


التمهيد: المقدمـــة :

وقعت حكومة المملكة ا<ردنية الهاشمية على اتفاقية ا<مم المتحدة لحقوق الطفل بتاريخ ٢٩  آب من عام ١٩٩٠ 
وصادقت عليها بتاريخ ٢٤  أيار من عام ١٩٩١. وعليه تلتزم حكومة المملكة بتقديم تقرير دوري كل خمس سنوات 
إلى لجنة ا<مم المتحدة لحقوق الطفل في جنيف/ سويسرا، وقد نظرت هذه اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين 
الدوريين الرابع والخامس لlردن في اجتماعيها رقم ١٨٧٧ و١٨٧٨ (انظر CRC/C/SR.١٨٧٧ & ١٨٧٨) اللذين عقدا بتاريخ ٢٦ 
و ٢٧ أيار من عام ٢٠١٤، وتم اعتمادهما في اجتماعها رقم ١٩٠١ الذي عقد بتاريخ  ١٣ حزيران من عام ٢٠١٤، ودعت اللجنة 
أن  على   ،٢٠١٩ عام  من  حزيران   ٢٢ في  السادس  الدوري  تقريرها  تقديم  إلى  الهاشمية  ا<ردنية  المملكة  حكومة 
والخامس،  الرابع  الدوريين  للتقريرين  الختامية  المالحظات  بمتابعة  المتعلقة  المعلومات  التقرير  هذا  يتضمن 
باxضافة إلى ذلك نظرت اللجنة في التقارير ا<ولية لlردن في البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل والتي 
ببيع  المتعلقة  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري  والبروتوكول  المسلحة  النزاعات  في  ا<طفال  بإشراك  تتعلق 
ا<طفال، واستغالل ا<طفال في البغاء، واستخدام ا<طفال في إنتاج المواد اxباحية في اجتماعيها رقم ١٨٧٩ و١٨٧٨ 
(انظر CRC/C/SR.١٨٧٩) اللذين عقدا بتاريخ  ٢٧ أيار من عام ٢٠١٣، وتم اعتماده في اجتماع رقم ١٩٠١ الذي عقد بتاريخ ١٣ 
حزيران من عام ٢٠١٤، وقد أوصت اللجنة بأن تتخذ الدولة جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في 
المالحظات الختامية المتعلقة بالتقرير الدوري الجامع للتقريرين الرابع والخامس والبروتوكولين االختياريين تنفيذا 
من  المزيد  واتخاذ  المالئم  النحو  على  فيها  للنظر  المعنية  الجهات  إلى  إحالتها  منها  إجراءات  عدة  طريق  عن  تاما 

اxجراءات المتعلقة بها.

كما أوصت اللجنة  بنشر التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس والمالحظات والتوصيات الختامية على 
شبكة  طريق  عن  النشر  الحصر  ال  المثال  سبيل  على  تشمل  طرق  عبر  ذلك  يكون  وأن  الدولة،  بلغات  واسع  نطاق 
الشباب،  ومجموعات  اxعالم،  ووسائل  والمنظمات،  المدني  وللمجتمع  الجمهور،  لعامة  واxتاحة  االنترنت، 
عليهما،  والتعرف  االختياريين،  وبروتوكوليها  االتفاقية  مناقشة  أجل  من  وا<طفال،  المهنية،  والمجموعات 

وتنفيذهما ورصدهما.

اهداف  تحقيق  الى  الرامية  الجهود  بمتابعة   (NCFA) ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  قانون  عليه  نص  لما  ووفقا 
االردنية  المملكة  صادقت  التي  والشباب  واالطفال  والمراة  االسرة  بشؤون  المتعلقة  الدولية  واالتفاقيات  المواثيق 
والتوصيات  المالحظات  تنفيذ  متابعة   وضمان  الطفل  حقوق  التفاقية  الدورية  التقارير  بإعداد  عليها،   الهاشمية 
تنفيذ  لمتابعة  شاملة  عمل  خطة  بوضع  المجلس  قام  الدولية،   الطفل  حقوق  لجنة  عن  الصادرة  الختامية 
اxقليمي  المكتب  من  فنية  وبمساعدة  لlردن،   ا<خير  الدوري  بالتقرير  المتعلقة  الختامية  والتوصيات  المالحظات 
المتعلقة  الختامية  والتوصيات  المالحظات  آخر  حول  الوعي  لنشر  تشاورية  عملية  بدأت  ا<ردن،  في  لليونيسف 
بالتقرير الدوري الجامع للتقريرين الرابع والخامس لlردن، وتم وضع خطة عمل شاملة للمتابعة في ضوء توصيات 
لنشر  المتابعة  عمل  خطة  من  جزء�  الختامية  والتوصيات  المالحظات  يشمل  الذي  التقرير  هذا  ويعد  اللجنة. 

المالحظات والتوصيات الختامية على نطاق واسع في جميع أرجاء المملكة.

يلتزم المجلس الوطني لشؤون ا<سرة (NCFA) بنشر الوعي حول حقوق الطفل على نطاق واسع، وسوف يساعد 
الوطني  المجلس  سيتابع  كما  الهدف.  هذا  تحقيق  في  الختامية  والتوصيات  بالمالحظات  المختص  التقرير  هذا 

لشؤون ا<سرة، المالحظات والتوصيات الختامية التفاقية ا<مم المتحدة لحقوق الطفل وبروتوكوليها االختياريين 
المالحظات  توزيع  وسيتم   .٢٠١٩ عام  من  حزيران  شهر  في  تسليمه  المقرر  السادس  الدوري  التقرير  تقديم  قبل 
والمسؤولين،  والصحفيين،  البرلمانيين،  ذلك  في  بما  المعنيين،  جميع  على  واسع  نطاق  على  الختامية  والتوصيات 
الوزارات  مع  دقيقة  متابعة  إجراء  وسيتم  أنفسهم.  وا<طفال  العامة،  والجماهير  المدني،  والمجتمع  والقضاة، 
المعنية على المستوى الوطني وجميع اxدارات المعنية على مستوى المحافظات لضمان اتخاذ الخطوات الالزمة 

على المستوى الوطني من أجل تنفيذ المالحظات والتوصيات الختامية.

لما  اليونسيف  للطفولة/  المتحدة  االمم  لمنظمة  امتنانه  عن   (NCFA) ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  ويعرب 
قدمته من مساعدات فنية مفيدة جد� في المتابعة الفعالة للمالحظات والتوصيات الختامية لضمان بذل الجهات 
جميع   (NCFA) ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  يشكر  كما  الختامية.  والتوصيات  المالحظات  لتنفيذ  المعنية 

المعنيين على اهتمامهم ودعمهم لهذا الجهد لتكون المملكة االردنية الهاشمية بلدا صديقا للطفل .

وا� ولي التوفيق

أمين عام المجلس الوطني لشؤون ا<سرة
فاضل  محمد الحمود

لجنة حقوق الطفل

المالحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس ل7ردن@

جلستيها  في   (٤-٥/CRC/C/JOR) والخامس  الرابع  الدوريين  للتقريرين  الجامع  التقرير  في  اللجنة  نظرت   -١
 ١٩٠١ جلستها  في  واعتمدت،   ،٢٠١٤ أيار/مايو  و٢٧   ٢٦ في  المعقودتين  و١٨٧٨)،   ١٨٧٧.CRC/C/SR (انظر  و١٨٧٨   ١٨٧٧

المعقودة في ١٣ حزيران/يونيه ٢٠١٤، المالحظات الختامية التالية.

أوًال- مقدمة

CRC/C/-) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف التقرير الموحد الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس  -٢
حقوق  لحالة  أفضل  فهم�  أتاحت  التي   ،(١.Add/٤-٥/CRC/C/JOR/Q) القضايا قائمة  على  الخطية  والردود   (٤-٥/JOR
المتعدد  الطرف  الدولة  وفد  مع  دار  الذي  البناء  للحوار  تقديرها  عن  اللجنة  وُتعرب  الطرف.  الدولة  في  الطفل 

القطاعات.  

أحرزته ثانيS- تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي 

ترحب اللجنة باعتماد التدابير التشريعية التالية:  -٣

(أ)       قانون منع االتجار بالبشر رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩؛  

(ب)     قانون الحماية من العنف ا<سري رقم ٦ لسنة ٢٠٠٨؛  

(ج)      قانون حقوق ا<شخاص المعوقين رقم ٣١ لسنة ٢٠٠٧.  

وتالحظ اللجنة مع التقدير أيض� تصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية أو انضمامها إليها:  -٤

في  المسلحة  المنازعات  في  ا<طفال  اشتراك  بشأن  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري  البروتوكول  (أ)        
أيار/مايو ٢٠٠٧؛

(ب)     البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع ا<طفال واستغالل ا<طفال في البغاء وفي   
المواد اxباحية في كانون ا<ول/ديسمبر ٢٠٠٦؛

(ج)      اتفاقية حقوق ا<شخاص ذوي اxعاقة في آذار/مارس ٢٠٠٨؛  

التفاقية  المكمل  وا<طفال،  النساء  وبخاصة  با<شخاص،  االتجار  ومعاقبة  وقمع  منع  بروتوكول  (د)      
ا<مم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في حزيران/ يونيه ٢٠٠٩.

وترحب اللجنة أيض� بالتدابير المؤسسية والسياساتية التالية:  -٥

(أ)        االستراتيجية الوطنية لlشخاص ذوي اxعاقة (٢٠٠٧-٢٠١٥)؛  

(ب)     االستراتيجية الوطنية لمنع االتجار بالبشر التي ُأطِلقت في آذار/مارس ٢٠١٠؛  

(ج)     المؤشرات التي وضعها المجلس الوطني لشؤون ا<سرة الستخدامها كمبادئ توجيهية من أجل   
تعزيز القدرات في مجال رصد تنفيذ االتفاقية.

الخاصة  اxجراءات  إلى  دعوة  أول   ٢٠٠٦ نيسان/أبريل  في  وّجهت  الطرف  الدولة  أن  بارتياح  اللجنة  وتالحظ   -٦
لlمم المتحدة لزيارة البلد.

(5)

ثالثS- دواعي القلق والتوصيات الرئيسية

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44 (6) من االتفاقية)

التوصيات السابقة المقدمة من اللجنة

ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف في تنفيذ المالحظات الختامية التي أبدتها اللجنة في عام ٢٠٠٦ بشأن   -٧
هذه  في  الواردة  التوصيات  بعض  أن  ا<سف  مع  تالحظ  أنها  غير   ،(٣/CRC/C/JOR/CO) الثالث  الدوري  تقريرها 

المالحظات لم ُتنفذ تنفيذ� كامًال.

أو  بالكامل  ُتنفذ  لم  التي  التوصيات  لتنفيذ  الالزمة  التدابير  جميع  الطرف  الدولة  تتخذ  بأن  اللجنة  توصي   -٨
بشكل كاٍف، وتكرر بشكل خاص التوصيات التي قدمتها إلى الدولة الطرف بشأن ما يلي:

جميع  على  الطفل  حقوق  مجال  في  العاملة  والمؤسسات  الهيئات  بين  التنسيق  تعزيز  مواصلة  (أ)       
المستويات بغية ضمان تنفيذ االتفاقية بشكل موحد في جميع المحافظات؛

بشأن  البيانات  جمع  وضمان  ا<طفال،  عن  مركزية  بيانات  قاعدة  بإنشاء  البيانات  جمع  آليات  تعزيز  (ب)     
بجميع  يتعلق  فيما  العمر  منها  معايير  حسب  وتصنيفها  االتفاقية  تغطيها  التي  المجاالت  جميع 
الذين  ا<طفال  وفئات  والريفية،  الحضرية  والمناطق  والجنس،  عشرة،  الثامنة  دون  ا<شخاص 
لصوغ  واستخدامها  االتفاقية  مع  تتسق  مؤشرات  وضع  وينبغي  خاصة.  حماية  إلى  يحتاجون 

سياسات وبرامج تهدف إلى تنفيذ االتفاقية بصورة فعالة؛

(ج)     مواصلة وضع أساليـب مبتكرة ومواتيـة للطفل xذكـاء الوعـي بفحـوى االتفاقيـة ومقاصـدها، وال   
في  المقيمين  ا<طفال  إلى  الوصول  بغية  اxعالم  وسائل  طريق  وعن  المحلي  الصعيد  على  سيما 

أنأى المناطق في البلد؛

(د)      مواصلة تعزيز جهودها الرامية إلى توفير مستوى مناسب ومنهجي من التدريب و/أو التوعية في   
والمحامين،  كالقضاة،  و<جلهم،  ا<طفال  مع  العاملة  المهنية  للفئات  الطفل  حقوق  مجال 
والمؤسسات،  المدارس  ومديري  والمعملين،  الصحيين،  والعاملين  القانون،  إنفاذ  وموظفي 

وا<خصائيين االجتماعيين، ورجال الدين، وقادة المجتمعات المحلية، فضًال عن الصحفيين؛

(ه)     ضمان حصول المؤسسة الوطنية لحقوق اxنسان على الموارد البشرية والمالية والتقنية الكافية،   
الصعيدين  على  وتقييمه  االتفاقية  تنفيذ  في  المحرز  التقدم  لرصد  الالزمة  التسهيالت  وامتالكها 

الوطني والمحلي، فضًال عن تلقي الشكاوى المقدمة من ا<طفال والتحقيق فيها ومعالجتها؛

وضع وتعزيز المشاريع المشتركة للتثقيف في مجال حقوق اxنسان، وإدراج التثقيف في مجال  (و)   
لمرحلَتي  الدراسية  المناهج  في  الطفل،  حقوق  مجال  في  التثقيف  سيما  وال  اxنسان،  حقوق 

التعليم االبتدائي والثانوي.

التحفظات

سحب  إمكانية  في  ستنظر  الطرف  الدولة  بأن  الحوار  أثناء  الوفد  رئيسة  به  صّرحت  ما  اللجنة  تالحظ   -٩
غير  و٢١   ٢٠ المادتين  على  الطرف  الدولة  تحفظ  بأن  رأيها  عن  مجدد�  اللجنة  وتعرب  االتفاقية.  على  تحفظاتها 

ضروري، وكذلك عن قلقها إزاء الطبيعة العامة وغير الدقيقة لتحفظ الدولة الطرف على المادة ١٤.

(6)

تحفظاتها  طبيعة  في  النظر  تعيد  بأن  الطرف  الدولة  إلى  قدمتها  التي  السابقة  توصيتها  اللجنة  تكرر   -١٠
 ١٩٩٣ عام  في  اxنسان  لحقوق  العالمي  المؤتمر  اعتمدهما  اللذين  فيينا  عمل  وبرنامج  xعالن  وفق�  سحبها  بغية 

(CRC/C/JOR/CO/٣، الفقرة ١١).

 التشريعات

تالحظ اللجنة مع التقدير أن نشر االتفاقية في الجريدة الرسمية بموجب القانون رقم ٥٠ لسنة ٢٠٠٦، عمًال   -١١
اللجنة  لكن  المحلية.  القوانين  على  ا<ولوية  لها  وأن  القانوني  وضعها  أوضح  قد  اللجنة،  قدمتها  سابقة  بتوصية 
قلقة إزاء التأخر الكبير في اعتماد قانون حقوق الطفل ومشروع قانون ا<حداث. وتشعر اللجنة بالقلق أيض� <ن 

جهود مواءمة اxطار القانوني المحلي مع مبادئ االتفاقية وأحكامها ال تزال غير كافية.

الحقوق  بجميع  إحاطته  وضمان  إبطاء  دون  الطفل  حقوق  قانون  سّن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -١٢
قانون  مشروع  اعتماد  في  الطرف  الدولة  تعّجل  بأن  كذلك  اللجنة  وتوصي  االتفاقية.  عليها  تنص  التي  والمبادئ 
با<طفال  المتعلقة  المحلية  القوانين  جميع  بدقة  الطرف  الدولة  تراجع  بأن  توصيتها  اللجنة  وتكرر  ا<حداث. 
واللوائح اxدارية ذات الصلة بغية ضمان استنادها إلى الحقوق ومطابقتها لالتفاقية (CRC/C/JOR/CO/٣، الفقرة ١٣).

 تخصيص الموارد

المخصصة  الميزانيات  لتحليل  ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  أجراها  التي  بالدراسة  اللجنة  ترحب   -١٣
لlطفال، فضًال عن وضع نموذج للميزانية يتضمن ا<هداف االستراتيجية والمهام التي تضطلع بها كل وزارة من 
الميزانية  في  العامة  التخفيضات  إزاء  اللجنة  يساور  القلق  لكن  حقوقهم.  وحماية  ا<طفال  احتياجات  تلبية  أجل 

الوطنية التي تهدد التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مجال نماء الطفل.

xعمال  المخصصة  "الموارد  بشأن   ٢٠٠٧ عام  في  اللجنة  نّظمته  الذي  العامة  المناقشة  يوم  ضوء  في   -١٤
الدولة  تقوم  بأن  اللجنة  توصي  االتفاقية،  من  و٦  و٤   ٢ المواد  على  وبالتركيز  الدول"،  مسؤولية   - الطفل  حقوق 

الطرف بما يلي:

(أ)        مواصلة تخصيص موارد كافية في الميزانية xعمال حقوق الطفل، عمًال بالمادة ٤ من االتفاقية؛  

(ب)    إجــراء تقييمات منهجيــة <ثر السياسات الهادفـــة إلى تقليـــص العجز في الميزانية الوطنية على   
في  سلب�  قد تؤثر  سياسات  أي  اعتماد  التقييمات، االمتناع عن  تلك  نتيجة  الطفل، وبناًء على  حقوق 

ا<طفال؛

في  الطفل  حقوق  على  قائم  نهج  اعتماد  الطرف،  الدولة  وضعته  الذي  الميزانية  نموذج  على  بناًء  (ج)       
في  واستخدامها  للطفل  المخصصة  للموارد  تتّبع  نظام  بتطبيق  وذلك  الدولة،  ميزانية  وضع 
على  أيض�  اللجنة  وتحث  الطفل.  مجال  في  االستثمار  حجم  إبراز  وبالتالي  عام،  بشكل  الميزانية 
في  القطاعات  من  قطاع  أي  في  االستثمارات  <ثر  تقييمات  إجراء  أجل  من  التتّبع  نظام  استخدام 

مصالح الطفل الفضلى، وضمان قياس اختالف أثر هذه االستثمارات بين الفتيات والفتيان؛

تدابير  تتطلب  قد  التي  الضعف  أو  الحرمان  أوضاع  في  لlطفال  استراتيجية  ميزانية  بنود  تحديد  (د)      
اجتماعية إيجابية، وضمان حماية بنود الميزانية هذه حتى في أوقات ا<زمات االقتصادية أو الكوارث 

الطبيعية أو حاالت الطوارئ ا<خرى.

(7)

(1) (٢)

قام  أن  وبعد   .(UNCRC) الطفل  لحقوق  المتحدة  ا<مم  اتفاقية  في  طرف�  الهاشمية  ا<ردنية  المملكة  تعد 
التقرير  وقدم   .١٩٩٣ عام  من  الثاني  تشرين  شهر  في  ا<ولي  تقريره  ا<ردن  قدم  االتفاقية،  هذه  على  بالمصادقة 
الدوري الثاني الذي كان مقرر� في عام ١٩٩٨ في شهر أيلول من عام ١٩٩٩. وقدم التقرير الدوري الثالث الذي كان 
الرابع  التقريرين  تقديم  تم  ولذلك  سنوات.  ثالث  مدته  وبتأخير   ٢٠٠٦ عام  من  آذار  شهر  في   ٢٠٠٣ عام  في  مقرر� 
الختامية  المالحظات  اعتماد  وتم   ٢٠١٤ عام  في  الطفل  حقوق  لجنة  فيهما  ونظرت   ٢٠١٣ عام  في  مع�  والخامس 
والتوصيات في ١٨ تموز من عام ٢٠١٤. ومن المقرر أن يصدر التقرير الدوري السادس لlردن في ٢٢ حزيران من عام 
٢٠١٩ حيث بقي أقل من عامين. ولذلك من الضروري أن يكون هناك متابعة فعالة للمالحظات والتوصيات الختامية 
الحالية حتى نتمكن من االستعداد جيد� في الوقت الذي يتم فيه إعداد تقريرنا الدوري السادس المقرر تقديمه 

بعد أقل من عامين من ا¦ن.

المجاالت  من  مجال   ١٢ في  توزيعها  تم  التي  الختامية  والتوصيات  المالحظات  من  بندا   ٧١ مجموعه  ما  يوجد 
الرئيسية التي تشمل:

أ- التدابير العامة للتنفيذ (المواد ٤، و٤٢، و٤٤ (٦) من االتفاقية)
ب- المبادئ العامة (المواد ٢، و٣، و٦، و١٢ من االتفاقية)

ج- الحقوق والحريات المدنية (المواد ٧، و٨، و١٣-١٧)
د- العنف ضد ا<طفال (المواد ١٩، و٢٤ (٣)، و٢٨ (٢)، و٣٤، و٣٧ (أ)، و٣٩)

ه- البيئة ا<سرية والرعاية البديلة (المواد ٥، و٩-١١، و١٨ (١ و٢)، و٢٠، و٢١، و٢٥، و٢٧ (٤))
و- اxعاقة، والصحة ا<ساسية، والرفاه االجتماعي (المواد ٦، و١٨ (٣)، و٢٣، و٢٤، و٢٦، و٢٧ (١-٣)، و٣٣)

ز- التعليم وا<نشطة الترفيهية والثقافية (المواد ٢٨، و٢٩، و٣٠، و٣١)
ح- تدابير الحماية الخاصة (المواد ٢٢، و٣٠، و٣٢، و٣٣، و٣٥، و٣٦، و٣٧ (ب)- (د)، و٣٨-٤٠)

ط- المصادقة على البروتوكول االختياري المتعلق بإجراء  تقديم البالغات 
ي- المصادقة على ا<دوات الدولية لحقوق اxنسان

ك- المتابعة والنشر
ل- التقرير المقبل

ويشكل المجلس الوطني لشؤون ا<سرة (NCFA) ووزارة العدل ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ووزارة العمل 
ووزارة التنمية االجتماعية ووزارة الداخلية اكثر الجهات المسؤولة عن تنفيذ المالحظات والتوصيات الختامية إلى 
جانب  وإلى  المحافظات.  في  الحكومية  الجهات  بعض  ذلك  في  بما  ا<خرى  واxدارات  الجهات  من  عدد  جانب 
الوزارات والهيئات الحكومية، تلعب وكاالت ا<مم المتحدة المعنية، والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، 
وا<وساط ا<كاديمية، ووسائل اxعالم، وغيرها من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، والمجتمعات المحلية، 

وا<سر دورا رئيسيا في ضمان تنفيذ برنامج المالحظات والتوصيات الختامية.

وإلى جانب النظر في التقرير الدوري الموحد الرابع والخامس لlردن، نظرت اللجنة أيض� في التقارير ا<ولية لlردن 
المسلحة  النزاعات  في  ا<طفال  باشتراك  والمتعلقة  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري  البروتوكول  بموجب 

(3) (4)

باء- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 من االتفاقية)

عدم التمييز

غير  وأب  أردنية  <م  المولودين  ا<طفال  ضد  القانون  بحكم  التمييز  إزاء  قلقها  عن  مجدد�  اللجنة  تعرب    -١٥
إزاء  أيض�  بالقلق  اللجنة  وتشعر  الزواج.  إطار  خارج  المولودين  ا<طفال  ضد  والتمييز  ا<ب،  جنسية  على  بناًء  أردني 
في  يعيشون  الذين  وا<طفال  اxعاقات  ذوو  وا<طفال  فلسطيني  أصل  من  ا<طفال  منه  يعاني  الذي  التمييز 

المؤسسات وا<طفال الذين يعيشون في فقر مدقع وا<طفال في المناطق النائية.

"أطفاًال  أو  شرعيين"  "غير  بوصفهم  لlطفال  التمييزية  التصنيفات  إلغاء  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -١٦
ضحايا للسفاح"، واعتماد استراتيجية استباقية وشاملة من أجل القضاء على التمييز على أي أسس بحكم القانون 

والواقع، والتمييز ضد جميع فئات ا<طفال في أوضاع التهميش أو الحرمان.

وتعرب اللجنة عن القلق <ن تشريعات الدولة الطرف وطريقة تطبيقها ال تزال تميز ضد الفتيات، وبا<خص   -١٧
المعاهدات.  هيئات  من  المتكررة  التوصيات  من  الرغم  على  العنف،  من  والحماية  والزواج  الميراث  مجاالت  في 
وتشعر اللجنة بالقلق أيض� لعدم كفاية الجهود التي تبذلها الدولة الطرف، بما في ذلك مع رجال الدين وقادة 
والقواعد  والممارسات  المواقف  وتغيير  لمكافحة  الجماهيري،  اxعالم  ووسائل  التعليمية  والمؤسسات  الرأي 
الضارة التي تتغاضى عن التمييز ضد الفتيات وانتهاكات حقوقهن في إطار االتفاقية، بما في ذلك العنف القائم 

على نوع الجنس، على الرغم من أن الفتيات ال يزلن يواجهن التمييز من أبكر مراحل حياتهن وطيلة طفولتهن.

اxبطاء.  من  مزيد  دون  الفتيات  ضد  تميز  التي  التشريعات  جميع  إلغاء  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -١٨
وينبغي للدولة الطرف أن تمنح ا<ولوية العتماد استراتيجية شاملة لمكافحة جميع أشكال التمييز ضد الفتيات، 
وتكرر  الفتيات.  ضد  والعنف  التمييز  إلى  وتؤدي  منتشرة  تزال  ال  التي  السلبية  الجنسانية  النمطية  للصور  والتصدي 
اللجنة توصيتها بضرورة دعوة القادة المحليين ورجال الدين وغيرهم من القادة إلى االضطالع بدور أكثر فاعلية 
ذلك  في  المحلية  المجتمعات  إلى  التوجيه  وتقديم  عليه،  والقضاء  الطفالت  ضد  العنف  منع  جهود  دعم  في 

الصدد (CRC/C/JOR/CO/٣، الفقرة ٣٢).

مصالح الطفل الفضلى

قانون  في  الرئيسية  المبادئ  أحد  الفضلى  الطفل  مصالح  جعل  في  الطرف  الدولة  رغبة  اللجنة  تالحظ   -١٩
ا<حوال الشخصية المؤقت رقم ٣٦ لسنة ٢٠١٠، لكن القلق يساورها <ن العديد من أحكام القانون تعكس إساءة 
التي  الجنسية  ونقل  والميراث  والزواج  الطفل  بحضانة  المتعلقة  تلك  سيما  وال  الفضلى،  الطفل  لمصالح  تفسير 
القانون  <ن  خاص  بشكل  بالقلق  اللجنة  وتشعر  االعتبار.  الفضلى  مصالحه  إيالء  في  الطفل  حق  مع  تتعارض 
(المادة ٣٠٨ من قانون العقوبات) والفقه القضائي في الدولة الطرف يتيحان اعتبار زواج الفتاة من مغتصبها أمر� 

يصب في مصلحتها الفضلى، على الرغم من أن هذا الخيار يشّكل بحد ذاته انتهاك� خطير� لالتفاقية.

إيالء  في  الطفل  بحق  المتعلق   (٢٠١٣)١٤ رقم  العام  اللجنة  تعليق  ضوء  في  الطرف،  الدولة  اللجنة  تذّكر   -٢٠
التي  الحقوق  بجميع  والفعال  الكامل  التمتع  ضمان  إلى  يهدف  الحق  هذا  أن  ا<ول،  االعتبار  الفضلى  مصالحه 
تعترف بها االتفاقية وإلى ضمان النماء الكلي لlطفال. وتوصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف إدماج هذا الحق 
جميع  عن  فضًال  والقضائية،  واxدارية  التشريعية  اxجراءات  جميع  في  ثابت  بشكل  وتطبيقه  مالئم  بشكل 
ع الدولة الطرف على  السياسات والبرامج والمشاريع التي لها صلة با<طفال أو تؤثر فيهم. وفي ذلك الصدد، تشجَّ
تحديد  في  سلطة  مواقع  يحتلون  الذين  المعنيين  ا<شخاص  لجميع  التوجيه  لتقديم  ومعايير  إجراءات  وضع 
مصالح الطفل الفضلى في جميع المجاالت، وفي منح تلك المصالح ا<همية التي تستحقها بوصفها اعتبار� أول. 
العامة  االجتماعية  الرعاية  مؤسسات  ذلك  في  بما  العامة،  جمهور  بين  والمعايير  اxجراءات  هذه  نشر  وينبغي 

والخاصة، فضًال عن المحاكم والسلطات اxدارية والهيئات التشريعية والقادة المحليين ورجال الدين.

(8)

الحق في الحياة والبقاء والنماء

٢١-  تعرب اللجنة عن عميق قلقها <ن المادة ٣٤٥ مكرر� من قانون العقوبات، التي استحدثتها الدولة الطرف 
ف،  ف، وبالتالي من ُحكم مخفَّ عن طريق تعديل، ال تستثني مرتكبي هذه الجرائم من االستفادة من العذر المخفِّ
جرائم  ُيسمى  ما  بذريعة  سنوي�  الفتيات  عشرات  قتل  استمرار  رغم  سنة   ١٥ من  أصغر  الضحية  كانت  حال  في  إّال 
يزلن،  وال  كّن،  الجرائم  لهذه  ضحايا  للوقوع  المعرضات  الفتيات  <ن  أيض�  شديد  بقلق  اللجنة  وتشعر  الشرف. 

ُيحتجزن تعسفي� في اxصالحيات ¦جال غير مسماة بداعي حمايتهن.

عن  تتغاضى  التي  القانونية  ا<حكام  جميع  إبطاء  دون  تلغي  أن  على  بقوة  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢٢
الجرائم القائمة على نوع الجنس، وال سيما المواد ٩٧ و٩٩ و٣٤٠ و٣٤٥ مكرر� من قانون العقوبات، وأن تضمن تلّقي 
الشرف،  جرائم  ُيسمى  ما  بذريعة  المرتكبة  الجرائم  فيها  بما  الجنس،  نوع  على  القائمة  الجرائم  مرتكبي  جميع 
عقوبات تتناسب مع خطورة جرائمهم. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيض� على إخالء سبيل جميع النساء والفتيات 
حماية  أي تدبير  أن  وضمان  البلد،  عموم  في  لحمايتهن  وآليات مالئمة  مالجئ  وإنشاء  فور�،  الحجز  في  الموَدعات 

موجه لهن يوَضع بمشاركتهن وموافقتهن.

احترام آراء الطفل

حق  تعزيز  أجل  من  بالتقرير  المشمولة  الفترة  أثناء  الطرف  الدولة  اتخذتها  التي  بالمبادرات  اللجنة  ترحب   -٢٣
الطفل في االستماع إليه، وال سيما عن طريق التشاور مع ا<طفال في سياق إعداد تقرير الدولة الطرف، والمسح 
اxجراءات  <ن  قلقها  عن  مجدد�  اللجنة  تعرب  ذلك،  ومع  ا<طفال.  برلمانات  وإنشاء  للشباب،  الثاني  الوطني 
يزال  ال  الطفل  آراء  احترام  و<ن  إليه،  االستماع  في  الطفل  حق  على  منهجي  بشكل  تنص  ال  واxدارية  القانونية 
محدود� نظر� للمواقف المجتمعية التقليدية من ا<طفال، وال سيما الفتيات، في داخل ا<سرة والمجتمع بشكل 

عام.

تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم ١٢(٢٠٠٩) المتعلق بحق الطفل في االستماع إليه،   -٢٤
الذي يؤكد أن حق الطفل في التعبير بحرية عن رأيه يشكل أحد أهم العناصر في كرامة الطفل، وأن ا<سرة التي 
العمر،  من  ا<ولى  المراحل  منذ  الجد  مأخذ  آراؤه  فيها  تؤخذ  والتي  بحرية  آرائه  عن  يعّبر  أن  فيها  للطفل  يمكن 
وتوصي  ا<وسع.  المجتمع  في  إليه  االستماع  في  الحق  لممارسة  الطفل  يعّد  ما  وهي  مهم�،  نموذج�  تشّكل 

اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

في  إليه  االستماع  في  الطفل  بحق  تعترف  التي  للتشريعات  الفعال  التنفيذ  لضمان  تدابير  اتخـــاذ  (أ)       
ا<خصائيين  امتثال  لضمان  إجراءات  و/أو  ُنظم  وضع  ذلك  في  بما  الصلة،  ذات  القانونية  الدعاوى 

االجتماعيين والمحاكم لهذا المبدأ.

(ب)     إجـــراء بحوث لتحديد أهم القضايا من وجهة نظر ا<طفال، وسماع آرائهم بشأنها، ومعرفة مدى   
مراعاة آرائهم في القرارات التي ُتتخذ داخل ا<سرة وتؤثر في حياتهم، وتحديد القنوات القائمة أو 
الوطني  الصعيد  على  القرار  صنع  عملية  في  ا<كبر  التأثير  ممارسة  من  تمّكنهم  التي  المحتملة 

والمحلي.

(ج)      تنفيـذ برامـج وأنشطــة توعيـة لتعزيز مشاركة جميع ا<طفال بصورة هادفة وقائمة على التمكين   
الفتيات  إيالء  مع  الطلبة،  مجالس  ضمن  ذلك  في  بما  والمدارس،  المحلي  والمجتمع  ا<سرة  في 

وا<طفال في أوضاع هشة اهتمام� خاص�.

(9)

جيم- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و17-13 من االتفاقية)

الحق في الجنسية

كّن  إذا  أمهاتهن  جنسية  اكتساب  ا<ردنيات  ا<مهات  أطفال  على  متعذر�  يزال  ال  <نه  قلقة  اللجنة  تظل   -٢٥
متزوجات من غير أردنيين، ما قد يؤدي إلى حالة انعدام الجنسية، ويتسبب في معاناة هؤالء ا<طفال وأسرهم 
والرعاية  التعليم  بخدمات  لالنتفاع  مثًال  مؤهلين  غير  ُيعتبرون  إنهم  إذ  اقتصادية،  صعوبات  ومن  التمييز  من 
الجنسية  بأن  تفيد  التي  المصداقية  وذات  بأدلة  المدعومة  التقارير  بالغ  بقلق  اللجنة  وتالحظ  المدعومة.  الصحية 
بشكل  يقيمون  الذين  الفلسطينية  وا<سر  ا<طفال  عشرات  من  بالتقرير  المشمولة  الفترة  في  ُسحبت  ا<ردنية 

دائم في ا<ردن، على الرغم من التطمينات التي قدمها وفد الدولة الطرف أثناء الحوار.

تكرر اللجنة توصيتها إلى الدولة الطرف بمراجعة قانون الجنسية ا<ردنية رقم ٦ لعام ١٩٥٤ وتعديله بغية   -٢٦
ضمان تمتع ا<م ا<ردنية المتزوجة بغير أردني بحقها في منح جنسيتها <طفالها على قدم المساواة مع الرجل 
الالجئة  ا<سر  من  ا<ردنية  الجنسية  سحب  عن  الكف  على  أيض�  الطرف  الدولة  اللجنة  وتحث  تمييز.  ودون 
خفض  اتفاقية  إلى  االنضمام  في  الطرف  الدولة  تنظر  بأن  أيض�  اللجنة  وتوصي  ا<ردن.  في  المقيمة  الفلسطينية 

حاالت انعدام الجنسية لعام ١٩٦١.

) و39) أ دال- العنف ضد اoطفال (المواد 19 و24(3) و28(2) و34 و37(

العقاب البدني

ترحب اللجنة بالمبادرات التي تنّفذها الدولة الطرف مثل حملة "مع� نحو بيئة مدرسية آمنة" التي تهدف   -٢٧
إلى تعريف المعلمين با<ساليب التربوية اxيجابية. لكن اللجنة قلقة <ن الصيغة المعدلة من المادة ٦٢ من قانون 
العقوبات ال تزال تجيز للوالدين وا<وصياء إنزال ضروب تأديب بأطفالهم وفق "ما يبيحه العرف العام"، ما دامت ال 
تلحق بهم أذى بدني�، و<ن مسح السكان والصحة ا<سرية في ا<ردن لعام ٢٠١٢ أظهر أن ٨٩ في المائة من ا<طفال 

يتعرضون لضروب تأديب عنيفة.

تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم ٨(٢٠٠٦) المتعلق بحق الطفل في الحماية من   -٢٨
العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة الذي شددت فيه اللجنة على رفض جميع أشكال 
العنف ضد ا<طفال، مهما كانت طفيفة، وعلى أن صالحيات الوالدين ال ينبغي في أي حال من ا<حوال أن تقّوض 

حق الطفل في حمايته من العقاب البدني. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

حظر�  ا<ماكن  جميع  في  البدني  العقاب  وحظر  إبطاء  دون  العقوبات  قانون  من   ٦٢ المادة  إلغاء  (أ)        
قطعي�؛

بصورة  قضائية  دعاوى  وإقامة  فعاًال،  تنفيذ�  البدني  العقاب  تحظر  التي  القوانين  تنفيذ  ضمان  (ب)    
منهجية ضد َمن ُيعاقبون ا<طفال بدني�؛

ا<طفال  بمشاركة  االجتماعية  والتعبئة  والتوعية  العام  التثقيف  مجاالت  في  دائمة  برامج  وضع  (ج)     
البدني،  للعقاب  الضارة  والنفسية  البدنية  ا¦ثار  تعالج  الدين،  ورجال  المحلية  والمجتمعات  وا<سر 
في  وتشاركية  عنيفة  وغير  إيجابية  أشكال  وتعزيز  الممارسة،  تلك  من  العامة  المواقف  تغيير  بغية 

تنشئة ا<طفال وتأديبهم كبديل عن العقاب البدني؛

منع  استراتيجيات  تصميم  في  ا<طفال،  ذلك  في  بما  ككل،  المجتمع  ومشاركة  إشراك  ضمان  (د)     
معاقبة ا<طفال بدني� وتنفيذها.

(١٠) (١١)

اsيذاء واsهمال

سيما  وال  المنزلي،  للعنف  التصدي  صعيد  على  الطرف  الدولة  اتخذتها  التي  بالخطوات  اللجنة  ترحب   -٢٩
اعتماد قانون الحماية من العنف ا<سري رقم ٦ لسنة ٢٠٠٨، والخطة االستراتيجية الوطنية لحماية ا<سرة والوقاية 
لثبوت  عميق  بقلق  تشعر  اللجنة  لكن  المنزلي.  العنف  حاالت  لتتّبع  نظام  وإنشاء   ،٢٠٠٥-٢٠٠٩ لlعوام  العنف  من 
قصور تلك التدابير عن االستجابة للشواغل الكثيرة التي أعربت عنها اللجنة في عام ٢٠٠٦، وهو ما يتضح من استمرار 

وقوع ا<طفال، وال سيما الفتيات، ضحايا ل¯يذاء واxهمال على نطاق واسع.

 ،٣/CRC/C/JOR/CO)  ٢٠٠٦ عام  من  توصياتها  لتنفيذ  ا<ولوية  من  مزيد  منح  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣٠
وسوء  المنزلي  العنف  عن  وطنية  دراسة  إجراء  بضرورة  المتعلقة  التوصيات  وبخاصة  فعاًال،  تنفيذ�   (٥٥ الفقرة 
ووضع  وطبيعتها،  وأسبابها  المشكلة  هذه  نطاق  تقييم  أجل  من  ا<سرة  داخل  وإيذائهم  ا<طفال  معاملة 
وسوء  ا<طفال  إيذاء  حاالت  لتحديد  فعال  نظام  ووضع  له،  والتصدي  المنزلي  العنف  لمنع  شاملة  استراتيجية 

معاملتهم واxبالغ عنها وإدارتها. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيض� على ما يلي:

أحكام  أي  وإلغاء  الزوجي،  االغتصاب  فيها  بما  المنزلي،  العنف  أشكال  جميع  يجّرم  قانون  اعتماد  (أ)       
قانونية تتسامح مع مرتكبي العنف المنزلي، وذلك على وجه ا<ولوية؛

(ب)     إنشاء قاعدة بيانات وطنية عن جميع حاالت العنف المنزلي المترّكب ضد ا<طفال؛  

والعادات  والتقاليد  المواقف  لتغيير  عملية  تدابير  واتخاذ  واxيذاء،  للعنف  الجذرية  ا<سباب  معالجة  (ج)      
والممارسات السلوكية التي كثير� ما تبرر العنف المنزلي، وال سيما ضد الفتيات؛

والتصدي  وإهمالهم،  ا<طفال  وإيذاء  المنزلي  العنف  منع  إلى  الرامية  المجتمعية  البرامج  تشجيع  (د)       
المحلي  المجتمع  وأفراد  والمتطوعين  السابقين  الضحايا  إشراك  منها  بطرق  المشاكل  لهذه 

ودعمهم في مجال التدريب؛

(ه)     ضمــان تقديم مستــوى مالئـــم من المساعدة الطبيــــة والقانونيـــة والنفسية والسكن لlطفال   
به  تعّهدت  الذي  االلتزام  مع  يتماشى  بما  اxيواء  دور  عدد  وزيادة  المنزلي،  العنف  ضحايا  والنساء 

الدولة الطرف في االستعراض الدوري الشامل لعام ٢٠٠٩ (A/HRC/٢٩/١١، الفقرة ٩٢-٢١)؛

(و)       تقديم معلومات مفصلة في تقريرها الدوري المقبل عن التدابير المتخذة للتصدي للعنف المنزلي   
ونتائج تلك التدابير.

االستغالل الجنسي واsيذاء الجنسي

تشعر اللجنة بقلق عميق <ن المادة ٣٠٨ من قانون العقوبات تتيح لمرتكبي جريمة االغتصاب اxفالت من   -٣١
العقاب إذا تزوجوا من الفتاة التي اعتدوا عليها. ويساور اللجنة قلق أيض� <ن المادة ٣١٠ من قانون العقوبات تتيح 
اللجنة  وتشعر  ا<خالق".  بفساد  "معروفة  ُتعتبر  الفتاة  كانت  إذا  العقاب  من  اxفالت  الجنسي  اxيذاء  لمرتكبي 
بالقلق أيض� <ن تشريعات الدولة الطرف ال تحمي الفتيان من اxيذاء الجنسي واالستغالل الجنسي، وال تنص على 

أحكام تتناسب مع خطورة الجرائم الجنسية المرتبكة ضد ا<طفال.

وجميع  العقوبات  قانون  من  و٣١٠   ٣٠٨ المادتين  إلغاء  في  التعجيل  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣٢
ا<حكام القانونية التي يمكن استخدامها للتساهل مع المعتدين على ا<طفال جنسي�. وينبغي للدولة الطرف 
الجنسي  اxيذاء  أشكال  جميع  من  الفتيان،  فيهم  بمن  ا<طفال،  لجميع  الكاملة  الحماية  تضمن  أن  أيض� 

واالستغالل الجنسي. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيض� على ما يلي:

(أ)       وضع آليات وإجراءات ومبادئ توجيهية لضمان إلزامية اxبالغ عن حاالت إيذاء ا<طفال واستغاللهم   
جنسي�؛

ا<طفال  لجميع  وفعالة  لlطفال  ومواتية  وسرية  إليها  الوصول  يسهل  إبالغ  قنوات  توفر  ضمان  (ب)     
لتمثيل  قانوني  وصي  أو  الوالدين  أحد  وجود  يوِجب  الذي  الشرط  وإلغاء  االنتهاكات،  هذه  ضحايا 

الطفل الضحية؛

(ج)      تنفيذ أنشطة توعية لمكافحة الوصم االجتماعي لضحايا االستغالل الجنسي واxيذاء الجنسي، بما   
في ذلك سفاح المحارم؛

الضحايا وفق�  التعافي وإعادة اxدماج االجتماعي لlطفال  (د)     ضمان وضع برامج وسياسات من أجل   
<غراض  لlطفال  الجنسي  االستغالل  لمكافحة  العالمي  المؤتمر  اعتمدها  التي  الختامية  للوثائق 
بالبرازيل،  جانيرو  دي  وريو  باليابان،  ويوكوهاما  ستوكهولم،  في  و٢٠٠٨  و٢٠٠١   ١٩٩٦ ا<عوام  في  تجارية 

على التوالي.

الممارسات الضارة

الفتيات،  آالف  وزواج  الطرف،  الدولة  في  القاصرات  الفتيات  زواج  حاالت  في  الزيادة  إزاء  قلقة  اللجنة  تزال  ال   -٣٣
منهن من لم تتجاوز الخامسة عشرة، كل سنة نتيجة اxفراط في اللجوء إلى االستثناءات من السن الدنيا للزواج، 
والسلطة التقديرية الواسعة الممنوحة لقاضي القضاة وا<وصياء القانونيين في ذلك الصدد. ويساور اللجنة قلق 
بشكل خاص <ن حاالت الفقر وحاالت الحمل خارج إطار الزواج غالب� ما تؤدي في الممارسة الواقعية إلى إجازة هذا 

الزواج.

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فاعلة لوضع حد لممارسة الزواج المبكر والقسري. كما تكرر   -٣٤
CRC/C/-) المبكر الزواج  عن  الناشئة  الكثيرة  السلبية  با¦ثار  توعية  حمالت  الطرف  الدولة  تنّفذ  بأن  توصيتها  اللجنة 

JOR/CO/٣، الفقرة ٢٨).

الوصول إلى العدالة وسبل االنتصاف

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعلومات التي قدمها الوفد وتفيد بأن من المتعذر على ا<طفال دون سن   -٣٥
الخامسة عشرة تقديم شكاوى بشأن انتهاكات حقوقهم إذا لم يكن الوالدان أو ا<وصياء القانونيون موجودين 

لمساعدتهم. ويساور اللجنة القلق أيض� إزاء االفتقار إلى آليات لدعم ا<طفال في اxبالغ عن ادعاءاتهم.

وسبل  العدالة  إلى  ا<طفال  وصول  لضمان  الالزمة  التدابير  جميع  اتخاذ  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣٦
واسع  بشكل  عنها  ومعلن  آمنة  إبالغ  آليات  وضع  أمور،  جملة  بين  من  الطرف،  للدولة  وينبغي  الفعالة.  االنتصاف 
الصحة  مجاَلي  في  مساَعدة  خدمات  ا¦ليات  هذه  تترافق  وأن  ا<طفال،  لفائدة  إليها  الوصول  ويسهل  وسرية 
العامة والدعم االجتماعي، وإلغاء شرط حضور والد الطفل لمساعدته في تقديم الشكوى. وتحث اللجنة الدولة 
ووضع  واضحين،  وتدريب  توجيه  على  ا<طفال  شكاوى  يتلقون  الذين  ا<شخاص  حصول  ضمان  على  أيض�  الطرف 

إجراءات تحقيق مراعية للطفل.

هاء- البيئة اoسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و11-9 و18(1 و2) و20 و21 و25 و27(4))

البيئة اoسرية   

CRC/C/-) تكرر اللجنة قلقها <ن القانون ما زال ال يوزع المسؤوليات الوالدية بالتساوي بين ا¦باء وا<مهات  -٣٧
JOR/CO/٣، الفقرة ٤٩)، نظر� الستمرار تطبيق أحكام تمييزية من قانون ا<حوال الشخصية المؤقت لسنة ٢٠١٠. كما

(١٢)

يساور اللجنة قلق إزاء ما يلي:

(أ)        مع أن القانون فرض قيود� معّينة على تعدد الزوجات، فإنه ال يزال يجيزه، وهذه حالة تتعارض مع   
كرامة النساء والفتيات الالتي يدخلن هذا الزواج، وتؤثر سلب� في ا<طفال؛

تمتعهم  دون  يحول  ما  مسلم،  غير  ورجل  مسلمة  المرأة  المولودين  با<طفال  القانون  يعترف  ال  (ب)      
بجميع حقوقهم على قدم المساواة مع ا<طفال ا¦خرين؛

(ج)       في حالة الطالق، تمنح المادة ١٧٣ من قانون ا<حوال الشخصية المؤقت ا<م حضانة أطفالها حتى   
بلوغهم سن الخامسة عشرة، ولكن فقط حتى سن السابعة إذا كانت غير مسلمة.

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تقاسم ا<مهات وا¦باء المسؤولية عن أطفالهم بالتساوي، عمًال   -٣٨
بالفقرة ١ من المادة ١٨ من االتفاقية، وعلى ضمان عدم تمييز القوانين ضد الطفلة. وتحث اللجنة الدولة الطرف 

أيض� على ما يلي:

النساء  ضد  تميز  التي  ا<حكام  جميع  إلغاء  وضمان  المؤقت  الشخصية  ا<حوال  قانون  تنقيح  (أ)   
والفتيات وتؤثر سلب� في أطفالهن، كتلك التي تجيز تعدد الزوجات؛

غير  ورجل  مسلمة  امرأة  بين  زواج  من  المولودين  ا<طفال  ضد  التمييز  أشكال  من  شكل  أي  منع  (ب)   
مسلم، والقضاء عليها؛

لمبدأ  وفق�  القرارات  جميع  اتخاذ  ضمان  بغية  الطفل،  بحضانة  المتعلقة  تشريعاتها  مراجعة  (ج)   
تمّيز  التي  ا<حكام  وإلغاء  االتفاقية،  من  و١٢   ٣ المادتين  مع  تمشي�  وذلك  الفضلى،  الطفل  مصالح 

ضد ا<طفال <مهات غير مسلمات.

أسرية اoطفال المحرومون من بيئة 

أول  وإنشاء   ،٢٠٠٩ لسنة   ٤٩ رقم  اxيوائية  ا<طفال  رعاية  دور  وإدارة  ترخيص  نظام  باعتماد  اللجنة  ترحب   -٣٩
برنامج xيواء ا<طفال في محافظة الزرقاء. لكن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم انخفاض عدد ا<طفال المودعين 
في  كثيرة  أحيان  في  المتزوجات  غير  ا<مهات  أطفال  إيداع  وإزاء  بالتقرير،  المشمولة  الفترة  أثناء  مؤسسات  في 
ا<طفال  يجعل  ما  بعد،  سليم  نحو  على  اxيواء  برنامج  تنظيم  لعدم  أيض�  قلق  اللجنة  ويساور  مؤسسات. 

المحرومين من بيئتهم ا<سرية عرضة ل¯يذاء واxهمال.

تتخذ  بأن  وتوصيها  لlطفال،  البديلة  للرعاية  التوجيهية  المبادئ  إلى  الطرف  الدولة  انتباه  اللجنة  تلفت   -٤٠
تدابير فاعلة للتسريع في االنتقال من إيداع ا<طفال في أطر الرعاية المؤسسية إلى الرعاية ا<سرية، وأن تعزز في 
سبيل ذلك جهودها لوضع نظام لكفالة ا<طفال المحرومين من أسرهم يكون خاضع� للوائح تنظيمية جيدة. 

وينبغي للدولة الطرف أيض� ما يلي:

(١٣)

(أ)       ضمان تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية المناسبة لمراكز الرعاية البديلة وخدمات حماية   
في  إدماجهم  وإعادة  فيها  المودعين  ا<طفال  تأهيل  إعادة  تيسير  أجل  من  الصلة  ذات  الطفل 

المجتمع إلى أقصى حد ممكن؛

(ب)     تقديم الدعم لlمهات غير المتزوجات لتمكينهن من رعاية أطفالهن، وتنظيم حمالت توعية من   
أجل القضاء على الوصم االجتماعي المرتبط بالحمل خارج إطار الزواج؛

(ج)     العمـل على توفيـر ضمانـات مناسبــة ومعايــير واضحــــة تستند إلى احتياجات الطفل ومصالحه   
الفضلى من أجل اتخاذ قرار بشأن إيداعه في أطر الرعاية البديلة من عدمه؛

(د)     ضمان إجراء مراجعة دورية لحاالت إيداع ا<طفال في أطر الرعاية البديلة وفي المؤسسات، ورصد   
جودة الرعاية فيها، بطرق منها توفير قنوات يسهل الوصول إليها من أجل اxبالغ عن سوء معاملة 

ا<طفال ورصده وتصحيحه.

واو-  اsعاقة والصحة اoساسية والرعاية االجتماعية (المواد 6 و18(3) و23 و24 و26 و
27(3-1) و33)

اoطفال ذوو اsعاقة

ا<على  المجلس  وإنشاء   ٢٠٠٧ لسنة   ٣١ رقم  المعوقين  ا<شخاص  حقوق  قانون  باعتماد  اللجنة  ترحب   -٤١
لكنها  اxعاقة (٢٠٠٧-٢٠١٥).  ذوي  لlشخاص  الوطنية  االستراتيجية  اعتماد  عن  فضًال  المعوقين،  ا<شخاص  لشؤون 

تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ)       عدم استخـدام المــادة ٢ من القانــون رقم ٣١ تعريف اxعاقة الوارد في اتفاقية حقوق ا<شخاص   
ذوي اxعاقة، وإنما اعتمادها نموذج� طبي� ل¯عاقة؛

(ب)     محدودية البيانات المتاحة عن ا<طفال ذوي اxعاقة؛  

بصورة  إّال  إدماجهم  تعزز  ال  خاصة  صفوف  في  الحاالت  معظم  في  اxعاقة  ذوي  ا<طفال  وضع  (ج)       
محدودة نظر� لمحدودية التدابير المتخذة لتطوير التعليم الجامع؛

(د)       عدم حصول الغالبية العظمى من ا<طفال ذوي اxعاقة وا<طفال الذين يعانون من صعوبات في   
مختصين،  وموظفين  اجتماعيين  وأخصائيين  معلمين  وجود  مثل  مناسب،  دعم  على  التعلم 

لضمان إدماجهم إدماج� فعاًال في المدارس العادية؛

(ه)     استمرار ّشح التدابير الرامية إلى إدماج ا<طفال ذوي اxعاقة في ا<نشطة الترفيهية والثقافية في   
الدولة الطرف.

في ضوء المادة ٢٣ من االتفاقية وتعليق اللجنة العام رقم ٩(٢٠٠٦) المتعلق بحقوق ا<طفال المعوقين،   -٤٢
هذا  وتعزيز  اxعاقة  مع  التعامل  في  اxنسان  حقوق  على  القائم  النهج  اعتماد  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث 
وبأن  المجتمع،  يضعها  التي  والمواقفية  البيئية  الحواجز  في  تكمن  المعيقة  العوامل  بأن  يعترف  الذي  النهج 
في  فاعلين  ومساهمين  مشاركين  يصبحوا  أن  وبمقدورهم  الخاصة  حقوقهم  اxعاقة  ذوي  ا<طفال  لجميع 

المجتمع. وينبغي للدولة الطرف ما يلي:

(١٤)

(١٦) (١٧) (١٨) (١٩) (٢٠) (٢١) (٢٢) (٢٣) (٢٤)

(٢٥) (٢٦) (٢٧) (٢٨) (٢٩) (٣٠) (٣١) (٣٢) (٣٣) (٣٤) (٣٥)

مع  التعامل  في  االجتماعي  النموذج  يعكس  بما   ٢٠٠٧ لسنة   ٣١ رقم  القانون  من   ٢ المادة  تعديل  (أ)       
اxعاقة؛

نظر�   ،٢٠١٤ لعام  الوطني  التعداد  إطار  في  اxعاقة  ذوي  ا<طفال  عن  مالئمة  بيانات  جمع  تنظيم  (ب)     
<هميتها في وضع برامج وسياسات لهم؛

(ج)       وضـع سياسـة شامـلة من أجـل تطـوير التعليـم الجامع وضمان منحه ا<ولوية على إيداع ا<طفال   
العقلية  اxعاقات  ذوي  ا<طفال  إلى  خاص  بشكل  االلتفات  مع  متخصصة،  مؤسسات  في 

والمتعددة؛

(د)      تشغيل أعداد كافية من المعلمين والمهنيين المتخصصين لتقديم الدعم الفردي لlطفال في   
جميع المدارس، وضمان تدريب جميع المهنيين تدريب� مناسب� ليتمكن جميع ا<طفال ذوي اxعاقة 

من التمتع بصورة فعالة بحقهم في تعليم جامع ذي جودة؛

(ه)     اتخاذ جميع التدابير الالزمة لضمان إدماج ا<طفال ذوي اxعاقة في ا<نشطة الترفيهية والثقافية؛  

الوصم  مكافحة  أجل  من  وا<سر  العامة  وجمهور  الحكومة  تستهدف  توعية  حمالت  تنفيذ  (و)     
االجتماعي والتحامل اللذين يعاني منهما ا<طفال ذوو اxعاقة، وتعزيز صورة إيجابية عن ا<طفال 

والبالغين ذوي اxعاقة؛

(ز)       النظر في التصديق على البروتوكول االختياري التفاقية حقوق ا<شخاص ذوي اxعاقة.  

الصحة والخدمات الصحية

عن  فضًال  ا<طفال،  ووفيات  النفاسية  الوفيات  خفض  صعيد  على  المحرز  الكبير  بالتقدم  اللجنة  ترحب   -٤٣
اعتراف الدولة الطرف بالحاجة إلى مزيد من الجهود لخفض معدل وفيات ا<طفال دون سن الخامسة. وتالحظ 
اللجنة باهتمام أيض� إقرار قانون الضمان االجتماعي المؤقت رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ الذي يمنح ا<طفال الحق في التمتع 

بعدد من إعانات الضمان االجتماعي. لكن قلق� بالغ� يساور اللجنة لما يلي:

(أ)        المعدالت المفزعة لسوء التغذية بين ا<طفال في مخيم الزعتري؛  

(ب)     سـوء التغذيـة الـذي ال يزـال يؤثـر بصـورة أكبـر في ا<طفـال الذيـن يعيشـون في المناطــــــق النائية   
وا<طفال المنتمين <فقر الشرائح السكانية؛

(ج)       ا<مراض المعدية التي ال تزال ا<سباب الرئيسية لمراضة ا<طفال؛  

(د)       تغطية جميع ا<طفال بالتأمين الصحي التي لم تتحقق بعد.  

يمكن  صحي  مستوى  بأعلى  التمتع  في  الطفل  حق  بشأن   (٢٠١٣)١٥ رقم  العام  اللجنة  تعليق  ضوء  في   -٤٤
بلوغه، توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف حصول جميع ا<طفال بالتساوي على خدمات صحية ذات جودة 
ا<طفال  سيما  وال  وتهميش�،  حرمان�  الحاالت  أشد  في  لlطفال  ا<ولوية  منح  إلى  تهدف  تدابير  اعتماد  طريق  عن 
تتخذ  أن  أيض�  الطرف  للدولة  وينبغي  المعدية.  وا<مراض  ا<طفال  تغذية  لسوء  التصدي  طريق  وعن  الالجئين، 

التدابير الالزمة من أجل شمول جميع ا<طفال بالتأمين الصحي على النحو الواجب.

صحة المراهقين

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تجريم اxجهاض في جميع الحاالت بموجب المادة ٣٢١ من قانون العقوبات،   -٤٥
ويساور  للخطر.  حياتهن  تعّرض  مأمونة  غير  بطريقة  الخفاء  في  اxجهاض  إلى  المراهقات  لجوء  إلى  يؤدي  ما 
اللجنة قلق أيض� إزاء عدم توفر معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين صحة المراهقين، بما 

في ذلك عن طريق التثقيف في مجال الصحة الجنسية واxنجابية وتحسين خدمات الصحة العقلية للشباب.

في ضوء تعليق اللجنة العام رقم ٤(٢٠٠٣) المتعلق بصحة المراهقين ونمّوهم في إطار اتفاقية حقوق   -٤٦
الطفل وتعليقها العام رقم ١٥(٢٠١٣) المتعلق بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، تحث 
اللجنة الدولة الطرف على أن تزيل صفة الجرم عن اxجهاض، وأن تراجع تشريعاتها، بشكل خاص من أجل كفالة 
دائم�.  واحترامها  اxجهاض  قرارات  في  ا<طفال  آراء  سماع  تضمن  وأن  الحوامل،  للمراهقات  الفضلى  المصالح 
شاملة  سياسة  الطرف  الدولة  تعتمد  بأن  وتوصي   (٦٥ الفقرة   ،٣/CRC/C/JOR/CO) السابقة بتوصيتها  اللجنة  وتذّكر 
في  واxنجابية  الجنسية  الصحة  مجال  في  التثقيف  إدراج  تضمن  وبأن  واxنجابية،  الجنسية  المراهقين  لصحة 
وا<مراض  المبكر  الحمل  منع  على  بتركيز  والمراهقين،  المراهقات  لفائدة  وتوجيهه  اxلزامية  المدرسية  المناهج 

المنقولة جنسي�.

اsيدز وفيروس نقص المناعة البشرية

البشرية/اxيدز  المناعة  نقص  فيروس  مكافحة  بشأن  الوطنية  االستراتيجية  بالخطة  اللجنة  ترحب   -٤٧
بفيروس  المعرفة  إلى  كبير  بشكل  عموم�  والسكان  المراهقين  افتقار  استمرار  بقلق  تالحظ  أنها  غير   ،(٢٠١٢-٢٠١٦)
المشورة  خدمات  إلى  والفتيات  النساء  وصول  تعّذر  إزاء  أيض�  بالقلق  اللجنة  وتشعر  البشرية/اxيدز.  المناعة  نقص 
ل¯صابة  عرضة  ا<شد  الفئات  على  الذكرية  الواقيات  توزيع  ضمان  وعدم  الحوامل،  رعاية  عيادات  في  والفحص 

بالفيروس، بمن في ذلك المراهقون.

وحقوق  البشرية/اxيدز  المناعة  نقص  بفيروس  المتعلق   (٢٠٠٣)٣ رقم  العام  اللجنة  تعليق  ضوء  في   -٤٨
الطفل، توصي اللجنة بأن تحّسن الدولة الطرف إمكانية الحصول على معلومات وخدمات ذات جودة ومناسبة 
بأن  اللجنة  وتوصي  واxنجابية.  الجنسية  والصحة  البشرية/اxيدز  المناعة  نقص  فيروس  مجال  في  ا<طفال  لسن 
بين  المشترك  المتحدة  ا<مم  برنامج  منها  جهات  من  التقنية  المساعدة  ذلك  سبيل  في  الطرف  الدولة  تلتمس 

منظمات ا<مم المتحدة لمكافحة اxيدز ومنظمة ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

المستوى المعيشي

ترحب اللجنة بالتقدم الهام الذي أحرزته الدولة الطرف على صعيد التنمية البشرية، لكنها تشعر بالقلق   -٤٩
<ن وطأة الفقر في الدولة الطرف تطال ا<طفال أكثر من غيرهم بكثير، و<ن صندوق المعونة الوطنية ما زال ال 
في  العجز  تقليص  إلى  تهدف  مالية  سياسات  اعتماد  <ن  أيض�  بالقلق  اللجنة  وتشعر  كاٍف.  بشكل  يشملهم 
الفترة  في  الفقر  مكافحة  صعيد  على  الطرف  الدولة  أحرزته  الذي  التقدم  في  سلب�  أّثر  الوطنية  الميزانية 
المشمولة بالتقرير. ويساور اللجنة قلق كذلك <ن الكثير من ا<سر الفلسطينية تعيش في فقر في الدولة الطرف 
وضع  إلى  تفتقر  كونها  المجانية  ا<ساسية  الخدمات  أو  الوطنية  المعونة  صندوق  من  االستفادة  عليها  ويتعذر 

قانوني.

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إجراء مشاورات محددة ا<هداف مع ا<سر وا<طفال ومنظمات   -٥٠
االستراتيجيات  تعزيز  أجل  من  ا<طفال  فقر  مسألة  بشأن  الطفل  حقوق  مجال  في  الناشطة  المدني  المجتمع 
منح  تضمن  أن  أيض�  الطرف  للدولة  وينبغي  الفقر.  من  الحد  خطة  في  الطفل  حقوق  إعمال  إلى  الرامية  والتدابير 
ا<طفال الذي يعيشون في فقر ا<ولوية في صندوق المعونة الوطنية وإجراء تقييمات ٣<ثر السياسات والتدابير 
الهادفة إلى تقليص العجز في الميزانية الوطنية على ا<طفال. وتحث اللجنة الدولة الطرف على معالجة الوضع 
لlطفال  المجانية  ا<ساسية  الخدمات  تقديم  وضمان  فيها،  تقيم  التي  الفلسطينية  لlسر  القانوني 

الفلسطينيين وشمولهم في صندوق المعونة الوطنية.

زاي- التعليم واoنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28 و29 و30 و31)

التعليم، بما يشمل التدريب والتوجيه المهنيين

معدل  من  للحد  بالتقرير  المشمولة  الفترة  في  الطرف  الدولة  بذلتها  التي  الجهود  بارتياح  اللجنة  تالحظ   -٥١
التسرب وتطوير التعليم المبكر. لكنها ال تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

عن  فضًال  أردنيين،  غير  وآباء  أردنيات  <مهات  ا<طفال  بينهم  ومـن  ا<ردنييـن،  غيـر  ا<طفـال  تعـرض  (أ)       
ا<حيان،  بعض  في  ا<ردنية،  الجنسية  منهم  ُسحبت  ممن  فلسطيني  أصل  من  لوالدين  ا<طفال 
غير  وهم  الحكومية،  والثانوية  االبتدائية  بالمدارس  بالتحاقهم  يتعلق  فيما  تمييزية  لممارسات 

مؤهلين لالستفادة من التعليم العام المجاني؛

(ب)     محدودية فرص وصول الشابات المتزوجات إلى نظام التعليم؛  

(ج)       مالحظة زيادة في عدد الطالب، وال سيما الفتيان، الذين تسربوا من المدارس <سباب اقتصادية على   
مدار ا<عوام ا<خيرة؛

(د)      استمرار انتشار العنف في المدارس على نطاق واسع، وال سيما ضد ا<طفال ¦باء غير أردنيين.  

تحث اللجة الدولة الطرف على ما يلي:  -٥٢

(أ)       اتخاذ تدابير فورية لضمان تمتع جميع ا<طفال الذين يعيشون فيها بحقهم في تعليم ابتدائي   
مجاني دون تمييز، وتحقيق� لذلك، تعديل التشريعات والتصدي للممارسات التي تؤدي إلى التمييز 

ضد ا<طفال من أصل فلسطيني وا<طفال <مهات أردنيات وآباء غير أردنيين؛

(ب)    ضمان دعم المراهقات الحوامل وا<مهات المراهقات ومساعدتهن على مواصلة تعليمهن في   
المدارس العادية؛

(ج)       اتخاذ التدابير الالزمة لتحسين القدرة على الوصول إلى التعليم وتحسين جودته، وتوفير تدريب ذي   
جودة للمعلمين، بتركيز خاص على المناطق الريفية بغية التصدي لمشكلة التسرب من المدرسة؛

(د)      مواصلة التوسع في تعليم الطفولة المبكرة وفق سياسة شاملة وكلية لرعاية الطفولة المبكرة   
ونمائها.

أهداف التعليم

ترحب اللجنة بالمبادرات الرامية إلى تعميم المنظور الجنساني في التعليم التي وردت في تقرير الدولة   -٥٣
بالقلق  تشعر  لكنها  السلبية.  النمطية  الصور  تتحدى  للمعلمين  وأدلة  مدرسية  كتب  تطوير  وبخاصة  الطرف، 
صورتهن  تقوض  التي  الفتيات،  ضد  الراسخة  السلبية  النمطية  الصور  الستمرار  التصدي  عن  المبادرات  هذه  لقصور 

عن أنفسهن. كما تأسف اللجنة لعدم بذل جهود كافية لتطوير التعليم في مجاَلي التسامح والسالم.

على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث  التعليم،  بأهداف  المتعلق   (٢٠٠١)١ رقم  العام  اللجنة  تعليق  مراعاة  مع   -٥٤
تعزيز الجهود التي تبذلها لتعميم المناهج التعليمية غير القائمة على صور نمطية التي تتصدى لlسباب البنيوية 
جميع المستويات. وتوصي  للتمييز الجنساني، وتعزيز الفرص التعليمية واxنجاز التعليمي للفتيات والفتيات على 
المناهج  في  والسالم  التسامح  مجاَلي  في  التثقيف  xدماج  جهودها  الطرف  الدولة  تكثف  بأن  أيض�  اللجنة 

المدرسية.

حاء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب)-(د) و
(38-40

اoطفال ملتمسو اللجوء واoطفال الالجئون

تثني اللجنة على الدولة الطرف لجميع التدابير التي اتخذتها من أجل التعامل مع التدفق الهائل لالجئين   -٥٥
من  العاملين  ا<طفال  بشؤون  الخاصة  الوطنية  اللجنة  إنشاء  ذلك  في  بما  ا<طفال،  من  ونصفهم  السوريين، 
الالجئين السوريين. لكن اللجنة قلقة إزاء استمرار تعّذر حصول معظم ا<طفال الالجئين السوريين على التعليم، 
القسري،  والزواج  المنزلي  للعنف  النطاق  الواسع  واالنتشار  العمل  في  واالستغالل  التغذية  لسوء  تعرضهم  وإزاء 
التي  المعاملة  إزاء  أيض�  عميق  قلق  اللجنة  ويساور  أردنيين.  شرطة  أفراد  إلى  المنسوبة  العنف  حاالت  بعض  وإزاء 

تتلقاها ا<سر وا<طفال من الالجئين الفلسطينيين الفاّرين من الجمهورية العربية السورية، وبخاصة ما يلي:

(أ)        الموقف الذي تعتمــده السلطات مـنذ كانــــون الثانــي/يناير ٢٠١٣ المتمثل في منع منهجي لدخول   
ا<سر الالجئة الفلسطينية الفاّرة من الجمهورية العربية السورية، فضًال عن ترحيل عشرات ا<طفال 

الفلسطينيين الذين دخلوا البلد وإعادتهم إلى الجمهورية العربية السورية؛

(ب)     حاالت ُمنعت فيها أمهات فلسطينيات فررن من الجمهورية العربية السورية من دخول ا<ردن، في   
حين ُسمح <زواجهن وأطفالهن السوريين بالدخول؛

(ج)     حـاالت ُسمـح فيهـا <طفال أصيـــبوا في الجمهـورية العربيــة السورية بدخول ا<ردن لتلقي العالج   
إلى  جرحى  فلسطينيون  أطفال  فيها  ُرّحل  وحاالت  بالدخول،  <سرهم  التصريح  دون  لكن  الطبي 

الجمهورية العربية السورية، في حين ُسمح <مهاتهم ا<ردنيات بالبقاء في الدولة الطرف.

ا<وضاع  لتحسين  محددة  برامج  وتنفيذ  المالئمة  التدابير  جميع  اتخاذ  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٥٦
والرعاية  التعليم  على  الحصول  على  قدرتهم  منها  أمور  جملة  وضمان  السوريين،  الالجئين  لlطفال  المعيشية 
الصحية والتغذية الجيدة، وحمايتهم من شتى أشكال االستغالل في العمل والعنف، وممارسات الزواج القسري 
أو المبكر فيما يتعلق بالفتيات الصغيرات. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان عدم منع أي طفل الجئ 
فلسطيني فاّر من الجمهورية العربية السورية من دخول ا<ردن أو ترحيله ليعود إلى الجمهورية العربية السورية، 
وعلى ضمان أن يعامل هؤالء ا<طفال أسوًة با<طفال السوريين في الدولة الطرف. وتوصي اللجنة أيض� بأن تصّدق 

الدولة الطرف على االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين لعام ١٩٥١ وبروتوكولها لعام ١٩٦٧.

االستغالل االقتصادي، بما في ذلك عمل اoطفال

ترحب اللجنة بمشروع "مكافحة عمل ا<طفال عن طريق التعليم" الذي أطِلق في تشرين الثاني/نوفمبر   -٥٧
٢٠٠٨، فضًال عن تعيين عشرين ضابط ارتباط في مجال عمل ا<طفال في عام ٢٠١٠، لكنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

وتجارة  الجملة  تجارة  قطاعات  في  العمل  في  رئيسي،  بشكل  فتيان  وهم  ا<طفال،  آالف  استمرار  (أ)        
التجزئة والزراعة، وانتشار عمل ا<طفال على نطاق واسع بين الالجئين السوريين؛

(ب)    مواجهة عدد من الفتيات الالتي يشتغلن عامالت منزليات أوضاع� قاسية، وتعّرضهن بشكل كبير   
ل¯يذاء البدني والجنسي؛

(ج)      تعزيز وحدة عمل ا<طفال لم يؤّد إلى زيادة اxدانات بحق مستغّلي ا<طفال.  

تحث اللجنة الدولة الطرف على تسريع جهودها للقضاء على عمل ا<طفال. وينبغي للدولة الطرف منح   -٥٨
منزليات.  عامالت  يشتغلن  الالتي  الفتيات  وبخاصة  ا<طفال،  عمل  أشكال  أسوأ  من  ا<طفال  النتشال  ا<ولوية 
بأن  أيض�  اللجنة  وتوصي  اقتصادي�.  ا<طفال  مستغّلي  ضد  قضائية  دعاوى  تحريك  ضمان  الطرف  للدولة  وينبغي 
تصّدق الدولة الطرف على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ١٨٩(٢٠١١) المتعلقة بالعمل الالئق للعمال المنزليين، 

وبأن تواصل التماس مساعدة البرنامج الدولي للقضاء على عمل ا<طفال.

أطفال الشوارع

تأسف اللجنة إزاء استمرار ضعف المعرفة فيما يتعلق بظاهرة ا<طفال العاملين في الشوارع وحالتهم،   -٥٩
الشوارع  أطفال  على  القبض  إلقاء  في  الشرطة  استمرار  إزاء  خاص  بقلق  اللجنة  وتشعر  السابقة.  توصياتها  رغم 
واضحة  استراتيجية  إلى  االفتقار  استمرار  وإزاء  ذووهم،  يكفلهم  أن  إلى  الزمن  من  قصيرة  فترات  واحتجازهم 

xعادة تأهيل أولئك ا<طفال وتلبية احتياجاتهم.

مّدهم  بل  الشوارع واحتجازهم،  إلقاء القبض على أطفال  عدم  الطرف على ضمان  اللجنة الدولة  تحث   -٦٠
واللباس  التغذية  من  يكفيهم  بما  وتزويدهم  معهم،  العمل  على  مدربين  مرشدين  طريق  عن  بالمساعدة 
والمأوى، فضًال عن الخدمات االجتماعية والصحية، بما فيها خدمات التعافي وإعادة اxدماج االجتماعي، والفرص 
ما  بحسب  الكامل،  نمائهم  دعم  بغية  الحياتية  المهارات  على  والتدريب  المهني  التدريب  تشمل  التي  التعليمية 

أوصت به اللجنة سابق�.

بيع اoطفال واالتجار بهم واختطافهم

االتجار  لمنع  الوطنية  واالستراتيجية   ،٢٠٠٩ لسنة   ٩ رقم  بالبشر  االتجار  منع  قانون  باعتماد  اللجنة  ترحب   -٦١
ا<طفال  اعتبار  يمكن  ال  أنه  إلى  الحوار  أثناء  اxشارة  وتالحظ  عملها.  وإطار   ٢٠١٠ آذار/مارس  في  ُأطِلقت  التي  بالبشر 
ضحايا االتجار جناة، لكنها تشعر بقلق بالغ إزاء اعتراف الوفد باحتمال إيداع ا<طفال الضحايا في مرافق االحتجاز 
لlطفال  وعبور  وجهة  بلد  تزال  ال  الطرف  الدولة  <ن  أيض�  قلق  اللجنة  ويساور  لهم.  ملجأ  توفر  لعدم  نظر� 
الفترة  في  بالبشر  االتجار  بجرائم  المدانين  ا<شخاص  عدد  و<ن  با<شخاص،  الجنسي  واالتجار  للسخرة  المعرضين 
خدمات  إلى  الضحايا  معظم  أحيل  إذ  االتجار،  لضحايا  المقدمة  الحماية  ولقصور  قليًال،  ظل  بالتقرير  المشمولة 

إيواء تديرها منظمات غير حكومية.

تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لتنفيذ قانون منع االتجار بالبشر رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ تنفيذ�   -٦٢
الجريمة.  خطورة  مع  تتناسب  بهم  عقوبات  وإنزال  وإدانتهم  فعالة  بصورة  با<طفال  المّتجرين  ومالحقة  فعاًال، 
وينبغي للدولة الطرف أن تضمن عدم إيداع أي من ا<طفال الضحايا في مرافق االحتجاز، وإنما تزويدهم بخدمات 

حماية وإعادة تأهيل شاملة، بما فيها المأوى المناسب.

إدارة قضاء اoحداث

تنظر اللجنة بإيجابية إلى إنشاء إدارة شرطة ا<حداث عام ٢٠١١ في العاصمة عّمان من أجل دعم عملية   -٦٣
العدالة اxصالحية، ووضع "برنامج ِفَرق الدمج المجتمعي وا<سري" لتحويل ا<طفال الجانحين، لكنها تشعر 

بالقلق إزاء بقاء السن الدنيا للمسؤولية الجنائية سبع سنوات. ويساورها قلق أيض� إزاء ما يلي:

(أ)         عدم إدراج نص في مشروع قانون ا<حداث xنشاء محاكم أحداث متخصصة، وافتقاره إلى أحكام   
بشأن تقديم المساعدة القانونية المجانية لlطفال، وفرضه عقوبات تقيد الحرية أكثر من تقديمه 
بدائل لالحتجاز، وعدم تعامله مع نتائج عمليات تفتيش مرافق االحتجاز التي يوَدع فيها ا<طفال أو 

متابعة تلك العمليات؛

(ب)     محاكمة ا<طفال في محاكم البالغين في حالة اشترك في ارتكاب الجريمة بالغون وأطفال؛  

(ج)       استمرار وجود ضعف واضح في التعليم المتعلق بعدالة ا<حداث.  

لlحداث  والتأهيلية  اxصالحية  للعدالة  نظام  لوضع  جهودها  الطرف  الدولة  تعزز  بأن  اللجنة  توصي   -٦٤
يتماشى تماشي� كامًال مع االتفاقية، وبخاصة المواد ٣٧ و٣٩ و٤٠، ومع معايير ذات صلة أخرى، ومع تعليق اللجنة 
العام رقم ١٠(٢٠٠٧) المتعلق بحقوق الطفل في قضاء ا<حداث. وبصورة خاصة، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما 

يلي:

إلى  الجنائية  المسؤولية  سن  ترفع  ا<حداث  قانون  لمشروع  معدلة  صيغة  اعتماد  في  التعجيل  (أ)        
مستوى مقبول دولي�، بحسب ما أوصت به اللجنة سابق�؛

(ب)     ضمان أن القانون الجديد ينص على إنشاء محاكم أحداث متخصصة تركز على العدالة اxصالحية   
الدعاوى  وطيلة  اxجراءات  من  مبكرة  مرحلة  في  لlطفال  المجانية  القضائية  المساعدة  وتقدم 

القضائية؛

(ج)       ضمان اللجوء إلى االحتجاز، بما في ذلك االحتجاز رهن المحاكمة، كتدبير أخير و<قصر وقت ممكن،   
بغية  منتظمة  بصورة  التدبير  هذا  مراجعة  وضمان  الخطورة،  شديدة  الجرائم  قضايا  في  حتى 
سحبه. وينبغي أن ُتمنح ا<ولوية ما أمكن إلى التدابير البديلة لالحتجاز، مثل التحويل أو إطالق السراح 

تحت المراقبة أو الوساطة أو اxرشاد أو خدمة المجتمع؛

(د)      تعيين قضاة متخصصين لlطفال وضمان تلّقيهم التعليم والتدريب المالئمين؛  

(ه)     االستفادة من أدوات المساعدة التقنية التي وضعها الفريق المشترك بين الوكاالت المعني بقضاء   
والجريمة  بالمخدرات  المعني  المتحدة  ا<مم  مكتب  ومنها  فيه،  العضو  والجهات  ا<حداث 
الحكومية،  غير  والمنظمات  اxنسان  لحقوق  السامية  المتحدة  ا<مم  ومفّوضية  واليونيسيف 

والتماس المساعدة التقنية في مجال عدالة ا<حداث من أعضاء الفريق.

اoطفال ضحايا الجرائم والشهود عليها

توصي اللجنة أيض� بأن تضمن الدولة الطرف وضع ا<حكام وا<نظمة القانونية المناسبة من أجل توفير   -٦٥
الحماية المطلوبة بموجب االتفاقية إلى جميع ا<طفال ضحايا الجرائم و/أو الشهود عليها، مثل ا<طفال ضحايا 
هذه  على  الشهود  وا<طفال  واالتجار،  واالختطاف  واالقتصادي،  الجنسي  واالستغالل  المنزلي،  والعنف  اxيذاء، 
الجرائم، وبأن تراعي بصورة كاملة المبادئ التوجيهية بشأن العدالة في ا<مور المتعلقة با<طفال ضحايا الجريمة 

والشهود عليها.

طاء- التصديق على البروتوكول االختياري المتعلق بإجراء تقديم البالغات

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء   -٦٦
تقديم البالغات، في سبيل المضي في تعزيز إعمال حقوق الطفل.

ياء- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق اsنسان

الصكوك  على  تصدق  بأن  الطفل،  حقوق  إعمال  تعزيز  في  المضي  سبيل  في  الطرف،  الدولة  اللجنة  توصي   -٦٧
االختفاء  من  ا<شخاص  جميع  لحماية  الدولية  االتفاقية  وهي  بعد،  إليها  تنضم  لم  التي  اxنسان  لحقوق  ا<ساسية 
البروتوكوالت  عن  فضًال  أسرهم،  وأفراد  المهاجرين  العمال  جميع  حقوق  لحماية  الدولية  واالتفاقية  القسري، 
بالحقوق  الخاص  الدولي  والعهد  والسياسية،  المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  من  بكل  الملحقة  االختيارية 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب 

وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق ا<شخاص ذوي اxعاقة.

كاف- المتابعة والنشر

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الالزمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في   -٦٨
العليا  والمحكمة  المعنية  والوزارات  والبرلمان  الدولة  رأس  إلى  إحالتها  منها  بوسائل  الختامية،  المالحظات  هذه 

والسلطات المحلية للنظر فيها على النحو الالزم واتخاذ مزيد من اxجراءات بشأنها.

التي  الخطية  والردود  والخامس  الرابع  الدوريين  للتقريرين  الجامع  التقرير  ُيتاح  بأن  أيض�  اللجنة  وتوصي   -٦٩
منها  بطرق  البلد،  بلغات  واسع  نطاق  على  الختامية)  الصلة (المالحظات  ذات  والتوصيات  الطرف  الدولة  قدمتها 
ومجموعات  اxعالم  ووسائل  المدني  المجتمع  ومنظمات  العامة  لجمهور  الحصر،  ال  المثال  سبيل  على  اxنترنت 
بها  الملحقة  االختيارية  والبروتوكوالت  االتفاقية  بشأن  النقاش  إثارة  بغية  وا<طفال،  المهنية  والفئات  الشباب 

والتوعية بها وتنفيذها ورصدها.

الم- التقرير المقبل

ُتدرج  وأن   ٢٠١٩ حزيران/يونيه   ٢٢ بحلول  السادس  الدوري  تقريرها  تقدم  أن  إلى  الطرف  الدولة  اللجنة  تدعو   -٧٠
المنسقة  التوجيهية  للمبادئ  يمتثل  أن  للتقرير  وينبغي  الختامية.  المالحظات  هذه  متابعة  عن  معلومات  فيه 
٢٠١٠ (CRC/C/٥٨/Rev.٢ و ١ تشرين ا<ول/أكتوبر  لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في 

Corr.١)، وأّال يتجاوز عدد كلماته ٢٠٠ ٢١ كلمة (انظر قرار الجمعية العامة ٢٦٨/٦٨ المؤرخ ٩ نيسان/أبريل ٢٠١٤، الفقرة ١٦). 
وفي حالة تجاوز التقرير المقدم العدد المحدد للكلمات، سُيطلب إلى الدولة الطرف اختصاره وفق� للقرار المشار 
إليه أعاله. وفي حالة لم تتمكن الدولة الطرف من مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، ال يمكن ضمان ترجمة التقرير 

<غراض النظر فيه من جانب هيئة المعاهدة.

للشروط  وفق�  المستجدات  آخر  تتضمن  أساسية  وثيقة  تقديم  إلى  أيض�  الطرف  الدولة  اللجنة  وتدعو   -٧١
اعتمدها  التي  التقارير،  لتقديم  المنسقة  التوجيهية  المبادئ  في  الواردة  المشتركة  ا<ساسية  بالوثيقة  المتعلقة 
االجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق اxنسان في حزيران/يونيه ٢٠٠٦ (HRI/GEN/٢/Rev.٦، الفصل 
ا<ول). وال ينبغي أن يتجاوز عدد كلمات الوثيقة ا<ساسية ٤٠٠ ٤٢ كلمة، كما حددته الجمعية العامة في قرارها ٢٦٨/٦٨ 

(الفقرة ١٦).

ُتجمع  التي  البيانات  وتحلل  البيانات،  لجمع  ومركزي�  شامًال  نظام�  الطرف  الدولة  تنشئ  بأن  اللجنة  توصي   -٧
الستخدامها كأساس لتقييم التقدم المحرز والمساعدة في تصميم سياسات وبرامج لتنفيذ البروتوكول االختياري. 
االجتماعية  والخلفية  والقومي  اxثني  وا<صل  الجغرافي  والموقع  والجنس  السن  حسب  البيانات  تصنيف  وينبغي 
عدد  عن  بيانات  جمع  أيض�  وينبغي  االختياري.  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  تحليل  تسهيل  أجل  من  االقتصادية، 
المالحقات القضائية واxدانات، مصنفة حسب طبيعة الجريمة. وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف تعاونها التقني 

في ذلك الصدد مع جهات منها منظمة ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج ا<مم المتحدة اxنمائي.

رابعS- تدابير التنفيذ العامة

خطة العمل الوطنية

سيما  وال  االختياري،  البروتوكول  بتنفيذ  صلة  لها  شتى  وطنية  وخطط  استراتيجيات  وجود  اللجنة  تالحظ   -٨
االستراتيجية الوطنية لمنع االتجار بالبشر. ولكنها تشعر مع ذلك بالقلق إزاء عدم وجود اتساق أو تنسيق جيد فيما بين 

تلك االستراتيجيات، ما يؤثر في قدرة الدولة الطرف على التصدي لجميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري.

التي  المسائل  جميع  معالجة  إلى  تحديد�  تهدف  وطنية  عمل  خطة  الطرف  الدولة  تضع  بأن  اللجنة  توصي   -٩
يشملها البروتوكول االختياري، وبأن تضع أهداف� ومؤشرات واضحة وُتوفر الموارد البشرية والمالية المناسبة من أجل 
البروتوكول  أحكام  جميع  بتنفيذ  خاص�  اهتمام�  تولي  أن  لها  ينبغي  بذلك،  الطرف  الدولة  قيام  ولدى  تنفيذها. 
االختياري، مع مراعاة الوثائق الختامية التي اعتمدها المؤتمر العالمي لمكافحة االستغالل الجنسي لlطفال <غراض 

تجارية في ا<عوام ١٩٩٦ و٢٠٠١ و٢٠٠٨ في ستوكهولم، ويوكوهاما باليابان، وريو دي جانيرو بالبرازيل، على التوالي.

التنسيق والتقييم   

تالحظ اللجنة تقاسم عدة وزارات مسؤولية تنفيذ البروتوكول االختياري، واضطالع المجلس الوطني لشؤون   -١٠
ا<سرة والمجلس ا<على لشؤون ا<شخاص المعوقين بدور أيض� في ذلك الصدد، لكنها تشعر بالقلق إزاء االفتقار إلى 

آلية مخصصة تحديد� لتنسيق عملية تنفيذ البروتوكول االختياري وتقييمها.

توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف آلية تنسيق قادرة على االضطالع بالقيادة واxشراف العام الفعال على   -١١
وتنفيذها،  الطفل  حقوق  مجال  في  السياسات  بوضع  ُتعنى  التي  المختلفة  والوزارات  الوكاالت  بين  التنسيق  صعيد 

وبرصد تنفيذ البروتوكول االختياري.

النشر والتوعية   

يساور اللجنة القلق إزاء االفتقار إلى أنشطة منهجية وشاملة لنشر البروتوكول االختياري بحد ذاته والتوعية   -١٢
به، <ن ذلك ُيسهم في تدّني مستوى فهم الجرائم المشمولة به بين الناس عامة وا<طفال والفئات المهنية العاملة 
مع ا<طفال ومن أجلهم. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء استمرار التستر على جرائم بيع ا<طفال واستغاللهم في 
البغاء وفي المواد اxباحية والتكتم عنها إلى حد بعيد، نظر� إلى الحساسية االجتماعية الثقافية التي تحيط بها في 

الدولة الطرف.

توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها لنشر أحكام البرتوكول االختياري على نطاق واسع بين الناس   -١٣
عامة، بمن فيهم ا<طفال - بطريقة مواتية لهم - وأسرهم ومجتمعاتهم المحلية. وينبغي للدولة الطرف أيض� ما 

يلي:

وضع برامج تثقيفية مراعية لنوع الجنس بشأن التدابير والمساعدة وآليات اxبالغ الرامية إلى منع  (أ)   
مع  وثيق  بتعاون  وذلك  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  للجرائم  ضحايا  ا<طفال  وقوع 

المجتمعات المحلية وا<طفال الضحايا؛

االبتدائي  التعليم  مناهج  في  منظمة  بصورة  االختياري  بالبروتوكول  المتصلة  المسائل  إدراج  (ب)   
والثانوي؛

الشرطة  أفراد  سيما  وال  الصلة،  ذات  المهنية  الفئات  جميع  بين  االختياري  البروتوكول  نشر  (ج)    
الوطني  المجلس  وأعضاء  االجتماعيين  وا<خصائيين  اxعالم  وممثلي  العاّمين  والمدعين  والقضاة 

لشؤون ا<سرة والوزارات المعنية.

التدريب

ترحب اللجنة بأنشطة التدريب في مجال االتجار بالبشر التي ُنّظمت للقضاة والمدعين العاّمين بالتعاون مع   -١٤
في  الرسمية  الحدودية  النقاط  في  العاملين  الموظفين  وبتدريب  حكومية،  غير  ومنظمات  دولية  حكومية  منظمات 
كافية  غير  تزال  ال  االختياري  البروتوكول  على  التدريب  أنشطة  <ن  بالقلق  تشعر  لكنها  االتجار،  ضحايا  تحديد  مجال 

بشكل عام وال تصل إلى جميع المهنيين العاملين مع ا<طفال ومن أجلهم.

المشمولة  المجاالت  جميع  على  التخصصات  متعددة  تدريب  برامج  الطرف  الدولة  تضع  بأن  اللجنة  توصي   -١٥
المصلحة.  أصحاب  من  وغيرها  المحلية  المجتمعات  مشاركة  على  تقوم  عملية  طريق  عن  االختياري  بالبروتوكول 
ومن  ا<طفال  مع  يعملون  وأفراد  ومؤسسات  مهنية  فئات  من  الشأن  أصحاب  لجميع  التدريب  هذا  إتاحة  وينبغي 
أجلهم. وتوصي اللجنة كذلك بأن تكفل الدولة الطرف إجراء تقييم منهجي لجميع برامج التدريب على البروتوكول 

االختياري بغية تعزيز تأثيرها ومدى أهميتها.

تخصيص الموارد   

للخطط  الالزمة  الموارد  توفر  لضمان  سنوية  منح�  يخصص  العامة  الموازنة  قانون  أن  اللجنة  تالحظ   -١٦
الميزانية  مخصصات  عن  معلومات  وجود  لعدم  تأسف  لكنها  الطفل،  بحقوق  المتعلقة  الوطنية  واالستراتيجيات 

المرصودة بوضوح <نشطة مصممة تحديد� لتنفيذ البروتوكول االختياري من قبل الوزارات المعنية.

بطرق  االختياري،  البروتوكول  لتنفيذ  واضحة  ميزانية  مخصصات  الطرف  الدولة  تحدد  بأن  اللجنة  توصي   -١٧
منها رصد مخصصات من الميزانية العادية للموارد البشرية والتقنية والمالية الالزمة لوضع برامج تتصل بأحكام 
البروتوكول االختياري، وال سيما في مجال التحقيقات الجنائية والمساعدة القانونية والتعافي البدني والنفسي 

للضحايا.

منع بيع اoطفال واستغاللهم في البغاء وفي المواد اsباحية (الفقرتان 1   -Sخامس
و2 من المادة 9)

التدابير المعتمدة لمنع وقوع الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول االختياري

خاص  وبشكل  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  لمنع  ات³ِخذت  التدابير  بعض  أن  اللجنة  تالحظ   -١٨
لمنع وصول ا<طفال إلى المواد اxباحية على اxنترنت، لكنها تشعر بالقلق الستمرار النقص في التدابير الوقائية 
ا<سباب  تحديد  إلى  الهادفة  التدابير  عن  فضًال  جنسي�،  ا<طفال  الستغالل  التصدي  أجل  من  ا<هداف  المحددة 
خاصة،  وبصورة  لها.  والتصدي  الجرائم  تلك  وحجم  االختياري  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  لجميع  الجذرية 

تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ)        عدم تقديم تعريف أو قائمة معايير لتحديد فئة "ا<سر المعرضة" للعنف المنزلي، على الرغم من   
أن وزارة التنمية االجتماعية وضعت قاعدة بيانات بها؛

(ب)    عدم كفاية التدابير المتخذة لمكافحة التمييز والعنف القائمين على نوع الجنس، اللذين يشّكالن   
عامَلين رئيسيين في بيع ا<طفال واستغاللهم في البغاء وفي المواد اxباحية. وفي هذا الصدد، 
تعرب اللجنة عن قلق شديد إزاء حجم التمييز والعنف الممارسين ضد الفتيات في الدولة الطرف؛

(ج)      النقص الكبير فيما ُنّفذ أثناء الفترة المشمولة بالتقرير من أنشطة محددة تستهدف ا<طفال في   
أوضاع هشة، مثل ا<طفال الالجئين المعرضين بشكل خاص لالستغالل الجنسي واالتجار.

توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف نهج� شامًال ومحدد ا<هداف يتصدى لlسباب الجذرية للجرائم   -١٩
اللجنة  تحث  خاصة،  وبصورة  هشاشة.  ا<وضاع  أكثر  في  ا<طفال  على  ويركز  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة 

الدولة الطرف على ما يلي:

(أ)         تعزيز استراتيجيات الحد من الفقر وتدابير الحماية االجتماعية الداعمة لlسر المحرومة والمهمشة،   
دعم  أجل  من  ا<طفال،  حول  تتمحور  التي  المبكر  التدخل  برامج  لتنفيذ  معايير  وضع  طريق  عن 

الوالدين لالضطالع على نحو أفضل بمسؤولياتهم في رعاية ا<طفال وحمايتهم؛

(ب)    اجتثاث التمييز والعنف القائمين على نوع الجنس، وبشكل خاص إلغاء ما ال يزال نافذ� من قوانين   
تمّيز ضد النساء والفتيات، وتجريم جميع أشكال العنف المنزلي، بما فيها االغتصاب الزوجي، دون 

مزيد من اxبطاء؛

عامة،  توعية  برامج  وتنفيذ  االختياري  بالبروتوكول  المشمـولة  للجـرائم  الجـذرية  لlسبـاب  التصـدي  (ج)       
خاص  بشكل  المعرضين  ضعف�  ا<طفال  أشد  هوية  تحديد  أجل  من  عامة،  حوارات  عن  فضًال 
للوقوع ضحايا للجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري، بمن فيهم ا<طفال الذين يعيشون في 
فقر وا<طفال المهاجرون والالجئون ومجهولو النسب، وحمايتهم وتزويدهم بما يلزم من دعم 

ومساعدة؛

(د)     تعزيز الوعي بالقواعد والمفاهيم االجتماعية المتعلقة باستغالل ا<طفال في البغاء وفي المواد   
اxباحية وفهمها بغية تغيير مواقف ا<شخاص الذين يطلبون الخدمات الجنسية وسلوكهم.

بيع اoطفال

تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء انتشار ممارسة الزواج المبكر والقسري على نطاق واسع في الدولة الطرف،   -٢٠
وهي ممارسة تصل أحيان� إلى حد بيع ا<طفال. وتشعر اللجنة بقلق خاص أيض� إزاء التقارير التي تتحدث عن فتيات 
زواج  يسمى  ما  أجل  من  ا<ردن  إلى  ُيرَسلن  العمر،  من  عشرة  الحادية  تتجاوز  لم  من  منهن  صغيرات،  عراقيات 
المتعة، وهو زواج ينتهي بعد مدة محددة مسبق� تتلقى فيه ا<سرة مبلغ� مالي� مقابل الفتاة ويتمكن "الزوج" من 
عصابات  في  قسر�  أقحموهن  الفتيات  هؤالء  بعض  "أزواج"  بأن  أيض�  التقارير  وتفيد  جنسي�.  واستغاللها  إيذائها 

االتجار بالبشر. 

للحظر  الفعال  التطبيق  لضمان  وفورية  صارمة  تدابير  اعتماد  على  بقوة  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢١
القانوني لزواج ا<طفال. وبصورة خاصة، ينبغي للدولة الطرف ما يلي:

(أ)       ضمان مساءلة جميع الضالعـين فـي بيـع الفتيـات <غـراض الـزواج القســــري واxيــذاء الجنســـــــي   
واالستغالل الجنسي، وإنزال عقوبات بهم تتناسب مع جسامة الجريمة؛

(ب)     وضع نظام فعال وتنفيذه بالتعاون مع بلدان الجوار من أجل منع بيع الفتيات <غراض الزواج المبكر   
أو القسري.

أطفال السياحة بدافع ممارسة الجنس مع 

إجراءات  أو  تشريعات  أي  اعتماد  لعدم  تأسف  لكنها   ،(١٩٩٨ لعام   ٢٠ السياحة (رقم  قانون  اللجنة  تالحظ   -٢٢
محددة من أجل منع ظاهرة السياحة بدافع ممارسة الجنس مع أطفال، ا¦خذة في الزيادة في الدولة الطرف، 

ومكافحتها بشكل كامل.

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان اتخاذ تدابير فاعلة من أجل منع السياحة بدافع ممارسة الجنس   -٢٣
على  الدعوة  مجال  في  أنشطة  تنّفذ  أن  أيض�  الطرف  للدولة  وينبغي  فعالة.  بصورة  ومكافحتها  ا<طفال  مع 
تنشر  وأن  ا<طفال،  مع  الجنس  ممارسة  بدافع  السياحة  عن  الناجمة  الضارة  ا¦ثار  لتبيان  السياحة  صناعة  صعيد 
تشجع  وأن  السياحة،  ووكاالت  السفر  وكالء  أوساط  في  واسع  نطاق  على  السياحة  <خالقيات  العالمية  المدونة 

تلك الشركات على توقيع مدونة قواعد السلوك لحماية ا<طفال من االستغالل الجنسي في السفر والسياحة.

حظر بيع اoطفال واستغاللهم في المواد اsباحية وفي البغاء، والمسائل   -Sسادس
ذات الصلة (المادة 3، والفقرتان 2 و3 من المادة 4، والمواد 5 و6 و7)

أو الجزائية القائمة القوانين واللوائح الجنائية 

بعض  إدراج  رغم  بعد،  بالكامل  االختياري  للبروتوكول  تمتثل  لم  الطرف  الدولة  أن  بقلق  اللجنة  تالحظ   -٢٤
جسم  بأعضاء  االنتفاع  وقانون   ٢٠٠٩ لعام   ٩ رقم  بالبشر  االتجار  منع  قانون  مثل  الوطنية،  القوانين  في  أحكامه 

اxنسان رقم ٢٣ لعام ١٩٧٧. وبصورة خاصة، تالحظ اللجنة بقلق ما يلي:

ـ³ن قانــون العقــــوبات تعريف� واضــــح� لجريمة استغالل ا<طفال في البغاء، أو عقوبات  (أ)       عدم تضمـ  
تتناسب مع جسامة الجريمة؛

في  ا<طفال  استغالل  على  تنطبق  التي  العقوبات،  قانون  من   ٣١٠ المادة  في  ازدرائية  عبارات  ورود  (ب)     
بفساد  "المعروفات  من  اعُتبرن  إن  للفتيات  الجنسي  االستغالل  لتبرير  ُتستخدم  أن  يمكن  البغاء، 

ا<خالق"؛

الحيازة  تجريم  أو  اxباحية  المواد  في  ا<طفال  استغالل  جريمة  إلى  محدد  بشكل  اxشارة  عدم  (ج)      
المواد  ببيع  تتعلق  التي  العقوبات  قانون  من   ٣١٩ المادة  في  بأطفال  تتعلق  إباحية  لمواد  الخاصة 

البذيئة أو المفِسدة لlخالق وتوزيعها؛

(د)     عدم تطرق تشريعات الدولة الطرف إلى جميع أشكال بيع ا<طفال الواردة في المادتين ٢ و٣ من   
البروتوكول االختياري، وهي جريمة مشابهة لالتجار با<شخاص لكنها ليست متطابقة معها.

البرتوكول  من  و٣   ٢ للمادتين  بالكامل  ليمتثل  العقوبات  قانون  تنقح  أن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢٥
االختياري. وبصورة خاصة، ينبغي للدولة الطرف ما يلي:

من  ٢(ب)  المادة  عليه  نصت  كما  البغاء  في  ا<طفال  الستغالل  تعريف�  العقوبات  قانون  تضمين  (أ)       
البروتوكول االختياري، وضمان أن القانون ينص على عقوبات مناسبة للجريمة ويفرضها؛

(ب)     إزالة جميع ا<حكام االزدرائية من قانون العقوبات دون إبطاء، وضمان أن القانون ينص على عقوبات   
تتناسب مع جسامة الجريمة وال يتيح أي أعذار لمرتكبي الجرائم؛

تتعلق  التي  اxباحية  المواد  حيازة  مجرد  تجريم  وضمان  العقوبات،  قانون  من   ٣١٩ المادة  تعديل  (ج)      
بأطفال؛

(د)       تعريف جميع أشكال بيع ا<طفال وتجريمها على النحو السليم.  

المالحقة القضائية

يساور اللجنة قلق بالغ إزاء التقارير العديدة التي تفيد بإجبار الفتيات الالجئات السوريات على البغاء.  -٢٦

في  البغاء  على  ُأجبرن  الالتي  الفتيات  xنقاذ  فاعلية  أكثر  تدابير  اتخاذ  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢٧
تقريرها  في  تورد  أن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  وتحث  العدالة.  إلى  الجرائم  هذه  مرتكبي  وإحالة  الطرف  الدولة 
ولوحقوا  عليهم  القبض  ُألقي  الذين  ا<شخاص  عدد  عن  تفصيلية  معلومات  االتفاقية  بموجب  المقدم  المقبل 

قضائي� وُأحيلوا إلى العدالة وأدينوا، فضًال عن العقوبات التي ُأنِزلت بهم.

مسؤولية اoشخاص االعتباريين 

االتجار  منع  قانون  من   ١١ المادة  بموجب  االعتباريين  ا<شخاص  بمسؤولية  تعترف  الدولة  أن  اللجنة  تالحظ   -٢٨
بالبشر رقم ٩ لعام ٢٠٠٩، لكن القلق يساورها <ن القوانين ال تنص صراحة على مسؤولية ا<شخاص االعتباريين في 

الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري.

ن الدولة الطرف مسؤولية ا<شخاص االعتباريين الضالعين في أي جرائم مشمولة  توصي اللجنة بأن ُتضمِّ  -٢٩
الجرائم  خطورة  مع  تتناسب  قانونية  عقوبات  تفرض  وأن  صريح،  بشكل  التشريعات  في  االختياري  بالبروتوكول 

المرتَكبة.

الوالية القضائية خارج اsقليم وتسليم المجرمين

تعرب اللجنة عن القلق <ن تشريعات الدولة الطرف ال تزال غير واضحة بشأن فرض واليتها القضائية خارج   -٣٠
الذين  ا<شخاص  تسليم  وإمكانية  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  بجميع  يتعلق  فيما  إقليمها 

يرتكبون جرائم يشملها البروتوكول االختياري.

القضائية  واليتها  فرض  من  نها  تمكِّ المحلية  تشريعاتها  أن  ضمان  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣١
وممارستها خارج إقليمها فيما يتعلق بجميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري. وتوصي اللجنة أيض� بأن 
تستخدم الدولة المادة ٥ من البروتوكول االختياري أساس� قانوني� لتسليم المجرمين في حال عدم وجود اتفاق 

ثنائي.

سابعS- حماية حقوق اoطفال الضحايا (المادة 8، والفقرتان 3 و4 من المادة 9)

التدابير المعتمدة لحماية حقوق اoطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول 
االختياري ومصالحهم

استخدام  تجيز  التي  الجزائية  المحاكمات  أصول  قانون  من   ١٥٩ المادة  أحكام  إلى  بإيجابية  اللجنة  تنظر   -٣٢
اللجنة  لكن  بشهادتهم.  اxدالء  عند  العمر  من  عشرة  الثامنة  يكملوا  لم  الذين  للشهود  حمايًة  الحديثة  التقنية 
تشعر بالقلق إزاء عدم تزويد ا<طفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري بمساعدة قضائية مجانية 

أو دعم من أخصائيين نفسيين واجتماعيين معنيين با<طفال أثناء إجراءات العدالة الجنائية.

في ضوء الفقرة ٣ من المادة ٩ في البروتوكول االختياري، تحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة حماية   -٣٣
وبصورة  عليها.  والشهود  االختياري  البروتوكول  بموجب  المحظورة  الجرائم  ضحايا  لlطفال  كاملة  تشريعية 

خاصة، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

وحماية  والمحاكمة  التحقيق  إجراءات  طيلة  لهم  مراعية  بطريقة  الضحايا  ا<طفال  معاملة  (أ)      
خصوصيتهم؛

واجتماعيين  نفسيين  أخصائيين  من  ودعم  مجانية  قانونية  بمساعدة  الضحايا  ا<طفال  تزويد  (ب)    
معنيين با<طفال أثناء إجراءات العدالة الجنائية؛

وجلسات  القضائية  والمالحقة  التحقيق  أثناء  عليه  والمدعى  الطفل  بين  المباشر  االتصال  تجنب  (ج)      
لعمليات  الفعلي  االستخدام  لضمان  والمالية  والتقنية  البشرية  الموارد  كل  وتوفير  االستماع، 

التحقيق السرية؛

(د)      اتخاذ تدابير قانونية وعملية لكفالة حماية ا<طفال الشهود من ا<عمال االنتقامية.  

تعافي الضحايا وإعادة إدماجهم

غير  المنظمات  اتخذتها  التي  والتدابير   ٢٠٠٧ الثاني/يناير  كانون  في  ا<سري  الوفاق  دار  افتتاح  اللجنة  تالحظ   -٣٤
الحكومية التي سلط تقرير الدولة الطرف الضوء عليها، لكنها تأسف لعدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة 
وتدابير  والنفسي،  البدني  والتعافي  االجتماعي  اxدماج  إعادة  في  المساعدة  صعيد  على  الدولة  مستوى  على 
تيسير الحصول على المعلومات ذات الصلة بهذه الخدمات. وعالوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء النقص في 
إيداع  إلى  يؤدي  ما  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  لضحايا  المخصصة  المباشر  المأوى  خدمات  توفير 

الضحايا ا<طفال في مرافق االحتجاز.

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:  -٣٥

دون  االحتجاز  مرافق  من  االختياري  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  ضحايا  ا<طفال  جميع  إخراج  (أ)       
إبطاء؛

ومساعدة  مالئم  بمأوى  االختياري  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  ضحايا  ا<طفال  تزويد  ضمان  (ب)     
مالئمة من أجل إعادة إدماجهم االجتماعي وتعافيهم البدني والنفسي؛

(ج)      طلب المساعدة التقنية من اليونيسيف والمنظمة الدولية للهجرة في تنفيذ هذه التوصيات.  

ثامنS- المساعدة والتعاون على الصعيد الدولي (المادة 10)

االتفاقات المتعددة اoطراف والثنائية واsقليمية

تواصل  أن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تشجع  االختياري،  البروتوكول  من   ١٠ المادة  من   ١ الفقرة  ضوء  في   -٣٦
تعزيز التعاون الدولي عن طريق ترتيبات متعددة ا<طراف وإقليمية وثنائية، وبخاصة مع بلدان الجوار، بوسائل منها 
المشمولة  الجرائم  منع  على  القدرة  زيادة  بغية  الترتيبات،  هذه  وتنفيذ  لتنفيذ  الالزمة  وا¦ليات  اxجراءات  تعزيز 

بالبروتوكول االختياري والكشف عنها والتحقيق فيها ومالحقة المسؤولين عن أي منها قضائي� ومعاقبتهم.

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعاونها مع وكاالت ا<مم المتحدة وبرامجها، مثل منظمة   -٣٧
إلى  تهدف  تدابير  وتنفيذ  وضع  في  الحكومية،  غير  المنظمات  عن  فضًال  للطفولة (اليونيسيف)،  المتحدة  ا<مم 

تنفيذ البروتوكول االختياري بصورة فعالة.

تاسعS- المتابعة والنشر

التوصيات،  لهذه  الكامل  التنفيذ  لضمان  الالزمة  التدابير  جميع  الطرف  الدولة  تتخذ  بأن  اللجنة  توصي   -٣٨
بوسائل منها إحالتها إلى الملك والوزارات الحكومية المعنية والبرلمان والسلطات الوطنية والمحلية، فضًال عن 

المحكمة العليا، للنظر فيها على النحو الالزم واتخاذ مزيد من اxجراءات بشأنها.

الطرف  الدولة  قدمتها  التي  الخطية  والردوُد  التقريُر  واسع  نطاق  على  ُيتاح  بأن  اللجنة  وتوصي   -٣٩
والمالحظات الختامية ذات الصلة التي اعتمدتها اللجنة، بما في ذلك عن طريق اxنترنت، للناس عامة ولمنظمات 
المجتمع المدني ومجموعات الشباب والفئات المهنية وا<طفال، بغية إثارة النقاش بشأن البروتوكول االختياري 

والتوعية به وتنفيذه ورصده.

عاشر�- التقرير المقبل

عمًال بالفقرة ٢ من المادة ١٢ من البروتوكول االختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تورد مزيد� من   -٤٠
المعلومات عن تنفيذ البروتوكول االختياري في تقريرها الدوري المقبل الذي سُيقدم عمًال بالمادة ٤٤ من اتفاقية 

حقوق الطفل.

ثالثS-  تدابير التنفيذ العامة

التنسيق

وزارة  وأن  االختياري  البروتوكول  تنفيذ  عن  الرئيسية  المسؤولية  تتحمل  الدفاع  وزارة  أن  اللجنة  تالحظ   -٥
مكلفة  هيئة  وجود  عدم  إزاء  يساورها  القلق  ولكن  الصدد،  ذلك  في  أيض�  المسؤولية  من  شيئ�  تتحّمل  الداخلية 

بتنسيق التنفيذ الشامل والفعال للبروتوكول االختياري في عموم الدولة الطرف.

البروتوكول  تنفيذ  عن  الكلية  بالمسؤولية  ُيكلف  حكومي  كيان  تعيين  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٦
االختياري، وعلى إنشاء آلية مؤسسية لتنسيق تنفيذ البروتوكول االختياري على نحو فعال فيما بين الوزارات وغيرها 

من الكيانات الحكومية والشركاء الحكوميين.

تخصيص الموارد

تأسف  لكنها  لالجئين،  المساعدة  تقديم  أجل  من  ضخمة  موارد  تنفق  الطرف  الدولة  أن  اللجنة  تالحظ   -٧
لعدم توفر معلومات عن مخصصات الميزانية المرصودة لتنفيذ البروتوكول االختياري.

توصي اللجنة بأن ترصد الدولة الطرف مخصصات ميزانية كافية لتنفيذ البروتوكول االختياري على وجه   -٨
التحديد.

النشر والتوعية

المصلحة  أصحاب  على  وتوزيعه  الرسمية  الجريدة  في  االختياري  البروتوكول  نشر  اللجنة  تالحظ   -٩
المتخذة  التدابير  كفاية  لعدم  تأسف  لكنها  االختياري،  البروتوكول  يشملها  التي  المجاالت  في  المتخصصين 
للجرائم  ضحايا  ا<طفال  وقوع  إلى  تؤدي  قد  التي  وا<خطار  اxبالغ،  آليات  سيما  وال  وأحكامه،  بمبادئه  للتوعية 

المشمولة بالبروتوكول االختياري، وهو ما اعترفت به الدولة الطرف نفسها.

توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف نشر مبادئ البروتوكول االختياري وأحكامه على نطاق واسع بين   -١٠
الناس عامة وبين ا<طفال وأسرهم.

التدريب

ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لوضع برامج لتدريب أفراد القوات المسلحة والشرطة،   -١١
وxذكاء الوعي بحقوق اxنسان والقانون الدولي اxنساني بين أفراد قواتها ا<منية. لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم 

تلقي فئات أخرى من المهنيين ذوي الصلة تدريب� مناسب� على أحكام البروتوكول االختياري.

ا<طفال،  بشؤون  ُيعنون  الذين  للمهنيين  االختياري  البروتوكول  أحكام  على  تدريب  بتوفير  اللجنة  توصي   -١٢
والقضاة  والمحامين  والشرطة  الدولية  السالم  حفظ  قوات  وأفراد  الهجرة  وسلطات  المعلمين  سيما  وال 

والعاملين في المجال الطبي وا<خصائيين االجتماعيين والصحفيين.

البيانات

بنزاعات  متأثرة  بلدان  من  قادمين  الطرف  الدولة  في  الالجئين  ا<طفال  من  كبير  عدد  وجود  إلى  نظر�   -١٣
مسلحة، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود نظام مركزي لجمع البيانات من أجل تحديد هوية وتسجيل جميع 
ا<طفال الالجئين في ا<راضي الخاضعة لوالية الدولة الطرف القضائية الذين ُيحتمل أن يكونوا ُجندوا في أعمال 

عدائية في الخارج أو اسُتخدموا فيها.

هوية  وتحديد  تسجيل  أجل  من  البيانات  لجمع  مركزي�  نظام�  الطرف  الدولة  تنشئ  بأن  اللجنة  توصي   -١٤
أو  الخارج  في  عدائية  أعمال  في  ُجندوا  يكونوا  أن  ُيحتمل  الذين  القضائية  لواليتها  الخاضعين  ا<طفال  جميع 
اسُتخدموا فيها. وتوصي اللجنة أيض� بأن تضمن الدولة الطرف جمع� سليم� للبيانات الخاصة با<طفال الالجئين 
أمور  جملة  حسب  البيانات  جميع  تصنيف  وينبغي  الممارسات.  هذه  لمثل  ضحايا  وقعوا  الذين  اللجوء  وملتمسي 
الزمنية  المدة  عن  فضًال  االقتصادية،  االجتماعية  والخلفية  اxثني  وا<صل  والجنسية  والسن  الجنس  منها 

الستخدام الطفل.

رابعS- الوقاية

التجنيد الطوعي

تالحظ اللجنة عدم وجود متطوعين في القوات المسلحة في الدولة الطرف. ولكنها تعرب عن قلقها   -١٥
إزاء المادة ٢/١٢ من قانون ا<من العام التي تجيز تعيين ا<شخاص الذين يزيد عمرهم عن السابعة عشرة ضباط� 

في ا<من العام.

ثمانية  إلى  وترفعه  العام  ا<من  لضباط  الطوعي  التجنيد  سن  الطرف  الدولة  تراجع  بأن  اللجنة  توصي   -١٦
عشرة سنة من أجل تعزيز حماية ا<طفال وتدعيمها عن طريق اعتماد معيار قانوني أعلى بشكل عام.

التثقيف في مجاَلي حقوق اsنسان والسالم

ومفاهيم  السالم  مجاَلي  في  التثقيف  xدماج  الطرف  الدولة  تتخذها  التي  بالمبادرات  اللجنة  ترحب   -١٧
اxنسان  حقوق  مجاَلي  في  التثقيف  إدراج  لعدم  تأسف  لكنها  المدرسية.  المناهج  في  اxنساني  الدولي  القانون 
والسالم، وكذلك المعرفة بالبروتوكول االختياري، كجزء إلزامي في مناهج التعليم االبتدائي والثانوي وفي برامج 

تدريب المعلمين.

توصي اللجنة بأن تدمج الدولة الطرف التثقيف اxلزامي في مجاَلي حقوق اxنسان والسالم في مناهج   -١٨
جميع المدارس، بما فيها المدارس العسكرية، مع اxشارة بشكل خاص إلى البروتوكول االختياري.

خامسSً- الحظر والمسائل ذات الصلة

التشريعات واللوائح الجنائية النافذة

تالحظ اللجنة تعليق االستدعاء إلى الخدمة الوطنية حتى إشعار الحق، لكنها تعرب عن القلق إزاء التباين   -١٩
السن  تتراوح  إذ  الطرف،  الدولة  تشريعات  عليه  تنص  كما  المسلحة  القوات  في  اxلزامي  للتجنيد  الدنيا  السن  في 
المسلحة  القوات  لتجنيد  صريحين  وتجريم  حظر  وجود  لعدم  أيض�  القلق  اللجنة  ويساور  سنة.  و١٨   ١٥ بين  الدنيا 
الشركات  ولتشغيل  العدائية،  ا<عمال  في  واستخدامهم  ا<طفاَل  للدولة  التابعة  غير  المسلحة  والجماعات 
ا<منية الخاصة ا<طفاَل واستخدامهم. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك <ن التشريعات في الدولة الطرف ال تحدد 
للمحكمة  ا<ساسي  روما  نظام  في  طرف  ا<ردن  أن  مع  حرب،  جريمة  بوصفه  سنة   ١٥ سن  دون  ا<طفال  تجنيد 

الجنائية الدولية.

تحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء مراجعة شاملة لتشريعاتها من أجل مواءمتها بالكامل مع مبادئ   -٢٠
البروتوكول االختياري وأحكامه، وال سيما:

للدولة  التابعة  غير  المسلحة  والجماعات  المسلحة  القوات  لتجنيد  صريحين  وتجريم  حظر  فرض  (أ)       
ا<طفاَل  الخاصة  ا<منية  الشركات  ولتشغيل  العدائية،  ا<عمال  في  واستخدامهم  ا<طفاَل 

واستخدامهم؛

(ب)     ضمان أن جريمة التجنيد غير القانوني لlطفال على يد القوات المسلحة والجماعات المسلحة غير   
التابعة للدولة تنطبق في زمن السلم وزمن الحرب على السواء؛

(ج)      تحديد تجنيد ا<طفال دون سن ١٥ سنة بوصفها جريمَة حرب ومعاقبة مرتكبيها؛  

الخاصة  وا<منية  العسكرية  الشركات  على  ل¯شراف  محلية  تنظيمية  تشريعات  اعتماد  ضمان  (د)     
ومساءلتها، وتنفيذ هذه التشريعات.

تجنيد الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة اoطفاَل واستخدامها لهم

الالجئين  ا<طفال  السورية  المسلحة  الجماعات  بتجنيد  تفيد  التي  التقارير  إزاء  بالغ  قلق  عن  اللجنة  تعرب   -٢١
السوريين من مخيمات الالجئين في الدولة الطرف واستخدامهم في أدوار قتالية وأدوار داعمة في آن واحد.

تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع تدابير فعالة بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة من أجل   -٢٢
لتلك  وتحقيق�  المسلحة.  النزاعات  في  لُيستخدموا  مجاورة  بلدان  إلى  وإرسالهم  تجنيدهم  من  ا<طفال  حماية 
الغاية، ينبغي للدولة الطرف أن تنظم حمالت توعية بشأن وضع ا<طفال الذين ُيزج بهم في النزاعات المسلحة، 
مخيمات  في  يعيشون  الذين  للمراهقين  مالئمة  وترفيهية  تعليمية  أنشطة  توفير  أجل  من  جهودها  تكثف  وأن 

الالجئين كوسيلة تمنع على نحو فعال تجنيدهم على يد الجماعات المسلحة.

الوالية القضائية خارج اsقليم

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إنشاء والية قضائية خارج إقليمها وممارسة تلك الوالية فيما   -٢٣
الصلة  ذات  الدولية  الصكوك  أيض�  ذلك  في  تراعي  وأن  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  بجميع  يتعلق 

التي هي طرف فيها، بما فيها نظام روما ا<ساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

 

تسليم المجرمين

المشمولة  الجرائم  مرتكبي  لتسليم  المزدوج  التجريم  شرط  الطرف  الدولة  تلغي  بأن  اللجنة  توصي   -٢٤
ذات  الثنائية  وإجراءاتها  معاهداتها  جميع  في  بالكامل  الجرائم  هذه  إدماج  تضمن  وبأن  االختياري،  بالبروتوكول 

الصلة.

سادسS- الحماية والتعافي وإعادة اsدماج 

التدابير المتخذة لحماية حقوق اoطفال الضحايا

تعرب اللجنة عن القلق إزاء كثرة حاالت اxعادة القسرية والترحيل لlسر وا<طفال الفلسطينيين الفارين   -٢٥
من النزاع في الجمهورية العربية السورية على مدار السنوات الثالث الماضية.

الكاملة لlطفال الفلسطينيين وأسرهم الفارين  الحماية  الدولة الطرف على ضمان توفير  تحث اللجنة   -٢٦
الرفض  عدم  ذلك  في  بما  القسرية،  اxعادة  عدم  بمبدأ  الكامل  التقيد  وضمان  السورية،  العربية  الجمهورية  من 
من  وأسرهم  اللجوء  وملتمسي  الالجئين  ا<طفال  جميع  تمّكن  تضمن  أن  الطرف  للدولة  وينبغي  الحدود.  عند 

الحصول على إجراءات منصفة وفعالة لتحديد وضعهم، دون تمييز.

أجل التعافي البدني والنفسي وإعادة اsدماج االجتماعي تقديم المساعدة من 

لكنها  السوريين،  الالجئين  ا<طفال  إلى  الطرف  الدولة  تقدمها  التي  الهائلة  بالمساعدات  اللجنة  تعترف   -٢٧
أن  ُيحتمل  اللجوء الذين  وملتمسي  الالجئين  ا<طفال  هوية  لتحديد  كاٍف  اهتمام  إيالء  عدم  بالغ إزاء  بقلق  تشعر 
محدودية  إزاء  أيض�  قلق  اللجنة  ويساور  بالنزاع.  مرتبطة  صدمات  إلى  تعرضوا  أو  النزاع  في  شاركوا  يكونوا 
المساعدة على التعافي البدني والنفسي التي تلقاها ا<طفال السوريون الذين يعانون من ضيق شديد وإعاقات 
حسية أو ذهنية أو عقلية نتيجة تعرضهم للعنف والمحن المرتبطة بالحرب في الجمهورية العربية السورية أو 

مشاهدتهم لها. 

توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تدريب� منهجي� على التحديد المبكر لهوية ا<طفال الذين ُيحتمل   -٢٨
العاملين  وخاصة  أجلهم،  من  أو  ا<طفال  مع  العاملين  المهنيين  جميع  إلى  به  تأثروا  أو  النزاع  في  شاركوا  أنهم 
للدولة  وينبغي  والطب.  التعليم  مجالي  في  والعاملين  الجيش،  وأفراد  الهجرة،  ودوائر  الحدودية  النقاط  في 
أن  ُيحتمل  الذين  اللجوء  وملتمسي  الالجئين  ا<طفال  إلى  المقدمين  والدعم  المساعدة  تعزز  أن  أيض�  الطرف 
يكونوا شاركوا في النزاع أو تعرضوا إلى الصدمة والتشريد المرتبطين بالنزاع، وتزويدهم بدعم ومساعدة خاصة، 
بطرق منها طلب المساعدة من الشركاء الدوليين والوكاالت الدولية من أجل وضع برامج لتعافي هؤالء ا<طفال 

البدني والنفسي.

سابعS- المساعدة والتعاون الدوليان 

التعاون الدولي

الخاصة  والممثلة  ا<حمر  للصليب  الدولية  اللجنة  مع  تعاونها  الطرف  الدولة  تواصل  بأن  اللجنة  توصي   -٢٩
منظمة  مع  أكبر  بشكل  التعاون  إمكانية  في  تنظر  وأن  وتعززه،  المسلح  والنزاع  با<طفال  المعنية  العام  لlمين 

ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وغيرها من كيانات ا<مم المتحدة في تنفيذ البروتوكول االختياري.

ثامنS- المتابعة والنشر

التوصيات،  لهذه  الكامل  التنفيذ  لضمان  الالزمة  التدابير  جميع  الطرف  الدولة  تتخذ  بأن  اللجنة  توصي   -٣٠
بوسائل منها إحالتها إلى البرلمان والوزارات المعنية، بما فيها وزارة الدفاع، والمحكمة العليا والسلطات المحلية 

للنظر فيها على النحو الالزم واتخاذ مزيد من اxجراءات بشأنها.

وتوصي اللجنة بأن ُيتاح التقرير ا<ولي والردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف والمالحظات الختامية   -٣١
ولمنظمات  عامة  للناس  اxنترنت،  طريق  عن  ذلك  في  بما  واسع،  نطاق  على  اللجنة  اعتمدتها  التي  الصلة  ذات 
المجتمع المدني ومجموعات الشباب والفئات المهنية وا<طفال، بغية إثارة النقاش بشأن البروتوكول االختياري 

والتوعية به وتنفيذه ورصده.

تاسعS- التقرير المقبل

عمًال بالفقرة ٢ من المادة ٨ من البروتوكول االختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تورد مزيد� من   -٣٢
المعلومات عن تنفيذ البروتوكول االختياري وهذه المالحظات الختامية في تقريرها الدوري المقبل الذي سُيقدم 

عمًال بالمادة ٤٤ من اتفاقية حقوق الطفل.

(NCFA) تم النشر من قبل المجلس الوطني لشؤون ا<سرة
من خالل المساعدة الفنية والماليةالتي قدمتها منظمة ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسف)

اoردن : المالحظات الختامية
والتوصيات

اللجنة الدولية لحقوق الطفل

(١٥)

والبروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل والمعنية ببيع ا<طفال، واستغالل ا<طفال في البغاء، واستخدام 
ا<طفال في المواد اxباحية في اجتماعيها رقم ١٨٧٩ و١٨٧٨ (انظر CRC/C/SR. ١٨٧٩) اللذين تم عقدهما في ٢٧ أيار 

من عام ٢٠١٣، وتم اعتماده في االجتماع رقم ١٩٠١ الذي تم عقده في ١٣ حزيران من عام ٢٠١٤.

الرابع  الدوريين  للتقريرين  الجامع  بالتقرير  المتعلقة   - الختامية  والتوصيات  المالحظات  نشر  من  الغرض  إن 
بإشراك  والمتعلقة  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياريين  البروتوكولين  بموجب  ا<ولية  والتقارير  والخامس 
إنتاج  في  ا<طفال  واستخدام  البغاء،  في  ا<طفال  واستغالل  ا<طفال،  وبيع  المسلحة،  النزاعات  في  ا<طفال 
والبرلمانيون  الحكومية،  الوكاالت  ذلك  في  بما  المعنية  المؤسسات  جميع  أن  من  التأكد  هو  اxباحية -  المواد 
الموكل  الدور  يلعبون  وا<طفال  المدني،  والمجتمع  المتحدة،  ا<مم  ووكاالت  الحكومية،  غير  والمنظمات 
حياة  على  إيجابي  تأثير  بالتالي  لهم  وكان  الختامية،  والتوصيات  للمالحظات  الفعال  التنفيذ  ضمان  في  إليهم 
مجال  في  النظر  مسؤولية  المعنية  المؤسسات  وتتحمل  ا<ردن.  في  الطفل  حقوق  واوضاع  ا<طفال 
مسؤولياتهم، وخبراتهم، زمعارفهم، ولعب الدور المنوط بکل منهم من أجل ضمان تنفيذ هذه المالحظات 

والتوصيات الختامية.

اتفاقية حقوق الطفل
Distr.: Generalا<مم المتحدة

8 July 2014
Original: English

لجنة حقوق الطفل
المالحظات الختامية على التقرير المقدم من اoردن بموجب الفقرة 1 من المادة 12 من 
البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع اoطفال واستغالل اoطفال في 

البغاء وفي المواد اsباحية@

نظرت اللجنة في التقرير ا<ولي لlردن (CRC/C/OPSC/JOR/١) في جلستها ١٨٧٨ المعقودة في ٢٧ أيار/مايو   -١
 ١٣ في  المعقودة   ١٩٠١ جلستها  في  التالية  الختامية  المالحظات  واعتمدت   ،(١٨٧٨.CRC/C/SR الوثيقة  (انظر   ٢٠١٤

حزيران/يونيه ٢٠١٤.

أوًال- مقدمة

CRC/C/OPSC/-) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها ا<ولي وبردودها الخطية على قائمة القضايا  -٢
JOR/Q/١/Add.١). وتعرب عن تقديرها للحوار البّناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

وتذّكر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه المالحظات الختامية ينبغي أن ُتقرأ مقترنة بالمالحظات الختامية   -٣
والخامس  الرابع  للتقريرين  الجامع  الطرف  الدولة  بتقرير  يتعلق  فيما   ٢٠١٤ حزيران/يونيه   ١٣ في  اعُتمدت  التي 
البروتوكول  بموجب  المقدم  ا<ولي  وبتقريرها   ،(٤-٥/CRC/C/JOR/CO) الطفل  حقوق  اتفاقية  بموجب  المقدم 

.(١/CRC/C/OPAC/JOR/CO) االختياري بشأن اشتراك ا<طفال في المنازعات المسلحة

ثانيS- مالحظات عامة

الجوانب اsيجابية

ترحب اللجنة باعتماد قانون منع االتجار بالبشر رقم ٩ لعام ٢٠٠٩.  -٤

وترحب اللجنة كذلك بالتقدم المحرز في إنشاء المؤسسات واعتماد الخطط والبرامج الوطنية التي تيسر   -٥
تنفيذ البروتوكول االختياري، بما في ذلك:

إنشاء أفرقة وطنية لحماية ا<سرة؛ (أ)   

االستراتيجية الوطنية لمنع االتجار بالبشر التي أطِلقت في آذار/مارس ٢٠١٠؛ (ب)   

إنشاء وحدات مكافحة االتجار بالبشر. (ج)   

ثالثS- البيانات

جمع البيانات

 ،٢٠١٢ نيسان/أبريل  في  الجنائي  البحث  xدارة  تابعة  بالبشر  االتجار  لمكافحة  وحدة  إنشاء  اللجنة  تالحظ   -٦
وتكليفها بتسجيل جميع حاالت االتجار بالبشر وجميع البيانات ذات الصلة، وتالحظ توقيع مذكرة تفاهم لتدريب 
الدولة  إنشاء  عدم  إزاء  بالقلق  تشعر  لكنها  العاملين،  ا<طفال  عن  البيانات  جمع  وسائل  على  العمل  مفتشي 

الطرف نظام� لجمع البيانات عن جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري.

اتفاقية حقوق الطفل
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لجنة حقوق الطفل
المالحظات الختامية المتعلقة بالتقرير المقدم من اoردن بموجب الفقرة 1 من المادة 8 من 
البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك اoطفال في المنازعات المسلحة@

نظرت اللجنة في التقرير ا<ولي لlردن (CRC/C/OPAC/JOR/١) في جلستها ١٨٧٩ المعقودة في ٢٧ أيار/مايو   -١
٢٠١٣، واعتمدت المالحظات الختامية التالية في جلستها ١٩٠١ المعقودة في ١٣ حزيران/يونيه ٢٠١٤.

أوًال- مقدمة

CRC/C/OPAC/-) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها ا<ولي وردودها الخطية على قائمة المسائل  -٢
JOR/Q/١/Add.١). وُتعرب عن تقديرها للحوار البّناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

وتذّكر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه المالحظات الختامية ينبغي أن ُتقرأ مقترنة بالمالحظات الختامية   -٣
التي اعتمدتها اللجنة في ١٣ حزيران/يونيه ٢٠١٤ فيما يتعلق بتقرير الدولة الطرف الجامع للتقريرين الرابع والخامس 
البروتوكول  بموجب  المقدم  ا<ولي  وبالتقرير   ،(٤-٥/CRC/C/JOR/CO) الطفل  حقوق  اتفاقية  بموجب  المقدم 
CRC/C/OP-) باحيةxاالختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع ا<طفال واستغالل ا<طفال في البغاء وفي المواد ا

.(١/SC/JOR/CO

ثانيS-  مالحظات عامة

الجوانب اsيجابية

ترحب اللجنة بمختلف التدابير اxيجابية المتخذة في المجاالت المتصلة بتنفيذ البروتوكول االختياري، وال   -٤
سيما بما يلي:

(أ)      الجهود الهائلة التي تبذلها الدولة الطرف من أجل استيعاب آالف الالجئين السوريين، بمن فيهم   
بتكلفة  أو  مجان�  العامة  الخدمات  من  كثير  على  الحصول  من  وتمكينهم  أراضيها،  في  ا<طفال، 

زهيدة؛

(ب)     كون ا<ردن أول بلد في الشرق ا<وسط تقّيد بالمهلة التي حددتها اتفاقية حظر استعمال وتخزين   
وإنتاج ونقل ا<لغام المضادة لlفراد وتدمير تلك ا<لغام، وأعلن خلّوه من ا<لغام ا<رضية في عام 

٢٠١٢؛

(ج)     مبادرة أجيال السالم العالمية التي أطلقها ا<مير فيصل بن الحسين من ا<ردن عام ٢٠٠٧، وهدفها   
في  الناس  بين  للتقريب  الرياضة  استخدام  على  العالم  أنحاء  جميع  من  شابة  قيادات  تدريب 

المجتمعات التي تشهد نزاعات.

اتفاقية حقوق الطفل
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التمهيد: المقدمـــة :

وقعت حكومة المملكة ا<ردنية الهاشمية على اتفاقية ا<مم المتحدة لحقوق الطفل بتاريخ ٢٩  آب من عام ١٩٩٠ 
وصادقت عليها بتاريخ ٢٤  أيار من عام ١٩٩١. وعليه تلتزم حكومة المملكة بتقديم تقرير دوري كل خمس سنوات 
إلى لجنة ا<مم المتحدة لحقوق الطفل في جنيف/ سويسرا، وقد نظرت هذه اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين 
الدوريين الرابع والخامس لlردن في اجتماعيها رقم ١٨٧٧ و١٨٧٨ (انظر CRC/C/SR.١٨٧٧ & ١٨٧٨) اللذين عقدا بتاريخ ٢٦ 
و ٢٧ أيار من عام ٢٠١٤، وتم اعتمادهما في اجتماعها رقم ١٩٠١ الذي عقد بتاريخ  ١٣ حزيران من عام ٢٠١٤، ودعت اللجنة 
أن  على   ،٢٠١٩ عام  من  حزيران   ٢٢ في  السادس  الدوري  تقريرها  تقديم  إلى  الهاشمية  ا<ردنية  المملكة  حكومة 
والخامس،  الرابع  الدوريين  للتقريرين  الختامية  المالحظات  بمتابعة  المتعلقة  المعلومات  التقرير  هذا  يتضمن 
باxضافة إلى ذلك نظرت اللجنة في التقارير ا<ولية لlردن في البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل والتي 
ببيع  المتعلقة  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري  والبروتوكول  المسلحة  النزاعات  في  ا<طفال  بإشراك  تتعلق 
ا<طفال، واستغالل ا<طفال في البغاء، واستخدام ا<طفال في إنتاج المواد اxباحية في اجتماعيها رقم ١٨٧٩ و١٨٧٨ 
(انظر CRC/C/SR.١٨٧٩) اللذين عقدا بتاريخ  ٢٧ أيار من عام ٢٠١٣، وتم اعتماده في اجتماع رقم ١٩٠١ الذي عقد بتاريخ ١٣ 
حزيران من عام ٢٠١٤، وقد أوصت اللجنة بأن تتخذ الدولة جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في 
المالحظات الختامية المتعلقة بالتقرير الدوري الجامع للتقريرين الرابع والخامس والبروتوكولين االختياريين تنفيذا 
من  المزيد  واتخاذ  المالئم  النحو  على  فيها  للنظر  المعنية  الجهات  إلى  إحالتها  منها  إجراءات  عدة  طريق  عن  تاما 

اxجراءات المتعلقة بها.

كما أوصت اللجنة  بنشر التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس والمالحظات والتوصيات الختامية على 
شبكة  طريق  عن  النشر  الحصر  ال  المثال  سبيل  على  تشمل  طرق  عبر  ذلك  يكون  وأن  الدولة،  بلغات  واسع  نطاق 
الشباب،  ومجموعات  اxعالم،  ووسائل  والمنظمات،  المدني  وللمجتمع  الجمهور،  لعامة  واxتاحة  االنترنت، 
عليهما،  والتعرف  االختياريين،  وبروتوكوليها  االتفاقية  مناقشة  أجل  من  وا<طفال،  المهنية،  والمجموعات 

وتنفيذهما ورصدهما.

اهداف  تحقيق  الى  الرامية  الجهود  بمتابعة   (NCFA) ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  قانون  عليه  نص  لما  ووفقا 
االردنية  المملكة  صادقت  التي  والشباب  واالطفال  والمراة  االسرة  بشؤون  المتعلقة  الدولية  واالتفاقيات  المواثيق 
والتوصيات  المالحظات  تنفيذ  متابعة   وضمان  الطفل  حقوق  التفاقية  الدورية  التقارير  بإعداد  عليها،   الهاشمية 
تنفيذ  لمتابعة  شاملة  عمل  خطة  بوضع  المجلس  قام  الدولية،   الطفل  حقوق  لجنة  عن  الصادرة  الختامية 
اxقليمي  المكتب  من  فنية  وبمساعدة  لlردن،   ا<خير  الدوري  بالتقرير  المتعلقة  الختامية  والتوصيات  المالحظات 
المتعلقة  الختامية  والتوصيات  المالحظات  آخر  حول  الوعي  لنشر  تشاورية  عملية  بدأت  ا<ردن،  في  لليونيسف 
بالتقرير الدوري الجامع للتقريرين الرابع والخامس لlردن، وتم وضع خطة عمل شاملة للمتابعة في ضوء توصيات 
لنشر  المتابعة  عمل  خطة  من  جزء�  الختامية  والتوصيات  المالحظات  يشمل  الذي  التقرير  هذا  ويعد  اللجنة. 

المالحظات والتوصيات الختامية على نطاق واسع في جميع أرجاء المملكة.

يلتزم المجلس الوطني لشؤون ا<سرة (NCFA) بنشر الوعي حول حقوق الطفل على نطاق واسع، وسوف يساعد 
الوطني  المجلس  سيتابع  كما  الهدف.  هذا  تحقيق  في  الختامية  والتوصيات  بالمالحظات  المختص  التقرير  هذا 

لشؤون ا<سرة، المالحظات والتوصيات الختامية التفاقية ا<مم المتحدة لحقوق الطفل وبروتوكوليها االختياريين 
المالحظات  توزيع  وسيتم   .٢٠١٩ عام  من  حزيران  شهر  في  تسليمه  المقرر  السادس  الدوري  التقرير  تقديم  قبل 
والمسؤولين،  والصحفيين،  البرلمانيين،  ذلك  في  بما  المعنيين،  جميع  على  واسع  نطاق  على  الختامية  والتوصيات 
الوزارات  مع  دقيقة  متابعة  إجراء  وسيتم  أنفسهم.  وا<طفال  العامة،  والجماهير  المدني،  والمجتمع  والقضاة، 
المعنية على المستوى الوطني وجميع اxدارات المعنية على مستوى المحافظات لضمان اتخاذ الخطوات الالزمة 

على المستوى الوطني من أجل تنفيذ المالحظات والتوصيات الختامية.

لما  اليونسيف  للطفولة/  المتحدة  االمم  لمنظمة  امتنانه  عن   (NCFA) ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  ويعرب 
قدمته من مساعدات فنية مفيدة جد� في المتابعة الفعالة للمالحظات والتوصيات الختامية لضمان بذل الجهات 
جميع   (NCFA) ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  يشكر  كما  الختامية.  والتوصيات  المالحظات  لتنفيذ  المعنية 

المعنيين على اهتمامهم ودعمهم لهذا الجهد لتكون المملكة االردنية الهاشمية بلدا صديقا للطفل .

وا� ولي التوفيق

أمين عام المجلس الوطني لشؤون ا<سرة
فاضل  محمد الحمود

لجنة حقوق الطفل

المالحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس ل7ردن@

جلستيها  في   (٤-٥/CRC/C/JOR) والخامس  الرابع  الدوريين  للتقريرين  الجامع  التقرير  في  اللجنة  نظرت   -١
 ١٩٠١ جلستها  في  واعتمدت،   ،٢٠١٤ أيار/مايو  و٢٧   ٢٦ في  المعقودتين  و١٨٧٨)،   ١٨٧٧.CRC/C/SR (انظر  و١٨٧٨   ١٨٧٧

المعقودة في ١٣ حزيران/يونيه ٢٠١٤، المالحظات الختامية التالية.

أوًال- مقدمة

CRC/C/-) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف التقرير الموحد الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس  -٢
حقوق  لحالة  أفضل  فهم�  أتاحت  التي   ،(١.Add/٤-٥/CRC/C/JOR/Q) القضايا قائمة  على  الخطية  والردود   (٤-٥/JOR
المتعدد  الطرف  الدولة  وفد  مع  دار  الذي  البناء  للحوار  تقديرها  عن  اللجنة  وُتعرب  الطرف.  الدولة  في  الطفل 

القطاعات.  

أحرزته ثانيS- تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي 

ترحب اللجنة باعتماد التدابير التشريعية التالية:  -٣

(أ)       قانون منع االتجار بالبشر رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩؛  

(ب)     قانون الحماية من العنف ا<سري رقم ٦ لسنة ٢٠٠٨؛  

(ج)      قانون حقوق ا<شخاص المعوقين رقم ٣١ لسنة ٢٠٠٧.  

وتالحظ اللجنة مع التقدير أيض� تصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية أو انضمامها إليها:  -٤

في  المسلحة  المنازعات  في  ا<طفال  اشتراك  بشأن  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري  البروتوكول  (أ)        
أيار/مايو ٢٠٠٧؛

(ب)     البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع ا<طفال واستغالل ا<طفال في البغاء وفي   
المواد اxباحية في كانون ا<ول/ديسمبر ٢٠٠٦؛

(ج)      اتفاقية حقوق ا<شخاص ذوي اxعاقة في آذار/مارس ٢٠٠٨؛  

التفاقية  المكمل  وا<طفال،  النساء  وبخاصة  با<شخاص،  االتجار  ومعاقبة  وقمع  منع  بروتوكول  (د)      
ا<مم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في حزيران/ يونيه ٢٠٠٩.

وترحب اللجنة أيض� بالتدابير المؤسسية والسياساتية التالية:  -٥

(أ)        االستراتيجية الوطنية لlشخاص ذوي اxعاقة (٢٠٠٧-٢٠١٥)؛  

(ب)     االستراتيجية الوطنية لمنع االتجار بالبشر التي ُأطِلقت في آذار/مارس ٢٠١٠؛  

(ج)     المؤشرات التي وضعها المجلس الوطني لشؤون ا<سرة الستخدامها كمبادئ توجيهية من أجل   
تعزيز القدرات في مجال رصد تنفيذ االتفاقية.

الخاصة  اxجراءات  إلى  دعوة  أول   ٢٠٠٦ نيسان/أبريل  في  وّجهت  الطرف  الدولة  أن  بارتياح  اللجنة  وتالحظ   -٦
لlمم المتحدة لزيارة البلد.

(5)

ثالثS- دواعي القلق والتوصيات الرئيسية

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44 (6) من االتفاقية)

التوصيات السابقة المقدمة من اللجنة

ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف في تنفيذ المالحظات الختامية التي أبدتها اللجنة في عام ٢٠٠٦ بشأن   -٧
هذه  في  الواردة  التوصيات  بعض  أن  ا<سف  مع  تالحظ  أنها  غير   ،(٣/CRC/C/JOR/CO) الثالث  الدوري  تقريرها 

المالحظات لم ُتنفذ تنفيذ� كامًال.

أو  بالكامل  ُتنفذ  لم  التي  التوصيات  لتنفيذ  الالزمة  التدابير  جميع  الطرف  الدولة  تتخذ  بأن  اللجنة  توصي   -٨
بشكل كاٍف، وتكرر بشكل خاص التوصيات التي قدمتها إلى الدولة الطرف بشأن ما يلي:

جميع  على  الطفل  حقوق  مجال  في  العاملة  والمؤسسات  الهيئات  بين  التنسيق  تعزيز  مواصلة  (أ)       
المستويات بغية ضمان تنفيذ االتفاقية بشكل موحد في جميع المحافظات؛

بشأن  البيانات  جمع  وضمان  ا<طفال،  عن  مركزية  بيانات  قاعدة  بإنشاء  البيانات  جمع  آليات  تعزيز  (ب)     
بجميع  يتعلق  فيما  العمر  منها  معايير  حسب  وتصنيفها  االتفاقية  تغطيها  التي  المجاالت  جميع 
الذين  ا<طفال  وفئات  والريفية،  الحضرية  والمناطق  والجنس،  عشرة،  الثامنة  دون  ا<شخاص 
لصوغ  واستخدامها  االتفاقية  مع  تتسق  مؤشرات  وضع  وينبغي  خاصة.  حماية  إلى  يحتاجون 

سياسات وبرامج تهدف إلى تنفيذ االتفاقية بصورة فعالة؛

(ج)     مواصلة وضع أساليـب مبتكرة ومواتيـة للطفل xذكـاء الوعـي بفحـوى االتفاقيـة ومقاصـدها، وال   
في  المقيمين  ا<طفال  إلى  الوصول  بغية  اxعالم  وسائل  طريق  وعن  المحلي  الصعيد  على  سيما 

أنأى المناطق في البلد؛

(د)      مواصلة تعزيز جهودها الرامية إلى توفير مستوى مناسب ومنهجي من التدريب و/أو التوعية في   
والمحامين،  كالقضاة،  و<جلهم،  ا<طفال  مع  العاملة  المهنية  للفئات  الطفل  حقوق  مجال 
والمؤسسات،  المدارس  ومديري  والمعملين،  الصحيين،  والعاملين  القانون،  إنفاذ  وموظفي 

وا<خصائيين االجتماعيين، ورجال الدين، وقادة المجتمعات المحلية، فضًال عن الصحفيين؛

(ه)     ضمان حصول المؤسسة الوطنية لحقوق اxنسان على الموارد البشرية والمالية والتقنية الكافية،   
الصعيدين  على  وتقييمه  االتفاقية  تنفيذ  في  المحرز  التقدم  لرصد  الالزمة  التسهيالت  وامتالكها 

الوطني والمحلي، فضًال عن تلقي الشكاوى المقدمة من ا<طفال والتحقيق فيها ومعالجتها؛

وضع وتعزيز المشاريع المشتركة للتثقيف في مجال حقوق اxنسان، وإدراج التثقيف في مجال  (و)   
لمرحلَتي  الدراسية  المناهج  في  الطفل،  حقوق  مجال  في  التثقيف  سيما  وال  اxنسان،  حقوق 

التعليم االبتدائي والثانوي.

التحفظات

سحب  إمكانية  في  ستنظر  الطرف  الدولة  بأن  الحوار  أثناء  الوفد  رئيسة  به  صّرحت  ما  اللجنة  تالحظ   -٩
غير  و٢١   ٢٠ المادتين  على  الطرف  الدولة  تحفظ  بأن  رأيها  عن  مجدد�  اللجنة  وتعرب  االتفاقية.  على  تحفظاتها 

ضروري، وكذلك عن قلقها إزاء الطبيعة العامة وغير الدقيقة لتحفظ الدولة الطرف على المادة ١٤.

(6)

تحفظاتها  طبيعة  في  النظر  تعيد  بأن  الطرف  الدولة  إلى  قدمتها  التي  السابقة  توصيتها  اللجنة  تكرر   -١٠
 ١٩٩٣ عام  في  اxنسان  لحقوق  العالمي  المؤتمر  اعتمدهما  اللذين  فيينا  عمل  وبرنامج  xعالن  وفق�  سحبها  بغية 

(CRC/C/JOR/CO/٣، الفقرة ١١).

 التشريعات

تالحظ اللجنة مع التقدير أن نشر االتفاقية في الجريدة الرسمية بموجب القانون رقم ٥٠ لسنة ٢٠٠٦، عمًال   -١١
اللجنة  لكن  المحلية.  القوانين  على  ا<ولوية  لها  وأن  القانوني  وضعها  أوضح  قد  اللجنة،  قدمتها  سابقة  بتوصية 
قلقة إزاء التأخر الكبير في اعتماد قانون حقوق الطفل ومشروع قانون ا<حداث. وتشعر اللجنة بالقلق أيض� <ن 

جهود مواءمة اxطار القانوني المحلي مع مبادئ االتفاقية وأحكامها ال تزال غير كافية.

الحقوق  بجميع  إحاطته  وضمان  إبطاء  دون  الطفل  حقوق  قانون  سّن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -١٢
قانون  مشروع  اعتماد  في  الطرف  الدولة  تعّجل  بأن  كذلك  اللجنة  وتوصي  االتفاقية.  عليها  تنص  التي  والمبادئ 
با<طفال  المتعلقة  المحلية  القوانين  جميع  بدقة  الطرف  الدولة  تراجع  بأن  توصيتها  اللجنة  وتكرر  ا<حداث. 
واللوائح اxدارية ذات الصلة بغية ضمان استنادها إلى الحقوق ومطابقتها لالتفاقية (CRC/C/JOR/CO/٣، الفقرة ١٣).

 تخصيص الموارد

المخصصة  الميزانيات  لتحليل  ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  أجراها  التي  بالدراسة  اللجنة  ترحب   -١٣
لlطفال، فضًال عن وضع نموذج للميزانية يتضمن ا<هداف االستراتيجية والمهام التي تضطلع بها كل وزارة من 
الميزانية  في  العامة  التخفيضات  إزاء  اللجنة  يساور  القلق  لكن  حقوقهم.  وحماية  ا<طفال  احتياجات  تلبية  أجل 

الوطنية التي تهدد التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مجال نماء الطفل.

xعمال  المخصصة  "الموارد  بشأن   ٢٠٠٧ عام  في  اللجنة  نّظمته  الذي  العامة  المناقشة  يوم  ضوء  في   -١٤
الدولة  تقوم  بأن  اللجنة  توصي  االتفاقية،  من  و٦  و٤   ٢ المواد  على  وبالتركيز  الدول"،  مسؤولية   - الطفل  حقوق 

الطرف بما يلي:

(أ)        مواصلة تخصيص موارد كافية في الميزانية xعمال حقوق الطفل، عمًال بالمادة ٤ من االتفاقية؛  

(ب)    إجــراء تقييمات منهجيــة <ثر السياسات الهادفـــة إلى تقليـــص العجز في الميزانية الوطنية على   
في  سلب�  قد تؤثر  سياسات  أي  اعتماد  التقييمات، االمتناع عن  تلك  نتيجة  الطفل، وبناًء على  حقوق 

ا<طفال؛

في  الطفل  حقوق  على  قائم  نهج  اعتماد  الطرف،  الدولة  وضعته  الذي  الميزانية  نموذج  على  بناًء  (ج)       
في  واستخدامها  للطفل  المخصصة  للموارد  تتّبع  نظام  بتطبيق  وذلك  الدولة،  ميزانية  وضع 
على  أيض�  اللجنة  وتحث  الطفل.  مجال  في  االستثمار  حجم  إبراز  وبالتالي  عام،  بشكل  الميزانية 
في  القطاعات  من  قطاع  أي  في  االستثمارات  <ثر  تقييمات  إجراء  أجل  من  التتّبع  نظام  استخدام 

مصالح الطفل الفضلى، وضمان قياس اختالف أثر هذه االستثمارات بين الفتيات والفتيان؛

تدابير  تتطلب  قد  التي  الضعف  أو  الحرمان  أوضاع  في  لlطفال  استراتيجية  ميزانية  بنود  تحديد  (د)      
اجتماعية إيجابية، وضمان حماية بنود الميزانية هذه حتى في أوقات ا<زمات االقتصادية أو الكوارث 

الطبيعية أو حاالت الطوارئ ا<خرى.

(7)

(1) (٢)

قام  أن  وبعد   .(UNCRC) الطفل  لحقوق  المتحدة  ا<مم  اتفاقية  في  طرف�  الهاشمية  ا<ردنية  المملكة  تعد 
التقرير  وقدم   .١٩٩٣ عام  من  الثاني  تشرين  شهر  في  ا<ولي  تقريره  ا<ردن  قدم  االتفاقية،  هذه  على  بالمصادقة 
الدوري الثاني الذي كان مقرر� في عام ١٩٩٨ في شهر أيلول من عام ١٩٩٩. وقدم التقرير الدوري الثالث الذي كان 
الرابع  التقريرين  تقديم  تم  ولذلك  سنوات.  ثالث  مدته  وبتأخير   ٢٠٠٦ عام  من  آذار  شهر  في   ٢٠٠٣ عام  في  مقرر� 
الختامية  المالحظات  اعتماد  وتم   ٢٠١٤ عام  في  الطفل  حقوق  لجنة  فيهما  ونظرت   ٢٠١٣ عام  في  مع�  والخامس 
والتوصيات في ١٨ تموز من عام ٢٠١٤. ومن المقرر أن يصدر التقرير الدوري السادس لlردن في ٢٢ حزيران من عام 
٢٠١٩ حيث بقي أقل من عامين. ولذلك من الضروري أن يكون هناك متابعة فعالة للمالحظات والتوصيات الختامية 
الحالية حتى نتمكن من االستعداد جيد� في الوقت الذي يتم فيه إعداد تقريرنا الدوري السادس المقرر تقديمه 

بعد أقل من عامين من ا¦ن.

المجاالت  من  مجال   ١٢ في  توزيعها  تم  التي  الختامية  والتوصيات  المالحظات  من  بندا   ٧١ مجموعه  ما  يوجد 
الرئيسية التي تشمل:

أ- التدابير العامة للتنفيذ (المواد ٤، و٤٢، و٤٤ (٦) من االتفاقية)
ب- المبادئ العامة (المواد ٢، و٣، و٦، و١٢ من االتفاقية)

ج- الحقوق والحريات المدنية (المواد ٧، و٨، و١٣-١٧)
د- العنف ضد ا<طفال (المواد ١٩، و٢٤ (٣)، و٢٨ (٢)، و٣٤، و٣٧ (أ)، و٣٩)

ه- البيئة ا<سرية والرعاية البديلة (المواد ٥، و٩-١١، و١٨ (١ و٢)، و٢٠، و٢١، و٢٥، و٢٧ (٤))
و- اxعاقة، والصحة ا<ساسية، والرفاه االجتماعي (المواد ٦، و١٨ (٣)، و٢٣، و٢٤، و٢٦، و٢٧ (١-٣)، و٣٣)

ز- التعليم وا<نشطة الترفيهية والثقافية (المواد ٢٨، و٢٩، و٣٠، و٣١)
ح- تدابير الحماية الخاصة (المواد ٢٢، و٣٠، و٣٢، و٣٣، و٣٥، و٣٦، و٣٧ (ب)- (د)، و٣٨-٤٠)

ط- المصادقة على البروتوكول االختياري المتعلق بإجراء  تقديم البالغات 
ي- المصادقة على ا<دوات الدولية لحقوق اxنسان

ك- المتابعة والنشر
ل- التقرير المقبل

ويشكل المجلس الوطني لشؤون ا<سرة (NCFA) ووزارة العدل ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ووزارة العمل 
ووزارة التنمية االجتماعية ووزارة الداخلية اكثر الجهات المسؤولة عن تنفيذ المالحظات والتوصيات الختامية إلى 
جانب  وإلى  المحافظات.  في  الحكومية  الجهات  بعض  ذلك  في  بما  ا<خرى  واxدارات  الجهات  من  عدد  جانب 
الوزارات والهيئات الحكومية، تلعب وكاالت ا<مم المتحدة المعنية، والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، 
وا<وساط ا<كاديمية، ووسائل اxعالم، وغيرها من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، والمجتمعات المحلية، 

وا<سر دورا رئيسيا في ضمان تنفيذ برنامج المالحظات والتوصيات الختامية.

وإلى جانب النظر في التقرير الدوري الموحد الرابع والخامس لlردن، نظرت اللجنة أيض� في التقارير ا<ولية لlردن 
المسلحة  النزاعات  في  ا<طفال  باشتراك  والمتعلقة  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري  البروتوكول  بموجب 

(3) (4)

باء- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 من االتفاقية)

عدم التمييز

غير  وأب  أردنية  <م  المولودين  ا<طفال  ضد  القانون  بحكم  التمييز  إزاء  قلقها  عن  مجدد�  اللجنة  تعرب    -١٥
إزاء  أيض�  بالقلق  اللجنة  وتشعر  الزواج.  إطار  خارج  المولودين  ا<طفال  ضد  والتمييز  ا<ب،  جنسية  على  بناًء  أردني 
في  يعيشون  الذين  وا<طفال  اxعاقات  ذوو  وا<طفال  فلسطيني  أصل  من  ا<طفال  منه  يعاني  الذي  التمييز 

المؤسسات وا<طفال الذين يعيشون في فقر مدقع وا<طفال في المناطق النائية.

"أطفاًال  أو  شرعيين"  "غير  بوصفهم  لlطفال  التمييزية  التصنيفات  إلغاء  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -١٦
ضحايا للسفاح"، واعتماد استراتيجية استباقية وشاملة من أجل القضاء على التمييز على أي أسس بحكم القانون 

والواقع، والتمييز ضد جميع فئات ا<طفال في أوضاع التهميش أو الحرمان.

وتعرب اللجنة عن القلق <ن تشريعات الدولة الطرف وطريقة تطبيقها ال تزال تميز ضد الفتيات، وبا<خص   -١٧
المعاهدات.  هيئات  من  المتكررة  التوصيات  من  الرغم  على  العنف،  من  والحماية  والزواج  الميراث  مجاالت  في 
وتشعر اللجنة بالقلق أيض� لعدم كفاية الجهود التي تبذلها الدولة الطرف، بما في ذلك مع رجال الدين وقادة 
والقواعد  والممارسات  المواقف  وتغيير  لمكافحة  الجماهيري،  اxعالم  ووسائل  التعليمية  والمؤسسات  الرأي 
الضارة التي تتغاضى عن التمييز ضد الفتيات وانتهاكات حقوقهن في إطار االتفاقية، بما في ذلك العنف القائم 

على نوع الجنس، على الرغم من أن الفتيات ال يزلن يواجهن التمييز من أبكر مراحل حياتهن وطيلة طفولتهن.

اxبطاء.  من  مزيد  دون  الفتيات  ضد  تميز  التي  التشريعات  جميع  إلغاء  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -١٨
وينبغي للدولة الطرف أن تمنح ا<ولوية العتماد استراتيجية شاملة لمكافحة جميع أشكال التمييز ضد الفتيات، 
وتكرر  الفتيات.  ضد  والعنف  التمييز  إلى  وتؤدي  منتشرة  تزال  ال  التي  السلبية  الجنسانية  النمطية  للصور  والتصدي 
اللجنة توصيتها بضرورة دعوة القادة المحليين ورجال الدين وغيرهم من القادة إلى االضطالع بدور أكثر فاعلية 
ذلك  في  المحلية  المجتمعات  إلى  التوجيه  وتقديم  عليه،  والقضاء  الطفالت  ضد  العنف  منع  جهود  دعم  في 

الصدد (CRC/C/JOR/CO/٣، الفقرة ٣٢).

مصالح الطفل الفضلى

قانون  في  الرئيسية  المبادئ  أحد  الفضلى  الطفل  مصالح  جعل  في  الطرف  الدولة  رغبة  اللجنة  تالحظ   -١٩
ا<حوال الشخصية المؤقت رقم ٣٦ لسنة ٢٠١٠، لكن القلق يساورها <ن العديد من أحكام القانون تعكس إساءة 
التي  الجنسية  ونقل  والميراث  والزواج  الطفل  بحضانة  المتعلقة  تلك  سيما  وال  الفضلى،  الطفل  لمصالح  تفسير 
القانون  <ن  خاص  بشكل  بالقلق  اللجنة  وتشعر  االعتبار.  الفضلى  مصالحه  إيالء  في  الطفل  حق  مع  تتعارض 
(المادة ٣٠٨ من قانون العقوبات) والفقه القضائي في الدولة الطرف يتيحان اعتبار زواج الفتاة من مغتصبها أمر� 

يصب في مصلحتها الفضلى، على الرغم من أن هذا الخيار يشّكل بحد ذاته انتهاك� خطير� لالتفاقية.

إيالء  في  الطفل  بحق  المتعلق   (٢٠١٣)١٤ رقم  العام  اللجنة  تعليق  ضوء  في  الطرف،  الدولة  اللجنة  تذّكر   -٢٠
التي  الحقوق  بجميع  والفعال  الكامل  التمتع  ضمان  إلى  يهدف  الحق  هذا  أن  ا<ول،  االعتبار  الفضلى  مصالحه 
تعترف بها االتفاقية وإلى ضمان النماء الكلي لlطفال. وتوصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف إدماج هذا الحق 
جميع  عن  فضًال  والقضائية،  واxدارية  التشريعية  اxجراءات  جميع  في  ثابت  بشكل  وتطبيقه  مالئم  بشكل 
ع الدولة الطرف على  السياسات والبرامج والمشاريع التي لها صلة با<طفال أو تؤثر فيهم. وفي ذلك الصدد، تشجَّ
تحديد  في  سلطة  مواقع  يحتلون  الذين  المعنيين  ا<شخاص  لجميع  التوجيه  لتقديم  ومعايير  إجراءات  وضع 
مصالح الطفل الفضلى في جميع المجاالت، وفي منح تلك المصالح ا<همية التي تستحقها بوصفها اعتبار� أول. 
العامة  االجتماعية  الرعاية  مؤسسات  ذلك  في  بما  العامة،  جمهور  بين  والمعايير  اxجراءات  هذه  نشر  وينبغي 

والخاصة، فضًال عن المحاكم والسلطات اxدارية والهيئات التشريعية والقادة المحليين ورجال الدين.

(8)

الحق في الحياة والبقاء والنماء

٢١-  تعرب اللجنة عن عميق قلقها <ن المادة ٣٤٥ مكرر� من قانون العقوبات، التي استحدثتها الدولة الطرف 
ف،  ف، وبالتالي من ُحكم مخفَّ عن طريق تعديل، ال تستثني مرتكبي هذه الجرائم من االستفادة من العذر المخفِّ
جرائم  ُيسمى  ما  بذريعة  سنوي�  الفتيات  عشرات  قتل  استمرار  رغم  سنة   ١٥ من  أصغر  الضحية  كانت  حال  في  إّال 
يزلن،  وال  كّن،  الجرائم  لهذه  ضحايا  للوقوع  المعرضات  الفتيات  <ن  أيض�  شديد  بقلق  اللجنة  وتشعر  الشرف. 

ُيحتجزن تعسفي� في اxصالحيات ¦جال غير مسماة بداعي حمايتهن.

عن  تتغاضى  التي  القانونية  ا<حكام  جميع  إبطاء  دون  تلغي  أن  على  بقوة  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢٢
الجرائم القائمة على نوع الجنس، وال سيما المواد ٩٧ و٩٩ و٣٤٠ و٣٤٥ مكرر� من قانون العقوبات، وأن تضمن تلّقي 
الشرف،  جرائم  ُيسمى  ما  بذريعة  المرتكبة  الجرائم  فيها  بما  الجنس،  نوع  على  القائمة  الجرائم  مرتكبي  جميع 
عقوبات تتناسب مع خطورة جرائمهم. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيض� على إخالء سبيل جميع النساء والفتيات 
حماية  أي تدبير  أن  وضمان  البلد،  عموم  في  لحمايتهن  وآليات مالئمة  مالجئ  وإنشاء  فور�،  الحجز  في  الموَدعات 

موجه لهن يوَضع بمشاركتهن وموافقتهن.

احترام آراء الطفل

حق  تعزيز  أجل  من  بالتقرير  المشمولة  الفترة  أثناء  الطرف  الدولة  اتخذتها  التي  بالمبادرات  اللجنة  ترحب   -٢٣
الطفل في االستماع إليه، وال سيما عن طريق التشاور مع ا<طفال في سياق إعداد تقرير الدولة الطرف، والمسح 
اxجراءات  <ن  قلقها  عن  مجدد�  اللجنة  تعرب  ذلك،  ومع  ا<طفال.  برلمانات  وإنشاء  للشباب،  الثاني  الوطني 
يزال  ال  الطفل  آراء  احترام  و<ن  إليه،  االستماع  في  الطفل  حق  على  منهجي  بشكل  تنص  ال  واxدارية  القانونية 
محدود� نظر� للمواقف المجتمعية التقليدية من ا<طفال، وال سيما الفتيات، في داخل ا<سرة والمجتمع بشكل 

عام.

تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم ١٢(٢٠٠٩) المتعلق بحق الطفل في االستماع إليه،   -٢٤
الذي يؤكد أن حق الطفل في التعبير بحرية عن رأيه يشكل أحد أهم العناصر في كرامة الطفل، وأن ا<سرة التي 
العمر،  من  ا<ولى  المراحل  منذ  الجد  مأخذ  آراؤه  فيها  تؤخذ  والتي  بحرية  آرائه  عن  يعّبر  أن  فيها  للطفل  يمكن 
وتوصي  ا<وسع.  المجتمع  في  إليه  االستماع  في  الحق  لممارسة  الطفل  يعّد  ما  وهي  مهم�،  نموذج�  تشّكل 

اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

في  إليه  االستماع  في  الطفل  بحق  تعترف  التي  للتشريعات  الفعال  التنفيذ  لضمان  تدابير  اتخـــاذ  (أ)       
ا<خصائيين  امتثال  لضمان  إجراءات  و/أو  ُنظم  وضع  ذلك  في  بما  الصلة،  ذات  القانونية  الدعاوى 

االجتماعيين والمحاكم لهذا المبدأ.

(ب)     إجـــراء بحوث لتحديد أهم القضايا من وجهة نظر ا<طفال، وسماع آرائهم بشأنها، ومعرفة مدى   
مراعاة آرائهم في القرارات التي ُتتخذ داخل ا<سرة وتؤثر في حياتهم، وتحديد القنوات القائمة أو 
الوطني  الصعيد  على  القرار  صنع  عملية  في  ا<كبر  التأثير  ممارسة  من  تمّكنهم  التي  المحتملة 

والمحلي.

(ج)      تنفيـذ برامـج وأنشطــة توعيـة لتعزيز مشاركة جميع ا<طفال بصورة هادفة وقائمة على التمكين   
الفتيات  إيالء  مع  الطلبة،  مجالس  ضمن  ذلك  في  بما  والمدارس،  المحلي  والمجتمع  ا<سرة  في 

وا<طفال في أوضاع هشة اهتمام� خاص�.

(9)

جيم- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و17-13 من االتفاقية)

الحق في الجنسية

كّن  إذا  أمهاتهن  جنسية  اكتساب  ا<ردنيات  ا<مهات  أطفال  على  متعذر�  يزال  ال  <نه  قلقة  اللجنة  تظل   -٢٥
متزوجات من غير أردنيين، ما قد يؤدي إلى حالة انعدام الجنسية، ويتسبب في معاناة هؤالء ا<طفال وأسرهم 
والرعاية  التعليم  بخدمات  لالنتفاع  مثًال  مؤهلين  غير  ُيعتبرون  إنهم  إذ  اقتصادية،  صعوبات  ومن  التمييز  من 
الجنسية  بأن  تفيد  التي  المصداقية  وذات  بأدلة  المدعومة  التقارير  بالغ  بقلق  اللجنة  وتالحظ  المدعومة.  الصحية 
بشكل  يقيمون  الذين  الفلسطينية  وا<سر  ا<طفال  عشرات  من  بالتقرير  المشمولة  الفترة  في  ُسحبت  ا<ردنية 

دائم في ا<ردن، على الرغم من التطمينات التي قدمها وفد الدولة الطرف أثناء الحوار.

تكرر اللجنة توصيتها إلى الدولة الطرف بمراجعة قانون الجنسية ا<ردنية رقم ٦ لعام ١٩٥٤ وتعديله بغية   -٢٦
ضمان تمتع ا<م ا<ردنية المتزوجة بغير أردني بحقها في منح جنسيتها <طفالها على قدم المساواة مع الرجل 
الالجئة  ا<سر  من  ا<ردنية  الجنسية  سحب  عن  الكف  على  أيض�  الطرف  الدولة  اللجنة  وتحث  تمييز.  ودون 
خفض  اتفاقية  إلى  االنضمام  في  الطرف  الدولة  تنظر  بأن  أيض�  اللجنة  وتوصي  ا<ردن.  في  المقيمة  الفلسطينية 

حاالت انعدام الجنسية لعام ١٩٦١.

) و39) أ دال- العنف ضد اoطفال (المواد 19 و24(3) و28(2) و34 و37(

العقاب البدني

ترحب اللجنة بالمبادرات التي تنّفذها الدولة الطرف مثل حملة "مع� نحو بيئة مدرسية آمنة" التي تهدف   -٢٧
إلى تعريف المعلمين با<ساليب التربوية اxيجابية. لكن اللجنة قلقة <ن الصيغة المعدلة من المادة ٦٢ من قانون 
العقوبات ال تزال تجيز للوالدين وا<وصياء إنزال ضروب تأديب بأطفالهم وفق "ما يبيحه العرف العام"، ما دامت ال 
تلحق بهم أذى بدني�، و<ن مسح السكان والصحة ا<سرية في ا<ردن لعام ٢٠١٢ أظهر أن ٨٩ في المائة من ا<طفال 

يتعرضون لضروب تأديب عنيفة.

تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم ٨(٢٠٠٦) المتعلق بحق الطفل في الحماية من   -٢٨
العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة الذي شددت فيه اللجنة على رفض جميع أشكال 
العنف ضد ا<طفال، مهما كانت طفيفة، وعلى أن صالحيات الوالدين ال ينبغي في أي حال من ا<حوال أن تقّوض 

حق الطفل في حمايته من العقاب البدني. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

حظر�  ا<ماكن  جميع  في  البدني  العقاب  وحظر  إبطاء  دون  العقوبات  قانون  من   ٦٢ المادة  إلغاء  (أ)        
قطعي�؛

بصورة  قضائية  دعاوى  وإقامة  فعاًال،  تنفيذ�  البدني  العقاب  تحظر  التي  القوانين  تنفيذ  ضمان  (ب)    
منهجية ضد َمن ُيعاقبون ا<طفال بدني�؛

ا<طفال  بمشاركة  االجتماعية  والتعبئة  والتوعية  العام  التثقيف  مجاالت  في  دائمة  برامج  وضع  (ج)     
البدني،  للعقاب  الضارة  والنفسية  البدنية  ا¦ثار  تعالج  الدين،  ورجال  المحلية  والمجتمعات  وا<سر 
في  وتشاركية  عنيفة  وغير  إيجابية  أشكال  وتعزيز  الممارسة،  تلك  من  العامة  المواقف  تغيير  بغية 

تنشئة ا<طفال وتأديبهم كبديل عن العقاب البدني؛

منع  استراتيجيات  تصميم  في  ا<طفال،  ذلك  في  بما  ككل،  المجتمع  ومشاركة  إشراك  ضمان  (د)     
معاقبة ا<طفال بدني� وتنفيذها.

(١٠) (١١)

اsيذاء واsهمال

سيما  وال  المنزلي،  للعنف  التصدي  صعيد  على  الطرف  الدولة  اتخذتها  التي  بالخطوات  اللجنة  ترحب   -٢٩
اعتماد قانون الحماية من العنف ا<سري رقم ٦ لسنة ٢٠٠٨، والخطة االستراتيجية الوطنية لحماية ا<سرة والوقاية 
لثبوت  عميق  بقلق  تشعر  اللجنة  لكن  المنزلي.  العنف  حاالت  لتتّبع  نظام  وإنشاء   ،٢٠٠٥-٢٠٠٩ لlعوام  العنف  من 
قصور تلك التدابير عن االستجابة للشواغل الكثيرة التي أعربت عنها اللجنة في عام ٢٠٠٦، وهو ما يتضح من استمرار 

وقوع ا<طفال، وال سيما الفتيات، ضحايا ل¯يذاء واxهمال على نطاق واسع.

 ،٣/CRC/C/JOR/CO)  ٢٠٠٦ عام  من  توصياتها  لتنفيذ  ا<ولوية  من  مزيد  منح  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣٠
وسوء  المنزلي  العنف  عن  وطنية  دراسة  إجراء  بضرورة  المتعلقة  التوصيات  وبخاصة  فعاًال،  تنفيذ�   (٥٥ الفقرة 
ووضع  وطبيعتها،  وأسبابها  المشكلة  هذه  نطاق  تقييم  أجل  من  ا<سرة  داخل  وإيذائهم  ا<طفال  معاملة 
وسوء  ا<طفال  إيذاء  حاالت  لتحديد  فعال  نظام  ووضع  له،  والتصدي  المنزلي  العنف  لمنع  شاملة  استراتيجية 

معاملتهم واxبالغ عنها وإدارتها. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيض� على ما يلي:

أحكام  أي  وإلغاء  الزوجي،  االغتصاب  فيها  بما  المنزلي،  العنف  أشكال  جميع  يجّرم  قانون  اعتماد  (أ)       
قانونية تتسامح مع مرتكبي العنف المنزلي، وذلك على وجه ا<ولوية؛

(ب)     إنشاء قاعدة بيانات وطنية عن جميع حاالت العنف المنزلي المترّكب ضد ا<طفال؛  

والعادات  والتقاليد  المواقف  لتغيير  عملية  تدابير  واتخاذ  واxيذاء،  للعنف  الجذرية  ا<سباب  معالجة  (ج)      
والممارسات السلوكية التي كثير� ما تبرر العنف المنزلي، وال سيما ضد الفتيات؛

والتصدي  وإهمالهم،  ا<طفال  وإيذاء  المنزلي  العنف  منع  إلى  الرامية  المجتمعية  البرامج  تشجيع  (د)       
المحلي  المجتمع  وأفراد  والمتطوعين  السابقين  الضحايا  إشراك  منها  بطرق  المشاكل  لهذه 

ودعمهم في مجال التدريب؛

(ه)     ضمــان تقديم مستــوى مالئـــم من المساعدة الطبيــــة والقانونيـــة والنفسية والسكن لlطفال   
به  تعّهدت  الذي  االلتزام  مع  يتماشى  بما  اxيواء  دور  عدد  وزيادة  المنزلي،  العنف  ضحايا  والنساء 

الدولة الطرف في االستعراض الدوري الشامل لعام ٢٠٠٩ (A/HRC/٢٩/١١، الفقرة ٩٢-٢١)؛

(و)       تقديم معلومات مفصلة في تقريرها الدوري المقبل عن التدابير المتخذة للتصدي للعنف المنزلي   
ونتائج تلك التدابير.

االستغالل الجنسي واsيذاء الجنسي

تشعر اللجنة بقلق عميق <ن المادة ٣٠٨ من قانون العقوبات تتيح لمرتكبي جريمة االغتصاب اxفالت من   -٣١
العقاب إذا تزوجوا من الفتاة التي اعتدوا عليها. ويساور اللجنة قلق أيض� <ن المادة ٣١٠ من قانون العقوبات تتيح 
اللجنة  وتشعر  ا<خالق".  بفساد  "معروفة  ُتعتبر  الفتاة  كانت  إذا  العقاب  من  اxفالت  الجنسي  اxيذاء  لمرتكبي 
بالقلق أيض� <ن تشريعات الدولة الطرف ال تحمي الفتيان من اxيذاء الجنسي واالستغالل الجنسي، وال تنص على 

أحكام تتناسب مع خطورة الجرائم الجنسية المرتبكة ضد ا<طفال.

وجميع  العقوبات  قانون  من  و٣١٠   ٣٠٨ المادتين  إلغاء  في  التعجيل  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣٢
ا<حكام القانونية التي يمكن استخدامها للتساهل مع المعتدين على ا<طفال جنسي�. وينبغي للدولة الطرف 
الجنسي  اxيذاء  أشكال  جميع  من  الفتيان،  فيهم  بمن  ا<طفال،  لجميع  الكاملة  الحماية  تضمن  أن  أيض� 

واالستغالل الجنسي. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيض� على ما يلي:

(أ)       وضع آليات وإجراءات ومبادئ توجيهية لضمان إلزامية اxبالغ عن حاالت إيذاء ا<طفال واستغاللهم   
جنسي�؛

ا<طفال  لجميع  وفعالة  لlطفال  ومواتية  وسرية  إليها  الوصول  يسهل  إبالغ  قنوات  توفر  ضمان  (ب)     
لتمثيل  قانوني  وصي  أو  الوالدين  أحد  وجود  يوِجب  الذي  الشرط  وإلغاء  االنتهاكات،  هذه  ضحايا 

الطفل الضحية؛

(ج)      تنفيذ أنشطة توعية لمكافحة الوصم االجتماعي لضحايا االستغالل الجنسي واxيذاء الجنسي، بما   
في ذلك سفاح المحارم؛

الضحايا وفق�  التعافي وإعادة اxدماج االجتماعي لlطفال  (د)     ضمان وضع برامج وسياسات من أجل   
<غراض  لlطفال  الجنسي  االستغالل  لمكافحة  العالمي  المؤتمر  اعتمدها  التي  الختامية  للوثائق 
بالبرازيل،  جانيرو  دي  وريو  باليابان،  ويوكوهاما  ستوكهولم،  في  و٢٠٠٨  و٢٠٠١   ١٩٩٦ ا<عوام  في  تجارية 

على التوالي.

الممارسات الضارة

الفتيات،  آالف  وزواج  الطرف،  الدولة  في  القاصرات  الفتيات  زواج  حاالت  في  الزيادة  إزاء  قلقة  اللجنة  تزال  ال   -٣٣
منهن من لم تتجاوز الخامسة عشرة، كل سنة نتيجة اxفراط في اللجوء إلى االستثناءات من السن الدنيا للزواج، 
والسلطة التقديرية الواسعة الممنوحة لقاضي القضاة وا<وصياء القانونيين في ذلك الصدد. ويساور اللجنة قلق 
بشكل خاص <ن حاالت الفقر وحاالت الحمل خارج إطار الزواج غالب� ما تؤدي في الممارسة الواقعية إلى إجازة هذا 

الزواج.

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فاعلة لوضع حد لممارسة الزواج المبكر والقسري. كما تكرر   -٣٤
CRC/C/-) المبكر الزواج  عن  الناشئة  الكثيرة  السلبية  با¦ثار  توعية  حمالت  الطرف  الدولة  تنّفذ  بأن  توصيتها  اللجنة 

JOR/CO/٣، الفقرة ٢٨).

الوصول إلى العدالة وسبل االنتصاف

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعلومات التي قدمها الوفد وتفيد بأن من المتعذر على ا<طفال دون سن   -٣٥
الخامسة عشرة تقديم شكاوى بشأن انتهاكات حقوقهم إذا لم يكن الوالدان أو ا<وصياء القانونيون موجودين 

لمساعدتهم. ويساور اللجنة القلق أيض� إزاء االفتقار إلى آليات لدعم ا<طفال في اxبالغ عن ادعاءاتهم.

وسبل  العدالة  إلى  ا<طفال  وصول  لضمان  الالزمة  التدابير  جميع  اتخاذ  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣٦
واسع  بشكل  عنها  ومعلن  آمنة  إبالغ  آليات  وضع  أمور،  جملة  بين  من  الطرف،  للدولة  وينبغي  الفعالة.  االنتصاف 
الصحة  مجاَلي  في  مساَعدة  خدمات  ا¦ليات  هذه  تترافق  وأن  ا<طفال،  لفائدة  إليها  الوصول  ويسهل  وسرية 
العامة والدعم االجتماعي، وإلغاء شرط حضور والد الطفل لمساعدته في تقديم الشكوى. وتحث اللجنة الدولة 
ووضع  واضحين،  وتدريب  توجيه  على  ا<طفال  شكاوى  يتلقون  الذين  ا<شخاص  حصول  ضمان  على  أيض�  الطرف 

إجراءات تحقيق مراعية للطفل.

هاء- البيئة اoسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و11-9 و18(1 و2) و20 و21 و25 و27(4))

البيئة اoسرية   

CRC/C/-) تكرر اللجنة قلقها <ن القانون ما زال ال يوزع المسؤوليات الوالدية بالتساوي بين ا¦باء وا<مهات  -٣٧
JOR/CO/٣، الفقرة ٤٩)، نظر� الستمرار تطبيق أحكام تمييزية من قانون ا<حوال الشخصية المؤقت لسنة ٢٠١٠. كما

(١٢)

يساور اللجنة قلق إزاء ما يلي:

(أ)        مع أن القانون فرض قيود� معّينة على تعدد الزوجات، فإنه ال يزال يجيزه، وهذه حالة تتعارض مع   
كرامة النساء والفتيات الالتي يدخلن هذا الزواج، وتؤثر سلب� في ا<طفال؛

تمتعهم  دون  يحول  ما  مسلم،  غير  ورجل  مسلمة  المرأة  المولودين  با<طفال  القانون  يعترف  ال  (ب)      
بجميع حقوقهم على قدم المساواة مع ا<طفال ا¦خرين؛

(ج)       في حالة الطالق، تمنح المادة ١٧٣ من قانون ا<حوال الشخصية المؤقت ا<م حضانة أطفالها حتى   
بلوغهم سن الخامسة عشرة، ولكن فقط حتى سن السابعة إذا كانت غير مسلمة.

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تقاسم ا<مهات وا¦باء المسؤولية عن أطفالهم بالتساوي، عمًال   -٣٨
بالفقرة ١ من المادة ١٨ من االتفاقية، وعلى ضمان عدم تمييز القوانين ضد الطفلة. وتحث اللجنة الدولة الطرف 

أيض� على ما يلي:

النساء  ضد  تميز  التي  ا<حكام  جميع  إلغاء  وضمان  المؤقت  الشخصية  ا<حوال  قانون  تنقيح  (أ)   
والفتيات وتؤثر سلب� في أطفالهن، كتلك التي تجيز تعدد الزوجات؛

غير  ورجل  مسلمة  امرأة  بين  زواج  من  المولودين  ا<طفال  ضد  التمييز  أشكال  من  شكل  أي  منع  (ب)   
مسلم، والقضاء عليها؛

لمبدأ  وفق�  القرارات  جميع  اتخاذ  ضمان  بغية  الطفل،  بحضانة  المتعلقة  تشريعاتها  مراجعة  (ج)   
تمّيز  التي  ا<حكام  وإلغاء  االتفاقية،  من  و١٢   ٣ المادتين  مع  تمشي�  وذلك  الفضلى،  الطفل  مصالح 

ضد ا<طفال <مهات غير مسلمات.

أسرية اoطفال المحرومون من بيئة 

أول  وإنشاء   ،٢٠٠٩ لسنة   ٤٩ رقم  اxيوائية  ا<طفال  رعاية  دور  وإدارة  ترخيص  نظام  باعتماد  اللجنة  ترحب   -٣٩
برنامج xيواء ا<طفال في محافظة الزرقاء. لكن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم انخفاض عدد ا<طفال المودعين 
في  كثيرة  أحيان  في  المتزوجات  غير  ا<مهات  أطفال  إيداع  وإزاء  بالتقرير،  المشمولة  الفترة  أثناء  مؤسسات  في 
ا<طفال  يجعل  ما  بعد،  سليم  نحو  على  اxيواء  برنامج  تنظيم  لعدم  أيض�  قلق  اللجنة  ويساور  مؤسسات. 

المحرومين من بيئتهم ا<سرية عرضة ل¯يذاء واxهمال.

تتخذ  بأن  وتوصيها  لlطفال،  البديلة  للرعاية  التوجيهية  المبادئ  إلى  الطرف  الدولة  انتباه  اللجنة  تلفت   -٤٠
تدابير فاعلة للتسريع في االنتقال من إيداع ا<طفال في أطر الرعاية المؤسسية إلى الرعاية ا<سرية، وأن تعزز في 
سبيل ذلك جهودها لوضع نظام لكفالة ا<طفال المحرومين من أسرهم يكون خاضع� للوائح تنظيمية جيدة. 

وينبغي للدولة الطرف أيض� ما يلي:

(١٣)

(أ)       ضمان تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية المناسبة لمراكز الرعاية البديلة وخدمات حماية   
في  إدماجهم  وإعادة  فيها  المودعين  ا<طفال  تأهيل  إعادة  تيسير  أجل  من  الصلة  ذات  الطفل 

المجتمع إلى أقصى حد ممكن؛

(ب)     تقديم الدعم لlمهات غير المتزوجات لتمكينهن من رعاية أطفالهن، وتنظيم حمالت توعية من   
أجل القضاء على الوصم االجتماعي المرتبط بالحمل خارج إطار الزواج؛

(ج)     العمـل على توفيـر ضمانـات مناسبــة ومعايــير واضحــــة تستند إلى احتياجات الطفل ومصالحه   
الفضلى من أجل اتخاذ قرار بشأن إيداعه في أطر الرعاية البديلة من عدمه؛

(د)     ضمان إجراء مراجعة دورية لحاالت إيداع ا<طفال في أطر الرعاية البديلة وفي المؤسسات، ورصد   
جودة الرعاية فيها، بطرق منها توفير قنوات يسهل الوصول إليها من أجل اxبالغ عن سوء معاملة 

ا<طفال ورصده وتصحيحه.

واو-  اsعاقة والصحة اoساسية والرعاية االجتماعية (المواد 6 و18(3) و23 و24 و26 و
27(3-1) و33)

اoطفال ذوو اsعاقة

ا<على  المجلس  وإنشاء   ٢٠٠٧ لسنة   ٣١ رقم  المعوقين  ا<شخاص  حقوق  قانون  باعتماد  اللجنة  ترحب   -٤١
لكنها  اxعاقة (٢٠٠٧-٢٠١٥).  ذوي  لlشخاص  الوطنية  االستراتيجية  اعتماد  عن  فضًال  المعوقين،  ا<شخاص  لشؤون 

تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ)       عدم استخـدام المــادة ٢ من القانــون رقم ٣١ تعريف اxعاقة الوارد في اتفاقية حقوق ا<شخاص   
ذوي اxعاقة، وإنما اعتمادها نموذج� طبي� ل¯عاقة؛

(ب)     محدودية البيانات المتاحة عن ا<طفال ذوي اxعاقة؛  

بصورة  إّال  إدماجهم  تعزز  ال  خاصة  صفوف  في  الحاالت  معظم  في  اxعاقة  ذوي  ا<طفال  وضع  (ج)       
محدودة نظر� لمحدودية التدابير المتخذة لتطوير التعليم الجامع؛

(د)       عدم حصول الغالبية العظمى من ا<طفال ذوي اxعاقة وا<طفال الذين يعانون من صعوبات في   
مختصين،  وموظفين  اجتماعيين  وأخصائيين  معلمين  وجود  مثل  مناسب،  دعم  على  التعلم 

لضمان إدماجهم إدماج� فعاًال في المدارس العادية؛

(ه)     استمرار ّشح التدابير الرامية إلى إدماج ا<طفال ذوي اxعاقة في ا<نشطة الترفيهية والثقافية في   
الدولة الطرف.

في ضوء المادة ٢٣ من االتفاقية وتعليق اللجنة العام رقم ٩(٢٠٠٦) المتعلق بحقوق ا<طفال المعوقين،   -٤٢
هذا  وتعزيز  اxعاقة  مع  التعامل  في  اxنسان  حقوق  على  القائم  النهج  اعتماد  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث 
وبأن  المجتمع،  يضعها  التي  والمواقفية  البيئية  الحواجز  في  تكمن  المعيقة  العوامل  بأن  يعترف  الذي  النهج 
في  فاعلين  ومساهمين  مشاركين  يصبحوا  أن  وبمقدورهم  الخاصة  حقوقهم  اxعاقة  ذوي  ا<طفال  لجميع 

المجتمع. وينبغي للدولة الطرف ما يلي:

(١٤)

(١٦) (١٧) (١٨) (١٩) (٢٠) (٢١) (٢٢) (٢٣) (٢٤)

(٢٥) (٢٦) (٢٧) (٢٨) (٢٩) (٣٠) (٣١) (٣٢) (٣٣) (٣٤) (٣٥)

مع  التعامل  في  االجتماعي  النموذج  يعكس  بما   ٢٠٠٧ لسنة   ٣١ رقم  القانون  من   ٢ المادة  تعديل  (أ)       
اxعاقة؛

نظر�   ،٢٠١٤ لعام  الوطني  التعداد  إطار  في  اxعاقة  ذوي  ا<طفال  عن  مالئمة  بيانات  جمع  تنظيم  (ب)     
<هميتها في وضع برامج وسياسات لهم؛

(ج)       وضـع سياسـة شامـلة من أجـل تطـوير التعليـم الجامع وضمان منحه ا<ولوية على إيداع ا<طفال   
العقلية  اxعاقات  ذوي  ا<طفال  إلى  خاص  بشكل  االلتفات  مع  متخصصة،  مؤسسات  في 

والمتعددة؛

(د)      تشغيل أعداد كافية من المعلمين والمهنيين المتخصصين لتقديم الدعم الفردي لlطفال في   
جميع المدارس، وضمان تدريب جميع المهنيين تدريب� مناسب� ليتمكن جميع ا<طفال ذوي اxعاقة 

من التمتع بصورة فعالة بحقهم في تعليم جامع ذي جودة؛

(ه)     اتخاذ جميع التدابير الالزمة لضمان إدماج ا<طفال ذوي اxعاقة في ا<نشطة الترفيهية والثقافية؛  

الوصم  مكافحة  أجل  من  وا<سر  العامة  وجمهور  الحكومة  تستهدف  توعية  حمالت  تنفيذ  (و)     
االجتماعي والتحامل اللذين يعاني منهما ا<طفال ذوو اxعاقة، وتعزيز صورة إيجابية عن ا<طفال 

والبالغين ذوي اxعاقة؛

(ز)       النظر في التصديق على البروتوكول االختياري التفاقية حقوق ا<شخاص ذوي اxعاقة.  

الصحة والخدمات الصحية

عن  فضًال  ا<طفال،  ووفيات  النفاسية  الوفيات  خفض  صعيد  على  المحرز  الكبير  بالتقدم  اللجنة  ترحب   -٤٣
اعتراف الدولة الطرف بالحاجة إلى مزيد من الجهود لخفض معدل وفيات ا<طفال دون سن الخامسة. وتالحظ 
اللجنة باهتمام أيض� إقرار قانون الضمان االجتماعي المؤقت رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ الذي يمنح ا<طفال الحق في التمتع 

بعدد من إعانات الضمان االجتماعي. لكن قلق� بالغ� يساور اللجنة لما يلي:

(أ)        المعدالت المفزعة لسوء التغذية بين ا<طفال في مخيم الزعتري؛  

(ب)     سـوء التغذيـة الـذي ال يزـال يؤثـر بصـورة أكبـر في ا<طفـال الذيـن يعيشـون في المناطــــــق النائية   
وا<طفال المنتمين <فقر الشرائح السكانية؛

(ج)       ا<مراض المعدية التي ال تزال ا<سباب الرئيسية لمراضة ا<طفال؛  

(د)       تغطية جميع ا<طفال بالتأمين الصحي التي لم تتحقق بعد.  

يمكن  صحي  مستوى  بأعلى  التمتع  في  الطفل  حق  بشأن   (٢٠١٣)١٥ رقم  العام  اللجنة  تعليق  ضوء  في   -٤٤
بلوغه، توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف حصول جميع ا<طفال بالتساوي على خدمات صحية ذات جودة 
ا<طفال  سيما  وال  وتهميش�،  حرمان�  الحاالت  أشد  في  لlطفال  ا<ولوية  منح  إلى  تهدف  تدابير  اعتماد  طريق  عن 
تتخذ  أن  أيض�  الطرف  للدولة  وينبغي  المعدية.  وا<مراض  ا<طفال  تغذية  لسوء  التصدي  طريق  وعن  الالجئين، 

التدابير الالزمة من أجل شمول جميع ا<طفال بالتأمين الصحي على النحو الواجب.

صحة المراهقين

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تجريم اxجهاض في جميع الحاالت بموجب المادة ٣٢١ من قانون العقوبات،   -٤٥
ويساور  للخطر.  حياتهن  تعّرض  مأمونة  غير  بطريقة  الخفاء  في  اxجهاض  إلى  المراهقات  لجوء  إلى  يؤدي  ما 
اللجنة قلق أيض� إزاء عدم توفر معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين صحة المراهقين، بما 

في ذلك عن طريق التثقيف في مجال الصحة الجنسية واxنجابية وتحسين خدمات الصحة العقلية للشباب.

في ضوء تعليق اللجنة العام رقم ٤(٢٠٠٣) المتعلق بصحة المراهقين ونمّوهم في إطار اتفاقية حقوق   -٤٦
الطفل وتعليقها العام رقم ١٥(٢٠١٣) المتعلق بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، تحث 
اللجنة الدولة الطرف على أن تزيل صفة الجرم عن اxجهاض، وأن تراجع تشريعاتها، بشكل خاص من أجل كفالة 
دائم�.  واحترامها  اxجهاض  قرارات  في  ا<طفال  آراء  سماع  تضمن  وأن  الحوامل،  للمراهقات  الفضلى  المصالح 
شاملة  سياسة  الطرف  الدولة  تعتمد  بأن  وتوصي   (٦٥ الفقرة   ،٣/CRC/C/JOR/CO) السابقة بتوصيتها  اللجنة  وتذّكر 
في  واxنجابية  الجنسية  الصحة  مجال  في  التثقيف  إدراج  تضمن  وبأن  واxنجابية،  الجنسية  المراهقين  لصحة 
وا<مراض  المبكر  الحمل  منع  على  بتركيز  والمراهقين،  المراهقات  لفائدة  وتوجيهه  اxلزامية  المدرسية  المناهج 

المنقولة جنسي�.

اsيدز وفيروس نقص المناعة البشرية

البشرية/اxيدز  المناعة  نقص  فيروس  مكافحة  بشأن  الوطنية  االستراتيجية  بالخطة  اللجنة  ترحب   -٤٧
بفيروس  المعرفة  إلى  كبير  بشكل  عموم�  والسكان  المراهقين  افتقار  استمرار  بقلق  تالحظ  أنها  غير   ،(٢٠١٢-٢٠١٦)
المشورة  خدمات  إلى  والفتيات  النساء  وصول  تعّذر  إزاء  أيض�  بالقلق  اللجنة  وتشعر  البشرية/اxيدز.  المناعة  نقص 
ل¯صابة  عرضة  ا<شد  الفئات  على  الذكرية  الواقيات  توزيع  ضمان  وعدم  الحوامل،  رعاية  عيادات  في  والفحص 

بالفيروس، بمن في ذلك المراهقون.

وحقوق  البشرية/اxيدز  المناعة  نقص  بفيروس  المتعلق   (٢٠٠٣)٣ رقم  العام  اللجنة  تعليق  ضوء  في   -٤٨
الطفل، توصي اللجنة بأن تحّسن الدولة الطرف إمكانية الحصول على معلومات وخدمات ذات جودة ومناسبة 
بأن  اللجنة  وتوصي  واxنجابية.  الجنسية  والصحة  البشرية/اxيدز  المناعة  نقص  فيروس  مجال  في  ا<طفال  لسن 
بين  المشترك  المتحدة  ا<مم  برنامج  منها  جهات  من  التقنية  المساعدة  ذلك  سبيل  في  الطرف  الدولة  تلتمس 

منظمات ا<مم المتحدة لمكافحة اxيدز ومنظمة ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

المستوى المعيشي

ترحب اللجنة بالتقدم الهام الذي أحرزته الدولة الطرف على صعيد التنمية البشرية، لكنها تشعر بالقلق   -٤٩
<ن وطأة الفقر في الدولة الطرف تطال ا<طفال أكثر من غيرهم بكثير، و<ن صندوق المعونة الوطنية ما زال ال 
في  العجز  تقليص  إلى  تهدف  مالية  سياسات  اعتماد  <ن  أيض�  بالقلق  اللجنة  وتشعر  كاٍف.  بشكل  يشملهم 
الفترة  في  الفقر  مكافحة  صعيد  على  الطرف  الدولة  أحرزته  الذي  التقدم  في  سلب�  أّثر  الوطنية  الميزانية 
المشمولة بالتقرير. ويساور اللجنة قلق كذلك <ن الكثير من ا<سر الفلسطينية تعيش في فقر في الدولة الطرف 
وضع  إلى  تفتقر  كونها  المجانية  ا<ساسية  الخدمات  أو  الوطنية  المعونة  صندوق  من  االستفادة  عليها  ويتعذر 

قانوني.

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إجراء مشاورات محددة ا<هداف مع ا<سر وا<طفال ومنظمات   -٥٠
االستراتيجيات  تعزيز  أجل  من  ا<طفال  فقر  مسألة  بشأن  الطفل  حقوق  مجال  في  الناشطة  المدني  المجتمع 
منح  تضمن  أن  أيض�  الطرف  للدولة  وينبغي  الفقر.  من  الحد  خطة  في  الطفل  حقوق  إعمال  إلى  الرامية  والتدابير 
ا<طفال الذي يعيشون في فقر ا<ولوية في صندوق المعونة الوطنية وإجراء تقييمات ٣<ثر السياسات والتدابير 
الهادفة إلى تقليص العجز في الميزانية الوطنية على ا<طفال. وتحث اللجنة الدولة الطرف على معالجة الوضع 
لlطفال  المجانية  ا<ساسية  الخدمات  تقديم  وضمان  فيها،  تقيم  التي  الفلسطينية  لlسر  القانوني 

الفلسطينيين وشمولهم في صندوق المعونة الوطنية.

زاي- التعليم واoنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28 و29 و30 و31)

التعليم، بما يشمل التدريب والتوجيه المهنيين

معدل  من  للحد  بالتقرير  المشمولة  الفترة  في  الطرف  الدولة  بذلتها  التي  الجهود  بارتياح  اللجنة  تالحظ   -٥١
التسرب وتطوير التعليم المبكر. لكنها ال تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

عن  فضًال  أردنيين،  غير  وآباء  أردنيات  <مهات  ا<طفال  بينهم  ومـن  ا<ردنييـن،  غيـر  ا<طفـال  تعـرض  (أ)       
ا<حيان،  بعض  في  ا<ردنية،  الجنسية  منهم  ُسحبت  ممن  فلسطيني  أصل  من  لوالدين  ا<طفال 
غير  وهم  الحكومية،  والثانوية  االبتدائية  بالمدارس  بالتحاقهم  يتعلق  فيما  تمييزية  لممارسات 

مؤهلين لالستفادة من التعليم العام المجاني؛

(ب)     محدودية فرص وصول الشابات المتزوجات إلى نظام التعليم؛  

(ج)       مالحظة زيادة في عدد الطالب، وال سيما الفتيان، الذين تسربوا من المدارس <سباب اقتصادية على   
مدار ا<عوام ا<خيرة؛

(د)      استمرار انتشار العنف في المدارس على نطاق واسع، وال سيما ضد ا<طفال ¦باء غير أردنيين.  

تحث اللجة الدولة الطرف على ما يلي:  -٥٢

(أ)       اتخاذ تدابير فورية لضمان تمتع جميع ا<طفال الذين يعيشون فيها بحقهم في تعليم ابتدائي   
مجاني دون تمييز، وتحقيق� لذلك، تعديل التشريعات والتصدي للممارسات التي تؤدي إلى التمييز 

ضد ا<طفال من أصل فلسطيني وا<طفال <مهات أردنيات وآباء غير أردنيين؛

(ب)    ضمان دعم المراهقات الحوامل وا<مهات المراهقات ومساعدتهن على مواصلة تعليمهن في   
المدارس العادية؛

(ج)       اتخاذ التدابير الالزمة لتحسين القدرة على الوصول إلى التعليم وتحسين جودته، وتوفير تدريب ذي   
جودة للمعلمين، بتركيز خاص على المناطق الريفية بغية التصدي لمشكلة التسرب من المدرسة؛

(د)      مواصلة التوسع في تعليم الطفولة المبكرة وفق سياسة شاملة وكلية لرعاية الطفولة المبكرة   
ونمائها.

أهداف التعليم

ترحب اللجنة بالمبادرات الرامية إلى تعميم المنظور الجنساني في التعليم التي وردت في تقرير الدولة   -٥٣
بالقلق  تشعر  لكنها  السلبية.  النمطية  الصور  تتحدى  للمعلمين  وأدلة  مدرسية  كتب  تطوير  وبخاصة  الطرف، 
صورتهن  تقوض  التي  الفتيات،  ضد  الراسخة  السلبية  النمطية  الصور  الستمرار  التصدي  عن  المبادرات  هذه  لقصور 

عن أنفسهن. كما تأسف اللجنة لعدم بذل جهود كافية لتطوير التعليم في مجاَلي التسامح والسالم.

على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث  التعليم،  بأهداف  المتعلق   (٢٠٠١)١ رقم  العام  اللجنة  تعليق  مراعاة  مع   -٥٤
تعزيز الجهود التي تبذلها لتعميم المناهج التعليمية غير القائمة على صور نمطية التي تتصدى لlسباب البنيوية 
جميع المستويات. وتوصي  للتمييز الجنساني، وتعزيز الفرص التعليمية واxنجاز التعليمي للفتيات والفتيات على 
المناهج  في  والسالم  التسامح  مجاَلي  في  التثقيف  xدماج  جهودها  الطرف  الدولة  تكثف  بأن  أيض�  اللجنة 

المدرسية.

حاء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب)-(د) و
(38-40

اoطفال ملتمسو اللجوء واoطفال الالجئون

تثني اللجنة على الدولة الطرف لجميع التدابير التي اتخذتها من أجل التعامل مع التدفق الهائل لالجئين   -٥٥
من  العاملين  ا<طفال  بشؤون  الخاصة  الوطنية  اللجنة  إنشاء  ذلك  في  بما  ا<طفال،  من  ونصفهم  السوريين، 
الالجئين السوريين. لكن اللجنة قلقة إزاء استمرار تعّذر حصول معظم ا<طفال الالجئين السوريين على التعليم، 
القسري،  والزواج  المنزلي  للعنف  النطاق  الواسع  واالنتشار  العمل  في  واالستغالل  التغذية  لسوء  تعرضهم  وإزاء 
التي  المعاملة  إزاء  أيض�  عميق  قلق  اللجنة  ويساور  أردنيين.  شرطة  أفراد  إلى  المنسوبة  العنف  حاالت  بعض  وإزاء 

تتلقاها ا<سر وا<طفال من الالجئين الفلسطينيين الفاّرين من الجمهورية العربية السورية، وبخاصة ما يلي:

(أ)        الموقف الذي تعتمــده السلطات مـنذ كانــــون الثانــي/يناير ٢٠١٣ المتمثل في منع منهجي لدخول   
ا<سر الالجئة الفلسطينية الفاّرة من الجمهورية العربية السورية، فضًال عن ترحيل عشرات ا<طفال 

الفلسطينيين الذين دخلوا البلد وإعادتهم إلى الجمهورية العربية السورية؛

(ب)     حاالت ُمنعت فيها أمهات فلسطينيات فررن من الجمهورية العربية السورية من دخول ا<ردن، في   
حين ُسمح <زواجهن وأطفالهن السوريين بالدخول؛

(ج)     حـاالت ُسمـح فيهـا <طفال أصيـــبوا في الجمهـورية العربيــة السورية بدخول ا<ردن لتلقي العالج   
إلى  جرحى  فلسطينيون  أطفال  فيها  ُرّحل  وحاالت  بالدخول،  <سرهم  التصريح  دون  لكن  الطبي 

الجمهورية العربية السورية، في حين ُسمح <مهاتهم ا<ردنيات بالبقاء في الدولة الطرف.

ا<وضاع  لتحسين  محددة  برامج  وتنفيذ  المالئمة  التدابير  جميع  اتخاذ  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٥٦
والرعاية  التعليم  على  الحصول  على  قدرتهم  منها  أمور  جملة  وضمان  السوريين،  الالجئين  لlطفال  المعيشية 
الصحية والتغذية الجيدة، وحمايتهم من شتى أشكال االستغالل في العمل والعنف، وممارسات الزواج القسري 
أو المبكر فيما يتعلق بالفتيات الصغيرات. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان عدم منع أي طفل الجئ 
فلسطيني فاّر من الجمهورية العربية السورية من دخول ا<ردن أو ترحيله ليعود إلى الجمهورية العربية السورية، 
وعلى ضمان أن يعامل هؤالء ا<طفال أسوًة با<طفال السوريين في الدولة الطرف. وتوصي اللجنة أيض� بأن تصّدق 

الدولة الطرف على االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين لعام ١٩٥١ وبروتوكولها لعام ١٩٦٧.

االستغالل االقتصادي، بما في ذلك عمل اoطفال

ترحب اللجنة بمشروع "مكافحة عمل ا<طفال عن طريق التعليم" الذي أطِلق في تشرين الثاني/نوفمبر   -٥٧
٢٠٠٨، فضًال عن تعيين عشرين ضابط ارتباط في مجال عمل ا<طفال في عام ٢٠١٠، لكنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

وتجارة  الجملة  تجارة  قطاعات  في  العمل  في  رئيسي،  بشكل  فتيان  وهم  ا<طفال،  آالف  استمرار  (أ)        
التجزئة والزراعة، وانتشار عمل ا<طفال على نطاق واسع بين الالجئين السوريين؛

(ب)    مواجهة عدد من الفتيات الالتي يشتغلن عامالت منزليات أوضاع� قاسية، وتعّرضهن بشكل كبير   
ل¯يذاء البدني والجنسي؛

(ج)      تعزيز وحدة عمل ا<طفال لم يؤّد إلى زيادة اxدانات بحق مستغّلي ا<طفال.  

تحث اللجنة الدولة الطرف على تسريع جهودها للقضاء على عمل ا<طفال. وينبغي للدولة الطرف منح   -٥٨
منزليات.  عامالت  يشتغلن  الالتي  الفتيات  وبخاصة  ا<طفال،  عمل  أشكال  أسوأ  من  ا<طفال  النتشال  ا<ولوية 
بأن  أيض�  اللجنة  وتوصي  اقتصادي�.  ا<طفال  مستغّلي  ضد  قضائية  دعاوى  تحريك  ضمان  الطرف  للدولة  وينبغي 
تصّدق الدولة الطرف على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ١٨٩(٢٠١١) المتعلقة بالعمل الالئق للعمال المنزليين، 

وبأن تواصل التماس مساعدة البرنامج الدولي للقضاء على عمل ا<طفال.

أطفال الشوارع

تأسف اللجنة إزاء استمرار ضعف المعرفة فيما يتعلق بظاهرة ا<طفال العاملين في الشوارع وحالتهم،   -٥٩
الشوارع  أطفال  على  القبض  إلقاء  في  الشرطة  استمرار  إزاء  خاص  بقلق  اللجنة  وتشعر  السابقة.  توصياتها  رغم 
واضحة  استراتيجية  إلى  االفتقار  استمرار  وإزاء  ذووهم،  يكفلهم  أن  إلى  الزمن  من  قصيرة  فترات  واحتجازهم 

xعادة تأهيل أولئك ا<طفال وتلبية احتياجاتهم.

مّدهم  بل  الشوارع واحتجازهم،  إلقاء القبض على أطفال  عدم  الطرف على ضمان  اللجنة الدولة  تحث   -٦٠
واللباس  التغذية  من  يكفيهم  بما  وتزويدهم  معهم،  العمل  على  مدربين  مرشدين  طريق  عن  بالمساعدة 
والمأوى، فضًال عن الخدمات االجتماعية والصحية، بما فيها خدمات التعافي وإعادة اxدماج االجتماعي، والفرص 
ما  بحسب  الكامل،  نمائهم  دعم  بغية  الحياتية  المهارات  على  والتدريب  المهني  التدريب  تشمل  التي  التعليمية 

أوصت به اللجنة سابق�.

بيع اoطفال واالتجار بهم واختطافهم

االتجار  لمنع  الوطنية  واالستراتيجية   ،٢٠٠٩ لسنة   ٩ رقم  بالبشر  االتجار  منع  قانون  باعتماد  اللجنة  ترحب   -٦١
ا<طفال  اعتبار  يمكن  ال  أنه  إلى  الحوار  أثناء  اxشارة  وتالحظ  عملها.  وإطار   ٢٠١٠ آذار/مارس  في  ُأطِلقت  التي  بالبشر 
ضحايا االتجار جناة، لكنها تشعر بقلق بالغ إزاء اعتراف الوفد باحتمال إيداع ا<طفال الضحايا في مرافق االحتجاز 
لlطفال  وعبور  وجهة  بلد  تزال  ال  الطرف  الدولة  <ن  أيض�  قلق  اللجنة  ويساور  لهم.  ملجأ  توفر  لعدم  نظر� 
الفترة  في  بالبشر  االتجار  بجرائم  المدانين  ا<شخاص  عدد  و<ن  با<شخاص،  الجنسي  واالتجار  للسخرة  المعرضين 
خدمات  إلى  الضحايا  معظم  أحيل  إذ  االتجار،  لضحايا  المقدمة  الحماية  ولقصور  قليًال،  ظل  بالتقرير  المشمولة 

إيواء تديرها منظمات غير حكومية.

تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لتنفيذ قانون منع االتجار بالبشر رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ تنفيذ�   -٦٢
الجريمة.  خطورة  مع  تتناسب  بهم  عقوبات  وإنزال  وإدانتهم  فعالة  بصورة  با<طفال  المّتجرين  ومالحقة  فعاًال، 
وينبغي للدولة الطرف أن تضمن عدم إيداع أي من ا<طفال الضحايا في مرافق االحتجاز، وإنما تزويدهم بخدمات 

حماية وإعادة تأهيل شاملة، بما فيها المأوى المناسب.

إدارة قضاء اoحداث

تنظر اللجنة بإيجابية إلى إنشاء إدارة شرطة ا<حداث عام ٢٠١١ في العاصمة عّمان من أجل دعم عملية   -٦٣
العدالة اxصالحية، ووضع "برنامج ِفَرق الدمج المجتمعي وا<سري" لتحويل ا<طفال الجانحين، لكنها تشعر 

بالقلق إزاء بقاء السن الدنيا للمسؤولية الجنائية سبع سنوات. ويساورها قلق أيض� إزاء ما يلي:

(أ)         عدم إدراج نص في مشروع قانون ا<حداث xنشاء محاكم أحداث متخصصة، وافتقاره إلى أحكام   
بشأن تقديم المساعدة القانونية المجانية لlطفال، وفرضه عقوبات تقيد الحرية أكثر من تقديمه 
بدائل لالحتجاز، وعدم تعامله مع نتائج عمليات تفتيش مرافق االحتجاز التي يوَدع فيها ا<طفال أو 

متابعة تلك العمليات؛

(ب)     محاكمة ا<طفال في محاكم البالغين في حالة اشترك في ارتكاب الجريمة بالغون وأطفال؛  

(ج)       استمرار وجود ضعف واضح في التعليم المتعلق بعدالة ا<حداث.  

لlحداث  والتأهيلية  اxصالحية  للعدالة  نظام  لوضع  جهودها  الطرف  الدولة  تعزز  بأن  اللجنة  توصي   -٦٤
يتماشى تماشي� كامًال مع االتفاقية، وبخاصة المواد ٣٧ و٣٩ و٤٠، ومع معايير ذات صلة أخرى، ومع تعليق اللجنة 
العام رقم ١٠(٢٠٠٧) المتعلق بحقوق الطفل في قضاء ا<حداث. وبصورة خاصة، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما 

يلي:

إلى  الجنائية  المسؤولية  سن  ترفع  ا<حداث  قانون  لمشروع  معدلة  صيغة  اعتماد  في  التعجيل  (أ)        
مستوى مقبول دولي�، بحسب ما أوصت به اللجنة سابق�؛

(ب)     ضمان أن القانون الجديد ينص على إنشاء محاكم أحداث متخصصة تركز على العدالة اxصالحية   
الدعاوى  وطيلة  اxجراءات  من  مبكرة  مرحلة  في  لlطفال  المجانية  القضائية  المساعدة  وتقدم 

القضائية؛

(ج)       ضمان اللجوء إلى االحتجاز، بما في ذلك االحتجاز رهن المحاكمة، كتدبير أخير و<قصر وقت ممكن،   
بغية  منتظمة  بصورة  التدبير  هذا  مراجعة  وضمان  الخطورة،  شديدة  الجرائم  قضايا  في  حتى 
سحبه. وينبغي أن ُتمنح ا<ولوية ما أمكن إلى التدابير البديلة لالحتجاز، مثل التحويل أو إطالق السراح 

تحت المراقبة أو الوساطة أو اxرشاد أو خدمة المجتمع؛

(د)      تعيين قضاة متخصصين لlطفال وضمان تلّقيهم التعليم والتدريب المالئمين؛  

(ه)     االستفادة من أدوات المساعدة التقنية التي وضعها الفريق المشترك بين الوكاالت المعني بقضاء   
والجريمة  بالمخدرات  المعني  المتحدة  ا<مم  مكتب  ومنها  فيه،  العضو  والجهات  ا<حداث 
الحكومية،  غير  والمنظمات  اxنسان  لحقوق  السامية  المتحدة  ا<مم  ومفّوضية  واليونيسيف 

والتماس المساعدة التقنية في مجال عدالة ا<حداث من أعضاء الفريق.

اoطفال ضحايا الجرائم والشهود عليها

توصي اللجنة أيض� بأن تضمن الدولة الطرف وضع ا<حكام وا<نظمة القانونية المناسبة من أجل توفير   -٦٥
الحماية المطلوبة بموجب االتفاقية إلى جميع ا<طفال ضحايا الجرائم و/أو الشهود عليها، مثل ا<طفال ضحايا 
هذه  على  الشهود  وا<طفال  واالتجار،  واالختطاف  واالقتصادي،  الجنسي  واالستغالل  المنزلي،  والعنف  اxيذاء، 
الجرائم، وبأن تراعي بصورة كاملة المبادئ التوجيهية بشأن العدالة في ا<مور المتعلقة با<طفال ضحايا الجريمة 

والشهود عليها.

طاء- التصديق على البروتوكول االختياري المتعلق بإجراء تقديم البالغات

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء   -٦٦
تقديم البالغات، في سبيل المضي في تعزيز إعمال حقوق الطفل.

ياء- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق اsنسان

الصكوك  على  تصدق  بأن  الطفل،  حقوق  إعمال  تعزيز  في  المضي  سبيل  في  الطرف،  الدولة  اللجنة  توصي   -٦٧
االختفاء  من  ا<شخاص  جميع  لحماية  الدولية  االتفاقية  وهي  بعد،  إليها  تنضم  لم  التي  اxنسان  لحقوق  ا<ساسية 
البروتوكوالت  عن  فضًال  أسرهم،  وأفراد  المهاجرين  العمال  جميع  حقوق  لحماية  الدولية  واالتفاقية  القسري، 
بالحقوق  الخاص  الدولي  والعهد  والسياسية،  المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  من  بكل  الملحقة  االختيارية 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب 

وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق ا<شخاص ذوي اxعاقة.

كاف- المتابعة والنشر

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الالزمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في   -٦٨
العليا  والمحكمة  المعنية  والوزارات  والبرلمان  الدولة  رأس  إلى  إحالتها  منها  بوسائل  الختامية،  المالحظات  هذه 

والسلطات المحلية للنظر فيها على النحو الالزم واتخاذ مزيد من اxجراءات بشأنها.

التي  الخطية  والردود  والخامس  الرابع  الدوريين  للتقريرين  الجامع  التقرير  ُيتاح  بأن  أيض�  اللجنة  وتوصي   -٦٩
منها  بطرق  البلد،  بلغات  واسع  نطاق  على  الختامية)  الصلة (المالحظات  ذات  والتوصيات  الطرف  الدولة  قدمتها 
ومجموعات  اxعالم  ووسائل  المدني  المجتمع  ومنظمات  العامة  لجمهور  الحصر،  ال  المثال  سبيل  على  اxنترنت 
بها  الملحقة  االختيارية  والبروتوكوالت  االتفاقية  بشأن  النقاش  إثارة  بغية  وا<طفال،  المهنية  والفئات  الشباب 

والتوعية بها وتنفيذها ورصدها.

الم- التقرير المقبل

ُتدرج  وأن   ٢٠١٩ حزيران/يونيه   ٢٢ بحلول  السادس  الدوري  تقريرها  تقدم  أن  إلى  الطرف  الدولة  اللجنة  تدعو   -٧٠
المنسقة  التوجيهية  للمبادئ  يمتثل  أن  للتقرير  وينبغي  الختامية.  المالحظات  هذه  متابعة  عن  معلومات  فيه 
٢٠١٠ (CRC/C/٥٨/Rev.٢ و ١ تشرين ا<ول/أكتوبر  لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في 

Corr.١)، وأّال يتجاوز عدد كلماته ٢٠٠ ٢١ كلمة (انظر قرار الجمعية العامة ٢٦٨/٦٨ المؤرخ ٩ نيسان/أبريل ٢٠١٤، الفقرة ١٦). 
وفي حالة تجاوز التقرير المقدم العدد المحدد للكلمات، سُيطلب إلى الدولة الطرف اختصاره وفق� للقرار المشار 
إليه أعاله. وفي حالة لم تتمكن الدولة الطرف من مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، ال يمكن ضمان ترجمة التقرير 

<غراض النظر فيه من جانب هيئة المعاهدة.

للشروط  وفق�  المستجدات  آخر  تتضمن  أساسية  وثيقة  تقديم  إلى  أيض�  الطرف  الدولة  اللجنة  وتدعو   -٧١
اعتمدها  التي  التقارير،  لتقديم  المنسقة  التوجيهية  المبادئ  في  الواردة  المشتركة  ا<ساسية  بالوثيقة  المتعلقة 
االجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق اxنسان في حزيران/يونيه ٢٠٠٦ (HRI/GEN/٢/Rev.٦، الفصل 
ا<ول). وال ينبغي أن يتجاوز عدد كلمات الوثيقة ا<ساسية ٤٠٠ ٤٢ كلمة، كما حددته الجمعية العامة في قرارها ٢٦٨/٦٨ 

(الفقرة ١٦).

ُتجمع  التي  البيانات  وتحلل  البيانات،  لجمع  ومركزي�  شامًال  نظام�  الطرف  الدولة  تنشئ  بأن  اللجنة  توصي   -٧
الستخدامها كأساس لتقييم التقدم المحرز والمساعدة في تصميم سياسات وبرامج لتنفيذ البروتوكول االختياري. 
االجتماعية  والخلفية  والقومي  اxثني  وا<صل  الجغرافي  والموقع  والجنس  السن  حسب  البيانات  تصنيف  وينبغي 
عدد  عن  بيانات  جمع  أيض�  وينبغي  االختياري.  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  تحليل  تسهيل  أجل  من  االقتصادية، 
المالحقات القضائية واxدانات، مصنفة حسب طبيعة الجريمة. وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف تعاونها التقني 

في ذلك الصدد مع جهات منها منظمة ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج ا<مم المتحدة اxنمائي.

رابعS- تدابير التنفيذ العامة

خطة العمل الوطنية

سيما  وال  االختياري،  البروتوكول  بتنفيذ  صلة  لها  شتى  وطنية  وخطط  استراتيجيات  وجود  اللجنة  تالحظ   -٨
االستراتيجية الوطنية لمنع االتجار بالبشر. ولكنها تشعر مع ذلك بالقلق إزاء عدم وجود اتساق أو تنسيق جيد فيما بين 

تلك االستراتيجيات، ما يؤثر في قدرة الدولة الطرف على التصدي لجميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري.

التي  المسائل  جميع  معالجة  إلى  تحديد�  تهدف  وطنية  عمل  خطة  الطرف  الدولة  تضع  بأن  اللجنة  توصي   -٩
يشملها البروتوكول االختياري، وبأن تضع أهداف� ومؤشرات واضحة وُتوفر الموارد البشرية والمالية المناسبة من أجل 
البروتوكول  أحكام  جميع  بتنفيذ  خاص�  اهتمام�  تولي  أن  لها  ينبغي  بذلك،  الطرف  الدولة  قيام  ولدى  تنفيذها. 
االختياري، مع مراعاة الوثائق الختامية التي اعتمدها المؤتمر العالمي لمكافحة االستغالل الجنسي لlطفال <غراض 

تجارية في ا<عوام ١٩٩٦ و٢٠٠١ و٢٠٠٨ في ستوكهولم، ويوكوهاما باليابان، وريو دي جانيرو بالبرازيل، على التوالي.

التنسيق والتقييم   

تالحظ اللجنة تقاسم عدة وزارات مسؤولية تنفيذ البروتوكول االختياري، واضطالع المجلس الوطني لشؤون   -١٠
ا<سرة والمجلس ا<على لشؤون ا<شخاص المعوقين بدور أيض� في ذلك الصدد، لكنها تشعر بالقلق إزاء االفتقار إلى 

آلية مخصصة تحديد� لتنسيق عملية تنفيذ البروتوكول االختياري وتقييمها.

توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف آلية تنسيق قادرة على االضطالع بالقيادة واxشراف العام الفعال على   -١١
وتنفيذها،  الطفل  حقوق  مجال  في  السياسات  بوضع  ُتعنى  التي  المختلفة  والوزارات  الوكاالت  بين  التنسيق  صعيد 

وبرصد تنفيذ البروتوكول االختياري.

النشر والتوعية   

يساور اللجنة القلق إزاء االفتقار إلى أنشطة منهجية وشاملة لنشر البروتوكول االختياري بحد ذاته والتوعية   -١٢
به، <ن ذلك ُيسهم في تدّني مستوى فهم الجرائم المشمولة به بين الناس عامة وا<طفال والفئات المهنية العاملة 
مع ا<طفال ومن أجلهم. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء استمرار التستر على جرائم بيع ا<طفال واستغاللهم في 
البغاء وفي المواد اxباحية والتكتم عنها إلى حد بعيد، نظر� إلى الحساسية االجتماعية الثقافية التي تحيط بها في 

الدولة الطرف.

توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها لنشر أحكام البرتوكول االختياري على نطاق واسع بين الناس   -١٣
عامة، بمن فيهم ا<طفال - بطريقة مواتية لهم - وأسرهم ومجتمعاتهم المحلية. وينبغي للدولة الطرف أيض� ما 

يلي:

وضع برامج تثقيفية مراعية لنوع الجنس بشأن التدابير والمساعدة وآليات اxبالغ الرامية إلى منع  (أ)   
مع  وثيق  بتعاون  وذلك  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  للجرائم  ضحايا  ا<طفال  وقوع 

المجتمعات المحلية وا<طفال الضحايا؛

االبتدائي  التعليم  مناهج  في  منظمة  بصورة  االختياري  بالبروتوكول  المتصلة  المسائل  إدراج  (ب)   
والثانوي؛

الشرطة  أفراد  سيما  وال  الصلة،  ذات  المهنية  الفئات  جميع  بين  االختياري  البروتوكول  نشر  (ج)    
الوطني  المجلس  وأعضاء  االجتماعيين  وا<خصائيين  اxعالم  وممثلي  العاّمين  والمدعين  والقضاة 

لشؤون ا<سرة والوزارات المعنية.

التدريب

ترحب اللجنة بأنشطة التدريب في مجال االتجار بالبشر التي ُنّظمت للقضاة والمدعين العاّمين بالتعاون مع   -١٤
في  الرسمية  الحدودية  النقاط  في  العاملين  الموظفين  وبتدريب  حكومية،  غير  ومنظمات  دولية  حكومية  منظمات 
كافية  غير  تزال  ال  االختياري  البروتوكول  على  التدريب  أنشطة  <ن  بالقلق  تشعر  لكنها  االتجار،  ضحايا  تحديد  مجال 

بشكل عام وال تصل إلى جميع المهنيين العاملين مع ا<طفال ومن أجلهم.

المشمولة  المجاالت  جميع  على  التخصصات  متعددة  تدريب  برامج  الطرف  الدولة  تضع  بأن  اللجنة  توصي   -١٥
المصلحة.  أصحاب  من  وغيرها  المحلية  المجتمعات  مشاركة  على  تقوم  عملية  طريق  عن  االختياري  بالبروتوكول 
ومن  ا<طفال  مع  يعملون  وأفراد  ومؤسسات  مهنية  فئات  من  الشأن  أصحاب  لجميع  التدريب  هذا  إتاحة  وينبغي 
أجلهم. وتوصي اللجنة كذلك بأن تكفل الدولة الطرف إجراء تقييم منهجي لجميع برامج التدريب على البروتوكول 

االختياري بغية تعزيز تأثيرها ومدى أهميتها.

تخصيص الموارد   

للخطط  الالزمة  الموارد  توفر  لضمان  سنوية  منح�  يخصص  العامة  الموازنة  قانون  أن  اللجنة  تالحظ   -١٦
الميزانية  مخصصات  عن  معلومات  وجود  لعدم  تأسف  لكنها  الطفل،  بحقوق  المتعلقة  الوطنية  واالستراتيجيات 

المرصودة بوضوح <نشطة مصممة تحديد� لتنفيذ البروتوكول االختياري من قبل الوزارات المعنية.

بطرق  االختياري،  البروتوكول  لتنفيذ  واضحة  ميزانية  مخصصات  الطرف  الدولة  تحدد  بأن  اللجنة  توصي   -١٧
منها رصد مخصصات من الميزانية العادية للموارد البشرية والتقنية والمالية الالزمة لوضع برامج تتصل بأحكام 
البروتوكول االختياري، وال سيما في مجال التحقيقات الجنائية والمساعدة القانونية والتعافي البدني والنفسي 

للضحايا.

منع بيع اoطفال واستغاللهم في البغاء وفي المواد اsباحية (الفقرتان 1   -Sخامس
و2 من المادة 9)

التدابير المعتمدة لمنع وقوع الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول االختياري

خاص  وبشكل  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  لمنع  ات³ِخذت  التدابير  بعض  أن  اللجنة  تالحظ   -١٨
لمنع وصول ا<طفال إلى المواد اxباحية على اxنترنت، لكنها تشعر بالقلق الستمرار النقص في التدابير الوقائية 
ا<سباب  تحديد  إلى  الهادفة  التدابير  عن  فضًال  جنسي�،  ا<طفال  الستغالل  التصدي  أجل  من  ا<هداف  المحددة 
خاصة،  وبصورة  لها.  والتصدي  الجرائم  تلك  وحجم  االختياري  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  لجميع  الجذرية 

تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ)        عدم تقديم تعريف أو قائمة معايير لتحديد فئة "ا<سر المعرضة" للعنف المنزلي، على الرغم من   
أن وزارة التنمية االجتماعية وضعت قاعدة بيانات بها؛

(ب)    عدم كفاية التدابير المتخذة لمكافحة التمييز والعنف القائمين على نوع الجنس، اللذين يشّكالن   
عامَلين رئيسيين في بيع ا<طفال واستغاللهم في البغاء وفي المواد اxباحية. وفي هذا الصدد، 
تعرب اللجنة عن قلق شديد إزاء حجم التمييز والعنف الممارسين ضد الفتيات في الدولة الطرف؛

(ج)      النقص الكبير فيما ُنّفذ أثناء الفترة المشمولة بالتقرير من أنشطة محددة تستهدف ا<طفال في   
أوضاع هشة، مثل ا<طفال الالجئين المعرضين بشكل خاص لالستغالل الجنسي واالتجار.

توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف نهج� شامًال ومحدد ا<هداف يتصدى لlسباب الجذرية للجرائم   -١٩
اللجنة  تحث  خاصة،  وبصورة  هشاشة.  ا<وضاع  أكثر  في  ا<طفال  على  ويركز  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة 

الدولة الطرف على ما يلي:

(أ)         تعزيز استراتيجيات الحد من الفقر وتدابير الحماية االجتماعية الداعمة لlسر المحرومة والمهمشة،   
دعم  أجل  من  ا<طفال،  حول  تتمحور  التي  المبكر  التدخل  برامج  لتنفيذ  معايير  وضع  طريق  عن 

الوالدين لالضطالع على نحو أفضل بمسؤولياتهم في رعاية ا<طفال وحمايتهم؛

(ب)    اجتثاث التمييز والعنف القائمين على نوع الجنس، وبشكل خاص إلغاء ما ال يزال نافذ� من قوانين   
تمّيز ضد النساء والفتيات، وتجريم جميع أشكال العنف المنزلي، بما فيها االغتصاب الزوجي، دون 

مزيد من اxبطاء؛

عامة،  توعية  برامج  وتنفيذ  االختياري  بالبروتوكول  المشمـولة  للجـرائم  الجـذرية  لlسبـاب  التصـدي  (ج)       
خاص  بشكل  المعرضين  ضعف�  ا<طفال  أشد  هوية  تحديد  أجل  من  عامة،  حوارات  عن  فضًال 
للوقوع ضحايا للجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري، بمن فيهم ا<طفال الذين يعيشون في 
فقر وا<طفال المهاجرون والالجئون ومجهولو النسب، وحمايتهم وتزويدهم بما يلزم من دعم 

ومساعدة؛

(د)     تعزيز الوعي بالقواعد والمفاهيم االجتماعية المتعلقة باستغالل ا<طفال في البغاء وفي المواد   
اxباحية وفهمها بغية تغيير مواقف ا<شخاص الذين يطلبون الخدمات الجنسية وسلوكهم.

بيع اoطفال

تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء انتشار ممارسة الزواج المبكر والقسري على نطاق واسع في الدولة الطرف،   -٢٠
وهي ممارسة تصل أحيان� إلى حد بيع ا<طفال. وتشعر اللجنة بقلق خاص أيض� إزاء التقارير التي تتحدث عن فتيات 
زواج  يسمى  ما  أجل  من  ا<ردن  إلى  ُيرَسلن  العمر،  من  عشرة  الحادية  تتجاوز  لم  من  منهن  صغيرات،  عراقيات 
المتعة، وهو زواج ينتهي بعد مدة محددة مسبق� تتلقى فيه ا<سرة مبلغ� مالي� مقابل الفتاة ويتمكن "الزوج" من 
عصابات  في  قسر�  أقحموهن  الفتيات  هؤالء  بعض  "أزواج"  بأن  أيض�  التقارير  وتفيد  جنسي�.  واستغاللها  إيذائها 

االتجار بالبشر. 

للحظر  الفعال  التطبيق  لضمان  وفورية  صارمة  تدابير  اعتماد  على  بقوة  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢١
القانوني لزواج ا<طفال. وبصورة خاصة، ينبغي للدولة الطرف ما يلي:

(أ)       ضمان مساءلة جميع الضالعـين فـي بيـع الفتيـات <غـراض الـزواج القســــري واxيــذاء الجنســـــــي   
واالستغالل الجنسي، وإنزال عقوبات بهم تتناسب مع جسامة الجريمة؛

(ب)     وضع نظام فعال وتنفيذه بالتعاون مع بلدان الجوار من أجل منع بيع الفتيات <غراض الزواج المبكر   
أو القسري.

أطفال السياحة بدافع ممارسة الجنس مع 

إجراءات  أو  تشريعات  أي  اعتماد  لعدم  تأسف  لكنها   ،(١٩٩٨ لعام   ٢٠ السياحة (رقم  قانون  اللجنة  تالحظ   -٢٢
محددة من أجل منع ظاهرة السياحة بدافع ممارسة الجنس مع أطفال، ا¦خذة في الزيادة في الدولة الطرف، 

ومكافحتها بشكل كامل.

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان اتخاذ تدابير فاعلة من أجل منع السياحة بدافع ممارسة الجنس   -٢٣
على  الدعوة  مجال  في  أنشطة  تنّفذ  أن  أيض�  الطرف  للدولة  وينبغي  فعالة.  بصورة  ومكافحتها  ا<طفال  مع 
تنشر  وأن  ا<طفال،  مع  الجنس  ممارسة  بدافع  السياحة  عن  الناجمة  الضارة  ا¦ثار  لتبيان  السياحة  صناعة  صعيد 
تشجع  وأن  السياحة،  ووكاالت  السفر  وكالء  أوساط  في  واسع  نطاق  على  السياحة  <خالقيات  العالمية  المدونة 

تلك الشركات على توقيع مدونة قواعد السلوك لحماية ا<طفال من االستغالل الجنسي في السفر والسياحة.

حظر بيع اoطفال واستغاللهم في المواد اsباحية وفي البغاء، والمسائل   -Sسادس
ذات الصلة (المادة 3، والفقرتان 2 و3 من المادة 4، والمواد 5 و6 و7)

أو الجزائية القائمة القوانين واللوائح الجنائية 

بعض  إدراج  رغم  بعد،  بالكامل  االختياري  للبروتوكول  تمتثل  لم  الطرف  الدولة  أن  بقلق  اللجنة  تالحظ   -٢٤
جسم  بأعضاء  االنتفاع  وقانون   ٢٠٠٩ لعام   ٩ رقم  بالبشر  االتجار  منع  قانون  مثل  الوطنية،  القوانين  في  أحكامه 

اxنسان رقم ٢٣ لعام ١٩٧٧. وبصورة خاصة، تالحظ اللجنة بقلق ما يلي:

ـ³ن قانــون العقــــوبات تعريف� واضــــح� لجريمة استغالل ا<طفال في البغاء، أو عقوبات  (أ)       عدم تضمـ  
تتناسب مع جسامة الجريمة؛

في  ا<طفال  استغالل  على  تنطبق  التي  العقوبات،  قانون  من   ٣١٠ المادة  في  ازدرائية  عبارات  ورود  (ب)     
بفساد  "المعروفات  من  اعُتبرن  إن  للفتيات  الجنسي  االستغالل  لتبرير  ُتستخدم  أن  يمكن  البغاء، 

ا<خالق"؛

الحيازة  تجريم  أو  اxباحية  المواد  في  ا<طفال  استغالل  جريمة  إلى  محدد  بشكل  اxشارة  عدم  (ج)      
المواد  ببيع  تتعلق  التي  العقوبات  قانون  من   ٣١٩ المادة  في  بأطفال  تتعلق  إباحية  لمواد  الخاصة 

البذيئة أو المفِسدة لlخالق وتوزيعها؛

(د)     عدم تطرق تشريعات الدولة الطرف إلى جميع أشكال بيع ا<طفال الواردة في المادتين ٢ و٣ من   
البروتوكول االختياري، وهي جريمة مشابهة لالتجار با<شخاص لكنها ليست متطابقة معها.

البرتوكول  من  و٣   ٢ للمادتين  بالكامل  ليمتثل  العقوبات  قانون  تنقح  أن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢٥
االختياري. وبصورة خاصة، ينبغي للدولة الطرف ما يلي:

من  ٢(ب)  المادة  عليه  نصت  كما  البغاء  في  ا<طفال  الستغالل  تعريف�  العقوبات  قانون  تضمين  (أ)       
البروتوكول االختياري، وضمان أن القانون ينص على عقوبات مناسبة للجريمة ويفرضها؛

(ب)     إزالة جميع ا<حكام االزدرائية من قانون العقوبات دون إبطاء، وضمان أن القانون ينص على عقوبات   
تتناسب مع جسامة الجريمة وال يتيح أي أعذار لمرتكبي الجرائم؛

تتعلق  التي  اxباحية  المواد  حيازة  مجرد  تجريم  وضمان  العقوبات،  قانون  من   ٣١٩ المادة  تعديل  (ج)      
بأطفال؛

(د)       تعريف جميع أشكال بيع ا<طفال وتجريمها على النحو السليم.  

المالحقة القضائية

يساور اللجنة قلق بالغ إزاء التقارير العديدة التي تفيد بإجبار الفتيات الالجئات السوريات على البغاء.  -٢٦

في  البغاء  على  ُأجبرن  الالتي  الفتيات  xنقاذ  فاعلية  أكثر  تدابير  اتخاذ  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢٧
تقريرها  في  تورد  أن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  وتحث  العدالة.  إلى  الجرائم  هذه  مرتكبي  وإحالة  الطرف  الدولة 
ولوحقوا  عليهم  القبض  ُألقي  الذين  ا<شخاص  عدد  عن  تفصيلية  معلومات  االتفاقية  بموجب  المقدم  المقبل 

قضائي� وُأحيلوا إلى العدالة وأدينوا، فضًال عن العقوبات التي ُأنِزلت بهم.

مسؤولية اoشخاص االعتباريين 

االتجار  منع  قانون  من   ١١ المادة  بموجب  االعتباريين  ا<شخاص  بمسؤولية  تعترف  الدولة  أن  اللجنة  تالحظ   -٢٨
بالبشر رقم ٩ لعام ٢٠٠٩، لكن القلق يساورها <ن القوانين ال تنص صراحة على مسؤولية ا<شخاص االعتباريين في 

الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري.

ن الدولة الطرف مسؤولية ا<شخاص االعتباريين الضالعين في أي جرائم مشمولة  توصي اللجنة بأن ُتضمِّ  -٢٩
الجرائم  خطورة  مع  تتناسب  قانونية  عقوبات  تفرض  وأن  صريح،  بشكل  التشريعات  في  االختياري  بالبروتوكول 

المرتَكبة.

الوالية القضائية خارج اsقليم وتسليم المجرمين

تعرب اللجنة عن القلق <ن تشريعات الدولة الطرف ال تزال غير واضحة بشأن فرض واليتها القضائية خارج   -٣٠
الذين  ا<شخاص  تسليم  وإمكانية  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  بجميع  يتعلق  فيما  إقليمها 

يرتكبون جرائم يشملها البروتوكول االختياري.

القضائية  واليتها  فرض  من  نها  تمكِّ المحلية  تشريعاتها  أن  ضمان  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣١
وممارستها خارج إقليمها فيما يتعلق بجميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري. وتوصي اللجنة أيض� بأن 
تستخدم الدولة المادة ٥ من البروتوكول االختياري أساس� قانوني� لتسليم المجرمين في حال عدم وجود اتفاق 

ثنائي.

سابعS- حماية حقوق اoطفال الضحايا (المادة 8، والفقرتان 3 و4 من المادة 9)

التدابير المعتمدة لحماية حقوق اoطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول 
االختياري ومصالحهم

استخدام  تجيز  التي  الجزائية  المحاكمات  أصول  قانون  من   ١٥٩ المادة  أحكام  إلى  بإيجابية  اللجنة  تنظر   -٣٢
اللجنة  لكن  بشهادتهم.  اxدالء  عند  العمر  من  عشرة  الثامنة  يكملوا  لم  الذين  للشهود  حمايًة  الحديثة  التقنية 
تشعر بالقلق إزاء عدم تزويد ا<طفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري بمساعدة قضائية مجانية 

أو دعم من أخصائيين نفسيين واجتماعيين معنيين با<طفال أثناء إجراءات العدالة الجنائية.

في ضوء الفقرة ٣ من المادة ٩ في البروتوكول االختياري، تحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة حماية   -٣٣
وبصورة  عليها.  والشهود  االختياري  البروتوكول  بموجب  المحظورة  الجرائم  ضحايا  لlطفال  كاملة  تشريعية 

خاصة، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

وحماية  والمحاكمة  التحقيق  إجراءات  طيلة  لهم  مراعية  بطريقة  الضحايا  ا<طفال  معاملة  (أ)      
خصوصيتهم؛

واجتماعيين  نفسيين  أخصائيين  من  ودعم  مجانية  قانونية  بمساعدة  الضحايا  ا<طفال  تزويد  (ب)    
معنيين با<طفال أثناء إجراءات العدالة الجنائية؛

وجلسات  القضائية  والمالحقة  التحقيق  أثناء  عليه  والمدعى  الطفل  بين  المباشر  االتصال  تجنب  (ج)      
لعمليات  الفعلي  االستخدام  لضمان  والمالية  والتقنية  البشرية  الموارد  كل  وتوفير  االستماع، 

التحقيق السرية؛

(د)      اتخاذ تدابير قانونية وعملية لكفالة حماية ا<طفال الشهود من ا<عمال االنتقامية.  

تعافي الضحايا وإعادة إدماجهم

غير  المنظمات  اتخذتها  التي  والتدابير   ٢٠٠٧ الثاني/يناير  كانون  في  ا<سري  الوفاق  دار  افتتاح  اللجنة  تالحظ   -٣٤
الحكومية التي سلط تقرير الدولة الطرف الضوء عليها، لكنها تأسف لعدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة 
وتدابير  والنفسي،  البدني  والتعافي  االجتماعي  اxدماج  إعادة  في  المساعدة  صعيد  على  الدولة  مستوى  على 
تيسير الحصول على المعلومات ذات الصلة بهذه الخدمات. وعالوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء النقص في 
إيداع  إلى  يؤدي  ما  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  لضحايا  المخصصة  المباشر  المأوى  خدمات  توفير 

الضحايا ا<طفال في مرافق االحتجاز.

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:  -٣٥

دون  االحتجاز  مرافق  من  االختياري  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  ضحايا  ا<طفال  جميع  إخراج  (أ)       
إبطاء؛

ومساعدة  مالئم  بمأوى  االختياري  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  ضحايا  ا<طفال  تزويد  ضمان  (ب)     
مالئمة من أجل إعادة إدماجهم االجتماعي وتعافيهم البدني والنفسي؛

(ج)      طلب المساعدة التقنية من اليونيسيف والمنظمة الدولية للهجرة في تنفيذ هذه التوصيات.  

ثامنS- المساعدة والتعاون على الصعيد الدولي (المادة 10)

االتفاقات المتعددة اoطراف والثنائية واsقليمية

تواصل  أن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تشجع  االختياري،  البروتوكول  من   ١٠ المادة  من   ١ الفقرة  ضوء  في   -٣٦
تعزيز التعاون الدولي عن طريق ترتيبات متعددة ا<طراف وإقليمية وثنائية، وبخاصة مع بلدان الجوار، بوسائل منها 
المشمولة  الجرائم  منع  على  القدرة  زيادة  بغية  الترتيبات،  هذه  وتنفيذ  لتنفيذ  الالزمة  وا¦ليات  اxجراءات  تعزيز 

بالبروتوكول االختياري والكشف عنها والتحقيق فيها ومالحقة المسؤولين عن أي منها قضائي� ومعاقبتهم.

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعاونها مع وكاالت ا<مم المتحدة وبرامجها، مثل منظمة   -٣٧
إلى  تهدف  تدابير  وتنفيذ  وضع  في  الحكومية،  غير  المنظمات  عن  فضًال  للطفولة (اليونيسيف)،  المتحدة  ا<مم 

تنفيذ البروتوكول االختياري بصورة فعالة.

تاسعS- المتابعة والنشر

التوصيات،  لهذه  الكامل  التنفيذ  لضمان  الالزمة  التدابير  جميع  الطرف  الدولة  تتخذ  بأن  اللجنة  توصي   -٣٨
بوسائل منها إحالتها إلى الملك والوزارات الحكومية المعنية والبرلمان والسلطات الوطنية والمحلية، فضًال عن 

المحكمة العليا، للنظر فيها على النحو الالزم واتخاذ مزيد من اxجراءات بشأنها.

الطرف  الدولة  قدمتها  التي  الخطية  والردوُد  التقريُر  واسع  نطاق  على  ُيتاح  بأن  اللجنة  وتوصي   -٣٩
والمالحظات الختامية ذات الصلة التي اعتمدتها اللجنة، بما في ذلك عن طريق اxنترنت، للناس عامة ولمنظمات 
المجتمع المدني ومجموعات الشباب والفئات المهنية وا<طفال، بغية إثارة النقاش بشأن البروتوكول االختياري 

والتوعية به وتنفيذه ورصده.

عاشر�- التقرير المقبل

عمًال بالفقرة ٢ من المادة ١٢ من البروتوكول االختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تورد مزيد� من   -٤٠
المعلومات عن تنفيذ البروتوكول االختياري في تقريرها الدوري المقبل الذي سُيقدم عمًال بالمادة ٤٤ من اتفاقية 

حقوق الطفل.

ثالثS-  تدابير التنفيذ العامة

التنسيق

وزارة  وأن  االختياري  البروتوكول  تنفيذ  عن  الرئيسية  المسؤولية  تتحمل  الدفاع  وزارة  أن  اللجنة  تالحظ   -٥
مكلفة  هيئة  وجود  عدم  إزاء  يساورها  القلق  ولكن  الصدد،  ذلك  في  أيض�  المسؤولية  من  شيئ�  تتحّمل  الداخلية 

بتنسيق التنفيذ الشامل والفعال للبروتوكول االختياري في عموم الدولة الطرف.

البروتوكول  تنفيذ  عن  الكلية  بالمسؤولية  ُيكلف  حكومي  كيان  تعيين  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٦
االختياري، وعلى إنشاء آلية مؤسسية لتنسيق تنفيذ البروتوكول االختياري على نحو فعال فيما بين الوزارات وغيرها 

من الكيانات الحكومية والشركاء الحكوميين.

تخصيص الموارد

تأسف  لكنها  لالجئين،  المساعدة  تقديم  أجل  من  ضخمة  موارد  تنفق  الطرف  الدولة  أن  اللجنة  تالحظ   -٧
لعدم توفر معلومات عن مخصصات الميزانية المرصودة لتنفيذ البروتوكول االختياري.

توصي اللجنة بأن ترصد الدولة الطرف مخصصات ميزانية كافية لتنفيذ البروتوكول االختياري على وجه   -٨
التحديد.

النشر والتوعية

المصلحة  أصحاب  على  وتوزيعه  الرسمية  الجريدة  في  االختياري  البروتوكول  نشر  اللجنة  تالحظ   -٩
المتخذة  التدابير  كفاية  لعدم  تأسف  لكنها  االختياري،  البروتوكول  يشملها  التي  المجاالت  في  المتخصصين 
للجرائم  ضحايا  ا<طفال  وقوع  إلى  تؤدي  قد  التي  وا<خطار  اxبالغ،  آليات  سيما  وال  وأحكامه،  بمبادئه  للتوعية 

المشمولة بالبروتوكول االختياري، وهو ما اعترفت به الدولة الطرف نفسها.

توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف نشر مبادئ البروتوكول االختياري وأحكامه على نطاق واسع بين   -١٠
الناس عامة وبين ا<طفال وأسرهم.

التدريب

ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لوضع برامج لتدريب أفراد القوات المسلحة والشرطة،   -١١
وxذكاء الوعي بحقوق اxنسان والقانون الدولي اxنساني بين أفراد قواتها ا<منية. لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم 

تلقي فئات أخرى من المهنيين ذوي الصلة تدريب� مناسب� على أحكام البروتوكول االختياري.

ا<طفال،  بشؤون  ُيعنون  الذين  للمهنيين  االختياري  البروتوكول  أحكام  على  تدريب  بتوفير  اللجنة  توصي   -١٢
والقضاة  والمحامين  والشرطة  الدولية  السالم  حفظ  قوات  وأفراد  الهجرة  وسلطات  المعلمين  سيما  وال 

والعاملين في المجال الطبي وا<خصائيين االجتماعيين والصحفيين.

البيانات

بنزاعات  متأثرة  بلدان  من  قادمين  الطرف  الدولة  في  الالجئين  ا<طفال  من  كبير  عدد  وجود  إلى  نظر�   -١٣
مسلحة، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود نظام مركزي لجمع البيانات من أجل تحديد هوية وتسجيل جميع 
ا<طفال الالجئين في ا<راضي الخاضعة لوالية الدولة الطرف القضائية الذين ُيحتمل أن يكونوا ُجندوا في أعمال 

عدائية في الخارج أو اسُتخدموا فيها.

هوية  وتحديد  تسجيل  أجل  من  البيانات  لجمع  مركزي�  نظام�  الطرف  الدولة  تنشئ  بأن  اللجنة  توصي   -١٤
أو  الخارج  في  عدائية  أعمال  في  ُجندوا  يكونوا  أن  ُيحتمل  الذين  القضائية  لواليتها  الخاضعين  ا<طفال  جميع 
اسُتخدموا فيها. وتوصي اللجنة أيض� بأن تضمن الدولة الطرف جمع� سليم� للبيانات الخاصة با<طفال الالجئين 
أمور  جملة  حسب  البيانات  جميع  تصنيف  وينبغي  الممارسات.  هذه  لمثل  ضحايا  وقعوا  الذين  اللجوء  وملتمسي 
الزمنية  المدة  عن  فضًال  االقتصادية،  االجتماعية  والخلفية  اxثني  وا<صل  والجنسية  والسن  الجنس  منها 

الستخدام الطفل.

رابعS- الوقاية

التجنيد الطوعي

تالحظ اللجنة عدم وجود متطوعين في القوات المسلحة في الدولة الطرف. ولكنها تعرب عن قلقها   -١٥
إزاء المادة ٢/١٢ من قانون ا<من العام التي تجيز تعيين ا<شخاص الذين يزيد عمرهم عن السابعة عشرة ضباط� 

في ا<من العام.

ثمانية  إلى  وترفعه  العام  ا<من  لضباط  الطوعي  التجنيد  سن  الطرف  الدولة  تراجع  بأن  اللجنة  توصي   -١٦
عشرة سنة من أجل تعزيز حماية ا<طفال وتدعيمها عن طريق اعتماد معيار قانوني أعلى بشكل عام.

التثقيف في مجاَلي حقوق اsنسان والسالم

ومفاهيم  السالم  مجاَلي  في  التثقيف  xدماج  الطرف  الدولة  تتخذها  التي  بالمبادرات  اللجنة  ترحب   -١٧
اxنسان  حقوق  مجاَلي  في  التثقيف  إدراج  لعدم  تأسف  لكنها  المدرسية.  المناهج  في  اxنساني  الدولي  القانون 
والسالم، وكذلك المعرفة بالبروتوكول االختياري، كجزء إلزامي في مناهج التعليم االبتدائي والثانوي وفي برامج 

تدريب المعلمين.

توصي اللجنة بأن تدمج الدولة الطرف التثقيف اxلزامي في مجاَلي حقوق اxنسان والسالم في مناهج   -١٨
جميع المدارس، بما فيها المدارس العسكرية، مع اxشارة بشكل خاص إلى البروتوكول االختياري.

خامسSً- الحظر والمسائل ذات الصلة

التشريعات واللوائح الجنائية النافذة

تالحظ اللجنة تعليق االستدعاء إلى الخدمة الوطنية حتى إشعار الحق، لكنها تعرب عن القلق إزاء التباين   -١٩
السن  تتراوح  إذ  الطرف،  الدولة  تشريعات  عليه  تنص  كما  المسلحة  القوات  في  اxلزامي  للتجنيد  الدنيا  السن  في 
المسلحة  القوات  لتجنيد  صريحين  وتجريم  حظر  وجود  لعدم  أيض�  القلق  اللجنة  ويساور  سنة.  و١٨   ١٥ بين  الدنيا 
الشركات  ولتشغيل  العدائية،  ا<عمال  في  واستخدامهم  ا<طفاَل  للدولة  التابعة  غير  المسلحة  والجماعات 
ا<منية الخاصة ا<طفاَل واستخدامهم. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك <ن التشريعات في الدولة الطرف ال تحدد 
للمحكمة  ا<ساسي  روما  نظام  في  طرف  ا<ردن  أن  مع  حرب،  جريمة  بوصفه  سنة   ١٥ سن  دون  ا<طفال  تجنيد 

الجنائية الدولية.

تحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء مراجعة شاملة لتشريعاتها من أجل مواءمتها بالكامل مع مبادئ   -٢٠
البروتوكول االختياري وأحكامه، وال سيما:

للدولة  التابعة  غير  المسلحة  والجماعات  المسلحة  القوات  لتجنيد  صريحين  وتجريم  حظر  فرض  (أ)       
ا<طفاَل  الخاصة  ا<منية  الشركات  ولتشغيل  العدائية،  ا<عمال  في  واستخدامهم  ا<طفاَل 

واستخدامهم؛

(ب)     ضمان أن جريمة التجنيد غير القانوني لlطفال على يد القوات المسلحة والجماعات المسلحة غير   
التابعة للدولة تنطبق في زمن السلم وزمن الحرب على السواء؛

(ج)      تحديد تجنيد ا<طفال دون سن ١٥ سنة بوصفها جريمَة حرب ومعاقبة مرتكبيها؛  

الخاصة  وا<منية  العسكرية  الشركات  على  ل¯شراف  محلية  تنظيمية  تشريعات  اعتماد  ضمان  (د)     
ومساءلتها، وتنفيذ هذه التشريعات.

تجنيد الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة اoطفاَل واستخدامها لهم

الالجئين  ا<طفال  السورية  المسلحة  الجماعات  بتجنيد  تفيد  التي  التقارير  إزاء  بالغ  قلق  عن  اللجنة  تعرب   -٢١
السوريين من مخيمات الالجئين في الدولة الطرف واستخدامهم في أدوار قتالية وأدوار داعمة في آن واحد.

تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع تدابير فعالة بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة من أجل   -٢٢
لتلك  وتحقيق�  المسلحة.  النزاعات  في  لُيستخدموا  مجاورة  بلدان  إلى  وإرسالهم  تجنيدهم  من  ا<طفال  حماية 
الغاية، ينبغي للدولة الطرف أن تنظم حمالت توعية بشأن وضع ا<طفال الذين ُيزج بهم في النزاعات المسلحة، 
مخيمات  في  يعيشون  الذين  للمراهقين  مالئمة  وترفيهية  تعليمية  أنشطة  توفير  أجل  من  جهودها  تكثف  وأن 

الالجئين كوسيلة تمنع على نحو فعال تجنيدهم على يد الجماعات المسلحة.

الوالية القضائية خارج اsقليم

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إنشاء والية قضائية خارج إقليمها وممارسة تلك الوالية فيما   -٢٣
الصلة  ذات  الدولية  الصكوك  أيض�  ذلك  في  تراعي  وأن  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  بجميع  يتعلق 

التي هي طرف فيها، بما فيها نظام روما ا<ساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

 

تسليم المجرمين

المشمولة  الجرائم  مرتكبي  لتسليم  المزدوج  التجريم  شرط  الطرف  الدولة  تلغي  بأن  اللجنة  توصي   -٢٤
ذات  الثنائية  وإجراءاتها  معاهداتها  جميع  في  بالكامل  الجرائم  هذه  إدماج  تضمن  وبأن  االختياري،  بالبروتوكول 

الصلة.

سادسS- الحماية والتعافي وإعادة اsدماج 

التدابير المتخذة لحماية حقوق اoطفال الضحايا

تعرب اللجنة عن القلق إزاء كثرة حاالت اxعادة القسرية والترحيل لlسر وا<طفال الفلسطينيين الفارين   -٢٥
من النزاع في الجمهورية العربية السورية على مدار السنوات الثالث الماضية.

الكاملة لlطفال الفلسطينيين وأسرهم الفارين  الحماية  الدولة الطرف على ضمان توفير  تحث اللجنة   -٢٦
الرفض  عدم  ذلك  في  بما  القسرية،  اxعادة  عدم  بمبدأ  الكامل  التقيد  وضمان  السورية،  العربية  الجمهورية  من 
من  وأسرهم  اللجوء  وملتمسي  الالجئين  ا<طفال  جميع  تمّكن  تضمن  أن  الطرف  للدولة  وينبغي  الحدود.  عند 

الحصول على إجراءات منصفة وفعالة لتحديد وضعهم، دون تمييز.

أجل التعافي البدني والنفسي وإعادة اsدماج االجتماعي تقديم المساعدة من 

لكنها  السوريين،  الالجئين  ا<طفال  إلى  الطرف  الدولة  تقدمها  التي  الهائلة  بالمساعدات  اللجنة  تعترف   -٢٧
أن  ُيحتمل  اللجوء الذين  وملتمسي  الالجئين  ا<طفال  هوية  لتحديد  كاٍف  اهتمام  إيالء  عدم  بالغ إزاء  بقلق  تشعر 
محدودية  إزاء  أيض�  قلق  اللجنة  ويساور  بالنزاع.  مرتبطة  صدمات  إلى  تعرضوا  أو  النزاع  في  شاركوا  يكونوا 
المساعدة على التعافي البدني والنفسي التي تلقاها ا<طفال السوريون الذين يعانون من ضيق شديد وإعاقات 
حسية أو ذهنية أو عقلية نتيجة تعرضهم للعنف والمحن المرتبطة بالحرب في الجمهورية العربية السورية أو 

مشاهدتهم لها. 

توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تدريب� منهجي� على التحديد المبكر لهوية ا<طفال الذين ُيحتمل   -٢٨
العاملين  وخاصة  أجلهم،  من  أو  ا<طفال  مع  العاملين  المهنيين  جميع  إلى  به  تأثروا  أو  النزاع  في  شاركوا  أنهم 
للدولة  وينبغي  والطب.  التعليم  مجالي  في  والعاملين  الجيش،  وأفراد  الهجرة،  ودوائر  الحدودية  النقاط  في 
أن  ُيحتمل  الذين  اللجوء  وملتمسي  الالجئين  ا<طفال  إلى  المقدمين  والدعم  المساعدة  تعزز  أن  أيض�  الطرف 
يكونوا شاركوا في النزاع أو تعرضوا إلى الصدمة والتشريد المرتبطين بالنزاع، وتزويدهم بدعم ومساعدة خاصة، 
بطرق منها طلب المساعدة من الشركاء الدوليين والوكاالت الدولية من أجل وضع برامج لتعافي هؤالء ا<طفال 

البدني والنفسي.

سابعS- المساعدة والتعاون الدوليان 

التعاون الدولي

الخاصة  والممثلة  ا<حمر  للصليب  الدولية  اللجنة  مع  تعاونها  الطرف  الدولة  تواصل  بأن  اللجنة  توصي   -٢٩
منظمة  مع  أكبر  بشكل  التعاون  إمكانية  في  تنظر  وأن  وتعززه،  المسلح  والنزاع  با<طفال  المعنية  العام  لlمين 

ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وغيرها من كيانات ا<مم المتحدة في تنفيذ البروتوكول االختياري.

ثامنS- المتابعة والنشر

التوصيات،  لهذه  الكامل  التنفيذ  لضمان  الالزمة  التدابير  جميع  الطرف  الدولة  تتخذ  بأن  اللجنة  توصي   -٣٠
بوسائل منها إحالتها إلى البرلمان والوزارات المعنية، بما فيها وزارة الدفاع، والمحكمة العليا والسلطات المحلية 

للنظر فيها على النحو الالزم واتخاذ مزيد من اxجراءات بشأنها.

وتوصي اللجنة بأن ُيتاح التقرير ا<ولي والردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف والمالحظات الختامية   -٣١
ولمنظمات  عامة  للناس  اxنترنت،  طريق  عن  ذلك  في  بما  واسع،  نطاق  على  اللجنة  اعتمدتها  التي  الصلة  ذات 
المجتمع المدني ومجموعات الشباب والفئات المهنية وا<طفال، بغية إثارة النقاش بشأن البروتوكول االختياري 

والتوعية به وتنفيذه ورصده.

تاسعS- التقرير المقبل

عمًال بالفقرة ٢ من المادة ٨ من البروتوكول االختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تورد مزيد� من   -٣٢
المعلومات عن تنفيذ البروتوكول االختياري وهذه المالحظات الختامية في تقريرها الدوري المقبل الذي سُيقدم 

عمًال بالمادة ٤٤ من اتفاقية حقوق الطفل.

(NCFA) تم النشر من قبل المجلس الوطني لشؤون ا<سرة
من خالل المساعدة الفنية والماليةالتي قدمتها منظمة ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسف)

اoردن : المالحظات الختامية
والتوصيات

اللجنة الدولية لحقوق الطفل

(١٥)

والبروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل والمعنية ببيع ا<طفال، واستغالل ا<طفال في البغاء، واستخدام 
ا<طفال في المواد اxباحية في اجتماعيها رقم ١٨٧٩ و١٨٧٨ (انظر CRC/C/SR. ١٨٧٩) اللذين تم عقدهما في ٢٧ أيار 

من عام ٢٠١٣، وتم اعتماده في االجتماع رقم ١٩٠١ الذي تم عقده في ١٣ حزيران من عام ٢٠١٤.

الرابع  الدوريين  للتقريرين  الجامع  بالتقرير  المتعلقة   - الختامية  والتوصيات  المالحظات  نشر  من  الغرض  إن 
بإشراك  والمتعلقة  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياريين  البروتوكولين  بموجب  ا<ولية  والتقارير  والخامس 
إنتاج  في  ا<طفال  واستخدام  البغاء،  في  ا<طفال  واستغالل  ا<طفال،  وبيع  المسلحة،  النزاعات  في  ا<طفال 
والبرلمانيون  الحكومية،  الوكاالت  ذلك  في  بما  المعنية  المؤسسات  جميع  أن  من  التأكد  هو  اxباحية -  المواد 
الموكل  الدور  يلعبون  وا<طفال  المدني،  والمجتمع  المتحدة،  ا<مم  ووكاالت  الحكومية،  غير  والمنظمات 
حياة  على  إيجابي  تأثير  بالتالي  لهم  وكان  الختامية،  والتوصيات  للمالحظات  الفعال  التنفيذ  ضمان  في  إليهم 
مجال  في  النظر  مسؤولية  المعنية  المؤسسات  وتتحمل  ا<ردن.  في  الطفل  حقوق  واوضاع  ا<طفال 
مسؤولياتهم، وخبراتهم، زمعارفهم، ولعب الدور المنوط بکل منهم من أجل ضمان تنفيذ هذه المالحظات 

والتوصيات الختامية.

اتفاقية حقوق الطفل
Distr.: Generalا<مم المتحدة

8 July 2014
Original: English

لجنة حقوق الطفل
المالحظات الختامية على التقرير المقدم من اoردن بموجب الفقرة 1 من المادة 12 من 
البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع اoطفال واستغالل اoطفال في 

البغاء وفي المواد اsباحية@

نظرت اللجنة في التقرير ا<ولي لlردن (CRC/C/OPSC/JOR/١) في جلستها ١٨٧٨ المعقودة في ٢٧ أيار/مايو   -١
 ١٣ في  المعقودة   ١٩٠١ جلستها  في  التالية  الختامية  المالحظات  واعتمدت   ،(١٨٧٨.CRC/C/SR الوثيقة  (انظر   ٢٠١٤

حزيران/يونيه ٢٠١٤.

أوًال- مقدمة

CRC/C/OPSC/-) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها ا<ولي وبردودها الخطية على قائمة القضايا  -٢
JOR/Q/١/Add.١). وتعرب عن تقديرها للحوار البّناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

وتذّكر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه المالحظات الختامية ينبغي أن ُتقرأ مقترنة بالمالحظات الختامية   -٣
والخامس  الرابع  للتقريرين  الجامع  الطرف  الدولة  بتقرير  يتعلق  فيما   ٢٠١٤ حزيران/يونيه   ١٣ في  اعُتمدت  التي 
البروتوكول  بموجب  المقدم  ا<ولي  وبتقريرها   ،(٤-٥/CRC/C/JOR/CO) الطفل  حقوق  اتفاقية  بموجب  المقدم 

.(١/CRC/C/OPAC/JOR/CO) االختياري بشأن اشتراك ا<طفال في المنازعات المسلحة

ثانيS- مالحظات عامة

الجوانب اsيجابية

ترحب اللجنة باعتماد قانون منع االتجار بالبشر رقم ٩ لعام ٢٠٠٩.  -٤

وترحب اللجنة كذلك بالتقدم المحرز في إنشاء المؤسسات واعتماد الخطط والبرامج الوطنية التي تيسر   -٥
تنفيذ البروتوكول االختياري، بما في ذلك:

إنشاء أفرقة وطنية لحماية ا<سرة؛ (أ)   

االستراتيجية الوطنية لمنع االتجار بالبشر التي أطِلقت في آذار/مارس ٢٠١٠؛ (ب)   

إنشاء وحدات مكافحة االتجار بالبشر. (ج)   

ثالثS- البيانات

جمع البيانات

 ،٢٠١٢ نيسان/أبريل  في  الجنائي  البحث  xدارة  تابعة  بالبشر  االتجار  لمكافحة  وحدة  إنشاء  اللجنة  تالحظ   -٦
وتكليفها بتسجيل جميع حاالت االتجار بالبشر وجميع البيانات ذات الصلة، وتالحظ توقيع مذكرة تفاهم لتدريب 
الدولة  إنشاء  عدم  إزاء  بالقلق  تشعر  لكنها  العاملين،  ا<طفال  عن  البيانات  جمع  وسائل  على  العمل  مفتشي 

الطرف نظام� لجمع البيانات عن جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري.

اتفاقية حقوق الطفل
Distr.: Generalا<مم المتحدة

7 July 2014
Arabic
Original: English

لجنة حقوق الطفل
المالحظات الختامية المتعلقة بالتقرير المقدم من اoردن بموجب الفقرة 1 من المادة 8 من 
البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك اoطفال في المنازعات المسلحة@

نظرت اللجنة في التقرير ا<ولي لlردن (CRC/C/OPAC/JOR/١) في جلستها ١٨٧٩ المعقودة في ٢٧ أيار/مايو   -١
٢٠١٣، واعتمدت المالحظات الختامية التالية في جلستها ١٩٠١ المعقودة في ١٣ حزيران/يونيه ٢٠١٤.

أوًال- مقدمة

CRC/C/OPAC/-) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها ا<ولي وردودها الخطية على قائمة المسائل  -٢
JOR/Q/١/Add.١). وُتعرب عن تقديرها للحوار البّناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

وتذّكر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه المالحظات الختامية ينبغي أن ُتقرأ مقترنة بالمالحظات الختامية   -٣
التي اعتمدتها اللجنة في ١٣ حزيران/يونيه ٢٠١٤ فيما يتعلق بتقرير الدولة الطرف الجامع للتقريرين الرابع والخامس 
البروتوكول  بموجب  المقدم  ا<ولي  وبالتقرير   ،(٤-٥/CRC/C/JOR/CO) الطفل  حقوق  اتفاقية  بموجب  المقدم 
CRC/C/OP-) باحيةxاالختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع ا<طفال واستغالل ا<طفال في البغاء وفي المواد ا

.(١/SC/JOR/CO

ثانيS-  مالحظات عامة

الجوانب اsيجابية

ترحب اللجنة بمختلف التدابير اxيجابية المتخذة في المجاالت المتصلة بتنفيذ البروتوكول االختياري، وال   -٤
سيما بما يلي:

(أ)      الجهود الهائلة التي تبذلها الدولة الطرف من أجل استيعاب آالف الالجئين السوريين، بمن فيهم   
بتكلفة  أو  مجان�  العامة  الخدمات  من  كثير  على  الحصول  من  وتمكينهم  أراضيها،  في  ا<طفال، 

زهيدة؛

(ب)     كون ا<ردن أول بلد في الشرق ا<وسط تقّيد بالمهلة التي حددتها اتفاقية حظر استعمال وتخزين   
وإنتاج ونقل ا<لغام المضادة لlفراد وتدمير تلك ا<لغام، وأعلن خلّوه من ا<لغام ا<رضية في عام 

٢٠١٢؛

(ج)     مبادرة أجيال السالم العالمية التي أطلقها ا<مير فيصل بن الحسين من ا<ردن عام ٢٠٠٧، وهدفها   
في  الناس  بين  للتقريب  الرياضة  استخدام  على  العالم  أنحاء  جميع  من  شابة  قيادات  تدريب 

المجتمعات التي تشهد نزاعات.

اتفاقية حقوق الطفل
Distr.: Generalا<مم المتحدة

7 July 2014
Arabic
Original: English

المملكة ا<ردنية الهاشمية
رقم اxيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية

(٢٠١٧/10/٥٢٩٨)
يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى 

مصنفه وال يعّبر هذا المصنف عن رأي دائرة المكتبة 
الوطنية أو أي جهة حكومية أخرى



التمهيد: المقدمـــة :

وقعت حكومة المملكة ا<ردنية الهاشمية على اتفاقية ا<مم المتحدة لحقوق الطفل بتاريخ ٢٩  آب من عام ١٩٩٠ 
وصادقت عليها بتاريخ ٢٤  أيار من عام ١٩٩١. وعليه تلتزم حكومة المملكة بتقديم تقرير دوري كل خمس سنوات 
إلى لجنة ا<مم المتحدة لحقوق الطفل في جنيف/ سويسرا، وقد نظرت هذه اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين 
الدوريين الرابع والخامس لlردن في اجتماعيها رقم ١٨٧٧ و١٨٧٨ (انظر CRC/C/SR.١٨٧٧ & ١٨٧٨) اللذين عقدا بتاريخ ٢٦ 
و ٢٧ أيار من عام ٢٠١٤، وتم اعتمادهما في اجتماعها رقم ١٩٠١ الذي عقد بتاريخ  ١٣ حزيران من عام ٢٠١٤، ودعت اللجنة 
أن  على   ،٢٠١٩ عام  من  حزيران   ٢٢ في  السادس  الدوري  تقريرها  تقديم  إلى  الهاشمية  ا<ردنية  المملكة  حكومة 
والخامس،  الرابع  الدوريين  للتقريرين  الختامية  المالحظات  بمتابعة  المتعلقة  المعلومات  التقرير  هذا  يتضمن 
باxضافة إلى ذلك نظرت اللجنة في التقارير ا<ولية لlردن في البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل والتي 
ببيع  المتعلقة  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري  والبروتوكول  المسلحة  النزاعات  في  ا<طفال  بإشراك  تتعلق 
ا<طفال، واستغالل ا<طفال في البغاء، واستخدام ا<طفال في إنتاج المواد اxباحية في اجتماعيها رقم ١٨٧٩ و١٨٧٨ 
(انظر CRC/C/SR.١٨٧٩) اللذين عقدا بتاريخ  ٢٧ أيار من عام ٢٠١٣، وتم اعتماده في اجتماع رقم ١٩٠١ الذي عقد بتاريخ ١٣ 
حزيران من عام ٢٠١٤، وقد أوصت اللجنة بأن تتخذ الدولة جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في 
المالحظات الختامية المتعلقة بالتقرير الدوري الجامع للتقريرين الرابع والخامس والبروتوكولين االختياريين تنفيذا 
من  المزيد  واتخاذ  المالئم  النحو  على  فيها  للنظر  المعنية  الجهات  إلى  إحالتها  منها  إجراءات  عدة  طريق  عن  تاما 

اxجراءات المتعلقة بها.

كما أوصت اللجنة  بنشر التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس والمالحظات والتوصيات الختامية على 
شبكة  طريق  عن  النشر  الحصر  ال  المثال  سبيل  على  تشمل  طرق  عبر  ذلك  يكون  وأن  الدولة،  بلغات  واسع  نطاق 
الشباب،  ومجموعات  اxعالم،  ووسائل  والمنظمات،  المدني  وللمجتمع  الجمهور،  لعامة  واxتاحة  االنترنت، 
عليهما،  والتعرف  االختياريين،  وبروتوكوليها  االتفاقية  مناقشة  أجل  من  وا<طفال،  المهنية،  والمجموعات 

وتنفيذهما ورصدهما.

اهداف  تحقيق  الى  الرامية  الجهود  بمتابعة   (NCFA) ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  قانون  عليه  نص  لما  ووفقا 
االردنية  المملكة  صادقت  التي  والشباب  واالطفال  والمراة  االسرة  بشؤون  المتعلقة  الدولية  واالتفاقيات  المواثيق 
والتوصيات  المالحظات  تنفيذ  متابعة   وضمان  الطفل  حقوق  التفاقية  الدورية  التقارير  بإعداد  عليها،   الهاشمية 
تنفيذ  لمتابعة  شاملة  عمل  خطة  بوضع  المجلس  قام  الدولية،   الطفل  حقوق  لجنة  عن  الصادرة  الختامية 
اxقليمي  المكتب  من  فنية  وبمساعدة  لlردن،   ا<خير  الدوري  بالتقرير  المتعلقة  الختامية  والتوصيات  المالحظات 
المتعلقة  الختامية  والتوصيات  المالحظات  آخر  حول  الوعي  لنشر  تشاورية  عملية  بدأت  ا<ردن،  في  لليونيسف 
بالتقرير الدوري الجامع للتقريرين الرابع والخامس لlردن، وتم وضع خطة عمل شاملة للمتابعة في ضوء توصيات 
لنشر  المتابعة  عمل  خطة  من  جزء�  الختامية  والتوصيات  المالحظات  يشمل  الذي  التقرير  هذا  ويعد  اللجنة. 

المالحظات والتوصيات الختامية على نطاق واسع في جميع أرجاء المملكة.

يلتزم المجلس الوطني لشؤون ا<سرة (NCFA) بنشر الوعي حول حقوق الطفل على نطاق واسع، وسوف يساعد 
الوطني  المجلس  سيتابع  كما  الهدف.  هذا  تحقيق  في  الختامية  والتوصيات  بالمالحظات  المختص  التقرير  هذا 

لشؤون ا<سرة، المالحظات والتوصيات الختامية التفاقية ا<مم المتحدة لحقوق الطفل وبروتوكوليها االختياريين 
المالحظات  توزيع  وسيتم   .٢٠١٩ عام  من  حزيران  شهر  في  تسليمه  المقرر  السادس  الدوري  التقرير  تقديم  قبل 
والمسؤولين،  والصحفيين،  البرلمانيين،  ذلك  في  بما  المعنيين،  جميع  على  واسع  نطاق  على  الختامية  والتوصيات 
الوزارات  مع  دقيقة  متابعة  إجراء  وسيتم  أنفسهم.  وا<طفال  العامة،  والجماهير  المدني،  والمجتمع  والقضاة، 
المعنية على المستوى الوطني وجميع اxدارات المعنية على مستوى المحافظات لضمان اتخاذ الخطوات الالزمة 

على المستوى الوطني من أجل تنفيذ المالحظات والتوصيات الختامية.

لما  اليونسيف  للطفولة/  المتحدة  االمم  لمنظمة  امتنانه  عن   (NCFA) ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  ويعرب 
قدمته من مساعدات فنية مفيدة جد� في المتابعة الفعالة للمالحظات والتوصيات الختامية لضمان بذل الجهات 
جميع   (NCFA) ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  يشكر  كما  الختامية.  والتوصيات  المالحظات  لتنفيذ  المعنية 

المعنيين على اهتمامهم ودعمهم لهذا الجهد لتكون المملكة االردنية الهاشمية بلدا صديقا للطفل .

وا� ولي التوفيق

أمين عام المجلس الوطني لشؤون ا<سرة
فاضل  محمد الحمود

لجنة حقوق الطفل

المالحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس ل7ردن@

جلستيها  في   (٤-٥/CRC/C/JOR) والخامس  الرابع  الدوريين  للتقريرين  الجامع  التقرير  في  اللجنة  نظرت   -١
 ١٩٠١ جلستها  في  واعتمدت،   ،٢٠١٤ أيار/مايو  و٢٧   ٢٦ في  المعقودتين  و١٨٧٨)،   ١٨٧٧.CRC/C/SR (انظر  و١٨٧٨   ١٨٧٧

المعقودة في ١٣ حزيران/يونيه ٢٠١٤، المالحظات الختامية التالية.

أوًال- مقدمة

CRC/C/-) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف التقرير الموحد الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس  -٢
حقوق  لحالة  أفضل  فهم�  أتاحت  التي   ،(١.Add/٤-٥/CRC/C/JOR/Q) القضايا قائمة  على  الخطية  والردود   (٤-٥/JOR
المتعدد  الطرف  الدولة  وفد  مع  دار  الذي  البناء  للحوار  تقديرها  عن  اللجنة  وُتعرب  الطرف.  الدولة  في  الطفل 

القطاعات.  

أحرزته ثانيS- تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي 

ترحب اللجنة باعتماد التدابير التشريعية التالية:  -٣

(أ)       قانون منع االتجار بالبشر رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩؛  

(ب)     قانون الحماية من العنف ا<سري رقم ٦ لسنة ٢٠٠٨؛  

(ج)      قانون حقوق ا<شخاص المعوقين رقم ٣١ لسنة ٢٠٠٧.  

وتالحظ اللجنة مع التقدير أيض� تصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية أو انضمامها إليها:  -٤

في  المسلحة  المنازعات  في  ا<طفال  اشتراك  بشأن  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري  البروتوكول  (أ)        
أيار/مايو ٢٠٠٧؛

(ب)     البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع ا<طفال واستغالل ا<طفال في البغاء وفي   
المواد اxباحية في كانون ا<ول/ديسمبر ٢٠٠٦؛

(ج)      اتفاقية حقوق ا<شخاص ذوي اxعاقة في آذار/مارس ٢٠٠٨؛  

التفاقية  المكمل  وا<طفال،  النساء  وبخاصة  با<شخاص،  االتجار  ومعاقبة  وقمع  منع  بروتوكول  (د)      
ا<مم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في حزيران/ يونيه ٢٠٠٩.

وترحب اللجنة أيض� بالتدابير المؤسسية والسياساتية التالية:  -٥

(أ)        االستراتيجية الوطنية لlشخاص ذوي اxعاقة (٢٠٠٧-٢٠١٥)؛  

(ب)     االستراتيجية الوطنية لمنع االتجار بالبشر التي ُأطِلقت في آذار/مارس ٢٠١٠؛  

(ج)     المؤشرات التي وضعها المجلس الوطني لشؤون ا<سرة الستخدامها كمبادئ توجيهية من أجل   
تعزيز القدرات في مجال رصد تنفيذ االتفاقية.

الخاصة  اxجراءات  إلى  دعوة  أول   ٢٠٠٦ نيسان/أبريل  في  وّجهت  الطرف  الدولة  أن  بارتياح  اللجنة  وتالحظ   -٦
لlمم المتحدة لزيارة البلد.

(5)

ثالثS- دواعي القلق والتوصيات الرئيسية

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44 (6) من االتفاقية)

التوصيات السابقة المقدمة من اللجنة

ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف في تنفيذ المالحظات الختامية التي أبدتها اللجنة في عام ٢٠٠٦ بشأن   -٧
هذه  في  الواردة  التوصيات  بعض  أن  ا<سف  مع  تالحظ  أنها  غير   ،(٣/CRC/C/JOR/CO) الثالث  الدوري  تقريرها 

المالحظات لم ُتنفذ تنفيذ� كامًال.

أو  بالكامل  ُتنفذ  لم  التي  التوصيات  لتنفيذ  الالزمة  التدابير  جميع  الطرف  الدولة  تتخذ  بأن  اللجنة  توصي   -٨
بشكل كاٍف، وتكرر بشكل خاص التوصيات التي قدمتها إلى الدولة الطرف بشأن ما يلي:

جميع  على  الطفل  حقوق  مجال  في  العاملة  والمؤسسات  الهيئات  بين  التنسيق  تعزيز  مواصلة  (أ)       
المستويات بغية ضمان تنفيذ االتفاقية بشكل موحد في جميع المحافظات؛

بشأن  البيانات  جمع  وضمان  ا<طفال،  عن  مركزية  بيانات  قاعدة  بإنشاء  البيانات  جمع  آليات  تعزيز  (ب)     
بجميع  يتعلق  فيما  العمر  منها  معايير  حسب  وتصنيفها  االتفاقية  تغطيها  التي  المجاالت  جميع 
الذين  ا<طفال  وفئات  والريفية،  الحضرية  والمناطق  والجنس،  عشرة،  الثامنة  دون  ا<شخاص 
لصوغ  واستخدامها  االتفاقية  مع  تتسق  مؤشرات  وضع  وينبغي  خاصة.  حماية  إلى  يحتاجون 

سياسات وبرامج تهدف إلى تنفيذ االتفاقية بصورة فعالة؛

(ج)     مواصلة وضع أساليـب مبتكرة ومواتيـة للطفل xذكـاء الوعـي بفحـوى االتفاقيـة ومقاصـدها، وال   
في  المقيمين  ا<طفال  إلى  الوصول  بغية  اxعالم  وسائل  طريق  وعن  المحلي  الصعيد  على  سيما 

أنأى المناطق في البلد؛

(د)      مواصلة تعزيز جهودها الرامية إلى توفير مستوى مناسب ومنهجي من التدريب و/أو التوعية في   
والمحامين،  كالقضاة،  و<جلهم،  ا<طفال  مع  العاملة  المهنية  للفئات  الطفل  حقوق  مجال 
والمؤسسات،  المدارس  ومديري  والمعملين،  الصحيين،  والعاملين  القانون،  إنفاذ  وموظفي 

وا<خصائيين االجتماعيين، ورجال الدين، وقادة المجتمعات المحلية، فضًال عن الصحفيين؛

(ه)     ضمان حصول المؤسسة الوطنية لحقوق اxنسان على الموارد البشرية والمالية والتقنية الكافية،   
الصعيدين  على  وتقييمه  االتفاقية  تنفيذ  في  المحرز  التقدم  لرصد  الالزمة  التسهيالت  وامتالكها 

الوطني والمحلي، فضًال عن تلقي الشكاوى المقدمة من ا<طفال والتحقيق فيها ومعالجتها؛

وضع وتعزيز المشاريع المشتركة للتثقيف في مجال حقوق اxنسان، وإدراج التثقيف في مجال  (و)   
لمرحلَتي  الدراسية  المناهج  في  الطفل،  حقوق  مجال  في  التثقيف  سيما  وال  اxنسان،  حقوق 

التعليم االبتدائي والثانوي.

التحفظات

سحب  إمكانية  في  ستنظر  الطرف  الدولة  بأن  الحوار  أثناء  الوفد  رئيسة  به  صّرحت  ما  اللجنة  تالحظ   -٩
غير  و٢١   ٢٠ المادتين  على  الطرف  الدولة  تحفظ  بأن  رأيها  عن  مجدد�  اللجنة  وتعرب  االتفاقية.  على  تحفظاتها 

ضروري، وكذلك عن قلقها إزاء الطبيعة العامة وغير الدقيقة لتحفظ الدولة الطرف على المادة ١٤.

(6)

تحفظاتها  طبيعة  في  النظر  تعيد  بأن  الطرف  الدولة  إلى  قدمتها  التي  السابقة  توصيتها  اللجنة  تكرر   -١٠
 ١٩٩٣ عام  في  اxنسان  لحقوق  العالمي  المؤتمر  اعتمدهما  اللذين  فيينا  عمل  وبرنامج  xعالن  وفق�  سحبها  بغية 

(CRC/C/JOR/CO/٣، الفقرة ١١).

 التشريعات

تالحظ اللجنة مع التقدير أن نشر االتفاقية في الجريدة الرسمية بموجب القانون رقم ٥٠ لسنة ٢٠٠٦، عمًال   -١١
اللجنة  لكن  المحلية.  القوانين  على  ا<ولوية  لها  وأن  القانوني  وضعها  أوضح  قد  اللجنة،  قدمتها  سابقة  بتوصية 
قلقة إزاء التأخر الكبير في اعتماد قانون حقوق الطفل ومشروع قانون ا<حداث. وتشعر اللجنة بالقلق أيض� <ن 

جهود مواءمة اxطار القانوني المحلي مع مبادئ االتفاقية وأحكامها ال تزال غير كافية.

الحقوق  بجميع  إحاطته  وضمان  إبطاء  دون  الطفل  حقوق  قانون  سّن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -١٢
قانون  مشروع  اعتماد  في  الطرف  الدولة  تعّجل  بأن  كذلك  اللجنة  وتوصي  االتفاقية.  عليها  تنص  التي  والمبادئ 
با<طفال  المتعلقة  المحلية  القوانين  جميع  بدقة  الطرف  الدولة  تراجع  بأن  توصيتها  اللجنة  وتكرر  ا<حداث. 
واللوائح اxدارية ذات الصلة بغية ضمان استنادها إلى الحقوق ومطابقتها لالتفاقية (CRC/C/JOR/CO/٣، الفقرة ١٣).

 تخصيص الموارد

المخصصة  الميزانيات  لتحليل  ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  أجراها  التي  بالدراسة  اللجنة  ترحب   -١٣
لlطفال، فضًال عن وضع نموذج للميزانية يتضمن ا<هداف االستراتيجية والمهام التي تضطلع بها كل وزارة من 
الميزانية  في  العامة  التخفيضات  إزاء  اللجنة  يساور  القلق  لكن  حقوقهم.  وحماية  ا<طفال  احتياجات  تلبية  أجل 

الوطنية التي تهدد التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مجال نماء الطفل.

xعمال  المخصصة  "الموارد  بشأن   ٢٠٠٧ عام  في  اللجنة  نّظمته  الذي  العامة  المناقشة  يوم  ضوء  في   -١٤
الدولة  تقوم  بأن  اللجنة  توصي  االتفاقية،  من  و٦  و٤   ٢ المواد  على  وبالتركيز  الدول"،  مسؤولية   - الطفل  حقوق 

الطرف بما يلي:

(أ)        مواصلة تخصيص موارد كافية في الميزانية xعمال حقوق الطفل، عمًال بالمادة ٤ من االتفاقية؛  

(ب)    إجــراء تقييمات منهجيــة <ثر السياسات الهادفـــة إلى تقليـــص العجز في الميزانية الوطنية على   
في  سلب�  قد تؤثر  سياسات  أي  اعتماد  التقييمات، االمتناع عن  تلك  نتيجة  الطفل، وبناًء على  حقوق 

ا<طفال؛

في  الطفل  حقوق  على  قائم  نهج  اعتماد  الطرف،  الدولة  وضعته  الذي  الميزانية  نموذج  على  بناًء  (ج)       
في  واستخدامها  للطفل  المخصصة  للموارد  تتّبع  نظام  بتطبيق  وذلك  الدولة،  ميزانية  وضع 
على  أيض�  اللجنة  وتحث  الطفل.  مجال  في  االستثمار  حجم  إبراز  وبالتالي  عام،  بشكل  الميزانية 
في  القطاعات  من  قطاع  أي  في  االستثمارات  <ثر  تقييمات  إجراء  أجل  من  التتّبع  نظام  استخدام 

مصالح الطفل الفضلى، وضمان قياس اختالف أثر هذه االستثمارات بين الفتيات والفتيان؛

تدابير  تتطلب  قد  التي  الضعف  أو  الحرمان  أوضاع  في  لlطفال  استراتيجية  ميزانية  بنود  تحديد  (د)      
اجتماعية إيجابية، وضمان حماية بنود الميزانية هذه حتى في أوقات ا<زمات االقتصادية أو الكوارث 

الطبيعية أو حاالت الطوارئ ا<خرى.

(7)

(1) (٢)

قام  أن  وبعد   .(UNCRC) الطفل  لحقوق  المتحدة  ا<مم  اتفاقية  في  طرف�  الهاشمية  ا<ردنية  المملكة  تعد 
التقرير  وقدم   .١٩٩٣ عام  من  الثاني  تشرين  شهر  في  ا<ولي  تقريره  ا<ردن  قدم  االتفاقية،  هذه  على  بالمصادقة 
الدوري الثاني الذي كان مقرر� في عام ١٩٩٨ في شهر أيلول من عام ١٩٩٩. وقدم التقرير الدوري الثالث الذي كان 
الرابع  التقريرين  تقديم  تم  ولذلك  سنوات.  ثالث  مدته  وبتأخير   ٢٠٠٦ عام  من  آذار  شهر  في   ٢٠٠٣ عام  في  مقرر� 
الختامية  المالحظات  اعتماد  وتم   ٢٠١٤ عام  في  الطفل  حقوق  لجنة  فيهما  ونظرت   ٢٠١٣ عام  في  مع�  والخامس 
والتوصيات في ١٨ تموز من عام ٢٠١٤. ومن المقرر أن يصدر التقرير الدوري السادس لlردن في ٢٢ حزيران من عام 
٢٠١٩ حيث بقي أقل من عامين. ولذلك من الضروري أن يكون هناك متابعة فعالة للمالحظات والتوصيات الختامية 
الحالية حتى نتمكن من االستعداد جيد� في الوقت الذي يتم فيه إعداد تقريرنا الدوري السادس المقرر تقديمه 

بعد أقل من عامين من ا¦ن.

المجاالت  من  مجال   ١٢ في  توزيعها  تم  التي  الختامية  والتوصيات  المالحظات  من  بندا   ٧١ مجموعه  ما  يوجد 
الرئيسية التي تشمل:

أ- التدابير العامة للتنفيذ (المواد ٤، و٤٢، و٤٤ (٦) من االتفاقية)
ب- المبادئ العامة (المواد ٢، و٣، و٦، و١٢ من االتفاقية)

ج- الحقوق والحريات المدنية (المواد ٧، و٨، و١٣-١٧)
د- العنف ضد ا<طفال (المواد ١٩، و٢٤ (٣)، و٢٨ (٢)، و٣٤، و٣٧ (أ)، و٣٩)

ه- البيئة ا<سرية والرعاية البديلة (المواد ٥، و٩-١١، و١٨ (١ و٢)، و٢٠، و٢١، و٢٥، و٢٧ (٤))
و- اxعاقة، والصحة ا<ساسية، والرفاه االجتماعي (المواد ٦، و١٨ (٣)، و٢٣، و٢٤، و٢٦، و٢٧ (١-٣)، و٣٣)

ز- التعليم وا<نشطة الترفيهية والثقافية (المواد ٢٨، و٢٩، و٣٠، و٣١)
ح- تدابير الحماية الخاصة (المواد ٢٢، و٣٠، و٣٢، و٣٣، و٣٥، و٣٦، و٣٧ (ب)- (د)، و٣٨-٤٠)

ط- المصادقة على البروتوكول االختياري المتعلق بإجراء  تقديم البالغات 
ي- المصادقة على ا<دوات الدولية لحقوق اxنسان

ك- المتابعة والنشر
ل- التقرير المقبل

ويشكل المجلس الوطني لشؤون ا<سرة (NCFA) ووزارة العدل ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ووزارة العمل 
ووزارة التنمية االجتماعية ووزارة الداخلية اكثر الجهات المسؤولة عن تنفيذ المالحظات والتوصيات الختامية إلى 
جانب  وإلى  المحافظات.  في  الحكومية  الجهات  بعض  ذلك  في  بما  ا<خرى  واxدارات  الجهات  من  عدد  جانب 
الوزارات والهيئات الحكومية، تلعب وكاالت ا<مم المتحدة المعنية، والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، 
وا<وساط ا<كاديمية، ووسائل اxعالم، وغيرها من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، والمجتمعات المحلية، 

وا<سر دورا رئيسيا في ضمان تنفيذ برنامج المالحظات والتوصيات الختامية.

وإلى جانب النظر في التقرير الدوري الموحد الرابع والخامس لlردن، نظرت اللجنة أيض� في التقارير ا<ولية لlردن 
المسلحة  النزاعات  في  ا<طفال  باشتراك  والمتعلقة  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري  البروتوكول  بموجب 

(3) (4)

باء- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 من االتفاقية)

عدم التمييز

غير  وأب  أردنية  <م  المولودين  ا<طفال  ضد  القانون  بحكم  التمييز  إزاء  قلقها  عن  مجدد�  اللجنة  تعرب    -١٥
إزاء  أيض�  بالقلق  اللجنة  وتشعر  الزواج.  إطار  خارج  المولودين  ا<طفال  ضد  والتمييز  ا<ب،  جنسية  على  بناًء  أردني 
في  يعيشون  الذين  وا<طفال  اxعاقات  ذوو  وا<طفال  فلسطيني  أصل  من  ا<طفال  منه  يعاني  الذي  التمييز 

المؤسسات وا<طفال الذين يعيشون في فقر مدقع وا<طفال في المناطق النائية.

"أطفاًال  أو  شرعيين"  "غير  بوصفهم  لlطفال  التمييزية  التصنيفات  إلغاء  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -١٦
ضحايا للسفاح"، واعتماد استراتيجية استباقية وشاملة من أجل القضاء على التمييز على أي أسس بحكم القانون 

والواقع، والتمييز ضد جميع فئات ا<طفال في أوضاع التهميش أو الحرمان.

وتعرب اللجنة عن القلق <ن تشريعات الدولة الطرف وطريقة تطبيقها ال تزال تميز ضد الفتيات، وبا<خص   -١٧
المعاهدات.  هيئات  من  المتكررة  التوصيات  من  الرغم  على  العنف،  من  والحماية  والزواج  الميراث  مجاالت  في 
وتشعر اللجنة بالقلق أيض� لعدم كفاية الجهود التي تبذلها الدولة الطرف، بما في ذلك مع رجال الدين وقادة 
والقواعد  والممارسات  المواقف  وتغيير  لمكافحة  الجماهيري،  اxعالم  ووسائل  التعليمية  والمؤسسات  الرأي 
الضارة التي تتغاضى عن التمييز ضد الفتيات وانتهاكات حقوقهن في إطار االتفاقية، بما في ذلك العنف القائم 

على نوع الجنس، على الرغم من أن الفتيات ال يزلن يواجهن التمييز من أبكر مراحل حياتهن وطيلة طفولتهن.

اxبطاء.  من  مزيد  دون  الفتيات  ضد  تميز  التي  التشريعات  جميع  إلغاء  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -١٨
وينبغي للدولة الطرف أن تمنح ا<ولوية العتماد استراتيجية شاملة لمكافحة جميع أشكال التمييز ضد الفتيات، 
وتكرر  الفتيات.  ضد  والعنف  التمييز  إلى  وتؤدي  منتشرة  تزال  ال  التي  السلبية  الجنسانية  النمطية  للصور  والتصدي 
اللجنة توصيتها بضرورة دعوة القادة المحليين ورجال الدين وغيرهم من القادة إلى االضطالع بدور أكثر فاعلية 
ذلك  في  المحلية  المجتمعات  إلى  التوجيه  وتقديم  عليه،  والقضاء  الطفالت  ضد  العنف  منع  جهود  دعم  في 

الصدد (CRC/C/JOR/CO/٣، الفقرة ٣٢).

مصالح الطفل الفضلى

قانون  في  الرئيسية  المبادئ  أحد  الفضلى  الطفل  مصالح  جعل  في  الطرف  الدولة  رغبة  اللجنة  تالحظ   -١٩
ا<حوال الشخصية المؤقت رقم ٣٦ لسنة ٢٠١٠، لكن القلق يساورها <ن العديد من أحكام القانون تعكس إساءة 
التي  الجنسية  ونقل  والميراث  والزواج  الطفل  بحضانة  المتعلقة  تلك  سيما  وال  الفضلى،  الطفل  لمصالح  تفسير 
القانون  <ن  خاص  بشكل  بالقلق  اللجنة  وتشعر  االعتبار.  الفضلى  مصالحه  إيالء  في  الطفل  حق  مع  تتعارض 
(المادة ٣٠٨ من قانون العقوبات) والفقه القضائي في الدولة الطرف يتيحان اعتبار زواج الفتاة من مغتصبها أمر� 

يصب في مصلحتها الفضلى، على الرغم من أن هذا الخيار يشّكل بحد ذاته انتهاك� خطير� لالتفاقية.

إيالء  في  الطفل  بحق  المتعلق   (٢٠١٣)١٤ رقم  العام  اللجنة  تعليق  ضوء  في  الطرف،  الدولة  اللجنة  تذّكر   -٢٠
التي  الحقوق  بجميع  والفعال  الكامل  التمتع  ضمان  إلى  يهدف  الحق  هذا  أن  ا<ول،  االعتبار  الفضلى  مصالحه 
تعترف بها االتفاقية وإلى ضمان النماء الكلي لlطفال. وتوصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف إدماج هذا الحق 
جميع  عن  فضًال  والقضائية،  واxدارية  التشريعية  اxجراءات  جميع  في  ثابت  بشكل  وتطبيقه  مالئم  بشكل 
ع الدولة الطرف على  السياسات والبرامج والمشاريع التي لها صلة با<طفال أو تؤثر فيهم. وفي ذلك الصدد، تشجَّ
تحديد  في  سلطة  مواقع  يحتلون  الذين  المعنيين  ا<شخاص  لجميع  التوجيه  لتقديم  ومعايير  إجراءات  وضع 
مصالح الطفل الفضلى في جميع المجاالت، وفي منح تلك المصالح ا<همية التي تستحقها بوصفها اعتبار� أول. 
العامة  االجتماعية  الرعاية  مؤسسات  ذلك  في  بما  العامة،  جمهور  بين  والمعايير  اxجراءات  هذه  نشر  وينبغي 

والخاصة، فضًال عن المحاكم والسلطات اxدارية والهيئات التشريعية والقادة المحليين ورجال الدين.

(8)

الحق في الحياة والبقاء والنماء

٢١-  تعرب اللجنة عن عميق قلقها <ن المادة ٣٤٥ مكرر� من قانون العقوبات، التي استحدثتها الدولة الطرف 
ف،  ف، وبالتالي من ُحكم مخفَّ عن طريق تعديل، ال تستثني مرتكبي هذه الجرائم من االستفادة من العذر المخفِّ
جرائم  ُيسمى  ما  بذريعة  سنوي�  الفتيات  عشرات  قتل  استمرار  رغم  سنة   ١٥ من  أصغر  الضحية  كانت  حال  في  إّال 
يزلن،  وال  كّن،  الجرائم  لهذه  ضحايا  للوقوع  المعرضات  الفتيات  <ن  أيض�  شديد  بقلق  اللجنة  وتشعر  الشرف. 

ُيحتجزن تعسفي� في اxصالحيات ¦جال غير مسماة بداعي حمايتهن.

عن  تتغاضى  التي  القانونية  ا<حكام  جميع  إبطاء  دون  تلغي  أن  على  بقوة  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢٢
الجرائم القائمة على نوع الجنس، وال سيما المواد ٩٧ و٩٩ و٣٤٠ و٣٤٥ مكرر� من قانون العقوبات، وأن تضمن تلّقي 
الشرف،  جرائم  ُيسمى  ما  بذريعة  المرتكبة  الجرائم  فيها  بما  الجنس،  نوع  على  القائمة  الجرائم  مرتكبي  جميع 
عقوبات تتناسب مع خطورة جرائمهم. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيض� على إخالء سبيل جميع النساء والفتيات 
حماية  أي تدبير  أن  وضمان  البلد،  عموم  في  لحمايتهن  وآليات مالئمة  مالجئ  وإنشاء  فور�،  الحجز  في  الموَدعات 

موجه لهن يوَضع بمشاركتهن وموافقتهن.

احترام آراء الطفل

حق  تعزيز  أجل  من  بالتقرير  المشمولة  الفترة  أثناء  الطرف  الدولة  اتخذتها  التي  بالمبادرات  اللجنة  ترحب   -٢٣
الطفل في االستماع إليه، وال سيما عن طريق التشاور مع ا<طفال في سياق إعداد تقرير الدولة الطرف، والمسح 
اxجراءات  <ن  قلقها  عن  مجدد�  اللجنة  تعرب  ذلك،  ومع  ا<طفال.  برلمانات  وإنشاء  للشباب،  الثاني  الوطني 
يزال  ال  الطفل  آراء  احترام  و<ن  إليه،  االستماع  في  الطفل  حق  على  منهجي  بشكل  تنص  ال  واxدارية  القانونية 
محدود� نظر� للمواقف المجتمعية التقليدية من ا<طفال، وال سيما الفتيات، في داخل ا<سرة والمجتمع بشكل 

عام.

تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم ١٢(٢٠٠٩) المتعلق بحق الطفل في االستماع إليه،   -٢٤
الذي يؤكد أن حق الطفل في التعبير بحرية عن رأيه يشكل أحد أهم العناصر في كرامة الطفل، وأن ا<سرة التي 
العمر،  من  ا<ولى  المراحل  منذ  الجد  مأخذ  آراؤه  فيها  تؤخذ  والتي  بحرية  آرائه  عن  يعّبر  أن  فيها  للطفل  يمكن 
وتوصي  ا<وسع.  المجتمع  في  إليه  االستماع  في  الحق  لممارسة  الطفل  يعّد  ما  وهي  مهم�،  نموذج�  تشّكل 

اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

في  إليه  االستماع  في  الطفل  بحق  تعترف  التي  للتشريعات  الفعال  التنفيذ  لضمان  تدابير  اتخـــاذ  (أ)       
ا<خصائيين  امتثال  لضمان  إجراءات  و/أو  ُنظم  وضع  ذلك  في  بما  الصلة،  ذات  القانونية  الدعاوى 

االجتماعيين والمحاكم لهذا المبدأ.

(ب)     إجـــراء بحوث لتحديد أهم القضايا من وجهة نظر ا<طفال، وسماع آرائهم بشأنها، ومعرفة مدى   
مراعاة آرائهم في القرارات التي ُتتخذ داخل ا<سرة وتؤثر في حياتهم، وتحديد القنوات القائمة أو 
الوطني  الصعيد  على  القرار  صنع  عملية  في  ا<كبر  التأثير  ممارسة  من  تمّكنهم  التي  المحتملة 

والمحلي.

(ج)      تنفيـذ برامـج وأنشطــة توعيـة لتعزيز مشاركة جميع ا<طفال بصورة هادفة وقائمة على التمكين   
الفتيات  إيالء  مع  الطلبة،  مجالس  ضمن  ذلك  في  بما  والمدارس،  المحلي  والمجتمع  ا<سرة  في 

وا<طفال في أوضاع هشة اهتمام� خاص�.

(9)

جيم- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و17-13 من االتفاقية)

الحق في الجنسية

كّن  إذا  أمهاتهن  جنسية  اكتساب  ا<ردنيات  ا<مهات  أطفال  على  متعذر�  يزال  ال  <نه  قلقة  اللجنة  تظل   -٢٥
متزوجات من غير أردنيين، ما قد يؤدي إلى حالة انعدام الجنسية، ويتسبب في معاناة هؤالء ا<طفال وأسرهم 
والرعاية  التعليم  بخدمات  لالنتفاع  مثًال  مؤهلين  غير  ُيعتبرون  إنهم  إذ  اقتصادية،  صعوبات  ومن  التمييز  من 
الجنسية  بأن  تفيد  التي  المصداقية  وذات  بأدلة  المدعومة  التقارير  بالغ  بقلق  اللجنة  وتالحظ  المدعومة.  الصحية 
بشكل  يقيمون  الذين  الفلسطينية  وا<سر  ا<طفال  عشرات  من  بالتقرير  المشمولة  الفترة  في  ُسحبت  ا<ردنية 

دائم في ا<ردن، على الرغم من التطمينات التي قدمها وفد الدولة الطرف أثناء الحوار.

تكرر اللجنة توصيتها إلى الدولة الطرف بمراجعة قانون الجنسية ا<ردنية رقم ٦ لعام ١٩٥٤ وتعديله بغية   -٢٦
ضمان تمتع ا<م ا<ردنية المتزوجة بغير أردني بحقها في منح جنسيتها <طفالها على قدم المساواة مع الرجل 
الالجئة  ا<سر  من  ا<ردنية  الجنسية  سحب  عن  الكف  على  أيض�  الطرف  الدولة  اللجنة  وتحث  تمييز.  ودون 
خفض  اتفاقية  إلى  االنضمام  في  الطرف  الدولة  تنظر  بأن  أيض�  اللجنة  وتوصي  ا<ردن.  في  المقيمة  الفلسطينية 

حاالت انعدام الجنسية لعام ١٩٦١.

) و39) أ دال- العنف ضد اoطفال (المواد 19 و24(3) و28(2) و34 و37(

العقاب البدني

ترحب اللجنة بالمبادرات التي تنّفذها الدولة الطرف مثل حملة "مع� نحو بيئة مدرسية آمنة" التي تهدف   -٢٧
إلى تعريف المعلمين با<ساليب التربوية اxيجابية. لكن اللجنة قلقة <ن الصيغة المعدلة من المادة ٦٢ من قانون 
العقوبات ال تزال تجيز للوالدين وا<وصياء إنزال ضروب تأديب بأطفالهم وفق "ما يبيحه العرف العام"، ما دامت ال 
تلحق بهم أذى بدني�، و<ن مسح السكان والصحة ا<سرية في ا<ردن لعام ٢٠١٢ أظهر أن ٨٩ في المائة من ا<طفال 

يتعرضون لضروب تأديب عنيفة.

تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم ٨(٢٠٠٦) المتعلق بحق الطفل في الحماية من   -٢٨
العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة الذي شددت فيه اللجنة على رفض جميع أشكال 
العنف ضد ا<طفال، مهما كانت طفيفة، وعلى أن صالحيات الوالدين ال ينبغي في أي حال من ا<حوال أن تقّوض 

حق الطفل في حمايته من العقاب البدني. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

حظر�  ا<ماكن  جميع  في  البدني  العقاب  وحظر  إبطاء  دون  العقوبات  قانون  من   ٦٢ المادة  إلغاء  (أ)        
قطعي�؛

بصورة  قضائية  دعاوى  وإقامة  فعاًال،  تنفيذ�  البدني  العقاب  تحظر  التي  القوانين  تنفيذ  ضمان  (ب)    
منهجية ضد َمن ُيعاقبون ا<طفال بدني�؛

ا<طفال  بمشاركة  االجتماعية  والتعبئة  والتوعية  العام  التثقيف  مجاالت  في  دائمة  برامج  وضع  (ج)     
البدني،  للعقاب  الضارة  والنفسية  البدنية  ا¦ثار  تعالج  الدين،  ورجال  المحلية  والمجتمعات  وا<سر 
في  وتشاركية  عنيفة  وغير  إيجابية  أشكال  وتعزيز  الممارسة،  تلك  من  العامة  المواقف  تغيير  بغية 

تنشئة ا<طفال وتأديبهم كبديل عن العقاب البدني؛

منع  استراتيجيات  تصميم  في  ا<طفال،  ذلك  في  بما  ككل،  المجتمع  ومشاركة  إشراك  ضمان  (د)     
معاقبة ا<طفال بدني� وتنفيذها.

(١٠) (١١)

اsيذاء واsهمال

سيما  وال  المنزلي،  للعنف  التصدي  صعيد  على  الطرف  الدولة  اتخذتها  التي  بالخطوات  اللجنة  ترحب   -٢٩
اعتماد قانون الحماية من العنف ا<سري رقم ٦ لسنة ٢٠٠٨، والخطة االستراتيجية الوطنية لحماية ا<سرة والوقاية 
لثبوت  عميق  بقلق  تشعر  اللجنة  لكن  المنزلي.  العنف  حاالت  لتتّبع  نظام  وإنشاء   ،٢٠٠٥-٢٠٠٩ لlعوام  العنف  من 
قصور تلك التدابير عن االستجابة للشواغل الكثيرة التي أعربت عنها اللجنة في عام ٢٠٠٦، وهو ما يتضح من استمرار 

وقوع ا<طفال، وال سيما الفتيات، ضحايا ل¯يذاء واxهمال على نطاق واسع.

 ،٣/CRC/C/JOR/CO)  ٢٠٠٦ عام  من  توصياتها  لتنفيذ  ا<ولوية  من  مزيد  منح  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣٠
وسوء  المنزلي  العنف  عن  وطنية  دراسة  إجراء  بضرورة  المتعلقة  التوصيات  وبخاصة  فعاًال،  تنفيذ�   (٥٥ الفقرة 
ووضع  وطبيعتها،  وأسبابها  المشكلة  هذه  نطاق  تقييم  أجل  من  ا<سرة  داخل  وإيذائهم  ا<طفال  معاملة 
وسوء  ا<طفال  إيذاء  حاالت  لتحديد  فعال  نظام  ووضع  له،  والتصدي  المنزلي  العنف  لمنع  شاملة  استراتيجية 

معاملتهم واxبالغ عنها وإدارتها. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيض� على ما يلي:

أحكام  أي  وإلغاء  الزوجي،  االغتصاب  فيها  بما  المنزلي،  العنف  أشكال  جميع  يجّرم  قانون  اعتماد  (أ)       
قانونية تتسامح مع مرتكبي العنف المنزلي، وذلك على وجه ا<ولوية؛

(ب)     إنشاء قاعدة بيانات وطنية عن جميع حاالت العنف المنزلي المترّكب ضد ا<طفال؛  

والعادات  والتقاليد  المواقف  لتغيير  عملية  تدابير  واتخاذ  واxيذاء،  للعنف  الجذرية  ا<سباب  معالجة  (ج)      
والممارسات السلوكية التي كثير� ما تبرر العنف المنزلي، وال سيما ضد الفتيات؛

والتصدي  وإهمالهم،  ا<طفال  وإيذاء  المنزلي  العنف  منع  إلى  الرامية  المجتمعية  البرامج  تشجيع  (د)       
المحلي  المجتمع  وأفراد  والمتطوعين  السابقين  الضحايا  إشراك  منها  بطرق  المشاكل  لهذه 

ودعمهم في مجال التدريب؛

(ه)     ضمــان تقديم مستــوى مالئـــم من المساعدة الطبيــــة والقانونيـــة والنفسية والسكن لlطفال   
به  تعّهدت  الذي  االلتزام  مع  يتماشى  بما  اxيواء  دور  عدد  وزيادة  المنزلي،  العنف  ضحايا  والنساء 

الدولة الطرف في االستعراض الدوري الشامل لعام ٢٠٠٩ (A/HRC/٢٩/١١، الفقرة ٩٢-٢١)؛

(و)       تقديم معلومات مفصلة في تقريرها الدوري المقبل عن التدابير المتخذة للتصدي للعنف المنزلي   
ونتائج تلك التدابير.

االستغالل الجنسي واsيذاء الجنسي

تشعر اللجنة بقلق عميق <ن المادة ٣٠٨ من قانون العقوبات تتيح لمرتكبي جريمة االغتصاب اxفالت من   -٣١
العقاب إذا تزوجوا من الفتاة التي اعتدوا عليها. ويساور اللجنة قلق أيض� <ن المادة ٣١٠ من قانون العقوبات تتيح 
اللجنة  وتشعر  ا<خالق".  بفساد  "معروفة  ُتعتبر  الفتاة  كانت  إذا  العقاب  من  اxفالت  الجنسي  اxيذاء  لمرتكبي 
بالقلق أيض� <ن تشريعات الدولة الطرف ال تحمي الفتيان من اxيذاء الجنسي واالستغالل الجنسي، وال تنص على 

أحكام تتناسب مع خطورة الجرائم الجنسية المرتبكة ضد ا<طفال.

وجميع  العقوبات  قانون  من  و٣١٠   ٣٠٨ المادتين  إلغاء  في  التعجيل  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣٢
ا<حكام القانونية التي يمكن استخدامها للتساهل مع المعتدين على ا<طفال جنسي�. وينبغي للدولة الطرف 
الجنسي  اxيذاء  أشكال  جميع  من  الفتيان،  فيهم  بمن  ا<طفال،  لجميع  الكاملة  الحماية  تضمن  أن  أيض� 

واالستغالل الجنسي. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيض� على ما يلي:

(أ)       وضع آليات وإجراءات ومبادئ توجيهية لضمان إلزامية اxبالغ عن حاالت إيذاء ا<طفال واستغاللهم   
جنسي�؛

ا<طفال  لجميع  وفعالة  لlطفال  ومواتية  وسرية  إليها  الوصول  يسهل  إبالغ  قنوات  توفر  ضمان  (ب)     
لتمثيل  قانوني  وصي  أو  الوالدين  أحد  وجود  يوِجب  الذي  الشرط  وإلغاء  االنتهاكات،  هذه  ضحايا 

الطفل الضحية؛

(ج)      تنفيذ أنشطة توعية لمكافحة الوصم االجتماعي لضحايا االستغالل الجنسي واxيذاء الجنسي، بما   
في ذلك سفاح المحارم؛

الضحايا وفق�  التعافي وإعادة اxدماج االجتماعي لlطفال  (د)     ضمان وضع برامج وسياسات من أجل   
<غراض  لlطفال  الجنسي  االستغالل  لمكافحة  العالمي  المؤتمر  اعتمدها  التي  الختامية  للوثائق 
بالبرازيل،  جانيرو  دي  وريو  باليابان،  ويوكوهاما  ستوكهولم،  في  و٢٠٠٨  و٢٠٠١   ١٩٩٦ ا<عوام  في  تجارية 

على التوالي.

الممارسات الضارة

الفتيات،  آالف  وزواج  الطرف،  الدولة  في  القاصرات  الفتيات  زواج  حاالت  في  الزيادة  إزاء  قلقة  اللجنة  تزال  ال   -٣٣
منهن من لم تتجاوز الخامسة عشرة، كل سنة نتيجة اxفراط في اللجوء إلى االستثناءات من السن الدنيا للزواج، 
والسلطة التقديرية الواسعة الممنوحة لقاضي القضاة وا<وصياء القانونيين في ذلك الصدد. ويساور اللجنة قلق 
بشكل خاص <ن حاالت الفقر وحاالت الحمل خارج إطار الزواج غالب� ما تؤدي في الممارسة الواقعية إلى إجازة هذا 

الزواج.

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فاعلة لوضع حد لممارسة الزواج المبكر والقسري. كما تكرر   -٣٤
CRC/C/-) المبكر الزواج  عن  الناشئة  الكثيرة  السلبية  با¦ثار  توعية  حمالت  الطرف  الدولة  تنّفذ  بأن  توصيتها  اللجنة 

JOR/CO/٣، الفقرة ٢٨).

الوصول إلى العدالة وسبل االنتصاف

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعلومات التي قدمها الوفد وتفيد بأن من المتعذر على ا<طفال دون سن   -٣٥
الخامسة عشرة تقديم شكاوى بشأن انتهاكات حقوقهم إذا لم يكن الوالدان أو ا<وصياء القانونيون موجودين 

لمساعدتهم. ويساور اللجنة القلق أيض� إزاء االفتقار إلى آليات لدعم ا<طفال في اxبالغ عن ادعاءاتهم.

وسبل  العدالة  إلى  ا<طفال  وصول  لضمان  الالزمة  التدابير  جميع  اتخاذ  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣٦
واسع  بشكل  عنها  ومعلن  آمنة  إبالغ  آليات  وضع  أمور،  جملة  بين  من  الطرف،  للدولة  وينبغي  الفعالة.  االنتصاف 
الصحة  مجاَلي  في  مساَعدة  خدمات  ا¦ليات  هذه  تترافق  وأن  ا<طفال،  لفائدة  إليها  الوصول  ويسهل  وسرية 
العامة والدعم االجتماعي، وإلغاء شرط حضور والد الطفل لمساعدته في تقديم الشكوى. وتحث اللجنة الدولة 
ووضع  واضحين،  وتدريب  توجيه  على  ا<طفال  شكاوى  يتلقون  الذين  ا<شخاص  حصول  ضمان  على  أيض�  الطرف 

إجراءات تحقيق مراعية للطفل.

هاء- البيئة اoسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و11-9 و18(1 و2) و20 و21 و25 و27(4))

البيئة اoسرية   

CRC/C/-) تكرر اللجنة قلقها <ن القانون ما زال ال يوزع المسؤوليات الوالدية بالتساوي بين ا¦باء وا<مهات  -٣٧
JOR/CO/٣، الفقرة ٤٩)، نظر� الستمرار تطبيق أحكام تمييزية من قانون ا<حوال الشخصية المؤقت لسنة ٢٠١٠. كما

(١٢)

يساور اللجنة قلق إزاء ما يلي:

(أ)        مع أن القانون فرض قيود� معّينة على تعدد الزوجات، فإنه ال يزال يجيزه، وهذه حالة تتعارض مع   
كرامة النساء والفتيات الالتي يدخلن هذا الزواج، وتؤثر سلب� في ا<طفال؛

تمتعهم  دون  يحول  ما  مسلم،  غير  ورجل  مسلمة  المرأة  المولودين  با<طفال  القانون  يعترف  ال  (ب)      
بجميع حقوقهم على قدم المساواة مع ا<طفال ا¦خرين؛

(ج)       في حالة الطالق، تمنح المادة ١٧٣ من قانون ا<حوال الشخصية المؤقت ا<م حضانة أطفالها حتى   
بلوغهم سن الخامسة عشرة، ولكن فقط حتى سن السابعة إذا كانت غير مسلمة.

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تقاسم ا<مهات وا¦باء المسؤولية عن أطفالهم بالتساوي، عمًال   -٣٨
بالفقرة ١ من المادة ١٨ من االتفاقية، وعلى ضمان عدم تمييز القوانين ضد الطفلة. وتحث اللجنة الدولة الطرف 

أيض� على ما يلي:

النساء  ضد  تميز  التي  ا<حكام  جميع  إلغاء  وضمان  المؤقت  الشخصية  ا<حوال  قانون  تنقيح  (أ)   
والفتيات وتؤثر سلب� في أطفالهن، كتلك التي تجيز تعدد الزوجات؛

غير  ورجل  مسلمة  امرأة  بين  زواج  من  المولودين  ا<طفال  ضد  التمييز  أشكال  من  شكل  أي  منع  (ب)   
مسلم، والقضاء عليها؛

لمبدأ  وفق�  القرارات  جميع  اتخاذ  ضمان  بغية  الطفل،  بحضانة  المتعلقة  تشريعاتها  مراجعة  (ج)   
تمّيز  التي  ا<حكام  وإلغاء  االتفاقية،  من  و١٢   ٣ المادتين  مع  تمشي�  وذلك  الفضلى،  الطفل  مصالح 

ضد ا<طفال <مهات غير مسلمات.

أسرية اoطفال المحرومون من بيئة 

أول  وإنشاء   ،٢٠٠٩ لسنة   ٤٩ رقم  اxيوائية  ا<طفال  رعاية  دور  وإدارة  ترخيص  نظام  باعتماد  اللجنة  ترحب   -٣٩
برنامج xيواء ا<طفال في محافظة الزرقاء. لكن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم انخفاض عدد ا<طفال المودعين 
في  كثيرة  أحيان  في  المتزوجات  غير  ا<مهات  أطفال  إيداع  وإزاء  بالتقرير،  المشمولة  الفترة  أثناء  مؤسسات  في 
ا<طفال  يجعل  ما  بعد،  سليم  نحو  على  اxيواء  برنامج  تنظيم  لعدم  أيض�  قلق  اللجنة  ويساور  مؤسسات. 

المحرومين من بيئتهم ا<سرية عرضة ل¯يذاء واxهمال.

تتخذ  بأن  وتوصيها  لlطفال،  البديلة  للرعاية  التوجيهية  المبادئ  إلى  الطرف  الدولة  انتباه  اللجنة  تلفت   -٤٠
تدابير فاعلة للتسريع في االنتقال من إيداع ا<طفال في أطر الرعاية المؤسسية إلى الرعاية ا<سرية، وأن تعزز في 
سبيل ذلك جهودها لوضع نظام لكفالة ا<طفال المحرومين من أسرهم يكون خاضع� للوائح تنظيمية جيدة. 

وينبغي للدولة الطرف أيض� ما يلي:

(١٣)

(أ)       ضمان تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية المناسبة لمراكز الرعاية البديلة وخدمات حماية   
في  إدماجهم  وإعادة  فيها  المودعين  ا<طفال  تأهيل  إعادة  تيسير  أجل  من  الصلة  ذات  الطفل 

المجتمع إلى أقصى حد ممكن؛

(ب)     تقديم الدعم لlمهات غير المتزوجات لتمكينهن من رعاية أطفالهن، وتنظيم حمالت توعية من   
أجل القضاء على الوصم االجتماعي المرتبط بالحمل خارج إطار الزواج؛

(ج)     العمـل على توفيـر ضمانـات مناسبــة ومعايــير واضحــــة تستند إلى احتياجات الطفل ومصالحه   
الفضلى من أجل اتخاذ قرار بشأن إيداعه في أطر الرعاية البديلة من عدمه؛

(د)     ضمان إجراء مراجعة دورية لحاالت إيداع ا<طفال في أطر الرعاية البديلة وفي المؤسسات، ورصد   
جودة الرعاية فيها، بطرق منها توفير قنوات يسهل الوصول إليها من أجل اxبالغ عن سوء معاملة 

ا<طفال ورصده وتصحيحه.

واو-  اsعاقة والصحة اoساسية والرعاية االجتماعية (المواد 6 و18(3) و23 و24 و26 و
27(3-1) و33)

اoطفال ذوو اsعاقة

ا<على  المجلس  وإنشاء   ٢٠٠٧ لسنة   ٣١ رقم  المعوقين  ا<شخاص  حقوق  قانون  باعتماد  اللجنة  ترحب   -٤١
لكنها  اxعاقة (٢٠٠٧-٢٠١٥).  ذوي  لlشخاص  الوطنية  االستراتيجية  اعتماد  عن  فضًال  المعوقين،  ا<شخاص  لشؤون 

تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ)       عدم استخـدام المــادة ٢ من القانــون رقم ٣١ تعريف اxعاقة الوارد في اتفاقية حقوق ا<شخاص   
ذوي اxعاقة، وإنما اعتمادها نموذج� طبي� ل¯عاقة؛

(ب)     محدودية البيانات المتاحة عن ا<طفال ذوي اxعاقة؛  

بصورة  إّال  إدماجهم  تعزز  ال  خاصة  صفوف  في  الحاالت  معظم  في  اxعاقة  ذوي  ا<طفال  وضع  (ج)       
محدودة نظر� لمحدودية التدابير المتخذة لتطوير التعليم الجامع؛

(د)       عدم حصول الغالبية العظمى من ا<طفال ذوي اxعاقة وا<طفال الذين يعانون من صعوبات في   
مختصين،  وموظفين  اجتماعيين  وأخصائيين  معلمين  وجود  مثل  مناسب،  دعم  على  التعلم 

لضمان إدماجهم إدماج� فعاًال في المدارس العادية؛

(ه)     استمرار ّشح التدابير الرامية إلى إدماج ا<طفال ذوي اxعاقة في ا<نشطة الترفيهية والثقافية في   
الدولة الطرف.

في ضوء المادة ٢٣ من االتفاقية وتعليق اللجنة العام رقم ٩(٢٠٠٦) المتعلق بحقوق ا<طفال المعوقين،   -٤٢
هذا  وتعزيز  اxعاقة  مع  التعامل  في  اxنسان  حقوق  على  القائم  النهج  اعتماد  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث 
وبأن  المجتمع،  يضعها  التي  والمواقفية  البيئية  الحواجز  في  تكمن  المعيقة  العوامل  بأن  يعترف  الذي  النهج 
في  فاعلين  ومساهمين  مشاركين  يصبحوا  أن  وبمقدورهم  الخاصة  حقوقهم  اxعاقة  ذوي  ا<طفال  لجميع 

المجتمع. وينبغي للدولة الطرف ما يلي:

(١٤)

(١٦) (١٧) (١٨) (١٩) (٢٠) (٢١) (٢٢) (٢٣) (٢٤)

(٢٥) (٢٦) (٢٧) (٢٨) (٢٩) (٣٠) (٣١) (٣٢) (٣٣) (٣٤) (٣٥)

مع  التعامل  في  االجتماعي  النموذج  يعكس  بما   ٢٠٠٧ لسنة   ٣١ رقم  القانون  من   ٢ المادة  تعديل  (أ)       
اxعاقة؛

نظر�   ،٢٠١٤ لعام  الوطني  التعداد  إطار  في  اxعاقة  ذوي  ا<طفال  عن  مالئمة  بيانات  جمع  تنظيم  (ب)     
<هميتها في وضع برامج وسياسات لهم؛

(ج)       وضـع سياسـة شامـلة من أجـل تطـوير التعليـم الجامع وضمان منحه ا<ولوية على إيداع ا<طفال   
العقلية  اxعاقات  ذوي  ا<طفال  إلى  خاص  بشكل  االلتفات  مع  متخصصة،  مؤسسات  في 

والمتعددة؛

(د)      تشغيل أعداد كافية من المعلمين والمهنيين المتخصصين لتقديم الدعم الفردي لlطفال في   
جميع المدارس، وضمان تدريب جميع المهنيين تدريب� مناسب� ليتمكن جميع ا<طفال ذوي اxعاقة 

من التمتع بصورة فعالة بحقهم في تعليم جامع ذي جودة؛

(ه)     اتخاذ جميع التدابير الالزمة لضمان إدماج ا<طفال ذوي اxعاقة في ا<نشطة الترفيهية والثقافية؛  

الوصم  مكافحة  أجل  من  وا<سر  العامة  وجمهور  الحكومة  تستهدف  توعية  حمالت  تنفيذ  (و)     
االجتماعي والتحامل اللذين يعاني منهما ا<طفال ذوو اxعاقة، وتعزيز صورة إيجابية عن ا<طفال 

والبالغين ذوي اxعاقة؛

(ز)       النظر في التصديق على البروتوكول االختياري التفاقية حقوق ا<شخاص ذوي اxعاقة.  

الصحة والخدمات الصحية

عن  فضًال  ا<طفال،  ووفيات  النفاسية  الوفيات  خفض  صعيد  على  المحرز  الكبير  بالتقدم  اللجنة  ترحب   -٤٣
اعتراف الدولة الطرف بالحاجة إلى مزيد من الجهود لخفض معدل وفيات ا<طفال دون سن الخامسة. وتالحظ 
اللجنة باهتمام أيض� إقرار قانون الضمان االجتماعي المؤقت رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ الذي يمنح ا<طفال الحق في التمتع 

بعدد من إعانات الضمان االجتماعي. لكن قلق� بالغ� يساور اللجنة لما يلي:

(أ)        المعدالت المفزعة لسوء التغذية بين ا<طفال في مخيم الزعتري؛  

(ب)     سـوء التغذيـة الـذي ال يزـال يؤثـر بصـورة أكبـر في ا<طفـال الذيـن يعيشـون في المناطــــــق النائية   
وا<طفال المنتمين <فقر الشرائح السكانية؛

(ج)       ا<مراض المعدية التي ال تزال ا<سباب الرئيسية لمراضة ا<طفال؛  

(د)       تغطية جميع ا<طفال بالتأمين الصحي التي لم تتحقق بعد.  

يمكن  صحي  مستوى  بأعلى  التمتع  في  الطفل  حق  بشأن   (٢٠١٣)١٥ رقم  العام  اللجنة  تعليق  ضوء  في   -٤٤
بلوغه، توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف حصول جميع ا<طفال بالتساوي على خدمات صحية ذات جودة 
ا<طفال  سيما  وال  وتهميش�،  حرمان�  الحاالت  أشد  في  لlطفال  ا<ولوية  منح  إلى  تهدف  تدابير  اعتماد  طريق  عن 
تتخذ  أن  أيض�  الطرف  للدولة  وينبغي  المعدية.  وا<مراض  ا<طفال  تغذية  لسوء  التصدي  طريق  وعن  الالجئين، 

التدابير الالزمة من أجل شمول جميع ا<طفال بالتأمين الصحي على النحو الواجب.

صحة المراهقين

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تجريم اxجهاض في جميع الحاالت بموجب المادة ٣٢١ من قانون العقوبات،   -٤٥
ويساور  للخطر.  حياتهن  تعّرض  مأمونة  غير  بطريقة  الخفاء  في  اxجهاض  إلى  المراهقات  لجوء  إلى  يؤدي  ما 
اللجنة قلق أيض� إزاء عدم توفر معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين صحة المراهقين، بما 

في ذلك عن طريق التثقيف في مجال الصحة الجنسية واxنجابية وتحسين خدمات الصحة العقلية للشباب.

في ضوء تعليق اللجنة العام رقم ٤(٢٠٠٣) المتعلق بصحة المراهقين ونمّوهم في إطار اتفاقية حقوق   -٤٦
الطفل وتعليقها العام رقم ١٥(٢٠١٣) المتعلق بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، تحث 
اللجنة الدولة الطرف على أن تزيل صفة الجرم عن اxجهاض، وأن تراجع تشريعاتها، بشكل خاص من أجل كفالة 
دائم�.  واحترامها  اxجهاض  قرارات  في  ا<طفال  آراء  سماع  تضمن  وأن  الحوامل،  للمراهقات  الفضلى  المصالح 
شاملة  سياسة  الطرف  الدولة  تعتمد  بأن  وتوصي   (٦٥ الفقرة   ،٣/CRC/C/JOR/CO) السابقة بتوصيتها  اللجنة  وتذّكر 
في  واxنجابية  الجنسية  الصحة  مجال  في  التثقيف  إدراج  تضمن  وبأن  واxنجابية،  الجنسية  المراهقين  لصحة 
وا<مراض  المبكر  الحمل  منع  على  بتركيز  والمراهقين،  المراهقات  لفائدة  وتوجيهه  اxلزامية  المدرسية  المناهج 

المنقولة جنسي�.

اsيدز وفيروس نقص المناعة البشرية

البشرية/اxيدز  المناعة  نقص  فيروس  مكافحة  بشأن  الوطنية  االستراتيجية  بالخطة  اللجنة  ترحب   -٤٧
بفيروس  المعرفة  إلى  كبير  بشكل  عموم�  والسكان  المراهقين  افتقار  استمرار  بقلق  تالحظ  أنها  غير   ،(٢٠١٢-٢٠١٦)
المشورة  خدمات  إلى  والفتيات  النساء  وصول  تعّذر  إزاء  أيض�  بالقلق  اللجنة  وتشعر  البشرية/اxيدز.  المناعة  نقص 
ل¯صابة  عرضة  ا<شد  الفئات  على  الذكرية  الواقيات  توزيع  ضمان  وعدم  الحوامل،  رعاية  عيادات  في  والفحص 

بالفيروس، بمن في ذلك المراهقون.

وحقوق  البشرية/اxيدز  المناعة  نقص  بفيروس  المتعلق   (٢٠٠٣)٣ رقم  العام  اللجنة  تعليق  ضوء  في   -٤٨
الطفل، توصي اللجنة بأن تحّسن الدولة الطرف إمكانية الحصول على معلومات وخدمات ذات جودة ومناسبة 
بأن  اللجنة  وتوصي  واxنجابية.  الجنسية  والصحة  البشرية/اxيدز  المناعة  نقص  فيروس  مجال  في  ا<طفال  لسن 
بين  المشترك  المتحدة  ا<مم  برنامج  منها  جهات  من  التقنية  المساعدة  ذلك  سبيل  في  الطرف  الدولة  تلتمس 

منظمات ا<مم المتحدة لمكافحة اxيدز ومنظمة ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

المستوى المعيشي

ترحب اللجنة بالتقدم الهام الذي أحرزته الدولة الطرف على صعيد التنمية البشرية، لكنها تشعر بالقلق   -٤٩
<ن وطأة الفقر في الدولة الطرف تطال ا<طفال أكثر من غيرهم بكثير، و<ن صندوق المعونة الوطنية ما زال ال 
في  العجز  تقليص  إلى  تهدف  مالية  سياسات  اعتماد  <ن  أيض�  بالقلق  اللجنة  وتشعر  كاٍف.  بشكل  يشملهم 
الفترة  في  الفقر  مكافحة  صعيد  على  الطرف  الدولة  أحرزته  الذي  التقدم  في  سلب�  أّثر  الوطنية  الميزانية 
المشمولة بالتقرير. ويساور اللجنة قلق كذلك <ن الكثير من ا<سر الفلسطينية تعيش في فقر في الدولة الطرف 
وضع  إلى  تفتقر  كونها  المجانية  ا<ساسية  الخدمات  أو  الوطنية  المعونة  صندوق  من  االستفادة  عليها  ويتعذر 

قانوني.

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إجراء مشاورات محددة ا<هداف مع ا<سر وا<طفال ومنظمات   -٥٠
االستراتيجيات  تعزيز  أجل  من  ا<طفال  فقر  مسألة  بشأن  الطفل  حقوق  مجال  في  الناشطة  المدني  المجتمع 
منح  تضمن  أن  أيض�  الطرف  للدولة  وينبغي  الفقر.  من  الحد  خطة  في  الطفل  حقوق  إعمال  إلى  الرامية  والتدابير 
ا<طفال الذي يعيشون في فقر ا<ولوية في صندوق المعونة الوطنية وإجراء تقييمات ٣<ثر السياسات والتدابير 
الهادفة إلى تقليص العجز في الميزانية الوطنية على ا<طفال. وتحث اللجنة الدولة الطرف على معالجة الوضع 
لlطفال  المجانية  ا<ساسية  الخدمات  تقديم  وضمان  فيها،  تقيم  التي  الفلسطينية  لlسر  القانوني 

الفلسطينيين وشمولهم في صندوق المعونة الوطنية.

زاي- التعليم واoنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28 و29 و30 و31)

التعليم، بما يشمل التدريب والتوجيه المهنيين

معدل  من  للحد  بالتقرير  المشمولة  الفترة  في  الطرف  الدولة  بذلتها  التي  الجهود  بارتياح  اللجنة  تالحظ   -٥١
التسرب وتطوير التعليم المبكر. لكنها ال تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

عن  فضًال  أردنيين،  غير  وآباء  أردنيات  <مهات  ا<طفال  بينهم  ومـن  ا<ردنييـن،  غيـر  ا<طفـال  تعـرض  (أ)       
ا<حيان،  بعض  في  ا<ردنية،  الجنسية  منهم  ُسحبت  ممن  فلسطيني  أصل  من  لوالدين  ا<طفال 
غير  وهم  الحكومية،  والثانوية  االبتدائية  بالمدارس  بالتحاقهم  يتعلق  فيما  تمييزية  لممارسات 

مؤهلين لالستفادة من التعليم العام المجاني؛

(ب)     محدودية فرص وصول الشابات المتزوجات إلى نظام التعليم؛  

(ج)       مالحظة زيادة في عدد الطالب، وال سيما الفتيان، الذين تسربوا من المدارس <سباب اقتصادية على   
مدار ا<عوام ا<خيرة؛

(د)      استمرار انتشار العنف في المدارس على نطاق واسع، وال سيما ضد ا<طفال ¦باء غير أردنيين.  

تحث اللجة الدولة الطرف على ما يلي:  -٥٢

(أ)       اتخاذ تدابير فورية لضمان تمتع جميع ا<طفال الذين يعيشون فيها بحقهم في تعليم ابتدائي   
مجاني دون تمييز، وتحقيق� لذلك، تعديل التشريعات والتصدي للممارسات التي تؤدي إلى التمييز 

ضد ا<طفال من أصل فلسطيني وا<طفال <مهات أردنيات وآباء غير أردنيين؛

(ب)    ضمان دعم المراهقات الحوامل وا<مهات المراهقات ومساعدتهن على مواصلة تعليمهن في   
المدارس العادية؛

(ج)       اتخاذ التدابير الالزمة لتحسين القدرة على الوصول إلى التعليم وتحسين جودته، وتوفير تدريب ذي   
جودة للمعلمين، بتركيز خاص على المناطق الريفية بغية التصدي لمشكلة التسرب من المدرسة؛

(د)      مواصلة التوسع في تعليم الطفولة المبكرة وفق سياسة شاملة وكلية لرعاية الطفولة المبكرة   
ونمائها.

أهداف التعليم

ترحب اللجنة بالمبادرات الرامية إلى تعميم المنظور الجنساني في التعليم التي وردت في تقرير الدولة   -٥٣
بالقلق  تشعر  لكنها  السلبية.  النمطية  الصور  تتحدى  للمعلمين  وأدلة  مدرسية  كتب  تطوير  وبخاصة  الطرف، 
صورتهن  تقوض  التي  الفتيات،  ضد  الراسخة  السلبية  النمطية  الصور  الستمرار  التصدي  عن  المبادرات  هذه  لقصور 

عن أنفسهن. كما تأسف اللجنة لعدم بذل جهود كافية لتطوير التعليم في مجاَلي التسامح والسالم.

على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث  التعليم،  بأهداف  المتعلق   (٢٠٠١)١ رقم  العام  اللجنة  تعليق  مراعاة  مع   -٥٤
تعزيز الجهود التي تبذلها لتعميم المناهج التعليمية غير القائمة على صور نمطية التي تتصدى لlسباب البنيوية 
جميع المستويات. وتوصي  للتمييز الجنساني، وتعزيز الفرص التعليمية واxنجاز التعليمي للفتيات والفتيات على 
المناهج  في  والسالم  التسامح  مجاَلي  في  التثقيف  xدماج  جهودها  الطرف  الدولة  تكثف  بأن  أيض�  اللجنة 

المدرسية.

حاء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب)-(د) و
(38-40

اoطفال ملتمسو اللجوء واoطفال الالجئون

تثني اللجنة على الدولة الطرف لجميع التدابير التي اتخذتها من أجل التعامل مع التدفق الهائل لالجئين   -٥٥
من  العاملين  ا<طفال  بشؤون  الخاصة  الوطنية  اللجنة  إنشاء  ذلك  في  بما  ا<طفال،  من  ونصفهم  السوريين، 
الالجئين السوريين. لكن اللجنة قلقة إزاء استمرار تعّذر حصول معظم ا<طفال الالجئين السوريين على التعليم، 
القسري،  والزواج  المنزلي  للعنف  النطاق  الواسع  واالنتشار  العمل  في  واالستغالل  التغذية  لسوء  تعرضهم  وإزاء 
التي  المعاملة  إزاء  أيض�  عميق  قلق  اللجنة  ويساور  أردنيين.  شرطة  أفراد  إلى  المنسوبة  العنف  حاالت  بعض  وإزاء 

تتلقاها ا<سر وا<طفال من الالجئين الفلسطينيين الفاّرين من الجمهورية العربية السورية، وبخاصة ما يلي:

(أ)        الموقف الذي تعتمــده السلطات مـنذ كانــــون الثانــي/يناير ٢٠١٣ المتمثل في منع منهجي لدخول   
ا<سر الالجئة الفلسطينية الفاّرة من الجمهورية العربية السورية، فضًال عن ترحيل عشرات ا<طفال 

الفلسطينيين الذين دخلوا البلد وإعادتهم إلى الجمهورية العربية السورية؛

(ب)     حاالت ُمنعت فيها أمهات فلسطينيات فررن من الجمهورية العربية السورية من دخول ا<ردن، في   
حين ُسمح <زواجهن وأطفالهن السوريين بالدخول؛

(ج)     حـاالت ُسمـح فيهـا <طفال أصيـــبوا في الجمهـورية العربيــة السورية بدخول ا<ردن لتلقي العالج   
إلى  جرحى  فلسطينيون  أطفال  فيها  ُرّحل  وحاالت  بالدخول،  <سرهم  التصريح  دون  لكن  الطبي 

الجمهورية العربية السورية، في حين ُسمح <مهاتهم ا<ردنيات بالبقاء في الدولة الطرف.

ا<وضاع  لتحسين  محددة  برامج  وتنفيذ  المالئمة  التدابير  جميع  اتخاذ  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٥٦
والرعاية  التعليم  على  الحصول  على  قدرتهم  منها  أمور  جملة  وضمان  السوريين،  الالجئين  لlطفال  المعيشية 
الصحية والتغذية الجيدة، وحمايتهم من شتى أشكال االستغالل في العمل والعنف، وممارسات الزواج القسري 
أو المبكر فيما يتعلق بالفتيات الصغيرات. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان عدم منع أي طفل الجئ 
فلسطيني فاّر من الجمهورية العربية السورية من دخول ا<ردن أو ترحيله ليعود إلى الجمهورية العربية السورية، 
وعلى ضمان أن يعامل هؤالء ا<طفال أسوًة با<طفال السوريين في الدولة الطرف. وتوصي اللجنة أيض� بأن تصّدق 

الدولة الطرف على االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين لعام ١٩٥١ وبروتوكولها لعام ١٩٦٧.

االستغالل االقتصادي، بما في ذلك عمل اoطفال

ترحب اللجنة بمشروع "مكافحة عمل ا<طفال عن طريق التعليم" الذي أطِلق في تشرين الثاني/نوفمبر   -٥٧
٢٠٠٨، فضًال عن تعيين عشرين ضابط ارتباط في مجال عمل ا<طفال في عام ٢٠١٠، لكنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

وتجارة  الجملة  تجارة  قطاعات  في  العمل  في  رئيسي،  بشكل  فتيان  وهم  ا<طفال،  آالف  استمرار  (أ)        
التجزئة والزراعة، وانتشار عمل ا<طفال على نطاق واسع بين الالجئين السوريين؛

(ب)    مواجهة عدد من الفتيات الالتي يشتغلن عامالت منزليات أوضاع� قاسية، وتعّرضهن بشكل كبير   
ل¯يذاء البدني والجنسي؛

(ج)      تعزيز وحدة عمل ا<طفال لم يؤّد إلى زيادة اxدانات بحق مستغّلي ا<طفال.  

تحث اللجنة الدولة الطرف على تسريع جهودها للقضاء على عمل ا<طفال. وينبغي للدولة الطرف منح   -٥٨
منزليات.  عامالت  يشتغلن  الالتي  الفتيات  وبخاصة  ا<طفال،  عمل  أشكال  أسوأ  من  ا<طفال  النتشال  ا<ولوية 
بأن  أيض�  اللجنة  وتوصي  اقتصادي�.  ا<طفال  مستغّلي  ضد  قضائية  دعاوى  تحريك  ضمان  الطرف  للدولة  وينبغي 
تصّدق الدولة الطرف على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ١٨٩(٢٠١١) المتعلقة بالعمل الالئق للعمال المنزليين، 

وبأن تواصل التماس مساعدة البرنامج الدولي للقضاء على عمل ا<طفال.

أطفال الشوارع

تأسف اللجنة إزاء استمرار ضعف المعرفة فيما يتعلق بظاهرة ا<طفال العاملين في الشوارع وحالتهم،   -٥٩
الشوارع  أطفال  على  القبض  إلقاء  في  الشرطة  استمرار  إزاء  خاص  بقلق  اللجنة  وتشعر  السابقة.  توصياتها  رغم 
واضحة  استراتيجية  إلى  االفتقار  استمرار  وإزاء  ذووهم،  يكفلهم  أن  إلى  الزمن  من  قصيرة  فترات  واحتجازهم 

xعادة تأهيل أولئك ا<طفال وتلبية احتياجاتهم.

مّدهم  بل  الشوارع واحتجازهم،  إلقاء القبض على أطفال  عدم  الطرف على ضمان  اللجنة الدولة  تحث   -٦٠
واللباس  التغذية  من  يكفيهم  بما  وتزويدهم  معهم،  العمل  على  مدربين  مرشدين  طريق  عن  بالمساعدة 
والمأوى، فضًال عن الخدمات االجتماعية والصحية، بما فيها خدمات التعافي وإعادة اxدماج االجتماعي، والفرص 
ما  بحسب  الكامل،  نمائهم  دعم  بغية  الحياتية  المهارات  على  والتدريب  المهني  التدريب  تشمل  التي  التعليمية 

أوصت به اللجنة سابق�.

بيع اoطفال واالتجار بهم واختطافهم

االتجار  لمنع  الوطنية  واالستراتيجية   ،٢٠٠٩ لسنة   ٩ رقم  بالبشر  االتجار  منع  قانون  باعتماد  اللجنة  ترحب   -٦١
ا<طفال  اعتبار  يمكن  ال  أنه  إلى  الحوار  أثناء  اxشارة  وتالحظ  عملها.  وإطار   ٢٠١٠ آذار/مارس  في  ُأطِلقت  التي  بالبشر 
ضحايا االتجار جناة، لكنها تشعر بقلق بالغ إزاء اعتراف الوفد باحتمال إيداع ا<طفال الضحايا في مرافق االحتجاز 
لlطفال  وعبور  وجهة  بلد  تزال  ال  الطرف  الدولة  <ن  أيض�  قلق  اللجنة  ويساور  لهم.  ملجأ  توفر  لعدم  نظر� 
الفترة  في  بالبشر  االتجار  بجرائم  المدانين  ا<شخاص  عدد  و<ن  با<شخاص،  الجنسي  واالتجار  للسخرة  المعرضين 
خدمات  إلى  الضحايا  معظم  أحيل  إذ  االتجار،  لضحايا  المقدمة  الحماية  ولقصور  قليًال،  ظل  بالتقرير  المشمولة 

إيواء تديرها منظمات غير حكومية.

تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لتنفيذ قانون منع االتجار بالبشر رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ تنفيذ�   -٦٢
الجريمة.  خطورة  مع  تتناسب  بهم  عقوبات  وإنزال  وإدانتهم  فعالة  بصورة  با<طفال  المّتجرين  ومالحقة  فعاًال، 
وينبغي للدولة الطرف أن تضمن عدم إيداع أي من ا<طفال الضحايا في مرافق االحتجاز، وإنما تزويدهم بخدمات 

حماية وإعادة تأهيل شاملة، بما فيها المأوى المناسب.

إدارة قضاء اoحداث

تنظر اللجنة بإيجابية إلى إنشاء إدارة شرطة ا<حداث عام ٢٠١١ في العاصمة عّمان من أجل دعم عملية   -٦٣
العدالة اxصالحية، ووضع "برنامج ِفَرق الدمج المجتمعي وا<سري" لتحويل ا<طفال الجانحين، لكنها تشعر 

بالقلق إزاء بقاء السن الدنيا للمسؤولية الجنائية سبع سنوات. ويساورها قلق أيض� إزاء ما يلي:

(أ)         عدم إدراج نص في مشروع قانون ا<حداث xنشاء محاكم أحداث متخصصة، وافتقاره إلى أحكام   
بشأن تقديم المساعدة القانونية المجانية لlطفال، وفرضه عقوبات تقيد الحرية أكثر من تقديمه 
بدائل لالحتجاز، وعدم تعامله مع نتائج عمليات تفتيش مرافق االحتجاز التي يوَدع فيها ا<طفال أو 

متابعة تلك العمليات؛

(ب)     محاكمة ا<طفال في محاكم البالغين في حالة اشترك في ارتكاب الجريمة بالغون وأطفال؛  

(ج)       استمرار وجود ضعف واضح في التعليم المتعلق بعدالة ا<حداث.  

لlحداث  والتأهيلية  اxصالحية  للعدالة  نظام  لوضع  جهودها  الطرف  الدولة  تعزز  بأن  اللجنة  توصي   -٦٤
يتماشى تماشي� كامًال مع االتفاقية، وبخاصة المواد ٣٧ و٣٩ و٤٠، ومع معايير ذات صلة أخرى، ومع تعليق اللجنة 
العام رقم ١٠(٢٠٠٧) المتعلق بحقوق الطفل في قضاء ا<حداث. وبصورة خاصة، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما 

يلي:

إلى  الجنائية  المسؤولية  سن  ترفع  ا<حداث  قانون  لمشروع  معدلة  صيغة  اعتماد  في  التعجيل  (أ)        
مستوى مقبول دولي�، بحسب ما أوصت به اللجنة سابق�؛

(ب)     ضمان أن القانون الجديد ينص على إنشاء محاكم أحداث متخصصة تركز على العدالة اxصالحية   
الدعاوى  وطيلة  اxجراءات  من  مبكرة  مرحلة  في  لlطفال  المجانية  القضائية  المساعدة  وتقدم 

القضائية؛

(ج)       ضمان اللجوء إلى االحتجاز، بما في ذلك االحتجاز رهن المحاكمة، كتدبير أخير و<قصر وقت ممكن،   
بغية  منتظمة  بصورة  التدبير  هذا  مراجعة  وضمان  الخطورة،  شديدة  الجرائم  قضايا  في  حتى 
سحبه. وينبغي أن ُتمنح ا<ولوية ما أمكن إلى التدابير البديلة لالحتجاز، مثل التحويل أو إطالق السراح 

تحت المراقبة أو الوساطة أو اxرشاد أو خدمة المجتمع؛

(د)      تعيين قضاة متخصصين لlطفال وضمان تلّقيهم التعليم والتدريب المالئمين؛  

(ه)     االستفادة من أدوات المساعدة التقنية التي وضعها الفريق المشترك بين الوكاالت المعني بقضاء   
والجريمة  بالمخدرات  المعني  المتحدة  ا<مم  مكتب  ومنها  فيه،  العضو  والجهات  ا<حداث 
الحكومية،  غير  والمنظمات  اxنسان  لحقوق  السامية  المتحدة  ا<مم  ومفّوضية  واليونيسيف 

والتماس المساعدة التقنية في مجال عدالة ا<حداث من أعضاء الفريق.

اoطفال ضحايا الجرائم والشهود عليها

توصي اللجنة أيض� بأن تضمن الدولة الطرف وضع ا<حكام وا<نظمة القانونية المناسبة من أجل توفير   -٦٥
الحماية المطلوبة بموجب االتفاقية إلى جميع ا<طفال ضحايا الجرائم و/أو الشهود عليها، مثل ا<طفال ضحايا 
هذه  على  الشهود  وا<طفال  واالتجار،  واالختطاف  واالقتصادي،  الجنسي  واالستغالل  المنزلي،  والعنف  اxيذاء، 
الجرائم، وبأن تراعي بصورة كاملة المبادئ التوجيهية بشأن العدالة في ا<مور المتعلقة با<طفال ضحايا الجريمة 

والشهود عليها.

طاء- التصديق على البروتوكول االختياري المتعلق بإجراء تقديم البالغات

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء   -٦٦
تقديم البالغات، في سبيل المضي في تعزيز إعمال حقوق الطفل.

ياء- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق اsنسان

الصكوك  على  تصدق  بأن  الطفل،  حقوق  إعمال  تعزيز  في  المضي  سبيل  في  الطرف،  الدولة  اللجنة  توصي   -٦٧
االختفاء  من  ا<شخاص  جميع  لحماية  الدولية  االتفاقية  وهي  بعد،  إليها  تنضم  لم  التي  اxنسان  لحقوق  ا<ساسية 
البروتوكوالت  عن  فضًال  أسرهم،  وأفراد  المهاجرين  العمال  جميع  حقوق  لحماية  الدولية  واالتفاقية  القسري، 
بالحقوق  الخاص  الدولي  والعهد  والسياسية،  المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  من  بكل  الملحقة  االختيارية 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب 

وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق ا<شخاص ذوي اxعاقة.

كاف- المتابعة والنشر

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الالزمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في   -٦٨
العليا  والمحكمة  المعنية  والوزارات  والبرلمان  الدولة  رأس  إلى  إحالتها  منها  بوسائل  الختامية،  المالحظات  هذه 

والسلطات المحلية للنظر فيها على النحو الالزم واتخاذ مزيد من اxجراءات بشأنها.

التي  الخطية  والردود  والخامس  الرابع  الدوريين  للتقريرين  الجامع  التقرير  ُيتاح  بأن  أيض�  اللجنة  وتوصي   -٦٩
منها  بطرق  البلد،  بلغات  واسع  نطاق  على  الختامية)  الصلة (المالحظات  ذات  والتوصيات  الطرف  الدولة  قدمتها 
ومجموعات  اxعالم  ووسائل  المدني  المجتمع  ومنظمات  العامة  لجمهور  الحصر،  ال  المثال  سبيل  على  اxنترنت 
بها  الملحقة  االختيارية  والبروتوكوالت  االتفاقية  بشأن  النقاش  إثارة  بغية  وا<طفال،  المهنية  والفئات  الشباب 

والتوعية بها وتنفيذها ورصدها.

الم- التقرير المقبل

ُتدرج  وأن   ٢٠١٩ حزيران/يونيه   ٢٢ بحلول  السادس  الدوري  تقريرها  تقدم  أن  إلى  الطرف  الدولة  اللجنة  تدعو   -٧٠
المنسقة  التوجيهية  للمبادئ  يمتثل  أن  للتقرير  وينبغي  الختامية.  المالحظات  هذه  متابعة  عن  معلومات  فيه 
٢٠١٠ (CRC/C/٥٨/Rev.٢ و ١ تشرين ا<ول/أكتوبر  لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في 

Corr.١)، وأّال يتجاوز عدد كلماته ٢٠٠ ٢١ كلمة (انظر قرار الجمعية العامة ٢٦٨/٦٨ المؤرخ ٩ نيسان/أبريل ٢٠١٤، الفقرة ١٦). 
وفي حالة تجاوز التقرير المقدم العدد المحدد للكلمات، سُيطلب إلى الدولة الطرف اختصاره وفق� للقرار المشار 
إليه أعاله. وفي حالة لم تتمكن الدولة الطرف من مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، ال يمكن ضمان ترجمة التقرير 

<غراض النظر فيه من جانب هيئة المعاهدة.

للشروط  وفق�  المستجدات  آخر  تتضمن  أساسية  وثيقة  تقديم  إلى  أيض�  الطرف  الدولة  اللجنة  وتدعو   -٧١
اعتمدها  التي  التقارير،  لتقديم  المنسقة  التوجيهية  المبادئ  في  الواردة  المشتركة  ا<ساسية  بالوثيقة  المتعلقة 
االجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق اxنسان في حزيران/يونيه ٢٠٠٦ (HRI/GEN/٢/Rev.٦، الفصل 
ا<ول). وال ينبغي أن يتجاوز عدد كلمات الوثيقة ا<ساسية ٤٠٠ ٤٢ كلمة، كما حددته الجمعية العامة في قرارها ٢٦٨/٦٨ 

(الفقرة ١٦).

ُتجمع  التي  البيانات  وتحلل  البيانات،  لجمع  ومركزي�  شامًال  نظام�  الطرف  الدولة  تنشئ  بأن  اللجنة  توصي   -٧
الستخدامها كأساس لتقييم التقدم المحرز والمساعدة في تصميم سياسات وبرامج لتنفيذ البروتوكول االختياري. 
االجتماعية  والخلفية  والقومي  اxثني  وا<صل  الجغرافي  والموقع  والجنس  السن  حسب  البيانات  تصنيف  وينبغي 
عدد  عن  بيانات  جمع  أيض�  وينبغي  االختياري.  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  تحليل  تسهيل  أجل  من  االقتصادية، 
المالحقات القضائية واxدانات، مصنفة حسب طبيعة الجريمة. وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف تعاونها التقني 

في ذلك الصدد مع جهات منها منظمة ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج ا<مم المتحدة اxنمائي.

رابعS- تدابير التنفيذ العامة

خطة العمل الوطنية

سيما  وال  االختياري،  البروتوكول  بتنفيذ  صلة  لها  شتى  وطنية  وخطط  استراتيجيات  وجود  اللجنة  تالحظ   -٨
االستراتيجية الوطنية لمنع االتجار بالبشر. ولكنها تشعر مع ذلك بالقلق إزاء عدم وجود اتساق أو تنسيق جيد فيما بين 

تلك االستراتيجيات، ما يؤثر في قدرة الدولة الطرف على التصدي لجميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري.

التي  المسائل  جميع  معالجة  إلى  تحديد�  تهدف  وطنية  عمل  خطة  الطرف  الدولة  تضع  بأن  اللجنة  توصي   -٩
يشملها البروتوكول االختياري، وبأن تضع أهداف� ومؤشرات واضحة وُتوفر الموارد البشرية والمالية المناسبة من أجل 
البروتوكول  أحكام  جميع  بتنفيذ  خاص�  اهتمام�  تولي  أن  لها  ينبغي  بذلك،  الطرف  الدولة  قيام  ولدى  تنفيذها. 
االختياري، مع مراعاة الوثائق الختامية التي اعتمدها المؤتمر العالمي لمكافحة االستغالل الجنسي لlطفال <غراض 

تجارية في ا<عوام ١٩٩٦ و٢٠٠١ و٢٠٠٨ في ستوكهولم، ويوكوهاما باليابان، وريو دي جانيرو بالبرازيل، على التوالي.

التنسيق والتقييم   

تالحظ اللجنة تقاسم عدة وزارات مسؤولية تنفيذ البروتوكول االختياري، واضطالع المجلس الوطني لشؤون   -١٠
ا<سرة والمجلس ا<على لشؤون ا<شخاص المعوقين بدور أيض� في ذلك الصدد، لكنها تشعر بالقلق إزاء االفتقار إلى 

آلية مخصصة تحديد� لتنسيق عملية تنفيذ البروتوكول االختياري وتقييمها.

توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف آلية تنسيق قادرة على االضطالع بالقيادة واxشراف العام الفعال على   -١١
وتنفيذها،  الطفل  حقوق  مجال  في  السياسات  بوضع  ُتعنى  التي  المختلفة  والوزارات  الوكاالت  بين  التنسيق  صعيد 

وبرصد تنفيذ البروتوكول االختياري.

النشر والتوعية   

يساور اللجنة القلق إزاء االفتقار إلى أنشطة منهجية وشاملة لنشر البروتوكول االختياري بحد ذاته والتوعية   -١٢
به، <ن ذلك ُيسهم في تدّني مستوى فهم الجرائم المشمولة به بين الناس عامة وا<طفال والفئات المهنية العاملة 
مع ا<طفال ومن أجلهم. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء استمرار التستر على جرائم بيع ا<طفال واستغاللهم في 
البغاء وفي المواد اxباحية والتكتم عنها إلى حد بعيد، نظر� إلى الحساسية االجتماعية الثقافية التي تحيط بها في 

الدولة الطرف.

توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها لنشر أحكام البرتوكول االختياري على نطاق واسع بين الناس   -١٣
عامة، بمن فيهم ا<طفال - بطريقة مواتية لهم - وأسرهم ومجتمعاتهم المحلية. وينبغي للدولة الطرف أيض� ما 

يلي:

وضع برامج تثقيفية مراعية لنوع الجنس بشأن التدابير والمساعدة وآليات اxبالغ الرامية إلى منع  (أ)   
مع  وثيق  بتعاون  وذلك  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  للجرائم  ضحايا  ا<طفال  وقوع 

المجتمعات المحلية وا<طفال الضحايا؛

االبتدائي  التعليم  مناهج  في  منظمة  بصورة  االختياري  بالبروتوكول  المتصلة  المسائل  إدراج  (ب)   
والثانوي؛

الشرطة  أفراد  سيما  وال  الصلة،  ذات  المهنية  الفئات  جميع  بين  االختياري  البروتوكول  نشر  (ج)    
الوطني  المجلس  وأعضاء  االجتماعيين  وا<خصائيين  اxعالم  وممثلي  العاّمين  والمدعين  والقضاة 

لشؤون ا<سرة والوزارات المعنية.

التدريب

ترحب اللجنة بأنشطة التدريب في مجال االتجار بالبشر التي ُنّظمت للقضاة والمدعين العاّمين بالتعاون مع   -١٤
في  الرسمية  الحدودية  النقاط  في  العاملين  الموظفين  وبتدريب  حكومية،  غير  ومنظمات  دولية  حكومية  منظمات 
كافية  غير  تزال  ال  االختياري  البروتوكول  على  التدريب  أنشطة  <ن  بالقلق  تشعر  لكنها  االتجار،  ضحايا  تحديد  مجال 

بشكل عام وال تصل إلى جميع المهنيين العاملين مع ا<طفال ومن أجلهم.

المشمولة  المجاالت  جميع  على  التخصصات  متعددة  تدريب  برامج  الطرف  الدولة  تضع  بأن  اللجنة  توصي   -١٥
المصلحة.  أصحاب  من  وغيرها  المحلية  المجتمعات  مشاركة  على  تقوم  عملية  طريق  عن  االختياري  بالبروتوكول 
ومن  ا<طفال  مع  يعملون  وأفراد  ومؤسسات  مهنية  فئات  من  الشأن  أصحاب  لجميع  التدريب  هذا  إتاحة  وينبغي 
أجلهم. وتوصي اللجنة كذلك بأن تكفل الدولة الطرف إجراء تقييم منهجي لجميع برامج التدريب على البروتوكول 

االختياري بغية تعزيز تأثيرها ومدى أهميتها.

تخصيص الموارد   

للخطط  الالزمة  الموارد  توفر  لضمان  سنوية  منح�  يخصص  العامة  الموازنة  قانون  أن  اللجنة  تالحظ   -١٦
الميزانية  مخصصات  عن  معلومات  وجود  لعدم  تأسف  لكنها  الطفل،  بحقوق  المتعلقة  الوطنية  واالستراتيجيات 

المرصودة بوضوح <نشطة مصممة تحديد� لتنفيذ البروتوكول االختياري من قبل الوزارات المعنية.

بطرق  االختياري،  البروتوكول  لتنفيذ  واضحة  ميزانية  مخصصات  الطرف  الدولة  تحدد  بأن  اللجنة  توصي   -١٧
منها رصد مخصصات من الميزانية العادية للموارد البشرية والتقنية والمالية الالزمة لوضع برامج تتصل بأحكام 
البروتوكول االختياري، وال سيما في مجال التحقيقات الجنائية والمساعدة القانونية والتعافي البدني والنفسي 

للضحايا.

منع بيع اoطفال واستغاللهم في البغاء وفي المواد اsباحية (الفقرتان 1   -Sخامس
و2 من المادة 9)

التدابير المعتمدة لمنع وقوع الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول االختياري

خاص  وبشكل  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  لمنع  ات³ِخذت  التدابير  بعض  أن  اللجنة  تالحظ   -١٨
لمنع وصول ا<طفال إلى المواد اxباحية على اxنترنت، لكنها تشعر بالقلق الستمرار النقص في التدابير الوقائية 
ا<سباب  تحديد  إلى  الهادفة  التدابير  عن  فضًال  جنسي�،  ا<طفال  الستغالل  التصدي  أجل  من  ا<هداف  المحددة 
خاصة،  وبصورة  لها.  والتصدي  الجرائم  تلك  وحجم  االختياري  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  لجميع  الجذرية 

تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ)        عدم تقديم تعريف أو قائمة معايير لتحديد فئة "ا<سر المعرضة" للعنف المنزلي، على الرغم من   
أن وزارة التنمية االجتماعية وضعت قاعدة بيانات بها؛

(ب)    عدم كفاية التدابير المتخذة لمكافحة التمييز والعنف القائمين على نوع الجنس، اللذين يشّكالن   
عامَلين رئيسيين في بيع ا<طفال واستغاللهم في البغاء وفي المواد اxباحية. وفي هذا الصدد، 
تعرب اللجنة عن قلق شديد إزاء حجم التمييز والعنف الممارسين ضد الفتيات في الدولة الطرف؛

(ج)      النقص الكبير فيما ُنّفذ أثناء الفترة المشمولة بالتقرير من أنشطة محددة تستهدف ا<طفال في   
أوضاع هشة، مثل ا<طفال الالجئين المعرضين بشكل خاص لالستغالل الجنسي واالتجار.

توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف نهج� شامًال ومحدد ا<هداف يتصدى لlسباب الجذرية للجرائم   -١٩
اللجنة  تحث  خاصة،  وبصورة  هشاشة.  ا<وضاع  أكثر  في  ا<طفال  على  ويركز  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة 

الدولة الطرف على ما يلي:

(أ)         تعزيز استراتيجيات الحد من الفقر وتدابير الحماية االجتماعية الداعمة لlسر المحرومة والمهمشة،   
دعم  أجل  من  ا<طفال،  حول  تتمحور  التي  المبكر  التدخل  برامج  لتنفيذ  معايير  وضع  طريق  عن 

الوالدين لالضطالع على نحو أفضل بمسؤولياتهم في رعاية ا<طفال وحمايتهم؛

(ب)    اجتثاث التمييز والعنف القائمين على نوع الجنس، وبشكل خاص إلغاء ما ال يزال نافذ� من قوانين   
تمّيز ضد النساء والفتيات، وتجريم جميع أشكال العنف المنزلي، بما فيها االغتصاب الزوجي، دون 

مزيد من اxبطاء؛

عامة،  توعية  برامج  وتنفيذ  االختياري  بالبروتوكول  المشمـولة  للجـرائم  الجـذرية  لlسبـاب  التصـدي  (ج)       
خاص  بشكل  المعرضين  ضعف�  ا<طفال  أشد  هوية  تحديد  أجل  من  عامة،  حوارات  عن  فضًال 
للوقوع ضحايا للجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري، بمن فيهم ا<طفال الذين يعيشون في 
فقر وا<طفال المهاجرون والالجئون ومجهولو النسب، وحمايتهم وتزويدهم بما يلزم من دعم 

ومساعدة؛

(د)     تعزيز الوعي بالقواعد والمفاهيم االجتماعية المتعلقة باستغالل ا<طفال في البغاء وفي المواد   
اxباحية وفهمها بغية تغيير مواقف ا<شخاص الذين يطلبون الخدمات الجنسية وسلوكهم.

بيع اoطفال

تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء انتشار ممارسة الزواج المبكر والقسري على نطاق واسع في الدولة الطرف،   -٢٠
وهي ممارسة تصل أحيان� إلى حد بيع ا<طفال. وتشعر اللجنة بقلق خاص أيض� إزاء التقارير التي تتحدث عن فتيات 
زواج  يسمى  ما  أجل  من  ا<ردن  إلى  ُيرَسلن  العمر،  من  عشرة  الحادية  تتجاوز  لم  من  منهن  صغيرات،  عراقيات 
المتعة، وهو زواج ينتهي بعد مدة محددة مسبق� تتلقى فيه ا<سرة مبلغ� مالي� مقابل الفتاة ويتمكن "الزوج" من 
عصابات  في  قسر�  أقحموهن  الفتيات  هؤالء  بعض  "أزواج"  بأن  أيض�  التقارير  وتفيد  جنسي�.  واستغاللها  إيذائها 

االتجار بالبشر. 

للحظر  الفعال  التطبيق  لضمان  وفورية  صارمة  تدابير  اعتماد  على  بقوة  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢١
القانوني لزواج ا<طفال. وبصورة خاصة، ينبغي للدولة الطرف ما يلي:

(أ)       ضمان مساءلة جميع الضالعـين فـي بيـع الفتيـات <غـراض الـزواج القســــري واxيــذاء الجنســـــــي   
واالستغالل الجنسي، وإنزال عقوبات بهم تتناسب مع جسامة الجريمة؛

(ب)     وضع نظام فعال وتنفيذه بالتعاون مع بلدان الجوار من أجل منع بيع الفتيات <غراض الزواج المبكر   
أو القسري.

أطفال السياحة بدافع ممارسة الجنس مع 

إجراءات  أو  تشريعات  أي  اعتماد  لعدم  تأسف  لكنها   ،(١٩٩٨ لعام   ٢٠ السياحة (رقم  قانون  اللجنة  تالحظ   -٢٢
محددة من أجل منع ظاهرة السياحة بدافع ممارسة الجنس مع أطفال، ا¦خذة في الزيادة في الدولة الطرف، 

ومكافحتها بشكل كامل.

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان اتخاذ تدابير فاعلة من أجل منع السياحة بدافع ممارسة الجنس   -٢٣
على  الدعوة  مجال  في  أنشطة  تنّفذ  أن  أيض�  الطرف  للدولة  وينبغي  فعالة.  بصورة  ومكافحتها  ا<طفال  مع 
تنشر  وأن  ا<طفال،  مع  الجنس  ممارسة  بدافع  السياحة  عن  الناجمة  الضارة  ا¦ثار  لتبيان  السياحة  صناعة  صعيد 
تشجع  وأن  السياحة،  ووكاالت  السفر  وكالء  أوساط  في  واسع  نطاق  على  السياحة  <خالقيات  العالمية  المدونة 

تلك الشركات على توقيع مدونة قواعد السلوك لحماية ا<طفال من االستغالل الجنسي في السفر والسياحة.

حظر بيع اoطفال واستغاللهم في المواد اsباحية وفي البغاء، والمسائل   -Sسادس
ذات الصلة (المادة 3، والفقرتان 2 و3 من المادة 4، والمواد 5 و6 و7)

أو الجزائية القائمة القوانين واللوائح الجنائية 

بعض  إدراج  رغم  بعد،  بالكامل  االختياري  للبروتوكول  تمتثل  لم  الطرف  الدولة  أن  بقلق  اللجنة  تالحظ   -٢٤
جسم  بأعضاء  االنتفاع  وقانون   ٢٠٠٩ لعام   ٩ رقم  بالبشر  االتجار  منع  قانون  مثل  الوطنية،  القوانين  في  أحكامه 

اxنسان رقم ٢٣ لعام ١٩٧٧. وبصورة خاصة، تالحظ اللجنة بقلق ما يلي:

ـ³ن قانــون العقــــوبات تعريف� واضــــح� لجريمة استغالل ا<طفال في البغاء، أو عقوبات  (أ)       عدم تضمـ  
تتناسب مع جسامة الجريمة؛

في  ا<طفال  استغالل  على  تنطبق  التي  العقوبات،  قانون  من   ٣١٠ المادة  في  ازدرائية  عبارات  ورود  (ب)     
بفساد  "المعروفات  من  اعُتبرن  إن  للفتيات  الجنسي  االستغالل  لتبرير  ُتستخدم  أن  يمكن  البغاء، 

ا<خالق"؛

الحيازة  تجريم  أو  اxباحية  المواد  في  ا<طفال  استغالل  جريمة  إلى  محدد  بشكل  اxشارة  عدم  (ج)      
المواد  ببيع  تتعلق  التي  العقوبات  قانون  من   ٣١٩ المادة  في  بأطفال  تتعلق  إباحية  لمواد  الخاصة 

البذيئة أو المفِسدة لlخالق وتوزيعها؛

(د)     عدم تطرق تشريعات الدولة الطرف إلى جميع أشكال بيع ا<طفال الواردة في المادتين ٢ و٣ من   
البروتوكول االختياري، وهي جريمة مشابهة لالتجار با<شخاص لكنها ليست متطابقة معها.

البرتوكول  من  و٣   ٢ للمادتين  بالكامل  ليمتثل  العقوبات  قانون  تنقح  أن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢٥
االختياري. وبصورة خاصة، ينبغي للدولة الطرف ما يلي:

من  ٢(ب)  المادة  عليه  نصت  كما  البغاء  في  ا<طفال  الستغالل  تعريف�  العقوبات  قانون  تضمين  (أ)       
البروتوكول االختياري، وضمان أن القانون ينص على عقوبات مناسبة للجريمة ويفرضها؛

(ب)     إزالة جميع ا<حكام االزدرائية من قانون العقوبات دون إبطاء، وضمان أن القانون ينص على عقوبات   
تتناسب مع جسامة الجريمة وال يتيح أي أعذار لمرتكبي الجرائم؛

تتعلق  التي  اxباحية  المواد  حيازة  مجرد  تجريم  وضمان  العقوبات،  قانون  من   ٣١٩ المادة  تعديل  (ج)      
بأطفال؛

(د)       تعريف جميع أشكال بيع ا<طفال وتجريمها على النحو السليم.  

المالحقة القضائية

يساور اللجنة قلق بالغ إزاء التقارير العديدة التي تفيد بإجبار الفتيات الالجئات السوريات على البغاء.  -٢٦

في  البغاء  على  ُأجبرن  الالتي  الفتيات  xنقاذ  فاعلية  أكثر  تدابير  اتخاذ  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢٧
تقريرها  في  تورد  أن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  وتحث  العدالة.  إلى  الجرائم  هذه  مرتكبي  وإحالة  الطرف  الدولة 
ولوحقوا  عليهم  القبض  ُألقي  الذين  ا<شخاص  عدد  عن  تفصيلية  معلومات  االتفاقية  بموجب  المقدم  المقبل 

قضائي� وُأحيلوا إلى العدالة وأدينوا، فضًال عن العقوبات التي ُأنِزلت بهم.

مسؤولية اoشخاص االعتباريين 

االتجار  منع  قانون  من   ١١ المادة  بموجب  االعتباريين  ا<شخاص  بمسؤولية  تعترف  الدولة  أن  اللجنة  تالحظ   -٢٨
بالبشر رقم ٩ لعام ٢٠٠٩، لكن القلق يساورها <ن القوانين ال تنص صراحة على مسؤولية ا<شخاص االعتباريين في 

الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري.

ن الدولة الطرف مسؤولية ا<شخاص االعتباريين الضالعين في أي جرائم مشمولة  توصي اللجنة بأن ُتضمِّ  -٢٩
الجرائم  خطورة  مع  تتناسب  قانونية  عقوبات  تفرض  وأن  صريح،  بشكل  التشريعات  في  االختياري  بالبروتوكول 

المرتَكبة.

الوالية القضائية خارج اsقليم وتسليم المجرمين

تعرب اللجنة عن القلق <ن تشريعات الدولة الطرف ال تزال غير واضحة بشأن فرض واليتها القضائية خارج   -٣٠
الذين  ا<شخاص  تسليم  وإمكانية  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  بجميع  يتعلق  فيما  إقليمها 

يرتكبون جرائم يشملها البروتوكول االختياري.

القضائية  واليتها  فرض  من  نها  تمكِّ المحلية  تشريعاتها  أن  ضمان  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣١
وممارستها خارج إقليمها فيما يتعلق بجميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري. وتوصي اللجنة أيض� بأن 
تستخدم الدولة المادة ٥ من البروتوكول االختياري أساس� قانوني� لتسليم المجرمين في حال عدم وجود اتفاق 

ثنائي.

سابعS- حماية حقوق اoطفال الضحايا (المادة 8، والفقرتان 3 و4 من المادة 9)

التدابير المعتمدة لحماية حقوق اoطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول 
االختياري ومصالحهم

استخدام  تجيز  التي  الجزائية  المحاكمات  أصول  قانون  من   ١٥٩ المادة  أحكام  إلى  بإيجابية  اللجنة  تنظر   -٣٢
اللجنة  لكن  بشهادتهم.  اxدالء  عند  العمر  من  عشرة  الثامنة  يكملوا  لم  الذين  للشهود  حمايًة  الحديثة  التقنية 
تشعر بالقلق إزاء عدم تزويد ا<طفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري بمساعدة قضائية مجانية 

أو دعم من أخصائيين نفسيين واجتماعيين معنيين با<طفال أثناء إجراءات العدالة الجنائية.

في ضوء الفقرة ٣ من المادة ٩ في البروتوكول االختياري، تحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة حماية   -٣٣
وبصورة  عليها.  والشهود  االختياري  البروتوكول  بموجب  المحظورة  الجرائم  ضحايا  لlطفال  كاملة  تشريعية 

خاصة، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

وحماية  والمحاكمة  التحقيق  إجراءات  طيلة  لهم  مراعية  بطريقة  الضحايا  ا<طفال  معاملة  (أ)      
خصوصيتهم؛

واجتماعيين  نفسيين  أخصائيين  من  ودعم  مجانية  قانونية  بمساعدة  الضحايا  ا<طفال  تزويد  (ب)    
معنيين با<طفال أثناء إجراءات العدالة الجنائية؛

وجلسات  القضائية  والمالحقة  التحقيق  أثناء  عليه  والمدعى  الطفل  بين  المباشر  االتصال  تجنب  (ج)      
لعمليات  الفعلي  االستخدام  لضمان  والمالية  والتقنية  البشرية  الموارد  كل  وتوفير  االستماع، 

التحقيق السرية؛

(د)      اتخاذ تدابير قانونية وعملية لكفالة حماية ا<طفال الشهود من ا<عمال االنتقامية.  

تعافي الضحايا وإعادة إدماجهم

غير  المنظمات  اتخذتها  التي  والتدابير   ٢٠٠٧ الثاني/يناير  كانون  في  ا<سري  الوفاق  دار  افتتاح  اللجنة  تالحظ   -٣٤
الحكومية التي سلط تقرير الدولة الطرف الضوء عليها، لكنها تأسف لعدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة 
وتدابير  والنفسي،  البدني  والتعافي  االجتماعي  اxدماج  إعادة  في  المساعدة  صعيد  على  الدولة  مستوى  على 
تيسير الحصول على المعلومات ذات الصلة بهذه الخدمات. وعالوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء النقص في 
إيداع  إلى  يؤدي  ما  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  لضحايا  المخصصة  المباشر  المأوى  خدمات  توفير 

الضحايا ا<طفال في مرافق االحتجاز.

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:  -٣٥

دون  االحتجاز  مرافق  من  االختياري  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  ضحايا  ا<طفال  جميع  إخراج  (أ)       
إبطاء؛

ومساعدة  مالئم  بمأوى  االختياري  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  ضحايا  ا<طفال  تزويد  ضمان  (ب)     
مالئمة من أجل إعادة إدماجهم االجتماعي وتعافيهم البدني والنفسي؛

(ج)      طلب المساعدة التقنية من اليونيسيف والمنظمة الدولية للهجرة في تنفيذ هذه التوصيات.  

ثامنS- المساعدة والتعاون على الصعيد الدولي (المادة 10)

االتفاقات المتعددة اoطراف والثنائية واsقليمية

تواصل  أن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تشجع  االختياري،  البروتوكول  من   ١٠ المادة  من   ١ الفقرة  ضوء  في   -٣٦
تعزيز التعاون الدولي عن طريق ترتيبات متعددة ا<طراف وإقليمية وثنائية، وبخاصة مع بلدان الجوار، بوسائل منها 
المشمولة  الجرائم  منع  على  القدرة  زيادة  بغية  الترتيبات،  هذه  وتنفيذ  لتنفيذ  الالزمة  وا¦ليات  اxجراءات  تعزيز 

بالبروتوكول االختياري والكشف عنها والتحقيق فيها ومالحقة المسؤولين عن أي منها قضائي� ومعاقبتهم.

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعاونها مع وكاالت ا<مم المتحدة وبرامجها، مثل منظمة   -٣٧
إلى  تهدف  تدابير  وتنفيذ  وضع  في  الحكومية،  غير  المنظمات  عن  فضًال  للطفولة (اليونيسيف)،  المتحدة  ا<مم 

تنفيذ البروتوكول االختياري بصورة فعالة.

تاسعS- المتابعة والنشر

التوصيات،  لهذه  الكامل  التنفيذ  لضمان  الالزمة  التدابير  جميع  الطرف  الدولة  تتخذ  بأن  اللجنة  توصي   -٣٨
بوسائل منها إحالتها إلى الملك والوزارات الحكومية المعنية والبرلمان والسلطات الوطنية والمحلية، فضًال عن 

المحكمة العليا، للنظر فيها على النحو الالزم واتخاذ مزيد من اxجراءات بشأنها.

الطرف  الدولة  قدمتها  التي  الخطية  والردوُد  التقريُر  واسع  نطاق  على  ُيتاح  بأن  اللجنة  وتوصي   -٣٩
والمالحظات الختامية ذات الصلة التي اعتمدتها اللجنة، بما في ذلك عن طريق اxنترنت، للناس عامة ولمنظمات 
المجتمع المدني ومجموعات الشباب والفئات المهنية وا<طفال، بغية إثارة النقاش بشأن البروتوكول االختياري 

والتوعية به وتنفيذه ورصده.

عاشر�- التقرير المقبل

عمًال بالفقرة ٢ من المادة ١٢ من البروتوكول االختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تورد مزيد� من   -٤٠
المعلومات عن تنفيذ البروتوكول االختياري في تقريرها الدوري المقبل الذي سُيقدم عمًال بالمادة ٤٤ من اتفاقية 

حقوق الطفل.

ثالثS-  تدابير التنفيذ العامة

التنسيق

وزارة  وأن  االختياري  البروتوكول  تنفيذ  عن  الرئيسية  المسؤولية  تتحمل  الدفاع  وزارة  أن  اللجنة  تالحظ   -٥
مكلفة  هيئة  وجود  عدم  إزاء  يساورها  القلق  ولكن  الصدد،  ذلك  في  أيض�  المسؤولية  من  شيئ�  تتحّمل  الداخلية 

بتنسيق التنفيذ الشامل والفعال للبروتوكول االختياري في عموم الدولة الطرف.

البروتوكول  تنفيذ  عن  الكلية  بالمسؤولية  ُيكلف  حكومي  كيان  تعيين  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٦
االختياري، وعلى إنشاء آلية مؤسسية لتنسيق تنفيذ البروتوكول االختياري على نحو فعال فيما بين الوزارات وغيرها 

من الكيانات الحكومية والشركاء الحكوميين.

تخصيص الموارد

تأسف  لكنها  لالجئين،  المساعدة  تقديم  أجل  من  ضخمة  موارد  تنفق  الطرف  الدولة  أن  اللجنة  تالحظ   -٧
لعدم توفر معلومات عن مخصصات الميزانية المرصودة لتنفيذ البروتوكول االختياري.

توصي اللجنة بأن ترصد الدولة الطرف مخصصات ميزانية كافية لتنفيذ البروتوكول االختياري على وجه   -٨
التحديد.

النشر والتوعية

المصلحة  أصحاب  على  وتوزيعه  الرسمية  الجريدة  في  االختياري  البروتوكول  نشر  اللجنة  تالحظ   -٩
المتخذة  التدابير  كفاية  لعدم  تأسف  لكنها  االختياري،  البروتوكول  يشملها  التي  المجاالت  في  المتخصصين 
للجرائم  ضحايا  ا<طفال  وقوع  إلى  تؤدي  قد  التي  وا<خطار  اxبالغ،  آليات  سيما  وال  وأحكامه،  بمبادئه  للتوعية 

المشمولة بالبروتوكول االختياري، وهو ما اعترفت به الدولة الطرف نفسها.

توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف نشر مبادئ البروتوكول االختياري وأحكامه على نطاق واسع بين   -١٠
الناس عامة وبين ا<طفال وأسرهم.

التدريب

ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لوضع برامج لتدريب أفراد القوات المسلحة والشرطة،   -١١
وxذكاء الوعي بحقوق اxنسان والقانون الدولي اxنساني بين أفراد قواتها ا<منية. لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم 

تلقي فئات أخرى من المهنيين ذوي الصلة تدريب� مناسب� على أحكام البروتوكول االختياري.

ا<طفال،  بشؤون  ُيعنون  الذين  للمهنيين  االختياري  البروتوكول  أحكام  على  تدريب  بتوفير  اللجنة  توصي   -١٢
والقضاة  والمحامين  والشرطة  الدولية  السالم  حفظ  قوات  وأفراد  الهجرة  وسلطات  المعلمين  سيما  وال 

والعاملين في المجال الطبي وا<خصائيين االجتماعيين والصحفيين.

البيانات

بنزاعات  متأثرة  بلدان  من  قادمين  الطرف  الدولة  في  الالجئين  ا<طفال  من  كبير  عدد  وجود  إلى  نظر�   -١٣
مسلحة، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود نظام مركزي لجمع البيانات من أجل تحديد هوية وتسجيل جميع 
ا<طفال الالجئين في ا<راضي الخاضعة لوالية الدولة الطرف القضائية الذين ُيحتمل أن يكونوا ُجندوا في أعمال 

عدائية في الخارج أو اسُتخدموا فيها.

هوية  وتحديد  تسجيل  أجل  من  البيانات  لجمع  مركزي�  نظام�  الطرف  الدولة  تنشئ  بأن  اللجنة  توصي   -١٤
أو  الخارج  في  عدائية  أعمال  في  ُجندوا  يكونوا  أن  ُيحتمل  الذين  القضائية  لواليتها  الخاضعين  ا<طفال  جميع 
اسُتخدموا فيها. وتوصي اللجنة أيض� بأن تضمن الدولة الطرف جمع� سليم� للبيانات الخاصة با<طفال الالجئين 
أمور  جملة  حسب  البيانات  جميع  تصنيف  وينبغي  الممارسات.  هذه  لمثل  ضحايا  وقعوا  الذين  اللجوء  وملتمسي 
الزمنية  المدة  عن  فضًال  االقتصادية،  االجتماعية  والخلفية  اxثني  وا<صل  والجنسية  والسن  الجنس  منها 

الستخدام الطفل.

رابعS- الوقاية

التجنيد الطوعي

تالحظ اللجنة عدم وجود متطوعين في القوات المسلحة في الدولة الطرف. ولكنها تعرب عن قلقها   -١٥
إزاء المادة ٢/١٢ من قانون ا<من العام التي تجيز تعيين ا<شخاص الذين يزيد عمرهم عن السابعة عشرة ضباط� 

في ا<من العام.

ثمانية  إلى  وترفعه  العام  ا<من  لضباط  الطوعي  التجنيد  سن  الطرف  الدولة  تراجع  بأن  اللجنة  توصي   -١٦
عشرة سنة من أجل تعزيز حماية ا<طفال وتدعيمها عن طريق اعتماد معيار قانوني أعلى بشكل عام.

التثقيف في مجاَلي حقوق اsنسان والسالم

ومفاهيم  السالم  مجاَلي  في  التثقيف  xدماج  الطرف  الدولة  تتخذها  التي  بالمبادرات  اللجنة  ترحب   -١٧
اxنسان  حقوق  مجاَلي  في  التثقيف  إدراج  لعدم  تأسف  لكنها  المدرسية.  المناهج  في  اxنساني  الدولي  القانون 
والسالم، وكذلك المعرفة بالبروتوكول االختياري، كجزء إلزامي في مناهج التعليم االبتدائي والثانوي وفي برامج 

تدريب المعلمين.

توصي اللجنة بأن تدمج الدولة الطرف التثقيف اxلزامي في مجاَلي حقوق اxنسان والسالم في مناهج   -١٨
جميع المدارس، بما فيها المدارس العسكرية، مع اxشارة بشكل خاص إلى البروتوكول االختياري.

خامسSً- الحظر والمسائل ذات الصلة

التشريعات واللوائح الجنائية النافذة

تالحظ اللجنة تعليق االستدعاء إلى الخدمة الوطنية حتى إشعار الحق، لكنها تعرب عن القلق إزاء التباين   -١٩
السن  تتراوح  إذ  الطرف،  الدولة  تشريعات  عليه  تنص  كما  المسلحة  القوات  في  اxلزامي  للتجنيد  الدنيا  السن  في 
المسلحة  القوات  لتجنيد  صريحين  وتجريم  حظر  وجود  لعدم  أيض�  القلق  اللجنة  ويساور  سنة.  و١٨   ١٥ بين  الدنيا 
الشركات  ولتشغيل  العدائية،  ا<عمال  في  واستخدامهم  ا<طفاَل  للدولة  التابعة  غير  المسلحة  والجماعات 
ا<منية الخاصة ا<طفاَل واستخدامهم. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك <ن التشريعات في الدولة الطرف ال تحدد 
للمحكمة  ا<ساسي  روما  نظام  في  طرف  ا<ردن  أن  مع  حرب،  جريمة  بوصفه  سنة   ١٥ سن  دون  ا<طفال  تجنيد 

الجنائية الدولية.

تحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء مراجعة شاملة لتشريعاتها من أجل مواءمتها بالكامل مع مبادئ   -٢٠
البروتوكول االختياري وأحكامه، وال سيما:

للدولة  التابعة  غير  المسلحة  والجماعات  المسلحة  القوات  لتجنيد  صريحين  وتجريم  حظر  فرض  (أ)       
ا<طفاَل  الخاصة  ا<منية  الشركات  ولتشغيل  العدائية،  ا<عمال  في  واستخدامهم  ا<طفاَل 

واستخدامهم؛

(ب)     ضمان أن جريمة التجنيد غير القانوني لlطفال على يد القوات المسلحة والجماعات المسلحة غير   
التابعة للدولة تنطبق في زمن السلم وزمن الحرب على السواء؛

(ج)      تحديد تجنيد ا<طفال دون سن ١٥ سنة بوصفها جريمَة حرب ومعاقبة مرتكبيها؛  

الخاصة  وا<منية  العسكرية  الشركات  على  ل¯شراف  محلية  تنظيمية  تشريعات  اعتماد  ضمان  (د)     
ومساءلتها، وتنفيذ هذه التشريعات.

تجنيد الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة اoطفاَل واستخدامها لهم

الالجئين  ا<طفال  السورية  المسلحة  الجماعات  بتجنيد  تفيد  التي  التقارير  إزاء  بالغ  قلق  عن  اللجنة  تعرب   -٢١
السوريين من مخيمات الالجئين في الدولة الطرف واستخدامهم في أدوار قتالية وأدوار داعمة في آن واحد.

تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع تدابير فعالة بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة من أجل   -٢٢
لتلك  وتحقيق�  المسلحة.  النزاعات  في  لُيستخدموا  مجاورة  بلدان  إلى  وإرسالهم  تجنيدهم  من  ا<طفال  حماية 
الغاية، ينبغي للدولة الطرف أن تنظم حمالت توعية بشأن وضع ا<طفال الذين ُيزج بهم في النزاعات المسلحة، 
مخيمات  في  يعيشون  الذين  للمراهقين  مالئمة  وترفيهية  تعليمية  أنشطة  توفير  أجل  من  جهودها  تكثف  وأن 

الالجئين كوسيلة تمنع على نحو فعال تجنيدهم على يد الجماعات المسلحة.

الوالية القضائية خارج اsقليم

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إنشاء والية قضائية خارج إقليمها وممارسة تلك الوالية فيما   -٢٣
الصلة  ذات  الدولية  الصكوك  أيض�  ذلك  في  تراعي  وأن  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  بجميع  يتعلق 

التي هي طرف فيها، بما فيها نظام روما ا<ساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

 

تسليم المجرمين

المشمولة  الجرائم  مرتكبي  لتسليم  المزدوج  التجريم  شرط  الطرف  الدولة  تلغي  بأن  اللجنة  توصي   -٢٤
ذات  الثنائية  وإجراءاتها  معاهداتها  جميع  في  بالكامل  الجرائم  هذه  إدماج  تضمن  وبأن  االختياري،  بالبروتوكول 

الصلة.

سادسS- الحماية والتعافي وإعادة اsدماج 

التدابير المتخذة لحماية حقوق اoطفال الضحايا

تعرب اللجنة عن القلق إزاء كثرة حاالت اxعادة القسرية والترحيل لlسر وا<طفال الفلسطينيين الفارين   -٢٥
من النزاع في الجمهورية العربية السورية على مدار السنوات الثالث الماضية.

الكاملة لlطفال الفلسطينيين وأسرهم الفارين  الحماية  الدولة الطرف على ضمان توفير  تحث اللجنة   -٢٦
الرفض  عدم  ذلك  في  بما  القسرية،  اxعادة  عدم  بمبدأ  الكامل  التقيد  وضمان  السورية،  العربية  الجمهورية  من 
من  وأسرهم  اللجوء  وملتمسي  الالجئين  ا<طفال  جميع  تمّكن  تضمن  أن  الطرف  للدولة  وينبغي  الحدود.  عند 

الحصول على إجراءات منصفة وفعالة لتحديد وضعهم، دون تمييز.

أجل التعافي البدني والنفسي وإعادة اsدماج االجتماعي تقديم المساعدة من 

لكنها  السوريين،  الالجئين  ا<طفال  إلى  الطرف  الدولة  تقدمها  التي  الهائلة  بالمساعدات  اللجنة  تعترف   -٢٧
أن  ُيحتمل  اللجوء الذين  وملتمسي  الالجئين  ا<طفال  هوية  لتحديد  كاٍف  اهتمام  إيالء  عدم  بالغ إزاء  بقلق  تشعر 
محدودية  إزاء  أيض�  قلق  اللجنة  ويساور  بالنزاع.  مرتبطة  صدمات  إلى  تعرضوا  أو  النزاع  في  شاركوا  يكونوا 
المساعدة على التعافي البدني والنفسي التي تلقاها ا<طفال السوريون الذين يعانون من ضيق شديد وإعاقات 
حسية أو ذهنية أو عقلية نتيجة تعرضهم للعنف والمحن المرتبطة بالحرب في الجمهورية العربية السورية أو 

مشاهدتهم لها. 

توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تدريب� منهجي� على التحديد المبكر لهوية ا<طفال الذين ُيحتمل   -٢٨
العاملين  وخاصة  أجلهم،  من  أو  ا<طفال  مع  العاملين  المهنيين  جميع  إلى  به  تأثروا  أو  النزاع  في  شاركوا  أنهم 
للدولة  وينبغي  والطب.  التعليم  مجالي  في  والعاملين  الجيش،  وأفراد  الهجرة،  ودوائر  الحدودية  النقاط  في 
أن  ُيحتمل  الذين  اللجوء  وملتمسي  الالجئين  ا<طفال  إلى  المقدمين  والدعم  المساعدة  تعزز  أن  أيض�  الطرف 
يكونوا شاركوا في النزاع أو تعرضوا إلى الصدمة والتشريد المرتبطين بالنزاع، وتزويدهم بدعم ومساعدة خاصة، 
بطرق منها طلب المساعدة من الشركاء الدوليين والوكاالت الدولية من أجل وضع برامج لتعافي هؤالء ا<طفال 

البدني والنفسي.

سابعS- المساعدة والتعاون الدوليان 

التعاون الدولي

الخاصة  والممثلة  ا<حمر  للصليب  الدولية  اللجنة  مع  تعاونها  الطرف  الدولة  تواصل  بأن  اللجنة  توصي   -٢٩
منظمة  مع  أكبر  بشكل  التعاون  إمكانية  في  تنظر  وأن  وتعززه،  المسلح  والنزاع  با<طفال  المعنية  العام  لlمين 

ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وغيرها من كيانات ا<مم المتحدة في تنفيذ البروتوكول االختياري.

ثامنS- المتابعة والنشر

التوصيات،  لهذه  الكامل  التنفيذ  لضمان  الالزمة  التدابير  جميع  الطرف  الدولة  تتخذ  بأن  اللجنة  توصي   -٣٠
بوسائل منها إحالتها إلى البرلمان والوزارات المعنية، بما فيها وزارة الدفاع، والمحكمة العليا والسلطات المحلية 

للنظر فيها على النحو الالزم واتخاذ مزيد من اxجراءات بشأنها.

وتوصي اللجنة بأن ُيتاح التقرير ا<ولي والردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف والمالحظات الختامية   -٣١
ولمنظمات  عامة  للناس  اxنترنت،  طريق  عن  ذلك  في  بما  واسع،  نطاق  على  اللجنة  اعتمدتها  التي  الصلة  ذات 
المجتمع المدني ومجموعات الشباب والفئات المهنية وا<طفال، بغية إثارة النقاش بشأن البروتوكول االختياري 

والتوعية به وتنفيذه ورصده.

تاسعS- التقرير المقبل

عمًال بالفقرة ٢ من المادة ٨ من البروتوكول االختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تورد مزيد� من   -٣٢
المعلومات عن تنفيذ البروتوكول االختياري وهذه المالحظات الختامية في تقريرها الدوري المقبل الذي سُيقدم 

عمًال بالمادة ٤٤ من اتفاقية حقوق الطفل.

(NCFA) تم النشر من قبل المجلس الوطني لشؤون ا<سرة
من خالل المساعدة الفنية والماليةالتي قدمتها منظمة ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسف)

اoردن : المالحظات الختامية
والتوصيات

اللجنة الدولية لحقوق الطفل

(١٥)

والبروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل والمعنية ببيع ا<طفال، واستغالل ا<طفال في البغاء، واستخدام 
ا<طفال في المواد اxباحية في اجتماعيها رقم ١٨٧٩ و١٨٧٨ (انظر CRC/C/SR. ١٨٧٩) اللذين تم عقدهما في ٢٧ أيار 

من عام ٢٠١٣، وتم اعتماده في االجتماع رقم ١٩٠١ الذي تم عقده في ١٣ حزيران من عام ٢٠١٤.

الرابع  الدوريين  للتقريرين  الجامع  بالتقرير  المتعلقة   - الختامية  والتوصيات  المالحظات  نشر  من  الغرض  إن 
بإشراك  والمتعلقة  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياريين  البروتوكولين  بموجب  ا<ولية  والتقارير  والخامس 
إنتاج  في  ا<طفال  واستخدام  البغاء،  في  ا<طفال  واستغالل  ا<طفال،  وبيع  المسلحة،  النزاعات  في  ا<طفال 
والبرلمانيون  الحكومية،  الوكاالت  ذلك  في  بما  المعنية  المؤسسات  جميع  أن  من  التأكد  هو  اxباحية -  المواد 
الموكل  الدور  يلعبون  وا<طفال  المدني،  والمجتمع  المتحدة،  ا<مم  ووكاالت  الحكومية،  غير  والمنظمات 
حياة  على  إيجابي  تأثير  بالتالي  لهم  وكان  الختامية،  والتوصيات  للمالحظات  الفعال  التنفيذ  ضمان  في  إليهم 
مجال  في  النظر  مسؤولية  المعنية  المؤسسات  وتتحمل  ا<ردن.  في  الطفل  حقوق  واوضاع  ا<طفال 
مسؤولياتهم، وخبراتهم، زمعارفهم، ولعب الدور المنوط بکل منهم من أجل ضمان تنفيذ هذه المالحظات 

والتوصيات الختامية.

اتفاقية حقوق الطفل
Distr.: Generalا<مم المتحدة

8 July 2014
Original: English

لجنة حقوق الطفل
المالحظات الختامية على التقرير المقدم من اoردن بموجب الفقرة 1 من المادة 12 من 
البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع اoطفال واستغالل اoطفال في 

البغاء وفي المواد اsباحية@

نظرت اللجنة في التقرير ا<ولي لlردن (CRC/C/OPSC/JOR/١) في جلستها ١٨٧٨ المعقودة في ٢٧ أيار/مايو   -١
 ١٣ في  المعقودة   ١٩٠١ جلستها  في  التالية  الختامية  المالحظات  واعتمدت   ،(١٨٧٨.CRC/C/SR الوثيقة  (انظر   ٢٠١٤

حزيران/يونيه ٢٠١٤.

أوًال- مقدمة

CRC/C/OPSC/-) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها ا<ولي وبردودها الخطية على قائمة القضايا  -٢
JOR/Q/١/Add.١). وتعرب عن تقديرها للحوار البّناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

وتذّكر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه المالحظات الختامية ينبغي أن ُتقرأ مقترنة بالمالحظات الختامية   -٣
والخامس  الرابع  للتقريرين  الجامع  الطرف  الدولة  بتقرير  يتعلق  فيما   ٢٠١٤ حزيران/يونيه   ١٣ في  اعُتمدت  التي 
البروتوكول  بموجب  المقدم  ا<ولي  وبتقريرها   ،(٤-٥/CRC/C/JOR/CO) الطفل  حقوق  اتفاقية  بموجب  المقدم 

.(١/CRC/C/OPAC/JOR/CO) االختياري بشأن اشتراك ا<طفال في المنازعات المسلحة

ثانيS- مالحظات عامة

الجوانب اsيجابية

ترحب اللجنة باعتماد قانون منع االتجار بالبشر رقم ٩ لعام ٢٠٠٩.  -٤

وترحب اللجنة كذلك بالتقدم المحرز في إنشاء المؤسسات واعتماد الخطط والبرامج الوطنية التي تيسر   -٥
تنفيذ البروتوكول االختياري، بما في ذلك:

إنشاء أفرقة وطنية لحماية ا<سرة؛ (أ)   

االستراتيجية الوطنية لمنع االتجار بالبشر التي أطِلقت في آذار/مارس ٢٠١٠؛ (ب)   

إنشاء وحدات مكافحة االتجار بالبشر. (ج)   

ثالثS- البيانات

جمع البيانات

 ،٢٠١٢ نيسان/أبريل  في  الجنائي  البحث  xدارة  تابعة  بالبشر  االتجار  لمكافحة  وحدة  إنشاء  اللجنة  تالحظ   -٦
وتكليفها بتسجيل جميع حاالت االتجار بالبشر وجميع البيانات ذات الصلة، وتالحظ توقيع مذكرة تفاهم لتدريب 
الدولة  إنشاء  عدم  إزاء  بالقلق  تشعر  لكنها  العاملين،  ا<طفال  عن  البيانات  جمع  وسائل  على  العمل  مفتشي 

الطرف نظام� لجمع البيانات عن جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري.

اتفاقية حقوق الطفل
Distr.: Generalا<مم المتحدة

7 July 2014
Arabic
Original: English

لجنة حقوق الطفل
المالحظات الختامية المتعلقة بالتقرير المقدم من اoردن بموجب الفقرة 1 من المادة 8 من 
البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك اoطفال في المنازعات المسلحة@

نظرت اللجنة في التقرير ا<ولي لlردن (CRC/C/OPAC/JOR/١) في جلستها ١٨٧٩ المعقودة في ٢٧ أيار/مايو   -١
٢٠١٣، واعتمدت المالحظات الختامية التالية في جلستها ١٩٠١ المعقودة في ١٣ حزيران/يونيه ٢٠١٤.

أوًال- مقدمة

CRC/C/OPAC/-) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها ا<ولي وردودها الخطية على قائمة المسائل  -٢
JOR/Q/١/Add.١). وُتعرب عن تقديرها للحوار البّناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

وتذّكر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه المالحظات الختامية ينبغي أن ُتقرأ مقترنة بالمالحظات الختامية   -٣
التي اعتمدتها اللجنة في ١٣ حزيران/يونيه ٢٠١٤ فيما يتعلق بتقرير الدولة الطرف الجامع للتقريرين الرابع والخامس 
البروتوكول  بموجب  المقدم  ا<ولي  وبالتقرير   ،(٤-٥/CRC/C/JOR/CO) الطفل  حقوق  اتفاقية  بموجب  المقدم 
CRC/C/OP-) باحيةxاالختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع ا<طفال واستغالل ا<طفال في البغاء وفي المواد ا

.(١/SC/JOR/CO

ثانيS-  مالحظات عامة

الجوانب اsيجابية

ترحب اللجنة بمختلف التدابير اxيجابية المتخذة في المجاالت المتصلة بتنفيذ البروتوكول االختياري، وال   -٤
سيما بما يلي:

(أ)      الجهود الهائلة التي تبذلها الدولة الطرف من أجل استيعاب آالف الالجئين السوريين، بمن فيهم   
بتكلفة  أو  مجان�  العامة  الخدمات  من  كثير  على  الحصول  من  وتمكينهم  أراضيها،  في  ا<طفال، 

زهيدة؛

(ب)     كون ا<ردن أول بلد في الشرق ا<وسط تقّيد بالمهلة التي حددتها اتفاقية حظر استعمال وتخزين   
وإنتاج ونقل ا<لغام المضادة لlفراد وتدمير تلك ا<لغام، وأعلن خلّوه من ا<لغام ا<رضية في عام 

٢٠١٢؛

(ج)     مبادرة أجيال السالم العالمية التي أطلقها ا<مير فيصل بن الحسين من ا<ردن عام ٢٠٠٧، وهدفها   
في  الناس  بين  للتقريب  الرياضة  استخدام  على  العالم  أنحاء  جميع  من  شابة  قيادات  تدريب 

المجتمعات التي تشهد نزاعات.

اتفاقية حقوق الطفل
Distr.: Generalا<مم المتحدة

7 July 2014
Arabic
Original: English

المملكة ا<ردنية الهاشمية
رقم اxيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية

(٢٠١٧/10/٥٢٩٨)
يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى 

مصنفه وال يعّبر هذا المصنف عن رأي دائرة المكتبة 
الوطنية أو أي جهة حكومية أخرى



التمهيد: المقدمـــة :

وقعت حكومة المملكة ا<ردنية الهاشمية على اتفاقية ا<مم المتحدة لحقوق الطفل بتاريخ ٢٩  آب من عام ١٩٩٠ 
وصادقت عليها بتاريخ ٢٤  أيار من عام ١٩٩١. وعليه تلتزم حكومة المملكة بتقديم تقرير دوري كل خمس سنوات 
إلى لجنة ا<مم المتحدة لحقوق الطفل في جنيف/ سويسرا، وقد نظرت هذه اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين 
الدوريين الرابع والخامس لlردن في اجتماعيها رقم ١٨٧٧ و١٨٧٨ (انظر CRC/C/SR.١٨٧٧ & ١٨٧٨) اللذين عقدا بتاريخ ٢٦ 
و ٢٧ أيار من عام ٢٠١٤، وتم اعتمادهما في اجتماعها رقم ١٩٠١ الذي عقد بتاريخ  ١٣ حزيران من عام ٢٠١٤، ودعت اللجنة 
أن  على   ،٢٠١٩ عام  من  حزيران   ٢٢ في  السادس  الدوري  تقريرها  تقديم  إلى  الهاشمية  ا<ردنية  المملكة  حكومة 
والخامس،  الرابع  الدوريين  للتقريرين  الختامية  المالحظات  بمتابعة  المتعلقة  المعلومات  التقرير  هذا  يتضمن 
باxضافة إلى ذلك نظرت اللجنة في التقارير ا<ولية لlردن في البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل والتي 
ببيع  المتعلقة  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري  والبروتوكول  المسلحة  النزاعات  في  ا<طفال  بإشراك  تتعلق 
ا<طفال، واستغالل ا<طفال في البغاء، واستخدام ا<طفال في إنتاج المواد اxباحية في اجتماعيها رقم ١٨٧٩ و١٨٧٨ 
(انظر CRC/C/SR.١٨٧٩) اللذين عقدا بتاريخ  ٢٧ أيار من عام ٢٠١٣، وتم اعتماده في اجتماع رقم ١٩٠١ الذي عقد بتاريخ ١٣ 
حزيران من عام ٢٠١٤، وقد أوصت اللجنة بأن تتخذ الدولة جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في 
المالحظات الختامية المتعلقة بالتقرير الدوري الجامع للتقريرين الرابع والخامس والبروتوكولين االختياريين تنفيذا 
من  المزيد  واتخاذ  المالئم  النحو  على  فيها  للنظر  المعنية  الجهات  إلى  إحالتها  منها  إجراءات  عدة  طريق  عن  تاما 

اxجراءات المتعلقة بها.

كما أوصت اللجنة  بنشر التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس والمالحظات والتوصيات الختامية على 
شبكة  طريق  عن  النشر  الحصر  ال  المثال  سبيل  على  تشمل  طرق  عبر  ذلك  يكون  وأن  الدولة،  بلغات  واسع  نطاق 
الشباب،  ومجموعات  اxعالم،  ووسائل  والمنظمات،  المدني  وللمجتمع  الجمهور،  لعامة  واxتاحة  االنترنت، 
عليهما،  والتعرف  االختياريين،  وبروتوكوليها  االتفاقية  مناقشة  أجل  من  وا<طفال،  المهنية،  والمجموعات 

وتنفيذهما ورصدهما.

اهداف  تحقيق  الى  الرامية  الجهود  بمتابعة   (NCFA) ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  قانون  عليه  نص  لما  ووفقا 
االردنية  المملكة  صادقت  التي  والشباب  واالطفال  والمراة  االسرة  بشؤون  المتعلقة  الدولية  واالتفاقيات  المواثيق 
والتوصيات  المالحظات  تنفيذ  متابعة   وضمان  الطفل  حقوق  التفاقية  الدورية  التقارير  بإعداد  عليها،   الهاشمية 
تنفيذ  لمتابعة  شاملة  عمل  خطة  بوضع  المجلس  قام  الدولية،   الطفل  حقوق  لجنة  عن  الصادرة  الختامية 
اxقليمي  المكتب  من  فنية  وبمساعدة  لlردن،   ا<خير  الدوري  بالتقرير  المتعلقة  الختامية  والتوصيات  المالحظات 
المتعلقة  الختامية  والتوصيات  المالحظات  آخر  حول  الوعي  لنشر  تشاورية  عملية  بدأت  ا<ردن،  في  لليونيسف 
بالتقرير الدوري الجامع للتقريرين الرابع والخامس لlردن، وتم وضع خطة عمل شاملة للمتابعة في ضوء توصيات 
لنشر  المتابعة  عمل  خطة  من  جزء�  الختامية  والتوصيات  المالحظات  يشمل  الذي  التقرير  هذا  ويعد  اللجنة. 

المالحظات والتوصيات الختامية على نطاق واسع في جميع أرجاء المملكة.

يلتزم المجلس الوطني لشؤون ا<سرة (NCFA) بنشر الوعي حول حقوق الطفل على نطاق واسع، وسوف يساعد 
الوطني  المجلس  سيتابع  كما  الهدف.  هذا  تحقيق  في  الختامية  والتوصيات  بالمالحظات  المختص  التقرير  هذا 

لشؤون ا<سرة، المالحظات والتوصيات الختامية التفاقية ا<مم المتحدة لحقوق الطفل وبروتوكوليها االختياريين 
المالحظات  توزيع  وسيتم   .٢٠١٩ عام  من  حزيران  شهر  في  تسليمه  المقرر  السادس  الدوري  التقرير  تقديم  قبل 
والمسؤولين،  والصحفيين،  البرلمانيين،  ذلك  في  بما  المعنيين،  جميع  على  واسع  نطاق  على  الختامية  والتوصيات 
الوزارات  مع  دقيقة  متابعة  إجراء  وسيتم  أنفسهم.  وا<طفال  العامة،  والجماهير  المدني،  والمجتمع  والقضاة، 
المعنية على المستوى الوطني وجميع اxدارات المعنية على مستوى المحافظات لضمان اتخاذ الخطوات الالزمة 

على المستوى الوطني من أجل تنفيذ المالحظات والتوصيات الختامية.

لما  اليونسيف  للطفولة/  المتحدة  االمم  لمنظمة  امتنانه  عن   (NCFA) ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  ويعرب 
قدمته من مساعدات فنية مفيدة جد� في المتابعة الفعالة للمالحظات والتوصيات الختامية لضمان بذل الجهات 
جميع   (NCFA) ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  يشكر  كما  الختامية.  والتوصيات  المالحظات  لتنفيذ  المعنية 

المعنيين على اهتمامهم ودعمهم لهذا الجهد لتكون المملكة االردنية الهاشمية بلدا صديقا للطفل .

وا� ولي التوفيق

أمين عام المجلس الوطني لشؤون ا<سرة
فاضل  محمد الحمود

لجنة حقوق الطفل

المالحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس ل7ردن@

جلستيها  في   (٤-٥/CRC/C/JOR) والخامس  الرابع  الدوريين  للتقريرين  الجامع  التقرير  في  اللجنة  نظرت   -١
 ١٩٠١ جلستها  في  واعتمدت،   ،٢٠١٤ أيار/مايو  و٢٧   ٢٦ في  المعقودتين  و١٨٧٨)،   ١٨٧٧.CRC/C/SR (انظر  و١٨٧٨   ١٨٧٧

المعقودة في ١٣ حزيران/يونيه ٢٠١٤، المالحظات الختامية التالية.

أوًال- مقدمة

CRC/C/-) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف التقرير الموحد الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس  -٢
حقوق  لحالة  أفضل  فهم�  أتاحت  التي   ،(١.Add/٤-٥/CRC/C/JOR/Q) القضايا قائمة  على  الخطية  والردود   (٤-٥/JOR
المتعدد  الطرف  الدولة  وفد  مع  دار  الذي  البناء  للحوار  تقديرها  عن  اللجنة  وُتعرب  الطرف.  الدولة  في  الطفل 

القطاعات.  

أحرزته ثانيS- تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي 

ترحب اللجنة باعتماد التدابير التشريعية التالية:  -٣

(أ)       قانون منع االتجار بالبشر رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩؛  

(ب)     قانون الحماية من العنف ا<سري رقم ٦ لسنة ٢٠٠٨؛  

(ج)      قانون حقوق ا<شخاص المعوقين رقم ٣١ لسنة ٢٠٠٧.  

وتالحظ اللجنة مع التقدير أيض� تصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية أو انضمامها إليها:  -٤

في  المسلحة  المنازعات  في  ا<طفال  اشتراك  بشأن  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري  البروتوكول  (أ)        
أيار/مايو ٢٠٠٧؛

(ب)     البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع ا<طفال واستغالل ا<طفال في البغاء وفي   
المواد اxباحية في كانون ا<ول/ديسمبر ٢٠٠٦؛

(ج)      اتفاقية حقوق ا<شخاص ذوي اxعاقة في آذار/مارس ٢٠٠٨؛  

التفاقية  المكمل  وا<طفال،  النساء  وبخاصة  با<شخاص،  االتجار  ومعاقبة  وقمع  منع  بروتوكول  (د)      
ا<مم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في حزيران/ يونيه ٢٠٠٩.

وترحب اللجنة أيض� بالتدابير المؤسسية والسياساتية التالية:  -٥

(أ)        االستراتيجية الوطنية لlشخاص ذوي اxعاقة (٢٠٠٧-٢٠١٥)؛  

(ب)     االستراتيجية الوطنية لمنع االتجار بالبشر التي ُأطِلقت في آذار/مارس ٢٠١٠؛  

(ج)     المؤشرات التي وضعها المجلس الوطني لشؤون ا<سرة الستخدامها كمبادئ توجيهية من أجل   
تعزيز القدرات في مجال رصد تنفيذ االتفاقية.

الخاصة  اxجراءات  إلى  دعوة  أول   ٢٠٠٦ نيسان/أبريل  في  وّجهت  الطرف  الدولة  أن  بارتياح  اللجنة  وتالحظ   -٦
لlمم المتحدة لزيارة البلد.

(5)

ثالثS- دواعي القلق والتوصيات الرئيسية

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44 (6) من االتفاقية)

التوصيات السابقة المقدمة من اللجنة

ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف في تنفيذ المالحظات الختامية التي أبدتها اللجنة في عام ٢٠٠٦ بشأن   -٧
هذه  في  الواردة  التوصيات  بعض  أن  ا<سف  مع  تالحظ  أنها  غير   ،(٣/CRC/C/JOR/CO) الثالث  الدوري  تقريرها 

المالحظات لم ُتنفذ تنفيذ� كامًال.

أو  بالكامل  ُتنفذ  لم  التي  التوصيات  لتنفيذ  الالزمة  التدابير  جميع  الطرف  الدولة  تتخذ  بأن  اللجنة  توصي   -٨
بشكل كاٍف، وتكرر بشكل خاص التوصيات التي قدمتها إلى الدولة الطرف بشأن ما يلي:

جميع  على  الطفل  حقوق  مجال  في  العاملة  والمؤسسات  الهيئات  بين  التنسيق  تعزيز  مواصلة  (أ)       
المستويات بغية ضمان تنفيذ االتفاقية بشكل موحد في جميع المحافظات؛

بشأن  البيانات  جمع  وضمان  ا<طفال،  عن  مركزية  بيانات  قاعدة  بإنشاء  البيانات  جمع  آليات  تعزيز  (ب)     
بجميع  يتعلق  فيما  العمر  منها  معايير  حسب  وتصنيفها  االتفاقية  تغطيها  التي  المجاالت  جميع 
الذين  ا<طفال  وفئات  والريفية،  الحضرية  والمناطق  والجنس،  عشرة،  الثامنة  دون  ا<شخاص 
لصوغ  واستخدامها  االتفاقية  مع  تتسق  مؤشرات  وضع  وينبغي  خاصة.  حماية  إلى  يحتاجون 

سياسات وبرامج تهدف إلى تنفيذ االتفاقية بصورة فعالة؛

(ج)     مواصلة وضع أساليـب مبتكرة ومواتيـة للطفل xذكـاء الوعـي بفحـوى االتفاقيـة ومقاصـدها، وال   
في  المقيمين  ا<طفال  إلى  الوصول  بغية  اxعالم  وسائل  طريق  وعن  المحلي  الصعيد  على  سيما 

أنأى المناطق في البلد؛

(د)      مواصلة تعزيز جهودها الرامية إلى توفير مستوى مناسب ومنهجي من التدريب و/أو التوعية في   
والمحامين،  كالقضاة،  و<جلهم،  ا<طفال  مع  العاملة  المهنية  للفئات  الطفل  حقوق  مجال 
والمؤسسات،  المدارس  ومديري  والمعملين،  الصحيين،  والعاملين  القانون،  إنفاذ  وموظفي 

وا<خصائيين االجتماعيين، ورجال الدين، وقادة المجتمعات المحلية، فضًال عن الصحفيين؛

(ه)     ضمان حصول المؤسسة الوطنية لحقوق اxنسان على الموارد البشرية والمالية والتقنية الكافية،   
الصعيدين  على  وتقييمه  االتفاقية  تنفيذ  في  المحرز  التقدم  لرصد  الالزمة  التسهيالت  وامتالكها 

الوطني والمحلي، فضًال عن تلقي الشكاوى المقدمة من ا<طفال والتحقيق فيها ومعالجتها؛

وضع وتعزيز المشاريع المشتركة للتثقيف في مجال حقوق اxنسان، وإدراج التثقيف في مجال  (و)   
لمرحلَتي  الدراسية  المناهج  في  الطفل،  حقوق  مجال  في  التثقيف  سيما  وال  اxنسان،  حقوق 

التعليم االبتدائي والثانوي.

التحفظات

سحب  إمكانية  في  ستنظر  الطرف  الدولة  بأن  الحوار  أثناء  الوفد  رئيسة  به  صّرحت  ما  اللجنة  تالحظ   -٩
غير  و٢١   ٢٠ المادتين  على  الطرف  الدولة  تحفظ  بأن  رأيها  عن  مجدد�  اللجنة  وتعرب  االتفاقية.  على  تحفظاتها 

ضروري، وكذلك عن قلقها إزاء الطبيعة العامة وغير الدقيقة لتحفظ الدولة الطرف على المادة ١٤.

(6)

تحفظاتها  طبيعة  في  النظر  تعيد  بأن  الطرف  الدولة  إلى  قدمتها  التي  السابقة  توصيتها  اللجنة  تكرر   -١٠
 ١٩٩٣ عام  في  اxنسان  لحقوق  العالمي  المؤتمر  اعتمدهما  اللذين  فيينا  عمل  وبرنامج  xعالن  وفق�  سحبها  بغية 

(CRC/C/JOR/CO/٣، الفقرة ١١).

 التشريعات

تالحظ اللجنة مع التقدير أن نشر االتفاقية في الجريدة الرسمية بموجب القانون رقم ٥٠ لسنة ٢٠٠٦، عمًال   -١١
اللجنة  لكن  المحلية.  القوانين  على  ا<ولوية  لها  وأن  القانوني  وضعها  أوضح  قد  اللجنة،  قدمتها  سابقة  بتوصية 
قلقة إزاء التأخر الكبير في اعتماد قانون حقوق الطفل ومشروع قانون ا<حداث. وتشعر اللجنة بالقلق أيض� <ن 

جهود مواءمة اxطار القانوني المحلي مع مبادئ االتفاقية وأحكامها ال تزال غير كافية.

الحقوق  بجميع  إحاطته  وضمان  إبطاء  دون  الطفل  حقوق  قانون  سّن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -١٢
قانون  مشروع  اعتماد  في  الطرف  الدولة  تعّجل  بأن  كذلك  اللجنة  وتوصي  االتفاقية.  عليها  تنص  التي  والمبادئ 
با<طفال  المتعلقة  المحلية  القوانين  جميع  بدقة  الطرف  الدولة  تراجع  بأن  توصيتها  اللجنة  وتكرر  ا<حداث. 
واللوائح اxدارية ذات الصلة بغية ضمان استنادها إلى الحقوق ومطابقتها لالتفاقية (CRC/C/JOR/CO/٣، الفقرة ١٣).

 تخصيص الموارد

المخصصة  الميزانيات  لتحليل  ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  أجراها  التي  بالدراسة  اللجنة  ترحب   -١٣
لlطفال، فضًال عن وضع نموذج للميزانية يتضمن ا<هداف االستراتيجية والمهام التي تضطلع بها كل وزارة من 
الميزانية  في  العامة  التخفيضات  إزاء  اللجنة  يساور  القلق  لكن  حقوقهم.  وحماية  ا<طفال  احتياجات  تلبية  أجل 

الوطنية التي تهدد التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مجال نماء الطفل.

xعمال  المخصصة  "الموارد  بشأن   ٢٠٠٧ عام  في  اللجنة  نّظمته  الذي  العامة  المناقشة  يوم  ضوء  في   -١٤
الدولة  تقوم  بأن  اللجنة  توصي  االتفاقية،  من  و٦  و٤   ٢ المواد  على  وبالتركيز  الدول"،  مسؤولية   - الطفل  حقوق 

الطرف بما يلي:

(أ)        مواصلة تخصيص موارد كافية في الميزانية xعمال حقوق الطفل، عمًال بالمادة ٤ من االتفاقية؛  

(ب)    إجــراء تقييمات منهجيــة <ثر السياسات الهادفـــة إلى تقليـــص العجز في الميزانية الوطنية على   
في  سلب�  قد تؤثر  سياسات  أي  اعتماد  التقييمات، االمتناع عن  تلك  نتيجة  الطفل، وبناًء على  حقوق 

ا<طفال؛

في  الطفل  حقوق  على  قائم  نهج  اعتماد  الطرف،  الدولة  وضعته  الذي  الميزانية  نموذج  على  بناًء  (ج)       
في  واستخدامها  للطفل  المخصصة  للموارد  تتّبع  نظام  بتطبيق  وذلك  الدولة،  ميزانية  وضع 
على  أيض�  اللجنة  وتحث  الطفل.  مجال  في  االستثمار  حجم  إبراز  وبالتالي  عام،  بشكل  الميزانية 
في  القطاعات  من  قطاع  أي  في  االستثمارات  <ثر  تقييمات  إجراء  أجل  من  التتّبع  نظام  استخدام 

مصالح الطفل الفضلى، وضمان قياس اختالف أثر هذه االستثمارات بين الفتيات والفتيان؛

تدابير  تتطلب  قد  التي  الضعف  أو  الحرمان  أوضاع  في  لlطفال  استراتيجية  ميزانية  بنود  تحديد  (د)      
اجتماعية إيجابية، وضمان حماية بنود الميزانية هذه حتى في أوقات ا<زمات االقتصادية أو الكوارث 

الطبيعية أو حاالت الطوارئ ا<خرى.

(7)

(1) (٢)

قام  أن  وبعد   .(UNCRC) الطفل  لحقوق  المتحدة  ا<مم  اتفاقية  في  طرف�  الهاشمية  ا<ردنية  المملكة  تعد 
التقرير  وقدم   .١٩٩٣ عام  من  الثاني  تشرين  شهر  في  ا<ولي  تقريره  ا<ردن  قدم  االتفاقية،  هذه  على  بالمصادقة 
الدوري الثاني الذي كان مقرر� في عام ١٩٩٨ في شهر أيلول من عام ١٩٩٩. وقدم التقرير الدوري الثالث الذي كان 
الرابع  التقريرين  تقديم  تم  ولذلك  سنوات.  ثالث  مدته  وبتأخير   ٢٠٠٦ عام  من  آذار  شهر  في   ٢٠٠٣ عام  في  مقرر� 
الختامية  المالحظات  اعتماد  وتم   ٢٠١٤ عام  في  الطفل  حقوق  لجنة  فيهما  ونظرت   ٢٠١٣ عام  في  مع�  والخامس 
والتوصيات في ١٨ تموز من عام ٢٠١٤. ومن المقرر أن يصدر التقرير الدوري السادس لlردن في ٢٢ حزيران من عام 
٢٠١٩ حيث بقي أقل من عامين. ولذلك من الضروري أن يكون هناك متابعة فعالة للمالحظات والتوصيات الختامية 
الحالية حتى نتمكن من االستعداد جيد� في الوقت الذي يتم فيه إعداد تقريرنا الدوري السادس المقرر تقديمه 

بعد أقل من عامين من ا¦ن.

المجاالت  من  مجال   ١٢ في  توزيعها  تم  التي  الختامية  والتوصيات  المالحظات  من  بندا   ٧١ مجموعه  ما  يوجد 
الرئيسية التي تشمل:

أ- التدابير العامة للتنفيذ (المواد ٤، و٤٢، و٤٤ (٦) من االتفاقية)
ب- المبادئ العامة (المواد ٢، و٣، و٦، و١٢ من االتفاقية)

ج- الحقوق والحريات المدنية (المواد ٧، و٨، و١٣-١٧)
د- العنف ضد ا<طفال (المواد ١٩، و٢٤ (٣)، و٢٨ (٢)، و٣٤، و٣٧ (أ)، و٣٩)

ه- البيئة ا<سرية والرعاية البديلة (المواد ٥، و٩-١١، و١٨ (١ و٢)، و٢٠، و٢١، و٢٥، و٢٧ (٤))
و- اxعاقة، والصحة ا<ساسية، والرفاه االجتماعي (المواد ٦، و١٨ (٣)، و٢٣، و٢٤، و٢٦، و٢٧ (١-٣)، و٣٣)

ز- التعليم وا<نشطة الترفيهية والثقافية (المواد ٢٨، و٢٩، و٣٠، و٣١)
ح- تدابير الحماية الخاصة (المواد ٢٢، و٣٠، و٣٢، و٣٣، و٣٥، و٣٦، و٣٧ (ب)- (د)، و٣٨-٤٠)

ط- المصادقة على البروتوكول االختياري المتعلق بإجراء  تقديم البالغات 
ي- المصادقة على ا<دوات الدولية لحقوق اxنسان

ك- المتابعة والنشر
ل- التقرير المقبل

ويشكل المجلس الوطني لشؤون ا<سرة (NCFA) ووزارة العدل ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ووزارة العمل 
ووزارة التنمية االجتماعية ووزارة الداخلية اكثر الجهات المسؤولة عن تنفيذ المالحظات والتوصيات الختامية إلى 
جانب  وإلى  المحافظات.  في  الحكومية  الجهات  بعض  ذلك  في  بما  ا<خرى  واxدارات  الجهات  من  عدد  جانب 
الوزارات والهيئات الحكومية، تلعب وكاالت ا<مم المتحدة المعنية، والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، 
وا<وساط ا<كاديمية، ووسائل اxعالم، وغيرها من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، والمجتمعات المحلية، 

وا<سر دورا رئيسيا في ضمان تنفيذ برنامج المالحظات والتوصيات الختامية.

وإلى جانب النظر في التقرير الدوري الموحد الرابع والخامس لlردن، نظرت اللجنة أيض� في التقارير ا<ولية لlردن 
المسلحة  النزاعات  في  ا<طفال  باشتراك  والمتعلقة  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري  البروتوكول  بموجب 

(3) (4)

باء- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 من االتفاقية)

عدم التمييز

غير  وأب  أردنية  <م  المولودين  ا<طفال  ضد  القانون  بحكم  التمييز  إزاء  قلقها  عن  مجدد�  اللجنة  تعرب    -١٥
إزاء  أيض�  بالقلق  اللجنة  وتشعر  الزواج.  إطار  خارج  المولودين  ا<طفال  ضد  والتمييز  ا<ب،  جنسية  على  بناًء  أردني 
في  يعيشون  الذين  وا<طفال  اxعاقات  ذوو  وا<طفال  فلسطيني  أصل  من  ا<طفال  منه  يعاني  الذي  التمييز 

المؤسسات وا<طفال الذين يعيشون في فقر مدقع وا<طفال في المناطق النائية.

"أطفاًال  أو  شرعيين"  "غير  بوصفهم  لlطفال  التمييزية  التصنيفات  إلغاء  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -١٦
ضحايا للسفاح"، واعتماد استراتيجية استباقية وشاملة من أجل القضاء على التمييز على أي أسس بحكم القانون 

والواقع، والتمييز ضد جميع فئات ا<طفال في أوضاع التهميش أو الحرمان.

وتعرب اللجنة عن القلق <ن تشريعات الدولة الطرف وطريقة تطبيقها ال تزال تميز ضد الفتيات، وبا<خص   -١٧
المعاهدات.  هيئات  من  المتكررة  التوصيات  من  الرغم  على  العنف،  من  والحماية  والزواج  الميراث  مجاالت  في 
وتشعر اللجنة بالقلق أيض� لعدم كفاية الجهود التي تبذلها الدولة الطرف، بما في ذلك مع رجال الدين وقادة 
والقواعد  والممارسات  المواقف  وتغيير  لمكافحة  الجماهيري،  اxعالم  ووسائل  التعليمية  والمؤسسات  الرأي 
الضارة التي تتغاضى عن التمييز ضد الفتيات وانتهاكات حقوقهن في إطار االتفاقية، بما في ذلك العنف القائم 

على نوع الجنس، على الرغم من أن الفتيات ال يزلن يواجهن التمييز من أبكر مراحل حياتهن وطيلة طفولتهن.

اxبطاء.  من  مزيد  دون  الفتيات  ضد  تميز  التي  التشريعات  جميع  إلغاء  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -١٨
وينبغي للدولة الطرف أن تمنح ا<ولوية العتماد استراتيجية شاملة لمكافحة جميع أشكال التمييز ضد الفتيات، 
وتكرر  الفتيات.  ضد  والعنف  التمييز  إلى  وتؤدي  منتشرة  تزال  ال  التي  السلبية  الجنسانية  النمطية  للصور  والتصدي 
اللجنة توصيتها بضرورة دعوة القادة المحليين ورجال الدين وغيرهم من القادة إلى االضطالع بدور أكثر فاعلية 
ذلك  في  المحلية  المجتمعات  إلى  التوجيه  وتقديم  عليه،  والقضاء  الطفالت  ضد  العنف  منع  جهود  دعم  في 

الصدد (CRC/C/JOR/CO/٣، الفقرة ٣٢).

مصالح الطفل الفضلى

قانون  في  الرئيسية  المبادئ  أحد  الفضلى  الطفل  مصالح  جعل  في  الطرف  الدولة  رغبة  اللجنة  تالحظ   -١٩
ا<حوال الشخصية المؤقت رقم ٣٦ لسنة ٢٠١٠، لكن القلق يساورها <ن العديد من أحكام القانون تعكس إساءة 
التي  الجنسية  ونقل  والميراث  والزواج  الطفل  بحضانة  المتعلقة  تلك  سيما  وال  الفضلى،  الطفل  لمصالح  تفسير 
القانون  <ن  خاص  بشكل  بالقلق  اللجنة  وتشعر  االعتبار.  الفضلى  مصالحه  إيالء  في  الطفل  حق  مع  تتعارض 
(المادة ٣٠٨ من قانون العقوبات) والفقه القضائي في الدولة الطرف يتيحان اعتبار زواج الفتاة من مغتصبها أمر� 

يصب في مصلحتها الفضلى، على الرغم من أن هذا الخيار يشّكل بحد ذاته انتهاك� خطير� لالتفاقية.

إيالء  في  الطفل  بحق  المتعلق   (٢٠١٣)١٤ رقم  العام  اللجنة  تعليق  ضوء  في  الطرف،  الدولة  اللجنة  تذّكر   -٢٠
التي  الحقوق  بجميع  والفعال  الكامل  التمتع  ضمان  إلى  يهدف  الحق  هذا  أن  ا<ول،  االعتبار  الفضلى  مصالحه 
تعترف بها االتفاقية وإلى ضمان النماء الكلي لlطفال. وتوصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف إدماج هذا الحق 
جميع  عن  فضًال  والقضائية،  واxدارية  التشريعية  اxجراءات  جميع  في  ثابت  بشكل  وتطبيقه  مالئم  بشكل 
ع الدولة الطرف على  السياسات والبرامج والمشاريع التي لها صلة با<طفال أو تؤثر فيهم. وفي ذلك الصدد، تشجَّ
تحديد  في  سلطة  مواقع  يحتلون  الذين  المعنيين  ا<شخاص  لجميع  التوجيه  لتقديم  ومعايير  إجراءات  وضع 
مصالح الطفل الفضلى في جميع المجاالت، وفي منح تلك المصالح ا<همية التي تستحقها بوصفها اعتبار� أول. 
العامة  االجتماعية  الرعاية  مؤسسات  ذلك  في  بما  العامة،  جمهور  بين  والمعايير  اxجراءات  هذه  نشر  وينبغي 

والخاصة، فضًال عن المحاكم والسلطات اxدارية والهيئات التشريعية والقادة المحليين ورجال الدين.

(8)

الحق في الحياة والبقاء والنماء

٢١-  تعرب اللجنة عن عميق قلقها <ن المادة ٣٤٥ مكرر� من قانون العقوبات، التي استحدثتها الدولة الطرف 
ف،  ف، وبالتالي من ُحكم مخفَّ عن طريق تعديل، ال تستثني مرتكبي هذه الجرائم من االستفادة من العذر المخفِّ
جرائم  ُيسمى  ما  بذريعة  سنوي�  الفتيات  عشرات  قتل  استمرار  رغم  سنة   ١٥ من  أصغر  الضحية  كانت  حال  في  إّال 
يزلن،  وال  كّن،  الجرائم  لهذه  ضحايا  للوقوع  المعرضات  الفتيات  <ن  أيض�  شديد  بقلق  اللجنة  وتشعر  الشرف. 

ُيحتجزن تعسفي� في اxصالحيات ¦جال غير مسماة بداعي حمايتهن.

عن  تتغاضى  التي  القانونية  ا<حكام  جميع  إبطاء  دون  تلغي  أن  على  بقوة  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢٢
الجرائم القائمة على نوع الجنس، وال سيما المواد ٩٧ و٩٩ و٣٤٠ و٣٤٥ مكرر� من قانون العقوبات، وأن تضمن تلّقي 
الشرف،  جرائم  ُيسمى  ما  بذريعة  المرتكبة  الجرائم  فيها  بما  الجنس،  نوع  على  القائمة  الجرائم  مرتكبي  جميع 
عقوبات تتناسب مع خطورة جرائمهم. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيض� على إخالء سبيل جميع النساء والفتيات 
حماية  أي تدبير  أن  وضمان  البلد،  عموم  في  لحمايتهن  وآليات مالئمة  مالجئ  وإنشاء  فور�،  الحجز  في  الموَدعات 

موجه لهن يوَضع بمشاركتهن وموافقتهن.

احترام آراء الطفل

حق  تعزيز  أجل  من  بالتقرير  المشمولة  الفترة  أثناء  الطرف  الدولة  اتخذتها  التي  بالمبادرات  اللجنة  ترحب   -٢٣
الطفل في االستماع إليه، وال سيما عن طريق التشاور مع ا<طفال في سياق إعداد تقرير الدولة الطرف، والمسح 
اxجراءات  <ن  قلقها  عن  مجدد�  اللجنة  تعرب  ذلك،  ومع  ا<طفال.  برلمانات  وإنشاء  للشباب،  الثاني  الوطني 
يزال  ال  الطفل  آراء  احترام  و<ن  إليه،  االستماع  في  الطفل  حق  على  منهجي  بشكل  تنص  ال  واxدارية  القانونية 
محدود� نظر� للمواقف المجتمعية التقليدية من ا<طفال، وال سيما الفتيات، في داخل ا<سرة والمجتمع بشكل 

عام.

تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم ١٢(٢٠٠٩) المتعلق بحق الطفل في االستماع إليه،   -٢٤
الذي يؤكد أن حق الطفل في التعبير بحرية عن رأيه يشكل أحد أهم العناصر في كرامة الطفل، وأن ا<سرة التي 
العمر،  من  ا<ولى  المراحل  منذ  الجد  مأخذ  آراؤه  فيها  تؤخذ  والتي  بحرية  آرائه  عن  يعّبر  أن  فيها  للطفل  يمكن 
وتوصي  ا<وسع.  المجتمع  في  إليه  االستماع  في  الحق  لممارسة  الطفل  يعّد  ما  وهي  مهم�،  نموذج�  تشّكل 

اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

في  إليه  االستماع  في  الطفل  بحق  تعترف  التي  للتشريعات  الفعال  التنفيذ  لضمان  تدابير  اتخـــاذ  (أ)       
ا<خصائيين  امتثال  لضمان  إجراءات  و/أو  ُنظم  وضع  ذلك  في  بما  الصلة،  ذات  القانونية  الدعاوى 

االجتماعيين والمحاكم لهذا المبدأ.

(ب)     إجـــراء بحوث لتحديد أهم القضايا من وجهة نظر ا<طفال، وسماع آرائهم بشأنها، ومعرفة مدى   
مراعاة آرائهم في القرارات التي ُتتخذ داخل ا<سرة وتؤثر في حياتهم، وتحديد القنوات القائمة أو 
الوطني  الصعيد  على  القرار  صنع  عملية  في  ا<كبر  التأثير  ممارسة  من  تمّكنهم  التي  المحتملة 

والمحلي.

(ج)      تنفيـذ برامـج وأنشطــة توعيـة لتعزيز مشاركة جميع ا<طفال بصورة هادفة وقائمة على التمكين   
الفتيات  إيالء  مع  الطلبة،  مجالس  ضمن  ذلك  في  بما  والمدارس،  المحلي  والمجتمع  ا<سرة  في 

وا<طفال في أوضاع هشة اهتمام� خاص�.

(9)

جيم- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و17-13 من االتفاقية)

الحق في الجنسية

كّن  إذا  أمهاتهن  جنسية  اكتساب  ا<ردنيات  ا<مهات  أطفال  على  متعذر�  يزال  ال  <نه  قلقة  اللجنة  تظل   -٢٥
متزوجات من غير أردنيين، ما قد يؤدي إلى حالة انعدام الجنسية، ويتسبب في معاناة هؤالء ا<طفال وأسرهم 
والرعاية  التعليم  بخدمات  لالنتفاع  مثًال  مؤهلين  غير  ُيعتبرون  إنهم  إذ  اقتصادية،  صعوبات  ومن  التمييز  من 
الجنسية  بأن  تفيد  التي  المصداقية  وذات  بأدلة  المدعومة  التقارير  بالغ  بقلق  اللجنة  وتالحظ  المدعومة.  الصحية 
بشكل  يقيمون  الذين  الفلسطينية  وا<سر  ا<طفال  عشرات  من  بالتقرير  المشمولة  الفترة  في  ُسحبت  ا<ردنية 

دائم في ا<ردن، على الرغم من التطمينات التي قدمها وفد الدولة الطرف أثناء الحوار.

تكرر اللجنة توصيتها إلى الدولة الطرف بمراجعة قانون الجنسية ا<ردنية رقم ٦ لعام ١٩٥٤ وتعديله بغية   -٢٦
ضمان تمتع ا<م ا<ردنية المتزوجة بغير أردني بحقها في منح جنسيتها <طفالها على قدم المساواة مع الرجل 
الالجئة  ا<سر  من  ا<ردنية  الجنسية  سحب  عن  الكف  على  أيض�  الطرف  الدولة  اللجنة  وتحث  تمييز.  ودون 
خفض  اتفاقية  إلى  االنضمام  في  الطرف  الدولة  تنظر  بأن  أيض�  اللجنة  وتوصي  ا<ردن.  في  المقيمة  الفلسطينية 

حاالت انعدام الجنسية لعام ١٩٦١.

) و39) أ دال- العنف ضد اoطفال (المواد 19 و24(3) و28(2) و34 و37(

العقاب البدني

ترحب اللجنة بالمبادرات التي تنّفذها الدولة الطرف مثل حملة "مع� نحو بيئة مدرسية آمنة" التي تهدف   -٢٧
إلى تعريف المعلمين با<ساليب التربوية اxيجابية. لكن اللجنة قلقة <ن الصيغة المعدلة من المادة ٦٢ من قانون 
العقوبات ال تزال تجيز للوالدين وا<وصياء إنزال ضروب تأديب بأطفالهم وفق "ما يبيحه العرف العام"، ما دامت ال 
تلحق بهم أذى بدني�، و<ن مسح السكان والصحة ا<سرية في ا<ردن لعام ٢٠١٢ أظهر أن ٨٩ في المائة من ا<طفال 

يتعرضون لضروب تأديب عنيفة.

تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم ٨(٢٠٠٦) المتعلق بحق الطفل في الحماية من   -٢٨
العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة الذي شددت فيه اللجنة على رفض جميع أشكال 
العنف ضد ا<طفال، مهما كانت طفيفة، وعلى أن صالحيات الوالدين ال ينبغي في أي حال من ا<حوال أن تقّوض 

حق الطفل في حمايته من العقاب البدني. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

حظر�  ا<ماكن  جميع  في  البدني  العقاب  وحظر  إبطاء  دون  العقوبات  قانون  من   ٦٢ المادة  إلغاء  (أ)        
قطعي�؛

بصورة  قضائية  دعاوى  وإقامة  فعاًال،  تنفيذ�  البدني  العقاب  تحظر  التي  القوانين  تنفيذ  ضمان  (ب)    
منهجية ضد َمن ُيعاقبون ا<طفال بدني�؛

ا<طفال  بمشاركة  االجتماعية  والتعبئة  والتوعية  العام  التثقيف  مجاالت  في  دائمة  برامج  وضع  (ج)     
البدني،  للعقاب  الضارة  والنفسية  البدنية  ا¦ثار  تعالج  الدين،  ورجال  المحلية  والمجتمعات  وا<سر 
في  وتشاركية  عنيفة  وغير  إيجابية  أشكال  وتعزيز  الممارسة،  تلك  من  العامة  المواقف  تغيير  بغية 

تنشئة ا<طفال وتأديبهم كبديل عن العقاب البدني؛

منع  استراتيجيات  تصميم  في  ا<طفال،  ذلك  في  بما  ككل،  المجتمع  ومشاركة  إشراك  ضمان  (د)     
معاقبة ا<طفال بدني� وتنفيذها.

(١٠) (١١)

اsيذاء واsهمال

سيما  وال  المنزلي،  للعنف  التصدي  صعيد  على  الطرف  الدولة  اتخذتها  التي  بالخطوات  اللجنة  ترحب   -٢٩
اعتماد قانون الحماية من العنف ا<سري رقم ٦ لسنة ٢٠٠٨، والخطة االستراتيجية الوطنية لحماية ا<سرة والوقاية 
لثبوت  عميق  بقلق  تشعر  اللجنة  لكن  المنزلي.  العنف  حاالت  لتتّبع  نظام  وإنشاء   ،٢٠٠٥-٢٠٠٩ لlعوام  العنف  من 
قصور تلك التدابير عن االستجابة للشواغل الكثيرة التي أعربت عنها اللجنة في عام ٢٠٠٦، وهو ما يتضح من استمرار 

وقوع ا<طفال، وال سيما الفتيات، ضحايا ل¯يذاء واxهمال على نطاق واسع.

 ،٣/CRC/C/JOR/CO)  ٢٠٠٦ عام  من  توصياتها  لتنفيذ  ا<ولوية  من  مزيد  منح  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣٠
وسوء  المنزلي  العنف  عن  وطنية  دراسة  إجراء  بضرورة  المتعلقة  التوصيات  وبخاصة  فعاًال،  تنفيذ�   (٥٥ الفقرة 
ووضع  وطبيعتها،  وأسبابها  المشكلة  هذه  نطاق  تقييم  أجل  من  ا<سرة  داخل  وإيذائهم  ا<طفال  معاملة 
وسوء  ا<طفال  إيذاء  حاالت  لتحديد  فعال  نظام  ووضع  له،  والتصدي  المنزلي  العنف  لمنع  شاملة  استراتيجية 

معاملتهم واxبالغ عنها وإدارتها. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيض� على ما يلي:

أحكام  أي  وإلغاء  الزوجي،  االغتصاب  فيها  بما  المنزلي،  العنف  أشكال  جميع  يجّرم  قانون  اعتماد  (أ)       
قانونية تتسامح مع مرتكبي العنف المنزلي، وذلك على وجه ا<ولوية؛

(ب)     إنشاء قاعدة بيانات وطنية عن جميع حاالت العنف المنزلي المترّكب ضد ا<طفال؛  

والعادات  والتقاليد  المواقف  لتغيير  عملية  تدابير  واتخاذ  واxيذاء،  للعنف  الجذرية  ا<سباب  معالجة  (ج)      
والممارسات السلوكية التي كثير� ما تبرر العنف المنزلي، وال سيما ضد الفتيات؛

والتصدي  وإهمالهم،  ا<طفال  وإيذاء  المنزلي  العنف  منع  إلى  الرامية  المجتمعية  البرامج  تشجيع  (د)       
المحلي  المجتمع  وأفراد  والمتطوعين  السابقين  الضحايا  إشراك  منها  بطرق  المشاكل  لهذه 

ودعمهم في مجال التدريب؛

(ه)     ضمــان تقديم مستــوى مالئـــم من المساعدة الطبيــــة والقانونيـــة والنفسية والسكن لlطفال   
به  تعّهدت  الذي  االلتزام  مع  يتماشى  بما  اxيواء  دور  عدد  وزيادة  المنزلي،  العنف  ضحايا  والنساء 

الدولة الطرف في االستعراض الدوري الشامل لعام ٢٠٠٩ (A/HRC/٢٩/١١، الفقرة ٩٢-٢١)؛

(و)       تقديم معلومات مفصلة في تقريرها الدوري المقبل عن التدابير المتخذة للتصدي للعنف المنزلي   
ونتائج تلك التدابير.

االستغالل الجنسي واsيذاء الجنسي

تشعر اللجنة بقلق عميق <ن المادة ٣٠٨ من قانون العقوبات تتيح لمرتكبي جريمة االغتصاب اxفالت من   -٣١
العقاب إذا تزوجوا من الفتاة التي اعتدوا عليها. ويساور اللجنة قلق أيض� <ن المادة ٣١٠ من قانون العقوبات تتيح 
اللجنة  وتشعر  ا<خالق".  بفساد  "معروفة  ُتعتبر  الفتاة  كانت  إذا  العقاب  من  اxفالت  الجنسي  اxيذاء  لمرتكبي 
بالقلق أيض� <ن تشريعات الدولة الطرف ال تحمي الفتيان من اxيذاء الجنسي واالستغالل الجنسي، وال تنص على 

أحكام تتناسب مع خطورة الجرائم الجنسية المرتبكة ضد ا<طفال.

وجميع  العقوبات  قانون  من  و٣١٠   ٣٠٨ المادتين  إلغاء  في  التعجيل  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣٢
ا<حكام القانونية التي يمكن استخدامها للتساهل مع المعتدين على ا<طفال جنسي�. وينبغي للدولة الطرف 
الجنسي  اxيذاء  أشكال  جميع  من  الفتيان،  فيهم  بمن  ا<طفال،  لجميع  الكاملة  الحماية  تضمن  أن  أيض� 

واالستغالل الجنسي. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيض� على ما يلي:

(أ)       وضع آليات وإجراءات ومبادئ توجيهية لضمان إلزامية اxبالغ عن حاالت إيذاء ا<طفال واستغاللهم   
جنسي�؛

ا<طفال  لجميع  وفعالة  لlطفال  ومواتية  وسرية  إليها  الوصول  يسهل  إبالغ  قنوات  توفر  ضمان  (ب)     
لتمثيل  قانوني  وصي  أو  الوالدين  أحد  وجود  يوِجب  الذي  الشرط  وإلغاء  االنتهاكات،  هذه  ضحايا 

الطفل الضحية؛

(ج)      تنفيذ أنشطة توعية لمكافحة الوصم االجتماعي لضحايا االستغالل الجنسي واxيذاء الجنسي، بما   
في ذلك سفاح المحارم؛

الضحايا وفق�  التعافي وإعادة اxدماج االجتماعي لlطفال  (د)     ضمان وضع برامج وسياسات من أجل   
<غراض  لlطفال  الجنسي  االستغالل  لمكافحة  العالمي  المؤتمر  اعتمدها  التي  الختامية  للوثائق 
بالبرازيل،  جانيرو  دي  وريو  باليابان،  ويوكوهاما  ستوكهولم،  في  و٢٠٠٨  و٢٠٠١   ١٩٩٦ ا<عوام  في  تجارية 

على التوالي.

الممارسات الضارة

الفتيات،  آالف  وزواج  الطرف،  الدولة  في  القاصرات  الفتيات  زواج  حاالت  في  الزيادة  إزاء  قلقة  اللجنة  تزال  ال   -٣٣
منهن من لم تتجاوز الخامسة عشرة، كل سنة نتيجة اxفراط في اللجوء إلى االستثناءات من السن الدنيا للزواج، 
والسلطة التقديرية الواسعة الممنوحة لقاضي القضاة وا<وصياء القانونيين في ذلك الصدد. ويساور اللجنة قلق 
بشكل خاص <ن حاالت الفقر وحاالت الحمل خارج إطار الزواج غالب� ما تؤدي في الممارسة الواقعية إلى إجازة هذا 

الزواج.

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فاعلة لوضع حد لممارسة الزواج المبكر والقسري. كما تكرر   -٣٤
CRC/C/-) المبكر الزواج  عن  الناشئة  الكثيرة  السلبية  با¦ثار  توعية  حمالت  الطرف  الدولة  تنّفذ  بأن  توصيتها  اللجنة 

JOR/CO/٣، الفقرة ٢٨).

الوصول إلى العدالة وسبل االنتصاف

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعلومات التي قدمها الوفد وتفيد بأن من المتعذر على ا<طفال دون سن   -٣٥
الخامسة عشرة تقديم شكاوى بشأن انتهاكات حقوقهم إذا لم يكن الوالدان أو ا<وصياء القانونيون موجودين 

لمساعدتهم. ويساور اللجنة القلق أيض� إزاء االفتقار إلى آليات لدعم ا<طفال في اxبالغ عن ادعاءاتهم.

وسبل  العدالة  إلى  ا<طفال  وصول  لضمان  الالزمة  التدابير  جميع  اتخاذ  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣٦
واسع  بشكل  عنها  ومعلن  آمنة  إبالغ  آليات  وضع  أمور،  جملة  بين  من  الطرف،  للدولة  وينبغي  الفعالة.  االنتصاف 
الصحة  مجاَلي  في  مساَعدة  خدمات  ا¦ليات  هذه  تترافق  وأن  ا<طفال،  لفائدة  إليها  الوصول  ويسهل  وسرية 
العامة والدعم االجتماعي، وإلغاء شرط حضور والد الطفل لمساعدته في تقديم الشكوى. وتحث اللجنة الدولة 
ووضع  واضحين،  وتدريب  توجيه  على  ا<طفال  شكاوى  يتلقون  الذين  ا<شخاص  حصول  ضمان  على  أيض�  الطرف 

إجراءات تحقيق مراعية للطفل.

هاء- البيئة اoسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و11-9 و18(1 و2) و20 و21 و25 و27(4))

البيئة اoسرية   

CRC/C/-) تكرر اللجنة قلقها <ن القانون ما زال ال يوزع المسؤوليات الوالدية بالتساوي بين ا¦باء وا<مهات  -٣٧
JOR/CO/٣، الفقرة ٤٩)، نظر� الستمرار تطبيق أحكام تمييزية من قانون ا<حوال الشخصية المؤقت لسنة ٢٠١٠. كما

(١٢)

يساور اللجنة قلق إزاء ما يلي:

(أ)        مع أن القانون فرض قيود� معّينة على تعدد الزوجات، فإنه ال يزال يجيزه، وهذه حالة تتعارض مع   
كرامة النساء والفتيات الالتي يدخلن هذا الزواج، وتؤثر سلب� في ا<طفال؛

تمتعهم  دون  يحول  ما  مسلم،  غير  ورجل  مسلمة  المرأة  المولودين  با<طفال  القانون  يعترف  ال  (ب)      
بجميع حقوقهم على قدم المساواة مع ا<طفال ا¦خرين؛

(ج)       في حالة الطالق، تمنح المادة ١٧٣ من قانون ا<حوال الشخصية المؤقت ا<م حضانة أطفالها حتى   
بلوغهم سن الخامسة عشرة، ولكن فقط حتى سن السابعة إذا كانت غير مسلمة.

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تقاسم ا<مهات وا¦باء المسؤولية عن أطفالهم بالتساوي، عمًال   -٣٨
بالفقرة ١ من المادة ١٨ من االتفاقية، وعلى ضمان عدم تمييز القوانين ضد الطفلة. وتحث اللجنة الدولة الطرف 

أيض� على ما يلي:

النساء  ضد  تميز  التي  ا<حكام  جميع  إلغاء  وضمان  المؤقت  الشخصية  ا<حوال  قانون  تنقيح  (أ)   
والفتيات وتؤثر سلب� في أطفالهن، كتلك التي تجيز تعدد الزوجات؛

غير  ورجل  مسلمة  امرأة  بين  زواج  من  المولودين  ا<طفال  ضد  التمييز  أشكال  من  شكل  أي  منع  (ب)   
مسلم، والقضاء عليها؛

لمبدأ  وفق�  القرارات  جميع  اتخاذ  ضمان  بغية  الطفل،  بحضانة  المتعلقة  تشريعاتها  مراجعة  (ج)   
تمّيز  التي  ا<حكام  وإلغاء  االتفاقية،  من  و١٢   ٣ المادتين  مع  تمشي�  وذلك  الفضلى،  الطفل  مصالح 

ضد ا<طفال <مهات غير مسلمات.

أسرية اoطفال المحرومون من بيئة 

أول  وإنشاء   ،٢٠٠٩ لسنة   ٤٩ رقم  اxيوائية  ا<طفال  رعاية  دور  وإدارة  ترخيص  نظام  باعتماد  اللجنة  ترحب   -٣٩
برنامج xيواء ا<طفال في محافظة الزرقاء. لكن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم انخفاض عدد ا<طفال المودعين 
في  كثيرة  أحيان  في  المتزوجات  غير  ا<مهات  أطفال  إيداع  وإزاء  بالتقرير،  المشمولة  الفترة  أثناء  مؤسسات  في 
ا<طفال  يجعل  ما  بعد،  سليم  نحو  على  اxيواء  برنامج  تنظيم  لعدم  أيض�  قلق  اللجنة  ويساور  مؤسسات. 

المحرومين من بيئتهم ا<سرية عرضة ل¯يذاء واxهمال.

تتخذ  بأن  وتوصيها  لlطفال،  البديلة  للرعاية  التوجيهية  المبادئ  إلى  الطرف  الدولة  انتباه  اللجنة  تلفت   -٤٠
تدابير فاعلة للتسريع في االنتقال من إيداع ا<طفال في أطر الرعاية المؤسسية إلى الرعاية ا<سرية، وأن تعزز في 
سبيل ذلك جهودها لوضع نظام لكفالة ا<طفال المحرومين من أسرهم يكون خاضع� للوائح تنظيمية جيدة. 

وينبغي للدولة الطرف أيض� ما يلي:

(١٣)

(أ)       ضمان تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية المناسبة لمراكز الرعاية البديلة وخدمات حماية   
في  إدماجهم  وإعادة  فيها  المودعين  ا<طفال  تأهيل  إعادة  تيسير  أجل  من  الصلة  ذات  الطفل 

المجتمع إلى أقصى حد ممكن؛

(ب)     تقديم الدعم لlمهات غير المتزوجات لتمكينهن من رعاية أطفالهن، وتنظيم حمالت توعية من   
أجل القضاء على الوصم االجتماعي المرتبط بالحمل خارج إطار الزواج؛

(ج)     العمـل على توفيـر ضمانـات مناسبــة ومعايــير واضحــــة تستند إلى احتياجات الطفل ومصالحه   
الفضلى من أجل اتخاذ قرار بشأن إيداعه في أطر الرعاية البديلة من عدمه؛

(د)     ضمان إجراء مراجعة دورية لحاالت إيداع ا<طفال في أطر الرعاية البديلة وفي المؤسسات، ورصد   
جودة الرعاية فيها، بطرق منها توفير قنوات يسهل الوصول إليها من أجل اxبالغ عن سوء معاملة 

ا<طفال ورصده وتصحيحه.

واو-  اsعاقة والصحة اoساسية والرعاية االجتماعية (المواد 6 و18(3) و23 و24 و26 و
27(3-1) و33)

اoطفال ذوو اsعاقة

ا<على  المجلس  وإنشاء   ٢٠٠٧ لسنة   ٣١ رقم  المعوقين  ا<شخاص  حقوق  قانون  باعتماد  اللجنة  ترحب   -٤١
لكنها  اxعاقة (٢٠٠٧-٢٠١٥).  ذوي  لlشخاص  الوطنية  االستراتيجية  اعتماد  عن  فضًال  المعوقين،  ا<شخاص  لشؤون 

تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ)       عدم استخـدام المــادة ٢ من القانــون رقم ٣١ تعريف اxعاقة الوارد في اتفاقية حقوق ا<شخاص   
ذوي اxعاقة، وإنما اعتمادها نموذج� طبي� ل¯عاقة؛

(ب)     محدودية البيانات المتاحة عن ا<طفال ذوي اxعاقة؛  

بصورة  إّال  إدماجهم  تعزز  ال  خاصة  صفوف  في  الحاالت  معظم  في  اxعاقة  ذوي  ا<طفال  وضع  (ج)       
محدودة نظر� لمحدودية التدابير المتخذة لتطوير التعليم الجامع؛

(د)       عدم حصول الغالبية العظمى من ا<طفال ذوي اxعاقة وا<طفال الذين يعانون من صعوبات في   
مختصين،  وموظفين  اجتماعيين  وأخصائيين  معلمين  وجود  مثل  مناسب،  دعم  على  التعلم 

لضمان إدماجهم إدماج� فعاًال في المدارس العادية؛

(ه)     استمرار ّشح التدابير الرامية إلى إدماج ا<طفال ذوي اxعاقة في ا<نشطة الترفيهية والثقافية في   
الدولة الطرف.

في ضوء المادة ٢٣ من االتفاقية وتعليق اللجنة العام رقم ٩(٢٠٠٦) المتعلق بحقوق ا<طفال المعوقين،   -٤٢
هذا  وتعزيز  اxعاقة  مع  التعامل  في  اxنسان  حقوق  على  القائم  النهج  اعتماد  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث 
وبأن  المجتمع،  يضعها  التي  والمواقفية  البيئية  الحواجز  في  تكمن  المعيقة  العوامل  بأن  يعترف  الذي  النهج 
في  فاعلين  ومساهمين  مشاركين  يصبحوا  أن  وبمقدورهم  الخاصة  حقوقهم  اxعاقة  ذوي  ا<طفال  لجميع 

المجتمع. وينبغي للدولة الطرف ما يلي:

(١٤)

(١٦) (١٧) (١٨) (١٩) (٢٠) (٢١) (٢٢) (٢٣) (٢٤)

(٢٥) (٢٦) (٢٧) (٢٨) (٢٩) (٣٠) (٣١) (٣٢) (٣٣) (٣٤) (٣٥)

مع  التعامل  في  االجتماعي  النموذج  يعكس  بما   ٢٠٠٧ لسنة   ٣١ رقم  القانون  من   ٢ المادة  تعديل  (أ)       
اxعاقة؛

نظر�   ،٢٠١٤ لعام  الوطني  التعداد  إطار  في  اxعاقة  ذوي  ا<طفال  عن  مالئمة  بيانات  جمع  تنظيم  (ب)     
<هميتها في وضع برامج وسياسات لهم؛

(ج)       وضـع سياسـة شامـلة من أجـل تطـوير التعليـم الجامع وضمان منحه ا<ولوية على إيداع ا<طفال   
العقلية  اxعاقات  ذوي  ا<طفال  إلى  خاص  بشكل  االلتفات  مع  متخصصة،  مؤسسات  في 

والمتعددة؛

(د)      تشغيل أعداد كافية من المعلمين والمهنيين المتخصصين لتقديم الدعم الفردي لlطفال في   
جميع المدارس، وضمان تدريب جميع المهنيين تدريب� مناسب� ليتمكن جميع ا<طفال ذوي اxعاقة 

من التمتع بصورة فعالة بحقهم في تعليم جامع ذي جودة؛

(ه)     اتخاذ جميع التدابير الالزمة لضمان إدماج ا<طفال ذوي اxعاقة في ا<نشطة الترفيهية والثقافية؛  

الوصم  مكافحة  أجل  من  وا<سر  العامة  وجمهور  الحكومة  تستهدف  توعية  حمالت  تنفيذ  (و)     
االجتماعي والتحامل اللذين يعاني منهما ا<طفال ذوو اxعاقة، وتعزيز صورة إيجابية عن ا<طفال 

والبالغين ذوي اxعاقة؛

(ز)       النظر في التصديق على البروتوكول االختياري التفاقية حقوق ا<شخاص ذوي اxعاقة.  

الصحة والخدمات الصحية

عن  فضًال  ا<طفال،  ووفيات  النفاسية  الوفيات  خفض  صعيد  على  المحرز  الكبير  بالتقدم  اللجنة  ترحب   -٤٣
اعتراف الدولة الطرف بالحاجة إلى مزيد من الجهود لخفض معدل وفيات ا<طفال دون سن الخامسة. وتالحظ 
اللجنة باهتمام أيض� إقرار قانون الضمان االجتماعي المؤقت رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ الذي يمنح ا<طفال الحق في التمتع 

بعدد من إعانات الضمان االجتماعي. لكن قلق� بالغ� يساور اللجنة لما يلي:

(أ)        المعدالت المفزعة لسوء التغذية بين ا<طفال في مخيم الزعتري؛  

(ب)     سـوء التغذيـة الـذي ال يزـال يؤثـر بصـورة أكبـر في ا<طفـال الذيـن يعيشـون في المناطــــــق النائية   
وا<طفال المنتمين <فقر الشرائح السكانية؛

(ج)       ا<مراض المعدية التي ال تزال ا<سباب الرئيسية لمراضة ا<طفال؛  

(د)       تغطية جميع ا<طفال بالتأمين الصحي التي لم تتحقق بعد.  

يمكن  صحي  مستوى  بأعلى  التمتع  في  الطفل  حق  بشأن   (٢٠١٣)١٥ رقم  العام  اللجنة  تعليق  ضوء  في   -٤٤
بلوغه، توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف حصول جميع ا<طفال بالتساوي على خدمات صحية ذات جودة 
ا<طفال  سيما  وال  وتهميش�،  حرمان�  الحاالت  أشد  في  لlطفال  ا<ولوية  منح  إلى  تهدف  تدابير  اعتماد  طريق  عن 
تتخذ  أن  أيض�  الطرف  للدولة  وينبغي  المعدية.  وا<مراض  ا<طفال  تغذية  لسوء  التصدي  طريق  وعن  الالجئين، 

التدابير الالزمة من أجل شمول جميع ا<طفال بالتأمين الصحي على النحو الواجب.

صحة المراهقين

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تجريم اxجهاض في جميع الحاالت بموجب المادة ٣٢١ من قانون العقوبات،   -٤٥
ويساور  للخطر.  حياتهن  تعّرض  مأمونة  غير  بطريقة  الخفاء  في  اxجهاض  إلى  المراهقات  لجوء  إلى  يؤدي  ما 
اللجنة قلق أيض� إزاء عدم توفر معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين صحة المراهقين، بما 

في ذلك عن طريق التثقيف في مجال الصحة الجنسية واxنجابية وتحسين خدمات الصحة العقلية للشباب.

في ضوء تعليق اللجنة العام رقم ٤(٢٠٠٣) المتعلق بصحة المراهقين ونمّوهم في إطار اتفاقية حقوق   -٤٦
الطفل وتعليقها العام رقم ١٥(٢٠١٣) المتعلق بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، تحث 
اللجنة الدولة الطرف على أن تزيل صفة الجرم عن اxجهاض، وأن تراجع تشريعاتها، بشكل خاص من أجل كفالة 
دائم�.  واحترامها  اxجهاض  قرارات  في  ا<طفال  آراء  سماع  تضمن  وأن  الحوامل،  للمراهقات  الفضلى  المصالح 
شاملة  سياسة  الطرف  الدولة  تعتمد  بأن  وتوصي   (٦٥ الفقرة   ،٣/CRC/C/JOR/CO) السابقة بتوصيتها  اللجنة  وتذّكر 
في  واxنجابية  الجنسية  الصحة  مجال  في  التثقيف  إدراج  تضمن  وبأن  واxنجابية،  الجنسية  المراهقين  لصحة 
وا<مراض  المبكر  الحمل  منع  على  بتركيز  والمراهقين،  المراهقات  لفائدة  وتوجيهه  اxلزامية  المدرسية  المناهج 

المنقولة جنسي�.

اsيدز وفيروس نقص المناعة البشرية

البشرية/اxيدز  المناعة  نقص  فيروس  مكافحة  بشأن  الوطنية  االستراتيجية  بالخطة  اللجنة  ترحب   -٤٧
بفيروس  المعرفة  إلى  كبير  بشكل  عموم�  والسكان  المراهقين  افتقار  استمرار  بقلق  تالحظ  أنها  غير   ،(٢٠١٢-٢٠١٦)
المشورة  خدمات  إلى  والفتيات  النساء  وصول  تعّذر  إزاء  أيض�  بالقلق  اللجنة  وتشعر  البشرية/اxيدز.  المناعة  نقص 
ل¯صابة  عرضة  ا<شد  الفئات  على  الذكرية  الواقيات  توزيع  ضمان  وعدم  الحوامل،  رعاية  عيادات  في  والفحص 

بالفيروس، بمن في ذلك المراهقون.

وحقوق  البشرية/اxيدز  المناعة  نقص  بفيروس  المتعلق   (٢٠٠٣)٣ رقم  العام  اللجنة  تعليق  ضوء  في   -٤٨
الطفل، توصي اللجنة بأن تحّسن الدولة الطرف إمكانية الحصول على معلومات وخدمات ذات جودة ومناسبة 
بأن  اللجنة  وتوصي  واxنجابية.  الجنسية  والصحة  البشرية/اxيدز  المناعة  نقص  فيروس  مجال  في  ا<طفال  لسن 
بين  المشترك  المتحدة  ا<مم  برنامج  منها  جهات  من  التقنية  المساعدة  ذلك  سبيل  في  الطرف  الدولة  تلتمس 

منظمات ا<مم المتحدة لمكافحة اxيدز ومنظمة ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

المستوى المعيشي

ترحب اللجنة بالتقدم الهام الذي أحرزته الدولة الطرف على صعيد التنمية البشرية، لكنها تشعر بالقلق   -٤٩
<ن وطأة الفقر في الدولة الطرف تطال ا<طفال أكثر من غيرهم بكثير، و<ن صندوق المعونة الوطنية ما زال ال 
في  العجز  تقليص  إلى  تهدف  مالية  سياسات  اعتماد  <ن  أيض�  بالقلق  اللجنة  وتشعر  كاٍف.  بشكل  يشملهم 
الفترة  في  الفقر  مكافحة  صعيد  على  الطرف  الدولة  أحرزته  الذي  التقدم  في  سلب�  أّثر  الوطنية  الميزانية 
المشمولة بالتقرير. ويساور اللجنة قلق كذلك <ن الكثير من ا<سر الفلسطينية تعيش في فقر في الدولة الطرف 
وضع  إلى  تفتقر  كونها  المجانية  ا<ساسية  الخدمات  أو  الوطنية  المعونة  صندوق  من  االستفادة  عليها  ويتعذر 

قانوني.

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إجراء مشاورات محددة ا<هداف مع ا<سر وا<طفال ومنظمات   -٥٠
االستراتيجيات  تعزيز  أجل  من  ا<طفال  فقر  مسألة  بشأن  الطفل  حقوق  مجال  في  الناشطة  المدني  المجتمع 
منح  تضمن  أن  أيض�  الطرف  للدولة  وينبغي  الفقر.  من  الحد  خطة  في  الطفل  حقوق  إعمال  إلى  الرامية  والتدابير 
ا<طفال الذي يعيشون في فقر ا<ولوية في صندوق المعونة الوطنية وإجراء تقييمات ٣<ثر السياسات والتدابير 
الهادفة إلى تقليص العجز في الميزانية الوطنية على ا<طفال. وتحث اللجنة الدولة الطرف على معالجة الوضع 
لlطفال  المجانية  ا<ساسية  الخدمات  تقديم  وضمان  فيها،  تقيم  التي  الفلسطينية  لlسر  القانوني 

الفلسطينيين وشمولهم في صندوق المعونة الوطنية.

زاي- التعليم واoنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28 و29 و30 و31)

التعليم، بما يشمل التدريب والتوجيه المهنيين

معدل  من  للحد  بالتقرير  المشمولة  الفترة  في  الطرف  الدولة  بذلتها  التي  الجهود  بارتياح  اللجنة  تالحظ   -٥١
التسرب وتطوير التعليم المبكر. لكنها ال تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

عن  فضًال  أردنيين،  غير  وآباء  أردنيات  <مهات  ا<طفال  بينهم  ومـن  ا<ردنييـن،  غيـر  ا<طفـال  تعـرض  (أ)       
ا<حيان،  بعض  في  ا<ردنية،  الجنسية  منهم  ُسحبت  ممن  فلسطيني  أصل  من  لوالدين  ا<طفال 
غير  وهم  الحكومية،  والثانوية  االبتدائية  بالمدارس  بالتحاقهم  يتعلق  فيما  تمييزية  لممارسات 

مؤهلين لالستفادة من التعليم العام المجاني؛

(ب)     محدودية فرص وصول الشابات المتزوجات إلى نظام التعليم؛  

(ج)       مالحظة زيادة في عدد الطالب، وال سيما الفتيان، الذين تسربوا من المدارس <سباب اقتصادية على   
مدار ا<عوام ا<خيرة؛

(د)      استمرار انتشار العنف في المدارس على نطاق واسع، وال سيما ضد ا<طفال ¦باء غير أردنيين.  

تحث اللجة الدولة الطرف على ما يلي:  -٥٢

(أ)       اتخاذ تدابير فورية لضمان تمتع جميع ا<طفال الذين يعيشون فيها بحقهم في تعليم ابتدائي   
مجاني دون تمييز، وتحقيق� لذلك، تعديل التشريعات والتصدي للممارسات التي تؤدي إلى التمييز 

ضد ا<طفال من أصل فلسطيني وا<طفال <مهات أردنيات وآباء غير أردنيين؛

(ب)    ضمان دعم المراهقات الحوامل وا<مهات المراهقات ومساعدتهن على مواصلة تعليمهن في   
المدارس العادية؛

(ج)       اتخاذ التدابير الالزمة لتحسين القدرة على الوصول إلى التعليم وتحسين جودته، وتوفير تدريب ذي   
جودة للمعلمين، بتركيز خاص على المناطق الريفية بغية التصدي لمشكلة التسرب من المدرسة؛

(د)      مواصلة التوسع في تعليم الطفولة المبكرة وفق سياسة شاملة وكلية لرعاية الطفولة المبكرة   
ونمائها.

أهداف التعليم

ترحب اللجنة بالمبادرات الرامية إلى تعميم المنظور الجنساني في التعليم التي وردت في تقرير الدولة   -٥٣
بالقلق  تشعر  لكنها  السلبية.  النمطية  الصور  تتحدى  للمعلمين  وأدلة  مدرسية  كتب  تطوير  وبخاصة  الطرف، 
صورتهن  تقوض  التي  الفتيات،  ضد  الراسخة  السلبية  النمطية  الصور  الستمرار  التصدي  عن  المبادرات  هذه  لقصور 

عن أنفسهن. كما تأسف اللجنة لعدم بذل جهود كافية لتطوير التعليم في مجاَلي التسامح والسالم.

على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث  التعليم،  بأهداف  المتعلق   (٢٠٠١)١ رقم  العام  اللجنة  تعليق  مراعاة  مع   -٥٤
تعزيز الجهود التي تبذلها لتعميم المناهج التعليمية غير القائمة على صور نمطية التي تتصدى لlسباب البنيوية 
جميع المستويات. وتوصي  للتمييز الجنساني، وتعزيز الفرص التعليمية واxنجاز التعليمي للفتيات والفتيات على 
المناهج  في  والسالم  التسامح  مجاَلي  في  التثقيف  xدماج  جهودها  الطرف  الدولة  تكثف  بأن  أيض�  اللجنة 

المدرسية.

حاء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب)-(د) و
(38-40

اoطفال ملتمسو اللجوء واoطفال الالجئون

تثني اللجنة على الدولة الطرف لجميع التدابير التي اتخذتها من أجل التعامل مع التدفق الهائل لالجئين   -٥٥
من  العاملين  ا<طفال  بشؤون  الخاصة  الوطنية  اللجنة  إنشاء  ذلك  في  بما  ا<طفال،  من  ونصفهم  السوريين، 
الالجئين السوريين. لكن اللجنة قلقة إزاء استمرار تعّذر حصول معظم ا<طفال الالجئين السوريين على التعليم، 
القسري،  والزواج  المنزلي  للعنف  النطاق  الواسع  واالنتشار  العمل  في  واالستغالل  التغذية  لسوء  تعرضهم  وإزاء 
التي  المعاملة  إزاء  أيض�  عميق  قلق  اللجنة  ويساور  أردنيين.  شرطة  أفراد  إلى  المنسوبة  العنف  حاالت  بعض  وإزاء 

تتلقاها ا<سر وا<طفال من الالجئين الفلسطينيين الفاّرين من الجمهورية العربية السورية، وبخاصة ما يلي:

(أ)        الموقف الذي تعتمــده السلطات مـنذ كانــــون الثانــي/يناير ٢٠١٣ المتمثل في منع منهجي لدخول   
ا<سر الالجئة الفلسطينية الفاّرة من الجمهورية العربية السورية، فضًال عن ترحيل عشرات ا<طفال 

الفلسطينيين الذين دخلوا البلد وإعادتهم إلى الجمهورية العربية السورية؛

(ب)     حاالت ُمنعت فيها أمهات فلسطينيات فررن من الجمهورية العربية السورية من دخول ا<ردن، في   
حين ُسمح <زواجهن وأطفالهن السوريين بالدخول؛

(ج)     حـاالت ُسمـح فيهـا <طفال أصيـــبوا في الجمهـورية العربيــة السورية بدخول ا<ردن لتلقي العالج   
إلى  جرحى  فلسطينيون  أطفال  فيها  ُرّحل  وحاالت  بالدخول،  <سرهم  التصريح  دون  لكن  الطبي 

الجمهورية العربية السورية، في حين ُسمح <مهاتهم ا<ردنيات بالبقاء في الدولة الطرف.

ا<وضاع  لتحسين  محددة  برامج  وتنفيذ  المالئمة  التدابير  جميع  اتخاذ  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٥٦
والرعاية  التعليم  على  الحصول  على  قدرتهم  منها  أمور  جملة  وضمان  السوريين،  الالجئين  لlطفال  المعيشية 
الصحية والتغذية الجيدة، وحمايتهم من شتى أشكال االستغالل في العمل والعنف، وممارسات الزواج القسري 
أو المبكر فيما يتعلق بالفتيات الصغيرات. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان عدم منع أي طفل الجئ 
فلسطيني فاّر من الجمهورية العربية السورية من دخول ا<ردن أو ترحيله ليعود إلى الجمهورية العربية السورية، 
وعلى ضمان أن يعامل هؤالء ا<طفال أسوًة با<طفال السوريين في الدولة الطرف. وتوصي اللجنة أيض� بأن تصّدق 

الدولة الطرف على االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين لعام ١٩٥١ وبروتوكولها لعام ١٩٦٧.

االستغالل االقتصادي، بما في ذلك عمل اoطفال

ترحب اللجنة بمشروع "مكافحة عمل ا<طفال عن طريق التعليم" الذي أطِلق في تشرين الثاني/نوفمبر   -٥٧
٢٠٠٨، فضًال عن تعيين عشرين ضابط ارتباط في مجال عمل ا<طفال في عام ٢٠١٠، لكنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

وتجارة  الجملة  تجارة  قطاعات  في  العمل  في  رئيسي،  بشكل  فتيان  وهم  ا<طفال،  آالف  استمرار  (أ)        
التجزئة والزراعة، وانتشار عمل ا<طفال على نطاق واسع بين الالجئين السوريين؛

(ب)    مواجهة عدد من الفتيات الالتي يشتغلن عامالت منزليات أوضاع� قاسية، وتعّرضهن بشكل كبير   
ل¯يذاء البدني والجنسي؛

(ج)      تعزيز وحدة عمل ا<طفال لم يؤّد إلى زيادة اxدانات بحق مستغّلي ا<طفال.  

تحث اللجنة الدولة الطرف على تسريع جهودها للقضاء على عمل ا<طفال. وينبغي للدولة الطرف منح   -٥٨
منزليات.  عامالت  يشتغلن  الالتي  الفتيات  وبخاصة  ا<طفال،  عمل  أشكال  أسوأ  من  ا<طفال  النتشال  ا<ولوية 
بأن  أيض�  اللجنة  وتوصي  اقتصادي�.  ا<طفال  مستغّلي  ضد  قضائية  دعاوى  تحريك  ضمان  الطرف  للدولة  وينبغي 
تصّدق الدولة الطرف على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ١٨٩(٢٠١١) المتعلقة بالعمل الالئق للعمال المنزليين، 

وبأن تواصل التماس مساعدة البرنامج الدولي للقضاء على عمل ا<طفال.

أطفال الشوارع

تأسف اللجنة إزاء استمرار ضعف المعرفة فيما يتعلق بظاهرة ا<طفال العاملين في الشوارع وحالتهم،   -٥٩
الشوارع  أطفال  على  القبض  إلقاء  في  الشرطة  استمرار  إزاء  خاص  بقلق  اللجنة  وتشعر  السابقة.  توصياتها  رغم 
واضحة  استراتيجية  إلى  االفتقار  استمرار  وإزاء  ذووهم،  يكفلهم  أن  إلى  الزمن  من  قصيرة  فترات  واحتجازهم 

xعادة تأهيل أولئك ا<طفال وتلبية احتياجاتهم.

مّدهم  بل  الشوارع واحتجازهم،  إلقاء القبض على أطفال  عدم  الطرف على ضمان  اللجنة الدولة  تحث   -٦٠
واللباس  التغذية  من  يكفيهم  بما  وتزويدهم  معهم،  العمل  على  مدربين  مرشدين  طريق  عن  بالمساعدة 
والمأوى، فضًال عن الخدمات االجتماعية والصحية، بما فيها خدمات التعافي وإعادة اxدماج االجتماعي، والفرص 
ما  بحسب  الكامل،  نمائهم  دعم  بغية  الحياتية  المهارات  على  والتدريب  المهني  التدريب  تشمل  التي  التعليمية 

أوصت به اللجنة سابق�.

بيع اoطفال واالتجار بهم واختطافهم

االتجار  لمنع  الوطنية  واالستراتيجية   ،٢٠٠٩ لسنة   ٩ رقم  بالبشر  االتجار  منع  قانون  باعتماد  اللجنة  ترحب   -٦١
ا<طفال  اعتبار  يمكن  ال  أنه  إلى  الحوار  أثناء  اxشارة  وتالحظ  عملها.  وإطار   ٢٠١٠ آذار/مارس  في  ُأطِلقت  التي  بالبشر 
ضحايا االتجار جناة، لكنها تشعر بقلق بالغ إزاء اعتراف الوفد باحتمال إيداع ا<طفال الضحايا في مرافق االحتجاز 
لlطفال  وعبور  وجهة  بلد  تزال  ال  الطرف  الدولة  <ن  أيض�  قلق  اللجنة  ويساور  لهم.  ملجأ  توفر  لعدم  نظر� 
الفترة  في  بالبشر  االتجار  بجرائم  المدانين  ا<شخاص  عدد  و<ن  با<شخاص،  الجنسي  واالتجار  للسخرة  المعرضين 
خدمات  إلى  الضحايا  معظم  أحيل  إذ  االتجار،  لضحايا  المقدمة  الحماية  ولقصور  قليًال،  ظل  بالتقرير  المشمولة 

إيواء تديرها منظمات غير حكومية.

تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لتنفيذ قانون منع االتجار بالبشر رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ تنفيذ�   -٦٢
الجريمة.  خطورة  مع  تتناسب  بهم  عقوبات  وإنزال  وإدانتهم  فعالة  بصورة  با<طفال  المّتجرين  ومالحقة  فعاًال، 
وينبغي للدولة الطرف أن تضمن عدم إيداع أي من ا<طفال الضحايا في مرافق االحتجاز، وإنما تزويدهم بخدمات 

حماية وإعادة تأهيل شاملة، بما فيها المأوى المناسب.

إدارة قضاء اoحداث

تنظر اللجنة بإيجابية إلى إنشاء إدارة شرطة ا<حداث عام ٢٠١١ في العاصمة عّمان من أجل دعم عملية   -٦٣
العدالة اxصالحية، ووضع "برنامج ِفَرق الدمج المجتمعي وا<سري" لتحويل ا<طفال الجانحين، لكنها تشعر 

بالقلق إزاء بقاء السن الدنيا للمسؤولية الجنائية سبع سنوات. ويساورها قلق أيض� إزاء ما يلي:

(أ)         عدم إدراج نص في مشروع قانون ا<حداث xنشاء محاكم أحداث متخصصة، وافتقاره إلى أحكام   
بشأن تقديم المساعدة القانونية المجانية لlطفال، وفرضه عقوبات تقيد الحرية أكثر من تقديمه 
بدائل لالحتجاز، وعدم تعامله مع نتائج عمليات تفتيش مرافق االحتجاز التي يوَدع فيها ا<طفال أو 

متابعة تلك العمليات؛

(ب)     محاكمة ا<طفال في محاكم البالغين في حالة اشترك في ارتكاب الجريمة بالغون وأطفال؛  

(ج)       استمرار وجود ضعف واضح في التعليم المتعلق بعدالة ا<حداث.  

لlحداث  والتأهيلية  اxصالحية  للعدالة  نظام  لوضع  جهودها  الطرف  الدولة  تعزز  بأن  اللجنة  توصي   -٦٤
يتماشى تماشي� كامًال مع االتفاقية، وبخاصة المواد ٣٧ و٣٩ و٤٠، ومع معايير ذات صلة أخرى، ومع تعليق اللجنة 
العام رقم ١٠(٢٠٠٧) المتعلق بحقوق الطفل في قضاء ا<حداث. وبصورة خاصة، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما 

يلي:

إلى  الجنائية  المسؤولية  سن  ترفع  ا<حداث  قانون  لمشروع  معدلة  صيغة  اعتماد  في  التعجيل  (أ)        
مستوى مقبول دولي�، بحسب ما أوصت به اللجنة سابق�؛

(ب)     ضمان أن القانون الجديد ينص على إنشاء محاكم أحداث متخصصة تركز على العدالة اxصالحية   
الدعاوى  وطيلة  اxجراءات  من  مبكرة  مرحلة  في  لlطفال  المجانية  القضائية  المساعدة  وتقدم 

القضائية؛

(ج)       ضمان اللجوء إلى االحتجاز، بما في ذلك االحتجاز رهن المحاكمة، كتدبير أخير و<قصر وقت ممكن،   
بغية  منتظمة  بصورة  التدبير  هذا  مراجعة  وضمان  الخطورة،  شديدة  الجرائم  قضايا  في  حتى 
سحبه. وينبغي أن ُتمنح ا<ولوية ما أمكن إلى التدابير البديلة لالحتجاز، مثل التحويل أو إطالق السراح 

تحت المراقبة أو الوساطة أو اxرشاد أو خدمة المجتمع؛

(د)      تعيين قضاة متخصصين لlطفال وضمان تلّقيهم التعليم والتدريب المالئمين؛  

(ه)     االستفادة من أدوات المساعدة التقنية التي وضعها الفريق المشترك بين الوكاالت المعني بقضاء   
والجريمة  بالمخدرات  المعني  المتحدة  ا<مم  مكتب  ومنها  فيه،  العضو  والجهات  ا<حداث 
الحكومية،  غير  والمنظمات  اxنسان  لحقوق  السامية  المتحدة  ا<مم  ومفّوضية  واليونيسيف 

والتماس المساعدة التقنية في مجال عدالة ا<حداث من أعضاء الفريق.

اoطفال ضحايا الجرائم والشهود عليها

توصي اللجنة أيض� بأن تضمن الدولة الطرف وضع ا<حكام وا<نظمة القانونية المناسبة من أجل توفير   -٦٥
الحماية المطلوبة بموجب االتفاقية إلى جميع ا<طفال ضحايا الجرائم و/أو الشهود عليها، مثل ا<طفال ضحايا 
هذه  على  الشهود  وا<طفال  واالتجار،  واالختطاف  واالقتصادي،  الجنسي  واالستغالل  المنزلي،  والعنف  اxيذاء، 
الجرائم، وبأن تراعي بصورة كاملة المبادئ التوجيهية بشأن العدالة في ا<مور المتعلقة با<طفال ضحايا الجريمة 

والشهود عليها.

طاء- التصديق على البروتوكول االختياري المتعلق بإجراء تقديم البالغات

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء   -٦٦
تقديم البالغات، في سبيل المضي في تعزيز إعمال حقوق الطفل.

ياء- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق اsنسان

الصكوك  على  تصدق  بأن  الطفل،  حقوق  إعمال  تعزيز  في  المضي  سبيل  في  الطرف،  الدولة  اللجنة  توصي   -٦٧
االختفاء  من  ا<شخاص  جميع  لحماية  الدولية  االتفاقية  وهي  بعد،  إليها  تنضم  لم  التي  اxنسان  لحقوق  ا<ساسية 
البروتوكوالت  عن  فضًال  أسرهم،  وأفراد  المهاجرين  العمال  جميع  حقوق  لحماية  الدولية  واالتفاقية  القسري، 
بالحقوق  الخاص  الدولي  والعهد  والسياسية،  المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  من  بكل  الملحقة  االختيارية 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب 

وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق ا<شخاص ذوي اxعاقة.

كاف- المتابعة والنشر

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الالزمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في   -٦٨
العليا  والمحكمة  المعنية  والوزارات  والبرلمان  الدولة  رأس  إلى  إحالتها  منها  بوسائل  الختامية،  المالحظات  هذه 

والسلطات المحلية للنظر فيها على النحو الالزم واتخاذ مزيد من اxجراءات بشأنها.

التي  الخطية  والردود  والخامس  الرابع  الدوريين  للتقريرين  الجامع  التقرير  ُيتاح  بأن  أيض�  اللجنة  وتوصي   -٦٩
منها  بطرق  البلد،  بلغات  واسع  نطاق  على  الختامية)  الصلة (المالحظات  ذات  والتوصيات  الطرف  الدولة  قدمتها 
ومجموعات  اxعالم  ووسائل  المدني  المجتمع  ومنظمات  العامة  لجمهور  الحصر،  ال  المثال  سبيل  على  اxنترنت 
بها  الملحقة  االختيارية  والبروتوكوالت  االتفاقية  بشأن  النقاش  إثارة  بغية  وا<طفال،  المهنية  والفئات  الشباب 

والتوعية بها وتنفيذها ورصدها.

الم- التقرير المقبل

ُتدرج  وأن   ٢٠١٩ حزيران/يونيه   ٢٢ بحلول  السادس  الدوري  تقريرها  تقدم  أن  إلى  الطرف  الدولة  اللجنة  تدعو   -٧٠
المنسقة  التوجيهية  للمبادئ  يمتثل  أن  للتقرير  وينبغي  الختامية.  المالحظات  هذه  متابعة  عن  معلومات  فيه 
٢٠١٠ (CRC/C/٥٨/Rev.٢ و ١ تشرين ا<ول/أكتوبر  لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في 

Corr.١)، وأّال يتجاوز عدد كلماته ٢٠٠ ٢١ كلمة (انظر قرار الجمعية العامة ٢٦٨/٦٨ المؤرخ ٩ نيسان/أبريل ٢٠١٤، الفقرة ١٦). 
وفي حالة تجاوز التقرير المقدم العدد المحدد للكلمات، سُيطلب إلى الدولة الطرف اختصاره وفق� للقرار المشار 
إليه أعاله. وفي حالة لم تتمكن الدولة الطرف من مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، ال يمكن ضمان ترجمة التقرير 

<غراض النظر فيه من جانب هيئة المعاهدة.

للشروط  وفق�  المستجدات  آخر  تتضمن  أساسية  وثيقة  تقديم  إلى  أيض�  الطرف  الدولة  اللجنة  وتدعو   -٧١
اعتمدها  التي  التقارير،  لتقديم  المنسقة  التوجيهية  المبادئ  في  الواردة  المشتركة  ا<ساسية  بالوثيقة  المتعلقة 
االجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق اxنسان في حزيران/يونيه ٢٠٠٦ (HRI/GEN/٢/Rev.٦، الفصل 
ا<ول). وال ينبغي أن يتجاوز عدد كلمات الوثيقة ا<ساسية ٤٠٠ ٤٢ كلمة، كما حددته الجمعية العامة في قرارها ٢٦٨/٦٨ 

(الفقرة ١٦).

ُتجمع  التي  البيانات  وتحلل  البيانات،  لجمع  ومركزي�  شامًال  نظام�  الطرف  الدولة  تنشئ  بأن  اللجنة  توصي   -٧
الستخدامها كأساس لتقييم التقدم المحرز والمساعدة في تصميم سياسات وبرامج لتنفيذ البروتوكول االختياري. 
االجتماعية  والخلفية  والقومي  اxثني  وا<صل  الجغرافي  والموقع  والجنس  السن  حسب  البيانات  تصنيف  وينبغي 
عدد  عن  بيانات  جمع  أيض�  وينبغي  االختياري.  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  تحليل  تسهيل  أجل  من  االقتصادية، 
المالحقات القضائية واxدانات، مصنفة حسب طبيعة الجريمة. وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف تعاونها التقني 

في ذلك الصدد مع جهات منها منظمة ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج ا<مم المتحدة اxنمائي.

رابعS- تدابير التنفيذ العامة

خطة العمل الوطنية

سيما  وال  االختياري،  البروتوكول  بتنفيذ  صلة  لها  شتى  وطنية  وخطط  استراتيجيات  وجود  اللجنة  تالحظ   -٨
االستراتيجية الوطنية لمنع االتجار بالبشر. ولكنها تشعر مع ذلك بالقلق إزاء عدم وجود اتساق أو تنسيق جيد فيما بين 

تلك االستراتيجيات، ما يؤثر في قدرة الدولة الطرف على التصدي لجميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري.

التي  المسائل  جميع  معالجة  إلى  تحديد�  تهدف  وطنية  عمل  خطة  الطرف  الدولة  تضع  بأن  اللجنة  توصي   -٩
يشملها البروتوكول االختياري، وبأن تضع أهداف� ومؤشرات واضحة وُتوفر الموارد البشرية والمالية المناسبة من أجل 
البروتوكول  أحكام  جميع  بتنفيذ  خاص�  اهتمام�  تولي  أن  لها  ينبغي  بذلك،  الطرف  الدولة  قيام  ولدى  تنفيذها. 
االختياري، مع مراعاة الوثائق الختامية التي اعتمدها المؤتمر العالمي لمكافحة االستغالل الجنسي لlطفال <غراض 

تجارية في ا<عوام ١٩٩٦ و٢٠٠١ و٢٠٠٨ في ستوكهولم، ويوكوهاما باليابان، وريو دي جانيرو بالبرازيل، على التوالي.

التنسيق والتقييم   

تالحظ اللجنة تقاسم عدة وزارات مسؤولية تنفيذ البروتوكول االختياري، واضطالع المجلس الوطني لشؤون   -١٠
ا<سرة والمجلس ا<على لشؤون ا<شخاص المعوقين بدور أيض� في ذلك الصدد، لكنها تشعر بالقلق إزاء االفتقار إلى 

آلية مخصصة تحديد� لتنسيق عملية تنفيذ البروتوكول االختياري وتقييمها.

توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف آلية تنسيق قادرة على االضطالع بالقيادة واxشراف العام الفعال على   -١١
وتنفيذها،  الطفل  حقوق  مجال  في  السياسات  بوضع  ُتعنى  التي  المختلفة  والوزارات  الوكاالت  بين  التنسيق  صعيد 

وبرصد تنفيذ البروتوكول االختياري.

النشر والتوعية   

يساور اللجنة القلق إزاء االفتقار إلى أنشطة منهجية وشاملة لنشر البروتوكول االختياري بحد ذاته والتوعية   -١٢
به، <ن ذلك ُيسهم في تدّني مستوى فهم الجرائم المشمولة به بين الناس عامة وا<طفال والفئات المهنية العاملة 
مع ا<طفال ومن أجلهم. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء استمرار التستر على جرائم بيع ا<طفال واستغاللهم في 
البغاء وفي المواد اxباحية والتكتم عنها إلى حد بعيد، نظر� إلى الحساسية االجتماعية الثقافية التي تحيط بها في 

الدولة الطرف.

توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها لنشر أحكام البرتوكول االختياري على نطاق واسع بين الناس   -١٣
عامة، بمن فيهم ا<طفال - بطريقة مواتية لهم - وأسرهم ومجتمعاتهم المحلية. وينبغي للدولة الطرف أيض� ما 

يلي:

وضع برامج تثقيفية مراعية لنوع الجنس بشأن التدابير والمساعدة وآليات اxبالغ الرامية إلى منع  (أ)   
مع  وثيق  بتعاون  وذلك  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  للجرائم  ضحايا  ا<طفال  وقوع 

المجتمعات المحلية وا<طفال الضحايا؛

االبتدائي  التعليم  مناهج  في  منظمة  بصورة  االختياري  بالبروتوكول  المتصلة  المسائل  إدراج  (ب)   
والثانوي؛

الشرطة  أفراد  سيما  وال  الصلة،  ذات  المهنية  الفئات  جميع  بين  االختياري  البروتوكول  نشر  (ج)    
الوطني  المجلس  وأعضاء  االجتماعيين  وا<خصائيين  اxعالم  وممثلي  العاّمين  والمدعين  والقضاة 

لشؤون ا<سرة والوزارات المعنية.

التدريب

ترحب اللجنة بأنشطة التدريب في مجال االتجار بالبشر التي ُنّظمت للقضاة والمدعين العاّمين بالتعاون مع   -١٤
في  الرسمية  الحدودية  النقاط  في  العاملين  الموظفين  وبتدريب  حكومية،  غير  ومنظمات  دولية  حكومية  منظمات 
كافية  غير  تزال  ال  االختياري  البروتوكول  على  التدريب  أنشطة  <ن  بالقلق  تشعر  لكنها  االتجار،  ضحايا  تحديد  مجال 

بشكل عام وال تصل إلى جميع المهنيين العاملين مع ا<طفال ومن أجلهم.

المشمولة  المجاالت  جميع  على  التخصصات  متعددة  تدريب  برامج  الطرف  الدولة  تضع  بأن  اللجنة  توصي   -١٥
المصلحة.  أصحاب  من  وغيرها  المحلية  المجتمعات  مشاركة  على  تقوم  عملية  طريق  عن  االختياري  بالبروتوكول 
ومن  ا<طفال  مع  يعملون  وأفراد  ومؤسسات  مهنية  فئات  من  الشأن  أصحاب  لجميع  التدريب  هذا  إتاحة  وينبغي 
أجلهم. وتوصي اللجنة كذلك بأن تكفل الدولة الطرف إجراء تقييم منهجي لجميع برامج التدريب على البروتوكول 

االختياري بغية تعزيز تأثيرها ومدى أهميتها.

تخصيص الموارد   

للخطط  الالزمة  الموارد  توفر  لضمان  سنوية  منح�  يخصص  العامة  الموازنة  قانون  أن  اللجنة  تالحظ   -١٦
الميزانية  مخصصات  عن  معلومات  وجود  لعدم  تأسف  لكنها  الطفل،  بحقوق  المتعلقة  الوطنية  واالستراتيجيات 

المرصودة بوضوح <نشطة مصممة تحديد� لتنفيذ البروتوكول االختياري من قبل الوزارات المعنية.

بطرق  االختياري،  البروتوكول  لتنفيذ  واضحة  ميزانية  مخصصات  الطرف  الدولة  تحدد  بأن  اللجنة  توصي   -١٧
منها رصد مخصصات من الميزانية العادية للموارد البشرية والتقنية والمالية الالزمة لوضع برامج تتصل بأحكام 
البروتوكول االختياري، وال سيما في مجال التحقيقات الجنائية والمساعدة القانونية والتعافي البدني والنفسي 

للضحايا.

منع بيع اoطفال واستغاللهم في البغاء وفي المواد اsباحية (الفقرتان 1   -Sخامس
و2 من المادة 9)

التدابير المعتمدة لمنع وقوع الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول االختياري

خاص  وبشكل  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  لمنع  ات³ِخذت  التدابير  بعض  أن  اللجنة  تالحظ   -١٨
لمنع وصول ا<طفال إلى المواد اxباحية على اxنترنت، لكنها تشعر بالقلق الستمرار النقص في التدابير الوقائية 
ا<سباب  تحديد  إلى  الهادفة  التدابير  عن  فضًال  جنسي�،  ا<طفال  الستغالل  التصدي  أجل  من  ا<هداف  المحددة 
خاصة،  وبصورة  لها.  والتصدي  الجرائم  تلك  وحجم  االختياري  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  لجميع  الجذرية 

تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ)        عدم تقديم تعريف أو قائمة معايير لتحديد فئة "ا<سر المعرضة" للعنف المنزلي، على الرغم من   
أن وزارة التنمية االجتماعية وضعت قاعدة بيانات بها؛

(ب)    عدم كفاية التدابير المتخذة لمكافحة التمييز والعنف القائمين على نوع الجنس، اللذين يشّكالن   
عامَلين رئيسيين في بيع ا<طفال واستغاللهم في البغاء وفي المواد اxباحية. وفي هذا الصدد، 
تعرب اللجنة عن قلق شديد إزاء حجم التمييز والعنف الممارسين ضد الفتيات في الدولة الطرف؛

(ج)      النقص الكبير فيما ُنّفذ أثناء الفترة المشمولة بالتقرير من أنشطة محددة تستهدف ا<طفال في   
أوضاع هشة، مثل ا<طفال الالجئين المعرضين بشكل خاص لالستغالل الجنسي واالتجار.

توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف نهج� شامًال ومحدد ا<هداف يتصدى لlسباب الجذرية للجرائم   -١٩
اللجنة  تحث  خاصة،  وبصورة  هشاشة.  ا<وضاع  أكثر  في  ا<طفال  على  ويركز  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة 

الدولة الطرف على ما يلي:

(أ)         تعزيز استراتيجيات الحد من الفقر وتدابير الحماية االجتماعية الداعمة لlسر المحرومة والمهمشة،   
دعم  أجل  من  ا<طفال،  حول  تتمحور  التي  المبكر  التدخل  برامج  لتنفيذ  معايير  وضع  طريق  عن 

الوالدين لالضطالع على نحو أفضل بمسؤولياتهم في رعاية ا<طفال وحمايتهم؛

(ب)    اجتثاث التمييز والعنف القائمين على نوع الجنس، وبشكل خاص إلغاء ما ال يزال نافذ� من قوانين   
تمّيز ضد النساء والفتيات، وتجريم جميع أشكال العنف المنزلي، بما فيها االغتصاب الزوجي، دون 

مزيد من اxبطاء؛

عامة،  توعية  برامج  وتنفيذ  االختياري  بالبروتوكول  المشمـولة  للجـرائم  الجـذرية  لlسبـاب  التصـدي  (ج)       
خاص  بشكل  المعرضين  ضعف�  ا<طفال  أشد  هوية  تحديد  أجل  من  عامة،  حوارات  عن  فضًال 
للوقوع ضحايا للجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري، بمن فيهم ا<طفال الذين يعيشون في 
فقر وا<طفال المهاجرون والالجئون ومجهولو النسب، وحمايتهم وتزويدهم بما يلزم من دعم 

ومساعدة؛

(د)     تعزيز الوعي بالقواعد والمفاهيم االجتماعية المتعلقة باستغالل ا<طفال في البغاء وفي المواد   
اxباحية وفهمها بغية تغيير مواقف ا<شخاص الذين يطلبون الخدمات الجنسية وسلوكهم.

بيع اoطفال

تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء انتشار ممارسة الزواج المبكر والقسري على نطاق واسع في الدولة الطرف،   -٢٠
وهي ممارسة تصل أحيان� إلى حد بيع ا<طفال. وتشعر اللجنة بقلق خاص أيض� إزاء التقارير التي تتحدث عن فتيات 
زواج  يسمى  ما  أجل  من  ا<ردن  إلى  ُيرَسلن  العمر،  من  عشرة  الحادية  تتجاوز  لم  من  منهن  صغيرات،  عراقيات 
المتعة، وهو زواج ينتهي بعد مدة محددة مسبق� تتلقى فيه ا<سرة مبلغ� مالي� مقابل الفتاة ويتمكن "الزوج" من 
عصابات  في  قسر�  أقحموهن  الفتيات  هؤالء  بعض  "أزواج"  بأن  أيض�  التقارير  وتفيد  جنسي�.  واستغاللها  إيذائها 

االتجار بالبشر. 

للحظر  الفعال  التطبيق  لضمان  وفورية  صارمة  تدابير  اعتماد  على  بقوة  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢١
القانوني لزواج ا<طفال. وبصورة خاصة، ينبغي للدولة الطرف ما يلي:

(أ)       ضمان مساءلة جميع الضالعـين فـي بيـع الفتيـات <غـراض الـزواج القســــري واxيــذاء الجنســـــــي   
واالستغالل الجنسي، وإنزال عقوبات بهم تتناسب مع جسامة الجريمة؛

(ب)     وضع نظام فعال وتنفيذه بالتعاون مع بلدان الجوار من أجل منع بيع الفتيات <غراض الزواج المبكر   
أو القسري.

أطفال السياحة بدافع ممارسة الجنس مع 

إجراءات  أو  تشريعات  أي  اعتماد  لعدم  تأسف  لكنها   ،(١٩٩٨ لعام   ٢٠ السياحة (رقم  قانون  اللجنة  تالحظ   -٢٢
محددة من أجل منع ظاهرة السياحة بدافع ممارسة الجنس مع أطفال، ا¦خذة في الزيادة في الدولة الطرف، 

ومكافحتها بشكل كامل.

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان اتخاذ تدابير فاعلة من أجل منع السياحة بدافع ممارسة الجنس   -٢٣
على  الدعوة  مجال  في  أنشطة  تنّفذ  أن  أيض�  الطرف  للدولة  وينبغي  فعالة.  بصورة  ومكافحتها  ا<طفال  مع 
تنشر  وأن  ا<طفال،  مع  الجنس  ممارسة  بدافع  السياحة  عن  الناجمة  الضارة  ا¦ثار  لتبيان  السياحة  صناعة  صعيد 
تشجع  وأن  السياحة،  ووكاالت  السفر  وكالء  أوساط  في  واسع  نطاق  على  السياحة  <خالقيات  العالمية  المدونة 

تلك الشركات على توقيع مدونة قواعد السلوك لحماية ا<طفال من االستغالل الجنسي في السفر والسياحة.

حظر بيع اoطفال واستغاللهم في المواد اsباحية وفي البغاء، والمسائل   -Sسادس
ذات الصلة (المادة 3، والفقرتان 2 و3 من المادة 4، والمواد 5 و6 و7)

أو الجزائية القائمة القوانين واللوائح الجنائية 

بعض  إدراج  رغم  بعد،  بالكامل  االختياري  للبروتوكول  تمتثل  لم  الطرف  الدولة  أن  بقلق  اللجنة  تالحظ   -٢٤
جسم  بأعضاء  االنتفاع  وقانون   ٢٠٠٩ لعام   ٩ رقم  بالبشر  االتجار  منع  قانون  مثل  الوطنية،  القوانين  في  أحكامه 

اxنسان رقم ٢٣ لعام ١٩٧٧. وبصورة خاصة، تالحظ اللجنة بقلق ما يلي:

ـ³ن قانــون العقــــوبات تعريف� واضــــح� لجريمة استغالل ا<طفال في البغاء، أو عقوبات  (أ)       عدم تضمـ  
تتناسب مع جسامة الجريمة؛

في  ا<طفال  استغالل  على  تنطبق  التي  العقوبات،  قانون  من   ٣١٠ المادة  في  ازدرائية  عبارات  ورود  (ب)     
بفساد  "المعروفات  من  اعُتبرن  إن  للفتيات  الجنسي  االستغالل  لتبرير  ُتستخدم  أن  يمكن  البغاء، 

ا<خالق"؛

الحيازة  تجريم  أو  اxباحية  المواد  في  ا<طفال  استغالل  جريمة  إلى  محدد  بشكل  اxشارة  عدم  (ج)      
المواد  ببيع  تتعلق  التي  العقوبات  قانون  من   ٣١٩ المادة  في  بأطفال  تتعلق  إباحية  لمواد  الخاصة 

البذيئة أو المفِسدة لlخالق وتوزيعها؛

(د)     عدم تطرق تشريعات الدولة الطرف إلى جميع أشكال بيع ا<طفال الواردة في المادتين ٢ و٣ من   
البروتوكول االختياري، وهي جريمة مشابهة لالتجار با<شخاص لكنها ليست متطابقة معها.

البرتوكول  من  و٣   ٢ للمادتين  بالكامل  ليمتثل  العقوبات  قانون  تنقح  أن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢٥
االختياري. وبصورة خاصة، ينبغي للدولة الطرف ما يلي:

من  ٢(ب)  المادة  عليه  نصت  كما  البغاء  في  ا<طفال  الستغالل  تعريف�  العقوبات  قانون  تضمين  (أ)       
البروتوكول االختياري، وضمان أن القانون ينص على عقوبات مناسبة للجريمة ويفرضها؛

(ب)     إزالة جميع ا<حكام االزدرائية من قانون العقوبات دون إبطاء، وضمان أن القانون ينص على عقوبات   
تتناسب مع جسامة الجريمة وال يتيح أي أعذار لمرتكبي الجرائم؛

تتعلق  التي  اxباحية  المواد  حيازة  مجرد  تجريم  وضمان  العقوبات،  قانون  من   ٣١٩ المادة  تعديل  (ج)      
بأطفال؛

(د)       تعريف جميع أشكال بيع ا<طفال وتجريمها على النحو السليم.  

المالحقة القضائية

يساور اللجنة قلق بالغ إزاء التقارير العديدة التي تفيد بإجبار الفتيات الالجئات السوريات على البغاء.  -٢٦

في  البغاء  على  ُأجبرن  الالتي  الفتيات  xنقاذ  فاعلية  أكثر  تدابير  اتخاذ  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢٧
تقريرها  في  تورد  أن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  وتحث  العدالة.  إلى  الجرائم  هذه  مرتكبي  وإحالة  الطرف  الدولة 
ولوحقوا  عليهم  القبض  ُألقي  الذين  ا<شخاص  عدد  عن  تفصيلية  معلومات  االتفاقية  بموجب  المقدم  المقبل 

قضائي� وُأحيلوا إلى العدالة وأدينوا، فضًال عن العقوبات التي ُأنِزلت بهم.

مسؤولية اoشخاص االعتباريين 

االتجار  منع  قانون  من   ١١ المادة  بموجب  االعتباريين  ا<شخاص  بمسؤولية  تعترف  الدولة  أن  اللجنة  تالحظ   -٢٨
بالبشر رقم ٩ لعام ٢٠٠٩، لكن القلق يساورها <ن القوانين ال تنص صراحة على مسؤولية ا<شخاص االعتباريين في 

الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري.

ن الدولة الطرف مسؤولية ا<شخاص االعتباريين الضالعين في أي جرائم مشمولة  توصي اللجنة بأن ُتضمِّ  -٢٩
الجرائم  خطورة  مع  تتناسب  قانونية  عقوبات  تفرض  وأن  صريح،  بشكل  التشريعات  في  االختياري  بالبروتوكول 

المرتَكبة.

الوالية القضائية خارج اsقليم وتسليم المجرمين

تعرب اللجنة عن القلق <ن تشريعات الدولة الطرف ال تزال غير واضحة بشأن فرض واليتها القضائية خارج   -٣٠
الذين  ا<شخاص  تسليم  وإمكانية  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  بجميع  يتعلق  فيما  إقليمها 

يرتكبون جرائم يشملها البروتوكول االختياري.

القضائية  واليتها  فرض  من  نها  تمكِّ المحلية  تشريعاتها  أن  ضمان  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣١
وممارستها خارج إقليمها فيما يتعلق بجميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري. وتوصي اللجنة أيض� بأن 
تستخدم الدولة المادة ٥ من البروتوكول االختياري أساس� قانوني� لتسليم المجرمين في حال عدم وجود اتفاق 

ثنائي.

سابعS- حماية حقوق اoطفال الضحايا (المادة 8، والفقرتان 3 و4 من المادة 9)

التدابير المعتمدة لحماية حقوق اoطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول 
االختياري ومصالحهم

استخدام  تجيز  التي  الجزائية  المحاكمات  أصول  قانون  من   ١٥٩ المادة  أحكام  إلى  بإيجابية  اللجنة  تنظر   -٣٢
اللجنة  لكن  بشهادتهم.  اxدالء  عند  العمر  من  عشرة  الثامنة  يكملوا  لم  الذين  للشهود  حمايًة  الحديثة  التقنية 
تشعر بالقلق إزاء عدم تزويد ا<طفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري بمساعدة قضائية مجانية 

أو دعم من أخصائيين نفسيين واجتماعيين معنيين با<طفال أثناء إجراءات العدالة الجنائية.

في ضوء الفقرة ٣ من المادة ٩ في البروتوكول االختياري، تحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة حماية   -٣٣
وبصورة  عليها.  والشهود  االختياري  البروتوكول  بموجب  المحظورة  الجرائم  ضحايا  لlطفال  كاملة  تشريعية 

خاصة، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

وحماية  والمحاكمة  التحقيق  إجراءات  طيلة  لهم  مراعية  بطريقة  الضحايا  ا<طفال  معاملة  (أ)      
خصوصيتهم؛

واجتماعيين  نفسيين  أخصائيين  من  ودعم  مجانية  قانونية  بمساعدة  الضحايا  ا<طفال  تزويد  (ب)    
معنيين با<طفال أثناء إجراءات العدالة الجنائية؛

وجلسات  القضائية  والمالحقة  التحقيق  أثناء  عليه  والمدعى  الطفل  بين  المباشر  االتصال  تجنب  (ج)      
لعمليات  الفعلي  االستخدام  لضمان  والمالية  والتقنية  البشرية  الموارد  كل  وتوفير  االستماع، 

التحقيق السرية؛

(د)      اتخاذ تدابير قانونية وعملية لكفالة حماية ا<طفال الشهود من ا<عمال االنتقامية.  

تعافي الضحايا وإعادة إدماجهم

غير  المنظمات  اتخذتها  التي  والتدابير   ٢٠٠٧ الثاني/يناير  كانون  في  ا<سري  الوفاق  دار  افتتاح  اللجنة  تالحظ   -٣٤
الحكومية التي سلط تقرير الدولة الطرف الضوء عليها، لكنها تأسف لعدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة 
وتدابير  والنفسي،  البدني  والتعافي  االجتماعي  اxدماج  إعادة  في  المساعدة  صعيد  على  الدولة  مستوى  على 
تيسير الحصول على المعلومات ذات الصلة بهذه الخدمات. وعالوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء النقص في 
إيداع  إلى  يؤدي  ما  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  لضحايا  المخصصة  المباشر  المأوى  خدمات  توفير 

الضحايا ا<طفال في مرافق االحتجاز.

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:  -٣٥

دون  االحتجاز  مرافق  من  االختياري  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  ضحايا  ا<طفال  جميع  إخراج  (أ)       
إبطاء؛

ومساعدة  مالئم  بمأوى  االختياري  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  ضحايا  ا<طفال  تزويد  ضمان  (ب)     
مالئمة من أجل إعادة إدماجهم االجتماعي وتعافيهم البدني والنفسي؛

(ج)      طلب المساعدة التقنية من اليونيسيف والمنظمة الدولية للهجرة في تنفيذ هذه التوصيات.  

ثامنS- المساعدة والتعاون على الصعيد الدولي (المادة 10)

االتفاقات المتعددة اoطراف والثنائية واsقليمية

تواصل  أن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تشجع  االختياري،  البروتوكول  من   ١٠ المادة  من   ١ الفقرة  ضوء  في   -٣٦
تعزيز التعاون الدولي عن طريق ترتيبات متعددة ا<طراف وإقليمية وثنائية، وبخاصة مع بلدان الجوار، بوسائل منها 
المشمولة  الجرائم  منع  على  القدرة  زيادة  بغية  الترتيبات،  هذه  وتنفيذ  لتنفيذ  الالزمة  وا¦ليات  اxجراءات  تعزيز 

بالبروتوكول االختياري والكشف عنها والتحقيق فيها ومالحقة المسؤولين عن أي منها قضائي� ومعاقبتهم.

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعاونها مع وكاالت ا<مم المتحدة وبرامجها، مثل منظمة   -٣٧
إلى  تهدف  تدابير  وتنفيذ  وضع  في  الحكومية،  غير  المنظمات  عن  فضًال  للطفولة (اليونيسيف)،  المتحدة  ا<مم 

تنفيذ البروتوكول االختياري بصورة فعالة.

تاسعS- المتابعة والنشر

التوصيات،  لهذه  الكامل  التنفيذ  لضمان  الالزمة  التدابير  جميع  الطرف  الدولة  تتخذ  بأن  اللجنة  توصي   -٣٨
بوسائل منها إحالتها إلى الملك والوزارات الحكومية المعنية والبرلمان والسلطات الوطنية والمحلية، فضًال عن 

المحكمة العليا، للنظر فيها على النحو الالزم واتخاذ مزيد من اxجراءات بشأنها.

الطرف  الدولة  قدمتها  التي  الخطية  والردوُد  التقريُر  واسع  نطاق  على  ُيتاح  بأن  اللجنة  وتوصي   -٣٩
والمالحظات الختامية ذات الصلة التي اعتمدتها اللجنة، بما في ذلك عن طريق اxنترنت، للناس عامة ولمنظمات 
المجتمع المدني ومجموعات الشباب والفئات المهنية وا<طفال، بغية إثارة النقاش بشأن البروتوكول االختياري 

والتوعية به وتنفيذه ورصده.

عاشر�- التقرير المقبل

عمًال بالفقرة ٢ من المادة ١٢ من البروتوكول االختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تورد مزيد� من   -٤٠
المعلومات عن تنفيذ البروتوكول االختياري في تقريرها الدوري المقبل الذي سُيقدم عمًال بالمادة ٤٤ من اتفاقية 

حقوق الطفل.

ثالثS-  تدابير التنفيذ العامة

التنسيق

وزارة  وأن  االختياري  البروتوكول  تنفيذ  عن  الرئيسية  المسؤولية  تتحمل  الدفاع  وزارة  أن  اللجنة  تالحظ   -٥
مكلفة  هيئة  وجود  عدم  إزاء  يساورها  القلق  ولكن  الصدد،  ذلك  في  أيض�  المسؤولية  من  شيئ�  تتحّمل  الداخلية 

بتنسيق التنفيذ الشامل والفعال للبروتوكول االختياري في عموم الدولة الطرف.

البروتوكول  تنفيذ  عن  الكلية  بالمسؤولية  ُيكلف  حكومي  كيان  تعيين  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٦
االختياري، وعلى إنشاء آلية مؤسسية لتنسيق تنفيذ البروتوكول االختياري على نحو فعال فيما بين الوزارات وغيرها 

من الكيانات الحكومية والشركاء الحكوميين.

تخصيص الموارد

تأسف  لكنها  لالجئين،  المساعدة  تقديم  أجل  من  ضخمة  موارد  تنفق  الطرف  الدولة  أن  اللجنة  تالحظ   -٧
لعدم توفر معلومات عن مخصصات الميزانية المرصودة لتنفيذ البروتوكول االختياري.

توصي اللجنة بأن ترصد الدولة الطرف مخصصات ميزانية كافية لتنفيذ البروتوكول االختياري على وجه   -٨
التحديد.

النشر والتوعية

المصلحة  أصحاب  على  وتوزيعه  الرسمية  الجريدة  في  االختياري  البروتوكول  نشر  اللجنة  تالحظ   -٩
المتخذة  التدابير  كفاية  لعدم  تأسف  لكنها  االختياري،  البروتوكول  يشملها  التي  المجاالت  في  المتخصصين 
للجرائم  ضحايا  ا<طفال  وقوع  إلى  تؤدي  قد  التي  وا<خطار  اxبالغ،  آليات  سيما  وال  وأحكامه،  بمبادئه  للتوعية 

المشمولة بالبروتوكول االختياري، وهو ما اعترفت به الدولة الطرف نفسها.

توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف نشر مبادئ البروتوكول االختياري وأحكامه على نطاق واسع بين   -١٠
الناس عامة وبين ا<طفال وأسرهم.

التدريب

ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لوضع برامج لتدريب أفراد القوات المسلحة والشرطة،   -١١
وxذكاء الوعي بحقوق اxنسان والقانون الدولي اxنساني بين أفراد قواتها ا<منية. لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم 

تلقي فئات أخرى من المهنيين ذوي الصلة تدريب� مناسب� على أحكام البروتوكول االختياري.

ا<طفال،  بشؤون  ُيعنون  الذين  للمهنيين  االختياري  البروتوكول  أحكام  على  تدريب  بتوفير  اللجنة  توصي   -١٢
والقضاة  والمحامين  والشرطة  الدولية  السالم  حفظ  قوات  وأفراد  الهجرة  وسلطات  المعلمين  سيما  وال 

والعاملين في المجال الطبي وا<خصائيين االجتماعيين والصحفيين.

البيانات

بنزاعات  متأثرة  بلدان  من  قادمين  الطرف  الدولة  في  الالجئين  ا<طفال  من  كبير  عدد  وجود  إلى  نظر�   -١٣
مسلحة، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود نظام مركزي لجمع البيانات من أجل تحديد هوية وتسجيل جميع 
ا<طفال الالجئين في ا<راضي الخاضعة لوالية الدولة الطرف القضائية الذين ُيحتمل أن يكونوا ُجندوا في أعمال 

عدائية في الخارج أو اسُتخدموا فيها.

هوية  وتحديد  تسجيل  أجل  من  البيانات  لجمع  مركزي�  نظام�  الطرف  الدولة  تنشئ  بأن  اللجنة  توصي   -١٤
أو  الخارج  في  عدائية  أعمال  في  ُجندوا  يكونوا  أن  ُيحتمل  الذين  القضائية  لواليتها  الخاضعين  ا<طفال  جميع 
اسُتخدموا فيها. وتوصي اللجنة أيض� بأن تضمن الدولة الطرف جمع� سليم� للبيانات الخاصة با<طفال الالجئين 
أمور  جملة  حسب  البيانات  جميع  تصنيف  وينبغي  الممارسات.  هذه  لمثل  ضحايا  وقعوا  الذين  اللجوء  وملتمسي 
الزمنية  المدة  عن  فضًال  االقتصادية،  االجتماعية  والخلفية  اxثني  وا<صل  والجنسية  والسن  الجنس  منها 

الستخدام الطفل.

رابعS- الوقاية

التجنيد الطوعي

تالحظ اللجنة عدم وجود متطوعين في القوات المسلحة في الدولة الطرف. ولكنها تعرب عن قلقها   -١٥
إزاء المادة ٢/١٢ من قانون ا<من العام التي تجيز تعيين ا<شخاص الذين يزيد عمرهم عن السابعة عشرة ضباط� 

في ا<من العام.

ثمانية  إلى  وترفعه  العام  ا<من  لضباط  الطوعي  التجنيد  سن  الطرف  الدولة  تراجع  بأن  اللجنة  توصي   -١٦
عشرة سنة من أجل تعزيز حماية ا<طفال وتدعيمها عن طريق اعتماد معيار قانوني أعلى بشكل عام.

التثقيف في مجاَلي حقوق اsنسان والسالم

ومفاهيم  السالم  مجاَلي  في  التثقيف  xدماج  الطرف  الدولة  تتخذها  التي  بالمبادرات  اللجنة  ترحب   -١٧
اxنسان  حقوق  مجاَلي  في  التثقيف  إدراج  لعدم  تأسف  لكنها  المدرسية.  المناهج  في  اxنساني  الدولي  القانون 
والسالم، وكذلك المعرفة بالبروتوكول االختياري، كجزء إلزامي في مناهج التعليم االبتدائي والثانوي وفي برامج 

تدريب المعلمين.

توصي اللجنة بأن تدمج الدولة الطرف التثقيف اxلزامي في مجاَلي حقوق اxنسان والسالم في مناهج   -١٨
جميع المدارس، بما فيها المدارس العسكرية، مع اxشارة بشكل خاص إلى البروتوكول االختياري.

خامسSً- الحظر والمسائل ذات الصلة

التشريعات واللوائح الجنائية النافذة

تالحظ اللجنة تعليق االستدعاء إلى الخدمة الوطنية حتى إشعار الحق، لكنها تعرب عن القلق إزاء التباين   -١٩
السن  تتراوح  إذ  الطرف،  الدولة  تشريعات  عليه  تنص  كما  المسلحة  القوات  في  اxلزامي  للتجنيد  الدنيا  السن  في 
المسلحة  القوات  لتجنيد  صريحين  وتجريم  حظر  وجود  لعدم  أيض�  القلق  اللجنة  ويساور  سنة.  و١٨   ١٥ بين  الدنيا 
الشركات  ولتشغيل  العدائية،  ا<عمال  في  واستخدامهم  ا<طفاَل  للدولة  التابعة  غير  المسلحة  والجماعات 
ا<منية الخاصة ا<طفاَل واستخدامهم. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك <ن التشريعات في الدولة الطرف ال تحدد 
للمحكمة  ا<ساسي  روما  نظام  في  طرف  ا<ردن  أن  مع  حرب،  جريمة  بوصفه  سنة   ١٥ سن  دون  ا<طفال  تجنيد 

الجنائية الدولية.

تحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء مراجعة شاملة لتشريعاتها من أجل مواءمتها بالكامل مع مبادئ   -٢٠
البروتوكول االختياري وأحكامه، وال سيما:

للدولة  التابعة  غير  المسلحة  والجماعات  المسلحة  القوات  لتجنيد  صريحين  وتجريم  حظر  فرض  (أ)       
ا<طفاَل  الخاصة  ا<منية  الشركات  ولتشغيل  العدائية،  ا<عمال  في  واستخدامهم  ا<طفاَل 

واستخدامهم؛

(ب)     ضمان أن جريمة التجنيد غير القانوني لlطفال على يد القوات المسلحة والجماعات المسلحة غير   
التابعة للدولة تنطبق في زمن السلم وزمن الحرب على السواء؛

(ج)      تحديد تجنيد ا<طفال دون سن ١٥ سنة بوصفها جريمَة حرب ومعاقبة مرتكبيها؛  

الخاصة  وا<منية  العسكرية  الشركات  على  ل¯شراف  محلية  تنظيمية  تشريعات  اعتماد  ضمان  (د)     
ومساءلتها، وتنفيذ هذه التشريعات.

تجنيد الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة اoطفاَل واستخدامها لهم

الالجئين  ا<طفال  السورية  المسلحة  الجماعات  بتجنيد  تفيد  التي  التقارير  إزاء  بالغ  قلق  عن  اللجنة  تعرب   -٢١
السوريين من مخيمات الالجئين في الدولة الطرف واستخدامهم في أدوار قتالية وأدوار داعمة في آن واحد.

تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع تدابير فعالة بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة من أجل   -٢٢
لتلك  وتحقيق�  المسلحة.  النزاعات  في  لُيستخدموا  مجاورة  بلدان  إلى  وإرسالهم  تجنيدهم  من  ا<طفال  حماية 
الغاية، ينبغي للدولة الطرف أن تنظم حمالت توعية بشأن وضع ا<طفال الذين ُيزج بهم في النزاعات المسلحة، 
مخيمات  في  يعيشون  الذين  للمراهقين  مالئمة  وترفيهية  تعليمية  أنشطة  توفير  أجل  من  جهودها  تكثف  وأن 

الالجئين كوسيلة تمنع على نحو فعال تجنيدهم على يد الجماعات المسلحة.

الوالية القضائية خارج اsقليم

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إنشاء والية قضائية خارج إقليمها وممارسة تلك الوالية فيما   -٢٣
الصلة  ذات  الدولية  الصكوك  أيض�  ذلك  في  تراعي  وأن  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  بجميع  يتعلق 

التي هي طرف فيها، بما فيها نظام روما ا<ساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

 

تسليم المجرمين

المشمولة  الجرائم  مرتكبي  لتسليم  المزدوج  التجريم  شرط  الطرف  الدولة  تلغي  بأن  اللجنة  توصي   -٢٤
ذات  الثنائية  وإجراءاتها  معاهداتها  جميع  في  بالكامل  الجرائم  هذه  إدماج  تضمن  وبأن  االختياري،  بالبروتوكول 

الصلة.

سادسS- الحماية والتعافي وإعادة اsدماج 

التدابير المتخذة لحماية حقوق اoطفال الضحايا

تعرب اللجنة عن القلق إزاء كثرة حاالت اxعادة القسرية والترحيل لlسر وا<طفال الفلسطينيين الفارين   -٢٥
من النزاع في الجمهورية العربية السورية على مدار السنوات الثالث الماضية.

الكاملة لlطفال الفلسطينيين وأسرهم الفارين  الحماية  توفير  الدولة الطرف على ضمان  تحث اللجنة   -٢٦
الرفض  عدم  ذلك  في  بما  القسرية،  اxعادة  عدم  بمبدأ  الكامل  التقيد  وضمان  السورية،  العربية  الجمهورية  من 
من  وأسرهم  اللجوء  وملتمسي  الالجئين  ا<طفال  جميع  تمّكن  تضمن  أن  الطرف  للدولة  وينبغي  الحدود.  عند 

الحصول على إجراءات منصفة وفعالة لتحديد وضعهم، دون تمييز.

أجل التعافي البدني والنفسي وإعادة اsدماج االجتماعي تقديم المساعدة من 

لكنها  السوريين،  الالجئين  ا<طفال  إلى  الطرف  الدولة  تقدمها  التي  الهائلة  بالمساعدات  اللجنة  تعترف   -٢٧
أن  ُيحتمل  اللجوء الذين  وملتمسي  الالجئين  ا<طفال  هوية  لتحديد  كاٍف  اهتمام  إيالء  عدم  بالغ إزاء  بقلق  تشعر 
محدودية  إزاء  أيض�  قلق  اللجنة  ويساور  بالنزاع.  مرتبطة  صدمات  إلى  تعرضوا  أو  النزاع  في  شاركوا  يكونوا 
المساعدة على التعافي البدني والنفسي التي تلقاها ا<طفال السوريون الذين يعانون من ضيق شديد وإعاقات 
حسية أو ذهنية أو عقلية نتيجة تعرضهم للعنف والمحن المرتبطة بالحرب في الجمهورية العربية السورية أو 

مشاهدتهم لها. 

توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تدريب� منهجي� على التحديد المبكر لهوية ا<طفال الذين ُيحتمل   -٢٨
العاملين  وخاصة  أجلهم،  من  أو  ا<طفال  مع  العاملين  المهنيين  جميع  إلى  به  تأثروا  أو  النزاع  في  شاركوا  أنهم 
للدولة  وينبغي  والطب.  التعليم  مجالي  في  والعاملين  الجيش،  وأفراد  الهجرة،  ودوائر  الحدودية  النقاط  في 
أن  ُيحتمل  الذين  اللجوء  وملتمسي  الالجئين  ا<طفال  إلى  المقدمين  والدعم  المساعدة  تعزز  أن  أيض�  الطرف 
يكونوا شاركوا في النزاع أو تعرضوا إلى الصدمة والتشريد المرتبطين بالنزاع، وتزويدهم بدعم ومساعدة خاصة، 
بطرق منها طلب المساعدة من الشركاء الدوليين والوكاالت الدولية من أجل وضع برامج لتعافي هؤالء ا<طفال 

البدني والنفسي.

سابعS- المساعدة والتعاون الدوليان 

التعاون الدولي

الخاصة  والممثلة  ا<حمر  للصليب  الدولية  اللجنة  مع  تعاونها  الطرف  الدولة  تواصل  بأن  اللجنة  توصي   -٢٩
منظمة  مع  أكبر  بشكل  التعاون  إمكانية  في  تنظر  وأن  وتعززه،  المسلح  والنزاع  با<طفال  المعنية  العام  لlمين 

ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وغيرها من كيانات ا<مم المتحدة في تنفيذ البروتوكول االختياري.

ثامنS- المتابعة والنشر

التوصيات،  لهذه  الكامل  التنفيذ  لضمان  الالزمة  التدابير  جميع  الطرف  الدولة  تتخذ  بأن  اللجنة  توصي   -٣٠
بوسائل منها إحالتها إلى البرلمان والوزارات المعنية، بما فيها وزارة الدفاع، والمحكمة العليا والسلطات المحلية 

للنظر فيها على النحو الالزم واتخاذ مزيد من اxجراءات بشأنها.

وتوصي اللجنة بأن ُيتاح التقرير ا<ولي والردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف والمالحظات الختامية   -٣١
ولمنظمات  عامة  للناس  اxنترنت،  طريق  عن  ذلك  في  بما  واسع،  نطاق  على  اللجنة  اعتمدتها  التي  الصلة  ذات 
المجتمع المدني ومجموعات الشباب والفئات المهنية وا<طفال، بغية إثارة النقاش بشأن البروتوكول االختياري 

والتوعية به وتنفيذه ورصده.

تاسعS- التقرير المقبل

عمًال بالفقرة ٢ من المادة ٨ من البروتوكول االختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تورد مزيد� من   -٣٢
المعلومات عن تنفيذ البروتوكول االختياري وهذه المالحظات الختامية في تقريرها الدوري المقبل الذي سُيقدم 

عمًال بالمادة ٤٤ من اتفاقية حقوق الطفل.

(NCFA) تم النشر من قبل المجلس الوطني لشؤون ا<سرة
من خالل المساعدة الفنية والماليةالتي قدمتها منظمة ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسف)

اoردن : المالحظات الختامية
والتوصيات

اللجنة الدولية لحقوق الطفل

(١٥)

والبروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل والمعنية ببيع ا<طفال، واستغالل ا<طفال في البغاء، واستخدام 
ا<طفال في المواد اxباحية في اجتماعيها رقم ١٨٧٩ و١٨٧٨ (انظر CRC/C/SR. ١٨٧٩) اللذين تم عقدهما في ٢٧ أيار 

من عام ٢٠١٣، وتم اعتماده في االجتماع رقم ١٩٠١ الذي تم عقده في ١٣ حزيران من عام ٢٠١٤.

الرابع  الدوريين  للتقريرين  الجامع  بالتقرير  المتعلقة   - الختامية  والتوصيات  المالحظات  نشر  من  الغرض  إن 
بإشراك  والمتعلقة  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياريين  البروتوكولين  بموجب  ا<ولية  والتقارير  والخامس 
إنتاج  في  ا<طفال  واستخدام  البغاء،  في  ا<طفال  واستغالل  ا<طفال،  وبيع  المسلحة،  النزاعات  في  ا<طفال 
والبرلمانيون  الحكومية،  الوكاالت  ذلك  في  بما  المعنية  المؤسسات  جميع  أن  من  التأكد  هو  اxباحية -  المواد 
الموكل  الدور  يلعبون  وا<طفال  المدني،  والمجتمع  المتحدة،  ا<مم  ووكاالت  الحكومية،  غير  والمنظمات 
حياة  على  إيجابي  تأثير  بالتالي  لهم  وكان  الختامية،  والتوصيات  للمالحظات  الفعال  التنفيذ  ضمان  في  إليهم 
مجال  في  النظر  مسؤولية  المعنية  المؤسسات  وتتحمل  ا<ردن.  في  الطفل  حقوق  واوضاع  ا<طفال 
مسؤولياتهم، وخبراتهم، زمعارفهم، ولعب الدور المنوط بکل منهم من أجل ضمان تنفيذ هذه المالحظات 

والتوصيات الختامية.

اتفاقية حقوق الطفل
Distr.: Generalا<مم المتحدة

8 July 2014
Original: English

لجنة حقوق الطفل
المالحظات الختامية على التقرير المقدم من اoردن بموجب الفقرة 1 من المادة 12 من 
البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع اoطفال واستغالل اoطفال في 

البغاء وفي المواد اsباحية@

نظرت اللجنة في التقرير ا<ولي لlردن (CRC/C/OPSC/JOR/١) في جلستها ١٨٧٨ المعقودة في ٢٧ أيار/مايو   -١
 ١٣ في  المعقودة   ١٩٠١ جلستها  في  التالية  الختامية  المالحظات  واعتمدت   ،(١٨٧٨.CRC/C/SR الوثيقة  (انظر   ٢٠١٤

حزيران/يونيه ٢٠١٤.

أوًال- مقدمة

CRC/C/OPSC/-) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها ا<ولي وبردودها الخطية على قائمة القضايا  -٢
JOR/Q/١/Add.١). وتعرب عن تقديرها للحوار البّناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

وتذّكر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه المالحظات الختامية ينبغي أن ُتقرأ مقترنة بالمالحظات الختامية   -٣
والخامس  الرابع  للتقريرين  الجامع  الطرف  الدولة  بتقرير  يتعلق  فيما   ٢٠١٤ حزيران/يونيه   ١٣ في  اعُتمدت  التي 
البروتوكول  بموجب  المقدم  ا<ولي  وبتقريرها   ،(٤-٥/CRC/C/JOR/CO) الطفل  حقوق  اتفاقية  بموجب  المقدم 

.(١/CRC/C/OPAC/JOR/CO) االختياري بشأن اشتراك ا<طفال في المنازعات المسلحة

ثانيS- مالحظات عامة

الجوانب اsيجابية

ترحب اللجنة باعتماد قانون منع االتجار بالبشر رقم ٩ لعام ٢٠٠٩.  -٤

وترحب اللجنة كذلك بالتقدم المحرز في إنشاء المؤسسات واعتماد الخطط والبرامج الوطنية التي تيسر   -٥
تنفيذ البروتوكول االختياري، بما في ذلك:

إنشاء أفرقة وطنية لحماية ا<سرة؛ (أ)   

االستراتيجية الوطنية لمنع االتجار بالبشر التي أطِلقت في آذار/مارس ٢٠١٠؛ (ب)   

إنشاء وحدات مكافحة االتجار بالبشر. (ج)   

ثالثS- البيانات

جمع البيانات

 ،٢٠١٢ نيسان/أبريل  في  الجنائي  البحث  xدارة  تابعة  بالبشر  االتجار  لمكافحة  وحدة  إنشاء  اللجنة  تالحظ   -٦
وتكليفها بتسجيل جميع حاالت االتجار بالبشر وجميع البيانات ذات الصلة، وتالحظ توقيع مذكرة تفاهم لتدريب 
الدولة  إنشاء  عدم  إزاء  بالقلق  تشعر  لكنها  العاملين،  ا<طفال  عن  البيانات  جمع  وسائل  على  العمل  مفتشي 

الطرف نظام� لجمع البيانات عن جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري.

اتفاقية حقوق الطفل
Distr.: Generalا<مم المتحدة

7 July 2014
Arabic
Original: English

لجنة حقوق الطفل
المالحظات الختامية المتعلقة بالتقرير المقدم من اoردن بموجب الفقرة 1 من المادة 8 من 
البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك اoطفال في المنازعات المسلحة@

نظرت اللجنة في التقرير ا<ولي لlردن (CRC/C/OPAC/JOR/١) في جلستها ١٨٧٩ المعقودة في ٢٧ أيار/مايو   -١
٢٠١٣، واعتمدت المالحظات الختامية التالية في جلستها ١٩٠١ المعقودة في ١٣ حزيران/يونيه ٢٠١٤.

أوًال- مقدمة

CRC/C/OPAC/-) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها ا<ولي وردودها الخطية على قائمة المسائل  -٢
JOR/Q/١/Add.١). وُتعرب عن تقديرها للحوار البّناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

وتذّكر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه المالحظات الختامية ينبغي أن ُتقرأ مقترنة بالمالحظات الختامية   -٣
التي اعتمدتها اللجنة في ١٣ حزيران/يونيه ٢٠١٤ فيما يتعلق بتقرير الدولة الطرف الجامع للتقريرين الرابع والخامس 
البروتوكول  بموجب  المقدم  ا<ولي  وبالتقرير   ،(٤-٥/CRC/C/JOR/CO) الطفل  حقوق  اتفاقية  بموجب  المقدم 
CRC/C/OP-) باحيةxاالختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع ا<طفال واستغالل ا<طفال في البغاء وفي المواد ا

.(١/SC/JOR/CO

ثانيS-  مالحظات عامة

الجوانب اsيجابية

ترحب اللجنة بمختلف التدابير اxيجابية المتخذة في المجاالت المتصلة بتنفيذ البروتوكول االختياري، وال   -٤
سيما بما يلي:

(أ)      الجهود الهائلة التي تبذلها الدولة الطرف من أجل استيعاب آالف الالجئين السوريين، بمن فيهم   
بتكلفة  أو  مجان�  العامة  الخدمات  من  كثير  على  الحصول  من  وتمكينهم  أراضيها،  في  ا<طفال، 

زهيدة؛

(ب)     كون ا<ردن أول بلد في الشرق ا<وسط تقّيد بالمهلة التي حددتها اتفاقية حظر استعمال وتخزين   
وإنتاج ونقل ا<لغام المضادة لlفراد وتدمير تلك ا<لغام، وأعلن خلّوه من ا<لغام ا<رضية في عام 

٢٠١٢؛

(ج)     مبادرة أجيال السالم العالمية التي أطلقها ا<مير فيصل بن الحسين من ا<ردن عام ٢٠٠٧، وهدفها   
في  الناس  بين  للتقريب  الرياضة  استخدام  على  العالم  أنحاء  جميع  من  شابة  قيادات  تدريب 

المجتمعات التي تشهد نزاعات.

اتفاقية حقوق الطفل
Distr.: Generalا<مم المتحدة

7 July 2014
Arabic
Original: English

المملكة ا<ردنية الهاشمية
رقم اxيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية

(٢٠١٧/10/٥٢٩٨)
يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى 

مصنفه وال يعّبر هذا المصنف عن رأي دائرة المكتبة 
الوطنية أو أي جهة حكومية أخرى



التمهيد: المقدمـــة :

وقعت حكومة المملكة ا<ردنية الهاشمية على اتفاقية ا<مم المتحدة لحقوق الطفل بتاريخ ٢٩  آب من عام ١٩٩٠ 
وصادقت عليها بتاريخ ٢٤  أيار من عام ١٩٩١. وعليه تلتزم حكومة المملكة بتقديم تقرير دوري كل خمس سنوات 
إلى لجنة ا<مم المتحدة لحقوق الطفل في جنيف/ سويسرا، وقد نظرت هذه اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين 
الدوريين الرابع والخامس لlردن في اجتماعيها رقم ١٨٧٧ و١٨٧٨ (انظر CRC/C/SR.١٨٧٧ & ١٨٧٨) اللذين عقدا بتاريخ ٢٦ 
و ٢٧ أيار من عام ٢٠١٤، وتم اعتمادهما في اجتماعها رقم ١٩٠١ الذي عقد بتاريخ  ١٣ حزيران من عام ٢٠١٤، ودعت اللجنة 
أن  على   ،٢٠١٩ عام  من  حزيران   ٢٢ في  السادس  الدوري  تقريرها  تقديم  إلى  الهاشمية  ا<ردنية  المملكة  حكومة 
والخامس،  الرابع  الدوريين  للتقريرين  الختامية  المالحظات  بمتابعة  المتعلقة  المعلومات  التقرير  هذا  يتضمن 
باxضافة إلى ذلك نظرت اللجنة في التقارير ا<ولية لlردن في البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل والتي 
ببيع  المتعلقة  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري  والبروتوكول  المسلحة  النزاعات  في  ا<طفال  بإشراك  تتعلق 
ا<طفال، واستغالل ا<طفال في البغاء، واستخدام ا<طفال في إنتاج المواد اxباحية في اجتماعيها رقم ١٨٧٩ و١٨٧٨ 
(انظر CRC/C/SR.١٨٧٩) اللذين عقدا بتاريخ  ٢٧ أيار من عام ٢٠١٣، وتم اعتماده في اجتماع رقم ١٩٠١ الذي عقد بتاريخ ١٣ 
حزيران من عام ٢٠١٤، وقد أوصت اللجنة بأن تتخذ الدولة جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في 
المالحظات الختامية المتعلقة بالتقرير الدوري الجامع للتقريرين الرابع والخامس والبروتوكولين االختياريين تنفيذا 
من  المزيد  واتخاذ  المالئم  النحو  على  فيها  للنظر  المعنية  الجهات  إلى  إحالتها  منها  إجراءات  عدة  طريق  عن  تاما 

اxجراءات المتعلقة بها.

كما أوصت اللجنة  بنشر التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس والمالحظات والتوصيات الختامية على 
شبكة  طريق  عن  النشر  الحصر  ال  المثال  سبيل  على  تشمل  طرق  عبر  ذلك  يكون  وأن  الدولة،  بلغات  واسع  نطاق 
الشباب،  ومجموعات  اxعالم،  ووسائل  والمنظمات،  المدني  وللمجتمع  الجمهور،  لعامة  واxتاحة  االنترنت، 
عليهما،  والتعرف  االختياريين،  وبروتوكوليها  االتفاقية  مناقشة  أجل  من  وا<طفال،  المهنية،  والمجموعات 

وتنفيذهما ورصدهما.

اهداف  تحقيق  الى  الرامية  الجهود  بمتابعة   (NCFA) ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  قانون  عليه  نص  لما  ووفقا 
االردنية  المملكة  صادقت  التي  والشباب  واالطفال  والمراة  االسرة  بشؤون  المتعلقة  الدولية  واالتفاقيات  المواثيق 
والتوصيات  المالحظات  تنفيذ  متابعة   وضمان  الطفل  حقوق  التفاقية  الدورية  التقارير  بإعداد  عليها،   الهاشمية 
تنفيذ  لمتابعة  شاملة  عمل  خطة  بوضع  المجلس  قام  الدولية،   الطفل  حقوق  لجنة  عن  الصادرة  الختامية 
اxقليمي  المكتب  من  فنية  وبمساعدة  لlردن،   ا<خير  الدوري  بالتقرير  المتعلقة  الختامية  والتوصيات  المالحظات 
المتعلقة  الختامية  والتوصيات  المالحظات  آخر  حول  الوعي  لنشر  تشاورية  عملية  بدأت  ا<ردن،  في  لليونيسف 
بالتقرير الدوري الجامع للتقريرين الرابع والخامس لlردن، وتم وضع خطة عمل شاملة للمتابعة في ضوء توصيات 
لنشر  المتابعة  عمل  خطة  من  جزء�  الختامية  والتوصيات  المالحظات  يشمل  الذي  التقرير  هذا  ويعد  اللجنة. 

المالحظات والتوصيات الختامية على نطاق واسع في جميع أرجاء المملكة.

يلتزم المجلس الوطني لشؤون ا<سرة (NCFA) بنشر الوعي حول حقوق الطفل على نطاق واسع، وسوف يساعد 
الوطني  المجلس  سيتابع  كما  الهدف.  هذا  تحقيق  في  الختامية  والتوصيات  بالمالحظات  المختص  التقرير  هذا 

لشؤون ا<سرة، المالحظات والتوصيات الختامية التفاقية ا<مم المتحدة لحقوق الطفل وبروتوكوليها االختياريين 
المالحظات  توزيع  وسيتم   .٢٠١٩ عام  من  حزيران  شهر  في  تسليمه  المقرر  السادس  الدوري  التقرير  تقديم  قبل 
والمسؤولين،  والصحفيين،  البرلمانيين،  ذلك  في  بما  المعنيين،  جميع  على  واسع  نطاق  على  الختامية  والتوصيات 
الوزارات  مع  دقيقة  متابعة  إجراء  وسيتم  أنفسهم.  وا<طفال  العامة،  والجماهير  المدني،  والمجتمع  والقضاة، 
المعنية على المستوى الوطني وجميع اxدارات المعنية على مستوى المحافظات لضمان اتخاذ الخطوات الالزمة 

على المستوى الوطني من أجل تنفيذ المالحظات والتوصيات الختامية.

لما  اليونسيف  للطفولة/  المتحدة  االمم  لمنظمة  امتنانه  عن   (NCFA) ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  ويعرب 
قدمته من مساعدات فنية مفيدة جد� في المتابعة الفعالة للمالحظات والتوصيات الختامية لضمان بذل الجهات 
جميع   (NCFA) ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  يشكر  كما  الختامية.  والتوصيات  المالحظات  لتنفيذ  المعنية 

المعنيين على اهتمامهم ودعمهم لهذا الجهد لتكون المملكة االردنية الهاشمية بلدا صديقا للطفل .

وا� ولي التوفيق

أمين عام المجلس الوطني لشؤون ا<سرة
فاضل  محمد الحمود

لجنة حقوق الطفل

المالحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس ل7ردن@

جلستيها  في   (٤-٥/CRC/C/JOR) والخامس  الرابع  الدوريين  للتقريرين  الجامع  التقرير  في  اللجنة  نظرت   -١
 ١٩٠١ جلستها  في  واعتمدت،   ،٢٠١٤ أيار/مايو  و٢٧   ٢٦ في  المعقودتين  و١٨٧٨)،   ١٨٧٧.CRC/C/SR (انظر  و١٨٧٨   ١٨٧٧

المعقودة في ١٣ حزيران/يونيه ٢٠١٤، المالحظات الختامية التالية.

أوًال- مقدمة

CRC/C/-) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف التقرير الموحد الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس  -٢
حقوق  لحالة  أفضل  فهم�  أتاحت  التي   ،(١.Add/٤-٥/CRC/C/JOR/Q) القضايا قائمة  على  الخطية  والردود   (٤-٥/JOR
المتعدد  الطرف  الدولة  وفد  مع  دار  الذي  البناء  للحوار  تقديرها  عن  اللجنة  وُتعرب  الطرف.  الدولة  في  الطفل 

القطاعات.  

أحرزته ثانيS- تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي 

ترحب اللجنة باعتماد التدابير التشريعية التالية:  -٣

(أ)       قانون منع االتجار بالبشر رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩؛  

(ب)     قانون الحماية من العنف ا<سري رقم ٦ لسنة ٢٠٠٨؛  

(ج)      قانون حقوق ا<شخاص المعوقين رقم ٣١ لسنة ٢٠٠٧.  

وتالحظ اللجنة مع التقدير أيض� تصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية أو انضمامها إليها:  -٤

في  المسلحة  المنازعات  في  ا<طفال  اشتراك  بشأن  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري  البروتوكول  (أ)        
أيار/مايو ٢٠٠٧؛

(ب)     البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع ا<طفال واستغالل ا<طفال في البغاء وفي   
المواد اxباحية في كانون ا<ول/ديسمبر ٢٠٠٦؛

(ج)      اتفاقية حقوق ا<شخاص ذوي اxعاقة في آذار/مارس ٢٠٠٨؛  

التفاقية  المكمل  وا<طفال،  النساء  وبخاصة  با<شخاص،  االتجار  ومعاقبة  وقمع  منع  بروتوكول  (د)      
ا<مم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في حزيران/ يونيه ٢٠٠٩.

وترحب اللجنة أيض� بالتدابير المؤسسية والسياساتية التالية:  -٥

(أ)        االستراتيجية الوطنية لlشخاص ذوي اxعاقة (٢٠٠٧-٢٠١٥)؛  

(ب)     االستراتيجية الوطنية لمنع االتجار بالبشر التي ُأطِلقت في آذار/مارس ٢٠١٠؛  

(ج)     المؤشرات التي وضعها المجلس الوطني لشؤون ا<سرة الستخدامها كمبادئ توجيهية من أجل   
تعزيز القدرات في مجال رصد تنفيذ االتفاقية.

الخاصة  اxجراءات  إلى  دعوة  أول   ٢٠٠٦ نيسان/أبريل  في  وّجهت  الطرف  الدولة  أن  بارتياح  اللجنة  وتالحظ   -٦
لlمم المتحدة لزيارة البلد.

(5)

ثالثS- دواعي القلق والتوصيات الرئيسية

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44 (6) من االتفاقية)

التوصيات السابقة المقدمة من اللجنة

ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف في تنفيذ المالحظات الختامية التي أبدتها اللجنة في عام ٢٠٠٦ بشأن   -٧
هذه  في  الواردة  التوصيات  بعض  أن  ا<سف  مع  تالحظ  أنها  غير   ،(٣/CRC/C/JOR/CO) الثالث  الدوري  تقريرها 

المالحظات لم ُتنفذ تنفيذ� كامًال.

أو  بالكامل  ُتنفذ  لم  التي  التوصيات  لتنفيذ  الالزمة  التدابير  جميع  الطرف  الدولة  تتخذ  بأن  اللجنة  توصي   -٨
بشكل كاٍف، وتكرر بشكل خاص التوصيات التي قدمتها إلى الدولة الطرف بشأن ما يلي:

جميع  على  الطفل  حقوق  مجال  في  العاملة  والمؤسسات  الهيئات  بين  التنسيق  تعزيز  مواصلة  (أ)       
المستويات بغية ضمان تنفيذ االتفاقية بشكل موحد في جميع المحافظات؛

بشأن  البيانات  جمع  وضمان  ا<طفال،  عن  مركزية  بيانات  قاعدة  بإنشاء  البيانات  جمع  آليات  تعزيز  (ب)     
بجميع  يتعلق  فيما  العمر  منها  معايير  حسب  وتصنيفها  االتفاقية  تغطيها  التي  المجاالت  جميع 
الذين  ا<طفال  وفئات  والريفية،  الحضرية  والمناطق  والجنس،  عشرة،  الثامنة  دون  ا<شخاص 
لصوغ  واستخدامها  االتفاقية  مع  تتسق  مؤشرات  وضع  وينبغي  خاصة.  حماية  إلى  يحتاجون 

سياسات وبرامج تهدف إلى تنفيذ االتفاقية بصورة فعالة؛

(ج)     مواصلة وضع أساليـب مبتكرة ومواتيـة للطفل xذكـاء الوعـي بفحـوى االتفاقيـة ومقاصـدها، وال   
في  المقيمين  ا<طفال  إلى  الوصول  بغية  اxعالم  وسائل  طريق  وعن  المحلي  الصعيد  على  سيما 

أنأى المناطق في البلد؛

(د)      مواصلة تعزيز جهودها الرامية إلى توفير مستوى مناسب ومنهجي من التدريب و/أو التوعية في   
والمحامين،  كالقضاة،  و<جلهم،  ا<طفال  مع  العاملة  المهنية  للفئات  الطفل  حقوق  مجال 
والمؤسسات،  المدارس  ومديري  والمعملين،  الصحيين،  والعاملين  القانون،  إنفاذ  وموظفي 

وا<خصائيين االجتماعيين، ورجال الدين، وقادة المجتمعات المحلية، فضًال عن الصحفيين؛

(ه)     ضمان حصول المؤسسة الوطنية لحقوق اxنسان على الموارد البشرية والمالية والتقنية الكافية،   
الصعيدين  على  وتقييمه  االتفاقية  تنفيذ  في  المحرز  التقدم  لرصد  الالزمة  التسهيالت  وامتالكها 

الوطني والمحلي، فضًال عن تلقي الشكاوى المقدمة من ا<طفال والتحقيق فيها ومعالجتها؛

وضع وتعزيز المشاريع المشتركة للتثقيف في مجال حقوق اxنسان، وإدراج التثقيف في مجال  (و)   
لمرحلَتي  الدراسية  المناهج  في  الطفل،  حقوق  مجال  في  التثقيف  سيما  وال  اxنسان،  حقوق 

التعليم االبتدائي والثانوي.

التحفظات

سحب  إمكانية  في  ستنظر  الطرف  الدولة  بأن  الحوار  أثناء  الوفد  رئيسة  به  صّرحت  ما  اللجنة  تالحظ   -٩
غير  و٢١   ٢٠ المادتين  على  الطرف  الدولة  تحفظ  بأن  رأيها  عن  مجدد�  اللجنة  وتعرب  االتفاقية.  على  تحفظاتها 

ضروري، وكذلك عن قلقها إزاء الطبيعة العامة وغير الدقيقة لتحفظ الدولة الطرف على المادة ١٤.

(6)

تحفظاتها  طبيعة  في  النظر  تعيد  بأن  الطرف  الدولة  إلى  قدمتها  التي  السابقة  توصيتها  اللجنة  تكرر   -١٠
 ١٩٩٣ عام  في  اxنسان  لحقوق  العالمي  المؤتمر  اعتمدهما  اللذين  فيينا  عمل  وبرنامج  xعالن  وفق�  سحبها  بغية 

(CRC/C/JOR/CO/٣، الفقرة ١١).

 التشريعات

تالحظ اللجنة مع التقدير أن نشر االتفاقية في الجريدة الرسمية بموجب القانون رقم ٥٠ لسنة ٢٠٠٦، عمًال   -١١
اللجنة  لكن  المحلية.  القوانين  على  ا<ولوية  لها  وأن  القانوني  وضعها  أوضح  قد  اللجنة،  قدمتها  سابقة  بتوصية 
قلقة إزاء التأخر الكبير في اعتماد قانون حقوق الطفل ومشروع قانون ا<حداث. وتشعر اللجنة بالقلق أيض� <ن 

جهود مواءمة اxطار القانوني المحلي مع مبادئ االتفاقية وأحكامها ال تزال غير كافية.

الحقوق  بجميع  إحاطته  وضمان  إبطاء  دون  الطفل  حقوق  قانون  سّن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -١٢
قانون  مشروع  اعتماد  في  الطرف  الدولة  تعّجل  بأن  كذلك  اللجنة  وتوصي  االتفاقية.  عليها  تنص  التي  والمبادئ 
با<طفال  المتعلقة  المحلية  القوانين  جميع  بدقة  الطرف  الدولة  تراجع  بأن  توصيتها  اللجنة  وتكرر  ا<حداث. 
واللوائح اxدارية ذات الصلة بغية ضمان استنادها إلى الحقوق ومطابقتها لالتفاقية (CRC/C/JOR/CO/٣، الفقرة ١٣).

 تخصيص الموارد

المخصصة  الميزانيات  لتحليل  ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  أجراها  التي  بالدراسة  اللجنة  ترحب   -١٣
لlطفال، فضًال عن وضع نموذج للميزانية يتضمن ا<هداف االستراتيجية والمهام التي تضطلع بها كل وزارة من 
الميزانية  في  العامة  التخفيضات  إزاء  اللجنة  يساور  القلق  لكن  حقوقهم.  وحماية  ا<طفال  احتياجات  تلبية  أجل 

الوطنية التي تهدد التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مجال نماء الطفل.

xعمال  المخصصة  "الموارد  بشأن   ٢٠٠٧ عام  في  اللجنة  نّظمته  الذي  العامة  المناقشة  يوم  ضوء  في   -١٤
الدولة  تقوم  بأن  اللجنة  توصي  االتفاقية،  من  و٦  و٤   ٢ المواد  على  وبالتركيز  الدول"،  مسؤولية   - الطفل  حقوق 

الطرف بما يلي:

(أ)        مواصلة تخصيص موارد كافية في الميزانية xعمال حقوق الطفل، عمًال بالمادة ٤ من االتفاقية؛  

(ب)    إجــراء تقييمات منهجيــة <ثر السياسات الهادفـــة إلى تقليـــص العجز في الميزانية الوطنية على   
في  سلب�  قد تؤثر  سياسات  أي  اعتماد  التقييمات، االمتناع عن  تلك  نتيجة  الطفل، وبناًء على  حقوق 

ا<طفال؛

في  الطفل  حقوق  على  قائم  نهج  اعتماد  الطرف،  الدولة  وضعته  الذي  الميزانية  نموذج  على  بناًء  (ج)       
في  واستخدامها  للطفل  المخصصة  للموارد  تتّبع  نظام  بتطبيق  وذلك  الدولة،  ميزانية  وضع 
على  أيض�  اللجنة  وتحث  الطفل.  مجال  في  االستثمار  حجم  إبراز  وبالتالي  عام،  بشكل  الميزانية 
في  القطاعات  من  قطاع  أي  في  االستثمارات  <ثر  تقييمات  إجراء  أجل  من  التتّبع  نظام  استخدام 

مصالح الطفل الفضلى، وضمان قياس اختالف أثر هذه االستثمارات بين الفتيات والفتيان؛

تدابير  تتطلب  قد  التي  الضعف  أو  الحرمان  أوضاع  في  لlطفال  استراتيجية  ميزانية  بنود  تحديد  (د)      
اجتماعية إيجابية، وضمان حماية بنود الميزانية هذه حتى في أوقات ا<زمات االقتصادية أو الكوارث 

الطبيعية أو حاالت الطوارئ ا<خرى.

(7)

(1) (٢)

قام  أن  وبعد   .(UNCRC) الطفل  لحقوق  المتحدة  ا<مم  اتفاقية  في  طرف�  الهاشمية  ا<ردنية  المملكة  تعد 
التقرير  وقدم   .١٩٩٣ عام  من  الثاني  تشرين  شهر  في  ا<ولي  تقريره  ا<ردن  قدم  االتفاقية،  هذه  على  بالمصادقة 
الدوري الثاني الذي كان مقرر� في عام ١٩٩٨ في شهر أيلول من عام ١٩٩٩. وقدم التقرير الدوري الثالث الذي كان 
الرابع  التقريرين  تقديم  تم  ولذلك  سنوات.  ثالث  مدته  وبتأخير   ٢٠٠٦ عام  من  آذار  شهر  في   ٢٠٠٣ عام  في  مقرر� 
الختامية  المالحظات  اعتماد  وتم   ٢٠١٤ عام  في  الطفل  حقوق  لجنة  فيهما  ونظرت   ٢٠١٣ عام  في  مع�  والخامس 
والتوصيات في ١٨ تموز من عام ٢٠١٤. ومن المقرر أن يصدر التقرير الدوري السادس لlردن في ٢٢ حزيران من عام 
٢٠١٩ حيث بقي أقل من عامين. ولذلك من الضروري أن يكون هناك متابعة فعالة للمالحظات والتوصيات الختامية 
الحالية حتى نتمكن من االستعداد جيد� في الوقت الذي يتم فيه إعداد تقريرنا الدوري السادس المقرر تقديمه 

بعد أقل من عامين من ا¦ن.

المجاالت  من  مجال   ١٢ في  توزيعها  تم  التي  الختامية  والتوصيات  المالحظات  من  بندا   ٧١ مجموعه  ما  يوجد 
الرئيسية التي تشمل:

أ- التدابير العامة للتنفيذ (المواد ٤، و٤٢، و٤٤ (٦) من االتفاقية)
ب- المبادئ العامة (المواد ٢، و٣، و٦، و١٢ من االتفاقية)

ج- الحقوق والحريات المدنية (المواد ٧، و٨، و١٣-١٧)
د- العنف ضد ا<طفال (المواد ١٩، و٢٤ (٣)، و٢٨ (٢)، و٣٤، و٣٧ (أ)، و٣٩)

ه- البيئة ا<سرية والرعاية البديلة (المواد ٥، و٩-١١، و١٨ (١ و٢)، و٢٠، و٢١، و٢٥، و٢٧ (٤))
و- اxعاقة، والصحة ا<ساسية، والرفاه االجتماعي (المواد ٦، و١٨ (٣)، و٢٣، و٢٤، و٢٦، و٢٧ (١-٣)، و٣٣)

ز- التعليم وا<نشطة الترفيهية والثقافية (المواد ٢٨، و٢٩، و٣٠، و٣١)
ح- تدابير الحماية الخاصة (المواد ٢٢، و٣٠، و٣٢، و٣٣، و٣٥، و٣٦، و٣٧ (ب)- (د)، و٣٨-٤٠)

ط- المصادقة على البروتوكول االختياري المتعلق بإجراء  تقديم البالغات 
ي- المصادقة على ا<دوات الدولية لحقوق اxنسان

ك- المتابعة والنشر
ل- التقرير المقبل

ويشكل المجلس الوطني لشؤون ا<سرة (NCFA) ووزارة العدل ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ووزارة العمل 
ووزارة التنمية االجتماعية ووزارة الداخلية اكثر الجهات المسؤولة عن تنفيذ المالحظات والتوصيات الختامية إلى 
جانب  وإلى  المحافظات.  في  الحكومية  الجهات  بعض  ذلك  في  بما  ا<خرى  واxدارات  الجهات  من  عدد  جانب 
الوزارات والهيئات الحكومية، تلعب وكاالت ا<مم المتحدة المعنية، والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، 
وا<وساط ا<كاديمية، ووسائل اxعالم، وغيرها من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، والمجتمعات المحلية، 

وا<سر دورا رئيسيا في ضمان تنفيذ برنامج المالحظات والتوصيات الختامية.

وإلى جانب النظر في التقرير الدوري الموحد الرابع والخامس لlردن، نظرت اللجنة أيض� في التقارير ا<ولية لlردن 
المسلحة  النزاعات  في  ا<طفال  باشتراك  والمتعلقة  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري  البروتوكول  بموجب 

(3) (4)

باء- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 من االتفاقية)

عدم التمييز

غير  وأب  أردنية  <م  المولودين  ا<طفال  ضد  القانون  بحكم  التمييز  إزاء  قلقها  عن  مجدد�  اللجنة  تعرب    -١٥
إزاء  أيض�  بالقلق  اللجنة  وتشعر  الزواج.  إطار  خارج  المولودين  ا<طفال  ضد  والتمييز  ا<ب،  جنسية  على  بناًء  أردني 
في  يعيشون  الذين  وا<طفال  اxعاقات  ذوو  وا<طفال  فلسطيني  أصل  من  ا<طفال  منه  يعاني  الذي  التمييز 

المؤسسات وا<طفال الذين يعيشون في فقر مدقع وا<طفال في المناطق النائية.

"أطفاًال  أو  شرعيين"  "غير  بوصفهم  لlطفال  التمييزية  التصنيفات  إلغاء  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -١٦
ضحايا للسفاح"، واعتماد استراتيجية استباقية وشاملة من أجل القضاء على التمييز على أي أسس بحكم القانون 

والواقع، والتمييز ضد جميع فئات ا<طفال في أوضاع التهميش أو الحرمان.

وتعرب اللجنة عن القلق <ن تشريعات الدولة الطرف وطريقة تطبيقها ال تزال تميز ضد الفتيات، وبا<خص   -١٧
المعاهدات.  هيئات  من  المتكررة  التوصيات  من  الرغم  على  العنف،  من  والحماية  والزواج  الميراث  مجاالت  في 
وتشعر اللجنة بالقلق أيض� لعدم كفاية الجهود التي تبذلها الدولة الطرف، بما في ذلك مع رجال الدين وقادة 
والقواعد  والممارسات  المواقف  وتغيير  لمكافحة  الجماهيري،  اxعالم  ووسائل  التعليمية  والمؤسسات  الرأي 
الضارة التي تتغاضى عن التمييز ضد الفتيات وانتهاكات حقوقهن في إطار االتفاقية، بما في ذلك العنف القائم 

على نوع الجنس، على الرغم من أن الفتيات ال يزلن يواجهن التمييز من أبكر مراحل حياتهن وطيلة طفولتهن.

اxبطاء.  من  مزيد  دون  الفتيات  ضد  تميز  التي  التشريعات  جميع  إلغاء  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -١٨
وينبغي للدولة الطرف أن تمنح ا<ولوية العتماد استراتيجية شاملة لمكافحة جميع أشكال التمييز ضد الفتيات، 
وتكرر  الفتيات.  ضد  والعنف  التمييز  إلى  وتؤدي  منتشرة  تزال  ال  التي  السلبية  الجنسانية  النمطية  للصور  والتصدي 
اللجنة توصيتها بضرورة دعوة القادة المحليين ورجال الدين وغيرهم من القادة إلى االضطالع بدور أكثر فاعلية 
ذلك  في  المحلية  المجتمعات  إلى  التوجيه  وتقديم  عليه،  والقضاء  الطفالت  ضد  العنف  منع  جهود  دعم  في 

الصدد (CRC/C/JOR/CO/٣، الفقرة ٣٢).

مصالح الطفل الفضلى

قانون  في  الرئيسية  المبادئ  أحد  الفضلى  الطفل  مصالح  جعل  في  الطرف  الدولة  رغبة  اللجنة  تالحظ   -١٩
ا<حوال الشخصية المؤقت رقم ٣٦ لسنة ٢٠١٠، لكن القلق يساورها <ن العديد من أحكام القانون تعكس إساءة 
التي  الجنسية  ونقل  والميراث  والزواج  الطفل  بحضانة  المتعلقة  تلك  سيما  وال  الفضلى،  الطفل  لمصالح  تفسير 
القانون  <ن  خاص  بشكل  بالقلق  اللجنة  وتشعر  االعتبار.  الفضلى  مصالحه  إيالء  في  الطفل  حق  مع  تتعارض 
(المادة ٣٠٨ من قانون العقوبات) والفقه القضائي في الدولة الطرف يتيحان اعتبار زواج الفتاة من مغتصبها أمر� 

يصب في مصلحتها الفضلى، على الرغم من أن هذا الخيار يشّكل بحد ذاته انتهاك� خطير� لالتفاقية.

إيالء  في  الطفل  بحق  المتعلق   (٢٠١٣)١٤ رقم  العام  اللجنة  تعليق  ضوء  في  الطرف،  الدولة  اللجنة  تذّكر   -٢٠
التي  الحقوق  بجميع  والفعال  الكامل  التمتع  ضمان  إلى  يهدف  الحق  هذا  أن  ا<ول،  االعتبار  الفضلى  مصالحه 
تعترف بها االتفاقية وإلى ضمان النماء الكلي لlطفال. وتوصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف إدماج هذا الحق 
جميع  عن  فضًال  والقضائية،  واxدارية  التشريعية  اxجراءات  جميع  في  ثابت  بشكل  وتطبيقه  مالئم  بشكل 
ع الدولة الطرف على  السياسات والبرامج والمشاريع التي لها صلة با<طفال أو تؤثر فيهم. وفي ذلك الصدد، تشجَّ
تحديد  في  سلطة  مواقع  يحتلون  الذين  المعنيين  ا<شخاص  لجميع  التوجيه  لتقديم  ومعايير  إجراءات  وضع 
مصالح الطفل الفضلى في جميع المجاالت، وفي منح تلك المصالح ا<همية التي تستحقها بوصفها اعتبار� أول. 
العامة  االجتماعية  الرعاية  مؤسسات  ذلك  في  بما  العامة،  جمهور  بين  والمعايير  اxجراءات  هذه  نشر  وينبغي 

والخاصة، فضًال عن المحاكم والسلطات اxدارية والهيئات التشريعية والقادة المحليين ورجال الدين.

(8)

الحق في الحياة والبقاء والنماء

٢١-  تعرب اللجنة عن عميق قلقها <ن المادة ٣٤٥ مكرر� من قانون العقوبات، التي استحدثتها الدولة الطرف 
ف،  ف، وبالتالي من ُحكم مخفَّ عن طريق تعديل، ال تستثني مرتكبي هذه الجرائم من االستفادة من العذر المخفِّ
جرائم  ُيسمى  ما  بذريعة  سنوي�  الفتيات  عشرات  قتل  استمرار  رغم  سنة   ١٥ من  أصغر  الضحية  كانت  حال  في  إّال 
يزلن،  وال  كّن،  الجرائم  لهذه  ضحايا  للوقوع  المعرضات  الفتيات  <ن  أيض�  شديد  بقلق  اللجنة  وتشعر  الشرف. 

ُيحتجزن تعسفي� في اxصالحيات ¦جال غير مسماة بداعي حمايتهن.

عن  تتغاضى  التي  القانونية  ا<حكام  جميع  إبطاء  دون  تلغي  أن  على  بقوة  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢٢
الجرائم القائمة على نوع الجنس، وال سيما المواد ٩٧ و٩٩ و٣٤٠ و٣٤٥ مكرر� من قانون العقوبات، وأن تضمن تلّقي 
الشرف،  جرائم  ُيسمى  ما  بذريعة  المرتكبة  الجرائم  فيها  بما  الجنس،  نوع  على  القائمة  الجرائم  مرتكبي  جميع 
عقوبات تتناسب مع خطورة جرائمهم. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيض� على إخالء سبيل جميع النساء والفتيات 
حماية  أي تدبير  أن  وضمان  البلد،  عموم  في  لحمايتهن  وآليات مالئمة  مالجئ  وإنشاء  فور�،  الحجز  في  الموَدعات 

موجه لهن يوَضع بمشاركتهن وموافقتهن.

احترام آراء الطفل

حق  تعزيز  أجل  من  بالتقرير  المشمولة  الفترة  أثناء  الطرف  الدولة  اتخذتها  التي  بالمبادرات  اللجنة  ترحب   -٢٣
الطفل في االستماع إليه، وال سيما عن طريق التشاور مع ا<طفال في سياق إعداد تقرير الدولة الطرف، والمسح 
اxجراءات  <ن  قلقها  عن  مجدد�  اللجنة  تعرب  ذلك،  ومع  ا<طفال.  برلمانات  وإنشاء  للشباب،  الثاني  الوطني 
يزال  ال  الطفل  آراء  احترام  و<ن  إليه،  االستماع  في  الطفل  حق  على  منهجي  بشكل  تنص  ال  واxدارية  القانونية 
محدود� نظر� للمواقف المجتمعية التقليدية من ا<طفال، وال سيما الفتيات، في داخل ا<سرة والمجتمع بشكل 

عام.

تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم ١٢(٢٠٠٩) المتعلق بحق الطفل في االستماع إليه،   -٢٤
الذي يؤكد أن حق الطفل في التعبير بحرية عن رأيه يشكل أحد أهم العناصر في كرامة الطفل، وأن ا<سرة التي 
العمر،  من  ا<ولى  المراحل  منذ  الجد  مأخذ  آراؤه  فيها  تؤخذ  والتي  بحرية  آرائه  عن  يعّبر  أن  فيها  للطفل  يمكن 
وتوصي  ا<وسع.  المجتمع  في  إليه  االستماع  في  الحق  لممارسة  الطفل  يعّد  ما  وهي  مهم�،  نموذج�  تشّكل 

اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

في  إليه  االستماع  في  الطفل  بحق  تعترف  التي  للتشريعات  الفعال  التنفيذ  لضمان  تدابير  اتخـــاذ  (أ)       
ا<خصائيين  امتثال  لضمان  إجراءات  و/أو  ُنظم  وضع  ذلك  في  بما  الصلة،  ذات  القانونية  الدعاوى 

االجتماعيين والمحاكم لهذا المبدأ.

(ب)     إجـــراء بحوث لتحديد أهم القضايا من وجهة نظر ا<طفال، وسماع آرائهم بشأنها، ومعرفة مدى   
مراعاة آرائهم في القرارات التي ُتتخذ داخل ا<سرة وتؤثر في حياتهم، وتحديد القنوات القائمة أو 
الوطني  الصعيد  على  القرار  صنع  عملية  في  ا<كبر  التأثير  ممارسة  من  تمّكنهم  التي  المحتملة 

والمحلي.

(ج)      تنفيـذ برامـج وأنشطــة توعيـة لتعزيز مشاركة جميع ا<طفال بصورة هادفة وقائمة على التمكين   
الفتيات  إيالء  مع  الطلبة،  مجالس  ضمن  ذلك  في  بما  والمدارس،  المحلي  والمجتمع  ا<سرة  في 

وا<طفال في أوضاع هشة اهتمام� خاص�.

(9)

جيم- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و17-13 من االتفاقية)

الحق في الجنسية

كّن  إذا  أمهاتهن  جنسية  اكتساب  ا<ردنيات  ا<مهات  أطفال  على  متعذر�  يزال  ال  <نه  قلقة  اللجنة  تظل   -٢٥
متزوجات من غير أردنيين، ما قد يؤدي إلى حالة انعدام الجنسية، ويتسبب في معاناة هؤالء ا<طفال وأسرهم 
والرعاية  التعليم  بخدمات  لالنتفاع  مثًال  مؤهلين  غير  ُيعتبرون  إنهم  إذ  اقتصادية،  صعوبات  ومن  التمييز  من 
الجنسية  بأن  تفيد  التي  المصداقية  وذات  بأدلة  المدعومة  التقارير  بالغ  بقلق  اللجنة  وتالحظ  المدعومة.  الصحية 
بشكل  يقيمون  الذين  الفلسطينية  وا<سر  ا<طفال  عشرات  من  بالتقرير  المشمولة  الفترة  في  ُسحبت  ا<ردنية 

دائم في ا<ردن، على الرغم من التطمينات التي قدمها وفد الدولة الطرف أثناء الحوار.

تكرر اللجنة توصيتها إلى الدولة الطرف بمراجعة قانون الجنسية ا<ردنية رقم ٦ لعام ١٩٥٤ وتعديله بغية   -٢٦
ضمان تمتع ا<م ا<ردنية المتزوجة بغير أردني بحقها في منح جنسيتها <طفالها على قدم المساواة مع الرجل 
الالجئة  ا<سر  من  ا<ردنية  الجنسية  سحب  عن  الكف  على  أيض�  الطرف  الدولة  اللجنة  وتحث  تمييز.  ودون 
خفض  اتفاقية  إلى  االنضمام  في  الطرف  الدولة  تنظر  بأن  أيض�  اللجنة  وتوصي  ا<ردن.  في  المقيمة  الفلسطينية 

حاالت انعدام الجنسية لعام ١٩٦١.

) و39) أ دال- العنف ضد اoطفال (المواد 19 و24(3) و28(2) و34 و37(

العقاب البدني

ترحب اللجنة بالمبادرات التي تنّفذها الدولة الطرف مثل حملة "مع� نحو بيئة مدرسية آمنة" التي تهدف   -٢٧
إلى تعريف المعلمين با<ساليب التربوية اxيجابية. لكن اللجنة قلقة <ن الصيغة المعدلة من المادة ٦٢ من قانون 
العقوبات ال تزال تجيز للوالدين وا<وصياء إنزال ضروب تأديب بأطفالهم وفق "ما يبيحه العرف العام"، ما دامت ال 
تلحق بهم أذى بدني�، و<ن مسح السكان والصحة ا<سرية في ا<ردن لعام ٢٠١٢ أظهر أن ٨٩ في المائة من ا<طفال 

يتعرضون لضروب تأديب عنيفة.

تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم ٨(٢٠٠٦) المتعلق بحق الطفل في الحماية من   -٢٨
العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة الذي شددت فيه اللجنة على رفض جميع أشكال 
العنف ضد ا<طفال، مهما كانت طفيفة، وعلى أن صالحيات الوالدين ال ينبغي في أي حال من ا<حوال أن تقّوض 

حق الطفل في حمايته من العقاب البدني. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

حظر�  ا<ماكن  جميع  في  البدني  العقاب  وحظر  إبطاء  دون  العقوبات  قانون  من   ٦٢ المادة  إلغاء  (أ)        
قطعي�؛

بصورة  قضائية  دعاوى  وإقامة  فعاًال،  تنفيذ�  البدني  العقاب  تحظر  التي  القوانين  تنفيذ  ضمان  (ب)    
منهجية ضد َمن ُيعاقبون ا<طفال بدني�؛

ا<طفال  بمشاركة  االجتماعية  والتعبئة  والتوعية  العام  التثقيف  مجاالت  في  دائمة  برامج  وضع  (ج)     
البدني،  للعقاب  الضارة  والنفسية  البدنية  ا¦ثار  تعالج  الدين،  ورجال  المحلية  والمجتمعات  وا<سر 
في  وتشاركية  عنيفة  وغير  إيجابية  أشكال  وتعزيز  الممارسة،  تلك  من  العامة  المواقف  تغيير  بغية 

تنشئة ا<طفال وتأديبهم كبديل عن العقاب البدني؛

منع  استراتيجيات  تصميم  في  ا<طفال،  ذلك  في  بما  ككل،  المجتمع  ومشاركة  إشراك  ضمان  (د)     
معاقبة ا<طفال بدني� وتنفيذها.

(١٠) (١١)

اsيذاء واsهمال

سيما  وال  المنزلي،  للعنف  التصدي  صعيد  على  الطرف  الدولة  اتخذتها  التي  بالخطوات  اللجنة  ترحب   -٢٩
اعتماد قانون الحماية من العنف ا<سري رقم ٦ لسنة ٢٠٠٨، والخطة االستراتيجية الوطنية لحماية ا<سرة والوقاية 
لثبوت  عميق  بقلق  تشعر  اللجنة  لكن  المنزلي.  العنف  حاالت  لتتّبع  نظام  وإنشاء   ،٢٠٠٥-٢٠٠٩ لlعوام  العنف  من 
قصور تلك التدابير عن االستجابة للشواغل الكثيرة التي أعربت عنها اللجنة في عام ٢٠٠٦، وهو ما يتضح من استمرار 

وقوع ا<طفال، وال سيما الفتيات، ضحايا ل¯يذاء واxهمال على نطاق واسع.

 ،٣/CRC/C/JOR/CO)  ٢٠٠٦ عام  من  توصياتها  لتنفيذ  ا<ولوية  من  مزيد  منح  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣٠
وسوء  المنزلي  العنف  عن  وطنية  دراسة  إجراء  بضرورة  المتعلقة  التوصيات  وبخاصة  فعاًال،  تنفيذ�   (٥٥ الفقرة 
ووضع  وطبيعتها،  وأسبابها  المشكلة  هذه  نطاق  تقييم  أجل  من  ا<سرة  داخل  وإيذائهم  ا<طفال  معاملة 
وسوء  ا<طفال  إيذاء  حاالت  لتحديد  فعال  نظام  ووضع  له،  والتصدي  المنزلي  العنف  لمنع  شاملة  استراتيجية 

معاملتهم واxبالغ عنها وإدارتها. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيض� على ما يلي:

أحكام  أي  وإلغاء  الزوجي،  االغتصاب  فيها  بما  المنزلي،  العنف  أشكال  جميع  يجّرم  قانون  اعتماد  (أ)       
قانونية تتسامح مع مرتكبي العنف المنزلي، وذلك على وجه ا<ولوية؛

(ب)     إنشاء قاعدة بيانات وطنية عن جميع حاالت العنف المنزلي المترّكب ضد ا<طفال؛  

والعادات  والتقاليد  المواقف  لتغيير  عملية  تدابير  واتخاذ  واxيذاء،  للعنف  الجذرية  ا<سباب  معالجة  (ج)      
والممارسات السلوكية التي كثير� ما تبرر العنف المنزلي، وال سيما ضد الفتيات؛

والتصدي  وإهمالهم،  ا<طفال  وإيذاء  المنزلي  العنف  منع  إلى  الرامية  المجتمعية  البرامج  تشجيع  (د)       
المحلي  المجتمع  وأفراد  والمتطوعين  السابقين  الضحايا  إشراك  منها  بطرق  المشاكل  لهذه 

ودعمهم في مجال التدريب؛

(ه)     ضمــان تقديم مستــوى مالئـــم من المساعدة الطبيــــة والقانونيـــة والنفسية والسكن لlطفال   
به  تعّهدت  الذي  االلتزام  مع  يتماشى  بما  اxيواء  دور  عدد  وزيادة  المنزلي،  العنف  ضحايا  والنساء 

الدولة الطرف في االستعراض الدوري الشامل لعام ٢٠٠٩ (A/HRC/٢٩/١١، الفقرة ٩٢-٢١)؛

(و)       تقديم معلومات مفصلة في تقريرها الدوري المقبل عن التدابير المتخذة للتصدي للعنف المنزلي   
ونتائج تلك التدابير.

االستغالل الجنسي واsيذاء الجنسي

تشعر اللجنة بقلق عميق <ن المادة ٣٠٨ من قانون العقوبات تتيح لمرتكبي جريمة االغتصاب اxفالت من   -٣١
العقاب إذا تزوجوا من الفتاة التي اعتدوا عليها. ويساور اللجنة قلق أيض� <ن المادة ٣١٠ من قانون العقوبات تتيح 
اللجنة  وتشعر  ا<خالق".  بفساد  "معروفة  ُتعتبر  الفتاة  كانت  إذا  العقاب  من  اxفالت  الجنسي  اxيذاء  لمرتكبي 
بالقلق أيض� <ن تشريعات الدولة الطرف ال تحمي الفتيان من اxيذاء الجنسي واالستغالل الجنسي، وال تنص على 

أحكام تتناسب مع خطورة الجرائم الجنسية المرتبكة ضد ا<طفال.

وجميع  العقوبات  قانون  من  و٣١٠   ٣٠٨ المادتين  إلغاء  في  التعجيل  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣٢
ا<حكام القانونية التي يمكن استخدامها للتساهل مع المعتدين على ا<طفال جنسي�. وينبغي للدولة الطرف 
الجنسي  اxيذاء  أشكال  جميع  من  الفتيان،  فيهم  بمن  ا<طفال،  لجميع  الكاملة  الحماية  تضمن  أن  أيض� 

واالستغالل الجنسي. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيض� على ما يلي:

(أ)       وضع آليات وإجراءات ومبادئ توجيهية لضمان إلزامية اxبالغ عن حاالت إيذاء ا<طفال واستغاللهم   
جنسي�؛

ا<طفال  لجميع  وفعالة  لlطفال  ومواتية  وسرية  إليها  الوصول  يسهل  إبالغ  قنوات  توفر  ضمان  (ب)     
لتمثيل  قانوني  وصي  أو  الوالدين  أحد  وجود  يوِجب  الذي  الشرط  وإلغاء  االنتهاكات،  هذه  ضحايا 

الطفل الضحية؛

(ج)      تنفيذ أنشطة توعية لمكافحة الوصم االجتماعي لضحايا االستغالل الجنسي واxيذاء الجنسي، بما   
في ذلك سفاح المحارم؛

الضحايا وفق�  التعافي وإعادة اxدماج االجتماعي لlطفال  (د)     ضمان وضع برامج وسياسات من أجل   
<غراض  لlطفال  الجنسي  االستغالل  لمكافحة  العالمي  المؤتمر  اعتمدها  التي  الختامية  للوثائق 
بالبرازيل،  جانيرو  دي  وريو  باليابان،  ويوكوهاما  ستوكهولم،  في  و٢٠٠٨  و٢٠٠١   ١٩٩٦ ا<عوام  في  تجارية 

على التوالي.

الممارسات الضارة

الفتيات،  آالف  وزواج  الطرف،  الدولة  في  القاصرات  الفتيات  زواج  حاالت  في  الزيادة  إزاء  قلقة  اللجنة  تزال  ال   -٣٣
منهن من لم تتجاوز الخامسة عشرة، كل سنة نتيجة اxفراط في اللجوء إلى االستثناءات من السن الدنيا للزواج، 
والسلطة التقديرية الواسعة الممنوحة لقاضي القضاة وا<وصياء القانونيين في ذلك الصدد. ويساور اللجنة قلق 
بشكل خاص <ن حاالت الفقر وحاالت الحمل خارج إطار الزواج غالب� ما تؤدي في الممارسة الواقعية إلى إجازة هذا 

الزواج.

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فاعلة لوضع حد لممارسة الزواج المبكر والقسري. كما تكرر   -٣٤
CRC/C/-) المبكر الزواج  عن  الناشئة  الكثيرة  السلبية  با¦ثار  توعية  حمالت  الطرف  الدولة  تنّفذ  بأن  توصيتها  اللجنة 

JOR/CO/٣، الفقرة ٢٨).

الوصول إلى العدالة وسبل االنتصاف

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعلومات التي قدمها الوفد وتفيد بأن من المتعذر على ا<طفال دون سن   -٣٥
الخامسة عشرة تقديم شكاوى بشأن انتهاكات حقوقهم إذا لم يكن الوالدان أو ا<وصياء القانونيون موجودين 

لمساعدتهم. ويساور اللجنة القلق أيض� إزاء االفتقار إلى آليات لدعم ا<طفال في اxبالغ عن ادعاءاتهم.

وسبل  العدالة  إلى  ا<طفال  وصول  لضمان  الالزمة  التدابير  جميع  اتخاذ  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣٦
واسع  بشكل  عنها  ومعلن  آمنة  إبالغ  آليات  وضع  أمور،  جملة  بين  من  الطرف،  للدولة  وينبغي  الفعالة.  االنتصاف 
الصحة  مجاَلي  في  مساَعدة  خدمات  ا¦ليات  هذه  تترافق  وأن  ا<طفال،  لفائدة  إليها  الوصول  ويسهل  وسرية 
العامة والدعم االجتماعي، وإلغاء شرط حضور والد الطفل لمساعدته في تقديم الشكوى. وتحث اللجنة الدولة 
ووضع  واضحين،  وتدريب  توجيه  على  ا<طفال  شكاوى  يتلقون  الذين  ا<شخاص  حصول  ضمان  على  أيض�  الطرف 

إجراءات تحقيق مراعية للطفل.

هاء- البيئة اoسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و11-9 و18(1 و2) و20 و21 و25 و27(4))

البيئة اoسرية   

CRC/C/-) تكرر اللجنة قلقها <ن القانون ما زال ال يوزع المسؤوليات الوالدية بالتساوي بين ا¦باء وا<مهات  -٣٧
JOR/CO/٣، الفقرة ٤٩)، نظر� الستمرار تطبيق أحكام تمييزية من قانون ا<حوال الشخصية المؤقت لسنة ٢٠١٠. كما

(١٢)

يساور اللجنة قلق إزاء ما يلي:

(أ)        مع أن القانون فرض قيود� معّينة على تعدد الزوجات، فإنه ال يزال يجيزه، وهذه حالة تتعارض مع   
كرامة النساء والفتيات الالتي يدخلن هذا الزواج، وتؤثر سلب� في ا<طفال؛

تمتعهم  دون  يحول  ما  مسلم،  غير  ورجل  مسلمة  المرأة  المولودين  با<طفال  القانون  يعترف  ال  (ب)      
بجميع حقوقهم على قدم المساواة مع ا<طفال ا¦خرين؛

(ج)       في حالة الطالق، تمنح المادة ١٧٣ من قانون ا<حوال الشخصية المؤقت ا<م حضانة أطفالها حتى   
بلوغهم سن الخامسة عشرة، ولكن فقط حتى سن السابعة إذا كانت غير مسلمة.

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تقاسم ا<مهات وا¦باء المسؤولية عن أطفالهم بالتساوي، عمًال   -٣٨
بالفقرة ١ من المادة ١٨ من االتفاقية، وعلى ضمان عدم تمييز القوانين ضد الطفلة. وتحث اللجنة الدولة الطرف 

أيض� على ما يلي:

النساء  ضد  تميز  التي  ا<حكام  جميع  إلغاء  وضمان  المؤقت  الشخصية  ا<حوال  قانون  تنقيح  (أ)   
والفتيات وتؤثر سلب� في أطفالهن، كتلك التي تجيز تعدد الزوجات؛

غير  ورجل  مسلمة  امرأة  بين  زواج  من  المولودين  ا<طفال  ضد  التمييز  أشكال  من  شكل  أي  منع  (ب)   
مسلم، والقضاء عليها؛

لمبدأ  وفق�  القرارات  جميع  اتخاذ  ضمان  بغية  الطفل،  بحضانة  المتعلقة  تشريعاتها  مراجعة  (ج)   
تمّيز  التي  ا<حكام  وإلغاء  االتفاقية،  من  و١٢   ٣ المادتين  مع  تمشي�  وذلك  الفضلى،  الطفل  مصالح 

ضد ا<طفال <مهات غير مسلمات.

أسرية اoطفال المحرومون من بيئة 

أول  وإنشاء   ،٢٠٠٩ لسنة   ٤٩ رقم  اxيوائية  ا<طفال  رعاية  دور  وإدارة  ترخيص  نظام  باعتماد  اللجنة  ترحب   -٣٩
برنامج xيواء ا<طفال في محافظة الزرقاء. لكن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم انخفاض عدد ا<طفال المودعين 
في  كثيرة  أحيان  في  المتزوجات  غير  ا<مهات  أطفال  إيداع  وإزاء  بالتقرير،  المشمولة  الفترة  أثناء  مؤسسات  في 
ا<طفال  يجعل  ما  بعد،  سليم  نحو  على  اxيواء  برنامج  تنظيم  لعدم  أيض�  قلق  اللجنة  ويساور  مؤسسات. 

المحرومين من بيئتهم ا<سرية عرضة ل¯يذاء واxهمال.

تتخذ  بأن  وتوصيها  لlطفال،  البديلة  للرعاية  التوجيهية  المبادئ  إلى  الطرف  الدولة  انتباه  اللجنة  تلفت   -٤٠
تدابير فاعلة للتسريع في االنتقال من إيداع ا<طفال في أطر الرعاية المؤسسية إلى الرعاية ا<سرية، وأن تعزز في 
سبيل ذلك جهودها لوضع نظام لكفالة ا<طفال المحرومين من أسرهم يكون خاضع� للوائح تنظيمية جيدة. 

وينبغي للدولة الطرف أيض� ما يلي:

(١٣)

(أ)       ضمان تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية المناسبة لمراكز الرعاية البديلة وخدمات حماية   
في  إدماجهم  وإعادة  فيها  المودعين  ا<طفال  تأهيل  إعادة  تيسير  أجل  من  الصلة  ذات  الطفل 

المجتمع إلى أقصى حد ممكن؛

(ب)     تقديم الدعم لlمهات غير المتزوجات لتمكينهن من رعاية أطفالهن، وتنظيم حمالت توعية من   
أجل القضاء على الوصم االجتماعي المرتبط بالحمل خارج إطار الزواج؛

(ج)     العمـل على توفيـر ضمانـات مناسبــة ومعايــير واضحــــة تستند إلى احتياجات الطفل ومصالحه   
الفضلى من أجل اتخاذ قرار بشأن إيداعه في أطر الرعاية البديلة من عدمه؛

(د)     ضمان إجراء مراجعة دورية لحاالت إيداع ا<طفال في أطر الرعاية البديلة وفي المؤسسات، ورصد   
جودة الرعاية فيها، بطرق منها توفير قنوات يسهل الوصول إليها من أجل اxبالغ عن سوء معاملة 

ا<طفال ورصده وتصحيحه.

واو-  اsعاقة والصحة اoساسية والرعاية االجتماعية (المواد 6 و18(3) و23 و24 و26 و
27(3-1) و33)

اoطفال ذوو اsعاقة

ا<على  المجلس  وإنشاء   ٢٠٠٧ لسنة   ٣١ رقم  المعوقين  ا<شخاص  حقوق  قانون  باعتماد  اللجنة  ترحب   -٤١
لكنها  اxعاقة (٢٠٠٧-٢٠١٥).  ذوي  لlشخاص  الوطنية  االستراتيجية  اعتماد  عن  فضًال  المعوقين،  ا<شخاص  لشؤون 

تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ)       عدم استخـدام المــادة ٢ من القانــون رقم ٣١ تعريف اxعاقة الوارد في اتفاقية حقوق ا<شخاص   
ذوي اxعاقة، وإنما اعتمادها نموذج� طبي� ل¯عاقة؛

(ب)     محدودية البيانات المتاحة عن ا<طفال ذوي اxعاقة؛  

بصورة  إّال  إدماجهم  تعزز  ال  خاصة  صفوف  في  الحاالت  معظم  في  اxعاقة  ذوي  ا<طفال  وضع  (ج)       
محدودة نظر� لمحدودية التدابير المتخذة لتطوير التعليم الجامع؛

(د)       عدم حصول الغالبية العظمى من ا<طفال ذوي اxعاقة وا<طفال الذين يعانون من صعوبات في   
مختصين،  وموظفين  اجتماعيين  وأخصائيين  معلمين  وجود  مثل  مناسب،  دعم  على  التعلم 

لضمان إدماجهم إدماج� فعاًال في المدارس العادية؛

(ه)     استمرار ّشح التدابير الرامية إلى إدماج ا<طفال ذوي اxعاقة في ا<نشطة الترفيهية والثقافية في   
الدولة الطرف.

في ضوء المادة ٢٣ من االتفاقية وتعليق اللجنة العام رقم ٩(٢٠٠٦) المتعلق بحقوق ا<طفال المعوقين،   -٤٢
هذا  وتعزيز  اxعاقة  مع  التعامل  في  اxنسان  حقوق  على  القائم  النهج  اعتماد  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث 
وبأن  المجتمع،  يضعها  التي  والمواقفية  البيئية  الحواجز  في  تكمن  المعيقة  العوامل  بأن  يعترف  الذي  النهج 
في  فاعلين  ومساهمين  مشاركين  يصبحوا  أن  وبمقدورهم  الخاصة  حقوقهم  اxعاقة  ذوي  ا<طفال  لجميع 

المجتمع. وينبغي للدولة الطرف ما يلي:

(١٤)

(١٦) (١٧) (١٨) (١٩) (٢٠) (٢١) (٢٢) (٢٣) (٢٤)

(٢٥) (٢٦) (٢٧) (٢٨) (٢٩) (٣٠) (٣١) (٣٢) (٣٣) (٣٤) (٣٥)

مع  التعامل  في  االجتماعي  النموذج  يعكس  بما   ٢٠٠٧ لسنة   ٣١ رقم  القانون  من   ٢ المادة  تعديل  (أ)       
اxعاقة؛

نظر�   ،٢٠١٤ لعام  الوطني  التعداد  إطار  في  اxعاقة  ذوي  ا<طفال  عن  مالئمة  بيانات  جمع  تنظيم  (ب)     
<هميتها في وضع برامج وسياسات لهم؛

(ج)       وضـع سياسـة شامـلة من أجـل تطـوير التعليـم الجامع وضمان منحه ا<ولوية على إيداع ا<طفال   
العقلية  اxعاقات  ذوي  ا<طفال  إلى  خاص  بشكل  االلتفات  مع  متخصصة،  مؤسسات  في 

والمتعددة؛

(د)      تشغيل أعداد كافية من المعلمين والمهنيين المتخصصين لتقديم الدعم الفردي لlطفال في   
جميع المدارس، وضمان تدريب جميع المهنيين تدريب� مناسب� ليتمكن جميع ا<طفال ذوي اxعاقة 

من التمتع بصورة فعالة بحقهم في تعليم جامع ذي جودة؛

(ه)     اتخاذ جميع التدابير الالزمة لضمان إدماج ا<طفال ذوي اxعاقة في ا<نشطة الترفيهية والثقافية؛  

الوصم  مكافحة  أجل  من  وا<سر  العامة  وجمهور  الحكومة  تستهدف  توعية  حمالت  تنفيذ  (و)     
االجتماعي والتحامل اللذين يعاني منهما ا<طفال ذوو اxعاقة، وتعزيز صورة إيجابية عن ا<طفال 

والبالغين ذوي اxعاقة؛

(ز)       النظر في التصديق على البروتوكول االختياري التفاقية حقوق ا<شخاص ذوي اxعاقة.  

الصحة والخدمات الصحية

عن  فضًال  ا<طفال،  ووفيات  النفاسية  الوفيات  خفض  صعيد  على  المحرز  الكبير  بالتقدم  اللجنة  ترحب   -٤٣
اعتراف الدولة الطرف بالحاجة إلى مزيد من الجهود لخفض معدل وفيات ا<طفال دون سن الخامسة. وتالحظ 
اللجنة باهتمام أيض� إقرار قانون الضمان االجتماعي المؤقت رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ الذي يمنح ا<طفال الحق في التمتع 

بعدد من إعانات الضمان االجتماعي. لكن قلق� بالغ� يساور اللجنة لما يلي:

(أ)        المعدالت المفزعة لسوء التغذية بين ا<طفال في مخيم الزعتري؛  

(ب)     سـوء التغذيـة الـذي ال يزـال يؤثـر بصـورة أكبـر في ا<طفـال الذيـن يعيشـون في المناطــــــق النائية   
وا<طفال المنتمين <فقر الشرائح السكانية؛

(ج)       ا<مراض المعدية التي ال تزال ا<سباب الرئيسية لمراضة ا<طفال؛  

(د)       تغطية جميع ا<طفال بالتأمين الصحي التي لم تتحقق بعد.  

يمكن  صحي  مستوى  بأعلى  التمتع  في  الطفل  حق  بشأن   (٢٠١٣)١٥ رقم  العام  اللجنة  تعليق  ضوء  في   -٤٤
بلوغه، توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف حصول جميع ا<طفال بالتساوي على خدمات صحية ذات جودة 
ا<طفال  سيما  وال  وتهميش�،  حرمان�  الحاالت  أشد  في  لlطفال  ا<ولوية  منح  إلى  تهدف  تدابير  اعتماد  طريق  عن 
تتخذ  أن  أيض�  الطرف  للدولة  وينبغي  المعدية.  وا<مراض  ا<طفال  تغذية  لسوء  التصدي  طريق  وعن  الالجئين، 

التدابير الالزمة من أجل شمول جميع ا<طفال بالتأمين الصحي على النحو الواجب.

صحة المراهقين

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تجريم اxجهاض في جميع الحاالت بموجب المادة ٣٢١ من قانون العقوبات،   -٤٥
ويساور  للخطر.  حياتهن  تعّرض  مأمونة  غير  بطريقة  الخفاء  في  اxجهاض  إلى  المراهقات  لجوء  إلى  يؤدي  ما 
اللجنة قلق أيض� إزاء عدم توفر معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين صحة المراهقين، بما 

في ذلك عن طريق التثقيف في مجال الصحة الجنسية واxنجابية وتحسين خدمات الصحة العقلية للشباب.

في ضوء تعليق اللجنة العام رقم ٤(٢٠٠٣) المتعلق بصحة المراهقين ونمّوهم في إطار اتفاقية حقوق   -٤٦
الطفل وتعليقها العام رقم ١٥(٢٠١٣) المتعلق بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، تحث 
اللجنة الدولة الطرف على أن تزيل صفة الجرم عن اxجهاض، وأن تراجع تشريعاتها، بشكل خاص من أجل كفالة 
دائم�.  واحترامها  اxجهاض  قرارات  في  ا<طفال  آراء  سماع  تضمن  وأن  الحوامل،  للمراهقات  الفضلى  المصالح 
شاملة  سياسة  الطرف  الدولة  تعتمد  بأن  وتوصي   (٦٥ الفقرة   ،٣/CRC/C/JOR/CO) السابقة بتوصيتها  اللجنة  وتذّكر 
في  واxنجابية  الجنسية  الصحة  مجال  في  التثقيف  إدراج  تضمن  وبأن  واxنجابية،  الجنسية  المراهقين  لصحة 
وا<مراض  المبكر  الحمل  منع  على  بتركيز  والمراهقين،  المراهقات  لفائدة  وتوجيهه  اxلزامية  المدرسية  المناهج 

المنقولة جنسي�.

اsيدز وفيروس نقص المناعة البشرية

البشرية/اxيدز  المناعة  نقص  فيروس  مكافحة  بشأن  الوطنية  االستراتيجية  بالخطة  اللجنة  ترحب   -٤٧
بفيروس  المعرفة  إلى  كبير  بشكل  عموم�  والسكان  المراهقين  افتقار  استمرار  بقلق  تالحظ  أنها  غير   ،(٢٠١٢-٢٠١٦)
المشورة  خدمات  إلى  والفتيات  النساء  وصول  تعّذر  إزاء  أيض�  بالقلق  اللجنة  وتشعر  البشرية/اxيدز.  المناعة  نقص 
ل¯صابة  عرضة  ا<شد  الفئات  على  الذكرية  الواقيات  توزيع  ضمان  وعدم  الحوامل،  رعاية  عيادات  في  والفحص 

بالفيروس، بمن في ذلك المراهقون.

وحقوق  البشرية/اxيدز  المناعة  نقص  بفيروس  المتعلق   (٢٠٠٣)٣ رقم  العام  اللجنة  تعليق  ضوء  في   -٤٨
الطفل، توصي اللجنة بأن تحّسن الدولة الطرف إمكانية الحصول على معلومات وخدمات ذات جودة ومناسبة 
بأن  اللجنة  وتوصي  واxنجابية.  الجنسية  والصحة  البشرية/اxيدز  المناعة  نقص  فيروس  مجال  في  ا<طفال  لسن 
بين  المشترك  المتحدة  ا<مم  برنامج  منها  جهات  من  التقنية  المساعدة  ذلك  سبيل  في  الطرف  الدولة  تلتمس 

منظمات ا<مم المتحدة لمكافحة اxيدز ومنظمة ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

المستوى المعيشي

ترحب اللجنة بالتقدم الهام الذي أحرزته الدولة الطرف على صعيد التنمية البشرية، لكنها تشعر بالقلق   -٤٩
<ن وطأة الفقر في الدولة الطرف تطال ا<طفال أكثر من غيرهم بكثير، و<ن صندوق المعونة الوطنية ما زال ال 
في  العجز  تقليص  إلى  تهدف  مالية  سياسات  اعتماد  <ن  أيض�  بالقلق  اللجنة  وتشعر  كاٍف.  بشكل  يشملهم 
الفترة  في  الفقر  مكافحة  صعيد  على  الطرف  الدولة  أحرزته  الذي  التقدم  في  سلب�  أّثر  الوطنية  الميزانية 
المشمولة بالتقرير. ويساور اللجنة قلق كذلك <ن الكثير من ا<سر الفلسطينية تعيش في فقر في الدولة الطرف 
وضع  إلى  تفتقر  كونها  المجانية  ا<ساسية  الخدمات  أو  الوطنية  المعونة  صندوق  من  االستفادة  عليها  ويتعذر 

قانوني.

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إجراء مشاورات محددة ا<هداف مع ا<سر وا<طفال ومنظمات   -٥٠
االستراتيجيات  تعزيز  أجل  من  ا<طفال  فقر  مسألة  بشأن  الطفل  حقوق  مجال  في  الناشطة  المدني  المجتمع 
منح  تضمن  أن  أيض�  الطرف  للدولة  وينبغي  الفقر.  من  الحد  خطة  في  الطفل  حقوق  إعمال  إلى  الرامية  والتدابير 
ا<طفال الذي يعيشون في فقر ا<ولوية في صندوق المعونة الوطنية وإجراء تقييمات ٣<ثر السياسات والتدابير 
الهادفة إلى تقليص العجز في الميزانية الوطنية على ا<طفال. وتحث اللجنة الدولة الطرف على معالجة الوضع 
لlطفال  المجانية  ا<ساسية  الخدمات  تقديم  وضمان  فيها،  تقيم  التي  الفلسطينية  لlسر  القانوني 

الفلسطينيين وشمولهم في صندوق المعونة الوطنية.

زاي- التعليم واoنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28 و29 و30 و31)

التعليم، بما يشمل التدريب والتوجيه المهنيين

معدل  من  للحد  بالتقرير  المشمولة  الفترة  في  الطرف  الدولة  بذلتها  التي  الجهود  بارتياح  اللجنة  تالحظ   -٥١
التسرب وتطوير التعليم المبكر. لكنها ال تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

عن  فضًال  أردنيين،  غير  وآباء  أردنيات  <مهات  ا<طفال  بينهم  ومـن  ا<ردنييـن،  غيـر  ا<طفـال  تعـرض  (أ)       
ا<حيان،  بعض  في  ا<ردنية،  الجنسية  منهم  ُسحبت  ممن  فلسطيني  أصل  من  لوالدين  ا<طفال 
غير  وهم  الحكومية،  والثانوية  االبتدائية  بالمدارس  بالتحاقهم  يتعلق  فيما  تمييزية  لممارسات 

مؤهلين لالستفادة من التعليم العام المجاني؛

(ب)     محدودية فرص وصول الشابات المتزوجات إلى نظام التعليم؛  

(ج)       مالحظة زيادة في عدد الطالب، وال سيما الفتيان، الذين تسربوا من المدارس <سباب اقتصادية على   
مدار ا<عوام ا<خيرة؛

(د)      استمرار انتشار العنف في المدارس على نطاق واسع، وال سيما ضد ا<طفال ¦باء غير أردنيين.  

تحث اللجة الدولة الطرف على ما يلي:  -٥٢

(أ)       اتخاذ تدابير فورية لضمان تمتع جميع ا<طفال الذين يعيشون فيها بحقهم في تعليم ابتدائي   
مجاني دون تمييز، وتحقيق� لذلك، تعديل التشريعات والتصدي للممارسات التي تؤدي إلى التمييز 

ضد ا<طفال من أصل فلسطيني وا<طفال <مهات أردنيات وآباء غير أردنيين؛

(ب)    ضمان دعم المراهقات الحوامل وا<مهات المراهقات ومساعدتهن على مواصلة تعليمهن في   
المدارس العادية؛

(ج)       اتخاذ التدابير الالزمة لتحسين القدرة على الوصول إلى التعليم وتحسين جودته، وتوفير تدريب ذي   
جودة للمعلمين، بتركيز خاص على المناطق الريفية بغية التصدي لمشكلة التسرب من المدرسة؛

(د)      مواصلة التوسع في تعليم الطفولة المبكرة وفق سياسة شاملة وكلية لرعاية الطفولة المبكرة   
ونمائها.

أهداف التعليم

ترحب اللجنة بالمبادرات الرامية إلى تعميم المنظور الجنساني في التعليم التي وردت في تقرير الدولة   -٥٣
بالقلق  تشعر  لكنها  السلبية.  النمطية  الصور  تتحدى  للمعلمين  وأدلة  مدرسية  كتب  تطوير  وبخاصة  الطرف، 
صورتهن  تقوض  التي  الفتيات،  ضد  الراسخة  السلبية  النمطية  الصور  الستمرار  التصدي  عن  المبادرات  هذه  لقصور 

عن أنفسهن. كما تأسف اللجنة لعدم بذل جهود كافية لتطوير التعليم في مجاَلي التسامح والسالم.

على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث  التعليم،  بأهداف  المتعلق   (٢٠٠١)١ رقم  العام  اللجنة  تعليق  مراعاة  مع   -٥٤
تعزيز الجهود التي تبذلها لتعميم المناهج التعليمية غير القائمة على صور نمطية التي تتصدى لlسباب البنيوية 
جميع المستويات. وتوصي  للتمييز الجنساني، وتعزيز الفرص التعليمية واxنجاز التعليمي للفتيات والفتيات على 
المناهج  في  والسالم  التسامح  مجاَلي  في  التثقيف  xدماج  جهودها  الطرف  الدولة  تكثف  بأن  أيض�  اللجنة 

المدرسية.

حاء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب)-(د) و
(38-40

اoطفال ملتمسو اللجوء واoطفال الالجئون

تثني اللجنة على الدولة الطرف لجميع التدابير التي اتخذتها من أجل التعامل مع التدفق الهائل لالجئين   -٥٥
من  العاملين  ا<طفال  بشؤون  الخاصة  الوطنية  اللجنة  إنشاء  ذلك  في  بما  ا<طفال،  من  ونصفهم  السوريين، 
الالجئين السوريين. لكن اللجنة قلقة إزاء استمرار تعّذر حصول معظم ا<طفال الالجئين السوريين على التعليم، 
القسري،  والزواج  المنزلي  للعنف  النطاق  الواسع  واالنتشار  العمل  في  واالستغالل  التغذية  لسوء  تعرضهم  وإزاء 
التي  المعاملة  إزاء  أيض�  عميق  قلق  اللجنة  ويساور  أردنيين.  شرطة  أفراد  إلى  المنسوبة  العنف  حاالت  بعض  وإزاء 

تتلقاها ا<سر وا<طفال من الالجئين الفلسطينيين الفاّرين من الجمهورية العربية السورية، وبخاصة ما يلي:

(أ)        الموقف الذي تعتمــده السلطات مـنذ كانــــون الثانــي/يناير ٢٠١٣ المتمثل في منع منهجي لدخول   
ا<سر الالجئة الفلسطينية الفاّرة من الجمهورية العربية السورية، فضًال عن ترحيل عشرات ا<طفال 

الفلسطينيين الذين دخلوا البلد وإعادتهم إلى الجمهورية العربية السورية؛

(ب)     حاالت ُمنعت فيها أمهات فلسطينيات فررن من الجمهورية العربية السورية من دخول ا<ردن، في   
حين ُسمح <زواجهن وأطفالهن السوريين بالدخول؛

(ج)     حـاالت ُسمـح فيهـا <طفال أصيـــبوا في الجمهـورية العربيــة السورية بدخول ا<ردن لتلقي العالج   
إلى  جرحى  فلسطينيون  أطفال  فيها  ُرّحل  وحاالت  بالدخول،  <سرهم  التصريح  دون  لكن  الطبي 

الجمهورية العربية السورية، في حين ُسمح <مهاتهم ا<ردنيات بالبقاء في الدولة الطرف.

ا<وضاع  لتحسين  محددة  برامج  وتنفيذ  المالئمة  التدابير  جميع  اتخاذ  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٥٦
والرعاية  التعليم  على  الحصول  على  قدرتهم  منها  أمور  جملة  وضمان  السوريين،  الالجئين  لlطفال  المعيشية 
الصحية والتغذية الجيدة، وحمايتهم من شتى أشكال االستغالل في العمل والعنف، وممارسات الزواج القسري 
أو المبكر فيما يتعلق بالفتيات الصغيرات. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان عدم منع أي طفل الجئ 
فلسطيني فاّر من الجمهورية العربية السورية من دخول ا<ردن أو ترحيله ليعود إلى الجمهورية العربية السورية، 
وعلى ضمان أن يعامل هؤالء ا<طفال أسوًة با<طفال السوريين في الدولة الطرف. وتوصي اللجنة أيض� بأن تصّدق 

الدولة الطرف على االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين لعام ١٩٥١ وبروتوكولها لعام ١٩٦٧.

االستغالل االقتصادي، بما في ذلك عمل اoطفال

ترحب اللجنة بمشروع "مكافحة عمل ا<طفال عن طريق التعليم" الذي أطِلق في تشرين الثاني/نوفمبر   -٥٧
٢٠٠٨، فضًال عن تعيين عشرين ضابط ارتباط في مجال عمل ا<طفال في عام ٢٠١٠، لكنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

وتجارة  الجملة  تجارة  قطاعات  في  العمل  في  رئيسي،  بشكل  فتيان  وهم  ا<طفال،  آالف  استمرار  (أ)        
التجزئة والزراعة، وانتشار عمل ا<طفال على نطاق واسع بين الالجئين السوريين؛

(ب)    مواجهة عدد من الفتيات الالتي يشتغلن عامالت منزليات أوضاع� قاسية، وتعّرضهن بشكل كبير   
ل¯يذاء البدني والجنسي؛

(ج)      تعزيز وحدة عمل ا<طفال لم يؤّد إلى زيادة اxدانات بحق مستغّلي ا<طفال.  

تحث اللجنة الدولة الطرف على تسريع جهودها للقضاء على عمل ا<طفال. وينبغي للدولة الطرف منح   -٥٨
منزليات.  عامالت  يشتغلن  الالتي  الفتيات  وبخاصة  ا<طفال،  عمل  أشكال  أسوأ  من  ا<طفال  النتشال  ا<ولوية 
بأن  أيض�  اللجنة  وتوصي  اقتصادي�.  ا<طفال  مستغّلي  ضد  قضائية  دعاوى  تحريك  ضمان  الطرف  للدولة  وينبغي 
تصّدق الدولة الطرف على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ١٨٩(٢٠١١) المتعلقة بالعمل الالئق للعمال المنزليين، 

وبأن تواصل التماس مساعدة البرنامج الدولي للقضاء على عمل ا<طفال.

أطفال الشوارع

تأسف اللجنة إزاء استمرار ضعف المعرفة فيما يتعلق بظاهرة ا<طفال العاملين في الشوارع وحالتهم،   -٥٩
الشوارع  أطفال  على  القبض  إلقاء  في  الشرطة  استمرار  إزاء  خاص  بقلق  اللجنة  وتشعر  السابقة.  توصياتها  رغم 
واضحة  استراتيجية  إلى  االفتقار  استمرار  وإزاء  ذووهم،  يكفلهم  أن  إلى  الزمن  من  قصيرة  فترات  واحتجازهم 

xعادة تأهيل أولئك ا<طفال وتلبية احتياجاتهم.

مّدهم  بل  الشوارع واحتجازهم،  إلقاء القبض على أطفال  عدم  الطرف على ضمان  اللجنة الدولة  تحث   -٦٠
واللباس  التغذية  من  يكفيهم  بما  وتزويدهم  معهم،  العمل  على  مدربين  مرشدين  طريق  عن  بالمساعدة 
والمأوى، فضًال عن الخدمات االجتماعية والصحية، بما فيها خدمات التعافي وإعادة اxدماج االجتماعي، والفرص 
ما  بحسب  الكامل،  نمائهم  دعم  بغية  الحياتية  المهارات  على  والتدريب  المهني  التدريب  تشمل  التي  التعليمية 

أوصت به اللجنة سابق�.

بيع اoطفال واالتجار بهم واختطافهم

االتجار  لمنع  الوطنية  واالستراتيجية   ،٢٠٠٩ لسنة   ٩ رقم  بالبشر  االتجار  منع  قانون  باعتماد  اللجنة  ترحب   -٦١
ا<طفال  اعتبار  يمكن  ال  أنه  إلى  الحوار  أثناء  اxشارة  وتالحظ  عملها.  وإطار   ٢٠١٠ آذار/مارس  في  ُأطِلقت  التي  بالبشر 
ضحايا االتجار جناة، لكنها تشعر بقلق بالغ إزاء اعتراف الوفد باحتمال إيداع ا<طفال الضحايا في مرافق االحتجاز 
لlطفال  وعبور  وجهة  بلد  تزال  ال  الطرف  الدولة  <ن  أيض�  قلق  اللجنة  ويساور  لهم.  ملجأ  توفر  لعدم  نظر� 
الفترة  في  بالبشر  االتجار  بجرائم  المدانين  ا<شخاص  عدد  و<ن  با<شخاص،  الجنسي  واالتجار  للسخرة  المعرضين 
خدمات  إلى  الضحايا  معظم  أحيل  إذ  االتجار،  لضحايا  المقدمة  الحماية  ولقصور  قليًال،  ظل  بالتقرير  المشمولة 

إيواء تديرها منظمات غير حكومية.

تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لتنفيذ قانون منع االتجار بالبشر رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ تنفيذ�   -٦٢
الجريمة.  خطورة  مع  تتناسب  بهم  عقوبات  وإنزال  وإدانتهم  فعالة  بصورة  با<طفال  المّتجرين  ومالحقة  فعاًال، 
وينبغي للدولة الطرف أن تضمن عدم إيداع أي من ا<طفال الضحايا في مرافق االحتجاز، وإنما تزويدهم بخدمات 

حماية وإعادة تأهيل شاملة، بما فيها المأوى المناسب.

إدارة قضاء اoحداث

تنظر اللجنة بإيجابية إلى إنشاء إدارة شرطة ا<حداث عام ٢٠١١ في العاصمة عّمان من أجل دعم عملية   -٦٣
العدالة اxصالحية، ووضع "برنامج ِفَرق الدمج المجتمعي وا<سري" لتحويل ا<طفال الجانحين، لكنها تشعر 

بالقلق إزاء بقاء السن الدنيا للمسؤولية الجنائية سبع سنوات. ويساورها قلق أيض� إزاء ما يلي:

(أ)         عدم إدراج نص في مشروع قانون ا<حداث xنشاء محاكم أحداث متخصصة، وافتقاره إلى أحكام   
بشأن تقديم المساعدة القانونية المجانية لlطفال، وفرضه عقوبات تقيد الحرية أكثر من تقديمه 
بدائل لالحتجاز، وعدم تعامله مع نتائج عمليات تفتيش مرافق االحتجاز التي يوَدع فيها ا<طفال أو 

متابعة تلك العمليات؛

(ب)     محاكمة ا<طفال في محاكم البالغين في حالة اشترك في ارتكاب الجريمة بالغون وأطفال؛  

(ج)       استمرار وجود ضعف واضح في التعليم المتعلق بعدالة ا<حداث.  

لlحداث  والتأهيلية  اxصالحية  للعدالة  نظام  لوضع  جهودها  الطرف  الدولة  تعزز  بأن  اللجنة  توصي   -٦٤
يتماشى تماشي� كامًال مع االتفاقية، وبخاصة المواد ٣٧ و٣٩ و٤٠، ومع معايير ذات صلة أخرى، ومع تعليق اللجنة 
العام رقم ١٠(٢٠٠٧) المتعلق بحقوق الطفل في قضاء ا<حداث. وبصورة خاصة، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما 

يلي:

إلى  الجنائية  المسؤولية  سن  ترفع  ا<حداث  قانون  لمشروع  معدلة  صيغة  اعتماد  في  التعجيل  (أ)        
مستوى مقبول دولي�، بحسب ما أوصت به اللجنة سابق�؛

(ب)     ضمان أن القانون الجديد ينص على إنشاء محاكم أحداث متخصصة تركز على العدالة اxصالحية   
الدعاوى  وطيلة  اxجراءات  من  مبكرة  مرحلة  في  لlطفال  المجانية  القضائية  المساعدة  وتقدم 

القضائية؛

(ج)       ضمان اللجوء إلى االحتجاز، بما في ذلك االحتجاز رهن المحاكمة، كتدبير أخير و<قصر وقت ممكن،   
بغية  منتظمة  بصورة  التدبير  هذا  مراجعة  وضمان  الخطورة،  شديدة  الجرائم  قضايا  في  حتى 
سحبه. وينبغي أن ُتمنح ا<ولوية ما أمكن إلى التدابير البديلة لالحتجاز، مثل التحويل أو إطالق السراح 

تحت المراقبة أو الوساطة أو اxرشاد أو خدمة المجتمع؛

(د)      تعيين قضاة متخصصين لlطفال وضمان تلّقيهم التعليم والتدريب المالئمين؛  

(ه)     االستفادة من أدوات المساعدة التقنية التي وضعها الفريق المشترك بين الوكاالت المعني بقضاء   
والجريمة  بالمخدرات  المعني  المتحدة  ا<مم  مكتب  ومنها  فيه،  العضو  والجهات  ا<حداث 
الحكومية،  غير  والمنظمات  اxنسان  لحقوق  السامية  المتحدة  ا<مم  ومفّوضية  واليونيسيف 

والتماس المساعدة التقنية في مجال عدالة ا<حداث من أعضاء الفريق.

اoطفال ضحايا الجرائم والشهود عليها

توصي اللجنة أيض� بأن تضمن الدولة الطرف وضع ا<حكام وا<نظمة القانونية المناسبة من أجل توفير   -٦٥
الحماية المطلوبة بموجب االتفاقية إلى جميع ا<طفال ضحايا الجرائم و/أو الشهود عليها، مثل ا<طفال ضحايا 
هذه  على  الشهود  وا<طفال  واالتجار،  واالختطاف  واالقتصادي،  الجنسي  واالستغالل  المنزلي،  والعنف  اxيذاء، 
الجرائم، وبأن تراعي بصورة كاملة المبادئ التوجيهية بشأن العدالة في ا<مور المتعلقة با<طفال ضحايا الجريمة 

والشهود عليها.

طاء- التصديق على البروتوكول االختياري المتعلق بإجراء تقديم البالغات

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء   -٦٦
تقديم البالغات، في سبيل المضي في تعزيز إعمال حقوق الطفل.

ياء- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق اsنسان

الصكوك  على  تصدق  بأن  الطفل،  حقوق  إعمال  تعزيز  في  المضي  سبيل  في  الطرف،  الدولة  اللجنة  توصي   -٦٧
االختفاء  من  ا<شخاص  جميع  لحماية  الدولية  االتفاقية  وهي  بعد،  إليها  تنضم  لم  التي  اxنسان  لحقوق  ا<ساسية 
البروتوكوالت  عن  فضًال  أسرهم،  وأفراد  المهاجرين  العمال  جميع  حقوق  لحماية  الدولية  واالتفاقية  القسري، 
بالحقوق  الخاص  الدولي  والعهد  والسياسية،  المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  من  بكل  الملحقة  االختيارية 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب 

وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق ا<شخاص ذوي اxعاقة.

كاف- المتابعة والنشر

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الالزمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في   -٦٨
العليا  والمحكمة  المعنية  والوزارات  والبرلمان  الدولة  رأس  إلى  إحالتها  منها  بوسائل  الختامية،  المالحظات  هذه 

والسلطات المحلية للنظر فيها على النحو الالزم واتخاذ مزيد من اxجراءات بشأنها.

التي  الخطية  والردود  والخامس  الرابع  الدوريين  للتقريرين  الجامع  التقرير  ُيتاح  بأن  أيض�  اللجنة  وتوصي   -٦٩
منها  بطرق  البلد،  بلغات  واسع  نطاق  على  الختامية)  الصلة (المالحظات  ذات  والتوصيات  الطرف  الدولة  قدمتها 
ومجموعات  اxعالم  ووسائل  المدني  المجتمع  ومنظمات  العامة  لجمهور  الحصر،  ال  المثال  سبيل  على  اxنترنت 
بها  الملحقة  االختيارية  والبروتوكوالت  االتفاقية  بشأن  النقاش  إثارة  بغية  وا<طفال،  المهنية  والفئات  الشباب 

والتوعية بها وتنفيذها ورصدها.

الم- التقرير المقبل

ُتدرج  وأن   ٢٠١٩ حزيران/يونيه   ٢٢ بحلول  السادس  الدوري  تقريرها  تقدم  أن  إلى  الطرف  الدولة  اللجنة  تدعو   -٧٠
المنسقة  التوجيهية  للمبادئ  يمتثل  أن  للتقرير  وينبغي  الختامية.  المالحظات  هذه  متابعة  عن  معلومات  فيه 
٢٠١٠ (CRC/C/٥٨/Rev.٢ و ١ تشرين ا<ول/أكتوبر  لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في 

Corr.١)، وأّال يتجاوز عدد كلماته ٢٠٠ ٢١ كلمة (انظر قرار الجمعية العامة ٢٦٨/٦٨ المؤرخ ٩ نيسان/أبريل ٢٠١٤، الفقرة ١٦). 
وفي حالة تجاوز التقرير المقدم العدد المحدد للكلمات، سُيطلب إلى الدولة الطرف اختصاره وفق� للقرار المشار 
إليه أعاله. وفي حالة لم تتمكن الدولة الطرف من مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، ال يمكن ضمان ترجمة التقرير 

<غراض النظر فيه من جانب هيئة المعاهدة.

للشروط  وفق�  المستجدات  آخر  تتضمن  أساسية  وثيقة  تقديم  إلى  أيض�  الطرف  الدولة  اللجنة  وتدعو   -٧١
اعتمدها  التي  التقارير،  لتقديم  المنسقة  التوجيهية  المبادئ  في  الواردة  المشتركة  ا<ساسية  بالوثيقة  المتعلقة 
االجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق اxنسان في حزيران/يونيه ٢٠٠٦ (HRI/GEN/٢/Rev.٦، الفصل 
ا<ول). وال ينبغي أن يتجاوز عدد كلمات الوثيقة ا<ساسية ٤٠٠ ٤٢ كلمة، كما حددته الجمعية العامة في قرارها ٢٦٨/٦٨ 

(الفقرة ١٦).

ُتجمع  التي  البيانات  وتحلل  البيانات،  لجمع  ومركزي�  شامًال  نظام�  الطرف  الدولة  تنشئ  بأن  اللجنة  توصي   -٧
الستخدامها كأساس لتقييم التقدم المحرز والمساعدة في تصميم سياسات وبرامج لتنفيذ البروتوكول االختياري. 
االجتماعية  والخلفية  والقومي  اxثني  وا<صل  الجغرافي  والموقع  والجنس  السن  حسب  البيانات  تصنيف  وينبغي 
عدد  عن  بيانات  جمع  أيض�  وينبغي  االختياري.  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  تحليل  تسهيل  أجل  من  االقتصادية، 
المالحقات القضائية واxدانات، مصنفة حسب طبيعة الجريمة. وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف تعاونها التقني 

في ذلك الصدد مع جهات منها منظمة ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج ا<مم المتحدة اxنمائي.

رابعS- تدابير التنفيذ العامة

خطة العمل الوطنية

سيما  وال  االختياري،  البروتوكول  بتنفيذ  صلة  لها  شتى  وطنية  وخطط  استراتيجيات  وجود  اللجنة  تالحظ   -٨
االستراتيجية الوطنية لمنع االتجار بالبشر. ولكنها تشعر مع ذلك بالقلق إزاء عدم وجود اتساق أو تنسيق جيد فيما بين 

تلك االستراتيجيات، ما يؤثر في قدرة الدولة الطرف على التصدي لجميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري.

التي  المسائل  جميع  معالجة  إلى  تحديد�  تهدف  وطنية  عمل  خطة  الطرف  الدولة  تضع  بأن  اللجنة  توصي   -٩
يشملها البروتوكول االختياري، وبأن تضع أهداف� ومؤشرات واضحة وُتوفر الموارد البشرية والمالية المناسبة من أجل 
البروتوكول  أحكام  جميع  بتنفيذ  خاص�  اهتمام�  تولي  أن  لها  ينبغي  بذلك،  الطرف  الدولة  قيام  ولدى  تنفيذها. 
االختياري، مع مراعاة الوثائق الختامية التي اعتمدها المؤتمر العالمي لمكافحة االستغالل الجنسي لlطفال <غراض 

تجارية في ا<عوام ١٩٩٦ و٢٠٠١ و٢٠٠٨ في ستوكهولم، ويوكوهاما باليابان، وريو دي جانيرو بالبرازيل، على التوالي.

التنسيق والتقييم   

تالحظ اللجنة تقاسم عدة وزارات مسؤولية تنفيذ البروتوكول االختياري، واضطالع المجلس الوطني لشؤون   -١٠
ا<سرة والمجلس ا<على لشؤون ا<شخاص المعوقين بدور أيض� في ذلك الصدد، لكنها تشعر بالقلق إزاء االفتقار إلى 

آلية مخصصة تحديد� لتنسيق عملية تنفيذ البروتوكول االختياري وتقييمها.

توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف آلية تنسيق قادرة على االضطالع بالقيادة واxشراف العام الفعال على   -١١
وتنفيذها،  الطفل  حقوق  مجال  في  السياسات  بوضع  ُتعنى  التي  المختلفة  والوزارات  الوكاالت  بين  التنسيق  صعيد 

وبرصد تنفيذ البروتوكول االختياري.

النشر والتوعية   

يساور اللجنة القلق إزاء االفتقار إلى أنشطة منهجية وشاملة لنشر البروتوكول االختياري بحد ذاته والتوعية   -١٢
به، <ن ذلك ُيسهم في تدّني مستوى فهم الجرائم المشمولة به بين الناس عامة وا<طفال والفئات المهنية العاملة 
مع ا<طفال ومن أجلهم. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء استمرار التستر على جرائم بيع ا<طفال واستغاللهم في 
البغاء وفي المواد اxباحية والتكتم عنها إلى حد بعيد، نظر� إلى الحساسية االجتماعية الثقافية التي تحيط بها في 

الدولة الطرف.

توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها لنشر أحكام البرتوكول االختياري على نطاق واسع بين الناس   -١٣
عامة، بمن فيهم ا<طفال - بطريقة مواتية لهم - وأسرهم ومجتمعاتهم المحلية. وينبغي للدولة الطرف أيض� ما 

يلي:

وضع برامج تثقيفية مراعية لنوع الجنس بشأن التدابير والمساعدة وآليات اxبالغ الرامية إلى منع  (أ)   
مع  وثيق  بتعاون  وذلك  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  للجرائم  ضحايا  ا<طفال  وقوع 

المجتمعات المحلية وا<طفال الضحايا؛

االبتدائي  التعليم  مناهج  في  منظمة  بصورة  االختياري  بالبروتوكول  المتصلة  المسائل  إدراج  (ب)   
والثانوي؛

الشرطة  أفراد  سيما  وال  الصلة،  ذات  المهنية  الفئات  جميع  بين  االختياري  البروتوكول  نشر  (ج)    
الوطني  المجلس  وأعضاء  االجتماعيين  وا<خصائيين  اxعالم  وممثلي  العاّمين  والمدعين  والقضاة 

لشؤون ا<سرة والوزارات المعنية.

التدريب

ترحب اللجنة بأنشطة التدريب في مجال االتجار بالبشر التي ُنّظمت للقضاة والمدعين العاّمين بالتعاون مع   -١٤
في  الرسمية  الحدودية  النقاط  في  العاملين  الموظفين  وبتدريب  حكومية،  غير  ومنظمات  دولية  حكومية  منظمات 
كافية  غير  تزال  ال  االختياري  البروتوكول  على  التدريب  أنشطة  <ن  بالقلق  تشعر  لكنها  االتجار،  ضحايا  تحديد  مجال 

بشكل عام وال تصل إلى جميع المهنيين العاملين مع ا<طفال ومن أجلهم.

المشمولة  المجاالت  جميع  على  التخصصات  متعددة  تدريب  برامج  الطرف  الدولة  تضع  بأن  اللجنة  توصي   -١٥
المصلحة.  أصحاب  من  وغيرها  المحلية  المجتمعات  مشاركة  على  تقوم  عملية  طريق  عن  االختياري  بالبروتوكول 
ومن  ا<طفال  مع  يعملون  وأفراد  ومؤسسات  مهنية  فئات  من  الشأن  أصحاب  لجميع  التدريب  هذا  إتاحة  وينبغي 
أجلهم. وتوصي اللجنة كذلك بأن تكفل الدولة الطرف إجراء تقييم منهجي لجميع برامج التدريب على البروتوكول 

االختياري بغية تعزيز تأثيرها ومدى أهميتها.

تخصيص الموارد   

للخطط  الالزمة  الموارد  توفر  لضمان  سنوية  منح�  يخصص  العامة  الموازنة  قانون  أن  اللجنة  تالحظ   -١٦
الميزانية  مخصصات  عن  معلومات  وجود  لعدم  تأسف  لكنها  الطفل،  بحقوق  المتعلقة  الوطنية  واالستراتيجيات 

المرصودة بوضوح <نشطة مصممة تحديد� لتنفيذ البروتوكول االختياري من قبل الوزارات المعنية.

بطرق  االختياري،  البروتوكول  لتنفيذ  واضحة  ميزانية  مخصصات  الطرف  الدولة  تحدد  بأن  اللجنة  توصي   -١٧
منها رصد مخصصات من الميزانية العادية للموارد البشرية والتقنية والمالية الالزمة لوضع برامج تتصل بأحكام 
البروتوكول االختياري، وال سيما في مجال التحقيقات الجنائية والمساعدة القانونية والتعافي البدني والنفسي 

للضحايا.

منع بيع اoطفال واستغاللهم في البغاء وفي المواد اsباحية (الفقرتان 1   -Sخامس
و2 من المادة 9)

التدابير المعتمدة لمنع وقوع الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول االختياري

خاص  وبشكل  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  لمنع  ات³ِخذت  التدابير  بعض  أن  اللجنة  تالحظ   -١٨
لمنع وصول ا<طفال إلى المواد اxباحية على اxنترنت، لكنها تشعر بالقلق الستمرار النقص في التدابير الوقائية 
ا<سباب  تحديد  إلى  الهادفة  التدابير  عن  فضًال  جنسي�،  ا<طفال  الستغالل  التصدي  أجل  من  ا<هداف  المحددة 
خاصة،  وبصورة  لها.  والتصدي  الجرائم  تلك  وحجم  االختياري  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  لجميع  الجذرية 

تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ)        عدم تقديم تعريف أو قائمة معايير لتحديد فئة "ا<سر المعرضة" للعنف المنزلي، على الرغم من   
أن وزارة التنمية االجتماعية وضعت قاعدة بيانات بها؛

(ب)    عدم كفاية التدابير المتخذة لمكافحة التمييز والعنف القائمين على نوع الجنس، اللذين يشّكالن   
عامَلين رئيسيين في بيع ا<طفال واستغاللهم في البغاء وفي المواد اxباحية. وفي هذا الصدد، 
تعرب اللجنة عن قلق شديد إزاء حجم التمييز والعنف الممارسين ضد الفتيات في الدولة الطرف؛

(ج)      النقص الكبير فيما ُنّفذ أثناء الفترة المشمولة بالتقرير من أنشطة محددة تستهدف ا<طفال في   
أوضاع هشة، مثل ا<طفال الالجئين المعرضين بشكل خاص لالستغالل الجنسي واالتجار.

توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف نهج� شامًال ومحدد ا<هداف يتصدى لlسباب الجذرية للجرائم   -١٩
اللجنة  تحث  خاصة،  وبصورة  هشاشة.  ا<وضاع  أكثر  في  ا<طفال  على  ويركز  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة 

الدولة الطرف على ما يلي:

(أ)         تعزيز استراتيجيات الحد من الفقر وتدابير الحماية االجتماعية الداعمة لlسر المحرومة والمهمشة،   
دعم  أجل  من  ا<طفال،  حول  تتمحور  التي  المبكر  التدخل  برامج  لتنفيذ  معايير  وضع  طريق  عن 

الوالدين لالضطالع على نحو أفضل بمسؤولياتهم في رعاية ا<طفال وحمايتهم؛

(ب)    اجتثاث التمييز والعنف القائمين على نوع الجنس، وبشكل خاص إلغاء ما ال يزال نافذ� من قوانين   
تمّيز ضد النساء والفتيات، وتجريم جميع أشكال العنف المنزلي، بما فيها االغتصاب الزوجي، دون 

مزيد من اxبطاء؛

عامة،  توعية  برامج  وتنفيذ  االختياري  بالبروتوكول  المشمـولة  للجـرائم  الجـذرية  لlسبـاب  التصـدي  (ج)       
خاص  بشكل  المعرضين  ضعف�  ا<طفال  أشد  هوية  تحديد  أجل  من  عامة،  حوارات  عن  فضًال 
للوقوع ضحايا للجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري، بمن فيهم ا<طفال الذين يعيشون في 
فقر وا<طفال المهاجرون والالجئون ومجهولو النسب، وحمايتهم وتزويدهم بما يلزم من دعم 

ومساعدة؛

(د)     تعزيز الوعي بالقواعد والمفاهيم االجتماعية المتعلقة باستغالل ا<طفال في البغاء وفي المواد   
اxباحية وفهمها بغية تغيير مواقف ا<شخاص الذين يطلبون الخدمات الجنسية وسلوكهم.

بيع اoطفال

تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء انتشار ممارسة الزواج المبكر والقسري على نطاق واسع في الدولة الطرف،   -٢٠
وهي ممارسة تصل أحيان� إلى حد بيع ا<طفال. وتشعر اللجنة بقلق خاص أيض� إزاء التقارير التي تتحدث عن فتيات 
زواج  يسمى  ما  أجل  من  ا<ردن  إلى  ُيرَسلن  العمر،  من  عشرة  الحادية  تتجاوز  لم  من  منهن  صغيرات،  عراقيات 
المتعة، وهو زواج ينتهي بعد مدة محددة مسبق� تتلقى فيه ا<سرة مبلغ� مالي� مقابل الفتاة ويتمكن "الزوج" من 
عصابات  في  قسر�  أقحموهن  الفتيات  هؤالء  بعض  "أزواج"  بأن  أيض�  التقارير  وتفيد  جنسي�.  واستغاللها  إيذائها 

االتجار بالبشر. 

للحظر  الفعال  التطبيق  لضمان  وفورية  صارمة  تدابير  اعتماد  على  بقوة  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢١
القانوني لزواج ا<طفال. وبصورة خاصة، ينبغي للدولة الطرف ما يلي:

(أ)       ضمان مساءلة جميع الضالعـين فـي بيـع الفتيـات <غـراض الـزواج القســــري واxيــذاء الجنســـــــي   
واالستغالل الجنسي، وإنزال عقوبات بهم تتناسب مع جسامة الجريمة؛

(ب)     وضع نظام فعال وتنفيذه بالتعاون مع بلدان الجوار من أجل منع بيع الفتيات <غراض الزواج المبكر   
أو القسري.

أطفال السياحة بدافع ممارسة الجنس مع 

إجراءات  أو  تشريعات  أي  اعتماد  لعدم  تأسف  لكنها   ،(١٩٩٨ لعام   ٢٠ السياحة (رقم  قانون  اللجنة  تالحظ   -٢٢
محددة من أجل منع ظاهرة السياحة بدافع ممارسة الجنس مع أطفال، ا¦خذة في الزيادة في الدولة الطرف، 

ومكافحتها بشكل كامل.

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان اتخاذ تدابير فاعلة من أجل منع السياحة بدافع ممارسة الجنس   -٢٣
على  الدعوة  مجال  في  أنشطة  تنّفذ  أن  أيض�  الطرف  للدولة  وينبغي  فعالة.  بصورة  ومكافحتها  ا<طفال  مع 
تنشر  وأن  ا<طفال،  مع  الجنس  ممارسة  بدافع  السياحة  عن  الناجمة  الضارة  ا¦ثار  لتبيان  السياحة  صناعة  صعيد 
تشجع  وأن  السياحة،  ووكاالت  السفر  وكالء  أوساط  في  واسع  نطاق  على  السياحة  <خالقيات  العالمية  المدونة 

تلك الشركات على توقيع مدونة قواعد السلوك لحماية ا<طفال من االستغالل الجنسي في السفر والسياحة.

حظر بيع اoطفال واستغاللهم في المواد اsباحية وفي البغاء، والمسائل   -Sسادس
ذات الصلة (المادة 3، والفقرتان 2 و3 من المادة 4، والمواد 5 و6 و7)

أو الجزائية القائمة القوانين واللوائح الجنائية 

بعض  إدراج  رغم  بعد،  بالكامل  االختياري  للبروتوكول  تمتثل  لم  الطرف  الدولة  أن  بقلق  اللجنة  تالحظ   -٢٤
جسم  بأعضاء  االنتفاع  وقانون   ٢٠٠٩ لعام   ٩ رقم  بالبشر  االتجار  منع  قانون  مثل  الوطنية،  القوانين  في  أحكامه 

اxنسان رقم ٢٣ لعام ١٩٧٧. وبصورة خاصة، تالحظ اللجنة بقلق ما يلي:

ـ³ن قانــون العقــــوبات تعريف� واضــــح� لجريمة استغالل ا<طفال في البغاء، أو عقوبات  (أ)       عدم تضمـ  
تتناسب مع جسامة الجريمة؛

في  ا<طفال  استغالل  على  تنطبق  التي  العقوبات،  قانون  من   ٣١٠ المادة  في  ازدرائية  عبارات  ورود  (ب)     
بفساد  "المعروفات  من  اعُتبرن  إن  للفتيات  الجنسي  االستغالل  لتبرير  ُتستخدم  أن  يمكن  البغاء، 

ا<خالق"؛

الحيازة  تجريم  أو  اxباحية  المواد  في  ا<طفال  استغالل  جريمة  إلى  محدد  بشكل  اxشارة  عدم  (ج)      
المواد  ببيع  تتعلق  التي  العقوبات  قانون  من   ٣١٩ المادة  في  بأطفال  تتعلق  إباحية  لمواد  الخاصة 

البذيئة أو المفِسدة لlخالق وتوزيعها؛

(د)     عدم تطرق تشريعات الدولة الطرف إلى جميع أشكال بيع ا<طفال الواردة في المادتين ٢ و٣ من   
البروتوكول االختياري، وهي جريمة مشابهة لالتجار با<شخاص لكنها ليست متطابقة معها.

البرتوكول  من  و٣   ٢ للمادتين  بالكامل  ليمتثل  العقوبات  قانون  تنقح  أن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢٥
االختياري. وبصورة خاصة، ينبغي للدولة الطرف ما يلي:

من  ٢(ب)  المادة  عليه  نصت  كما  البغاء  في  ا<طفال  الستغالل  تعريف�  العقوبات  قانون  تضمين  (أ)       
البروتوكول االختياري، وضمان أن القانون ينص على عقوبات مناسبة للجريمة ويفرضها؛

(ب)     إزالة جميع ا<حكام االزدرائية من قانون العقوبات دون إبطاء، وضمان أن القانون ينص على عقوبات   
تتناسب مع جسامة الجريمة وال يتيح أي أعذار لمرتكبي الجرائم؛

تتعلق  التي  اxباحية  المواد  حيازة  مجرد  تجريم  وضمان  العقوبات،  قانون  من   ٣١٩ المادة  تعديل  (ج)      
بأطفال؛

(د)       تعريف جميع أشكال بيع ا<طفال وتجريمها على النحو السليم.  

المالحقة القضائية

يساور اللجنة قلق بالغ إزاء التقارير العديدة التي تفيد بإجبار الفتيات الالجئات السوريات على البغاء.  -٢٦

في  البغاء  على  ُأجبرن  الالتي  الفتيات  xنقاذ  فاعلية  أكثر  تدابير  اتخاذ  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢٧
تقريرها  في  تورد  أن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  وتحث  العدالة.  إلى  الجرائم  هذه  مرتكبي  وإحالة  الطرف  الدولة 
ولوحقوا  عليهم  القبض  ُألقي  الذين  ا<شخاص  عدد  عن  تفصيلية  معلومات  االتفاقية  بموجب  المقدم  المقبل 

قضائي� وُأحيلوا إلى العدالة وأدينوا، فضًال عن العقوبات التي ُأنِزلت بهم.

مسؤولية اoشخاص االعتباريين 

االتجار  منع  قانون  من   ١١ المادة  بموجب  االعتباريين  ا<شخاص  بمسؤولية  تعترف  الدولة  أن  اللجنة  تالحظ   -٢٨
بالبشر رقم ٩ لعام ٢٠٠٩، لكن القلق يساورها <ن القوانين ال تنص صراحة على مسؤولية ا<شخاص االعتباريين في 

الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري.

ن الدولة الطرف مسؤولية ا<شخاص االعتباريين الضالعين في أي جرائم مشمولة  توصي اللجنة بأن ُتضمِّ  -٢٩
الجرائم  خطورة  مع  تتناسب  قانونية  عقوبات  تفرض  وأن  صريح،  بشكل  التشريعات  في  االختياري  بالبروتوكول 

المرتَكبة.

الوالية القضائية خارج اsقليم وتسليم المجرمين

تعرب اللجنة عن القلق <ن تشريعات الدولة الطرف ال تزال غير واضحة بشأن فرض واليتها القضائية خارج   -٣٠
الذين  ا<شخاص  تسليم  وإمكانية  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  بجميع  يتعلق  فيما  إقليمها 

يرتكبون جرائم يشملها البروتوكول االختياري.

القضائية  واليتها  فرض  من  نها  تمكِّ المحلية  تشريعاتها  أن  ضمان  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣١
وممارستها خارج إقليمها فيما يتعلق بجميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري. وتوصي اللجنة أيض� بأن 
تستخدم الدولة المادة ٥ من البروتوكول االختياري أساس� قانوني� لتسليم المجرمين في حال عدم وجود اتفاق 

ثنائي.

سابعS- حماية حقوق اoطفال الضحايا (المادة 8، والفقرتان 3 و4 من المادة 9)

التدابير المعتمدة لحماية حقوق اoطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول 
االختياري ومصالحهم

استخدام  تجيز  التي  الجزائية  المحاكمات  أصول  قانون  من   ١٥٩ المادة  أحكام  إلى  بإيجابية  اللجنة  تنظر   -٣٢
اللجنة  لكن  بشهادتهم.  اxدالء  عند  العمر  من  عشرة  الثامنة  يكملوا  لم  الذين  للشهود  حمايًة  الحديثة  التقنية 
تشعر بالقلق إزاء عدم تزويد ا<طفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري بمساعدة قضائية مجانية 

أو دعم من أخصائيين نفسيين واجتماعيين معنيين با<طفال أثناء إجراءات العدالة الجنائية.

في ضوء الفقرة ٣ من المادة ٩ في البروتوكول االختياري، تحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة حماية   -٣٣
وبصورة  عليها.  والشهود  االختياري  البروتوكول  بموجب  المحظورة  الجرائم  ضحايا  لlطفال  كاملة  تشريعية 

خاصة، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

وحماية  والمحاكمة  التحقيق  إجراءات  طيلة  لهم  مراعية  بطريقة  الضحايا  ا<طفال  معاملة  (أ)      
خصوصيتهم؛

واجتماعيين  نفسيين  أخصائيين  من  ودعم  مجانية  قانونية  بمساعدة  الضحايا  ا<طفال  تزويد  (ب)    
معنيين با<طفال أثناء إجراءات العدالة الجنائية؛

وجلسات  القضائية  والمالحقة  التحقيق  أثناء  عليه  والمدعى  الطفل  بين  المباشر  االتصال  تجنب  (ج)      
لعمليات  الفعلي  االستخدام  لضمان  والمالية  والتقنية  البشرية  الموارد  كل  وتوفير  االستماع، 

التحقيق السرية؛

(د)      اتخاذ تدابير قانونية وعملية لكفالة حماية ا<طفال الشهود من ا<عمال االنتقامية.  

تعافي الضحايا وإعادة إدماجهم

غير  المنظمات  اتخذتها  التي  والتدابير   ٢٠٠٧ الثاني/يناير  كانون  في  ا<سري  الوفاق  دار  افتتاح  اللجنة  تالحظ   -٣٤
الحكومية التي سلط تقرير الدولة الطرف الضوء عليها، لكنها تأسف لعدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة 
وتدابير  والنفسي،  البدني  والتعافي  االجتماعي  اxدماج  إعادة  في  المساعدة  صعيد  على  الدولة  مستوى  على 
تيسير الحصول على المعلومات ذات الصلة بهذه الخدمات. وعالوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء النقص في 
إيداع  إلى  يؤدي  ما  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  لضحايا  المخصصة  المباشر  المأوى  خدمات  توفير 

الضحايا ا<طفال في مرافق االحتجاز.

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:  -٣٥

دون  االحتجاز  مرافق  من  االختياري  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  ضحايا  ا<طفال  جميع  إخراج  (أ)       
إبطاء؛

ومساعدة  مالئم  بمأوى  االختياري  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  ضحايا  ا<طفال  تزويد  ضمان  (ب)     
مالئمة من أجل إعادة إدماجهم االجتماعي وتعافيهم البدني والنفسي؛

(ج)      طلب المساعدة التقنية من اليونيسيف والمنظمة الدولية للهجرة في تنفيذ هذه التوصيات.  

ثامنS- المساعدة والتعاون على الصعيد الدولي (المادة 10)

االتفاقات المتعددة اoطراف والثنائية واsقليمية

تواصل  أن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تشجع  االختياري،  البروتوكول  من   ١٠ المادة  من   ١ الفقرة  ضوء  في   -٣٦
تعزيز التعاون الدولي عن طريق ترتيبات متعددة ا<طراف وإقليمية وثنائية، وبخاصة مع بلدان الجوار، بوسائل منها 
المشمولة  الجرائم  منع  على  القدرة  زيادة  بغية  الترتيبات،  هذه  وتنفيذ  لتنفيذ  الالزمة  وا¦ليات  اxجراءات  تعزيز 

بالبروتوكول االختياري والكشف عنها والتحقيق فيها ومالحقة المسؤولين عن أي منها قضائي� ومعاقبتهم.

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعاونها مع وكاالت ا<مم المتحدة وبرامجها، مثل منظمة   -٣٧
إلى  تهدف  تدابير  وتنفيذ  وضع  في  الحكومية،  غير  المنظمات  عن  فضًال  للطفولة (اليونيسيف)،  المتحدة  ا<مم 

تنفيذ البروتوكول االختياري بصورة فعالة.

تاسعS- المتابعة والنشر

التوصيات،  لهذه  الكامل  التنفيذ  لضمان  الالزمة  التدابير  جميع  الطرف  الدولة  تتخذ  بأن  اللجنة  توصي   -٣٨
بوسائل منها إحالتها إلى الملك والوزارات الحكومية المعنية والبرلمان والسلطات الوطنية والمحلية، فضًال عن 

المحكمة العليا، للنظر فيها على النحو الالزم واتخاذ مزيد من اxجراءات بشأنها.

الطرف  الدولة  قدمتها  التي  الخطية  والردوُد  التقريُر  واسع  نطاق  على  ُيتاح  بأن  اللجنة  وتوصي   -٣٩
والمالحظات الختامية ذات الصلة التي اعتمدتها اللجنة، بما في ذلك عن طريق اxنترنت، للناس عامة ولمنظمات 
المجتمع المدني ومجموعات الشباب والفئات المهنية وا<طفال، بغية إثارة النقاش بشأن البروتوكول االختياري 

والتوعية به وتنفيذه ورصده.

عاشر�- التقرير المقبل

عمًال بالفقرة ٢ من المادة ١٢ من البروتوكول االختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تورد مزيد� من   -٤٠
المعلومات عن تنفيذ البروتوكول االختياري في تقريرها الدوري المقبل الذي سُيقدم عمًال بالمادة ٤٤ من اتفاقية 

حقوق الطفل.

ثالثS-  تدابير التنفيذ العامة

التنسيق

وزارة  وأن  االختياري  البروتوكول  تنفيذ  عن  الرئيسية  المسؤولية  تتحمل  الدفاع  وزارة  أن  اللجنة  تالحظ   -٥
مكلفة  هيئة  وجود  عدم  إزاء  يساورها  القلق  ولكن  الصدد،  ذلك  في  أيض�  المسؤولية  من  شيئ�  تتحّمل  الداخلية 

بتنسيق التنفيذ الشامل والفعال للبروتوكول االختياري في عموم الدولة الطرف.

البروتوكول  تنفيذ  عن  الكلية  بالمسؤولية  ُيكلف  حكومي  كيان  تعيين  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٦
االختياري، وعلى إنشاء آلية مؤسسية لتنسيق تنفيذ البروتوكول االختياري على نحو فعال فيما بين الوزارات وغيرها 

من الكيانات الحكومية والشركاء الحكوميين.

تخصيص الموارد

تأسف  لكنها  لالجئين،  المساعدة  تقديم  أجل  من  ضخمة  موارد  تنفق  الطرف  الدولة  أن  اللجنة  تالحظ   -٧
لعدم توفر معلومات عن مخصصات الميزانية المرصودة لتنفيذ البروتوكول االختياري.

توصي اللجنة بأن ترصد الدولة الطرف مخصصات ميزانية كافية لتنفيذ البروتوكول االختياري على وجه   -٨
التحديد.

النشر والتوعية

المصلحة  أصحاب  على  وتوزيعه  الرسمية  الجريدة  في  االختياري  البروتوكول  نشر  اللجنة  تالحظ   -٩
المتخذة  التدابير  كفاية  لعدم  تأسف  لكنها  االختياري،  البروتوكول  يشملها  التي  المجاالت  في  المتخصصين 
للجرائم  ضحايا  ا<طفال  وقوع  إلى  تؤدي  قد  التي  وا<خطار  اxبالغ،  آليات  سيما  وال  وأحكامه،  بمبادئه  للتوعية 

المشمولة بالبروتوكول االختياري، وهو ما اعترفت به الدولة الطرف نفسها.

توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف نشر مبادئ البروتوكول االختياري وأحكامه على نطاق واسع بين   -١٠
الناس عامة وبين ا<طفال وأسرهم.

التدريب

ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لوضع برامج لتدريب أفراد القوات المسلحة والشرطة،   -١١
وxذكاء الوعي بحقوق اxنسان والقانون الدولي اxنساني بين أفراد قواتها ا<منية. لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم 

تلقي فئات أخرى من المهنيين ذوي الصلة تدريب� مناسب� على أحكام البروتوكول االختياري.

ا<طفال،  بشؤون  ُيعنون  الذين  للمهنيين  االختياري  البروتوكول  أحكام  على  تدريب  بتوفير  اللجنة  توصي   -١٢
والقضاة  والمحامين  والشرطة  الدولية  السالم  حفظ  قوات  وأفراد  الهجرة  وسلطات  المعلمين  سيما  وال 

والعاملين في المجال الطبي وا<خصائيين االجتماعيين والصحفيين.

البيانات

بنزاعات  متأثرة  بلدان  من  قادمين  الطرف  الدولة  في  الالجئين  ا<طفال  من  كبير  عدد  وجود  إلى  نظر�   -١٣
مسلحة، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود نظام مركزي لجمع البيانات من أجل تحديد هوية وتسجيل جميع 
ا<طفال الالجئين في ا<راضي الخاضعة لوالية الدولة الطرف القضائية الذين ُيحتمل أن يكونوا ُجندوا في أعمال 

عدائية في الخارج أو اسُتخدموا فيها.

هوية  وتحديد  تسجيل  أجل  من  البيانات  لجمع  مركزي�  نظام�  الطرف  الدولة  تنشئ  بأن  اللجنة  توصي   -١٤
أو  الخارج  في  عدائية  أعمال  في  ُجندوا  يكونوا  أن  ُيحتمل  الذين  القضائية  لواليتها  الخاضعين  ا<طفال  جميع 
اسُتخدموا فيها. وتوصي اللجنة أيض� بأن تضمن الدولة الطرف جمع� سليم� للبيانات الخاصة با<طفال الالجئين 
أمور  جملة  حسب  البيانات  جميع  تصنيف  وينبغي  الممارسات.  هذه  لمثل  ضحايا  وقعوا  الذين  اللجوء  وملتمسي 
الزمنية  المدة  عن  فضًال  االقتصادية،  االجتماعية  والخلفية  اxثني  وا<صل  والجنسية  والسن  الجنس  منها 

الستخدام الطفل.

رابعS- الوقاية

التجنيد الطوعي

تالحظ اللجنة عدم وجود متطوعين في القوات المسلحة في الدولة الطرف. ولكنها تعرب عن قلقها   -١٥
إزاء المادة ٢/١٢ من قانون ا<من العام التي تجيز تعيين ا<شخاص الذين يزيد عمرهم عن السابعة عشرة ضباط� 

في ا<من العام.

ثمانية  إلى  وترفعه  العام  ا<من  لضباط  الطوعي  التجنيد  سن  الطرف  الدولة  تراجع  بأن  اللجنة  توصي   -١٦
عشرة سنة من أجل تعزيز حماية ا<طفال وتدعيمها عن طريق اعتماد معيار قانوني أعلى بشكل عام.

التثقيف في مجاَلي حقوق اsنسان والسالم

ومفاهيم  السالم  مجاَلي  في  التثقيف  xدماج  الطرف  الدولة  تتخذها  التي  بالمبادرات  اللجنة  ترحب   -١٧
اxنسان  حقوق  مجاَلي  في  التثقيف  إدراج  لعدم  تأسف  لكنها  المدرسية.  المناهج  في  اxنساني  الدولي  القانون 
والسالم، وكذلك المعرفة بالبروتوكول االختياري، كجزء إلزامي في مناهج التعليم االبتدائي والثانوي وفي برامج 

تدريب المعلمين.

توصي اللجنة بأن تدمج الدولة الطرف التثقيف اxلزامي في مجاَلي حقوق اxنسان والسالم في مناهج   -١٨
جميع المدارس، بما فيها المدارس العسكرية، مع اxشارة بشكل خاص إلى البروتوكول االختياري.

خامسSً- الحظر والمسائل ذات الصلة

التشريعات واللوائح الجنائية النافذة

تالحظ اللجنة تعليق االستدعاء إلى الخدمة الوطنية حتى إشعار الحق، لكنها تعرب عن القلق إزاء التباين   -١٩
السن  تتراوح  إذ  الطرف،  الدولة  تشريعات  عليه  تنص  كما  المسلحة  القوات  في  اxلزامي  للتجنيد  الدنيا  السن  في 
المسلحة  القوات  لتجنيد  صريحين  وتجريم  حظر  وجود  لعدم  أيض�  القلق  اللجنة  ويساور  سنة.  و١٨   ١٥ بين  الدنيا 
الشركات  ولتشغيل  العدائية،  ا<عمال  في  واستخدامهم  ا<طفاَل  للدولة  التابعة  غير  المسلحة  والجماعات 
ا<منية الخاصة ا<طفاَل واستخدامهم. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك <ن التشريعات في الدولة الطرف ال تحدد 
للمحكمة  ا<ساسي  روما  نظام  في  طرف  ا<ردن  أن  مع  حرب،  جريمة  بوصفه  سنة   ١٥ سن  دون  ا<طفال  تجنيد 

الجنائية الدولية.

تحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء مراجعة شاملة لتشريعاتها من أجل مواءمتها بالكامل مع مبادئ   -٢٠
البروتوكول االختياري وأحكامه، وال سيما:

للدولة  التابعة  غير  المسلحة  والجماعات  المسلحة  القوات  لتجنيد  صريحين  وتجريم  حظر  فرض  (أ)       
ا<طفاَل  الخاصة  ا<منية  الشركات  ولتشغيل  العدائية،  ا<عمال  في  واستخدامهم  ا<طفاَل 

واستخدامهم؛

(ب)     ضمان أن جريمة التجنيد غير القانوني لlطفال على يد القوات المسلحة والجماعات المسلحة غير   
التابعة للدولة تنطبق في زمن السلم وزمن الحرب على السواء؛

(ج)      تحديد تجنيد ا<طفال دون سن ١٥ سنة بوصفها جريمَة حرب ومعاقبة مرتكبيها؛  

الخاصة  وا<منية  العسكرية  الشركات  على  ل¯شراف  محلية  تنظيمية  تشريعات  اعتماد  ضمان  (د)     
ومساءلتها، وتنفيذ هذه التشريعات.

تجنيد الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة اoطفاَل واستخدامها لهم

الالجئين  ا<طفال  السورية  المسلحة  الجماعات  بتجنيد  تفيد  التي  التقارير  إزاء  بالغ  قلق  عن  اللجنة  تعرب   -٢١
السوريين من مخيمات الالجئين في الدولة الطرف واستخدامهم في أدوار قتالية وأدوار داعمة في آن واحد.

تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع تدابير فعالة بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة من أجل   -٢٢
لتلك  وتحقيق�  المسلحة.  النزاعات  في  لُيستخدموا  مجاورة  بلدان  إلى  وإرسالهم  تجنيدهم  من  ا<طفال  حماية 
الغاية، ينبغي للدولة الطرف أن تنظم حمالت توعية بشأن وضع ا<طفال الذين ُيزج بهم في النزاعات المسلحة، 
مخيمات  في  يعيشون  الذين  للمراهقين  مالئمة  وترفيهية  تعليمية  أنشطة  توفير  أجل  من  جهودها  تكثف  وأن 

الالجئين كوسيلة تمنع على نحو فعال تجنيدهم على يد الجماعات المسلحة.

الوالية القضائية خارج اsقليم

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إنشاء والية قضائية خارج إقليمها وممارسة تلك الوالية فيما   -٢٣
الصلة  ذات  الدولية  الصكوك  أيض�  ذلك  في  تراعي  وأن  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  بجميع  يتعلق 

التي هي طرف فيها، بما فيها نظام روما ا<ساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

 

تسليم المجرمين

المشمولة  الجرائم  مرتكبي  لتسليم  المزدوج  التجريم  شرط  الطرف  الدولة  تلغي  بأن  اللجنة  توصي   -٢٤
ذات  الثنائية  وإجراءاتها  معاهداتها  جميع  في  بالكامل  الجرائم  هذه  إدماج  تضمن  وبأن  االختياري،  بالبروتوكول 

الصلة.

سادسS- الحماية والتعافي وإعادة اsدماج 

التدابير المتخذة لحماية حقوق اoطفال الضحايا

تعرب اللجنة عن القلق إزاء كثرة حاالت اxعادة القسرية والترحيل لlسر وا<طفال الفلسطينيين الفارين   -٢٥
من النزاع في الجمهورية العربية السورية على مدار السنوات الثالث الماضية.

الكاملة لlطفال الفلسطينيين وأسرهم الفارين  الحماية  توفير  الدولة الطرف على ضمان  تحث اللجنة   -٢٦
الرفض  عدم  ذلك  في  بما  القسرية،  اxعادة  عدم  بمبدأ  الكامل  التقيد  وضمان  السورية،  العربية  الجمهورية  من 
من  وأسرهم  اللجوء  وملتمسي  الالجئين  ا<طفال  جميع  تمّكن  تضمن  أن  الطرف  للدولة  وينبغي  الحدود.  عند 

الحصول على إجراءات منصفة وفعالة لتحديد وضعهم، دون تمييز.

أجل التعافي البدني والنفسي وإعادة اsدماج االجتماعي تقديم المساعدة من 

لكنها  السوريين،  الالجئين  ا<طفال  إلى  الطرف  الدولة  تقدمها  التي  الهائلة  بالمساعدات  اللجنة  تعترف   -٢٧
أن  ُيحتمل  اللجوء الذين  وملتمسي  الالجئين  ا<طفال  هوية  لتحديد  كاٍف  اهتمام  إيالء  عدم  بالغ إزاء  بقلق  تشعر 
محدودية  إزاء  أيض�  قلق  اللجنة  ويساور  بالنزاع.  مرتبطة  صدمات  إلى  تعرضوا  أو  النزاع  في  شاركوا  يكونوا 
المساعدة على التعافي البدني والنفسي التي تلقاها ا<طفال السوريون الذين يعانون من ضيق شديد وإعاقات 
حسية أو ذهنية أو عقلية نتيجة تعرضهم للعنف والمحن المرتبطة بالحرب في الجمهورية العربية السورية أو 

مشاهدتهم لها. 

توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تدريب� منهجي� على التحديد المبكر لهوية ا<طفال الذين ُيحتمل   -٢٨
العاملين  وخاصة  أجلهم،  من  أو  ا<طفال  مع  العاملين  المهنيين  جميع  إلى  به  تأثروا  أو  النزاع  في  شاركوا  أنهم 
للدولة  وينبغي  والطب.  التعليم  مجالي  في  والعاملين  الجيش،  وأفراد  الهجرة،  ودوائر  الحدودية  النقاط  في 
أن  ُيحتمل  الذين  اللجوء  وملتمسي  الالجئين  ا<طفال  إلى  المقدمين  والدعم  المساعدة  تعزز  أن  أيض�  الطرف 
يكونوا شاركوا في النزاع أو تعرضوا إلى الصدمة والتشريد المرتبطين بالنزاع، وتزويدهم بدعم ومساعدة خاصة، 
بطرق منها طلب المساعدة من الشركاء الدوليين والوكاالت الدولية من أجل وضع برامج لتعافي هؤالء ا<طفال 

البدني والنفسي.

سابعS- المساعدة والتعاون الدوليان 

التعاون الدولي

الخاصة  والممثلة  ا<حمر  للصليب  الدولية  اللجنة  مع  تعاونها  الطرف  الدولة  تواصل  بأن  اللجنة  توصي   -٢٩
منظمة  مع  أكبر  بشكل  التعاون  إمكانية  في  تنظر  وأن  وتعززه،  المسلح  والنزاع  با<طفال  المعنية  العام  لlمين 

ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وغيرها من كيانات ا<مم المتحدة في تنفيذ البروتوكول االختياري.

ثامنS- المتابعة والنشر

التوصيات،  لهذه  الكامل  التنفيذ  لضمان  الالزمة  التدابير  جميع  الطرف  الدولة  تتخذ  بأن  اللجنة  توصي   -٣٠
بوسائل منها إحالتها إلى البرلمان والوزارات المعنية، بما فيها وزارة الدفاع، والمحكمة العليا والسلطات المحلية 

للنظر فيها على النحو الالزم واتخاذ مزيد من اxجراءات بشأنها.

وتوصي اللجنة بأن ُيتاح التقرير ا<ولي والردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف والمالحظات الختامية   -٣١
ولمنظمات  عامة  للناس  اxنترنت،  طريق  عن  ذلك  في  بما  واسع،  نطاق  على  اللجنة  اعتمدتها  التي  الصلة  ذات 
المجتمع المدني ومجموعات الشباب والفئات المهنية وا<طفال، بغية إثارة النقاش بشأن البروتوكول االختياري 

والتوعية به وتنفيذه ورصده.

تاسعS- التقرير المقبل

عمًال بالفقرة ٢ من المادة ٨ من البروتوكول االختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تورد مزيد� من   -٣٢
المعلومات عن تنفيذ البروتوكول االختياري وهذه المالحظات الختامية في تقريرها الدوري المقبل الذي سُيقدم 

عمًال بالمادة ٤٤ من اتفاقية حقوق الطفل.

(NCFA) تم النشر من قبل المجلس الوطني لشؤون ا<سرة
من خالل المساعدة الفنية والماليةالتي قدمتها منظمة ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسف)

اoردن : المالحظات الختامية
والتوصيات

اللجنة الدولية لحقوق الطفل

(١٥)

والبروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل والمعنية ببيع ا<طفال، واستغالل ا<طفال في البغاء، واستخدام 
ا<طفال في المواد اxباحية في اجتماعيها رقم ١٨٧٩ و١٨٧٨ (انظر CRC/C/SR. ١٨٧٩) اللذين تم عقدهما في ٢٧ أيار 

من عام ٢٠١٣، وتم اعتماده في االجتماع رقم ١٩٠١ الذي تم عقده في ١٣ حزيران من عام ٢٠١٤.

الرابع  الدوريين  للتقريرين  الجامع  بالتقرير  المتعلقة   - الختامية  والتوصيات  المالحظات  نشر  من  الغرض  إن 
بإشراك  والمتعلقة  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياريين  البروتوكولين  بموجب  ا<ولية  والتقارير  والخامس 
إنتاج  في  ا<طفال  واستخدام  البغاء،  في  ا<طفال  واستغالل  ا<طفال،  وبيع  المسلحة،  النزاعات  في  ا<طفال 
والبرلمانيون  الحكومية،  الوكاالت  ذلك  في  بما  المعنية  المؤسسات  جميع  أن  من  التأكد  هو  اxباحية -  المواد 
الموكل  الدور  يلعبون  وا<طفال  المدني،  والمجتمع  المتحدة،  ا<مم  ووكاالت  الحكومية،  غير  والمنظمات 
حياة  على  إيجابي  تأثير  بالتالي  لهم  وكان  الختامية،  والتوصيات  للمالحظات  الفعال  التنفيذ  ضمان  في  إليهم 
مجال  في  النظر  مسؤولية  المعنية  المؤسسات  وتتحمل  ا<ردن.  في  الطفل  حقوق  واوضاع  ا<طفال 
مسؤولياتهم، وخبراتهم، زمعارفهم، ولعب الدور المنوط بکل منهم من أجل ضمان تنفيذ هذه المالحظات 

والتوصيات الختامية.

اتفاقية حقوق الطفل
Distr.: Generalا<مم المتحدة

8 July 2014
Original: English

لجنة حقوق الطفل
المالحظات الختامية على التقرير المقدم من اoردن بموجب الفقرة 1 من المادة 12 من 
البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع اoطفال واستغالل اoطفال في 

البغاء وفي المواد اsباحية@

نظرت اللجنة في التقرير ا<ولي لlردن (CRC/C/OPSC/JOR/١) في جلستها ١٨٧٨ المعقودة في ٢٧ أيار/مايو   -١
 ١٣ في  المعقودة   ١٩٠١ جلستها  في  التالية  الختامية  المالحظات  واعتمدت   ،(١٨٧٨.CRC/C/SR الوثيقة  (انظر   ٢٠١٤

حزيران/يونيه ٢٠١٤.

أوًال- مقدمة

CRC/C/OPSC/-) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها ا<ولي وبردودها الخطية على قائمة القضايا  -٢
JOR/Q/١/Add.١). وتعرب عن تقديرها للحوار البّناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

وتذّكر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه المالحظات الختامية ينبغي أن ُتقرأ مقترنة بالمالحظات الختامية   -٣
والخامس  الرابع  للتقريرين  الجامع  الطرف  الدولة  بتقرير  يتعلق  فيما   ٢٠١٤ حزيران/يونيه   ١٣ في  اعُتمدت  التي 
البروتوكول  بموجب  المقدم  ا<ولي  وبتقريرها   ،(٤-٥/CRC/C/JOR/CO) الطفل  حقوق  اتفاقية  بموجب  المقدم 

.(١/CRC/C/OPAC/JOR/CO) االختياري بشأن اشتراك ا<طفال في المنازعات المسلحة

ثانيS- مالحظات عامة

الجوانب اsيجابية

ترحب اللجنة باعتماد قانون منع االتجار بالبشر رقم ٩ لعام ٢٠٠٩.  -٤

وترحب اللجنة كذلك بالتقدم المحرز في إنشاء المؤسسات واعتماد الخطط والبرامج الوطنية التي تيسر   -٥
تنفيذ البروتوكول االختياري، بما في ذلك:

إنشاء أفرقة وطنية لحماية ا<سرة؛ (أ)   

االستراتيجية الوطنية لمنع االتجار بالبشر التي أطِلقت في آذار/مارس ٢٠١٠؛ (ب)   

إنشاء وحدات مكافحة االتجار بالبشر. (ج)   

ثالثS- البيانات

جمع البيانات

 ،٢٠١٢ نيسان/أبريل  في  الجنائي  البحث  xدارة  تابعة  بالبشر  االتجار  لمكافحة  وحدة  إنشاء  اللجنة  تالحظ   -٦
وتكليفها بتسجيل جميع حاالت االتجار بالبشر وجميع البيانات ذات الصلة، وتالحظ توقيع مذكرة تفاهم لتدريب 
الدولة  إنشاء  عدم  إزاء  بالقلق  تشعر  لكنها  العاملين،  ا<طفال  عن  البيانات  جمع  وسائل  على  العمل  مفتشي 

الطرف نظام� لجمع البيانات عن جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري.

اتفاقية حقوق الطفل
Distr.: Generalا<مم المتحدة

7 July 2014
Arabic
Original: English

لجنة حقوق الطفل
المالحظات الختامية المتعلقة بالتقرير المقدم من اoردن بموجب الفقرة 1 من المادة 8 من 
البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك اoطفال في المنازعات المسلحة@

نظرت اللجنة في التقرير ا<ولي لlردن (CRC/C/OPAC/JOR/١) في جلستها ١٨٧٩ المعقودة في ٢٧ أيار/مايو   -١
٢٠١٣، واعتمدت المالحظات الختامية التالية في جلستها ١٩٠١ المعقودة في ١٣ حزيران/يونيه ٢٠١٤.

أوًال- مقدمة

CRC/C/OPAC/-) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها ا<ولي وردودها الخطية على قائمة المسائل  -٢
JOR/Q/١/Add.١). وُتعرب عن تقديرها للحوار البّناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

وتذّكر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه المالحظات الختامية ينبغي أن ُتقرأ مقترنة بالمالحظات الختامية   -٣
التي اعتمدتها اللجنة في ١٣ حزيران/يونيه ٢٠١٤ فيما يتعلق بتقرير الدولة الطرف الجامع للتقريرين الرابع والخامس 
البروتوكول  بموجب  المقدم  ا<ولي  وبالتقرير   ،(٤-٥/CRC/C/JOR/CO) الطفل  حقوق  اتفاقية  بموجب  المقدم 
CRC/C/OP-) باحيةxاالختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع ا<طفال واستغالل ا<طفال في البغاء وفي المواد ا

.(١/SC/JOR/CO

ثانيS-  مالحظات عامة

الجوانب اsيجابية

ترحب اللجنة بمختلف التدابير اxيجابية المتخذة في المجاالت المتصلة بتنفيذ البروتوكول االختياري، وال   -٤
سيما بما يلي:

(أ)      الجهود الهائلة التي تبذلها الدولة الطرف من أجل استيعاب آالف الالجئين السوريين، بمن فيهم   
بتكلفة  أو  مجان�  العامة  الخدمات  من  كثير  على  الحصول  من  وتمكينهم  أراضيها،  في  ا<طفال، 

زهيدة؛

(ب)     كون ا<ردن أول بلد في الشرق ا<وسط تقّيد بالمهلة التي حددتها اتفاقية حظر استعمال وتخزين   
وإنتاج ونقل ا<لغام المضادة لlفراد وتدمير تلك ا<لغام، وأعلن خلّوه من ا<لغام ا<رضية في عام 

٢٠١٢؛

(ج)     مبادرة أجيال السالم العالمية التي أطلقها ا<مير فيصل بن الحسين من ا<ردن عام ٢٠٠٧، وهدفها   
في  الناس  بين  للتقريب  الرياضة  استخدام  على  العالم  أنحاء  جميع  من  شابة  قيادات  تدريب 

المجتمعات التي تشهد نزاعات.

اتفاقية حقوق الطفل
Distr.: Generalا<مم المتحدة

7 July 2014
Arabic
Original: English

المملكة ا<ردنية الهاشمية
رقم اxيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية

(٢٠١٧/10/٥٢٩٨)
يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى 

مصنفه وال يعّبر هذا المصنف عن رأي دائرة المكتبة 
الوطنية أو أي جهة حكومية أخرى



التمهيد: المقدمـــة :

وقعت حكومة المملكة ا<ردنية الهاشمية على اتفاقية ا<مم المتحدة لحقوق الطفل بتاريخ ٢٩  آب من عام ١٩٩٠ 
وصادقت عليها بتاريخ ٢٤  أيار من عام ١٩٩١. وعليه تلتزم حكومة المملكة بتقديم تقرير دوري كل خمس سنوات 
إلى لجنة ا<مم المتحدة لحقوق الطفل في جنيف/ سويسرا، وقد نظرت هذه اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين 
الدوريين الرابع والخامس لlردن في اجتماعيها رقم ١٨٧٧ و١٨٧٨ (انظر CRC/C/SR.١٨٧٧ & ١٨٧٨) اللذين عقدا بتاريخ ٢٦ 
و ٢٧ أيار من عام ٢٠١٤، وتم اعتمادهما في اجتماعها رقم ١٩٠١ الذي عقد بتاريخ  ١٣ حزيران من عام ٢٠١٤، ودعت اللجنة 
أن  على   ،٢٠١٩ عام  من  حزيران   ٢٢ في  السادس  الدوري  تقريرها  تقديم  إلى  الهاشمية  ا<ردنية  المملكة  حكومة 
والخامس،  الرابع  الدوريين  للتقريرين  الختامية  المالحظات  بمتابعة  المتعلقة  المعلومات  التقرير  هذا  يتضمن 
باxضافة إلى ذلك نظرت اللجنة في التقارير ا<ولية لlردن في البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل والتي 
ببيع  المتعلقة  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري  والبروتوكول  المسلحة  النزاعات  في  ا<طفال  بإشراك  تتعلق 
ا<طفال، واستغالل ا<طفال في البغاء، واستخدام ا<طفال في إنتاج المواد اxباحية في اجتماعيها رقم ١٨٧٩ و١٨٧٨ 
(انظر CRC/C/SR.١٨٧٩) اللذين عقدا بتاريخ  ٢٧ أيار من عام ٢٠١٣، وتم اعتماده في اجتماع رقم ١٩٠١ الذي عقد بتاريخ ١٣ 
حزيران من عام ٢٠١٤، وقد أوصت اللجنة بأن تتخذ الدولة جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في 
المالحظات الختامية المتعلقة بالتقرير الدوري الجامع للتقريرين الرابع والخامس والبروتوكولين االختياريين تنفيذا 
من  المزيد  واتخاذ  المالئم  النحو  على  فيها  للنظر  المعنية  الجهات  إلى  إحالتها  منها  إجراءات  عدة  طريق  عن  تاما 

اxجراءات المتعلقة بها.

كما أوصت اللجنة  بنشر التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس والمالحظات والتوصيات الختامية على 
شبكة  طريق  عن  النشر  الحصر  ال  المثال  سبيل  على  تشمل  طرق  عبر  ذلك  يكون  وأن  الدولة،  بلغات  واسع  نطاق 
الشباب،  ومجموعات  اxعالم،  ووسائل  والمنظمات،  المدني  وللمجتمع  الجمهور،  لعامة  واxتاحة  االنترنت، 
عليهما،  والتعرف  االختياريين،  وبروتوكوليها  االتفاقية  مناقشة  أجل  من  وا<طفال،  المهنية،  والمجموعات 

وتنفيذهما ورصدهما.

اهداف  تحقيق  الى  الرامية  الجهود  بمتابعة   (NCFA) ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  قانون  عليه  نص  لما  ووفقا 
االردنية  المملكة  صادقت  التي  والشباب  واالطفال  والمراة  االسرة  بشؤون  المتعلقة  الدولية  واالتفاقيات  المواثيق 
والتوصيات  المالحظات  تنفيذ  متابعة   وضمان  الطفل  حقوق  التفاقية  الدورية  التقارير  بإعداد  عليها،   الهاشمية 
تنفيذ  لمتابعة  شاملة  عمل  خطة  بوضع  المجلس  قام  الدولية،   الطفل  حقوق  لجنة  عن  الصادرة  الختامية 
اxقليمي  المكتب  من  فنية  وبمساعدة  لlردن،   ا<خير  الدوري  بالتقرير  المتعلقة  الختامية  والتوصيات  المالحظات 
المتعلقة  الختامية  والتوصيات  المالحظات  آخر  حول  الوعي  لنشر  تشاورية  عملية  بدأت  ا<ردن،  في  لليونيسف 
بالتقرير الدوري الجامع للتقريرين الرابع والخامس لlردن، وتم وضع خطة عمل شاملة للمتابعة في ضوء توصيات 
لنشر  المتابعة  عمل  خطة  من  جزء�  الختامية  والتوصيات  المالحظات  يشمل  الذي  التقرير  هذا  ويعد  اللجنة. 

المالحظات والتوصيات الختامية على نطاق واسع في جميع أرجاء المملكة.

يلتزم المجلس الوطني لشؤون ا<سرة (NCFA) بنشر الوعي حول حقوق الطفل على نطاق واسع، وسوف يساعد 
الوطني  المجلس  سيتابع  كما  الهدف.  هذا  تحقيق  في  الختامية  والتوصيات  بالمالحظات  المختص  التقرير  هذا 

لشؤون ا<سرة، المالحظات والتوصيات الختامية التفاقية ا<مم المتحدة لحقوق الطفل وبروتوكوليها االختياريين 
المالحظات  توزيع  وسيتم   .٢٠١٩ عام  من  حزيران  شهر  في  تسليمه  المقرر  السادس  الدوري  التقرير  تقديم  قبل 
والمسؤولين،  والصحفيين،  البرلمانيين،  ذلك  في  بما  المعنيين،  جميع  على  واسع  نطاق  على  الختامية  والتوصيات 
الوزارات  مع  دقيقة  متابعة  إجراء  وسيتم  أنفسهم.  وا<طفال  العامة،  والجماهير  المدني،  والمجتمع  والقضاة، 
المعنية على المستوى الوطني وجميع اxدارات المعنية على مستوى المحافظات لضمان اتخاذ الخطوات الالزمة 

على المستوى الوطني من أجل تنفيذ المالحظات والتوصيات الختامية.

لما  اليونسيف  للطفولة/  المتحدة  االمم  لمنظمة  امتنانه  عن   (NCFA) ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  ويعرب 
قدمته من مساعدات فنية مفيدة جد� في المتابعة الفعالة للمالحظات والتوصيات الختامية لضمان بذل الجهات 
جميع   (NCFA) ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  يشكر  كما  الختامية.  والتوصيات  المالحظات  لتنفيذ  المعنية 

المعنيين على اهتمامهم ودعمهم لهذا الجهد لتكون المملكة االردنية الهاشمية بلدا صديقا للطفل .

وا� ولي التوفيق

أمين عام المجلس الوطني لشؤون ا<سرة
فاضل  محمد الحمود

لجنة حقوق الطفل

المالحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس ل7ردن@

جلستيها  في   (٤-٥/CRC/C/JOR) والخامس  الرابع  الدوريين  للتقريرين  الجامع  التقرير  في  اللجنة  نظرت   -١
 ١٩٠١ جلستها  في  واعتمدت،   ،٢٠١٤ أيار/مايو  و٢٧   ٢٦ في  المعقودتين  و١٨٧٨)،   ١٨٧٧.CRC/C/SR (انظر  و١٨٧٨   ١٨٧٧

المعقودة في ١٣ حزيران/يونيه ٢٠١٤، المالحظات الختامية التالية.

أوًال- مقدمة

CRC/C/-) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف التقرير الموحد الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس  -٢
حقوق  لحالة  أفضل  فهم�  أتاحت  التي   ،(١.Add/٤-٥/CRC/C/JOR/Q) القضايا قائمة  على  الخطية  والردود   (٤-٥/JOR
المتعدد  الطرف  الدولة  وفد  مع  دار  الذي  البناء  للحوار  تقديرها  عن  اللجنة  وُتعرب  الطرف.  الدولة  في  الطفل 

القطاعات.  

أحرزته ثانيS- تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي 

ترحب اللجنة باعتماد التدابير التشريعية التالية:  -٣

(أ)       قانون منع االتجار بالبشر رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩؛  

(ب)     قانون الحماية من العنف ا<سري رقم ٦ لسنة ٢٠٠٨؛  

(ج)      قانون حقوق ا<شخاص المعوقين رقم ٣١ لسنة ٢٠٠٧.  

وتالحظ اللجنة مع التقدير أيض� تصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية أو انضمامها إليها:  -٤

في  المسلحة  المنازعات  في  ا<طفال  اشتراك  بشأن  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري  البروتوكول  (أ)        
أيار/مايو ٢٠٠٧؛

(ب)     البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع ا<طفال واستغالل ا<طفال في البغاء وفي   
المواد اxباحية في كانون ا<ول/ديسمبر ٢٠٠٦؛

(ج)      اتفاقية حقوق ا<شخاص ذوي اxعاقة في آذار/مارس ٢٠٠٨؛  

التفاقية  المكمل  وا<طفال،  النساء  وبخاصة  با<شخاص،  االتجار  ومعاقبة  وقمع  منع  بروتوكول  (د)      
ا<مم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في حزيران/ يونيه ٢٠٠٩.

وترحب اللجنة أيض� بالتدابير المؤسسية والسياساتية التالية:  -٥

(أ)        االستراتيجية الوطنية لlشخاص ذوي اxعاقة (٢٠٠٧-٢٠١٥)؛  

(ب)     االستراتيجية الوطنية لمنع االتجار بالبشر التي ُأطِلقت في آذار/مارس ٢٠١٠؛  

(ج)     المؤشرات التي وضعها المجلس الوطني لشؤون ا<سرة الستخدامها كمبادئ توجيهية من أجل   
تعزيز القدرات في مجال رصد تنفيذ االتفاقية.

الخاصة  اxجراءات  إلى  دعوة  أول   ٢٠٠٦ نيسان/أبريل  في  وّجهت  الطرف  الدولة  أن  بارتياح  اللجنة  وتالحظ   -٦
لlمم المتحدة لزيارة البلد.

(5)

ثالثS- دواعي القلق والتوصيات الرئيسية

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44 (6) من االتفاقية)

التوصيات السابقة المقدمة من اللجنة

ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف في تنفيذ المالحظات الختامية التي أبدتها اللجنة في عام ٢٠٠٦ بشأن   -٧
هذه  في  الواردة  التوصيات  بعض  أن  ا<سف  مع  تالحظ  أنها  غير   ،(٣/CRC/C/JOR/CO) الثالث  الدوري  تقريرها 

المالحظات لم ُتنفذ تنفيذ� كامًال.

أو  بالكامل  ُتنفذ  لم  التي  التوصيات  لتنفيذ  الالزمة  التدابير  جميع  الطرف  الدولة  تتخذ  بأن  اللجنة  توصي   -٨
بشكل كاٍف، وتكرر بشكل خاص التوصيات التي قدمتها إلى الدولة الطرف بشأن ما يلي:

جميع  على  الطفل  حقوق  مجال  في  العاملة  والمؤسسات  الهيئات  بين  التنسيق  تعزيز  مواصلة  (أ)       
المستويات بغية ضمان تنفيذ االتفاقية بشكل موحد في جميع المحافظات؛

بشأن  البيانات  جمع  وضمان  ا<طفال،  عن  مركزية  بيانات  قاعدة  بإنشاء  البيانات  جمع  آليات  تعزيز  (ب)     
بجميع  يتعلق  فيما  العمر  منها  معايير  حسب  وتصنيفها  االتفاقية  تغطيها  التي  المجاالت  جميع 
الذين  ا<طفال  وفئات  والريفية،  الحضرية  والمناطق  والجنس،  عشرة،  الثامنة  دون  ا<شخاص 
لصوغ  واستخدامها  االتفاقية  مع  تتسق  مؤشرات  وضع  وينبغي  خاصة.  حماية  إلى  يحتاجون 

سياسات وبرامج تهدف إلى تنفيذ االتفاقية بصورة فعالة؛

(ج)     مواصلة وضع أساليـب مبتكرة ومواتيـة للطفل xذكـاء الوعـي بفحـوى االتفاقيـة ومقاصـدها، وال   
في  المقيمين  ا<طفال  إلى  الوصول  بغية  اxعالم  وسائل  طريق  وعن  المحلي  الصعيد  على  سيما 

أنأى المناطق في البلد؛

(د)      مواصلة تعزيز جهودها الرامية إلى توفير مستوى مناسب ومنهجي من التدريب و/أو التوعية في   
والمحامين،  كالقضاة،  و<جلهم،  ا<طفال  مع  العاملة  المهنية  للفئات  الطفل  حقوق  مجال 
والمؤسسات،  المدارس  ومديري  والمعملين،  الصحيين،  والعاملين  القانون،  إنفاذ  وموظفي 

وا<خصائيين االجتماعيين، ورجال الدين، وقادة المجتمعات المحلية، فضًال عن الصحفيين؛

(ه)     ضمان حصول المؤسسة الوطنية لحقوق اxنسان على الموارد البشرية والمالية والتقنية الكافية،   
الصعيدين  على  وتقييمه  االتفاقية  تنفيذ  في  المحرز  التقدم  لرصد  الالزمة  التسهيالت  وامتالكها 

الوطني والمحلي، فضًال عن تلقي الشكاوى المقدمة من ا<طفال والتحقيق فيها ومعالجتها؛

وضع وتعزيز المشاريع المشتركة للتثقيف في مجال حقوق اxنسان، وإدراج التثقيف في مجال  (و)   
لمرحلَتي  الدراسية  المناهج  في  الطفل،  حقوق  مجال  في  التثقيف  سيما  وال  اxنسان،  حقوق 

التعليم االبتدائي والثانوي.

التحفظات

سحب  إمكانية  في  ستنظر  الطرف  الدولة  بأن  الحوار  أثناء  الوفد  رئيسة  به  صّرحت  ما  اللجنة  تالحظ   -٩
غير  و٢١   ٢٠ المادتين  على  الطرف  الدولة  تحفظ  بأن  رأيها  عن  مجدد�  اللجنة  وتعرب  االتفاقية.  على  تحفظاتها 

ضروري، وكذلك عن قلقها إزاء الطبيعة العامة وغير الدقيقة لتحفظ الدولة الطرف على المادة ١٤.

(6)

تحفظاتها  طبيعة  في  النظر  تعيد  بأن  الطرف  الدولة  إلى  قدمتها  التي  السابقة  توصيتها  اللجنة  تكرر   -١٠
 ١٩٩٣ عام  في  اxنسان  لحقوق  العالمي  المؤتمر  اعتمدهما  اللذين  فيينا  عمل  وبرنامج  xعالن  وفق�  سحبها  بغية 

(CRC/C/JOR/CO/٣، الفقرة ١١).

 التشريعات

تالحظ اللجنة مع التقدير أن نشر االتفاقية في الجريدة الرسمية بموجب القانون رقم ٥٠ لسنة ٢٠٠٦، عمًال   -١١
اللجنة  لكن  المحلية.  القوانين  على  ا<ولوية  لها  وأن  القانوني  وضعها  أوضح  قد  اللجنة،  قدمتها  سابقة  بتوصية 
قلقة إزاء التأخر الكبير في اعتماد قانون حقوق الطفل ومشروع قانون ا<حداث. وتشعر اللجنة بالقلق أيض� <ن 

جهود مواءمة اxطار القانوني المحلي مع مبادئ االتفاقية وأحكامها ال تزال غير كافية.

الحقوق  بجميع  إحاطته  وضمان  إبطاء  دون  الطفل  حقوق  قانون  سّن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -١٢
قانون  مشروع  اعتماد  في  الطرف  الدولة  تعّجل  بأن  كذلك  اللجنة  وتوصي  االتفاقية.  عليها  تنص  التي  والمبادئ 
با<طفال  المتعلقة  المحلية  القوانين  جميع  بدقة  الطرف  الدولة  تراجع  بأن  توصيتها  اللجنة  وتكرر  ا<حداث. 
واللوائح اxدارية ذات الصلة بغية ضمان استنادها إلى الحقوق ومطابقتها لالتفاقية (CRC/C/JOR/CO/٣، الفقرة ١٣).

 تخصيص الموارد

المخصصة  الميزانيات  لتحليل  ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  أجراها  التي  بالدراسة  اللجنة  ترحب   -١٣
لlطفال، فضًال عن وضع نموذج للميزانية يتضمن ا<هداف االستراتيجية والمهام التي تضطلع بها كل وزارة من 
الميزانية  في  العامة  التخفيضات  إزاء  اللجنة  يساور  القلق  لكن  حقوقهم.  وحماية  ا<طفال  احتياجات  تلبية  أجل 

الوطنية التي تهدد التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مجال نماء الطفل.

xعمال  المخصصة  "الموارد  بشأن   ٢٠٠٧ عام  في  اللجنة  نّظمته  الذي  العامة  المناقشة  يوم  ضوء  في   -١٤
الدولة  تقوم  بأن  اللجنة  توصي  االتفاقية،  من  و٦  و٤   ٢ المواد  على  وبالتركيز  الدول"،  مسؤولية   - الطفل  حقوق 

الطرف بما يلي:

(أ)        مواصلة تخصيص موارد كافية في الميزانية xعمال حقوق الطفل، عمًال بالمادة ٤ من االتفاقية؛  

(ب)    إجــراء تقييمات منهجيــة <ثر السياسات الهادفـــة إلى تقليـــص العجز في الميزانية الوطنية على   
في  سلب�  قد تؤثر  سياسات  أي  اعتماد  التقييمات، االمتناع عن  تلك  نتيجة  الطفل، وبناًء على  حقوق 

ا<طفال؛

في  الطفل  حقوق  على  قائم  نهج  اعتماد  الطرف،  الدولة  وضعته  الذي  الميزانية  نموذج  على  بناًء  (ج)       
في  واستخدامها  للطفل  المخصصة  للموارد  تتّبع  نظام  بتطبيق  وذلك  الدولة،  ميزانية  وضع 
على  أيض�  اللجنة  وتحث  الطفل.  مجال  في  االستثمار  حجم  إبراز  وبالتالي  عام،  بشكل  الميزانية 
في  القطاعات  من  قطاع  أي  في  االستثمارات  <ثر  تقييمات  إجراء  أجل  من  التتّبع  نظام  استخدام 

مصالح الطفل الفضلى، وضمان قياس اختالف أثر هذه االستثمارات بين الفتيات والفتيان؛

تدابير  تتطلب  قد  التي  الضعف  أو  الحرمان  أوضاع  في  لlطفال  استراتيجية  ميزانية  بنود  تحديد  (د)      
اجتماعية إيجابية، وضمان حماية بنود الميزانية هذه حتى في أوقات ا<زمات االقتصادية أو الكوارث 

الطبيعية أو حاالت الطوارئ ا<خرى.

(7)

(1) (٢)

قام  أن  وبعد   .(UNCRC) الطفل  لحقوق  المتحدة  ا<مم  اتفاقية  في  طرف�  الهاشمية  ا<ردنية  المملكة  تعد 
التقرير  وقدم   .١٩٩٣ عام  من  الثاني  تشرين  شهر  في  ا<ولي  تقريره  ا<ردن  قدم  االتفاقية،  هذه  على  بالمصادقة 
الدوري الثاني الذي كان مقرر� في عام ١٩٩٨ في شهر أيلول من عام ١٩٩٩. وقدم التقرير الدوري الثالث الذي كان 
الرابع  التقريرين  تقديم  تم  ولذلك  سنوات.  ثالث  مدته  وبتأخير   ٢٠٠٦ عام  من  آذار  شهر  في   ٢٠٠٣ عام  في  مقرر� 
الختامية  المالحظات  اعتماد  وتم   ٢٠١٤ عام  في  الطفل  حقوق  لجنة  فيهما  ونظرت   ٢٠١٣ عام  في  مع�  والخامس 
والتوصيات في ١٨ تموز من عام ٢٠١٤. ومن المقرر أن يصدر التقرير الدوري السادس لlردن في ٢٢ حزيران من عام 
٢٠١٩ حيث بقي أقل من عامين. ولذلك من الضروري أن يكون هناك متابعة فعالة للمالحظات والتوصيات الختامية 
الحالية حتى نتمكن من االستعداد جيد� في الوقت الذي يتم فيه إعداد تقريرنا الدوري السادس المقرر تقديمه 

بعد أقل من عامين من ا¦ن.

المجاالت  من  مجال   ١٢ في  توزيعها  تم  التي  الختامية  والتوصيات  المالحظات  من  بندا   ٧١ مجموعه  ما  يوجد 
الرئيسية التي تشمل:

أ- التدابير العامة للتنفيذ (المواد ٤، و٤٢، و٤٤ (٦) من االتفاقية)
ب- المبادئ العامة (المواد ٢، و٣، و٦، و١٢ من االتفاقية)

ج- الحقوق والحريات المدنية (المواد ٧، و٨، و١٣-١٧)
د- العنف ضد ا<طفال (المواد ١٩، و٢٤ (٣)، و٢٨ (٢)، و٣٤، و٣٧ (أ)، و٣٩)

ه- البيئة ا<سرية والرعاية البديلة (المواد ٥، و٩-١١، و١٨ (١ و٢)، و٢٠، و٢١، و٢٥، و٢٧ (٤))
و- اxعاقة، والصحة ا<ساسية، والرفاه االجتماعي (المواد ٦، و١٨ (٣)، و٢٣، و٢٤، و٢٦، و٢٧ (١-٣)، و٣٣)

ز- التعليم وا<نشطة الترفيهية والثقافية (المواد ٢٨، و٢٩، و٣٠، و٣١)
ح- تدابير الحماية الخاصة (المواد ٢٢، و٣٠، و٣٢، و٣٣، و٣٥، و٣٦، و٣٧ (ب)- (د)، و٣٨-٤٠)

ط- المصادقة على البروتوكول االختياري المتعلق بإجراء  تقديم البالغات 
ي- المصادقة على ا<دوات الدولية لحقوق اxنسان

ك- المتابعة والنشر
ل- التقرير المقبل

ويشكل المجلس الوطني لشؤون ا<سرة (NCFA) ووزارة العدل ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ووزارة العمل 
ووزارة التنمية االجتماعية ووزارة الداخلية اكثر الجهات المسؤولة عن تنفيذ المالحظات والتوصيات الختامية إلى 
جانب  وإلى  المحافظات.  في  الحكومية  الجهات  بعض  ذلك  في  بما  ا<خرى  واxدارات  الجهات  من  عدد  جانب 
الوزارات والهيئات الحكومية، تلعب وكاالت ا<مم المتحدة المعنية، والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، 
وا<وساط ا<كاديمية، ووسائل اxعالم، وغيرها من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، والمجتمعات المحلية، 

وا<سر دورا رئيسيا في ضمان تنفيذ برنامج المالحظات والتوصيات الختامية.

وإلى جانب النظر في التقرير الدوري الموحد الرابع والخامس لlردن، نظرت اللجنة أيض� في التقارير ا<ولية لlردن 
المسلحة  النزاعات  في  ا<طفال  باشتراك  والمتعلقة  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري  البروتوكول  بموجب 

(3) (4)

باء- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 من االتفاقية)

عدم التمييز

غير  وأب  أردنية  <م  المولودين  ا<طفال  ضد  القانون  بحكم  التمييز  إزاء  قلقها  عن  مجدد�  اللجنة  تعرب    -١٥
إزاء  أيض�  بالقلق  اللجنة  وتشعر  الزواج.  إطار  خارج  المولودين  ا<طفال  ضد  والتمييز  ا<ب،  جنسية  على  بناًء  أردني 
في  يعيشون  الذين  وا<طفال  اxعاقات  ذوو  وا<طفال  فلسطيني  أصل  من  ا<طفال  منه  يعاني  الذي  التمييز 

المؤسسات وا<طفال الذين يعيشون في فقر مدقع وا<طفال في المناطق النائية.

"أطفاًال  أو  شرعيين"  "غير  بوصفهم  لlطفال  التمييزية  التصنيفات  إلغاء  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -١٦
ضحايا للسفاح"، واعتماد استراتيجية استباقية وشاملة من أجل القضاء على التمييز على أي أسس بحكم القانون 

والواقع، والتمييز ضد جميع فئات ا<طفال في أوضاع التهميش أو الحرمان.

وتعرب اللجنة عن القلق <ن تشريعات الدولة الطرف وطريقة تطبيقها ال تزال تميز ضد الفتيات، وبا<خص   -١٧
المعاهدات.  هيئات  من  المتكررة  التوصيات  من  الرغم  على  العنف،  من  والحماية  والزواج  الميراث  مجاالت  في 
وتشعر اللجنة بالقلق أيض� لعدم كفاية الجهود التي تبذلها الدولة الطرف، بما في ذلك مع رجال الدين وقادة 
والقواعد  والممارسات  المواقف  وتغيير  لمكافحة  الجماهيري،  اxعالم  ووسائل  التعليمية  والمؤسسات  الرأي 
الضارة التي تتغاضى عن التمييز ضد الفتيات وانتهاكات حقوقهن في إطار االتفاقية، بما في ذلك العنف القائم 

على نوع الجنس، على الرغم من أن الفتيات ال يزلن يواجهن التمييز من أبكر مراحل حياتهن وطيلة طفولتهن.

اxبطاء.  من  مزيد  دون  الفتيات  ضد  تميز  التي  التشريعات  جميع  إلغاء  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -١٨
وينبغي للدولة الطرف أن تمنح ا<ولوية العتماد استراتيجية شاملة لمكافحة جميع أشكال التمييز ضد الفتيات، 
وتكرر  الفتيات.  ضد  والعنف  التمييز  إلى  وتؤدي  منتشرة  تزال  ال  التي  السلبية  الجنسانية  النمطية  للصور  والتصدي 
اللجنة توصيتها بضرورة دعوة القادة المحليين ورجال الدين وغيرهم من القادة إلى االضطالع بدور أكثر فاعلية 
ذلك  في  المحلية  المجتمعات  إلى  التوجيه  وتقديم  عليه،  والقضاء  الطفالت  ضد  العنف  منع  جهود  دعم  في 

الصدد (CRC/C/JOR/CO/٣، الفقرة ٣٢).

مصالح الطفل الفضلى

قانون  في  الرئيسية  المبادئ  أحد  الفضلى  الطفل  مصالح  جعل  في  الطرف  الدولة  رغبة  اللجنة  تالحظ   -١٩
ا<حوال الشخصية المؤقت رقم ٣٦ لسنة ٢٠١٠، لكن القلق يساورها <ن العديد من أحكام القانون تعكس إساءة 
التي  الجنسية  ونقل  والميراث  والزواج  الطفل  بحضانة  المتعلقة  تلك  سيما  وال  الفضلى،  الطفل  لمصالح  تفسير 
القانون  <ن  خاص  بشكل  بالقلق  اللجنة  وتشعر  االعتبار.  الفضلى  مصالحه  إيالء  في  الطفل  حق  مع  تتعارض 
(المادة ٣٠٨ من قانون العقوبات) والفقه القضائي في الدولة الطرف يتيحان اعتبار زواج الفتاة من مغتصبها أمر� 

يصب في مصلحتها الفضلى، على الرغم من أن هذا الخيار يشّكل بحد ذاته انتهاك� خطير� لالتفاقية.

إيالء  في  الطفل  بحق  المتعلق   (٢٠١٣)١٤ رقم  العام  اللجنة  تعليق  ضوء  في  الطرف،  الدولة  اللجنة  تذّكر   -٢٠
التي  الحقوق  بجميع  والفعال  الكامل  التمتع  ضمان  إلى  يهدف  الحق  هذا  أن  ا<ول،  االعتبار  الفضلى  مصالحه 
تعترف بها االتفاقية وإلى ضمان النماء الكلي لlطفال. وتوصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف إدماج هذا الحق 
جميع  عن  فضًال  والقضائية،  واxدارية  التشريعية  اxجراءات  جميع  في  ثابت  بشكل  وتطبيقه  مالئم  بشكل 
ع الدولة الطرف على  السياسات والبرامج والمشاريع التي لها صلة با<طفال أو تؤثر فيهم. وفي ذلك الصدد، تشجَّ
تحديد  في  سلطة  مواقع  يحتلون  الذين  المعنيين  ا<شخاص  لجميع  التوجيه  لتقديم  ومعايير  إجراءات  وضع 
مصالح الطفل الفضلى في جميع المجاالت، وفي منح تلك المصالح ا<همية التي تستحقها بوصفها اعتبار� أول. 
العامة  االجتماعية  الرعاية  مؤسسات  ذلك  في  بما  العامة،  جمهور  بين  والمعايير  اxجراءات  هذه  نشر  وينبغي 

والخاصة، فضًال عن المحاكم والسلطات اxدارية والهيئات التشريعية والقادة المحليين ورجال الدين.

(8)

الحق في الحياة والبقاء والنماء

٢١-  تعرب اللجنة عن عميق قلقها <ن المادة ٣٤٥ مكرر� من قانون العقوبات، التي استحدثتها الدولة الطرف 
ف،  ف، وبالتالي من ُحكم مخفَّ عن طريق تعديل، ال تستثني مرتكبي هذه الجرائم من االستفادة من العذر المخفِّ
جرائم  ُيسمى  ما  بذريعة  سنوي�  الفتيات  عشرات  قتل  استمرار  رغم  سنة   ١٥ من  أصغر  الضحية  كانت  حال  في  إّال 
يزلن،  وال  كّن،  الجرائم  لهذه  ضحايا  للوقوع  المعرضات  الفتيات  <ن  أيض�  شديد  بقلق  اللجنة  وتشعر  الشرف. 

ُيحتجزن تعسفي� في اxصالحيات ¦جال غير مسماة بداعي حمايتهن.

عن  تتغاضى  التي  القانونية  ا<حكام  جميع  إبطاء  دون  تلغي  أن  على  بقوة  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢٢
الجرائم القائمة على نوع الجنس، وال سيما المواد ٩٧ و٩٩ و٣٤٠ و٣٤٥ مكرر� من قانون العقوبات، وأن تضمن تلّقي 
الشرف،  جرائم  ُيسمى  ما  بذريعة  المرتكبة  الجرائم  فيها  بما  الجنس،  نوع  على  القائمة  الجرائم  مرتكبي  جميع 
عقوبات تتناسب مع خطورة جرائمهم. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيض� على إخالء سبيل جميع النساء والفتيات 
حماية  أي تدبير  أن  وضمان  البلد،  عموم  في  لحمايتهن  وآليات مالئمة  مالجئ  وإنشاء  فور�،  الحجز  في  الموَدعات 

موجه لهن يوَضع بمشاركتهن وموافقتهن.

احترام آراء الطفل

حق  تعزيز  أجل  من  بالتقرير  المشمولة  الفترة  أثناء  الطرف  الدولة  اتخذتها  التي  بالمبادرات  اللجنة  ترحب   -٢٣
الطفل في االستماع إليه، وال سيما عن طريق التشاور مع ا<طفال في سياق إعداد تقرير الدولة الطرف، والمسح 
اxجراءات  <ن  قلقها  عن  مجدد�  اللجنة  تعرب  ذلك،  ومع  ا<طفال.  برلمانات  وإنشاء  للشباب،  الثاني  الوطني 
يزال  ال  الطفل  آراء  احترام  و<ن  إليه،  االستماع  في  الطفل  حق  على  منهجي  بشكل  تنص  ال  واxدارية  القانونية 
محدود� نظر� للمواقف المجتمعية التقليدية من ا<طفال، وال سيما الفتيات، في داخل ا<سرة والمجتمع بشكل 

عام.

تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم ١٢(٢٠٠٩) المتعلق بحق الطفل في االستماع إليه،   -٢٤
الذي يؤكد أن حق الطفل في التعبير بحرية عن رأيه يشكل أحد أهم العناصر في كرامة الطفل، وأن ا<سرة التي 
العمر،  من  ا<ولى  المراحل  منذ  الجد  مأخذ  آراؤه  فيها  تؤخذ  والتي  بحرية  آرائه  عن  يعّبر  أن  فيها  للطفل  يمكن 
وتوصي  ا<وسع.  المجتمع  في  إليه  االستماع  في  الحق  لممارسة  الطفل  يعّد  ما  وهي  مهم�،  نموذج�  تشّكل 

اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

في  إليه  االستماع  في  الطفل  بحق  تعترف  التي  للتشريعات  الفعال  التنفيذ  لضمان  تدابير  اتخـــاذ  (أ)       
ا<خصائيين  امتثال  لضمان  إجراءات  و/أو  ُنظم  وضع  ذلك  في  بما  الصلة،  ذات  القانونية  الدعاوى 

االجتماعيين والمحاكم لهذا المبدأ.

(ب)     إجـــراء بحوث لتحديد أهم القضايا من وجهة نظر ا<طفال، وسماع آرائهم بشأنها، ومعرفة مدى   
مراعاة آرائهم في القرارات التي ُتتخذ داخل ا<سرة وتؤثر في حياتهم، وتحديد القنوات القائمة أو 
الوطني  الصعيد  على  القرار  صنع  عملية  في  ا<كبر  التأثير  ممارسة  من  تمّكنهم  التي  المحتملة 

والمحلي.

(ج)      تنفيـذ برامـج وأنشطــة توعيـة لتعزيز مشاركة جميع ا<طفال بصورة هادفة وقائمة على التمكين   
الفتيات  إيالء  مع  الطلبة،  مجالس  ضمن  ذلك  في  بما  والمدارس،  المحلي  والمجتمع  ا<سرة  في 

وا<طفال في أوضاع هشة اهتمام� خاص�.

(9)

جيم- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و17-13 من االتفاقية)

الحق في الجنسية

كّن  إذا  أمهاتهن  جنسية  اكتساب  ا<ردنيات  ا<مهات  أطفال  على  متعذر�  يزال  ال  <نه  قلقة  اللجنة  تظل   -٢٥
متزوجات من غير أردنيين، ما قد يؤدي إلى حالة انعدام الجنسية، ويتسبب في معاناة هؤالء ا<طفال وأسرهم 
والرعاية  التعليم  بخدمات  لالنتفاع  مثًال  مؤهلين  غير  ُيعتبرون  إنهم  إذ  اقتصادية،  صعوبات  ومن  التمييز  من 
الجنسية  بأن  تفيد  التي  المصداقية  وذات  بأدلة  المدعومة  التقارير  بالغ  بقلق  اللجنة  وتالحظ  المدعومة.  الصحية 
بشكل  يقيمون  الذين  الفلسطينية  وا<سر  ا<طفال  عشرات  من  بالتقرير  المشمولة  الفترة  في  ُسحبت  ا<ردنية 

دائم في ا<ردن، على الرغم من التطمينات التي قدمها وفد الدولة الطرف أثناء الحوار.

تكرر اللجنة توصيتها إلى الدولة الطرف بمراجعة قانون الجنسية ا<ردنية رقم ٦ لعام ١٩٥٤ وتعديله بغية   -٢٦
ضمان تمتع ا<م ا<ردنية المتزوجة بغير أردني بحقها في منح جنسيتها <طفالها على قدم المساواة مع الرجل 
الالجئة  ا<سر  من  ا<ردنية  الجنسية  سحب  عن  الكف  على  أيض�  الطرف  الدولة  اللجنة  وتحث  تمييز.  ودون 
خفض  اتفاقية  إلى  االنضمام  في  الطرف  الدولة  تنظر  بأن  أيض�  اللجنة  وتوصي  ا<ردن.  في  المقيمة  الفلسطينية 

حاالت انعدام الجنسية لعام ١٩٦١.

) و39) أ دال- العنف ضد اoطفال (المواد 19 و24(3) و28(2) و34 و37(

العقاب البدني

ترحب اللجنة بالمبادرات التي تنّفذها الدولة الطرف مثل حملة "مع� نحو بيئة مدرسية آمنة" التي تهدف   -٢٧
إلى تعريف المعلمين با<ساليب التربوية اxيجابية. لكن اللجنة قلقة <ن الصيغة المعدلة من المادة ٦٢ من قانون 
العقوبات ال تزال تجيز للوالدين وا<وصياء إنزال ضروب تأديب بأطفالهم وفق "ما يبيحه العرف العام"، ما دامت ال 
تلحق بهم أذى بدني�، و<ن مسح السكان والصحة ا<سرية في ا<ردن لعام ٢٠١٢ أظهر أن ٨٩ في المائة من ا<طفال 

يتعرضون لضروب تأديب عنيفة.

تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم ٨(٢٠٠٦) المتعلق بحق الطفل في الحماية من   -٢٨
العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة الذي شددت فيه اللجنة على رفض جميع أشكال 
العنف ضد ا<طفال، مهما كانت طفيفة، وعلى أن صالحيات الوالدين ال ينبغي في أي حال من ا<حوال أن تقّوض 

حق الطفل في حمايته من العقاب البدني. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

حظر�  ا<ماكن  جميع  في  البدني  العقاب  وحظر  إبطاء  دون  العقوبات  قانون  من   ٦٢ المادة  إلغاء  (أ)        
قطعي�؛

بصورة  قضائية  دعاوى  وإقامة  فعاًال،  تنفيذ�  البدني  العقاب  تحظر  التي  القوانين  تنفيذ  ضمان  (ب)    
منهجية ضد َمن ُيعاقبون ا<طفال بدني�؛

ا<طفال  بمشاركة  االجتماعية  والتعبئة  والتوعية  العام  التثقيف  مجاالت  في  دائمة  برامج  وضع  (ج)     
البدني،  للعقاب  الضارة  والنفسية  البدنية  ا¦ثار  تعالج  الدين،  ورجال  المحلية  والمجتمعات  وا<سر 
في  وتشاركية  عنيفة  وغير  إيجابية  أشكال  وتعزيز  الممارسة،  تلك  من  العامة  المواقف  تغيير  بغية 

تنشئة ا<طفال وتأديبهم كبديل عن العقاب البدني؛

منع  استراتيجيات  تصميم  في  ا<طفال،  ذلك  في  بما  ككل،  المجتمع  ومشاركة  إشراك  ضمان  (د)     
معاقبة ا<طفال بدني� وتنفيذها.

(١٠) (١١)

اsيذاء واsهمال

سيما  وال  المنزلي،  للعنف  التصدي  صعيد  على  الطرف  الدولة  اتخذتها  التي  بالخطوات  اللجنة  ترحب   -٢٩
اعتماد قانون الحماية من العنف ا<سري رقم ٦ لسنة ٢٠٠٨، والخطة االستراتيجية الوطنية لحماية ا<سرة والوقاية 
لثبوت  عميق  بقلق  تشعر  اللجنة  لكن  المنزلي.  العنف  حاالت  لتتّبع  نظام  وإنشاء   ،٢٠٠٥-٢٠٠٩ لlعوام  العنف  من 
قصور تلك التدابير عن االستجابة للشواغل الكثيرة التي أعربت عنها اللجنة في عام ٢٠٠٦، وهو ما يتضح من استمرار 

وقوع ا<طفال، وال سيما الفتيات، ضحايا ل¯يذاء واxهمال على نطاق واسع.

 ،٣/CRC/C/JOR/CO)  ٢٠٠٦ عام  من  توصياتها  لتنفيذ  ا<ولوية  من  مزيد  منح  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣٠
وسوء  المنزلي  العنف  عن  وطنية  دراسة  إجراء  بضرورة  المتعلقة  التوصيات  وبخاصة  فعاًال،  تنفيذ�   (٥٥ الفقرة 
ووضع  وطبيعتها،  وأسبابها  المشكلة  هذه  نطاق  تقييم  أجل  من  ا<سرة  داخل  وإيذائهم  ا<طفال  معاملة 
وسوء  ا<طفال  إيذاء  حاالت  لتحديد  فعال  نظام  ووضع  له،  والتصدي  المنزلي  العنف  لمنع  شاملة  استراتيجية 

معاملتهم واxبالغ عنها وإدارتها. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيض� على ما يلي:

أحكام  أي  وإلغاء  الزوجي،  االغتصاب  فيها  بما  المنزلي،  العنف  أشكال  جميع  يجّرم  قانون  اعتماد  (أ)       
قانونية تتسامح مع مرتكبي العنف المنزلي، وذلك على وجه ا<ولوية؛

(ب)     إنشاء قاعدة بيانات وطنية عن جميع حاالت العنف المنزلي المترّكب ضد ا<طفال؛  

والعادات  والتقاليد  المواقف  لتغيير  عملية  تدابير  واتخاذ  واxيذاء،  للعنف  الجذرية  ا<سباب  معالجة  (ج)      
والممارسات السلوكية التي كثير� ما تبرر العنف المنزلي، وال سيما ضد الفتيات؛

والتصدي  وإهمالهم،  ا<طفال  وإيذاء  المنزلي  العنف  منع  إلى  الرامية  المجتمعية  البرامج  تشجيع  (د)       
المحلي  المجتمع  وأفراد  والمتطوعين  السابقين  الضحايا  إشراك  منها  بطرق  المشاكل  لهذه 

ودعمهم في مجال التدريب؛

(ه)     ضمــان تقديم مستــوى مالئـــم من المساعدة الطبيــــة والقانونيـــة والنفسية والسكن لlطفال   
به  تعّهدت  الذي  االلتزام  مع  يتماشى  بما  اxيواء  دور  عدد  وزيادة  المنزلي،  العنف  ضحايا  والنساء 

الدولة الطرف في االستعراض الدوري الشامل لعام ٢٠٠٩ (A/HRC/٢٩/١١، الفقرة ٩٢-٢١)؛

(و)       تقديم معلومات مفصلة في تقريرها الدوري المقبل عن التدابير المتخذة للتصدي للعنف المنزلي   
ونتائج تلك التدابير.

االستغالل الجنسي واsيذاء الجنسي

تشعر اللجنة بقلق عميق <ن المادة ٣٠٨ من قانون العقوبات تتيح لمرتكبي جريمة االغتصاب اxفالت من   -٣١
العقاب إذا تزوجوا من الفتاة التي اعتدوا عليها. ويساور اللجنة قلق أيض� <ن المادة ٣١٠ من قانون العقوبات تتيح 
اللجنة  وتشعر  ا<خالق".  بفساد  "معروفة  ُتعتبر  الفتاة  كانت  إذا  العقاب  من  اxفالت  الجنسي  اxيذاء  لمرتكبي 
بالقلق أيض� <ن تشريعات الدولة الطرف ال تحمي الفتيان من اxيذاء الجنسي واالستغالل الجنسي، وال تنص على 

أحكام تتناسب مع خطورة الجرائم الجنسية المرتبكة ضد ا<طفال.

وجميع  العقوبات  قانون  من  و٣١٠   ٣٠٨ المادتين  إلغاء  في  التعجيل  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣٢
ا<حكام القانونية التي يمكن استخدامها للتساهل مع المعتدين على ا<طفال جنسي�. وينبغي للدولة الطرف 
الجنسي  اxيذاء  أشكال  جميع  من  الفتيان،  فيهم  بمن  ا<طفال،  لجميع  الكاملة  الحماية  تضمن  أن  أيض� 

واالستغالل الجنسي. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيض� على ما يلي:

(أ)       وضع آليات وإجراءات ومبادئ توجيهية لضمان إلزامية اxبالغ عن حاالت إيذاء ا<طفال واستغاللهم   
جنسي�؛

ا<طفال  لجميع  وفعالة  لlطفال  ومواتية  وسرية  إليها  الوصول  يسهل  إبالغ  قنوات  توفر  ضمان  (ب)     
لتمثيل  قانوني  وصي  أو  الوالدين  أحد  وجود  يوِجب  الذي  الشرط  وإلغاء  االنتهاكات،  هذه  ضحايا 

الطفل الضحية؛

(ج)      تنفيذ أنشطة توعية لمكافحة الوصم االجتماعي لضحايا االستغالل الجنسي واxيذاء الجنسي، بما   
في ذلك سفاح المحارم؛

الضحايا وفق�  التعافي وإعادة اxدماج االجتماعي لlطفال  (د)     ضمان وضع برامج وسياسات من أجل   
<غراض  لlطفال  الجنسي  االستغالل  لمكافحة  العالمي  المؤتمر  اعتمدها  التي  الختامية  للوثائق 
بالبرازيل،  جانيرو  دي  وريو  باليابان،  ويوكوهاما  ستوكهولم،  في  و٢٠٠٨  و٢٠٠١   ١٩٩٦ ا<عوام  في  تجارية 

على التوالي.

الممارسات الضارة

الفتيات،  آالف  وزواج  الطرف،  الدولة  في  القاصرات  الفتيات  زواج  حاالت  في  الزيادة  إزاء  قلقة  اللجنة  تزال  ال   -٣٣
منهن من لم تتجاوز الخامسة عشرة، كل سنة نتيجة اxفراط في اللجوء إلى االستثناءات من السن الدنيا للزواج، 
والسلطة التقديرية الواسعة الممنوحة لقاضي القضاة وا<وصياء القانونيين في ذلك الصدد. ويساور اللجنة قلق 
بشكل خاص <ن حاالت الفقر وحاالت الحمل خارج إطار الزواج غالب� ما تؤدي في الممارسة الواقعية إلى إجازة هذا 

الزواج.

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فاعلة لوضع حد لممارسة الزواج المبكر والقسري. كما تكرر   -٣٤
CRC/C/-) المبكر الزواج  عن  الناشئة  الكثيرة  السلبية  با¦ثار  توعية  حمالت  الطرف  الدولة  تنّفذ  بأن  توصيتها  اللجنة 

JOR/CO/٣، الفقرة ٢٨).

الوصول إلى العدالة وسبل االنتصاف

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعلومات التي قدمها الوفد وتفيد بأن من المتعذر على ا<طفال دون سن   -٣٥
الخامسة عشرة تقديم شكاوى بشأن انتهاكات حقوقهم إذا لم يكن الوالدان أو ا<وصياء القانونيون موجودين 

لمساعدتهم. ويساور اللجنة القلق أيض� إزاء االفتقار إلى آليات لدعم ا<طفال في اxبالغ عن ادعاءاتهم.

وسبل  العدالة  إلى  ا<طفال  وصول  لضمان  الالزمة  التدابير  جميع  اتخاذ  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣٦
واسع  بشكل  عنها  ومعلن  آمنة  إبالغ  آليات  وضع  أمور،  جملة  بين  من  الطرف،  للدولة  وينبغي  الفعالة.  االنتصاف 
الصحة  مجاَلي  في  مساَعدة  خدمات  ا¦ليات  هذه  تترافق  وأن  ا<طفال،  لفائدة  إليها  الوصول  ويسهل  وسرية 
العامة والدعم االجتماعي، وإلغاء شرط حضور والد الطفل لمساعدته في تقديم الشكوى. وتحث اللجنة الدولة 
ووضع  واضحين،  وتدريب  توجيه  على  ا<طفال  شكاوى  يتلقون  الذين  ا<شخاص  حصول  ضمان  على  أيض�  الطرف 

إجراءات تحقيق مراعية للطفل.

هاء- البيئة اoسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و11-9 و18(1 و2) و20 و21 و25 و27(4))

البيئة اoسرية   

CRC/C/-) تكرر اللجنة قلقها <ن القانون ما زال ال يوزع المسؤوليات الوالدية بالتساوي بين ا¦باء وا<مهات  -٣٧
JOR/CO/٣، الفقرة ٤٩)، نظر� الستمرار تطبيق أحكام تمييزية من قانون ا<حوال الشخصية المؤقت لسنة ٢٠١٠. كما

(١٢)

يساور اللجنة قلق إزاء ما يلي:

(أ)        مع أن القانون فرض قيود� معّينة على تعدد الزوجات، فإنه ال يزال يجيزه، وهذه حالة تتعارض مع   
كرامة النساء والفتيات الالتي يدخلن هذا الزواج، وتؤثر سلب� في ا<طفال؛

تمتعهم  دون  يحول  ما  مسلم،  غير  ورجل  مسلمة  المرأة  المولودين  با<طفال  القانون  يعترف  ال  (ب)      
بجميع حقوقهم على قدم المساواة مع ا<طفال ا¦خرين؛

(ج)       في حالة الطالق، تمنح المادة ١٧٣ من قانون ا<حوال الشخصية المؤقت ا<م حضانة أطفالها حتى   
بلوغهم سن الخامسة عشرة، ولكن فقط حتى سن السابعة إذا كانت غير مسلمة.

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تقاسم ا<مهات وا¦باء المسؤولية عن أطفالهم بالتساوي، عمًال   -٣٨
بالفقرة ١ من المادة ١٨ من االتفاقية، وعلى ضمان عدم تمييز القوانين ضد الطفلة. وتحث اللجنة الدولة الطرف 

أيض� على ما يلي:

النساء  ضد  تميز  التي  ا<حكام  جميع  إلغاء  وضمان  المؤقت  الشخصية  ا<حوال  قانون  تنقيح  (أ)   
والفتيات وتؤثر سلب� في أطفالهن، كتلك التي تجيز تعدد الزوجات؛

غير  ورجل  مسلمة  امرأة  بين  زواج  من  المولودين  ا<طفال  ضد  التمييز  أشكال  من  شكل  أي  منع  (ب)   
مسلم، والقضاء عليها؛

لمبدأ  وفق�  القرارات  جميع  اتخاذ  ضمان  بغية  الطفل،  بحضانة  المتعلقة  تشريعاتها  مراجعة  (ج)   
تمّيز  التي  ا<حكام  وإلغاء  االتفاقية،  من  و١٢   ٣ المادتين  مع  تمشي�  وذلك  الفضلى،  الطفل  مصالح 

ضد ا<طفال <مهات غير مسلمات.

أسرية اoطفال المحرومون من بيئة 

أول  وإنشاء   ،٢٠٠٩ لسنة   ٤٩ رقم  اxيوائية  ا<طفال  رعاية  دور  وإدارة  ترخيص  نظام  باعتماد  اللجنة  ترحب   -٣٩
برنامج xيواء ا<طفال في محافظة الزرقاء. لكن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم انخفاض عدد ا<طفال المودعين 
في  كثيرة  أحيان  في  المتزوجات  غير  ا<مهات  أطفال  إيداع  وإزاء  بالتقرير،  المشمولة  الفترة  أثناء  مؤسسات  في 
ا<طفال  يجعل  ما  بعد،  سليم  نحو  على  اxيواء  برنامج  تنظيم  لعدم  أيض�  قلق  اللجنة  ويساور  مؤسسات. 

المحرومين من بيئتهم ا<سرية عرضة ل¯يذاء واxهمال.

تتخذ  بأن  وتوصيها  لlطفال،  البديلة  للرعاية  التوجيهية  المبادئ  إلى  الطرف  الدولة  انتباه  اللجنة  تلفت   -٤٠
تدابير فاعلة للتسريع في االنتقال من إيداع ا<طفال في أطر الرعاية المؤسسية إلى الرعاية ا<سرية، وأن تعزز في 
سبيل ذلك جهودها لوضع نظام لكفالة ا<طفال المحرومين من أسرهم يكون خاضع� للوائح تنظيمية جيدة. 

وينبغي للدولة الطرف أيض� ما يلي:

(١٣)

(أ)       ضمان تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية المناسبة لمراكز الرعاية البديلة وخدمات حماية   
في  إدماجهم  وإعادة  فيها  المودعين  ا<طفال  تأهيل  إعادة  تيسير  أجل  من  الصلة  ذات  الطفل 

المجتمع إلى أقصى حد ممكن؛

(ب)     تقديم الدعم لlمهات غير المتزوجات لتمكينهن من رعاية أطفالهن، وتنظيم حمالت توعية من   
أجل القضاء على الوصم االجتماعي المرتبط بالحمل خارج إطار الزواج؛

(ج)     العمـل على توفيـر ضمانـات مناسبــة ومعايــير واضحــــة تستند إلى احتياجات الطفل ومصالحه   
الفضلى من أجل اتخاذ قرار بشأن إيداعه في أطر الرعاية البديلة من عدمه؛

(د)     ضمان إجراء مراجعة دورية لحاالت إيداع ا<طفال في أطر الرعاية البديلة وفي المؤسسات، ورصد   
جودة الرعاية فيها، بطرق منها توفير قنوات يسهل الوصول إليها من أجل اxبالغ عن سوء معاملة 

ا<طفال ورصده وتصحيحه.

واو-  اsعاقة والصحة اoساسية والرعاية االجتماعية (المواد 6 و18(3) و23 و24 و26 و
27(3-1) و33)

اoطفال ذوو اsعاقة

ا<على  المجلس  وإنشاء   ٢٠٠٧ لسنة   ٣١ رقم  المعوقين  ا<شخاص  حقوق  قانون  باعتماد  اللجنة  ترحب   -٤١
لكنها  اxعاقة (٢٠٠٧-٢٠١٥).  ذوي  لlشخاص  الوطنية  االستراتيجية  اعتماد  عن  فضًال  المعوقين،  ا<شخاص  لشؤون 

تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ)       عدم استخـدام المــادة ٢ من القانــون رقم ٣١ تعريف اxعاقة الوارد في اتفاقية حقوق ا<شخاص   
ذوي اxعاقة، وإنما اعتمادها نموذج� طبي� ل¯عاقة؛

(ب)     محدودية البيانات المتاحة عن ا<طفال ذوي اxعاقة؛  

بصورة  إّال  إدماجهم  تعزز  ال  خاصة  صفوف  في  الحاالت  معظم  في  اxعاقة  ذوي  ا<طفال  وضع  (ج)       
محدودة نظر� لمحدودية التدابير المتخذة لتطوير التعليم الجامع؛

(د)       عدم حصول الغالبية العظمى من ا<طفال ذوي اxعاقة وا<طفال الذين يعانون من صعوبات في   
مختصين،  وموظفين  اجتماعيين  وأخصائيين  معلمين  وجود  مثل  مناسب،  دعم  على  التعلم 

لضمان إدماجهم إدماج� فعاًال في المدارس العادية؛

(ه)     استمرار ّشح التدابير الرامية إلى إدماج ا<طفال ذوي اxعاقة في ا<نشطة الترفيهية والثقافية في   
الدولة الطرف.

في ضوء المادة ٢٣ من االتفاقية وتعليق اللجنة العام رقم ٩(٢٠٠٦) المتعلق بحقوق ا<طفال المعوقين،   -٤٢
هذا  وتعزيز  اxعاقة  مع  التعامل  في  اxنسان  حقوق  على  القائم  النهج  اعتماد  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث 
وبأن  المجتمع،  يضعها  التي  والمواقفية  البيئية  الحواجز  في  تكمن  المعيقة  العوامل  بأن  يعترف  الذي  النهج 
في  فاعلين  ومساهمين  مشاركين  يصبحوا  أن  وبمقدورهم  الخاصة  حقوقهم  اxعاقة  ذوي  ا<طفال  لجميع 

المجتمع. وينبغي للدولة الطرف ما يلي:

(١٤)

(١٦) (١٧) (١٨) (١٩) (٢٠) (٢١) (٢٢) (٢٣) (٢٤)

(٢٥) (٢٦) (٢٧) (٢٨) (٢٩) (٣٠) (٣١) (٣٢) (٣٣) (٣٤) (٣٥)

مع  التعامل  في  االجتماعي  النموذج  يعكس  بما   ٢٠٠٧ لسنة   ٣١ رقم  القانون  من   ٢ المادة  تعديل  (أ)       
اxعاقة؛

نظر�   ،٢٠١٤ لعام  الوطني  التعداد  إطار  في  اxعاقة  ذوي  ا<طفال  عن  مالئمة  بيانات  جمع  تنظيم  (ب)     
<هميتها في وضع برامج وسياسات لهم؛

(ج)       وضـع سياسـة شامـلة من أجـل تطـوير التعليـم الجامع وضمان منحه ا<ولوية على إيداع ا<طفال   
العقلية  اxعاقات  ذوي  ا<طفال  إلى  خاص  بشكل  االلتفات  مع  متخصصة،  مؤسسات  في 

والمتعددة؛

(د)      تشغيل أعداد كافية من المعلمين والمهنيين المتخصصين لتقديم الدعم الفردي لlطفال في   
جميع المدارس، وضمان تدريب جميع المهنيين تدريب� مناسب� ليتمكن جميع ا<طفال ذوي اxعاقة 

من التمتع بصورة فعالة بحقهم في تعليم جامع ذي جودة؛

(ه)     اتخاذ جميع التدابير الالزمة لضمان إدماج ا<طفال ذوي اxعاقة في ا<نشطة الترفيهية والثقافية؛  

الوصم  مكافحة  أجل  من  وا<سر  العامة  وجمهور  الحكومة  تستهدف  توعية  حمالت  تنفيذ  (و)     
االجتماعي والتحامل اللذين يعاني منهما ا<طفال ذوو اxعاقة، وتعزيز صورة إيجابية عن ا<طفال 

والبالغين ذوي اxعاقة؛

(ز)       النظر في التصديق على البروتوكول االختياري التفاقية حقوق ا<شخاص ذوي اxعاقة.  

الصحة والخدمات الصحية

عن  فضًال  ا<طفال،  ووفيات  النفاسية  الوفيات  خفض  صعيد  على  المحرز  الكبير  بالتقدم  اللجنة  ترحب   -٤٣
اعتراف الدولة الطرف بالحاجة إلى مزيد من الجهود لخفض معدل وفيات ا<طفال دون سن الخامسة. وتالحظ 
اللجنة باهتمام أيض� إقرار قانون الضمان االجتماعي المؤقت رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ الذي يمنح ا<طفال الحق في التمتع 

بعدد من إعانات الضمان االجتماعي. لكن قلق� بالغ� يساور اللجنة لما يلي:

(أ)        المعدالت المفزعة لسوء التغذية بين ا<طفال في مخيم الزعتري؛  

(ب)     سـوء التغذيـة الـذي ال يزـال يؤثـر بصـورة أكبـر في ا<طفـال الذيـن يعيشـون في المناطــــــق النائية   
وا<طفال المنتمين <فقر الشرائح السكانية؛

(ج)       ا<مراض المعدية التي ال تزال ا<سباب الرئيسية لمراضة ا<طفال؛  

(د)       تغطية جميع ا<طفال بالتأمين الصحي التي لم تتحقق بعد.  

يمكن  صحي  مستوى  بأعلى  التمتع  في  الطفل  حق  بشأن   (٢٠١٣)١٥ رقم  العام  اللجنة  تعليق  ضوء  في   -٤٤
بلوغه، توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف حصول جميع ا<طفال بالتساوي على خدمات صحية ذات جودة 
ا<طفال  سيما  وال  وتهميش�،  حرمان�  الحاالت  أشد  في  لlطفال  ا<ولوية  منح  إلى  تهدف  تدابير  اعتماد  طريق  عن 
تتخذ  أن  أيض�  الطرف  للدولة  وينبغي  المعدية.  وا<مراض  ا<طفال  تغذية  لسوء  التصدي  طريق  وعن  الالجئين، 

التدابير الالزمة من أجل شمول جميع ا<طفال بالتأمين الصحي على النحو الواجب.

صحة المراهقين

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تجريم اxجهاض في جميع الحاالت بموجب المادة ٣٢١ من قانون العقوبات،   -٤٥
ويساور  للخطر.  حياتهن  تعّرض  مأمونة  غير  بطريقة  الخفاء  في  اxجهاض  إلى  المراهقات  لجوء  إلى  يؤدي  ما 
اللجنة قلق أيض� إزاء عدم توفر معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين صحة المراهقين، بما 

في ذلك عن طريق التثقيف في مجال الصحة الجنسية واxنجابية وتحسين خدمات الصحة العقلية للشباب.

في ضوء تعليق اللجنة العام رقم ٤(٢٠٠٣) المتعلق بصحة المراهقين ونمّوهم في إطار اتفاقية حقوق   -٤٦
الطفل وتعليقها العام رقم ١٥(٢٠١٣) المتعلق بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، تحث 
اللجنة الدولة الطرف على أن تزيل صفة الجرم عن اxجهاض، وأن تراجع تشريعاتها، بشكل خاص من أجل كفالة 
دائم�.  واحترامها  اxجهاض  قرارات  في  ا<طفال  آراء  سماع  تضمن  وأن  الحوامل،  للمراهقات  الفضلى  المصالح 
شاملة  سياسة  الطرف  الدولة  تعتمد  بأن  وتوصي   (٦٥ الفقرة   ،٣/CRC/C/JOR/CO) السابقة بتوصيتها  اللجنة  وتذّكر 
في  واxنجابية  الجنسية  الصحة  مجال  في  التثقيف  إدراج  تضمن  وبأن  واxنجابية،  الجنسية  المراهقين  لصحة 
وا<مراض  المبكر  الحمل  منع  على  بتركيز  والمراهقين،  المراهقات  لفائدة  وتوجيهه  اxلزامية  المدرسية  المناهج 

المنقولة جنسي�.

اsيدز وفيروس نقص المناعة البشرية

البشرية/اxيدز  المناعة  نقص  فيروس  مكافحة  بشأن  الوطنية  االستراتيجية  بالخطة  اللجنة  ترحب   -٤٧
بفيروس  المعرفة  إلى  كبير  بشكل  عموم�  والسكان  المراهقين  افتقار  استمرار  بقلق  تالحظ  أنها  غير   ،(٢٠١٢-٢٠١٦)
المشورة  خدمات  إلى  والفتيات  النساء  وصول  تعّذر  إزاء  أيض�  بالقلق  اللجنة  وتشعر  البشرية/اxيدز.  المناعة  نقص 
ل¯صابة  عرضة  ا<شد  الفئات  على  الذكرية  الواقيات  توزيع  ضمان  وعدم  الحوامل،  رعاية  عيادات  في  والفحص 

بالفيروس، بمن في ذلك المراهقون.

وحقوق  البشرية/اxيدز  المناعة  نقص  بفيروس  المتعلق   (٢٠٠٣)٣ رقم  العام  اللجنة  تعليق  ضوء  في   -٤٨
الطفل، توصي اللجنة بأن تحّسن الدولة الطرف إمكانية الحصول على معلومات وخدمات ذات جودة ومناسبة 
بأن  اللجنة  وتوصي  واxنجابية.  الجنسية  والصحة  البشرية/اxيدز  المناعة  نقص  فيروس  مجال  في  ا<طفال  لسن 
بين  المشترك  المتحدة  ا<مم  برنامج  منها  جهات  من  التقنية  المساعدة  ذلك  سبيل  في  الطرف  الدولة  تلتمس 

منظمات ا<مم المتحدة لمكافحة اxيدز ومنظمة ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

المستوى المعيشي

ترحب اللجنة بالتقدم الهام الذي أحرزته الدولة الطرف على صعيد التنمية البشرية، لكنها تشعر بالقلق   -٤٩
<ن وطأة الفقر في الدولة الطرف تطال ا<طفال أكثر من غيرهم بكثير، و<ن صندوق المعونة الوطنية ما زال ال 
في  العجز  تقليص  إلى  تهدف  مالية  سياسات  اعتماد  <ن  أيض�  بالقلق  اللجنة  وتشعر  كاٍف.  بشكل  يشملهم 
الفترة  في  الفقر  مكافحة  صعيد  على  الطرف  الدولة  أحرزته  الذي  التقدم  في  سلب�  أّثر  الوطنية  الميزانية 
المشمولة بالتقرير. ويساور اللجنة قلق كذلك <ن الكثير من ا<سر الفلسطينية تعيش في فقر في الدولة الطرف 
وضع  إلى  تفتقر  كونها  المجانية  ا<ساسية  الخدمات  أو  الوطنية  المعونة  صندوق  من  االستفادة  عليها  ويتعذر 

قانوني.

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إجراء مشاورات محددة ا<هداف مع ا<سر وا<طفال ومنظمات   -٥٠
االستراتيجيات  تعزيز  أجل  من  ا<طفال  فقر  مسألة  بشأن  الطفل  حقوق  مجال  في  الناشطة  المدني  المجتمع 
منح  تضمن  أن  أيض�  الطرف  للدولة  وينبغي  الفقر.  من  الحد  خطة  في  الطفل  حقوق  إعمال  إلى  الرامية  والتدابير 
ا<طفال الذي يعيشون في فقر ا<ولوية في صندوق المعونة الوطنية وإجراء تقييمات ٣<ثر السياسات والتدابير 
الهادفة إلى تقليص العجز في الميزانية الوطنية على ا<طفال. وتحث اللجنة الدولة الطرف على معالجة الوضع 
لlطفال  المجانية  ا<ساسية  الخدمات  تقديم  وضمان  فيها،  تقيم  التي  الفلسطينية  لlسر  القانوني 

الفلسطينيين وشمولهم في صندوق المعونة الوطنية.

زاي- التعليم واoنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28 و29 و30 و31)

التعليم، بما يشمل التدريب والتوجيه المهنيين

معدل  من  للحد  بالتقرير  المشمولة  الفترة  في  الطرف  الدولة  بذلتها  التي  الجهود  بارتياح  اللجنة  تالحظ   -٥١
التسرب وتطوير التعليم المبكر. لكنها ال تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

عن  فضًال  أردنيين،  غير  وآباء  أردنيات  <مهات  ا<طفال  بينهم  ومـن  ا<ردنييـن،  غيـر  ا<طفـال  تعـرض  (أ)       
ا<حيان،  بعض  في  ا<ردنية،  الجنسية  منهم  ُسحبت  ممن  فلسطيني  أصل  من  لوالدين  ا<طفال 
غير  وهم  الحكومية،  والثانوية  االبتدائية  بالمدارس  بالتحاقهم  يتعلق  فيما  تمييزية  لممارسات 

مؤهلين لالستفادة من التعليم العام المجاني؛

(ب)     محدودية فرص وصول الشابات المتزوجات إلى نظام التعليم؛  

(ج)       مالحظة زيادة في عدد الطالب، وال سيما الفتيان، الذين تسربوا من المدارس <سباب اقتصادية على   
مدار ا<عوام ا<خيرة؛

(د)      استمرار انتشار العنف في المدارس على نطاق واسع، وال سيما ضد ا<طفال ¦باء غير أردنيين.  

تحث اللجة الدولة الطرف على ما يلي:  -٥٢

(أ)       اتخاذ تدابير فورية لضمان تمتع جميع ا<طفال الذين يعيشون فيها بحقهم في تعليم ابتدائي   
مجاني دون تمييز، وتحقيق� لذلك، تعديل التشريعات والتصدي للممارسات التي تؤدي إلى التمييز 

ضد ا<طفال من أصل فلسطيني وا<طفال <مهات أردنيات وآباء غير أردنيين؛

(ب)    ضمان دعم المراهقات الحوامل وا<مهات المراهقات ومساعدتهن على مواصلة تعليمهن في   
المدارس العادية؛

(ج)       اتخاذ التدابير الالزمة لتحسين القدرة على الوصول إلى التعليم وتحسين جودته، وتوفير تدريب ذي   
جودة للمعلمين، بتركيز خاص على المناطق الريفية بغية التصدي لمشكلة التسرب من المدرسة؛

(د)      مواصلة التوسع في تعليم الطفولة المبكرة وفق سياسة شاملة وكلية لرعاية الطفولة المبكرة   
ونمائها.

أهداف التعليم

ترحب اللجنة بالمبادرات الرامية إلى تعميم المنظور الجنساني في التعليم التي وردت في تقرير الدولة   -٥٣
بالقلق  تشعر  لكنها  السلبية.  النمطية  الصور  تتحدى  للمعلمين  وأدلة  مدرسية  كتب  تطوير  وبخاصة  الطرف، 
صورتهن  تقوض  التي  الفتيات،  ضد  الراسخة  السلبية  النمطية  الصور  الستمرار  التصدي  عن  المبادرات  هذه  لقصور 

عن أنفسهن. كما تأسف اللجنة لعدم بذل جهود كافية لتطوير التعليم في مجاَلي التسامح والسالم.

على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث  التعليم،  بأهداف  المتعلق   (٢٠٠١)١ رقم  العام  اللجنة  تعليق  مراعاة  مع   -٥٤
تعزيز الجهود التي تبذلها لتعميم المناهج التعليمية غير القائمة على صور نمطية التي تتصدى لlسباب البنيوية 
جميع المستويات. وتوصي  للتمييز الجنساني، وتعزيز الفرص التعليمية واxنجاز التعليمي للفتيات والفتيات على 
المناهج  في  والسالم  التسامح  مجاَلي  في  التثقيف  xدماج  جهودها  الطرف  الدولة  تكثف  بأن  أيض�  اللجنة 

المدرسية.

حاء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب)-(د) و
(38-40

اoطفال ملتمسو اللجوء واoطفال الالجئون

تثني اللجنة على الدولة الطرف لجميع التدابير التي اتخذتها من أجل التعامل مع التدفق الهائل لالجئين   -٥٥
من  العاملين  ا<طفال  بشؤون  الخاصة  الوطنية  اللجنة  إنشاء  ذلك  في  بما  ا<طفال،  من  ونصفهم  السوريين، 
الالجئين السوريين. لكن اللجنة قلقة إزاء استمرار تعّذر حصول معظم ا<طفال الالجئين السوريين على التعليم، 
القسري،  والزواج  المنزلي  للعنف  النطاق  الواسع  واالنتشار  العمل  في  واالستغالل  التغذية  لسوء  تعرضهم  وإزاء 
التي  المعاملة  إزاء  أيض�  عميق  قلق  اللجنة  ويساور  أردنيين.  شرطة  أفراد  إلى  المنسوبة  العنف  حاالت  بعض  وإزاء 

تتلقاها ا<سر وا<طفال من الالجئين الفلسطينيين الفاّرين من الجمهورية العربية السورية، وبخاصة ما يلي:

(أ)        الموقف الذي تعتمــده السلطات مـنذ كانــــون الثانــي/يناير ٢٠١٣ المتمثل في منع منهجي لدخول   
ا<سر الالجئة الفلسطينية الفاّرة من الجمهورية العربية السورية، فضًال عن ترحيل عشرات ا<طفال 

الفلسطينيين الذين دخلوا البلد وإعادتهم إلى الجمهورية العربية السورية؛

(ب)     حاالت ُمنعت فيها أمهات فلسطينيات فررن من الجمهورية العربية السورية من دخول ا<ردن، في   
حين ُسمح <زواجهن وأطفالهن السوريين بالدخول؛

(ج)     حـاالت ُسمـح فيهـا <طفال أصيـــبوا في الجمهـورية العربيــة السورية بدخول ا<ردن لتلقي العالج   
إلى  جرحى  فلسطينيون  أطفال  فيها  ُرّحل  وحاالت  بالدخول،  <سرهم  التصريح  دون  لكن  الطبي 

الجمهورية العربية السورية، في حين ُسمح <مهاتهم ا<ردنيات بالبقاء في الدولة الطرف.

ا<وضاع  لتحسين  محددة  برامج  وتنفيذ  المالئمة  التدابير  جميع  اتخاذ  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٥٦
والرعاية  التعليم  على  الحصول  على  قدرتهم  منها  أمور  جملة  وضمان  السوريين،  الالجئين  لlطفال  المعيشية 
الصحية والتغذية الجيدة، وحمايتهم من شتى أشكال االستغالل في العمل والعنف، وممارسات الزواج القسري 
أو المبكر فيما يتعلق بالفتيات الصغيرات. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان عدم منع أي طفل الجئ 
فلسطيني فاّر من الجمهورية العربية السورية من دخول ا<ردن أو ترحيله ليعود إلى الجمهورية العربية السورية، 
وعلى ضمان أن يعامل هؤالء ا<طفال أسوًة با<طفال السوريين في الدولة الطرف. وتوصي اللجنة أيض� بأن تصّدق 

الدولة الطرف على االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين لعام ١٩٥١ وبروتوكولها لعام ١٩٦٧.

االستغالل االقتصادي، بما في ذلك عمل اoطفال

ترحب اللجنة بمشروع "مكافحة عمل ا<طفال عن طريق التعليم" الذي أطِلق في تشرين الثاني/نوفمبر   -٥٧
٢٠٠٨، فضًال عن تعيين عشرين ضابط ارتباط في مجال عمل ا<طفال في عام ٢٠١٠، لكنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

وتجارة  الجملة  تجارة  قطاعات  في  العمل  في  رئيسي،  بشكل  فتيان  وهم  ا<طفال،  آالف  استمرار  (أ)        
التجزئة والزراعة، وانتشار عمل ا<طفال على نطاق واسع بين الالجئين السوريين؛

(ب)    مواجهة عدد من الفتيات الالتي يشتغلن عامالت منزليات أوضاع� قاسية، وتعّرضهن بشكل كبير   
ل¯يذاء البدني والجنسي؛

(ج)      تعزيز وحدة عمل ا<طفال لم يؤّد إلى زيادة اxدانات بحق مستغّلي ا<طفال.  

تحث اللجنة الدولة الطرف على تسريع جهودها للقضاء على عمل ا<طفال. وينبغي للدولة الطرف منح   -٥٨
منزليات.  عامالت  يشتغلن  الالتي  الفتيات  وبخاصة  ا<طفال،  عمل  أشكال  أسوأ  من  ا<طفال  النتشال  ا<ولوية 
بأن  أيض�  اللجنة  وتوصي  اقتصادي�.  ا<طفال  مستغّلي  ضد  قضائية  دعاوى  تحريك  ضمان  الطرف  للدولة  وينبغي 
تصّدق الدولة الطرف على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ١٨٩(٢٠١١) المتعلقة بالعمل الالئق للعمال المنزليين، 

وبأن تواصل التماس مساعدة البرنامج الدولي للقضاء على عمل ا<طفال.

أطفال الشوارع

تأسف اللجنة إزاء استمرار ضعف المعرفة فيما يتعلق بظاهرة ا<طفال العاملين في الشوارع وحالتهم،   -٥٩
الشوارع  أطفال  على  القبض  إلقاء  في  الشرطة  استمرار  إزاء  خاص  بقلق  اللجنة  وتشعر  السابقة.  توصياتها  رغم 
واضحة  استراتيجية  إلى  االفتقار  استمرار  وإزاء  ذووهم،  يكفلهم  أن  إلى  الزمن  من  قصيرة  فترات  واحتجازهم 

xعادة تأهيل أولئك ا<طفال وتلبية احتياجاتهم.

مّدهم  بل  الشوارع واحتجازهم،  إلقاء القبض على أطفال  عدم  الطرف على ضمان  اللجنة الدولة  تحث   -٦٠
واللباس  التغذية  من  يكفيهم  بما  وتزويدهم  معهم،  العمل  على  مدربين  مرشدين  طريق  عن  بالمساعدة 
والمأوى، فضًال عن الخدمات االجتماعية والصحية، بما فيها خدمات التعافي وإعادة اxدماج االجتماعي، والفرص 
ما  بحسب  الكامل،  نمائهم  دعم  بغية  الحياتية  المهارات  على  والتدريب  المهني  التدريب  تشمل  التي  التعليمية 

أوصت به اللجنة سابق�.

بيع اoطفال واالتجار بهم واختطافهم

االتجار  لمنع  الوطنية  واالستراتيجية   ،٢٠٠٩ لسنة   ٩ رقم  بالبشر  االتجار  منع  قانون  باعتماد  اللجنة  ترحب   -٦١
ا<طفال  اعتبار  يمكن  ال  أنه  إلى  الحوار  أثناء  اxشارة  وتالحظ  عملها.  وإطار   ٢٠١٠ آذار/مارس  في  ُأطِلقت  التي  بالبشر 
ضحايا االتجار جناة، لكنها تشعر بقلق بالغ إزاء اعتراف الوفد باحتمال إيداع ا<طفال الضحايا في مرافق االحتجاز 
لlطفال  وعبور  وجهة  بلد  تزال  ال  الطرف  الدولة  <ن  أيض�  قلق  اللجنة  ويساور  لهم.  ملجأ  توفر  لعدم  نظر� 
الفترة  في  بالبشر  االتجار  بجرائم  المدانين  ا<شخاص  عدد  و<ن  با<شخاص،  الجنسي  واالتجار  للسخرة  المعرضين 
خدمات  إلى  الضحايا  معظم  أحيل  إذ  االتجار،  لضحايا  المقدمة  الحماية  ولقصور  قليًال،  ظل  بالتقرير  المشمولة 

إيواء تديرها منظمات غير حكومية.

تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لتنفيذ قانون منع االتجار بالبشر رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ تنفيذ�   -٦٢
الجريمة.  خطورة  مع  تتناسب  بهم  عقوبات  وإنزال  وإدانتهم  فعالة  بصورة  با<طفال  المّتجرين  ومالحقة  فعاًال، 
وينبغي للدولة الطرف أن تضمن عدم إيداع أي من ا<طفال الضحايا في مرافق االحتجاز، وإنما تزويدهم بخدمات 

حماية وإعادة تأهيل شاملة، بما فيها المأوى المناسب.

إدارة قضاء اoحداث

تنظر اللجنة بإيجابية إلى إنشاء إدارة شرطة ا<حداث عام ٢٠١١ في العاصمة عّمان من أجل دعم عملية   -٦٣
العدالة اxصالحية، ووضع "برنامج ِفَرق الدمج المجتمعي وا<سري" لتحويل ا<طفال الجانحين، لكنها تشعر 

بالقلق إزاء بقاء السن الدنيا للمسؤولية الجنائية سبع سنوات. ويساورها قلق أيض� إزاء ما يلي:

(أ)         عدم إدراج نص في مشروع قانون ا<حداث xنشاء محاكم أحداث متخصصة، وافتقاره إلى أحكام   
بشأن تقديم المساعدة القانونية المجانية لlطفال، وفرضه عقوبات تقيد الحرية أكثر من تقديمه 
بدائل لالحتجاز، وعدم تعامله مع نتائج عمليات تفتيش مرافق االحتجاز التي يوَدع فيها ا<طفال أو 

متابعة تلك العمليات؛

(ب)     محاكمة ا<طفال في محاكم البالغين في حالة اشترك في ارتكاب الجريمة بالغون وأطفال؛  

(ج)       استمرار وجود ضعف واضح في التعليم المتعلق بعدالة ا<حداث.  

لlحداث  والتأهيلية  اxصالحية  للعدالة  نظام  لوضع  جهودها  الطرف  الدولة  تعزز  بأن  اللجنة  توصي   -٦٤
يتماشى تماشي� كامًال مع االتفاقية، وبخاصة المواد ٣٧ و٣٩ و٤٠، ومع معايير ذات صلة أخرى، ومع تعليق اللجنة 
العام رقم ١٠(٢٠٠٧) المتعلق بحقوق الطفل في قضاء ا<حداث. وبصورة خاصة، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما 

يلي:

إلى  الجنائية  المسؤولية  سن  ترفع  ا<حداث  قانون  لمشروع  معدلة  صيغة  اعتماد  في  التعجيل  (أ)        
مستوى مقبول دولي�، بحسب ما أوصت به اللجنة سابق�؛

(ب)     ضمان أن القانون الجديد ينص على إنشاء محاكم أحداث متخصصة تركز على العدالة اxصالحية   
الدعاوى  وطيلة  اxجراءات  من  مبكرة  مرحلة  في  لlطفال  المجانية  القضائية  المساعدة  وتقدم 

القضائية؛

(ج)       ضمان اللجوء إلى االحتجاز، بما في ذلك االحتجاز رهن المحاكمة، كتدبير أخير و<قصر وقت ممكن،   
بغية  منتظمة  بصورة  التدبير  هذا  مراجعة  وضمان  الخطورة،  شديدة  الجرائم  قضايا  في  حتى 
سحبه. وينبغي أن ُتمنح ا<ولوية ما أمكن إلى التدابير البديلة لالحتجاز، مثل التحويل أو إطالق السراح 

تحت المراقبة أو الوساطة أو اxرشاد أو خدمة المجتمع؛

(د)      تعيين قضاة متخصصين لlطفال وضمان تلّقيهم التعليم والتدريب المالئمين؛  

(ه)     االستفادة من أدوات المساعدة التقنية التي وضعها الفريق المشترك بين الوكاالت المعني بقضاء   
والجريمة  بالمخدرات  المعني  المتحدة  ا<مم  مكتب  ومنها  فيه،  العضو  والجهات  ا<حداث 
الحكومية،  غير  والمنظمات  اxنسان  لحقوق  السامية  المتحدة  ا<مم  ومفّوضية  واليونيسيف 

والتماس المساعدة التقنية في مجال عدالة ا<حداث من أعضاء الفريق.

اoطفال ضحايا الجرائم والشهود عليها

توصي اللجنة أيض� بأن تضمن الدولة الطرف وضع ا<حكام وا<نظمة القانونية المناسبة من أجل توفير   -٦٥
الحماية المطلوبة بموجب االتفاقية إلى جميع ا<طفال ضحايا الجرائم و/أو الشهود عليها، مثل ا<طفال ضحايا 
هذه  على  الشهود  وا<طفال  واالتجار،  واالختطاف  واالقتصادي،  الجنسي  واالستغالل  المنزلي،  والعنف  اxيذاء، 
الجرائم، وبأن تراعي بصورة كاملة المبادئ التوجيهية بشأن العدالة في ا<مور المتعلقة با<طفال ضحايا الجريمة 

والشهود عليها.

طاء- التصديق على البروتوكول االختياري المتعلق بإجراء تقديم البالغات

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء   -٦٦
تقديم البالغات، في سبيل المضي في تعزيز إعمال حقوق الطفل.

ياء- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق اsنسان

الصكوك  على  تصدق  بأن  الطفل،  حقوق  إعمال  تعزيز  في  المضي  سبيل  في  الطرف،  الدولة  اللجنة  توصي   -٦٧
االختفاء  من  ا<شخاص  جميع  لحماية  الدولية  االتفاقية  وهي  بعد،  إليها  تنضم  لم  التي  اxنسان  لحقوق  ا<ساسية 
البروتوكوالت  عن  فضًال  أسرهم،  وأفراد  المهاجرين  العمال  جميع  حقوق  لحماية  الدولية  واالتفاقية  القسري، 
بالحقوق  الخاص  الدولي  والعهد  والسياسية،  المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  من  بكل  الملحقة  االختيارية 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب 

وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق ا<شخاص ذوي اxعاقة.

كاف- المتابعة والنشر

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الالزمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في   -٦٨
العليا  والمحكمة  المعنية  والوزارات  والبرلمان  الدولة  رأس  إلى  إحالتها  منها  بوسائل  الختامية،  المالحظات  هذه 

والسلطات المحلية للنظر فيها على النحو الالزم واتخاذ مزيد من اxجراءات بشأنها.

التي  الخطية  والردود  والخامس  الرابع  الدوريين  للتقريرين  الجامع  التقرير  ُيتاح  بأن  أيض�  اللجنة  وتوصي   -٦٩
منها  بطرق  البلد،  بلغات  واسع  نطاق  على  الختامية)  الصلة (المالحظات  ذات  والتوصيات  الطرف  الدولة  قدمتها 
ومجموعات  اxعالم  ووسائل  المدني  المجتمع  ومنظمات  العامة  لجمهور  الحصر،  ال  المثال  سبيل  على  اxنترنت 
بها  الملحقة  االختيارية  والبروتوكوالت  االتفاقية  بشأن  النقاش  إثارة  بغية  وا<طفال،  المهنية  والفئات  الشباب 

والتوعية بها وتنفيذها ورصدها.

الم- التقرير المقبل

ُتدرج  وأن   ٢٠١٩ حزيران/يونيه   ٢٢ بحلول  السادس  الدوري  تقريرها  تقدم  أن  إلى  الطرف  الدولة  اللجنة  تدعو   -٧٠
المنسقة  التوجيهية  للمبادئ  يمتثل  أن  للتقرير  وينبغي  الختامية.  المالحظات  هذه  متابعة  عن  معلومات  فيه 
٢٠١٠ (CRC/C/٥٨/Rev.٢ و ١ تشرين ا<ول/أكتوبر  لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في 

Corr.١)، وأّال يتجاوز عدد كلماته ٢٠٠ ٢١ كلمة (انظر قرار الجمعية العامة ٢٦٨/٦٨ المؤرخ ٩ نيسان/أبريل ٢٠١٤، الفقرة ١٦). 
وفي حالة تجاوز التقرير المقدم العدد المحدد للكلمات، سُيطلب إلى الدولة الطرف اختصاره وفق� للقرار المشار 
إليه أعاله. وفي حالة لم تتمكن الدولة الطرف من مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، ال يمكن ضمان ترجمة التقرير 

<غراض النظر فيه من جانب هيئة المعاهدة.

للشروط  وفق�  المستجدات  آخر  تتضمن  أساسية  وثيقة  تقديم  إلى  أيض�  الطرف  الدولة  اللجنة  وتدعو   -٧١
اعتمدها  التي  التقارير،  لتقديم  المنسقة  التوجيهية  المبادئ  في  الواردة  المشتركة  ا<ساسية  بالوثيقة  المتعلقة 
االجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق اxنسان في حزيران/يونيه ٢٠٠٦ (HRI/GEN/٢/Rev.٦، الفصل 
ا<ول). وال ينبغي أن يتجاوز عدد كلمات الوثيقة ا<ساسية ٤٠٠ ٤٢ كلمة، كما حددته الجمعية العامة في قرارها ٢٦٨/٦٨ 

(الفقرة ١٦).

ُتجمع  التي  البيانات  وتحلل  البيانات،  لجمع  ومركزي�  شامًال  نظام�  الطرف  الدولة  تنشئ  بأن  اللجنة  توصي   -٧
الستخدامها كأساس لتقييم التقدم المحرز والمساعدة في تصميم سياسات وبرامج لتنفيذ البروتوكول االختياري. 
االجتماعية  والخلفية  والقومي  اxثني  وا<صل  الجغرافي  والموقع  والجنس  السن  حسب  البيانات  تصنيف  وينبغي 
عدد  عن  بيانات  جمع  أيض�  وينبغي  االختياري.  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  تحليل  تسهيل  أجل  من  االقتصادية، 
المالحقات القضائية واxدانات، مصنفة حسب طبيعة الجريمة. وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف تعاونها التقني 

في ذلك الصدد مع جهات منها منظمة ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج ا<مم المتحدة اxنمائي.

رابعS- تدابير التنفيذ العامة

خطة العمل الوطنية

سيما  وال  االختياري،  البروتوكول  بتنفيذ  صلة  لها  شتى  وطنية  وخطط  استراتيجيات  وجود  اللجنة  تالحظ   -٨
االستراتيجية الوطنية لمنع االتجار بالبشر. ولكنها تشعر مع ذلك بالقلق إزاء عدم وجود اتساق أو تنسيق جيد فيما بين 

تلك االستراتيجيات، ما يؤثر في قدرة الدولة الطرف على التصدي لجميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري.

التي  المسائل  جميع  معالجة  إلى  تحديد�  تهدف  وطنية  عمل  خطة  الطرف  الدولة  تضع  بأن  اللجنة  توصي   -٩
يشملها البروتوكول االختياري، وبأن تضع أهداف� ومؤشرات واضحة وُتوفر الموارد البشرية والمالية المناسبة من أجل 
البروتوكول  أحكام  جميع  بتنفيذ  خاص�  اهتمام�  تولي  أن  لها  ينبغي  بذلك،  الطرف  الدولة  قيام  ولدى  تنفيذها. 
االختياري، مع مراعاة الوثائق الختامية التي اعتمدها المؤتمر العالمي لمكافحة االستغالل الجنسي لlطفال <غراض 

تجارية في ا<عوام ١٩٩٦ و٢٠٠١ و٢٠٠٨ في ستوكهولم، ويوكوهاما باليابان، وريو دي جانيرو بالبرازيل، على التوالي.

التنسيق والتقييم   

تالحظ اللجنة تقاسم عدة وزارات مسؤولية تنفيذ البروتوكول االختياري، واضطالع المجلس الوطني لشؤون   -١٠
ا<سرة والمجلس ا<على لشؤون ا<شخاص المعوقين بدور أيض� في ذلك الصدد، لكنها تشعر بالقلق إزاء االفتقار إلى 

آلية مخصصة تحديد� لتنسيق عملية تنفيذ البروتوكول االختياري وتقييمها.

توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف آلية تنسيق قادرة على االضطالع بالقيادة واxشراف العام الفعال على   -١١
وتنفيذها،  الطفل  حقوق  مجال  في  السياسات  بوضع  ُتعنى  التي  المختلفة  والوزارات  الوكاالت  بين  التنسيق  صعيد 

وبرصد تنفيذ البروتوكول االختياري.

النشر والتوعية   

يساور اللجنة القلق إزاء االفتقار إلى أنشطة منهجية وشاملة لنشر البروتوكول االختياري بحد ذاته والتوعية   -١٢
به، <ن ذلك ُيسهم في تدّني مستوى فهم الجرائم المشمولة به بين الناس عامة وا<طفال والفئات المهنية العاملة 
مع ا<طفال ومن أجلهم. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء استمرار التستر على جرائم بيع ا<طفال واستغاللهم في 
البغاء وفي المواد اxباحية والتكتم عنها إلى حد بعيد، نظر� إلى الحساسية االجتماعية الثقافية التي تحيط بها في 

الدولة الطرف.

توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها لنشر أحكام البرتوكول االختياري على نطاق واسع بين الناس   -١٣
عامة، بمن فيهم ا<طفال - بطريقة مواتية لهم - وأسرهم ومجتمعاتهم المحلية. وينبغي للدولة الطرف أيض� ما 

يلي:

وضع برامج تثقيفية مراعية لنوع الجنس بشأن التدابير والمساعدة وآليات اxبالغ الرامية إلى منع  (أ)   
مع  وثيق  بتعاون  وذلك  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  للجرائم  ضحايا  ا<طفال  وقوع 

المجتمعات المحلية وا<طفال الضحايا؛

االبتدائي  التعليم  مناهج  في  منظمة  بصورة  االختياري  بالبروتوكول  المتصلة  المسائل  إدراج  (ب)   
والثانوي؛

الشرطة  أفراد  سيما  وال  الصلة،  ذات  المهنية  الفئات  جميع  بين  االختياري  البروتوكول  نشر  (ج)    
الوطني  المجلس  وأعضاء  االجتماعيين  وا<خصائيين  اxعالم  وممثلي  العاّمين  والمدعين  والقضاة 

لشؤون ا<سرة والوزارات المعنية.

التدريب

ترحب اللجنة بأنشطة التدريب في مجال االتجار بالبشر التي ُنّظمت للقضاة والمدعين العاّمين بالتعاون مع   -١٤
في  الرسمية  الحدودية  النقاط  في  العاملين  الموظفين  وبتدريب  حكومية،  غير  ومنظمات  دولية  حكومية  منظمات 
كافية  غير  تزال  ال  االختياري  البروتوكول  على  التدريب  أنشطة  <ن  بالقلق  تشعر  لكنها  االتجار،  ضحايا  تحديد  مجال 

بشكل عام وال تصل إلى جميع المهنيين العاملين مع ا<طفال ومن أجلهم.

المشمولة  المجاالت  جميع  على  التخصصات  متعددة  تدريب  برامج  الطرف  الدولة  تضع  بأن  اللجنة  توصي   -١٥
المصلحة.  أصحاب  من  وغيرها  المحلية  المجتمعات  مشاركة  على  تقوم  عملية  طريق  عن  االختياري  بالبروتوكول 
ومن  ا<طفال  مع  يعملون  وأفراد  ومؤسسات  مهنية  فئات  من  الشأن  أصحاب  لجميع  التدريب  هذا  إتاحة  وينبغي 
أجلهم. وتوصي اللجنة كذلك بأن تكفل الدولة الطرف إجراء تقييم منهجي لجميع برامج التدريب على البروتوكول 

االختياري بغية تعزيز تأثيرها ومدى أهميتها.

تخصيص الموارد   

للخطط  الالزمة  الموارد  توفر  لضمان  سنوية  منح�  يخصص  العامة  الموازنة  قانون  أن  اللجنة  تالحظ   -١٦
الميزانية  مخصصات  عن  معلومات  وجود  لعدم  تأسف  لكنها  الطفل،  بحقوق  المتعلقة  الوطنية  واالستراتيجيات 

المرصودة بوضوح <نشطة مصممة تحديد� لتنفيذ البروتوكول االختياري من قبل الوزارات المعنية.

بطرق  االختياري،  البروتوكول  لتنفيذ  واضحة  ميزانية  مخصصات  الطرف  الدولة  تحدد  بأن  اللجنة  توصي   -١٧
منها رصد مخصصات من الميزانية العادية للموارد البشرية والتقنية والمالية الالزمة لوضع برامج تتصل بأحكام 
البروتوكول االختياري، وال سيما في مجال التحقيقات الجنائية والمساعدة القانونية والتعافي البدني والنفسي 

للضحايا.

منع بيع اoطفال واستغاللهم في البغاء وفي المواد اsباحية (الفقرتان 1   -Sخامس
و2 من المادة 9)

التدابير المعتمدة لمنع وقوع الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول االختياري

خاص  وبشكل  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  لمنع  ات³ِخذت  التدابير  بعض  أن  اللجنة  تالحظ   -١٨
لمنع وصول ا<طفال إلى المواد اxباحية على اxنترنت، لكنها تشعر بالقلق الستمرار النقص في التدابير الوقائية 
ا<سباب  تحديد  إلى  الهادفة  التدابير  عن  فضًال  جنسي�،  ا<طفال  الستغالل  التصدي  أجل  من  ا<هداف  المحددة 
خاصة،  وبصورة  لها.  والتصدي  الجرائم  تلك  وحجم  االختياري  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  لجميع  الجذرية 

تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ)        عدم تقديم تعريف أو قائمة معايير لتحديد فئة "ا<سر المعرضة" للعنف المنزلي، على الرغم من   
أن وزارة التنمية االجتماعية وضعت قاعدة بيانات بها؛

(ب)    عدم كفاية التدابير المتخذة لمكافحة التمييز والعنف القائمين على نوع الجنس، اللذين يشّكالن   
عامَلين رئيسيين في بيع ا<طفال واستغاللهم في البغاء وفي المواد اxباحية. وفي هذا الصدد، 
تعرب اللجنة عن قلق شديد إزاء حجم التمييز والعنف الممارسين ضد الفتيات في الدولة الطرف؛

(ج)      النقص الكبير فيما ُنّفذ أثناء الفترة المشمولة بالتقرير من أنشطة محددة تستهدف ا<طفال في   
أوضاع هشة، مثل ا<طفال الالجئين المعرضين بشكل خاص لالستغالل الجنسي واالتجار.

توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف نهج� شامًال ومحدد ا<هداف يتصدى لlسباب الجذرية للجرائم   -١٩
اللجنة  تحث  خاصة،  وبصورة  هشاشة.  ا<وضاع  أكثر  في  ا<طفال  على  ويركز  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة 

الدولة الطرف على ما يلي:

(أ)         تعزيز استراتيجيات الحد من الفقر وتدابير الحماية االجتماعية الداعمة لlسر المحرومة والمهمشة،   
دعم  أجل  من  ا<طفال،  حول  تتمحور  التي  المبكر  التدخل  برامج  لتنفيذ  معايير  وضع  طريق  عن 

الوالدين لالضطالع على نحو أفضل بمسؤولياتهم في رعاية ا<طفال وحمايتهم؛

(ب)    اجتثاث التمييز والعنف القائمين على نوع الجنس، وبشكل خاص إلغاء ما ال يزال نافذ� من قوانين   
تمّيز ضد النساء والفتيات، وتجريم جميع أشكال العنف المنزلي، بما فيها االغتصاب الزوجي، دون 

مزيد من اxبطاء؛

عامة،  توعية  برامج  وتنفيذ  االختياري  بالبروتوكول  المشمـولة  للجـرائم  الجـذرية  لlسبـاب  التصـدي  (ج)       
خاص  بشكل  المعرضين  ضعف�  ا<طفال  أشد  هوية  تحديد  أجل  من  عامة،  حوارات  عن  فضًال 
للوقوع ضحايا للجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري، بمن فيهم ا<طفال الذين يعيشون في 
فقر وا<طفال المهاجرون والالجئون ومجهولو النسب، وحمايتهم وتزويدهم بما يلزم من دعم 

ومساعدة؛

(د)     تعزيز الوعي بالقواعد والمفاهيم االجتماعية المتعلقة باستغالل ا<طفال في البغاء وفي المواد   
اxباحية وفهمها بغية تغيير مواقف ا<شخاص الذين يطلبون الخدمات الجنسية وسلوكهم.

بيع اoطفال

تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء انتشار ممارسة الزواج المبكر والقسري على نطاق واسع في الدولة الطرف،   -٢٠
وهي ممارسة تصل أحيان� إلى حد بيع ا<طفال. وتشعر اللجنة بقلق خاص أيض� إزاء التقارير التي تتحدث عن فتيات 
زواج  يسمى  ما  أجل  من  ا<ردن  إلى  ُيرَسلن  العمر،  من  عشرة  الحادية  تتجاوز  لم  من  منهن  صغيرات،  عراقيات 
المتعة، وهو زواج ينتهي بعد مدة محددة مسبق� تتلقى فيه ا<سرة مبلغ� مالي� مقابل الفتاة ويتمكن "الزوج" من 
عصابات  في  قسر�  أقحموهن  الفتيات  هؤالء  بعض  "أزواج"  بأن  أيض�  التقارير  وتفيد  جنسي�.  واستغاللها  إيذائها 

االتجار بالبشر. 

للحظر  الفعال  التطبيق  لضمان  وفورية  صارمة  تدابير  اعتماد  على  بقوة  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢١
القانوني لزواج ا<طفال. وبصورة خاصة، ينبغي للدولة الطرف ما يلي:

(أ)       ضمان مساءلة جميع الضالعـين فـي بيـع الفتيـات <غـراض الـزواج القســــري واxيــذاء الجنســـــــي   
واالستغالل الجنسي، وإنزال عقوبات بهم تتناسب مع جسامة الجريمة؛

(ب)     وضع نظام فعال وتنفيذه بالتعاون مع بلدان الجوار من أجل منع بيع الفتيات <غراض الزواج المبكر   
أو القسري.

أطفال السياحة بدافع ممارسة الجنس مع 

إجراءات  أو  تشريعات  أي  اعتماد  لعدم  تأسف  لكنها   ،(١٩٩٨ لعام   ٢٠ السياحة (رقم  قانون  اللجنة  تالحظ   -٢٢
محددة من أجل منع ظاهرة السياحة بدافع ممارسة الجنس مع أطفال، ا¦خذة في الزيادة في الدولة الطرف، 

ومكافحتها بشكل كامل.

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان اتخاذ تدابير فاعلة من أجل منع السياحة بدافع ممارسة الجنس   -٢٣
على  الدعوة  مجال  في  أنشطة  تنّفذ  أن  أيض�  الطرف  للدولة  وينبغي  فعالة.  بصورة  ومكافحتها  ا<طفال  مع 
تنشر  وأن  ا<طفال،  مع  الجنس  ممارسة  بدافع  السياحة  عن  الناجمة  الضارة  ا¦ثار  لتبيان  السياحة  صناعة  صعيد 
تشجع  وأن  السياحة،  ووكاالت  السفر  وكالء  أوساط  في  واسع  نطاق  على  السياحة  <خالقيات  العالمية  المدونة 

تلك الشركات على توقيع مدونة قواعد السلوك لحماية ا<طفال من االستغالل الجنسي في السفر والسياحة.

حظر بيع اoطفال واستغاللهم في المواد اsباحية وفي البغاء، والمسائل   -Sسادس
ذات الصلة (المادة 3، والفقرتان 2 و3 من المادة 4، والمواد 5 و6 و7)

أو الجزائية القائمة القوانين واللوائح الجنائية 

بعض  إدراج  رغم  بعد،  بالكامل  االختياري  للبروتوكول  تمتثل  لم  الطرف  الدولة  أن  بقلق  اللجنة  تالحظ   -٢٤
جسم  بأعضاء  االنتفاع  وقانون   ٢٠٠٩ لعام   ٩ رقم  بالبشر  االتجار  منع  قانون  مثل  الوطنية،  القوانين  في  أحكامه 

اxنسان رقم ٢٣ لعام ١٩٧٧. وبصورة خاصة، تالحظ اللجنة بقلق ما يلي:

ـ³ن قانــون العقــــوبات تعريف� واضــــح� لجريمة استغالل ا<طفال في البغاء، أو عقوبات  (أ)       عدم تضمـ  
تتناسب مع جسامة الجريمة؛

في  ا<طفال  استغالل  على  تنطبق  التي  العقوبات،  قانون  من   ٣١٠ المادة  في  ازدرائية  عبارات  ورود  (ب)     
بفساد  "المعروفات  من  اعُتبرن  إن  للفتيات  الجنسي  االستغالل  لتبرير  ُتستخدم  أن  يمكن  البغاء، 

ا<خالق"؛

الحيازة  تجريم  أو  اxباحية  المواد  في  ا<طفال  استغالل  جريمة  إلى  محدد  بشكل  اxشارة  عدم  (ج)      
المواد  ببيع  تتعلق  التي  العقوبات  قانون  من   ٣١٩ المادة  في  بأطفال  تتعلق  إباحية  لمواد  الخاصة 

البذيئة أو المفِسدة لlخالق وتوزيعها؛

(د)     عدم تطرق تشريعات الدولة الطرف إلى جميع أشكال بيع ا<طفال الواردة في المادتين ٢ و٣ من   
البروتوكول االختياري، وهي جريمة مشابهة لالتجار با<شخاص لكنها ليست متطابقة معها.

البرتوكول  من  و٣   ٢ للمادتين  بالكامل  ليمتثل  العقوبات  قانون  تنقح  أن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢٥
االختياري. وبصورة خاصة، ينبغي للدولة الطرف ما يلي:

من  ٢(ب)  المادة  عليه  نصت  كما  البغاء  في  ا<طفال  الستغالل  تعريف�  العقوبات  قانون  تضمين  (أ)       
البروتوكول االختياري، وضمان أن القانون ينص على عقوبات مناسبة للجريمة ويفرضها؛

(ب)     إزالة جميع ا<حكام االزدرائية من قانون العقوبات دون إبطاء، وضمان أن القانون ينص على عقوبات   
تتناسب مع جسامة الجريمة وال يتيح أي أعذار لمرتكبي الجرائم؛

تتعلق  التي  اxباحية  المواد  حيازة  مجرد  تجريم  وضمان  العقوبات،  قانون  من   ٣١٩ المادة  تعديل  (ج)      
بأطفال؛

(د)       تعريف جميع أشكال بيع ا<طفال وتجريمها على النحو السليم.  

المالحقة القضائية

يساور اللجنة قلق بالغ إزاء التقارير العديدة التي تفيد بإجبار الفتيات الالجئات السوريات على البغاء.  -٢٦

في  البغاء  على  ُأجبرن  الالتي  الفتيات  xنقاذ  فاعلية  أكثر  تدابير  اتخاذ  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢٧
تقريرها  في  تورد  أن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  وتحث  العدالة.  إلى  الجرائم  هذه  مرتكبي  وإحالة  الطرف  الدولة 
ولوحقوا  عليهم  القبض  ُألقي  الذين  ا<شخاص  عدد  عن  تفصيلية  معلومات  االتفاقية  بموجب  المقدم  المقبل 

قضائي� وُأحيلوا إلى العدالة وأدينوا، فضًال عن العقوبات التي ُأنِزلت بهم.

مسؤولية اoشخاص االعتباريين 

االتجار  منع  قانون  من   ١١ المادة  بموجب  االعتباريين  ا<شخاص  بمسؤولية  تعترف  الدولة  أن  اللجنة  تالحظ   -٢٨
بالبشر رقم ٩ لعام ٢٠٠٩، لكن القلق يساورها <ن القوانين ال تنص صراحة على مسؤولية ا<شخاص االعتباريين في 

الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري.

ن الدولة الطرف مسؤولية ا<شخاص االعتباريين الضالعين في أي جرائم مشمولة  توصي اللجنة بأن ُتضمِّ  -٢٩
الجرائم  خطورة  مع  تتناسب  قانونية  عقوبات  تفرض  وأن  صريح،  بشكل  التشريعات  في  االختياري  بالبروتوكول 

المرتَكبة.

الوالية القضائية خارج اsقليم وتسليم المجرمين

تعرب اللجنة عن القلق <ن تشريعات الدولة الطرف ال تزال غير واضحة بشأن فرض واليتها القضائية خارج   -٣٠
الذين  ا<شخاص  تسليم  وإمكانية  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  بجميع  يتعلق  فيما  إقليمها 

يرتكبون جرائم يشملها البروتوكول االختياري.

القضائية  واليتها  فرض  من  نها  تمكِّ المحلية  تشريعاتها  أن  ضمان  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣١
وممارستها خارج إقليمها فيما يتعلق بجميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري. وتوصي اللجنة أيض� بأن 
تستخدم الدولة المادة ٥ من البروتوكول االختياري أساس� قانوني� لتسليم المجرمين في حال عدم وجود اتفاق 

ثنائي.

سابعS- حماية حقوق اoطفال الضحايا (المادة 8، والفقرتان 3 و4 من المادة 9)

التدابير المعتمدة لحماية حقوق اoطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول 
االختياري ومصالحهم

استخدام  تجيز  التي  الجزائية  المحاكمات  أصول  قانون  من   ١٥٩ المادة  أحكام  إلى  بإيجابية  اللجنة  تنظر   -٣٢
اللجنة  لكن  بشهادتهم.  اxدالء  عند  العمر  من  عشرة  الثامنة  يكملوا  لم  الذين  للشهود  حمايًة  الحديثة  التقنية 
تشعر بالقلق إزاء عدم تزويد ا<طفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري بمساعدة قضائية مجانية 

أو دعم من أخصائيين نفسيين واجتماعيين معنيين با<طفال أثناء إجراءات العدالة الجنائية.

في ضوء الفقرة ٣ من المادة ٩ في البروتوكول االختياري، تحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة حماية   -٣٣
وبصورة  عليها.  والشهود  االختياري  البروتوكول  بموجب  المحظورة  الجرائم  ضحايا  لlطفال  كاملة  تشريعية 

خاصة، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

وحماية  والمحاكمة  التحقيق  إجراءات  طيلة  لهم  مراعية  بطريقة  الضحايا  ا<طفال  معاملة  (أ)      
خصوصيتهم؛

واجتماعيين  نفسيين  أخصائيين  من  ودعم  مجانية  قانونية  بمساعدة  الضحايا  ا<طفال  تزويد  (ب)    
معنيين با<طفال أثناء إجراءات العدالة الجنائية؛

وجلسات  القضائية  والمالحقة  التحقيق  أثناء  عليه  والمدعى  الطفل  بين  المباشر  االتصال  تجنب  (ج)      
لعمليات  الفعلي  االستخدام  لضمان  والمالية  والتقنية  البشرية  الموارد  كل  وتوفير  االستماع، 

التحقيق السرية؛

(د)      اتخاذ تدابير قانونية وعملية لكفالة حماية ا<طفال الشهود من ا<عمال االنتقامية.  

تعافي الضحايا وإعادة إدماجهم

غير  المنظمات  اتخذتها  التي  والتدابير   ٢٠٠٧ الثاني/يناير  كانون  في  ا<سري  الوفاق  دار  افتتاح  اللجنة  تالحظ   -٣٤
الحكومية التي سلط تقرير الدولة الطرف الضوء عليها، لكنها تأسف لعدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة 
وتدابير  والنفسي،  البدني  والتعافي  االجتماعي  اxدماج  إعادة  في  المساعدة  صعيد  على  الدولة  مستوى  على 
تيسير الحصول على المعلومات ذات الصلة بهذه الخدمات. وعالوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء النقص في 
إيداع  إلى  يؤدي  ما  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  لضحايا  المخصصة  المباشر  المأوى  خدمات  توفير 

الضحايا ا<طفال في مرافق االحتجاز.

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:  -٣٥

دون  االحتجاز  مرافق  من  االختياري  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  ضحايا  ا<طفال  جميع  إخراج  (أ)       
إبطاء؛

ومساعدة  مالئم  بمأوى  االختياري  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  ضحايا  ا<طفال  تزويد  ضمان  (ب)     
مالئمة من أجل إعادة إدماجهم االجتماعي وتعافيهم البدني والنفسي؛

(ج)      طلب المساعدة التقنية من اليونيسيف والمنظمة الدولية للهجرة في تنفيذ هذه التوصيات.  

ثامنS- المساعدة والتعاون على الصعيد الدولي (المادة 10)

االتفاقات المتعددة اoطراف والثنائية واsقليمية

تواصل  أن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تشجع  االختياري،  البروتوكول  من   ١٠ المادة  من   ١ الفقرة  ضوء  في   -٣٦
تعزيز التعاون الدولي عن طريق ترتيبات متعددة ا<طراف وإقليمية وثنائية، وبخاصة مع بلدان الجوار، بوسائل منها 
المشمولة  الجرائم  منع  على  القدرة  زيادة  بغية  الترتيبات،  هذه  وتنفيذ  لتنفيذ  الالزمة  وا¦ليات  اxجراءات  تعزيز 

بالبروتوكول االختياري والكشف عنها والتحقيق فيها ومالحقة المسؤولين عن أي منها قضائي� ومعاقبتهم.

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعاونها مع وكاالت ا<مم المتحدة وبرامجها، مثل منظمة   -٣٧
إلى  تهدف  تدابير  وتنفيذ  وضع  في  الحكومية،  غير  المنظمات  عن  فضًال  للطفولة (اليونيسيف)،  المتحدة  ا<مم 

تنفيذ البروتوكول االختياري بصورة فعالة.

تاسعS- المتابعة والنشر

التوصيات،  لهذه  الكامل  التنفيذ  لضمان  الالزمة  التدابير  جميع  الطرف  الدولة  تتخذ  بأن  اللجنة  توصي   -٣٨
بوسائل منها إحالتها إلى الملك والوزارات الحكومية المعنية والبرلمان والسلطات الوطنية والمحلية، فضًال عن 

المحكمة العليا، للنظر فيها على النحو الالزم واتخاذ مزيد من اxجراءات بشأنها.

الطرف  الدولة  قدمتها  التي  الخطية  والردوُد  التقريُر  واسع  نطاق  على  ُيتاح  بأن  اللجنة  وتوصي   -٣٩
والمالحظات الختامية ذات الصلة التي اعتمدتها اللجنة، بما في ذلك عن طريق اxنترنت، للناس عامة ولمنظمات 
المجتمع المدني ومجموعات الشباب والفئات المهنية وا<طفال، بغية إثارة النقاش بشأن البروتوكول االختياري 

والتوعية به وتنفيذه ورصده.

عاشر�- التقرير المقبل

عمًال بالفقرة ٢ من المادة ١٢ من البروتوكول االختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تورد مزيد� من   -٤٠
المعلومات عن تنفيذ البروتوكول االختياري في تقريرها الدوري المقبل الذي سُيقدم عمًال بالمادة ٤٤ من اتفاقية 

حقوق الطفل.

ثالثS-  تدابير التنفيذ العامة

التنسيق

وزارة  وأن  االختياري  البروتوكول  تنفيذ  عن  الرئيسية  المسؤولية  تتحمل  الدفاع  وزارة  أن  اللجنة  تالحظ   -٥
مكلفة  هيئة  وجود  عدم  إزاء  يساورها  القلق  ولكن  الصدد،  ذلك  في  أيض�  المسؤولية  من  شيئ�  تتحّمل  الداخلية 

بتنسيق التنفيذ الشامل والفعال للبروتوكول االختياري في عموم الدولة الطرف.

البروتوكول  تنفيذ  عن  الكلية  بالمسؤولية  ُيكلف  حكومي  كيان  تعيين  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٦
االختياري، وعلى إنشاء آلية مؤسسية لتنسيق تنفيذ البروتوكول االختياري على نحو فعال فيما بين الوزارات وغيرها 

من الكيانات الحكومية والشركاء الحكوميين.

تخصيص الموارد

تأسف  لكنها  لالجئين،  المساعدة  تقديم  أجل  من  ضخمة  موارد  تنفق  الطرف  الدولة  أن  اللجنة  تالحظ   -٧
لعدم توفر معلومات عن مخصصات الميزانية المرصودة لتنفيذ البروتوكول االختياري.

توصي اللجنة بأن ترصد الدولة الطرف مخصصات ميزانية كافية لتنفيذ البروتوكول االختياري على وجه   -٨
التحديد.

النشر والتوعية

المصلحة  أصحاب  على  وتوزيعه  الرسمية  الجريدة  في  االختياري  البروتوكول  نشر  اللجنة  تالحظ   -٩
المتخذة  التدابير  كفاية  لعدم  تأسف  لكنها  االختياري،  البروتوكول  يشملها  التي  المجاالت  في  المتخصصين 
للجرائم  ضحايا  ا<طفال  وقوع  إلى  تؤدي  قد  التي  وا<خطار  اxبالغ،  آليات  سيما  وال  وأحكامه،  بمبادئه  للتوعية 

المشمولة بالبروتوكول االختياري، وهو ما اعترفت به الدولة الطرف نفسها.

توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف نشر مبادئ البروتوكول االختياري وأحكامه على نطاق واسع بين   -١٠
الناس عامة وبين ا<طفال وأسرهم.

التدريب

ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لوضع برامج لتدريب أفراد القوات المسلحة والشرطة،   -١١
وxذكاء الوعي بحقوق اxنسان والقانون الدولي اxنساني بين أفراد قواتها ا<منية. لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم 

تلقي فئات أخرى من المهنيين ذوي الصلة تدريب� مناسب� على أحكام البروتوكول االختياري.

ا<طفال،  بشؤون  ُيعنون  الذين  للمهنيين  االختياري  البروتوكول  أحكام  على  تدريب  بتوفير  اللجنة  توصي   -١٢
والقضاة  والمحامين  والشرطة  الدولية  السالم  حفظ  قوات  وأفراد  الهجرة  وسلطات  المعلمين  سيما  وال 

والعاملين في المجال الطبي وا<خصائيين االجتماعيين والصحفيين.

البيانات

بنزاعات  متأثرة  بلدان  من  قادمين  الطرف  الدولة  في  الالجئين  ا<طفال  من  كبير  عدد  وجود  إلى  نظر�   -١٣
مسلحة، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود نظام مركزي لجمع البيانات من أجل تحديد هوية وتسجيل جميع 
ا<طفال الالجئين في ا<راضي الخاضعة لوالية الدولة الطرف القضائية الذين ُيحتمل أن يكونوا ُجندوا في أعمال 

عدائية في الخارج أو اسُتخدموا فيها.

هوية  وتحديد  تسجيل  أجل  من  البيانات  لجمع  مركزي�  نظام�  الطرف  الدولة  تنشئ  بأن  اللجنة  توصي   -١٤
أو  الخارج  في  عدائية  أعمال  في  ُجندوا  يكونوا  أن  ُيحتمل  الذين  القضائية  لواليتها  الخاضعين  ا<طفال  جميع 
اسُتخدموا فيها. وتوصي اللجنة أيض� بأن تضمن الدولة الطرف جمع� سليم� للبيانات الخاصة با<طفال الالجئين 
أمور  جملة  حسب  البيانات  جميع  تصنيف  وينبغي  الممارسات.  هذه  لمثل  ضحايا  وقعوا  الذين  اللجوء  وملتمسي 
الزمنية  المدة  عن  فضًال  االقتصادية،  االجتماعية  والخلفية  اxثني  وا<صل  والجنسية  والسن  الجنس  منها 

الستخدام الطفل.

رابعS- الوقاية

التجنيد الطوعي

تالحظ اللجنة عدم وجود متطوعين في القوات المسلحة في الدولة الطرف. ولكنها تعرب عن قلقها   -١٥
إزاء المادة ٢/١٢ من قانون ا<من العام التي تجيز تعيين ا<شخاص الذين يزيد عمرهم عن السابعة عشرة ضباط� 

في ا<من العام.

ثمانية  إلى  وترفعه  العام  ا<من  لضباط  الطوعي  التجنيد  سن  الطرف  الدولة  تراجع  بأن  اللجنة  توصي   -١٦
عشرة سنة من أجل تعزيز حماية ا<طفال وتدعيمها عن طريق اعتماد معيار قانوني أعلى بشكل عام.

التثقيف في مجاَلي حقوق اsنسان والسالم

ومفاهيم  السالم  مجاَلي  في  التثقيف  xدماج  الطرف  الدولة  تتخذها  التي  بالمبادرات  اللجنة  ترحب   -١٧
اxنسان  حقوق  مجاَلي  في  التثقيف  إدراج  لعدم  تأسف  لكنها  المدرسية.  المناهج  في  اxنساني  الدولي  القانون 
والسالم، وكذلك المعرفة بالبروتوكول االختياري، كجزء إلزامي في مناهج التعليم االبتدائي والثانوي وفي برامج 

تدريب المعلمين.

توصي اللجنة بأن تدمج الدولة الطرف التثقيف اxلزامي في مجاَلي حقوق اxنسان والسالم في مناهج   -١٨
جميع المدارس، بما فيها المدارس العسكرية، مع اxشارة بشكل خاص إلى البروتوكول االختياري.

خامسSً- الحظر والمسائل ذات الصلة

التشريعات واللوائح الجنائية النافذة

تالحظ اللجنة تعليق االستدعاء إلى الخدمة الوطنية حتى إشعار الحق، لكنها تعرب عن القلق إزاء التباين   -١٩
السن  تتراوح  إذ  الطرف،  الدولة  تشريعات  عليه  تنص  كما  المسلحة  القوات  في  اxلزامي  للتجنيد  الدنيا  السن  في 
المسلحة  القوات  لتجنيد  صريحين  وتجريم  حظر  وجود  لعدم  أيض�  القلق  اللجنة  ويساور  سنة.  و١٨   ١٥ بين  الدنيا 
الشركات  ولتشغيل  العدائية،  ا<عمال  في  واستخدامهم  ا<طفاَل  للدولة  التابعة  غير  المسلحة  والجماعات 
ا<منية الخاصة ا<طفاَل واستخدامهم. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك <ن التشريعات في الدولة الطرف ال تحدد 
للمحكمة  ا<ساسي  روما  نظام  في  طرف  ا<ردن  أن  مع  حرب،  جريمة  بوصفه  سنة   ١٥ سن  دون  ا<طفال  تجنيد 

الجنائية الدولية.

تحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء مراجعة شاملة لتشريعاتها من أجل مواءمتها بالكامل مع مبادئ   -٢٠
البروتوكول االختياري وأحكامه، وال سيما:

للدولة  التابعة  غير  المسلحة  والجماعات  المسلحة  القوات  لتجنيد  صريحين  وتجريم  حظر  فرض  (أ)       
ا<طفاَل  الخاصة  ا<منية  الشركات  ولتشغيل  العدائية،  ا<عمال  في  واستخدامهم  ا<طفاَل 

واستخدامهم؛

(ب)     ضمان أن جريمة التجنيد غير القانوني لlطفال على يد القوات المسلحة والجماعات المسلحة غير   
التابعة للدولة تنطبق في زمن السلم وزمن الحرب على السواء؛

(ج)      تحديد تجنيد ا<طفال دون سن ١٥ سنة بوصفها جريمَة حرب ومعاقبة مرتكبيها؛  

الخاصة  وا<منية  العسكرية  الشركات  على  ل¯شراف  محلية  تنظيمية  تشريعات  اعتماد  ضمان  (د)     
ومساءلتها، وتنفيذ هذه التشريعات.

تجنيد الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة اoطفاَل واستخدامها لهم

الالجئين  ا<طفال  السورية  المسلحة  الجماعات  بتجنيد  تفيد  التي  التقارير  إزاء  بالغ  قلق  عن  اللجنة  تعرب   -٢١
السوريين من مخيمات الالجئين في الدولة الطرف واستخدامهم في أدوار قتالية وأدوار داعمة في آن واحد.

تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع تدابير فعالة بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة من أجل   -٢٢
لتلك  وتحقيق�  المسلحة.  النزاعات  في  لُيستخدموا  مجاورة  بلدان  إلى  وإرسالهم  تجنيدهم  من  ا<طفال  حماية 
الغاية، ينبغي للدولة الطرف أن تنظم حمالت توعية بشأن وضع ا<طفال الذين ُيزج بهم في النزاعات المسلحة، 
مخيمات  في  يعيشون  الذين  للمراهقين  مالئمة  وترفيهية  تعليمية  أنشطة  توفير  أجل  من  جهودها  تكثف  وأن 

الالجئين كوسيلة تمنع على نحو فعال تجنيدهم على يد الجماعات المسلحة.

الوالية القضائية خارج اsقليم

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إنشاء والية قضائية خارج إقليمها وممارسة تلك الوالية فيما   -٢٣
الصلة  ذات  الدولية  الصكوك  أيض�  ذلك  في  تراعي  وأن  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  بجميع  يتعلق 

التي هي طرف فيها، بما فيها نظام روما ا<ساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

 

تسليم المجرمين

المشمولة  الجرائم  مرتكبي  لتسليم  المزدوج  التجريم  شرط  الطرف  الدولة  تلغي  بأن  اللجنة  توصي   -٢٤
ذات  الثنائية  وإجراءاتها  معاهداتها  جميع  في  بالكامل  الجرائم  هذه  إدماج  تضمن  وبأن  االختياري،  بالبروتوكول 

الصلة.

سادسS- الحماية والتعافي وإعادة اsدماج 

التدابير المتخذة لحماية حقوق اoطفال الضحايا

تعرب اللجنة عن القلق إزاء كثرة حاالت اxعادة القسرية والترحيل لlسر وا<طفال الفلسطينيين الفارين   -٢٥
من النزاع في الجمهورية العربية السورية على مدار السنوات الثالث الماضية.

الكاملة لlطفال الفلسطينيين وأسرهم الفارين  الحماية  الدولة الطرف على ضمان توفير  تحث اللجنة   -٢٦
الرفض  عدم  ذلك  في  بما  القسرية،  اxعادة  عدم  بمبدأ  الكامل  التقيد  وضمان  السورية،  العربية  الجمهورية  من 
من  وأسرهم  اللجوء  وملتمسي  الالجئين  ا<طفال  جميع  تمّكن  تضمن  أن  الطرف  للدولة  وينبغي  الحدود.  عند 

الحصول على إجراءات منصفة وفعالة لتحديد وضعهم، دون تمييز.

أجل التعافي البدني والنفسي وإعادة اsدماج االجتماعي تقديم المساعدة من 

لكنها  السوريين،  الالجئين  ا<طفال  إلى  الطرف  الدولة  تقدمها  التي  الهائلة  بالمساعدات  اللجنة  تعترف   -٢٧
أن  ُيحتمل  اللجوء الذين  وملتمسي  الالجئين  ا<طفال  هوية  لتحديد  كاٍف  اهتمام  إيالء  عدم  بالغ إزاء  بقلق  تشعر 
محدودية  إزاء  أيض�  قلق  اللجنة  ويساور  بالنزاع.  مرتبطة  صدمات  إلى  تعرضوا  أو  النزاع  في  شاركوا  يكونوا 
المساعدة على التعافي البدني والنفسي التي تلقاها ا<طفال السوريون الذين يعانون من ضيق شديد وإعاقات 
حسية أو ذهنية أو عقلية نتيجة تعرضهم للعنف والمحن المرتبطة بالحرب في الجمهورية العربية السورية أو 

مشاهدتهم لها. 

توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تدريب� منهجي� على التحديد المبكر لهوية ا<طفال الذين ُيحتمل   -٢٨
العاملين  وخاصة  أجلهم،  من  أو  ا<طفال  مع  العاملين  المهنيين  جميع  إلى  به  تأثروا  أو  النزاع  في  شاركوا  أنهم 
للدولة  وينبغي  والطب.  التعليم  مجالي  في  والعاملين  الجيش،  وأفراد  الهجرة،  ودوائر  الحدودية  النقاط  في 
أن  ُيحتمل  الذين  اللجوء  وملتمسي  الالجئين  ا<طفال  إلى  المقدمين  والدعم  المساعدة  تعزز  أن  أيض�  الطرف 
يكونوا شاركوا في النزاع أو تعرضوا إلى الصدمة والتشريد المرتبطين بالنزاع، وتزويدهم بدعم ومساعدة خاصة، 
بطرق منها طلب المساعدة من الشركاء الدوليين والوكاالت الدولية من أجل وضع برامج لتعافي هؤالء ا<طفال 

البدني والنفسي.

سابعS- المساعدة والتعاون الدوليان 

التعاون الدولي

الخاصة  والممثلة  ا<حمر  للصليب  الدولية  اللجنة  مع  تعاونها  الطرف  الدولة  تواصل  بأن  اللجنة  توصي   -٢٩
منظمة  مع  أكبر  بشكل  التعاون  إمكانية  في  تنظر  وأن  وتعززه،  المسلح  والنزاع  با<طفال  المعنية  العام  لlمين 

ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وغيرها من كيانات ا<مم المتحدة في تنفيذ البروتوكول االختياري.

ثامنS- المتابعة والنشر

التوصيات،  لهذه  الكامل  التنفيذ  لضمان  الالزمة  التدابير  جميع  الطرف  الدولة  تتخذ  بأن  اللجنة  توصي   -٣٠
بوسائل منها إحالتها إلى البرلمان والوزارات المعنية، بما فيها وزارة الدفاع، والمحكمة العليا والسلطات المحلية 

للنظر فيها على النحو الالزم واتخاذ مزيد من اxجراءات بشأنها.

وتوصي اللجنة بأن ُيتاح التقرير ا<ولي والردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف والمالحظات الختامية   -٣١
ولمنظمات  عامة  للناس  اxنترنت،  طريق  عن  ذلك  في  بما  واسع،  نطاق  على  اللجنة  اعتمدتها  التي  الصلة  ذات 
المجتمع المدني ومجموعات الشباب والفئات المهنية وا<طفال، بغية إثارة النقاش بشأن البروتوكول االختياري 

والتوعية به وتنفيذه ورصده.

تاسعS- التقرير المقبل

عمًال بالفقرة ٢ من المادة ٨ من البروتوكول االختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تورد مزيد� من   -٣٢
المعلومات عن تنفيذ البروتوكول االختياري وهذه المالحظات الختامية في تقريرها الدوري المقبل الذي سُيقدم 

عمًال بالمادة ٤٤ من اتفاقية حقوق الطفل.

(NCFA) تم النشر من قبل المجلس الوطني لشؤون ا<سرة
من خالل المساعدة الفنية والماليةالتي قدمتها منظمة ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسف)

اoردن : المالحظات الختامية
والتوصيات

اللجنة الدولية لحقوق الطفل

(١٥)

والبروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل والمعنية ببيع ا<طفال، واستغالل ا<طفال في البغاء، واستخدام 
ا<طفال في المواد اxباحية في اجتماعيها رقم ١٨٧٩ و١٨٧٨ (انظر CRC/C/SR. ١٨٧٩) اللذين تم عقدهما في ٢٧ أيار 

من عام ٢٠١٣، وتم اعتماده في االجتماع رقم ١٩٠١ الذي تم عقده في ١٣ حزيران من عام ٢٠١٤.

الرابع  الدوريين  للتقريرين  الجامع  بالتقرير  المتعلقة   - الختامية  والتوصيات  المالحظات  نشر  من  الغرض  إن 
بإشراك  والمتعلقة  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياريين  البروتوكولين  بموجب  ا<ولية  والتقارير  والخامس 
إنتاج  في  ا<طفال  واستخدام  البغاء،  في  ا<طفال  واستغالل  ا<طفال،  وبيع  المسلحة،  النزاعات  في  ا<طفال 
والبرلمانيون  الحكومية،  الوكاالت  ذلك  في  بما  المعنية  المؤسسات  جميع  أن  من  التأكد  هو  اxباحية -  المواد 
الموكل  الدور  يلعبون  وا<طفال  المدني،  والمجتمع  المتحدة،  ا<مم  ووكاالت  الحكومية،  غير  والمنظمات 
حياة  على  إيجابي  تأثير  بالتالي  لهم  وكان  الختامية،  والتوصيات  للمالحظات  الفعال  التنفيذ  ضمان  في  إليهم 
مجال  في  النظر  مسؤولية  المعنية  المؤسسات  وتتحمل  ا<ردن.  في  الطفل  حقوق  واوضاع  ا<طفال 
مسؤولياتهم، وخبراتهم، زمعارفهم، ولعب الدور المنوط بکل منهم من أجل ضمان تنفيذ هذه المالحظات 

والتوصيات الختامية.

اتفاقية حقوق الطفل
Distr.: Generalا<مم المتحدة

8 July 2014
Original: English

لجنة حقوق الطفل
المالحظات الختامية على التقرير المقدم من اoردن بموجب الفقرة 1 من المادة 12 من 
البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع اoطفال واستغالل اoطفال في 

البغاء وفي المواد اsباحية@

نظرت اللجنة في التقرير ا<ولي لlردن (CRC/C/OPSC/JOR/١) في جلستها ١٨٧٨ المعقودة في ٢٧ أيار/مايو   -١
 ١٣ في  المعقودة   ١٩٠١ جلستها  في  التالية  الختامية  المالحظات  واعتمدت   ،(١٨٧٨.CRC/C/SR الوثيقة  (انظر   ٢٠١٤

حزيران/يونيه ٢٠١٤.

أوًال- مقدمة

CRC/C/OPSC/-) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها ا<ولي وبردودها الخطية على قائمة القضايا  -٢
JOR/Q/١/Add.١). وتعرب عن تقديرها للحوار البّناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

وتذّكر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه المالحظات الختامية ينبغي أن ُتقرأ مقترنة بالمالحظات الختامية   -٣
والخامس  الرابع  للتقريرين  الجامع  الطرف  الدولة  بتقرير  يتعلق  فيما   ٢٠١٤ حزيران/يونيه   ١٣ في  اعُتمدت  التي 
البروتوكول  بموجب  المقدم  ا<ولي  وبتقريرها   ،(٤-٥/CRC/C/JOR/CO) الطفل  حقوق  اتفاقية  بموجب  المقدم 

.(١/CRC/C/OPAC/JOR/CO) االختياري بشأن اشتراك ا<طفال في المنازعات المسلحة

ثانيS- مالحظات عامة

الجوانب اsيجابية

ترحب اللجنة باعتماد قانون منع االتجار بالبشر رقم ٩ لعام ٢٠٠٩.  -٤

وترحب اللجنة كذلك بالتقدم المحرز في إنشاء المؤسسات واعتماد الخطط والبرامج الوطنية التي تيسر   -٥
تنفيذ البروتوكول االختياري، بما في ذلك:

إنشاء أفرقة وطنية لحماية ا<سرة؛ (أ)   

االستراتيجية الوطنية لمنع االتجار بالبشر التي أطِلقت في آذار/مارس ٢٠١٠؛ (ب)   

إنشاء وحدات مكافحة االتجار بالبشر. (ج)   

ثالثS- البيانات

جمع البيانات

 ،٢٠١٢ نيسان/أبريل  في  الجنائي  البحث  xدارة  تابعة  بالبشر  االتجار  لمكافحة  وحدة  إنشاء  اللجنة  تالحظ   -٦
وتكليفها بتسجيل جميع حاالت االتجار بالبشر وجميع البيانات ذات الصلة، وتالحظ توقيع مذكرة تفاهم لتدريب 
الدولة  إنشاء  عدم  إزاء  بالقلق  تشعر  لكنها  العاملين،  ا<طفال  عن  البيانات  جمع  وسائل  على  العمل  مفتشي 

الطرف نظام� لجمع البيانات عن جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري.

اتفاقية حقوق الطفل
Distr.: Generalا<مم المتحدة

7 July 2014
Arabic
Original: English

لجنة حقوق الطفل
المالحظات الختامية المتعلقة بالتقرير المقدم من اoردن بموجب الفقرة 1 من المادة 8 من 
البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك اoطفال في المنازعات المسلحة@

نظرت اللجنة في التقرير ا<ولي لlردن (CRC/C/OPAC/JOR/١) في جلستها ١٨٧٩ المعقودة في ٢٧ أيار/مايو   -١
٢٠١٣، واعتمدت المالحظات الختامية التالية في جلستها ١٩٠١ المعقودة في ١٣ حزيران/يونيه ٢٠١٤.

أوًال- مقدمة

CRC/C/OPAC/-) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها ا<ولي وردودها الخطية على قائمة المسائل  -٢
JOR/Q/١/Add.١). وُتعرب عن تقديرها للحوار البّناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

وتذّكر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه المالحظات الختامية ينبغي أن ُتقرأ مقترنة بالمالحظات الختامية   -٣
التي اعتمدتها اللجنة في ١٣ حزيران/يونيه ٢٠١٤ فيما يتعلق بتقرير الدولة الطرف الجامع للتقريرين الرابع والخامس 
البروتوكول  بموجب  المقدم  ا<ولي  وبالتقرير   ،(٤-٥/CRC/C/JOR/CO) الطفل  حقوق  اتفاقية  بموجب  المقدم 
CRC/C/OP-) باحيةxاالختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع ا<طفال واستغالل ا<طفال في البغاء وفي المواد ا

.(١/SC/JOR/CO

ثانيS-  مالحظات عامة

الجوانب اsيجابية

ترحب اللجنة بمختلف التدابير اxيجابية المتخذة في المجاالت المتصلة بتنفيذ البروتوكول االختياري، وال   -٤
سيما بما يلي:

(أ)      الجهود الهائلة التي تبذلها الدولة الطرف من أجل استيعاب آالف الالجئين السوريين، بمن فيهم   
بتكلفة  أو  مجان�  العامة  الخدمات  من  كثير  على  الحصول  من  وتمكينهم  أراضيها،  في  ا<طفال، 

زهيدة؛

(ب)     كون ا<ردن أول بلد في الشرق ا<وسط تقّيد بالمهلة التي حددتها اتفاقية حظر استعمال وتخزين   
وإنتاج ونقل ا<لغام المضادة لlفراد وتدمير تلك ا<لغام، وأعلن خلّوه من ا<لغام ا<رضية في عام 

٢٠١٢؛

(ج)     مبادرة أجيال السالم العالمية التي أطلقها ا<مير فيصل بن الحسين من ا<ردن عام ٢٠٠٧، وهدفها   
في  الناس  بين  للتقريب  الرياضة  استخدام  على  العالم  أنحاء  جميع  من  شابة  قيادات  تدريب 

المجتمعات التي تشهد نزاعات.

اتفاقية حقوق الطفل
Distr.: Generalا<مم المتحدة

7 July 2014
Arabic
Original: English

المملكة ا<ردنية الهاشمية
رقم اxيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية

(٢٠١٧/10/٥٢٩٨)
يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى 

مصنفه وال يعّبر هذا المصنف عن رأي دائرة المكتبة 
الوطنية أو أي جهة حكومية أخرى



التمهيد: المقدمـــة :

وقعت حكومة المملكة ا<ردنية الهاشمية على اتفاقية ا<مم المتحدة لحقوق الطفل بتاريخ ٢٩  آب من عام ١٩٩٠ 
وصادقت عليها بتاريخ ٢٤  أيار من عام ١٩٩١. وعليه تلتزم حكومة المملكة بتقديم تقرير دوري كل خمس سنوات 
إلى لجنة ا<مم المتحدة لحقوق الطفل في جنيف/ سويسرا، وقد نظرت هذه اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين 
الدوريين الرابع والخامس لlردن في اجتماعيها رقم ١٨٧٧ و١٨٧٨ (انظر CRC/C/SR.١٨٧٧ & ١٨٧٨) اللذين عقدا بتاريخ ٢٦ 
و ٢٧ أيار من عام ٢٠١٤، وتم اعتمادهما في اجتماعها رقم ١٩٠١ الذي عقد بتاريخ  ١٣ حزيران من عام ٢٠١٤، ودعت اللجنة 
أن  على   ،٢٠١٩ عام  من  حزيران   ٢٢ في  السادس  الدوري  تقريرها  تقديم  إلى  الهاشمية  ا<ردنية  المملكة  حكومة 
والخامس،  الرابع  الدوريين  للتقريرين  الختامية  المالحظات  بمتابعة  المتعلقة  المعلومات  التقرير  هذا  يتضمن 
باxضافة إلى ذلك نظرت اللجنة في التقارير ا<ولية لlردن في البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل والتي 
ببيع  المتعلقة  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري  والبروتوكول  المسلحة  النزاعات  في  ا<طفال  بإشراك  تتعلق 
ا<طفال، واستغالل ا<طفال في البغاء، واستخدام ا<طفال في إنتاج المواد اxباحية في اجتماعيها رقم ١٨٧٩ و١٨٧٨ 
(انظر CRC/C/SR.١٨٧٩) اللذين عقدا بتاريخ  ٢٧ أيار من عام ٢٠١٣، وتم اعتماده في اجتماع رقم ١٩٠١ الذي عقد بتاريخ ١٣ 
حزيران من عام ٢٠١٤، وقد أوصت اللجنة بأن تتخذ الدولة جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في 
المالحظات الختامية المتعلقة بالتقرير الدوري الجامع للتقريرين الرابع والخامس والبروتوكولين االختياريين تنفيذا 
من  المزيد  واتخاذ  المالئم  النحو  على  فيها  للنظر  المعنية  الجهات  إلى  إحالتها  منها  إجراءات  عدة  طريق  عن  تاما 

اxجراءات المتعلقة بها.

كما أوصت اللجنة  بنشر التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس والمالحظات والتوصيات الختامية على 
شبكة  طريق  عن  النشر  الحصر  ال  المثال  سبيل  على  تشمل  طرق  عبر  ذلك  يكون  وأن  الدولة،  بلغات  واسع  نطاق 
الشباب،  ومجموعات  اxعالم،  ووسائل  والمنظمات،  المدني  وللمجتمع  الجمهور،  لعامة  واxتاحة  االنترنت، 
عليهما،  والتعرف  االختياريين،  وبروتوكوليها  االتفاقية  مناقشة  أجل  من  وا<طفال،  المهنية،  والمجموعات 

وتنفيذهما ورصدهما.

اهداف  تحقيق  الى  الرامية  الجهود  بمتابعة   (NCFA) ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  قانون  عليه  نص  لما  ووفقا 
االردنية  المملكة  صادقت  التي  والشباب  واالطفال  والمراة  االسرة  بشؤون  المتعلقة  الدولية  واالتفاقيات  المواثيق 
والتوصيات  المالحظات  تنفيذ  متابعة   وضمان  الطفل  حقوق  التفاقية  الدورية  التقارير  بإعداد  عليها،   الهاشمية 
تنفيذ  لمتابعة  شاملة  عمل  خطة  بوضع  المجلس  قام  الدولية،   الطفل  حقوق  لجنة  عن  الصادرة  الختامية 
اxقليمي  المكتب  من  فنية  وبمساعدة  لlردن،   ا<خير  الدوري  بالتقرير  المتعلقة  الختامية  والتوصيات  المالحظات 
المتعلقة  الختامية  والتوصيات  المالحظات  آخر  حول  الوعي  لنشر  تشاورية  عملية  بدأت  ا<ردن،  في  لليونيسف 
بالتقرير الدوري الجامع للتقريرين الرابع والخامس لlردن، وتم وضع خطة عمل شاملة للمتابعة في ضوء توصيات 
لنشر  المتابعة  عمل  خطة  من  جزء�  الختامية  والتوصيات  المالحظات  يشمل  الذي  التقرير  هذا  ويعد  اللجنة. 

المالحظات والتوصيات الختامية على نطاق واسع في جميع أرجاء المملكة.

يلتزم المجلس الوطني لشؤون ا<سرة (NCFA) بنشر الوعي حول حقوق الطفل على نطاق واسع، وسوف يساعد 
الوطني  المجلس  سيتابع  كما  الهدف.  هذا  تحقيق  في  الختامية  والتوصيات  بالمالحظات  المختص  التقرير  هذا 

لشؤون ا<سرة، المالحظات والتوصيات الختامية التفاقية ا<مم المتحدة لحقوق الطفل وبروتوكوليها االختياريين 
المالحظات  توزيع  وسيتم   .٢٠١٩ عام  من  حزيران  شهر  في  تسليمه  المقرر  السادس  الدوري  التقرير  تقديم  قبل 
والمسؤولين،  والصحفيين،  البرلمانيين،  ذلك  في  بما  المعنيين،  جميع  على  واسع  نطاق  على  الختامية  والتوصيات 
الوزارات  مع  دقيقة  متابعة  إجراء  وسيتم  أنفسهم.  وا<طفال  العامة،  والجماهير  المدني،  والمجتمع  والقضاة، 
المعنية على المستوى الوطني وجميع اxدارات المعنية على مستوى المحافظات لضمان اتخاذ الخطوات الالزمة 

على المستوى الوطني من أجل تنفيذ المالحظات والتوصيات الختامية.

لما  اليونسيف  للطفولة/  المتحدة  االمم  لمنظمة  امتنانه  عن   (NCFA) ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  ويعرب 
قدمته من مساعدات فنية مفيدة جد� في المتابعة الفعالة للمالحظات والتوصيات الختامية لضمان بذل الجهات 
جميع   (NCFA) ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  يشكر  كما  الختامية.  والتوصيات  المالحظات  لتنفيذ  المعنية 

المعنيين على اهتمامهم ودعمهم لهذا الجهد لتكون المملكة االردنية الهاشمية بلدا صديقا للطفل .

وا� ولي التوفيق

أمين عام المجلس الوطني لشؤون ا<سرة
فاضل  محمد الحمود

لجنة حقوق الطفل

المالحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس ل7ردن@

جلستيها  في   (٤-٥/CRC/C/JOR) والخامس  الرابع  الدوريين  للتقريرين  الجامع  التقرير  في  اللجنة  نظرت   -١
 ١٩٠١ جلستها  في  واعتمدت،   ،٢٠١٤ أيار/مايو  و٢٧   ٢٦ في  المعقودتين  و١٨٧٨)،   ١٨٧٧.CRC/C/SR (انظر  و١٨٧٨   ١٨٧٧

المعقودة في ١٣ حزيران/يونيه ٢٠١٤، المالحظات الختامية التالية.

أوًال- مقدمة

CRC/C/-) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف التقرير الموحد الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس  -٢
حقوق  لحالة  أفضل  فهم�  أتاحت  التي   ،(١.Add/٤-٥/CRC/C/JOR/Q) القضايا قائمة  على  الخطية  والردود   (٤-٥/JOR
المتعدد  الطرف  الدولة  وفد  مع  دار  الذي  البناء  للحوار  تقديرها  عن  اللجنة  وُتعرب  الطرف.  الدولة  في  الطفل 

القطاعات.  

أحرزته ثانيS- تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي 

ترحب اللجنة باعتماد التدابير التشريعية التالية:  -٣

(أ)       قانون منع االتجار بالبشر رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩؛  

(ب)     قانون الحماية من العنف ا<سري رقم ٦ لسنة ٢٠٠٨؛  

(ج)      قانون حقوق ا<شخاص المعوقين رقم ٣١ لسنة ٢٠٠٧.  

وتالحظ اللجنة مع التقدير أيض� تصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية أو انضمامها إليها:  -٤

في  المسلحة  المنازعات  في  ا<طفال  اشتراك  بشأن  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري  البروتوكول  (أ)        
أيار/مايو ٢٠٠٧؛

(ب)     البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع ا<طفال واستغالل ا<طفال في البغاء وفي   
المواد اxباحية في كانون ا<ول/ديسمبر ٢٠٠٦؛

(ج)      اتفاقية حقوق ا<شخاص ذوي اxعاقة في آذار/مارس ٢٠٠٨؛  

التفاقية  المكمل  وا<طفال،  النساء  وبخاصة  با<شخاص،  االتجار  ومعاقبة  وقمع  منع  بروتوكول  (د)      
ا<مم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في حزيران/ يونيه ٢٠٠٩.

وترحب اللجنة أيض� بالتدابير المؤسسية والسياساتية التالية:  -٥

(أ)        االستراتيجية الوطنية لlشخاص ذوي اxعاقة (٢٠٠٧-٢٠١٥)؛  

(ب)     االستراتيجية الوطنية لمنع االتجار بالبشر التي ُأطِلقت في آذار/مارس ٢٠١٠؛  

(ج)     المؤشرات التي وضعها المجلس الوطني لشؤون ا<سرة الستخدامها كمبادئ توجيهية من أجل   
تعزيز القدرات في مجال رصد تنفيذ االتفاقية.

الخاصة  اxجراءات  إلى  دعوة  أول   ٢٠٠٦ نيسان/أبريل  في  وّجهت  الطرف  الدولة  أن  بارتياح  اللجنة  وتالحظ   -٦
لlمم المتحدة لزيارة البلد.

(5)

ثالثS- دواعي القلق والتوصيات الرئيسية

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44 (6) من االتفاقية)

التوصيات السابقة المقدمة من اللجنة

ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف في تنفيذ المالحظات الختامية التي أبدتها اللجنة في عام ٢٠٠٦ بشأن   -٧
هذه  في  الواردة  التوصيات  بعض  أن  ا<سف  مع  تالحظ  أنها  غير   ،(٣/CRC/C/JOR/CO) الثالث  الدوري  تقريرها 

المالحظات لم ُتنفذ تنفيذ� كامًال.

أو  بالكامل  ُتنفذ  لم  التي  التوصيات  لتنفيذ  الالزمة  التدابير  جميع  الطرف  الدولة  تتخذ  بأن  اللجنة  توصي   -٨
بشكل كاٍف، وتكرر بشكل خاص التوصيات التي قدمتها إلى الدولة الطرف بشأن ما يلي:

جميع  على  الطفل  حقوق  مجال  في  العاملة  والمؤسسات  الهيئات  بين  التنسيق  تعزيز  مواصلة  (أ)       
المستويات بغية ضمان تنفيذ االتفاقية بشكل موحد في جميع المحافظات؛

بشأن  البيانات  جمع  وضمان  ا<طفال،  عن  مركزية  بيانات  قاعدة  بإنشاء  البيانات  جمع  آليات  تعزيز  (ب)     
بجميع  يتعلق  فيما  العمر  منها  معايير  حسب  وتصنيفها  االتفاقية  تغطيها  التي  المجاالت  جميع 
الذين  ا<طفال  وفئات  والريفية،  الحضرية  والمناطق  والجنس،  عشرة،  الثامنة  دون  ا<شخاص 
لصوغ  واستخدامها  االتفاقية  مع  تتسق  مؤشرات  وضع  وينبغي  خاصة.  حماية  إلى  يحتاجون 

سياسات وبرامج تهدف إلى تنفيذ االتفاقية بصورة فعالة؛

(ج)     مواصلة وضع أساليـب مبتكرة ومواتيـة للطفل xذكـاء الوعـي بفحـوى االتفاقيـة ومقاصـدها، وال   
في  المقيمين  ا<طفال  إلى  الوصول  بغية  اxعالم  وسائل  طريق  وعن  المحلي  الصعيد  على  سيما 

أنأى المناطق في البلد؛

(د)      مواصلة تعزيز جهودها الرامية إلى توفير مستوى مناسب ومنهجي من التدريب و/أو التوعية في   
والمحامين،  كالقضاة،  و<جلهم،  ا<طفال  مع  العاملة  المهنية  للفئات  الطفل  حقوق  مجال 
والمؤسسات،  المدارس  ومديري  والمعملين،  الصحيين،  والعاملين  القانون،  إنفاذ  وموظفي 

وا<خصائيين االجتماعيين، ورجال الدين، وقادة المجتمعات المحلية، فضًال عن الصحفيين؛

(ه)     ضمان حصول المؤسسة الوطنية لحقوق اxنسان على الموارد البشرية والمالية والتقنية الكافية،   
الصعيدين  على  وتقييمه  االتفاقية  تنفيذ  في  المحرز  التقدم  لرصد  الالزمة  التسهيالت  وامتالكها 

الوطني والمحلي، فضًال عن تلقي الشكاوى المقدمة من ا<طفال والتحقيق فيها ومعالجتها؛

وضع وتعزيز المشاريع المشتركة للتثقيف في مجال حقوق اxنسان، وإدراج التثقيف في مجال  (و)   
لمرحلَتي  الدراسية  المناهج  في  الطفل،  حقوق  مجال  في  التثقيف  سيما  وال  اxنسان،  حقوق 

التعليم االبتدائي والثانوي.

التحفظات

سحب  إمكانية  في  ستنظر  الطرف  الدولة  بأن  الحوار  أثناء  الوفد  رئيسة  به  صّرحت  ما  اللجنة  تالحظ   -٩
غير  و٢١   ٢٠ المادتين  على  الطرف  الدولة  تحفظ  بأن  رأيها  عن  مجدد�  اللجنة  وتعرب  االتفاقية.  على  تحفظاتها 

ضروري، وكذلك عن قلقها إزاء الطبيعة العامة وغير الدقيقة لتحفظ الدولة الطرف على المادة ١٤.

(6)

تحفظاتها  طبيعة  في  النظر  تعيد  بأن  الطرف  الدولة  إلى  قدمتها  التي  السابقة  توصيتها  اللجنة  تكرر   -١٠
 ١٩٩٣ عام  في  اxنسان  لحقوق  العالمي  المؤتمر  اعتمدهما  اللذين  فيينا  عمل  وبرنامج  xعالن  وفق�  سحبها  بغية 

(CRC/C/JOR/CO/٣، الفقرة ١١).

 التشريعات

تالحظ اللجنة مع التقدير أن نشر االتفاقية في الجريدة الرسمية بموجب القانون رقم ٥٠ لسنة ٢٠٠٦، عمًال   -١١
اللجنة  لكن  المحلية.  القوانين  على  ا<ولوية  لها  وأن  القانوني  وضعها  أوضح  قد  اللجنة،  قدمتها  سابقة  بتوصية 
قلقة إزاء التأخر الكبير في اعتماد قانون حقوق الطفل ومشروع قانون ا<حداث. وتشعر اللجنة بالقلق أيض� <ن 

جهود مواءمة اxطار القانوني المحلي مع مبادئ االتفاقية وأحكامها ال تزال غير كافية.

الحقوق  بجميع  إحاطته  وضمان  إبطاء  دون  الطفل  حقوق  قانون  سّن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -١٢
قانون  مشروع  اعتماد  في  الطرف  الدولة  تعّجل  بأن  كذلك  اللجنة  وتوصي  االتفاقية.  عليها  تنص  التي  والمبادئ 
با<طفال  المتعلقة  المحلية  القوانين  جميع  بدقة  الطرف  الدولة  تراجع  بأن  توصيتها  اللجنة  وتكرر  ا<حداث. 
واللوائح اxدارية ذات الصلة بغية ضمان استنادها إلى الحقوق ومطابقتها لالتفاقية (CRC/C/JOR/CO/٣، الفقرة ١٣).

 تخصيص الموارد

المخصصة  الميزانيات  لتحليل  ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  أجراها  التي  بالدراسة  اللجنة  ترحب   -١٣
لlطفال، فضًال عن وضع نموذج للميزانية يتضمن ا<هداف االستراتيجية والمهام التي تضطلع بها كل وزارة من 
الميزانية  في  العامة  التخفيضات  إزاء  اللجنة  يساور  القلق  لكن  حقوقهم.  وحماية  ا<طفال  احتياجات  تلبية  أجل 

الوطنية التي تهدد التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مجال نماء الطفل.

xعمال  المخصصة  "الموارد  بشأن   ٢٠٠٧ عام  في  اللجنة  نّظمته  الذي  العامة  المناقشة  يوم  ضوء  في   -١٤
الدولة  تقوم  بأن  اللجنة  توصي  االتفاقية،  من  و٦  و٤   ٢ المواد  على  وبالتركيز  الدول"،  مسؤولية   - الطفل  حقوق 

الطرف بما يلي:

(أ)        مواصلة تخصيص موارد كافية في الميزانية xعمال حقوق الطفل، عمًال بالمادة ٤ من االتفاقية؛  

(ب)    إجــراء تقييمات منهجيــة <ثر السياسات الهادفـــة إلى تقليـــص العجز في الميزانية الوطنية على   
في  سلب�  قد تؤثر  سياسات  أي  اعتماد  التقييمات، االمتناع عن  تلك  نتيجة  الطفل، وبناًء على  حقوق 

ا<طفال؛

في  الطفل  حقوق  على  قائم  نهج  اعتماد  الطرف،  الدولة  وضعته  الذي  الميزانية  نموذج  على  بناًء  (ج)       
في  واستخدامها  للطفل  المخصصة  للموارد  تتّبع  نظام  بتطبيق  وذلك  الدولة،  ميزانية  وضع 
على  أيض�  اللجنة  وتحث  الطفل.  مجال  في  االستثمار  حجم  إبراز  وبالتالي  عام،  بشكل  الميزانية 
في  القطاعات  من  قطاع  أي  في  االستثمارات  <ثر  تقييمات  إجراء  أجل  من  التتّبع  نظام  استخدام 

مصالح الطفل الفضلى، وضمان قياس اختالف أثر هذه االستثمارات بين الفتيات والفتيان؛

تدابير  تتطلب  قد  التي  الضعف  أو  الحرمان  أوضاع  في  لlطفال  استراتيجية  ميزانية  بنود  تحديد  (د)      
اجتماعية إيجابية، وضمان حماية بنود الميزانية هذه حتى في أوقات ا<زمات االقتصادية أو الكوارث 

الطبيعية أو حاالت الطوارئ ا<خرى.

(7)

(1) (٢)

قام  أن  وبعد   .(UNCRC) الطفل  لحقوق  المتحدة  ا<مم  اتفاقية  في  طرف�  الهاشمية  ا<ردنية  المملكة  تعد 
التقرير  وقدم   .١٩٩٣ عام  من  الثاني  تشرين  شهر  في  ا<ولي  تقريره  ا<ردن  قدم  االتفاقية،  هذه  على  بالمصادقة 
الدوري الثاني الذي كان مقرر� في عام ١٩٩٨ في شهر أيلول من عام ١٩٩٩. وقدم التقرير الدوري الثالث الذي كان 
الرابع  التقريرين  تقديم  تم  ولذلك  سنوات.  ثالث  مدته  وبتأخير   ٢٠٠٦ عام  من  آذار  شهر  في   ٢٠٠٣ عام  في  مقرر� 
الختامية  المالحظات  اعتماد  وتم   ٢٠١٤ عام  في  الطفل  حقوق  لجنة  فيهما  ونظرت   ٢٠١٣ عام  في  مع�  والخامس 
والتوصيات في ١٨ تموز من عام ٢٠١٤. ومن المقرر أن يصدر التقرير الدوري السادس لlردن في ٢٢ حزيران من عام 
٢٠١٩ حيث بقي أقل من عامين. ولذلك من الضروري أن يكون هناك متابعة فعالة للمالحظات والتوصيات الختامية 
الحالية حتى نتمكن من االستعداد جيد� في الوقت الذي يتم فيه إعداد تقريرنا الدوري السادس المقرر تقديمه 

بعد أقل من عامين من ا¦ن.

المجاالت  من  مجال   ١٢ في  توزيعها  تم  التي  الختامية  والتوصيات  المالحظات  من  بندا   ٧١ مجموعه  ما  يوجد 
الرئيسية التي تشمل:

أ- التدابير العامة للتنفيذ (المواد ٤، و٤٢، و٤٤ (٦) من االتفاقية)
ب- المبادئ العامة (المواد ٢، و٣، و٦، و١٢ من االتفاقية)

ج- الحقوق والحريات المدنية (المواد ٧، و٨، و١٣-١٧)
د- العنف ضد ا<طفال (المواد ١٩، و٢٤ (٣)، و٢٨ (٢)، و٣٤، و٣٧ (أ)، و٣٩)

ه- البيئة ا<سرية والرعاية البديلة (المواد ٥، و٩-١١، و١٨ (١ و٢)، و٢٠، و٢١، و٢٥، و٢٧ (٤))
و- اxعاقة، والصحة ا<ساسية، والرفاه االجتماعي (المواد ٦، و١٨ (٣)، و٢٣، و٢٤، و٢٦، و٢٧ (١-٣)، و٣٣)

ز- التعليم وا<نشطة الترفيهية والثقافية (المواد ٢٨، و٢٩، و٣٠، و٣١)
ح- تدابير الحماية الخاصة (المواد ٢٢، و٣٠، و٣٢، و٣٣، و٣٥، و٣٦، و٣٧ (ب)- (د)، و٣٨-٤٠)

ط- المصادقة على البروتوكول االختياري المتعلق بإجراء  تقديم البالغات 
ي- المصادقة على ا<دوات الدولية لحقوق اxنسان

ك- المتابعة والنشر
ل- التقرير المقبل

ويشكل المجلس الوطني لشؤون ا<سرة (NCFA) ووزارة العدل ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ووزارة العمل 
ووزارة التنمية االجتماعية ووزارة الداخلية اكثر الجهات المسؤولة عن تنفيذ المالحظات والتوصيات الختامية إلى 
جانب  وإلى  المحافظات.  في  الحكومية  الجهات  بعض  ذلك  في  بما  ا<خرى  واxدارات  الجهات  من  عدد  جانب 
الوزارات والهيئات الحكومية، تلعب وكاالت ا<مم المتحدة المعنية، والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، 
وا<وساط ا<كاديمية، ووسائل اxعالم، وغيرها من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، والمجتمعات المحلية، 

وا<سر دورا رئيسيا في ضمان تنفيذ برنامج المالحظات والتوصيات الختامية.

وإلى جانب النظر في التقرير الدوري الموحد الرابع والخامس لlردن، نظرت اللجنة أيض� في التقارير ا<ولية لlردن 
المسلحة  النزاعات  في  ا<طفال  باشتراك  والمتعلقة  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري  البروتوكول  بموجب 

(3) (4)

باء- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 من االتفاقية)

عدم التمييز

غير  وأب  أردنية  <م  المولودين  ا<طفال  ضد  القانون  بحكم  التمييز  إزاء  قلقها  عن  مجدد�  اللجنة  تعرب    -١٥
إزاء  أيض�  بالقلق  اللجنة  وتشعر  الزواج.  إطار  خارج  المولودين  ا<طفال  ضد  والتمييز  ا<ب،  جنسية  على  بناًء  أردني 
في  يعيشون  الذين  وا<طفال  اxعاقات  ذوو  وا<طفال  فلسطيني  أصل  من  ا<طفال  منه  يعاني  الذي  التمييز 

المؤسسات وا<طفال الذين يعيشون في فقر مدقع وا<طفال في المناطق النائية.

"أطفاًال  أو  شرعيين"  "غير  بوصفهم  لlطفال  التمييزية  التصنيفات  إلغاء  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -١٦
ضحايا للسفاح"، واعتماد استراتيجية استباقية وشاملة من أجل القضاء على التمييز على أي أسس بحكم القانون 

والواقع، والتمييز ضد جميع فئات ا<طفال في أوضاع التهميش أو الحرمان.

وتعرب اللجنة عن القلق <ن تشريعات الدولة الطرف وطريقة تطبيقها ال تزال تميز ضد الفتيات، وبا<خص   -١٧
المعاهدات.  هيئات  من  المتكررة  التوصيات  من  الرغم  على  العنف،  من  والحماية  والزواج  الميراث  مجاالت  في 
وتشعر اللجنة بالقلق أيض� لعدم كفاية الجهود التي تبذلها الدولة الطرف، بما في ذلك مع رجال الدين وقادة 
والقواعد  والممارسات  المواقف  وتغيير  لمكافحة  الجماهيري،  اxعالم  ووسائل  التعليمية  والمؤسسات  الرأي 
الضارة التي تتغاضى عن التمييز ضد الفتيات وانتهاكات حقوقهن في إطار االتفاقية، بما في ذلك العنف القائم 

على نوع الجنس، على الرغم من أن الفتيات ال يزلن يواجهن التمييز من أبكر مراحل حياتهن وطيلة طفولتهن.

اxبطاء.  من  مزيد  دون  الفتيات  ضد  تميز  التي  التشريعات  جميع  إلغاء  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -١٨
وينبغي للدولة الطرف أن تمنح ا<ولوية العتماد استراتيجية شاملة لمكافحة جميع أشكال التمييز ضد الفتيات، 
وتكرر  الفتيات.  ضد  والعنف  التمييز  إلى  وتؤدي  منتشرة  تزال  ال  التي  السلبية  الجنسانية  النمطية  للصور  والتصدي 
اللجنة توصيتها بضرورة دعوة القادة المحليين ورجال الدين وغيرهم من القادة إلى االضطالع بدور أكثر فاعلية 
ذلك  في  المحلية  المجتمعات  إلى  التوجيه  وتقديم  عليه،  والقضاء  الطفالت  ضد  العنف  منع  جهود  دعم  في 

الصدد (CRC/C/JOR/CO/٣، الفقرة ٣٢).

مصالح الطفل الفضلى

قانون  في  الرئيسية  المبادئ  أحد  الفضلى  الطفل  مصالح  جعل  في  الطرف  الدولة  رغبة  اللجنة  تالحظ   -١٩
ا<حوال الشخصية المؤقت رقم ٣٦ لسنة ٢٠١٠، لكن القلق يساورها <ن العديد من أحكام القانون تعكس إساءة 
التي  الجنسية  ونقل  والميراث  والزواج  الطفل  بحضانة  المتعلقة  تلك  سيما  وال  الفضلى،  الطفل  لمصالح  تفسير 
القانون  <ن  خاص  بشكل  بالقلق  اللجنة  وتشعر  االعتبار.  الفضلى  مصالحه  إيالء  في  الطفل  حق  مع  تتعارض 
(المادة ٣٠٨ من قانون العقوبات) والفقه القضائي في الدولة الطرف يتيحان اعتبار زواج الفتاة من مغتصبها أمر� 

يصب في مصلحتها الفضلى، على الرغم من أن هذا الخيار يشّكل بحد ذاته انتهاك� خطير� لالتفاقية.

إيالء  في  الطفل  بحق  المتعلق   (٢٠١٣)١٤ رقم  العام  اللجنة  تعليق  ضوء  في  الطرف،  الدولة  اللجنة  تذّكر   -٢٠
التي  الحقوق  بجميع  والفعال  الكامل  التمتع  ضمان  إلى  يهدف  الحق  هذا  أن  ا<ول،  االعتبار  الفضلى  مصالحه 
تعترف بها االتفاقية وإلى ضمان النماء الكلي لlطفال. وتوصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف إدماج هذا الحق 
جميع  عن  فضًال  والقضائية،  واxدارية  التشريعية  اxجراءات  جميع  في  ثابت  بشكل  وتطبيقه  مالئم  بشكل 
ع الدولة الطرف على  السياسات والبرامج والمشاريع التي لها صلة با<طفال أو تؤثر فيهم. وفي ذلك الصدد، تشجَّ
تحديد  في  سلطة  مواقع  يحتلون  الذين  المعنيين  ا<شخاص  لجميع  التوجيه  لتقديم  ومعايير  إجراءات  وضع 
مصالح الطفل الفضلى في جميع المجاالت، وفي منح تلك المصالح ا<همية التي تستحقها بوصفها اعتبار� أول. 
العامة  االجتماعية  الرعاية  مؤسسات  ذلك  في  بما  العامة،  جمهور  بين  والمعايير  اxجراءات  هذه  نشر  وينبغي 

والخاصة، فضًال عن المحاكم والسلطات اxدارية والهيئات التشريعية والقادة المحليين ورجال الدين.

(8)

الحق في الحياة والبقاء والنماء

٢١-  تعرب اللجنة عن عميق قلقها <ن المادة ٣٤٥ مكرر� من قانون العقوبات، التي استحدثتها الدولة الطرف 
ف،  ف، وبالتالي من ُحكم مخفَّ عن طريق تعديل، ال تستثني مرتكبي هذه الجرائم من االستفادة من العذر المخفِّ
جرائم  ُيسمى  ما  بذريعة  سنوي�  الفتيات  عشرات  قتل  استمرار  رغم  سنة   ١٥ من  أصغر  الضحية  كانت  حال  في  إّال 
يزلن،  وال  كّن،  الجرائم  لهذه  ضحايا  للوقوع  المعرضات  الفتيات  <ن  أيض�  شديد  بقلق  اللجنة  وتشعر  الشرف. 

ُيحتجزن تعسفي� في اxصالحيات ¦جال غير مسماة بداعي حمايتهن.

عن  تتغاضى  التي  القانونية  ا<حكام  جميع  إبطاء  دون  تلغي  أن  على  بقوة  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢٢
الجرائم القائمة على نوع الجنس، وال سيما المواد ٩٧ و٩٩ و٣٤٠ و٣٤٥ مكرر� من قانون العقوبات، وأن تضمن تلّقي 
الشرف،  جرائم  ُيسمى  ما  بذريعة  المرتكبة  الجرائم  فيها  بما  الجنس،  نوع  على  القائمة  الجرائم  مرتكبي  جميع 
عقوبات تتناسب مع خطورة جرائمهم. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيض� على إخالء سبيل جميع النساء والفتيات 
حماية  أي تدبير  أن  وضمان  البلد،  عموم  في  لحمايتهن  وآليات مالئمة  مالجئ  وإنشاء  فور�،  الحجز  في  الموَدعات 

موجه لهن يوَضع بمشاركتهن وموافقتهن.

احترام آراء الطفل

حق  تعزيز  أجل  من  بالتقرير  المشمولة  الفترة  أثناء  الطرف  الدولة  اتخذتها  التي  بالمبادرات  اللجنة  ترحب   -٢٣
الطفل في االستماع إليه، وال سيما عن طريق التشاور مع ا<طفال في سياق إعداد تقرير الدولة الطرف، والمسح 
اxجراءات  <ن  قلقها  عن  مجدد�  اللجنة  تعرب  ذلك،  ومع  ا<طفال.  برلمانات  وإنشاء  للشباب،  الثاني  الوطني 
يزال  ال  الطفل  آراء  احترام  و<ن  إليه،  االستماع  في  الطفل  حق  على  منهجي  بشكل  تنص  ال  واxدارية  القانونية 
محدود� نظر� للمواقف المجتمعية التقليدية من ا<طفال، وال سيما الفتيات، في داخل ا<سرة والمجتمع بشكل 

عام.

تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم ١٢(٢٠٠٩) المتعلق بحق الطفل في االستماع إليه،   -٢٤
الذي يؤكد أن حق الطفل في التعبير بحرية عن رأيه يشكل أحد أهم العناصر في كرامة الطفل، وأن ا<سرة التي 
العمر،  من  ا<ولى  المراحل  منذ  الجد  مأخذ  آراؤه  فيها  تؤخذ  والتي  بحرية  آرائه  عن  يعّبر  أن  فيها  للطفل  يمكن 
وتوصي  ا<وسع.  المجتمع  في  إليه  االستماع  في  الحق  لممارسة  الطفل  يعّد  ما  وهي  مهم�،  نموذج�  تشّكل 

اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

في  إليه  االستماع  في  الطفل  بحق  تعترف  التي  للتشريعات  الفعال  التنفيذ  لضمان  تدابير  اتخـــاذ  (أ)       
ا<خصائيين  امتثال  لضمان  إجراءات  و/أو  ُنظم  وضع  ذلك  في  بما  الصلة،  ذات  القانونية  الدعاوى 

االجتماعيين والمحاكم لهذا المبدأ.

(ب)     إجـــراء بحوث لتحديد أهم القضايا من وجهة نظر ا<طفال، وسماع آرائهم بشأنها، ومعرفة مدى   
مراعاة آرائهم في القرارات التي ُتتخذ داخل ا<سرة وتؤثر في حياتهم، وتحديد القنوات القائمة أو 
الوطني  الصعيد  على  القرار  صنع  عملية  في  ا<كبر  التأثير  ممارسة  من  تمّكنهم  التي  المحتملة 

والمحلي.

(ج)      تنفيـذ برامـج وأنشطــة توعيـة لتعزيز مشاركة جميع ا<طفال بصورة هادفة وقائمة على التمكين   
الفتيات  إيالء  مع  الطلبة،  مجالس  ضمن  ذلك  في  بما  والمدارس،  المحلي  والمجتمع  ا<سرة  في 

وا<طفال في أوضاع هشة اهتمام� خاص�.

(9)

جيم- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و17-13 من االتفاقية)

الحق في الجنسية

كّن  إذا  أمهاتهن  جنسية  اكتساب  ا<ردنيات  ا<مهات  أطفال  على  متعذر�  يزال  ال  <نه  قلقة  اللجنة  تظل   -٢٥
متزوجات من غير أردنيين، ما قد يؤدي إلى حالة انعدام الجنسية، ويتسبب في معاناة هؤالء ا<طفال وأسرهم 
والرعاية  التعليم  بخدمات  لالنتفاع  مثًال  مؤهلين  غير  ُيعتبرون  إنهم  إذ  اقتصادية،  صعوبات  ومن  التمييز  من 
الجنسية  بأن  تفيد  التي  المصداقية  وذات  بأدلة  المدعومة  التقارير  بالغ  بقلق  اللجنة  وتالحظ  المدعومة.  الصحية 
بشكل  يقيمون  الذين  الفلسطينية  وا<سر  ا<طفال  عشرات  من  بالتقرير  المشمولة  الفترة  في  ُسحبت  ا<ردنية 

دائم في ا<ردن، على الرغم من التطمينات التي قدمها وفد الدولة الطرف أثناء الحوار.

تكرر اللجنة توصيتها إلى الدولة الطرف بمراجعة قانون الجنسية ا<ردنية رقم ٦ لعام ١٩٥٤ وتعديله بغية   -٢٦
ضمان تمتع ا<م ا<ردنية المتزوجة بغير أردني بحقها في منح جنسيتها <طفالها على قدم المساواة مع الرجل 
الالجئة  ا<سر  من  ا<ردنية  الجنسية  سحب  عن  الكف  على  أيض�  الطرف  الدولة  اللجنة  وتحث  تمييز.  ودون 
خفض  اتفاقية  إلى  االنضمام  في  الطرف  الدولة  تنظر  بأن  أيض�  اللجنة  وتوصي  ا<ردن.  في  المقيمة  الفلسطينية 

حاالت انعدام الجنسية لعام ١٩٦١.

) و39) أ دال- العنف ضد اoطفال (المواد 19 و24(3) و28(2) و34 و37(

العقاب البدني

ترحب اللجنة بالمبادرات التي تنّفذها الدولة الطرف مثل حملة "مع� نحو بيئة مدرسية آمنة" التي تهدف   -٢٧
إلى تعريف المعلمين با<ساليب التربوية اxيجابية. لكن اللجنة قلقة <ن الصيغة المعدلة من المادة ٦٢ من قانون 
العقوبات ال تزال تجيز للوالدين وا<وصياء إنزال ضروب تأديب بأطفالهم وفق "ما يبيحه العرف العام"، ما دامت ال 
تلحق بهم أذى بدني�، و<ن مسح السكان والصحة ا<سرية في ا<ردن لعام ٢٠١٢ أظهر أن ٨٩ في المائة من ا<طفال 

يتعرضون لضروب تأديب عنيفة.

تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم ٨(٢٠٠٦) المتعلق بحق الطفل في الحماية من   -٢٨
العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة الذي شددت فيه اللجنة على رفض جميع أشكال 
العنف ضد ا<طفال، مهما كانت طفيفة، وعلى أن صالحيات الوالدين ال ينبغي في أي حال من ا<حوال أن تقّوض 

حق الطفل في حمايته من العقاب البدني. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

حظر�  ا<ماكن  جميع  في  البدني  العقاب  وحظر  إبطاء  دون  العقوبات  قانون  من   ٦٢ المادة  إلغاء  (أ)        
قطعي�؛

بصورة  قضائية  دعاوى  وإقامة  فعاًال،  تنفيذ�  البدني  العقاب  تحظر  التي  القوانين  تنفيذ  ضمان  (ب)    
منهجية ضد َمن ُيعاقبون ا<طفال بدني�؛

ا<طفال  بمشاركة  االجتماعية  والتعبئة  والتوعية  العام  التثقيف  مجاالت  في  دائمة  برامج  وضع  (ج)     
البدني،  للعقاب  الضارة  والنفسية  البدنية  ا¦ثار  تعالج  الدين،  ورجال  المحلية  والمجتمعات  وا<سر 
في  وتشاركية  عنيفة  وغير  إيجابية  أشكال  وتعزيز  الممارسة،  تلك  من  العامة  المواقف  تغيير  بغية 

تنشئة ا<طفال وتأديبهم كبديل عن العقاب البدني؛

منع  استراتيجيات  تصميم  في  ا<طفال،  ذلك  في  بما  ككل،  المجتمع  ومشاركة  إشراك  ضمان  (د)     
معاقبة ا<طفال بدني� وتنفيذها.

(١٠) (١١)

اsيذاء واsهمال

سيما  وال  المنزلي،  للعنف  التصدي  صعيد  على  الطرف  الدولة  اتخذتها  التي  بالخطوات  اللجنة  ترحب   -٢٩
اعتماد قانون الحماية من العنف ا<سري رقم ٦ لسنة ٢٠٠٨، والخطة االستراتيجية الوطنية لحماية ا<سرة والوقاية 
لثبوت  عميق  بقلق  تشعر  اللجنة  لكن  المنزلي.  العنف  حاالت  لتتّبع  نظام  وإنشاء   ،٢٠٠٥-٢٠٠٩ لlعوام  العنف  من 
قصور تلك التدابير عن االستجابة للشواغل الكثيرة التي أعربت عنها اللجنة في عام ٢٠٠٦، وهو ما يتضح من استمرار 

وقوع ا<طفال، وال سيما الفتيات، ضحايا ل¯يذاء واxهمال على نطاق واسع.

 ،٣/CRC/C/JOR/CO)  ٢٠٠٦ عام  من  توصياتها  لتنفيذ  ا<ولوية  من  مزيد  منح  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣٠
وسوء  المنزلي  العنف  عن  وطنية  دراسة  إجراء  بضرورة  المتعلقة  التوصيات  وبخاصة  فعاًال،  تنفيذ�   (٥٥ الفقرة 
ووضع  وطبيعتها،  وأسبابها  المشكلة  هذه  نطاق  تقييم  أجل  من  ا<سرة  داخل  وإيذائهم  ا<طفال  معاملة 
وسوء  ا<طفال  إيذاء  حاالت  لتحديد  فعال  نظام  ووضع  له،  والتصدي  المنزلي  العنف  لمنع  شاملة  استراتيجية 

معاملتهم واxبالغ عنها وإدارتها. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيض� على ما يلي:

أحكام  أي  وإلغاء  الزوجي،  االغتصاب  فيها  بما  المنزلي،  العنف  أشكال  جميع  يجّرم  قانون  اعتماد  (أ)       
قانونية تتسامح مع مرتكبي العنف المنزلي، وذلك على وجه ا<ولوية؛

(ب)     إنشاء قاعدة بيانات وطنية عن جميع حاالت العنف المنزلي المترّكب ضد ا<طفال؛  

والعادات  والتقاليد  المواقف  لتغيير  عملية  تدابير  واتخاذ  واxيذاء،  للعنف  الجذرية  ا<سباب  معالجة  (ج)      
والممارسات السلوكية التي كثير� ما تبرر العنف المنزلي، وال سيما ضد الفتيات؛

والتصدي  وإهمالهم،  ا<طفال  وإيذاء  المنزلي  العنف  منع  إلى  الرامية  المجتمعية  البرامج  تشجيع  (د)       
المحلي  المجتمع  وأفراد  والمتطوعين  السابقين  الضحايا  إشراك  منها  بطرق  المشاكل  لهذه 

ودعمهم في مجال التدريب؛

(ه)     ضمــان تقديم مستــوى مالئـــم من المساعدة الطبيــــة والقانونيـــة والنفسية والسكن لlطفال   
به  تعّهدت  الذي  االلتزام  مع  يتماشى  بما  اxيواء  دور  عدد  وزيادة  المنزلي،  العنف  ضحايا  والنساء 

الدولة الطرف في االستعراض الدوري الشامل لعام ٢٠٠٩ (A/HRC/٢٩/١١، الفقرة ٩٢-٢١)؛

(و)       تقديم معلومات مفصلة في تقريرها الدوري المقبل عن التدابير المتخذة للتصدي للعنف المنزلي   
ونتائج تلك التدابير.

االستغالل الجنسي واsيذاء الجنسي

تشعر اللجنة بقلق عميق <ن المادة ٣٠٨ من قانون العقوبات تتيح لمرتكبي جريمة االغتصاب اxفالت من   -٣١
العقاب إذا تزوجوا من الفتاة التي اعتدوا عليها. ويساور اللجنة قلق أيض� <ن المادة ٣١٠ من قانون العقوبات تتيح 
اللجنة  وتشعر  ا<خالق".  بفساد  "معروفة  ُتعتبر  الفتاة  كانت  إذا  العقاب  من  اxفالت  الجنسي  اxيذاء  لمرتكبي 
بالقلق أيض� <ن تشريعات الدولة الطرف ال تحمي الفتيان من اxيذاء الجنسي واالستغالل الجنسي، وال تنص على 

أحكام تتناسب مع خطورة الجرائم الجنسية المرتبكة ضد ا<طفال.

وجميع  العقوبات  قانون  من  و٣١٠   ٣٠٨ المادتين  إلغاء  في  التعجيل  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣٢
ا<حكام القانونية التي يمكن استخدامها للتساهل مع المعتدين على ا<طفال جنسي�. وينبغي للدولة الطرف 
الجنسي  اxيذاء  أشكال  جميع  من  الفتيان،  فيهم  بمن  ا<طفال،  لجميع  الكاملة  الحماية  تضمن  أن  أيض� 

واالستغالل الجنسي. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيض� على ما يلي:

(أ)       وضع آليات وإجراءات ومبادئ توجيهية لضمان إلزامية اxبالغ عن حاالت إيذاء ا<طفال واستغاللهم   
جنسي�؛

ا<طفال  لجميع  وفعالة  لlطفال  ومواتية  وسرية  إليها  الوصول  يسهل  إبالغ  قنوات  توفر  ضمان  (ب)     
لتمثيل  قانوني  وصي  أو  الوالدين  أحد  وجود  يوِجب  الذي  الشرط  وإلغاء  االنتهاكات،  هذه  ضحايا 

الطفل الضحية؛

(ج)      تنفيذ أنشطة توعية لمكافحة الوصم االجتماعي لضحايا االستغالل الجنسي واxيذاء الجنسي، بما   
في ذلك سفاح المحارم؛

الضحايا وفق�  التعافي وإعادة اxدماج االجتماعي لlطفال  (د)     ضمان وضع برامج وسياسات من أجل   
<غراض  لlطفال  الجنسي  االستغالل  لمكافحة  العالمي  المؤتمر  اعتمدها  التي  الختامية  للوثائق 
بالبرازيل،  جانيرو  دي  وريو  باليابان،  ويوكوهاما  ستوكهولم،  في  و٢٠٠٨  و٢٠٠١   ١٩٩٦ ا<عوام  في  تجارية 

على التوالي.

الممارسات الضارة

الفتيات،  آالف  وزواج  الطرف،  الدولة  في  القاصرات  الفتيات  زواج  حاالت  في  الزيادة  إزاء  قلقة  اللجنة  تزال  ال   -٣٣
منهن من لم تتجاوز الخامسة عشرة، كل سنة نتيجة اxفراط في اللجوء إلى االستثناءات من السن الدنيا للزواج، 
والسلطة التقديرية الواسعة الممنوحة لقاضي القضاة وا<وصياء القانونيين في ذلك الصدد. ويساور اللجنة قلق 
بشكل خاص <ن حاالت الفقر وحاالت الحمل خارج إطار الزواج غالب� ما تؤدي في الممارسة الواقعية إلى إجازة هذا 

الزواج.

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فاعلة لوضع حد لممارسة الزواج المبكر والقسري. كما تكرر   -٣٤
CRC/C/-) المبكر الزواج  عن  الناشئة  الكثيرة  السلبية  با¦ثار  توعية  حمالت  الطرف  الدولة  تنّفذ  بأن  توصيتها  اللجنة 

JOR/CO/٣، الفقرة ٢٨).

الوصول إلى العدالة وسبل االنتصاف

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعلومات التي قدمها الوفد وتفيد بأن من المتعذر على ا<طفال دون سن   -٣٥
الخامسة عشرة تقديم شكاوى بشأن انتهاكات حقوقهم إذا لم يكن الوالدان أو ا<وصياء القانونيون موجودين 

لمساعدتهم. ويساور اللجنة القلق أيض� إزاء االفتقار إلى آليات لدعم ا<طفال في اxبالغ عن ادعاءاتهم.

وسبل  العدالة  إلى  ا<طفال  وصول  لضمان  الالزمة  التدابير  جميع  اتخاذ  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣٦
واسع  بشكل  عنها  ومعلن  آمنة  إبالغ  آليات  وضع  أمور،  جملة  بين  من  الطرف،  للدولة  وينبغي  الفعالة.  االنتصاف 
الصحة  مجاَلي  في  مساَعدة  خدمات  ا¦ليات  هذه  تترافق  وأن  ا<طفال،  لفائدة  إليها  الوصول  ويسهل  وسرية 
العامة والدعم االجتماعي، وإلغاء شرط حضور والد الطفل لمساعدته في تقديم الشكوى. وتحث اللجنة الدولة 
ووضع  واضحين،  وتدريب  توجيه  على  ا<طفال  شكاوى  يتلقون  الذين  ا<شخاص  حصول  ضمان  على  أيض�  الطرف 

إجراءات تحقيق مراعية للطفل.

هاء- البيئة اoسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و11-9 و18(1 و2) و20 و21 و25 و27(4))

البيئة اoسرية   

CRC/C/-) تكرر اللجنة قلقها <ن القانون ما زال ال يوزع المسؤوليات الوالدية بالتساوي بين ا¦باء وا<مهات  -٣٧
JOR/CO/٣، الفقرة ٤٩)، نظر� الستمرار تطبيق أحكام تمييزية من قانون ا<حوال الشخصية المؤقت لسنة ٢٠١٠. كما

(١٢)

يساور اللجنة قلق إزاء ما يلي:

(أ)        مع أن القانون فرض قيود� معّينة على تعدد الزوجات، فإنه ال يزال يجيزه، وهذه حالة تتعارض مع   
كرامة النساء والفتيات الالتي يدخلن هذا الزواج، وتؤثر سلب� في ا<طفال؛

تمتعهم  دون  يحول  ما  مسلم،  غير  ورجل  مسلمة  المرأة  المولودين  با<طفال  القانون  يعترف  ال  (ب)      
بجميع حقوقهم على قدم المساواة مع ا<طفال ا¦خرين؛

(ج)       في حالة الطالق، تمنح المادة ١٧٣ من قانون ا<حوال الشخصية المؤقت ا<م حضانة أطفالها حتى   
بلوغهم سن الخامسة عشرة، ولكن فقط حتى سن السابعة إذا كانت غير مسلمة.

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تقاسم ا<مهات وا¦باء المسؤولية عن أطفالهم بالتساوي، عمًال   -٣٨
بالفقرة ١ من المادة ١٨ من االتفاقية، وعلى ضمان عدم تمييز القوانين ضد الطفلة. وتحث اللجنة الدولة الطرف 

أيض� على ما يلي:

النساء  ضد  تميز  التي  ا<حكام  جميع  إلغاء  وضمان  المؤقت  الشخصية  ا<حوال  قانون  تنقيح  (أ)   
والفتيات وتؤثر سلب� في أطفالهن، كتلك التي تجيز تعدد الزوجات؛

غير  ورجل  مسلمة  امرأة  بين  زواج  من  المولودين  ا<طفال  ضد  التمييز  أشكال  من  شكل  أي  منع  (ب)   
مسلم، والقضاء عليها؛

لمبدأ  وفق�  القرارات  جميع  اتخاذ  ضمان  بغية  الطفل،  بحضانة  المتعلقة  تشريعاتها  مراجعة  (ج)   
تمّيز  التي  ا<حكام  وإلغاء  االتفاقية،  من  و١٢   ٣ المادتين  مع  تمشي�  وذلك  الفضلى،  الطفل  مصالح 

ضد ا<طفال <مهات غير مسلمات.

أسرية اoطفال المحرومون من بيئة 

أول  وإنشاء   ،٢٠٠٩ لسنة   ٤٩ رقم  اxيوائية  ا<طفال  رعاية  دور  وإدارة  ترخيص  نظام  باعتماد  اللجنة  ترحب   -٣٩
برنامج xيواء ا<طفال في محافظة الزرقاء. لكن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم انخفاض عدد ا<طفال المودعين 
في  كثيرة  أحيان  في  المتزوجات  غير  ا<مهات  أطفال  إيداع  وإزاء  بالتقرير،  المشمولة  الفترة  أثناء  مؤسسات  في 
ا<طفال  يجعل  ما  بعد،  سليم  نحو  على  اxيواء  برنامج  تنظيم  لعدم  أيض�  قلق  اللجنة  ويساور  مؤسسات. 

المحرومين من بيئتهم ا<سرية عرضة ل¯يذاء واxهمال.

تتخذ  بأن  وتوصيها  لlطفال،  البديلة  للرعاية  التوجيهية  المبادئ  إلى  الطرف  الدولة  انتباه  اللجنة  تلفت   -٤٠
تدابير فاعلة للتسريع في االنتقال من إيداع ا<طفال في أطر الرعاية المؤسسية إلى الرعاية ا<سرية، وأن تعزز في 
سبيل ذلك جهودها لوضع نظام لكفالة ا<طفال المحرومين من أسرهم يكون خاضع� للوائح تنظيمية جيدة. 

وينبغي للدولة الطرف أيض� ما يلي:

(١٣)

(أ)       ضمان تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية المناسبة لمراكز الرعاية البديلة وخدمات حماية   
في  إدماجهم  وإعادة  فيها  المودعين  ا<طفال  تأهيل  إعادة  تيسير  أجل  من  الصلة  ذات  الطفل 

المجتمع إلى أقصى حد ممكن؛

(ب)     تقديم الدعم لlمهات غير المتزوجات لتمكينهن من رعاية أطفالهن، وتنظيم حمالت توعية من   
أجل القضاء على الوصم االجتماعي المرتبط بالحمل خارج إطار الزواج؛

(ج)     العمـل على توفيـر ضمانـات مناسبــة ومعايــير واضحــــة تستند إلى احتياجات الطفل ومصالحه   
الفضلى من أجل اتخاذ قرار بشأن إيداعه في أطر الرعاية البديلة من عدمه؛

(د)     ضمان إجراء مراجعة دورية لحاالت إيداع ا<طفال في أطر الرعاية البديلة وفي المؤسسات، ورصد   
جودة الرعاية فيها، بطرق منها توفير قنوات يسهل الوصول إليها من أجل اxبالغ عن سوء معاملة 

ا<طفال ورصده وتصحيحه.

واو-  اsعاقة والصحة اoساسية والرعاية االجتماعية (المواد 6 و18(3) و23 و24 و26 و
27(3-1) و33)

اoطفال ذوو اsعاقة

ا<على  المجلس  وإنشاء   ٢٠٠٧ لسنة   ٣١ رقم  المعوقين  ا<شخاص  حقوق  قانون  باعتماد  اللجنة  ترحب   -٤١
لكنها  اxعاقة (٢٠٠٧-٢٠١٥).  ذوي  لlشخاص  الوطنية  االستراتيجية  اعتماد  عن  فضًال  المعوقين،  ا<شخاص  لشؤون 

تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ)       عدم استخـدام المــادة ٢ من القانــون رقم ٣١ تعريف اxعاقة الوارد في اتفاقية حقوق ا<شخاص   
ذوي اxعاقة، وإنما اعتمادها نموذج� طبي� ل¯عاقة؛

(ب)     محدودية البيانات المتاحة عن ا<طفال ذوي اxعاقة؛  

بصورة  إّال  إدماجهم  تعزز  ال  خاصة  صفوف  في  الحاالت  معظم  في  اxعاقة  ذوي  ا<طفال  وضع  (ج)       
محدودة نظر� لمحدودية التدابير المتخذة لتطوير التعليم الجامع؛

(د)       عدم حصول الغالبية العظمى من ا<طفال ذوي اxعاقة وا<طفال الذين يعانون من صعوبات في   
مختصين،  وموظفين  اجتماعيين  وأخصائيين  معلمين  وجود  مثل  مناسب،  دعم  على  التعلم 

لضمان إدماجهم إدماج� فعاًال في المدارس العادية؛

(ه)     استمرار ّشح التدابير الرامية إلى إدماج ا<طفال ذوي اxعاقة في ا<نشطة الترفيهية والثقافية في   
الدولة الطرف.

في ضوء المادة ٢٣ من االتفاقية وتعليق اللجنة العام رقم ٩(٢٠٠٦) المتعلق بحقوق ا<طفال المعوقين،   -٤٢
هذا  وتعزيز  اxعاقة  مع  التعامل  في  اxنسان  حقوق  على  القائم  النهج  اعتماد  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث 
وبأن  المجتمع،  يضعها  التي  والمواقفية  البيئية  الحواجز  في  تكمن  المعيقة  العوامل  بأن  يعترف  الذي  النهج 
في  فاعلين  ومساهمين  مشاركين  يصبحوا  أن  وبمقدورهم  الخاصة  حقوقهم  اxعاقة  ذوي  ا<طفال  لجميع 

المجتمع. وينبغي للدولة الطرف ما يلي:

(١٤)

(١٦) (١٧) (١٨) (١٩) (٢٠) (٢١) (٢٢) (٢٣) (٢٤)

(٢٥) (٢٦) (٢٧) (٢٨) (٢٩) (٣٠) (٣١) (٣٢) (٣٣) (٣٤) (٣٥)

مع  التعامل  في  االجتماعي  النموذج  يعكس  بما   ٢٠٠٧ لسنة   ٣١ رقم  القانون  من   ٢ المادة  تعديل  (أ)       
اxعاقة؛

نظر�   ،٢٠١٤ لعام  الوطني  التعداد  إطار  في  اxعاقة  ذوي  ا<طفال  عن  مالئمة  بيانات  جمع  تنظيم  (ب)     
<هميتها في وضع برامج وسياسات لهم؛

(ج)       وضـع سياسـة شامـلة من أجـل تطـوير التعليـم الجامع وضمان منحه ا<ولوية على إيداع ا<طفال   
العقلية  اxعاقات  ذوي  ا<طفال  إلى  خاص  بشكل  االلتفات  مع  متخصصة،  مؤسسات  في 

والمتعددة؛

(د)      تشغيل أعداد كافية من المعلمين والمهنيين المتخصصين لتقديم الدعم الفردي لlطفال في   
جميع المدارس، وضمان تدريب جميع المهنيين تدريب� مناسب� ليتمكن جميع ا<طفال ذوي اxعاقة 

من التمتع بصورة فعالة بحقهم في تعليم جامع ذي جودة؛

(ه)     اتخاذ جميع التدابير الالزمة لضمان إدماج ا<طفال ذوي اxعاقة في ا<نشطة الترفيهية والثقافية؛  

الوصم  مكافحة  أجل  من  وا<سر  العامة  وجمهور  الحكومة  تستهدف  توعية  حمالت  تنفيذ  (و)     
االجتماعي والتحامل اللذين يعاني منهما ا<طفال ذوو اxعاقة، وتعزيز صورة إيجابية عن ا<طفال 

والبالغين ذوي اxعاقة؛

(ز)       النظر في التصديق على البروتوكول االختياري التفاقية حقوق ا<شخاص ذوي اxعاقة.  

الصحة والخدمات الصحية

عن  فضًال  ا<طفال،  ووفيات  النفاسية  الوفيات  خفض  صعيد  على  المحرز  الكبير  بالتقدم  اللجنة  ترحب   -٤٣
اعتراف الدولة الطرف بالحاجة إلى مزيد من الجهود لخفض معدل وفيات ا<طفال دون سن الخامسة. وتالحظ 
اللجنة باهتمام أيض� إقرار قانون الضمان االجتماعي المؤقت رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ الذي يمنح ا<طفال الحق في التمتع 

بعدد من إعانات الضمان االجتماعي. لكن قلق� بالغ� يساور اللجنة لما يلي:

(أ)        المعدالت المفزعة لسوء التغذية بين ا<طفال في مخيم الزعتري؛  

(ب)     سـوء التغذيـة الـذي ال يزـال يؤثـر بصـورة أكبـر في ا<طفـال الذيـن يعيشـون في المناطــــــق النائية   
وا<طفال المنتمين <فقر الشرائح السكانية؛

(ج)       ا<مراض المعدية التي ال تزال ا<سباب الرئيسية لمراضة ا<طفال؛  

(د)       تغطية جميع ا<طفال بالتأمين الصحي التي لم تتحقق بعد.  

يمكن  صحي  مستوى  بأعلى  التمتع  في  الطفل  حق  بشأن   (٢٠١٣)١٥ رقم  العام  اللجنة  تعليق  ضوء  في   -٤٤
بلوغه، توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف حصول جميع ا<طفال بالتساوي على خدمات صحية ذات جودة 
ا<طفال  سيما  وال  وتهميش�،  حرمان�  الحاالت  أشد  في  لlطفال  ا<ولوية  منح  إلى  تهدف  تدابير  اعتماد  طريق  عن 
تتخذ  أن  أيض�  الطرف  للدولة  وينبغي  المعدية.  وا<مراض  ا<طفال  تغذية  لسوء  التصدي  طريق  وعن  الالجئين، 

التدابير الالزمة من أجل شمول جميع ا<طفال بالتأمين الصحي على النحو الواجب.

صحة المراهقين

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تجريم اxجهاض في جميع الحاالت بموجب المادة ٣٢١ من قانون العقوبات،   -٤٥
ويساور  للخطر.  حياتهن  تعّرض  مأمونة  غير  بطريقة  الخفاء  في  اxجهاض  إلى  المراهقات  لجوء  إلى  يؤدي  ما 
اللجنة قلق أيض� إزاء عدم توفر معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين صحة المراهقين، بما 

في ذلك عن طريق التثقيف في مجال الصحة الجنسية واxنجابية وتحسين خدمات الصحة العقلية للشباب.

في ضوء تعليق اللجنة العام رقم ٤(٢٠٠٣) المتعلق بصحة المراهقين ونمّوهم في إطار اتفاقية حقوق   -٤٦
الطفل وتعليقها العام رقم ١٥(٢٠١٣) المتعلق بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، تحث 
اللجنة الدولة الطرف على أن تزيل صفة الجرم عن اxجهاض، وأن تراجع تشريعاتها، بشكل خاص من أجل كفالة 
دائم�.  واحترامها  اxجهاض  قرارات  في  ا<طفال  آراء  سماع  تضمن  وأن  الحوامل،  للمراهقات  الفضلى  المصالح 
شاملة  سياسة  الطرف  الدولة  تعتمد  بأن  وتوصي   (٦٥ الفقرة   ،٣/CRC/C/JOR/CO) السابقة بتوصيتها  اللجنة  وتذّكر 
في  واxنجابية  الجنسية  الصحة  مجال  في  التثقيف  إدراج  تضمن  وبأن  واxنجابية،  الجنسية  المراهقين  لصحة 
وا<مراض  المبكر  الحمل  منع  على  بتركيز  والمراهقين،  المراهقات  لفائدة  وتوجيهه  اxلزامية  المدرسية  المناهج 

المنقولة جنسي�.

اsيدز وفيروس نقص المناعة البشرية

البشرية/اxيدز  المناعة  نقص  فيروس  مكافحة  بشأن  الوطنية  االستراتيجية  بالخطة  اللجنة  ترحب   -٤٧
بفيروس  المعرفة  إلى  كبير  بشكل  عموم�  والسكان  المراهقين  افتقار  استمرار  بقلق  تالحظ  أنها  غير   ،(٢٠١٢-٢٠١٦)
المشورة  خدمات  إلى  والفتيات  النساء  وصول  تعّذر  إزاء  أيض�  بالقلق  اللجنة  وتشعر  البشرية/اxيدز.  المناعة  نقص 
ل¯صابة  عرضة  ا<شد  الفئات  على  الذكرية  الواقيات  توزيع  ضمان  وعدم  الحوامل،  رعاية  عيادات  في  والفحص 

بالفيروس، بمن في ذلك المراهقون.

وحقوق  البشرية/اxيدز  المناعة  نقص  بفيروس  المتعلق   (٢٠٠٣)٣ رقم  العام  اللجنة  تعليق  ضوء  في   -٤٨
الطفل، توصي اللجنة بأن تحّسن الدولة الطرف إمكانية الحصول على معلومات وخدمات ذات جودة ومناسبة 
بأن  اللجنة  وتوصي  واxنجابية.  الجنسية  والصحة  البشرية/اxيدز  المناعة  نقص  فيروس  مجال  في  ا<طفال  لسن 
بين  المشترك  المتحدة  ا<مم  برنامج  منها  جهات  من  التقنية  المساعدة  ذلك  سبيل  في  الطرف  الدولة  تلتمس 

منظمات ا<مم المتحدة لمكافحة اxيدز ومنظمة ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

المستوى المعيشي

ترحب اللجنة بالتقدم الهام الذي أحرزته الدولة الطرف على صعيد التنمية البشرية، لكنها تشعر بالقلق   -٤٩
<ن وطأة الفقر في الدولة الطرف تطال ا<طفال أكثر من غيرهم بكثير، و<ن صندوق المعونة الوطنية ما زال ال 
في  العجز  تقليص  إلى  تهدف  مالية  سياسات  اعتماد  <ن  أيض�  بالقلق  اللجنة  وتشعر  كاٍف.  بشكل  يشملهم 
الفترة  في  الفقر  مكافحة  صعيد  على  الطرف  الدولة  أحرزته  الذي  التقدم  في  سلب�  أّثر  الوطنية  الميزانية 
المشمولة بالتقرير. ويساور اللجنة قلق كذلك <ن الكثير من ا<سر الفلسطينية تعيش في فقر في الدولة الطرف 
وضع  إلى  تفتقر  كونها  المجانية  ا<ساسية  الخدمات  أو  الوطنية  المعونة  صندوق  من  االستفادة  عليها  ويتعذر 

قانوني.

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إجراء مشاورات محددة ا<هداف مع ا<سر وا<طفال ومنظمات   -٥٠
االستراتيجيات  تعزيز  أجل  من  ا<طفال  فقر  مسألة  بشأن  الطفل  حقوق  مجال  في  الناشطة  المدني  المجتمع 
منح  تضمن  أن  أيض�  الطرف  للدولة  وينبغي  الفقر.  من  الحد  خطة  في  الطفل  حقوق  إعمال  إلى  الرامية  والتدابير 
ا<طفال الذي يعيشون في فقر ا<ولوية في صندوق المعونة الوطنية وإجراء تقييمات ٣<ثر السياسات والتدابير 
الهادفة إلى تقليص العجز في الميزانية الوطنية على ا<طفال. وتحث اللجنة الدولة الطرف على معالجة الوضع 
لlطفال  المجانية  ا<ساسية  الخدمات  تقديم  وضمان  فيها،  تقيم  التي  الفلسطينية  لlسر  القانوني 

الفلسطينيين وشمولهم في صندوق المعونة الوطنية.

زاي- التعليم واoنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28 و29 و30 و31)

التعليم، بما يشمل التدريب والتوجيه المهنيين

معدل  من  للحد  بالتقرير  المشمولة  الفترة  في  الطرف  الدولة  بذلتها  التي  الجهود  بارتياح  اللجنة  تالحظ   -٥١
التسرب وتطوير التعليم المبكر. لكنها ال تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

عن  فضًال  أردنيين،  غير  وآباء  أردنيات  <مهات  ا<طفال  بينهم  ومـن  ا<ردنييـن،  غيـر  ا<طفـال  تعـرض  (أ)       
ا<حيان،  بعض  في  ا<ردنية،  الجنسية  منهم  ُسحبت  ممن  فلسطيني  أصل  من  لوالدين  ا<طفال 
غير  وهم  الحكومية،  والثانوية  االبتدائية  بالمدارس  بالتحاقهم  يتعلق  فيما  تمييزية  لممارسات 

مؤهلين لالستفادة من التعليم العام المجاني؛

(ب)     محدودية فرص وصول الشابات المتزوجات إلى نظام التعليم؛  

(ج)       مالحظة زيادة في عدد الطالب، وال سيما الفتيان، الذين تسربوا من المدارس <سباب اقتصادية على   
مدار ا<عوام ا<خيرة؛

(د)      استمرار انتشار العنف في المدارس على نطاق واسع، وال سيما ضد ا<طفال ¦باء غير أردنيين.  

تحث اللجة الدولة الطرف على ما يلي:  -٥٢

(أ)       اتخاذ تدابير فورية لضمان تمتع جميع ا<طفال الذين يعيشون فيها بحقهم في تعليم ابتدائي   
مجاني دون تمييز، وتحقيق� لذلك، تعديل التشريعات والتصدي للممارسات التي تؤدي إلى التمييز 

ضد ا<طفال من أصل فلسطيني وا<طفال <مهات أردنيات وآباء غير أردنيين؛

(ب)    ضمان دعم المراهقات الحوامل وا<مهات المراهقات ومساعدتهن على مواصلة تعليمهن في   
المدارس العادية؛

(ج)       اتخاذ التدابير الالزمة لتحسين القدرة على الوصول إلى التعليم وتحسين جودته، وتوفير تدريب ذي   
جودة للمعلمين، بتركيز خاص على المناطق الريفية بغية التصدي لمشكلة التسرب من المدرسة؛

(د)      مواصلة التوسع في تعليم الطفولة المبكرة وفق سياسة شاملة وكلية لرعاية الطفولة المبكرة   
ونمائها.

أهداف التعليم

ترحب اللجنة بالمبادرات الرامية إلى تعميم المنظور الجنساني في التعليم التي وردت في تقرير الدولة   -٥٣
بالقلق  تشعر  لكنها  السلبية.  النمطية  الصور  تتحدى  للمعلمين  وأدلة  مدرسية  كتب  تطوير  وبخاصة  الطرف، 
صورتهن  تقوض  التي  الفتيات،  ضد  الراسخة  السلبية  النمطية  الصور  الستمرار  التصدي  عن  المبادرات  هذه  لقصور 

عن أنفسهن. كما تأسف اللجنة لعدم بذل جهود كافية لتطوير التعليم في مجاَلي التسامح والسالم.

على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث  التعليم،  بأهداف  المتعلق   (٢٠٠١)١ رقم  العام  اللجنة  تعليق  مراعاة  مع   -٥٤
تعزيز الجهود التي تبذلها لتعميم المناهج التعليمية غير القائمة على صور نمطية التي تتصدى لlسباب البنيوية 
جميع المستويات. وتوصي  للتمييز الجنساني، وتعزيز الفرص التعليمية واxنجاز التعليمي للفتيات والفتيات على 
المناهج  في  والسالم  التسامح  مجاَلي  في  التثقيف  xدماج  جهودها  الطرف  الدولة  تكثف  بأن  أيض�  اللجنة 

المدرسية.

حاء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب)-(د) و
(38-40

اoطفال ملتمسو اللجوء واoطفال الالجئون

تثني اللجنة على الدولة الطرف لجميع التدابير التي اتخذتها من أجل التعامل مع التدفق الهائل لالجئين   -٥٥
من  العاملين  ا<طفال  بشؤون  الخاصة  الوطنية  اللجنة  إنشاء  ذلك  في  بما  ا<طفال،  من  ونصفهم  السوريين، 
الالجئين السوريين. لكن اللجنة قلقة إزاء استمرار تعّذر حصول معظم ا<طفال الالجئين السوريين على التعليم، 
القسري،  والزواج  المنزلي  للعنف  النطاق  الواسع  واالنتشار  العمل  في  واالستغالل  التغذية  لسوء  تعرضهم  وإزاء 
التي  المعاملة  إزاء  أيض�  عميق  قلق  اللجنة  ويساور  أردنيين.  شرطة  أفراد  إلى  المنسوبة  العنف  حاالت  بعض  وإزاء 

تتلقاها ا<سر وا<طفال من الالجئين الفلسطينيين الفاّرين من الجمهورية العربية السورية، وبخاصة ما يلي:

(أ)        الموقف الذي تعتمــده السلطات مـنذ كانــــون الثانــي/يناير ٢٠١٣ المتمثل في منع منهجي لدخول   
ا<سر الالجئة الفلسطينية الفاّرة من الجمهورية العربية السورية، فضًال عن ترحيل عشرات ا<طفال 

الفلسطينيين الذين دخلوا البلد وإعادتهم إلى الجمهورية العربية السورية؛

(ب)     حاالت ُمنعت فيها أمهات فلسطينيات فررن من الجمهورية العربية السورية من دخول ا<ردن، في   
حين ُسمح <زواجهن وأطفالهن السوريين بالدخول؛

(ج)     حـاالت ُسمـح فيهـا <طفال أصيـــبوا في الجمهـورية العربيــة السورية بدخول ا<ردن لتلقي العالج   
إلى  جرحى  فلسطينيون  أطفال  فيها  ُرّحل  وحاالت  بالدخول،  <سرهم  التصريح  دون  لكن  الطبي 

الجمهورية العربية السورية، في حين ُسمح <مهاتهم ا<ردنيات بالبقاء في الدولة الطرف.

ا<وضاع  لتحسين  محددة  برامج  وتنفيذ  المالئمة  التدابير  جميع  اتخاذ  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٥٦
والرعاية  التعليم  على  الحصول  على  قدرتهم  منها  أمور  جملة  وضمان  السوريين،  الالجئين  لlطفال  المعيشية 
الصحية والتغذية الجيدة، وحمايتهم من شتى أشكال االستغالل في العمل والعنف، وممارسات الزواج القسري 
أو المبكر فيما يتعلق بالفتيات الصغيرات. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان عدم منع أي طفل الجئ 
فلسطيني فاّر من الجمهورية العربية السورية من دخول ا<ردن أو ترحيله ليعود إلى الجمهورية العربية السورية، 
وعلى ضمان أن يعامل هؤالء ا<طفال أسوًة با<طفال السوريين في الدولة الطرف. وتوصي اللجنة أيض� بأن تصّدق 

الدولة الطرف على االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين لعام ١٩٥١ وبروتوكولها لعام ١٩٦٧.

االستغالل االقتصادي، بما في ذلك عمل اoطفال

ترحب اللجنة بمشروع "مكافحة عمل ا<طفال عن طريق التعليم" الذي أطِلق في تشرين الثاني/نوفمبر   -٥٧
٢٠٠٨، فضًال عن تعيين عشرين ضابط ارتباط في مجال عمل ا<طفال في عام ٢٠١٠، لكنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

وتجارة  الجملة  تجارة  قطاعات  في  العمل  في  رئيسي،  بشكل  فتيان  وهم  ا<طفال،  آالف  استمرار  (أ)        
التجزئة والزراعة، وانتشار عمل ا<طفال على نطاق واسع بين الالجئين السوريين؛

(ب)    مواجهة عدد من الفتيات الالتي يشتغلن عامالت منزليات أوضاع� قاسية، وتعّرضهن بشكل كبير   
ل¯يذاء البدني والجنسي؛

(ج)      تعزيز وحدة عمل ا<طفال لم يؤّد إلى زيادة اxدانات بحق مستغّلي ا<طفال.  

تحث اللجنة الدولة الطرف على تسريع جهودها للقضاء على عمل ا<طفال. وينبغي للدولة الطرف منح   -٥٨
منزليات.  عامالت  يشتغلن  الالتي  الفتيات  وبخاصة  ا<طفال،  عمل  أشكال  أسوأ  من  ا<طفال  النتشال  ا<ولوية 
بأن  أيض�  اللجنة  وتوصي  اقتصادي�.  ا<طفال  مستغّلي  ضد  قضائية  دعاوى  تحريك  ضمان  الطرف  للدولة  وينبغي 
تصّدق الدولة الطرف على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ١٨٩(٢٠١١) المتعلقة بالعمل الالئق للعمال المنزليين، 

وبأن تواصل التماس مساعدة البرنامج الدولي للقضاء على عمل ا<طفال.

أطفال الشوارع

تأسف اللجنة إزاء استمرار ضعف المعرفة فيما يتعلق بظاهرة ا<طفال العاملين في الشوارع وحالتهم،   -٥٩
الشوارع  أطفال  على  القبض  إلقاء  في  الشرطة  استمرار  إزاء  خاص  بقلق  اللجنة  وتشعر  السابقة.  توصياتها  رغم 
واضحة  استراتيجية  إلى  االفتقار  استمرار  وإزاء  ذووهم،  يكفلهم  أن  إلى  الزمن  من  قصيرة  فترات  واحتجازهم 

xعادة تأهيل أولئك ا<طفال وتلبية احتياجاتهم.

مّدهم  بل  الشوارع واحتجازهم،  إلقاء القبض على أطفال  عدم  الطرف على ضمان  اللجنة الدولة  تحث   -٦٠
واللباس  التغذية  من  يكفيهم  بما  وتزويدهم  معهم،  العمل  على  مدربين  مرشدين  طريق  عن  بالمساعدة 
والمأوى، فضًال عن الخدمات االجتماعية والصحية، بما فيها خدمات التعافي وإعادة اxدماج االجتماعي، والفرص 
ما  بحسب  الكامل،  نمائهم  دعم  بغية  الحياتية  المهارات  على  والتدريب  المهني  التدريب  تشمل  التي  التعليمية 

أوصت به اللجنة سابق�.

بيع اoطفال واالتجار بهم واختطافهم

االتجار  لمنع  الوطنية  واالستراتيجية   ،٢٠٠٩ لسنة   ٩ رقم  بالبشر  االتجار  منع  قانون  باعتماد  اللجنة  ترحب   -٦١
ا<طفال  اعتبار  يمكن  ال  أنه  إلى  الحوار  أثناء  اxشارة  وتالحظ  عملها.  وإطار   ٢٠١٠ آذار/مارس  في  ُأطِلقت  التي  بالبشر 
ضحايا االتجار جناة، لكنها تشعر بقلق بالغ إزاء اعتراف الوفد باحتمال إيداع ا<طفال الضحايا في مرافق االحتجاز 
لlطفال  وعبور  وجهة  بلد  تزال  ال  الطرف  الدولة  <ن  أيض�  قلق  اللجنة  ويساور  لهم.  ملجأ  توفر  لعدم  نظر� 
الفترة  في  بالبشر  االتجار  بجرائم  المدانين  ا<شخاص  عدد  و<ن  با<شخاص،  الجنسي  واالتجار  للسخرة  المعرضين 
خدمات  إلى  الضحايا  معظم  أحيل  إذ  االتجار،  لضحايا  المقدمة  الحماية  ولقصور  قليًال،  ظل  بالتقرير  المشمولة 

إيواء تديرها منظمات غير حكومية.

تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لتنفيذ قانون منع االتجار بالبشر رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ تنفيذ�   -٦٢
الجريمة.  خطورة  مع  تتناسب  بهم  عقوبات  وإنزال  وإدانتهم  فعالة  بصورة  با<طفال  المّتجرين  ومالحقة  فعاًال، 
وينبغي للدولة الطرف أن تضمن عدم إيداع أي من ا<طفال الضحايا في مرافق االحتجاز، وإنما تزويدهم بخدمات 

حماية وإعادة تأهيل شاملة، بما فيها المأوى المناسب.

إدارة قضاء اoحداث

تنظر اللجنة بإيجابية إلى إنشاء إدارة شرطة ا<حداث عام ٢٠١١ في العاصمة عّمان من أجل دعم عملية   -٦٣
العدالة اxصالحية، ووضع "برنامج ِفَرق الدمج المجتمعي وا<سري" لتحويل ا<طفال الجانحين، لكنها تشعر 

بالقلق إزاء بقاء السن الدنيا للمسؤولية الجنائية سبع سنوات. ويساورها قلق أيض� إزاء ما يلي:

(أ)         عدم إدراج نص في مشروع قانون ا<حداث xنشاء محاكم أحداث متخصصة، وافتقاره إلى أحكام   
بشأن تقديم المساعدة القانونية المجانية لlطفال، وفرضه عقوبات تقيد الحرية أكثر من تقديمه 
بدائل لالحتجاز، وعدم تعامله مع نتائج عمليات تفتيش مرافق االحتجاز التي يوَدع فيها ا<طفال أو 

متابعة تلك العمليات؛

(ب)     محاكمة ا<طفال في محاكم البالغين في حالة اشترك في ارتكاب الجريمة بالغون وأطفال؛  

(ج)       استمرار وجود ضعف واضح في التعليم المتعلق بعدالة ا<حداث.  

لlحداث  والتأهيلية  اxصالحية  للعدالة  نظام  لوضع  جهودها  الطرف  الدولة  تعزز  بأن  اللجنة  توصي   -٦٤
يتماشى تماشي� كامًال مع االتفاقية، وبخاصة المواد ٣٧ و٣٩ و٤٠، ومع معايير ذات صلة أخرى، ومع تعليق اللجنة 
العام رقم ١٠(٢٠٠٧) المتعلق بحقوق الطفل في قضاء ا<حداث. وبصورة خاصة، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما 

يلي:

إلى  الجنائية  المسؤولية  سن  ترفع  ا<حداث  قانون  لمشروع  معدلة  صيغة  اعتماد  في  التعجيل  (أ)        
مستوى مقبول دولي�، بحسب ما أوصت به اللجنة سابق�؛

(ب)     ضمان أن القانون الجديد ينص على إنشاء محاكم أحداث متخصصة تركز على العدالة اxصالحية   
الدعاوى  وطيلة  اxجراءات  من  مبكرة  مرحلة  في  لlطفال  المجانية  القضائية  المساعدة  وتقدم 

القضائية؛

(ج)       ضمان اللجوء إلى االحتجاز، بما في ذلك االحتجاز رهن المحاكمة، كتدبير أخير و<قصر وقت ممكن،   
بغية  منتظمة  بصورة  التدبير  هذا  مراجعة  وضمان  الخطورة،  شديدة  الجرائم  قضايا  في  حتى 
سحبه. وينبغي أن ُتمنح ا<ولوية ما أمكن إلى التدابير البديلة لالحتجاز، مثل التحويل أو إطالق السراح 

تحت المراقبة أو الوساطة أو اxرشاد أو خدمة المجتمع؛

(د)      تعيين قضاة متخصصين لlطفال وضمان تلّقيهم التعليم والتدريب المالئمين؛  

(ه)     االستفادة من أدوات المساعدة التقنية التي وضعها الفريق المشترك بين الوكاالت المعني بقضاء   
والجريمة  بالمخدرات  المعني  المتحدة  ا<مم  مكتب  ومنها  فيه،  العضو  والجهات  ا<حداث 
الحكومية،  غير  والمنظمات  اxنسان  لحقوق  السامية  المتحدة  ا<مم  ومفّوضية  واليونيسيف 

والتماس المساعدة التقنية في مجال عدالة ا<حداث من أعضاء الفريق.

اoطفال ضحايا الجرائم والشهود عليها

توصي اللجنة أيض� بأن تضمن الدولة الطرف وضع ا<حكام وا<نظمة القانونية المناسبة من أجل توفير   -٦٥
الحماية المطلوبة بموجب االتفاقية إلى جميع ا<طفال ضحايا الجرائم و/أو الشهود عليها، مثل ا<طفال ضحايا 
هذه  على  الشهود  وا<طفال  واالتجار،  واالختطاف  واالقتصادي،  الجنسي  واالستغالل  المنزلي،  والعنف  اxيذاء، 
الجرائم، وبأن تراعي بصورة كاملة المبادئ التوجيهية بشأن العدالة في ا<مور المتعلقة با<طفال ضحايا الجريمة 

والشهود عليها.

طاء- التصديق على البروتوكول االختياري المتعلق بإجراء تقديم البالغات

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء   -٦٦
تقديم البالغات، في سبيل المضي في تعزيز إعمال حقوق الطفل.

ياء- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق اsنسان

الصكوك  على  تصدق  بأن  الطفل،  حقوق  إعمال  تعزيز  في  المضي  سبيل  في  الطرف،  الدولة  اللجنة  توصي   -٦٧
االختفاء  من  ا<شخاص  جميع  لحماية  الدولية  االتفاقية  وهي  بعد،  إليها  تنضم  لم  التي  اxنسان  لحقوق  ا<ساسية 
البروتوكوالت  عن  فضًال  أسرهم،  وأفراد  المهاجرين  العمال  جميع  حقوق  لحماية  الدولية  واالتفاقية  القسري، 
بالحقوق  الخاص  الدولي  والعهد  والسياسية،  المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  من  بكل  الملحقة  االختيارية 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب 

وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق ا<شخاص ذوي اxعاقة.

كاف- المتابعة والنشر

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الالزمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في   -٦٨
العليا  والمحكمة  المعنية  والوزارات  والبرلمان  الدولة  رأس  إلى  إحالتها  منها  بوسائل  الختامية،  المالحظات  هذه 

والسلطات المحلية للنظر فيها على النحو الالزم واتخاذ مزيد من اxجراءات بشأنها.

التي  الخطية  والردود  والخامس  الرابع  الدوريين  للتقريرين  الجامع  التقرير  ُيتاح  بأن  أيض�  اللجنة  وتوصي   -٦٩
منها  بطرق  البلد،  بلغات  واسع  نطاق  على  الختامية)  الصلة (المالحظات  ذات  والتوصيات  الطرف  الدولة  قدمتها 
ومجموعات  اxعالم  ووسائل  المدني  المجتمع  ومنظمات  العامة  لجمهور  الحصر،  ال  المثال  سبيل  على  اxنترنت 
بها  الملحقة  االختيارية  والبروتوكوالت  االتفاقية  بشأن  النقاش  إثارة  بغية  وا<طفال،  المهنية  والفئات  الشباب 

والتوعية بها وتنفيذها ورصدها.

الم- التقرير المقبل

ُتدرج  وأن   ٢٠١٩ حزيران/يونيه   ٢٢ بحلول  السادس  الدوري  تقريرها  تقدم  أن  إلى  الطرف  الدولة  اللجنة  تدعو   -٧٠
المنسقة  التوجيهية  للمبادئ  يمتثل  أن  للتقرير  وينبغي  الختامية.  المالحظات  هذه  متابعة  عن  معلومات  فيه 
٢٠١٠ (CRC/C/٥٨/Rev.٢ و ١ تشرين ا<ول/أكتوبر  لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في 

Corr.١)، وأّال يتجاوز عدد كلماته ٢٠٠ ٢١ كلمة (انظر قرار الجمعية العامة ٢٦٨/٦٨ المؤرخ ٩ نيسان/أبريل ٢٠١٤، الفقرة ١٦). 
وفي حالة تجاوز التقرير المقدم العدد المحدد للكلمات، سُيطلب إلى الدولة الطرف اختصاره وفق� للقرار المشار 
إليه أعاله. وفي حالة لم تتمكن الدولة الطرف من مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، ال يمكن ضمان ترجمة التقرير 

<غراض النظر فيه من جانب هيئة المعاهدة.

للشروط  وفق�  المستجدات  آخر  تتضمن  أساسية  وثيقة  تقديم  إلى  أيض�  الطرف  الدولة  اللجنة  وتدعو   -٧١
اعتمدها  التي  التقارير،  لتقديم  المنسقة  التوجيهية  المبادئ  في  الواردة  المشتركة  ا<ساسية  بالوثيقة  المتعلقة 
االجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق اxنسان في حزيران/يونيه ٢٠٠٦ (HRI/GEN/٢/Rev.٦، الفصل 
ا<ول). وال ينبغي أن يتجاوز عدد كلمات الوثيقة ا<ساسية ٤٠٠ ٤٢ كلمة، كما حددته الجمعية العامة في قرارها ٢٦٨/٦٨ 

(الفقرة ١٦).

ُتجمع  التي  البيانات  وتحلل  البيانات،  لجمع  ومركزي�  شامًال  نظام�  الطرف  الدولة  تنشئ  بأن  اللجنة  توصي   -٧
الستخدامها كأساس لتقييم التقدم المحرز والمساعدة في تصميم سياسات وبرامج لتنفيذ البروتوكول االختياري. 
االجتماعية  والخلفية  والقومي  اxثني  وا<صل  الجغرافي  والموقع  والجنس  السن  حسب  البيانات  تصنيف  وينبغي 
عدد  عن  بيانات  جمع  أيض�  وينبغي  االختياري.  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  تحليل  تسهيل  أجل  من  االقتصادية، 
المالحقات القضائية واxدانات، مصنفة حسب طبيعة الجريمة. وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف تعاونها التقني 

في ذلك الصدد مع جهات منها منظمة ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج ا<مم المتحدة اxنمائي.

رابعS- تدابير التنفيذ العامة

خطة العمل الوطنية

سيما  وال  االختياري،  البروتوكول  بتنفيذ  صلة  لها  شتى  وطنية  وخطط  استراتيجيات  وجود  اللجنة  تالحظ   -٨
االستراتيجية الوطنية لمنع االتجار بالبشر. ولكنها تشعر مع ذلك بالقلق إزاء عدم وجود اتساق أو تنسيق جيد فيما بين 

تلك االستراتيجيات، ما يؤثر في قدرة الدولة الطرف على التصدي لجميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري.

التي  المسائل  جميع  معالجة  إلى  تحديد�  تهدف  وطنية  عمل  خطة  الطرف  الدولة  تضع  بأن  اللجنة  توصي   -٩
يشملها البروتوكول االختياري، وبأن تضع أهداف� ومؤشرات واضحة وُتوفر الموارد البشرية والمالية المناسبة من أجل 
البروتوكول  أحكام  جميع  بتنفيذ  خاص�  اهتمام�  تولي  أن  لها  ينبغي  بذلك،  الطرف  الدولة  قيام  ولدى  تنفيذها. 
االختياري، مع مراعاة الوثائق الختامية التي اعتمدها المؤتمر العالمي لمكافحة االستغالل الجنسي لlطفال <غراض 

تجارية في ا<عوام ١٩٩٦ و٢٠٠١ و٢٠٠٨ في ستوكهولم، ويوكوهاما باليابان، وريو دي جانيرو بالبرازيل، على التوالي.

التنسيق والتقييم   

تالحظ اللجنة تقاسم عدة وزارات مسؤولية تنفيذ البروتوكول االختياري، واضطالع المجلس الوطني لشؤون   -١٠
ا<سرة والمجلس ا<على لشؤون ا<شخاص المعوقين بدور أيض� في ذلك الصدد، لكنها تشعر بالقلق إزاء االفتقار إلى 

آلية مخصصة تحديد� لتنسيق عملية تنفيذ البروتوكول االختياري وتقييمها.

توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف آلية تنسيق قادرة على االضطالع بالقيادة واxشراف العام الفعال على   -١١
وتنفيذها،  الطفل  حقوق  مجال  في  السياسات  بوضع  ُتعنى  التي  المختلفة  والوزارات  الوكاالت  بين  التنسيق  صعيد 

وبرصد تنفيذ البروتوكول االختياري.

النشر والتوعية   

يساور اللجنة القلق إزاء االفتقار إلى أنشطة منهجية وشاملة لنشر البروتوكول االختياري بحد ذاته والتوعية   -١٢
به، <ن ذلك ُيسهم في تدّني مستوى فهم الجرائم المشمولة به بين الناس عامة وا<طفال والفئات المهنية العاملة 
مع ا<طفال ومن أجلهم. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء استمرار التستر على جرائم بيع ا<طفال واستغاللهم في 
البغاء وفي المواد اxباحية والتكتم عنها إلى حد بعيد، نظر� إلى الحساسية االجتماعية الثقافية التي تحيط بها في 

الدولة الطرف.

توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها لنشر أحكام البرتوكول االختياري على نطاق واسع بين الناس   -١٣
عامة، بمن فيهم ا<طفال - بطريقة مواتية لهم - وأسرهم ومجتمعاتهم المحلية. وينبغي للدولة الطرف أيض� ما 

يلي:

وضع برامج تثقيفية مراعية لنوع الجنس بشأن التدابير والمساعدة وآليات اxبالغ الرامية إلى منع  (أ)   
مع  وثيق  بتعاون  وذلك  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  للجرائم  ضحايا  ا<طفال  وقوع 

المجتمعات المحلية وا<طفال الضحايا؛

االبتدائي  التعليم  مناهج  في  منظمة  بصورة  االختياري  بالبروتوكول  المتصلة  المسائل  إدراج  (ب)   
والثانوي؛

الشرطة  أفراد  سيما  وال  الصلة،  ذات  المهنية  الفئات  جميع  بين  االختياري  البروتوكول  نشر  (ج)    
الوطني  المجلس  وأعضاء  االجتماعيين  وا<خصائيين  اxعالم  وممثلي  العاّمين  والمدعين  والقضاة 

لشؤون ا<سرة والوزارات المعنية.

التدريب

ترحب اللجنة بأنشطة التدريب في مجال االتجار بالبشر التي ُنّظمت للقضاة والمدعين العاّمين بالتعاون مع   -١٤
في  الرسمية  الحدودية  النقاط  في  العاملين  الموظفين  وبتدريب  حكومية،  غير  ومنظمات  دولية  حكومية  منظمات 
كافية  غير  تزال  ال  االختياري  البروتوكول  على  التدريب  أنشطة  <ن  بالقلق  تشعر  لكنها  االتجار،  ضحايا  تحديد  مجال 

بشكل عام وال تصل إلى جميع المهنيين العاملين مع ا<طفال ومن أجلهم.

المشمولة  المجاالت  جميع  على  التخصصات  متعددة  تدريب  برامج  الطرف  الدولة  تضع  بأن  اللجنة  توصي   -١٥
المصلحة.  أصحاب  من  وغيرها  المحلية  المجتمعات  مشاركة  على  تقوم  عملية  طريق  عن  االختياري  بالبروتوكول 
ومن  ا<طفال  مع  يعملون  وأفراد  ومؤسسات  مهنية  فئات  من  الشأن  أصحاب  لجميع  التدريب  هذا  إتاحة  وينبغي 
أجلهم. وتوصي اللجنة كذلك بأن تكفل الدولة الطرف إجراء تقييم منهجي لجميع برامج التدريب على البروتوكول 

االختياري بغية تعزيز تأثيرها ومدى أهميتها.

تخصيص الموارد   

للخطط  الالزمة  الموارد  توفر  لضمان  سنوية  منح�  يخصص  العامة  الموازنة  قانون  أن  اللجنة  تالحظ   -١٦
الميزانية  مخصصات  عن  معلومات  وجود  لعدم  تأسف  لكنها  الطفل،  بحقوق  المتعلقة  الوطنية  واالستراتيجيات 

المرصودة بوضوح <نشطة مصممة تحديد� لتنفيذ البروتوكول االختياري من قبل الوزارات المعنية.

بطرق  االختياري،  البروتوكول  لتنفيذ  واضحة  ميزانية  مخصصات  الطرف  الدولة  تحدد  بأن  اللجنة  توصي   -١٧
منها رصد مخصصات من الميزانية العادية للموارد البشرية والتقنية والمالية الالزمة لوضع برامج تتصل بأحكام 
البروتوكول االختياري، وال سيما في مجال التحقيقات الجنائية والمساعدة القانونية والتعافي البدني والنفسي 

للضحايا.

منع بيع اoطفال واستغاللهم في البغاء وفي المواد اsباحية (الفقرتان 1   -Sخامس
و2 من المادة 9)

التدابير المعتمدة لمنع وقوع الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول االختياري

خاص  وبشكل  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  لمنع  ات³ِخذت  التدابير  بعض  أن  اللجنة  تالحظ   -١٨
لمنع وصول ا<طفال إلى المواد اxباحية على اxنترنت، لكنها تشعر بالقلق الستمرار النقص في التدابير الوقائية 
ا<سباب  تحديد  إلى  الهادفة  التدابير  عن  فضًال  جنسي�،  ا<طفال  الستغالل  التصدي  أجل  من  ا<هداف  المحددة 
خاصة،  وبصورة  لها.  والتصدي  الجرائم  تلك  وحجم  االختياري  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  لجميع  الجذرية 

تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ)        عدم تقديم تعريف أو قائمة معايير لتحديد فئة "ا<سر المعرضة" للعنف المنزلي، على الرغم من   
أن وزارة التنمية االجتماعية وضعت قاعدة بيانات بها؛

(ب)    عدم كفاية التدابير المتخذة لمكافحة التمييز والعنف القائمين على نوع الجنس، اللذين يشّكالن   
عامَلين رئيسيين في بيع ا<طفال واستغاللهم في البغاء وفي المواد اxباحية. وفي هذا الصدد، 
تعرب اللجنة عن قلق شديد إزاء حجم التمييز والعنف الممارسين ضد الفتيات في الدولة الطرف؛

(ج)      النقص الكبير فيما ُنّفذ أثناء الفترة المشمولة بالتقرير من أنشطة محددة تستهدف ا<طفال في   
أوضاع هشة، مثل ا<طفال الالجئين المعرضين بشكل خاص لالستغالل الجنسي واالتجار.

توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف نهج� شامًال ومحدد ا<هداف يتصدى لlسباب الجذرية للجرائم   -١٩
اللجنة  تحث  خاصة،  وبصورة  هشاشة.  ا<وضاع  أكثر  في  ا<طفال  على  ويركز  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة 

الدولة الطرف على ما يلي:

(أ)         تعزيز استراتيجيات الحد من الفقر وتدابير الحماية االجتماعية الداعمة لlسر المحرومة والمهمشة،   
دعم  أجل  من  ا<طفال،  حول  تتمحور  التي  المبكر  التدخل  برامج  لتنفيذ  معايير  وضع  طريق  عن 

الوالدين لالضطالع على نحو أفضل بمسؤولياتهم في رعاية ا<طفال وحمايتهم؛

(ب)    اجتثاث التمييز والعنف القائمين على نوع الجنس، وبشكل خاص إلغاء ما ال يزال نافذ� من قوانين   
تمّيز ضد النساء والفتيات، وتجريم جميع أشكال العنف المنزلي، بما فيها االغتصاب الزوجي، دون 

مزيد من اxبطاء؛

عامة،  توعية  برامج  وتنفيذ  االختياري  بالبروتوكول  المشمـولة  للجـرائم  الجـذرية  لlسبـاب  التصـدي  (ج)       
خاص  بشكل  المعرضين  ضعف�  ا<طفال  أشد  هوية  تحديد  أجل  من  عامة،  حوارات  عن  فضًال 
للوقوع ضحايا للجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري، بمن فيهم ا<طفال الذين يعيشون في 
فقر وا<طفال المهاجرون والالجئون ومجهولو النسب، وحمايتهم وتزويدهم بما يلزم من دعم 

ومساعدة؛

(د)     تعزيز الوعي بالقواعد والمفاهيم االجتماعية المتعلقة باستغالل ا<طفال في البغاء وفي المواد   
اxباحية وفهمها بغية تغيير مواقف ا<شخاص الذين يطلبون الخدمات الجنسية وسلوكهم.

بيع اoطفال

تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء انتشار ممارسة الزواج المبكر والقسري على نطاق واسع في الدولة الطرف،   -٢٠
وهي ممارسة تصل أحيان� إلى حد بيع ا<طفال. وتشعر اللجنة بقلق خاص أيض� إزاء التقارير التي تتحدث عن فتيات 
زواج  يسمى  ما  أجل  من  ا<ردن  إلى  ُيرَسلن  العمر،  من  عشرة  الحادية  تتجاوز  لم  من  منهن  صغيرات،  عراقيات 
المتعة، وهو زواج ينتهي بعد مدة محددة مسبق� تتلقى فيه ا<سرة مبلغ� مالي� مقابل الفتاة ويتمكن "الزوج" من 
عصابات  في  قسر�  أقحموهن  الفتيات  هؤالء  بعض  "أزواج"  بأن  أيض�  التقارير  وتفيد  جنسي�.  واستغاللها  إيذائها 

االتجار بالبشر. 

للحظر  الفعال  التطبيق  لضمان  وفورية  صارمة  تدابير  اعتماد  على  بقوة  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢١
القانوني لزواج ا<طفال. وبصورة خاصة، ينبغي للدولة الطرف ما يلي:

(أ)       ضمان مساءلة جميع الضالعـين فـي بيـع الفتيـات <غـراض الـزواج القســــري واxيــذاء الجنســـــــي   
واالستغالل الجنسي، وإنزال عقوبات بهم تتناسب مع جسامة الجريمة؛

(ب)     وضع نظام فعال وتنفيذه بالتعاون مع بلدان الجوار من أجل منع بيع الفتيات <غراض الزواج المبكر   
أو القسري.

أطفال السياحة بدافع ممارسة الجنس مع 

إجراءات  أو  تشريعات  أي  اعتماد  لعدم  تأسف  لكنها   ،(١٩٩٨ لعام   ٢٠ السياحة (رقم  قانون  اللجنة  تالحظ   -٢٢
محددة من أجل منع ظاهرة السياحة بدافع ممارسة الجنس مع أطفال، ا¦خذة في الزيادة في الدولة الطرف، 

ومكافحتها بشكل كامل.

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان اتخاذ تدابير فاعلة من أجل منع السياحة بدافع ممارسة الجنس   -٢٣
على  الدعوة  مجال  في  أنشطة  تنّفذ  أن  أيض�  الطرف  للدولة  وينبغي  فعالة.  بصورة  ومكافحتها  ا<طفال  مع 
تنشر  وأن  ا<طفال،  مع  الجنس  ممارسة  بدافع  السياحة  عن  الناجمة  الضارة  ا¦ثار  لتبيان  السياحة  صناعة  صعيد 
تشجع  وأن  السياحة،  ووكاالت  السفر  وكالء  أوساط  في  واسع  نطاق  على  السياحة  <خالقيات  العالمية  المدونة 

تلك الشركات على توقيع مدونة قواعد السلوك لحماية ا<طفال من االستغالل الجنسي في السفر والسياحة.

حظر بيع اoطفال واستغاللهم في المواد اsباحية وفي البغاء، والمسائل   -Sسادس
ذات الصلة (المادة 3، والفقرتان 2 و3 من المادة 4، والمواد 5 و6 و7)

أو الجزائية القائمة القوانين واللوائح الجنائية 

بعض  إدراج  رغم  بعد،  بالكامل  االختياري  للبروتوكول  تمتثل  لم  الطرف  الدولة  أن  بقلق  اللجنة  تالحظ   -٢٤
جسم  بأعضاء  االنتفاع  وقانون   ٢٠٠٩ لعام   ٩ رقم  بالبشر  االتجار  منع  قانون  مثل  الوطنية،  القوانين  في  أحكامه 

اxنسان رقم ٢٣ لعام ١٩٧٧. وبصورة خاصة، تالحظ اللجنة بقلق ما يلي:

ـ³ن قانــون العقــــوبات تعريف� واضــــح� لجريمة استغالل ا<طفال في البغاء، أو عقوبات  (أ)       عدم تضمـ  
تتناسب مع جسامة الجريمة؛

في  ا<طفال  استغالل  على  تنطبق  التي  العقوبات،  قانون  من   ٣١٠ المادة  في  ازدرائية  عبارات  ورود  (ب)     
بفساد  "المعروفات  من  اعُتبرن  إن  للفتيات  الجنسي  االستغالل  لتبرير  ُتستخدم  أن  يمكن  البغاء، 

ا<خالق"؛

الحيازة  تجريم  أو  اxباحية  المواد  في  ا<طفال  استغالل  جريمة  إلى  محدد  بشكل  اxشارة  عدم  (ج)      
المواد  ببيع  تتعلق  التي  العقوبات  قانون  من   ٣١٩ المادة  في  بأطفال  تتعلق  إباحية  لمواد  الخاصة 

البذيئة أو المفِسدة لlخالق وتوزيعها؛

(د)     عدم تطرق تشريعات الدولة الطرف إلى جميع أشكال بيع ا<طفال الواردة في المادتين ٢ و٣ من   
البروتوكول االختياري، وهي جريمة مشابهة لالتجار با<شخاص لكنها ليست متطابقة معها.

البرتوكول  من  و٣   ٢ للمادتين  بالكامل  ليمتثل  العقوبات  قانون  تنقح  أن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢٥
االختياري. وبصورة خاصة، ينبغي للدولة الطرف ما يلي:

من  ٢(ب)  المادة  عليه  نصت  كما  البغاء  في  ا<طفال  الستغالل  تعريف�  العقوبات  قانون  تضمين  (أ)       
البروتوكول االختياري، وضمان أن القانون ينص على عقوبات مناسبة للجريمة ويفرضها؛

(ب)     إزالة جميع ا<حكام االزدرائية من قانون العقوبات دون إبطاء، وضمان أن القانون ينص على عقوبات   
تتناسب مع جسامة الجريمة وال يتيح أي أعذار لمرتكبي الجرائم؛

تتعلق  التي  اxباحية  المواد  حيازة  مجرد  تجريم  وضمان  العقوبات،  قانون  من   ٣١٩ المادة  تعديل  (ج)      
بأطفال؛

(د)       تعريف جميع أشكال بيع ا<طفال وتجريمها على النحو السليم.  

المالحقة القضائية

يساور اللجنة قلق بالغ إزاء التقارير العديدة التي تفيد بإجبار الفتيات الالجئات السوريات على البغاء.  -٢٦

في  البغاء  على  ُأجبرن  الالتي  الفتيات  xنقاذ  فاعلية  أكثر  تدابير  اتخاذ  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢٧
تقريرها  في  تورد  أن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  وتحث  العدالة.  إلى  الجرائم  هذه  مرتكبي  وإحالة  الطرف  الدولة 
ولوحقوا  عليهم  القبض  ُألقي  الذين  ا<شخاص  عدد  عن  تفصيلية  معلومات  االتفاقية  بموجب  المقدم  المقبل 

قضائي� وُأحيلوا إلى العدالة وأدينوا، فضًال عن العقوبات التي ُأنِزلت بهم.

مسؤولية اoشخاص االعتباريين 

االتجار  منع  قانون  من   ١١ المادة  بموجب  االعتباريين  ا<شخاص  بمسؤولية  تعترف  الدولة  أن  اللجنة  تالحظ   -٢٨
بالبشر رقم ٩ لعام ٢٠٠٩، لكن القلق يساورها <ن القوانين ال تنص صراحة على مسؤولية ا<شخاص االعتباريين في 

الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري.

ن الدولة الطرف مسؤولية ا<شخاص االعتباريين الضالعين في أي جرائم مشمولة  توصي اللجنة بأن ُتضمِّ  -٢٩
الجرائم  خطورة  مع  تتناسب  قانونية  عقوبات  تفرض  وأن  صريح،  بشكل  التشريعات  في  االختياري  بالبروتوكول 

المرتَكبة.

الوالية القضائية خارج اsقليم وتسليم المجرمين

تعرب اللجنة عن القلق <ن تشريعات الدولة الطرف ال تزال غير واضحة بشأن فرض واليتها القضائية خارج   -٣٠
الذين  ا<شخاص  تسليم  وإمكانية  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  بجميع  يتعلق  فيما  إقليمها 

يرتكبون جرائم يشملها البروتوكول االختياري.

القضائية  واليتها  فرض  من  نها  تمكِّ المحلية  تشريعاتها  أن  ضمان  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣١
وممارستها خارج إقليمها فيما يتعلق بجميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري. وتوصي اللجنة أيض� بأن 
تستخدم الدولة المادة ٥ من البروتوكول االختياري أساس� قانوني� لتسليم المجرمين في حال عدم وجود اتفاق 

ثنائي.

سابعS- حماية حقوق اoطفال الضحايا (المادة 8، والفقرتان 3 و4 من المادة 9)

التدابير المعتمدة لحماية حقوق اoطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول 
االختياري ومصالحهم

استخدام  تجيز  التي  الجزائية  المحاكمات  أصول  قانون  من   ١٥٩ المادة  أحكام  إلى  بإيجابية  اللجنة  تنظر   -٣٢
اللجنة  لكن  بشهادتهم.  اxدالء  عند  العمر  من  عشرة  الثامنة  يكملوا  لم  الذين  للشهود  حمايًة  الحديثة  التقنية 
تشعر بالقلق إزاء عدم تزويد ا<طفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري بمساعدة قضائية مجانية 

أو دعم من أخصائيين نفسيين واجتماعيين معنيين با<طفال أثناء إجراءات العدالة الجنائية.

في ضوء الفقرة ٣ من المادة ٩ في البروتوكول االختياري، تحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة حماية   -٣٣
وبصورة  عليها.  والشهود  االختياري  البروتوكول  بموجب  المحظورة  الجرائم  ضحايا  لlطفال  كاملة  تشريعية 

خاصة، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

وحماية  والمحاكمة  التحقيق  إجراءات  طيلة  لهم  مراعية  بطريقة  الضحايا  ا<طفال  معاملة  (أ)      
خصوصيتهم؛

واجتماعيين  نفسيين  أخصائيين  من  ودعم  مجانية  قانونية  بمساعدة  الضحايا  ا<طفال  تزويد  (ب)    
معنيين با<طفال أثناء إجراءات العدالة الجنائية؛

وجلسات  القضائية  والمالحقة  التحقيق  أثناء  عليه  والمدعى  الطفل  بين  المباشر  االتصال  تجنب  (ج)      
لعمليات  الفعلي  االستخدام  لضمان  والمالية  والتقنية  البشرية  الموارد  كل  وتوفير  االستماع، 

التحقيق السرية؛

(د)      اتخاذ تدابير قانونية وعملية لكفالة حماية ا<طفال الشهود من ا<عمال االنتقامية.  

تعافي الضحايا وإعادة إدماجهم

غير  المنظمات  اتخذتها  التي  والتدابير   ٢٠٠٧ الثاني/يناير  كانون  في  ا<سري  الوفاق  دار  افتتاح  اللجنة  تالحظ   -٣٤
الحكومية التي سلط تقرير الدولة الطرف الضوء عليها، لكنها تأسف لعدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة 
وتدابير  والنفسي،  البدني  والتعافي  االجتماعي  اxدماج  إعادة  في  المساعدة  صعيد  على  الدولة  مستوى  على 
تيسير الحصول على المعلومات ذات الصلة بهذه الخدمات. وعالوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء النقص في 
إيداع  إلى  يؤدي  ما  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  لضحايا  المخصصة  المباشر  المأوى  خدمات  توفير 

الضحايا ا<طفال في مرافق االحتجاز.

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:  -٣٥

دون  االحتجاز  مرافق  من  االختياري  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  ضحايا  ا<طفال  جميع  إخراج  (أ)       
إبطاء؛

ومساعدة  مالئم  بمأوى  االختياري  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  ضحايا  ا<طفال  تزويد  ضمان  (ب)     
مالئمة من أجل إعادة إدماجهم االجتماعي وتعافيهم البدني والنفسي؛

(ج)      طلب المساعدة التقنية من اليونيسيف والمنظمة الدولية للهجرة في تنفيذ هذه التوصيات.  

ثامنS- المساعدة والتعاون على الصعيد الدولي (المادة 10)

االتفاقات المتعددة اoطراف والثنائية واsقليمية

تواصل  أن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تشجع  االختياري،  البروتوكول  من   ١٠ المادة  من   ١ الفقرة  ضوء  في   -٣٦
تعزيز التعاون الدولي عن طريق ترتيبات متعددة ا<طراف وإقليمية وثنائية، وبخاصة مع بلدان الجوار، بوسائل منها 
المشمولة  الجرائم  منع  على  القدرة  زيادة  بغية  الترتيبات،  هذه  وتنفيذ  لتنفيذ  الالزمة  وا¦ليات  اxجراءات  تعزيز 

بالبروتوكول االختياري والكشف عنها والتحقيق فيها ومالحقة المسؤولين عن أي منها قضائي� ومعاقبتهم.

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعاونها مع وكاالت ا<مم المتحدة وبرامجها، مثل منظمة   -٣٧
إلى  تهدف  تدابير  وتنفيذ  وضع  في  الحكومية،  غير  المنظمات  عن  فضًال  للطفولة (اليونيسيف)،  المتحدة  ا<مم 

تنفيذ البروتوكول االختياري بصورة فعالة.

تاسعS- المتابعة والنشر

التوصيات،  لهذه  الكامل  التنفيذ  لضمان  الالزمة  التدابير  جميع  الطرف  الدولة  تتخذ  بأن  اللجنة  توصي   -٣٨
بوسائل منها إحالتها إلى الملك والوزارات الحكومية المعنية والبرلمان والسلطات الوطنية والمحلية، فضًال عن 

المحكمة العليا، للنظر فيها على النحو الالزم واتخاذ مزيد من اxجراءات بشأنها.

الطرف  الدولة  قدمتها  التي  الخطية  والردوُد  التقريُر  واسع  نطاق  على  ُيتاح  بأن  اللجنة  وتوصي   -٣٩
والمالحظات الختامية ذات الصلة التي اعتمدتها اللجنة، بما في ذلك عن طريق اxنترنت، للناس عامة ولمنظمات 
المجتمع المدني ومجموعات الشباب والفئات المهنية وا<طفال، بغية إثارة النقاش بشأن البروتوكول االختياري 

والتوعية به وتنفيذه ورصده.

عاشر�- التقرير المقبل

عمًال بالفقرة ٢ من المادة ١٢ من البروتوكول االختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تورد مزيد� من   -٤٠
المعلومات عن تنفيذ البروتوكول االختياري في تقريرها الدوري المقبل الذي سُيقدم عمًال بالمادة ٤٤ من اتفاقية 

حقوق الطفل.

ثالثS-  تدابير التنفيذ العامة

التنسيق

وزارة  وأن  االختياري  البروتوكول  تنفيذ  عن  الرئيسية  المسؤولية  تتحمل  الدفاع  وزارة  أن  اللجنة  تالحظ   -٥
مكلفة  هيئة  وجود  عدم  إزاء  يساورها  القلق  ولكن  الصدد،  ذلك  في  أيض�  المسؤولية  من  شيئ�  تتحّمل  الداخلية 

بتنسيق التنفيذ الشامل والفعال للبروتوكول االختياري في عموم الدولة الطرف.

البروتوكول  تنفيذ  عن  الكلية  بالمسؤولية  ُيكلف  حكومي  كيان  تعيين  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٦
االختياري، وعلى إنشاء آلية مؤسسية لتنسيق تنفيذ البروتوكول االختياري على نحو فعال فيما بين الوزارات وغيرها 

من الكيانات الحكومية والشركاء الحكوميين.

تخصيص الموارد

تأسف  لكنها  لالجئين،  المساعدة  تقديم  أجل  من  ضخمة  موارد  تنفق  الطرف  الدولة  أن  اللجنة  تالحظ   -٧
لعدم توفر معلومات عن مخصصات الميزانية المرصودة لتنفيذ البروتوكول االختياري.

توصي اللجنة بأن ترصد الدولة الطرف مخصصات ميزانية كافية لتنفيذ البروتوكول االختياري على وجه   -٨
التحديد.

النشر والتوعية

المصلحة  أصحاب  على  وتوزيعه  الرسمية  الجريدة  في  االختياري  البروتوكول  نشر  اللجنة  تالحظ   -٩
المتخذة  التدابير  كفاية  لعدم  تأسف  لكنها  االختياري،  البروتوكول  يشملها  التي  المجاالت  في  المتخصصين 
للجرائم  ضحايا  ا<طفال  وقوع  إلى  تؤدي  قد  التي  وا<خطار  اxبالغ،  آليات  سيما  وال  وأحكامه،  بمبادئه  للتوعية 

المشمولة بالبروتوكول االختياري، وهو ما اعترفت به الدولة الطرف نفسها.

توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف نشر مبادئ البروتوكول االختياري وأحكامه على نطاق واسع بين   -١٠
الناس عامة وبين ا<طفال وأسرهم.

التدريب

ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لوضع برامج لتدريب أفراد القوات المسلحة والشرطة،   -١١
وxذكاء الوعي بحقوق اxنسان والقانون الدولي اxنساني بين أفراد قواتها ا<منية. لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم 

تلقي فئات أخرى من المهنيين ذوي الصلة تدريب� مناسب� على أحكام البروتوكول االختياري.

ا<طفال،  بشؤون  ُيعنون  الذين  للمهنيين  االختياري  البروتوكول  أحكام  على  تدريب  بتوفير  اللجنة  توصي   -١٢
والقضاة  والمحامين  والشرطة  الدولية  السالم  حفظ  قوات  وأفراد  الهجرة  وسلطات  المعلمين  سيما  وال 

والعاملين في المجال الطبي وا<خصائيين االجتماعيين والصحفيين.

البيانات

بنزاعات  متأثرة  بلدان  من  قادمين  الطرف  الدولة  في  الالجئين  ا<طفال  من  كبير  عدد  وجود  إلى  نظر�   -١٣
مسلحة، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود نظام مركزي لجمع البيانات من أجل تحديد هوية وتسجيل جميع 
ا<طفال الالجئين في ا<راضي الخاضعة لوالية الدولة الطرف القضائية الذين ُيحتمل أن يكونوا ُجندوا في أعمال 

عدائية في الخارج أو اسُتخدموا فيها.

هوية  وتحديد  تسجيل  أجل  من  البيانات  لجمع  مركزي�  نظام�  الطرف  الدولة  تنشئ  بأن  اللجنة  توصي   -١٤
أو  الخارج  في  عدائية  أعمال  في  ُجندوا  يكونوا  أن  ُيحتمل  الذين  القضائية  لواليتها  الخاضعين  ا<طفال  جميع 
اسُتخدموا فيها. وتوصي اللجنة أيض� بأن تضمن الدولة الطرف جمع� سليم� للبيانات الخاصة با<طفال الالجئين 
أمور  جملة  حسب  البيانات  جميع  تصنيف  وينبغي  الممارسات.  هذه  لمثل  ضحايا  وقعوا  الذين  اللجوء  وملتمسي 
الزمنية  المدة  عن  فضًال  االقتصادية،  االجتماعية  والخلفية  اxثني  وا<صل  والجنسية  والسن  الجنس  منها 

الستخدام الطفل.

رابعS- الوقاية

التجنيد الطوعي

تالحظ اللجنة عدم وجود متطوعين في القوات المسلحة في الدولة الطرف. ولكنها تعرب عن قلقها   -١٥
إزاء المادة ٢/١٢ من قانون ا<من العام التي تجيز تعيين ا<شخاص الذين يزيد عمرهم عن السابعة عشرة ضباط� 

في ا<من العام.

ثمانية  إلى  وترفعه  العام  ا<من  لضباط  الطوعي  التجنيد  سن  الطرف  الدولة  تراجع  بأن  اللجنة  توصي   -١٦
عشرة سنة من أجل تعزيز حماية ا<طفال وتدعيمها عن طريق اعتماد معيار قانوني أعلى بشكل عام.

التثقيف في مجاَلي حقوق اsنسان والسالم

ومفاهيم  السالم  مجاَلي  في  التثقيف  xدماج  الطرف  الدولة  تتخذها  التي  بالمبادرات  اللجنة  ترحب   -١٧
اxنسان  حقوق  مجاَلي  في  التثقيف  إدراج  لعدم  تأسف  لكنها  المدرسية.  المناهج  في  اxنساني  الدولي  القانون 
والسالم، وكذلك المعرفة بالبروتوكول االختياري، كجزء إلزامي في مناهج التعليم االبتدائي والثانوي وفي برامج 

تدريب المعلمين.

توصي اللجنة بأن تدمج الدولة الطرف التثقيف اxلزامي في مجاَلي حقوق اxنسان والسالم في مناهج   -١٨
جميع المدارس، بما فيها المدارس العسكرية، مع اxشارة بشكل خاص إلى البروتوكول االختياري.

خامسSً- الحظر والمسائل ذات الصلة

التشريعات واللوائح الجنائية النافذة

تالحظ اللجنة تعليق االستدعاء إلى الخدمة الوطنية حتى إشعار الحق، لكنها تعرب عن القلق إزاء التباين   -١٩
السن  تتراوح  إذ  الطرف،  الدولة  تشريعات  عليه  تنص  كما  المسلحة  القوات  في  اxلزامي  للتجنيد  الدنيا  السن  في 
المسلحة  القوات  لتجنيد  صريحين  وتجريم  حظر  وجود  لعدم  أيض�  القلق  اللجنة  ويساور  سنة.  و١٨   ١٥ بين  الدنيا 
الشركات  ولتشغيل  العدائية،  ا<عمال  في  واستخدامهم  ا<طفاَل  للدولة  التابعة  غير  المسلحة  والجماعات 
ا<منية الخاصة ا<طفاَل واستخدامهم. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك <ن التشريعات في الدولة الطرف ال تحدد 
للمحكمة  ا<ساسي  روما  نظام  في  طرف  ا<ردن  أن  مع  حرب،  جريمة  بوصفه  سنة   ١٥ سن  دون  ا<طفال  تجنيد 

الجنائية الدولية.

تحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء مراجعة شاملة لتشريعاتها من أجل مواءمتها بالكامل مع مبادئ   -٢٠
البروتوكول االختياري وأحكامه، وال سيما:

للدولة  التابعة  غير  المسلحة  والجماعات  المسلحة  القوات  لتجنيد  صريحين  وتجريم  حظر  فرض  (أ)       
ا<طفاَل  الخاصة  ا<منية  الشركات  ولتشغيل  العدائية،  ا<عمال  في  واستخدامهم  ا<طفاَل 

واستخدامهم؛

(ب)     ضمان أن جريمة التجنيد غير القانوني لlطفال على يد القوات المسلحة والجماعات المسلحة غير   
التابعة للدولة تنطبق في زمن السلم وزمن الحرب على السواء؛

(ج)      تحديد تجنيد ا<طفال دون سن ١٥ سنة بوصفها جريمَة حرب ومعاقبة مرتكبيها؛  

الخاصة  وا<منية  العسكرية  الشركات  على  ل¯شراف  محلية  تنظيمية  تشريعات  اعتماد  ضمان  (د)     
ومساءلتها، وتنفيذ هذه التشريعات.

تجنيد الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة اoطفاَل واستخدامها لهم

الالجئين  ا<طفال  السورية  المسلحة  الجماعات  بتجنيد  تفيد  التي  التقارير  إزاء  بالغ  قلق  عن  اللجنة  تعرب   -٢١
السوريين من مخيمات الالجئين في الدولة الطرف واستخدامهم في أدوار قتالية وأدوار داعمة في آن واحد.

تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع تدابير فعالة بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة من أجل   -٢٢
لتلك  وتحقيق�  المسلحة.  النزاعات  في  لُيستخدموا  مجاورة  بلدان  إلى  وإرسالهم  تجنيدهم  من  ا<طفال  حماية 
الغاية، ينبغي للدولة الطرف أن تنظم حمالت توعية بشأن وضع ا<طفال الذين ُيزج بهم في النزاعات المسلحة، 
مخيمات  في  يعيشون  الذين  للمراهقين  مالئمة  وترفيهية  تعليمية  أنشطة  توفير  أجل  من  جهودها  تكثف  وأن 

الالجئين كوسيلة تمنع على نحو فعال تجنيدهم على يد الجماعات المسلحة.

الوالية القضائية خارج اsقليم

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إنشاء والية قضائية خارج إقليمها وممارسة تلك الوالية فيما   -٢٣
الصلة  ذات  الدولية  الصكوك  أيض�  ذلك  في  تراعي  وأن  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  بجميع  يتعلق 

التي هي طرف فيها، بما فيها نظام روما ا<ساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

 

تسليم المجرمين

المشمولة  الجرائم  مرتكبي  لتسليم  المزدوج  التجريم  شرط  الطرف  الدولة  تلغي  بأن  اللجنة  توصي   -٢٤
ذات  الثنائية  وإجراءاتها  معاهداتها  جميع  في  بالكامل  الجرائم  هذه  إدماج  تضمن  وبأن  االختياري،  بالبروتوكول 

الصلة.

سادسS- الحماية والتعافي وإعادة اsدماج 

التدابير المتخذة لحماية حقوق اoطفال الضحايا

تعرب اللجنة عن القلق إزاء كثرة حاالت اxعادة القسرية والترحيل لlسر وا<طفال الفلسطينيين الفارين   -٢٥
من النزاع في الجمهورية العربية السورية على مدار السنوات الثالث الماضية.

الكاملة لlطفال الفلسطينيين وأسرهم الفارين  الحماية  الدولة الطرف على ضمان توفير  تحث اللجنة   -٢٦
الرفض  عدم  ذلك  في  بما  القسرية،  اxعادة  عدم  بمبدأ  الكامل  التقيد  وضمان  السورية،  العربية  الجمهورية  من 
من  وأسرهم  اللجوء  وملتمسي  الالجئين  ا<طفال  جميع  تمّكن  تضمن  أن  الطرف  للدولة  وينبغي  الحدود.  عند 

الحصول على إجراءات منصفة وفعالة لتحديد وضعهم، دون تمييز.

أجل التعافي البدني والنفسي وإعادة اsدماج االجتماعي تقديم المساعدة من 

لكنها  السوريين،  الالجئين  ا<طفال  إلى  الطرف  الدولة  تقدمها  التي  الهائلة  بالمساعدات  اللجنة  تعترف   -٢٧
أن  ُيحتمل  اللجوء الذين  وملتمسي  الالجئين  ا<طفال  هوية  لتحديد  كاٍف  اهتمام  إيالء  عدم  بالغ إزاء  بقلق  تشعر 
محدودية  إزاء  أيض�  قلق  اللجنة  ويساور  بالنزاع.  مرتبطة  صدمات  إلى  تعرضوا  أو  النزاع  في  شاركوا  يكونوا 
المساعدة على التعافي البدني والنفسي التي تلقاها ا<طفال السوريون الذين يعانون من ضيق شديد وإعاقات 
حسية أو ذهنية أو عقلية نتيجة تعرضهم للعنف والمحن المرتبطة بالحرب في الجمهورية العربية السورية أو 

مشاهدتهم لها. 

توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تدريب� منهجي� على التحديد المبكر لهوية ا<طفال الذين ُيحتمل   -٢٨
العاملين  وخاصة  أجلهم،  من  أو  ا<طفال  مع  العاملين  المهنيين  جميع  إلى  به  تأثروا  أو  النزاع  في  شاركوا  أنهم 
للدولة  وينبغي  والطب.  التعليم  مجالي  في  والعاملين  الجيش،  وأفراد  الهجرة،  ودوائر  الحدودية  النقاط  في 
أن  ُيحتمل  الذين  اللجوء  وملتمسي  الالجئين  ا<طفال  إلى  المقدمين  والدعم  المساعدة  تعزز  أن  أيض�  الطرف 
يكونوا شاركوا في النزاع أو تعرضوا إلى الصدمة والتشريد المرتبطين بالنزاع، وتزويدهم بدعم ومساعدة خاصة، 
بطرق منها طلب المساعدة من الشركاء الدوليين والوكاالت الدولية من أجل وضع برامج لتعافي هؤالء ا<طفال 

البدني والنفسي.

سابعS- المساعدة والتعاون الدوليان 

التعاون الدولي

الخاصة  والممثلة  ا<حمر  للصليب  الدولية  اللجنة  مع  تعاونها  الطرف  الدولة  تواصل  بأن  اللجنة  توصي   -٢٩
منظمة  مع  أكبر  بشكل  التعاون  إمكانية  في  تنظر  وأن  وتعززه،  المسلح  والنزاع  با<طفال  المعنية  العام  لlمين 

ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وغيرها من كيانات ا<مم المتحدة في تنفيذ البروتوكول االختياري.

ثامنS- المتابعة والنشر

التوصيات،  لهذه  الكامل  التنفيذ  لضمان  الالزمة  التدابير  جميع  الطرف  الدولة  تتخذ  بأن  اللجنة  توصي   -٣٠
بوسائل منها إحالتها إلى البرلمان والوزارات المعنية، بما فيها وزارة الدفاع، والمحكمة العليا والسلطات المحلية 

للنظر فيها على النحو الالزم واتخاذ مزيد من اxجراءات بشأنها.

وتوصي اللجنة بأن ُيتاح التقرير ا<ولي والردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف والمالحظات الختامية   -٣١
ولمنظمات  عامة  للناس  اxنترنت،  طريق  عن  ذلك  في  بما  واسع،  نطاق  على  اللجنة  اعتمدتها  التي  الصلة  ذات 
المجتمع المدني ومجموعات الشباب والفئات المهنية وا<طفال، بغية إثارة النقاش بشأن البروتوكول االختياري 

والتوعية به وتنفيذه ورصده.

تاسعS- التقرير المقبل

عمًال بالفقرة ٢ من المادة ٨ من البروتوكول االختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تورد مزيد� من   -٣٢
المعلومات عن تنفيذ البروتوكول االختياري وهذه المالحظات الختامية في تقريرها الدوري المقبل الذي سُيقدم 

عمًال بالمادة ٤٤ من اتفاقية حقوق الطفل.

(NCFA) تم النشر من قبل المجلس الوطني لشؤون ا<سرة
من خالل المساعدة الفنية والماليةالتي قدمتها منظمة ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسف)

اoردن : المالحظات الختامية
والتوصيات

اللجنة الدولية لحقوق الطفل

(١٥)

والبروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل والمعنية ببيع ا<طفال، واستغالل ا<طفال في البغاء، واستخدام 
ا<طفال في المواد اxباحية في اجتماعيها رقم ١٨٧٩ و١٨٧٨ (انظر CRC/C/SR. ١٨٧٩) اللذين تم عقدهما في ٢٧ أيار 

من عام ٢٠١٣، وتم اعتماده في االجتماع رقم ١٩٠١ الذي تم عقده في ١٣ حزيران من عام ٢٠١٤.

الرابع  الدوريين  للتقريرين  الجامع  بالتقرير  المتعلقة   - الختامية  والتوصيات  المالحظات  نشر  من  الغرض  إن 
بإشراك  والمتعلقة  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياريين  البروتوكولين  بموجب  ا<ولية  والتقارير  والخامس 
إنتاج  في  ا<طفال  واستخدام  البغاء،  في  ا<طفال  واستغالل  ا<طفال،  وبيع  المسلحة،  النزاعات  في  ا<طفال 
والبرلمانيون  الحكومية،  الوكاالت  ذلك  في  بما  المعنية  المؤسسات  جميع  أن  من  التأكد  هو  اxباحية -  المواد 
الموكل  الدور  يلعبون  وا<طفال  المدني،  والمجتمع  المتحدة،  ا<مم  ووكاالت  الحكومية،  غير  والمنظمات 
حياة  على  إيجابي  تأثير  بالتالي  لهم  وكان  الختامية،  والتوصيات  للمالحظات  الفعال  التنفيذ  ضمان  في  إليهم 
مجال  في  النظر  مسؤولية  المعنية  المؤسسات  وتتحمل  ا<ردن.  في  الطفل  حقوق  واوضاع  ا<طفال 
مسؤولياتهم، وخبراتهم، زمعارفهم، ولعب الدور المنوط بکل منهم من أجل ضمان تنفيذ هذه المالحظات 

والتوصيات الختامية.

اتفاقية حقوق الطفل
Distr.: Generalا<مم المتحدة

8 July 2014
Original: English

لجنة حقوق الطفل
المالحظات الختامية على التقرير المقدم من اoردن بموجب الفقرة 1 من المادة 12 من 
البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع اoطفال واستغالل اoطفال في 

البغاء وفي المواد اsباحية@

نظرت اللجنة في التقرير ا<ولي لlردن (CRC/C/OPSC/JOR/١) في جلستها ١٨٧٨ المعقودة في ٢٧ أيار/مايو   -١
 ١٣ في  المعقودة   ١٩٠١ جلستها  في  التالية  الختامية  المالحظات  واعتمدت   ،(١٨٧٨.CRC/C/SR الوثيقة  (انظر   ٢٠١٤

حزيران/يونيه ٢٠١٤.

أوًال- مقدمة

CRC/C/OPSC/-) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها ا<ولي وبردودها الخطية على قائمة القضايا  -٢
JOR/Q/١/Add.١). وتعرب عن تقديرها للحوار البّناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

وتذّكر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه المالحظات الختامية ينبغي أن ُتقرأ مقترنة بالمالحظات الختامية   -٣
والخامس  الرابع  للتقريرين  الجامع  الطرف  الدولة  بتقرير  يتعلق  فيما   ٢٠١٤ حزيران/يونيه   ١٣ في  اعُتمدت  التي 
البروتوكول  بموجب  المقدم  ا<ولي  وبتقريرها   ،(٤-٥/CRC/C/JOR/CO) الطفل  حقوق  اتفاقية  بموجب  المقدم 

.(١/CRC/C/OPAC/JOR/CO) االختياري بشأن اشتراك ا<طفال في المنازعات المسلحة

ثانيS- مالحظات عامة

الجوانب اsيجابية

ترحب اللجنة باعتماد قانون منع االتجار بالبشر رقم ٩ لعام ٢٠٠٩.  -٤

وترحب اللجنة كذلك بالتقدم المحرز في إنشاء المؤسسات واعتماد الخطط والبرامج الوطنية التي تيسر   -٥
تنفيذ البروتوكول االختياري، بما في ذلك:

إنشاء أفرقة وطنية لحماية ا<سرة؛ (أ)   

االستراتيجية الوطنية لمنع االتجار بالبشر التي أطِلقت في آذار/مارس ٢٠١٠؛ (ب)   

إنشاء وحدات مكافحة االتجار بالبشر. (ج)   

ثالثS- البيانات

جمع البيانات

 ،٢٠١٢ نيسان/أبريل  في  الجنائي  البحث  xدارة  تابعة  بالبشر  االتجار  لمكافحة  وحدة  إنشاء  اللجنة  تالحظ   -٦
وتكليفها بتسجيل جميع حاالت االتجار بالبشر وجميع البيانات ذات الصلة، وتالحظ توقيع مذكرة تفاهم لتدريب 
الدولة  إنشاء  عدم  إزاء  بالقلق  تشعر  لكنها  العاملين،  ا<طفال  عن  البيانات  جمع  وسائل  على  العمل  مفتشي 

الطرف نظام� لجمع البيانات عن جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري.

اتفاقية حقوق الطفل
Distr.: Generalا<مم المتحدة

7 July 2014
Arabic
Original: English

لجنة حقوق الطفل
المالحظات الختامية المتعلقة بالتقرير المقدم من اoردن بموجب الفقرة 1 من المادة 8 من 
البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك اoطفال في المنازعات المسلحة@

نظرت اللجنة في التقرير ا<ولي لlردن (CRC/C/OPAC/JOR/١) في جلستها ١٨٧٩ المعقودة في ٢٧ أيار/مايو   -١
٢٠١٣، واعتمدت المالحظات الختامية التالية في جلستها ١٩٠١ المعقودة في ١٣ حزيران/يونيه ٢٠١٤.

أوًال- مقدمة

CRC/C/OPAC/-) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها ا<ولي وردودها الخطية على قائمة المسائل  -٢
JOR/Q/١/Add.١). وُتعرب عن تقديرها للحوار البّناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

وتذّكر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه المالحظات الختامية ينبغي أن ُتقرأ مقترنة بالمالحظات الختامية   -٣
التي اعتمدتها اللجنة في ١٣ حزيران/يونيه ٢٠١٤ فيما يتعلق بتقرير الدولة الطرف الجامع للتقريرين الرابع والخامس 
البروتوكول  بموجب  المقدم  ا<ولي  وبالتقرير   ،(٤-٥/CRC/C/JOR/CO) الطفل  حقوق  اتفاقية  بموجب  المقدم 
CRC/C/OP-) باحيةxاالختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع ا<طفال واستغالل ا<طفال في البغاء وفي المواد ا

.(١/SC/JOR/CO

ثانيS-  مالحظات عامة

الجوانب اsيجابية

ترحب اللجنة بمختلف التدابير اxيجابية المتخذة في المجاالت المتصلة بتنفيذ البروتوكول االختياري، وال   -٤
سيما بما يلي:

(أ)      الجهود الهائلة التي تبذلها الدولة الطرف من أجل استيعاب آالف الالجئين السوريين، بمن فيهم   
بتكلفة  أو  مجان�  العامة  الخدمات  من  كثير  على  الحصول  من  وتمكينهم  أراضيها،  في  ا<طفال، 

زهيدة؛

(ب)     كون ا<ردن أول بلد في الشرق ا<وسط تقّيد بالمهلة التي حددتها اتفاقية حظر استعمال وتخزين   
وإنتاج ونقل ا<لغام المضادة لlفراد وتدمير تلك ا<لغام، وأعلن خلّوه من ا<لغام ا<رضية في عام 

٢٠١٢؛

(ج)     مبادرة أجيال السالم العالمية التي أطلقها ا<مير فيصل بن الحسين من ا<ردن عام ٢٠٠٧، وهدفها   
في  الناس  بين  للتقريب  الرياضة  استخدام  على  العالم  أنحاء  جميع  من  شابة  قيادات  تدريب 

المجتمعات التي تشهد نزاعات.

اتفاقية حقوق الطفل
Distr.: Generalا<مم المتحدة

7 July 2014
Arabic
Original: English

المملكة ا<ردنية الهاشمية
رقم اxيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية

(٢٠١٧/10/٥٢٩٨)
يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى 

مصنفه وال يعّبر هذا المصنف عن رأي دائرة المكتبة 
الوطنية أو أي جهة حكومية أخرى



التمهيد: المقدمـــة :

وقعت حكومة المملكة ا<ردنية الهاشمية على اتفاقية ا<مم المتحدة لحقوق الطفل بتاريخ ٢٩  آب من عام ١٩٩٠ 
وصادقت عليها بتاريخ ٢٤  أيار من عام ١٩٩١. وعليه تلتزم حكومة المملكة بتقديم تقرير دوري كل خمس سنوات 
إلى لجنة ا<مم المتحدة لحقوق الطفل في جنيف/ سويسرا، وقد نظرت هذه اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين 
الدوريين الرابع والخامس لlردن في اجتماعيها رقم ١٨٧٧ و١٨٧٨ (انظر CRC/C/SR.١٨٧٧ & ١٨٧٨) اللذين عقدا بتاريخ ٢٦ 
و ٢٧ أيار من عام ٢٠١٤، وتم اعتمادهما في اجتماعها رقم ١٩٠١ الذي عقد بتاريخ  ١٣ حزيران من عام ٢٠١٤، ودعت اللجنة 
أن  على   ،٢٠١٩ عام  من  حزيران   ٢٢ في  السادس  الدوري  تقريرها  تقديم  إلى  الهاشمية  ا<ردنية  المملكة  حكومة 
والخامس،  الرابع  الدوريين  للتقريرين  الختامية  المالحظات  بمتابعة  المتعلقة  المعلومات  التقرير  هذا  يتضمن 
باxضافة إلى ذلك نظرت اللجنة في التقارير ا<ولية لlردن في البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل والتي 
ببيع  المتعلقة  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري  والبروتوكول  المسلحة  النزاعات  في  ا<طفال  بإشراك  تتعلق 
ا<طفال، واستغالل ا<طفال في البغاء، واستخدام ا<طفال في إنتاج المواد اxباحية في اجتماعيها رقم ١٨٧٩ و١٨٧٨ 
(انظر CRC/C/SR.١٨٧٩) اللذين عقدا بتاريخ  ٢٧ أيار من عام ٢٠١٣، وتم اعتماده في اجتماع رقم ١٩٠١ الذي عقد بتاريخ ١٣ 
حزيران من عام ٢٠١٤، وقد أوصت اللجنة بأن تتخذ الدولة جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في 
المالحظات الختامية المتعلقة بالتقرير الدوري الجامع للتقريرين الرابع والخامس والبروتوكولين االختياريين تنفيذا 
من  المزيد  واتخاذ  المالئم  النحو  على  فيها  للنظر  المعنية  الجهات  إلى  إحالتها  منها  إجراءات  عدة  طريق  عن  تاما 

اxجراءات المتعلقة بها.

كما أوصت اللجنة  بنشر التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس والمالحظات والتوصيات الختامية على 
شبكة  طريق  عن  النشر  الحصر  ال  المثال  سبيل  على  تشمل  طرق  عبر  ذلك  يكون  وأن  الدولة،  بلغات  واسع  نطاق 
الشباب،  ومجموعات  اxعالم،  ووسائل  والمنظمات،  المدني  وللمجتمع  الجمهور،  لعامة  واxتاحة  االنترنت، 
عليهما،  والتعرف  االختياريين،  وبروتوكوليها  االتفاقية  مناقشة  أجل  من  وا<طفال،  المهنية،  والمجموعات 

وتنفيذهما ورصدهما.

اهداف  تحقيق  الى  الرامية  الجهود  بمتابعة   (NCFA) ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  قانون  عليه  نص  لما  ووفقا 
االردنية  المملكة  صادقت  التي  والشباب  واالطفال  والمراة  االسرة  بشؤون  المتعلقة  الدولية  واالتفاقيات  المواثيق 
والتوصيات  المالحظات  تنفيذ  متابعة   وضمان  الطفل  حقوق  التفاقية  الدورية  التقارير  بإعداد  عليها،   الهاشمية 
تنفيذ  لمتابعة  شاملة  عمل  خطة  بوضع  المجلس  قام  الدولية،   الطفل  حقوق  لجنة  عن  الصادرة  الختامية 
اxقليمي  المكتب  من  فنية  وبمساعدة  لlردن،   ا<خير  الدوري  بالتقرير  المتعلقة  الختامية  والتوصيات  المالحظات 
المتعلقة  الختامية  والتوصيات  المالحظات  آخر  حول  الوعي  لنشر  تشاورية  عملية  بدأت  ا<ردن،  في  لليونيسف 
بالتقرير الدوري الجامع للتقريرين الرابع والخامس لlردن، وتم وضع خطة عمل شاملة للمتابعة في ضوء توصيات 
لنشر  المتابعة  عمل  خطة  من  جزء�  الختامية  والتوصيات  المالحظات  يشمل  الذي  التقرير  هذا  ويعد  اللجنة. 

المالحظات والتوصيات الختامية على نطاق واسع في جميع أرجاء المملكة.

يلتزم المجلس الوطني لشؤون ا<سرة (NCFA) بنشر الوعي حول حقوق الطفل على نطاق واسع، وسوف يساعد 
الوطني  المجلس  سيتابع  كما  الهدف.  هذا  تحقيق  في  الختامية  والتوصيات  بالمالحظات  المختص  التقرير  هذا 

لشؤون ا<سرة، المالحظات والتوصيات الختامية التفاقية ا<مم المتحدة لحقوق الطفل وبروتوكوليها االختياريين 
المالحظات  توزيع  وسيتم   .٢٠١٩ عام  من  حزيران  شهر  في  تسليمه  المقرر  السادس  الدوري  التقرير  تقديم  قبل 
والمسؤولين،  والصحفيين،  البرلمانيين،  ذلك  في  بما  المعنيين،  جميع  على  واسع  نطاق  على  الختامية  والتوصيات 
الوزارات  مع  دقيقة  متابعة  إجراء  وسيتم  أنفسهم.  وا<طفال  العامة،  والجماهير  المدني،  والمجتمع  والقضاة، 
المعنية على المستوى الوطني وجميع اxدارات المعنية على مستوى المحافظات لضمان اتخاذ الخطوات الالزمة 

على المستوى الوطني من أجل تنفيذ المالحظات والتوصيات الختامية.

لما  اليونسيف  للطفولة/  المتحدة  االمم  لمنظمة  امتنانه  عن   (NCFA) ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  ويعرب 
قدمته من مساعدات فنية مفيدة جد� في المتابعة الفعالة للمالحظات والتوصيات الختامية لضمان بذل الجهات 
جميع   (NCFA) ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  يشكر  كما  الختامية.  والتوصيات  المالحظات  لتنفيذ  المعنية 

المعنيين على اهتمامهم ودعمهم لهذا الجهد لتكون المملكة االردنية الهاشمية بلدا صديقا للطفل .

وا� ولي التوفيق

أمين عام المجلس الوطني لشؤون ا<سرة
فاضل  محمد الحمود

لجنة حقوق الطفل

المالحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس ل7ردن@

جلستيها  في   (٤-٥/CRC/C/JOR) والخامس  الرابع  الدوريين  للتقريرين  الجامع  التقرير  في  اللجنة  نظرت   -١
 ١٩٠١ جلستها  في  واعتمدت،   ،٢٠١٤ أيار/مايو  و٢٧   ٢٦ في  المعقودتين  و١٨٧٨)،   ١٨٧٧.CRC/C/SR (انظر  و١٨٧٨   ١٨٧٧

المعقودة في ١٣ حزيران/يونيه ٢٠١٤، المالحظات الختامية التالية.

أوًال- مقدمة

CRC/C/-) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف التقرير الموحد الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس  -٢
حقوق  لحالة  أفضل  فهم�  أتاحت  التي   ،(١.Add/٤-٥/CRC/C/JOR/Q) القضايا قائمة  على  الخطية  والردود   (٤-٥/JOR
المتعدد  الطرف  الدولة  وفد  مع  دار  الذي  البناء  للحوار  تقديرها  عن  اللجنة  وُتعرب  الطرف.  الدولة  في  الطفل 

القطاعات.  

أحرزته ثانيS- تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي 

ترحب اللجنة باعتماد التدابير التشريعية التالية:  -٣

(أ)       قانون منع االتجار بالبشر رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩؛  

(ب)     قانون الحماية من العنف ا<سري رقم ٦ لسنة ٢٠٠٨؛  

(ج)      قانون حقوق ا<شخاص المعوقين رقم ٣١ لسنة ٢٠٠٧.  

وتالحظ اللجنة مع التقدير أيض� تصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية أو انضمامها إليها:  -٤

في  المسلحة  المنازعات  في  ا<طفال  اشتراك  بشأن  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري  البروتوكول  (أ)        
أيار/مايو ٢٠٠٧؛

(ب)     البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع ا<طفال واستغالل ا<طفال في البغاء وفي   
المواد اxباحية في كانون ا<ول/ديسمبر ٢٠٠٦؛

(ج)      اتفاقية حقوق ا<شخاص ذوي اxعاقة في آذار/مارس ٢٠٠٨؛  

التفاقية  المكمل  وا<طفال،  النساء  وبخاصة  با<شخاص،  االتجار  ومعاقبة  وقمع  منع  بروتوكول  (د)      
ا<مم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في حزيران/ يونيه ٢٠٠٩.

وترحب اللجنة أيض� بالتدابير المؤسسية والسياساتية التالية:  -٥

(أ)        االستراتيجية الوطنية لlشخاص ذوي اxعاقة (٢٠٠٧-٢٠١٥)؛  

(ب)     االستراتيجية الوطنية لمنع االتجار بالبشر التي ُأطِلقت في آذار/مارس ٢٠١٠؛  

(ج)     المؤشرات التي وضعها المجلس الوطني لشؤون ا<سرة الستخدامها كمبادئ توجيهية من أجل   
تعزيز القدرات في مجال رصد تنفيذ االتفاقية.

الخاصة  اxجراءات  إلى  دعوة  أول   ٢٠٠٦ نيسان/أبريل  في  وّجهت  الطرف  الدولة  أن  بارتياح  اللجنة  وتالحظ   -٦
لlمم المتحدة لزيارة البلد.

(5)

ثالثS- دواعي القلق والتوصيات الرئيسية

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44 (6) من االتفاقية)

التوصيات السابقة المقدمة من اللجنة

ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف في تنفيذ المالحظات الختامية التي أبدتها اللجنة في عام ٢٠٠٦ بشأن   -٧
هذه  في  الواردة  التوصيات  بعض  أن  ا<سف  مع  تالحظ  أنها  غير   ،(٣/CRC/C/JOR/CO) الثالث  الدوري  تقريرها 

المالحظات لم ُتنفذ تنفيذ� كامًال.

أو  بالكامل  ُتنفذ  لم  التي  التوصيات  لتنفيذ  الالزمة  التدابير  جميع  الطرف  الدولة  تتخذ  بأن  اللجنة  توصي   -٨
بشكل كاٍف، وتكرر بشكل خاص التوصيات التي قدمتها إلى الدولة الطرف بشأن ما يلي:

جميع  على  الطفل  حقوق  مجال  في  العاملة  والمؤسسات  الهيئات  بين  التنسيق  تعزيز  مواصلة  (أ)       
المستويات بغية ضمان تنفيذ االتفاقية بشكل موحد في جميع المحافظات؛

بشأن  البيانات  جمع  وضمان  ا<طفال،  عن  مركزية  بيانات  قاعدة  بإنشاء  البيانات  جمع  آليات  تعزيز  (ب)     
بجميع  يتعلق  فيما  العمر  منها  معايير  حسب  وتصنيفها  االتفاقية  تغطيها  التي  المجاالت  جميع 
الذين  ا<طفال  وفئات  والريفية،  الحضرية  والمناطق  والجنس،  عشرة،  الثامنة  دون  ا<شخاص 
لصوغ  واستخدامها  االتفاقية  مع  تتسق  مؤشرات  وضع  وينبغي  خاصة.  حماية  إلى  يحتاجون 

سياسات وبرامج تهدف إلى تنفيذ االتفاقية بصورة فعالة؛

(ج)     مواصلة وضع أساليـب مبتكرة ومواتيـة للطفل xذكـاء الوعـي بفحـوى االتفاقيـة ومقاصـدها، وال   
في  المقيمين  ا<طفال  إلى  الوصول  بغية  اxعالم  وسائل  طريق  وعن  المحلي  الصعيد  على  سيما 

أنأى المناطق في البلد؛

(د)      مواصلة تعزيز جهودها الرامية إلى توفير مستوى مناسب ومنهجي من التدريب و/أو التوعية في   
والمحامين،  كالقضاة،  و<جلهم،  ا<طفال  مع  العاملة  المهنية  للفئات  الطفل  حقوق  مجال 
والمؤسسات،  المدارس  ومديري  والمعملين،  الصحيين،  والعاملين  القانون،  إنفاذ  وموظفي 

وا<خصائيين االجتماعيين، ورجال الدين، وقادة المجتمعات المحلية، فضًال عن الصحفيين؛

(ه)     ضمان حصول المؤسسة الوطنية لحقوق اxنسان على الموارد البشرية والمالية والتقنية الكافية،   
الصعيدين  على  وتقييمه  االتفاقية  تنفيذ  في  المحرز  التقدم  لرصد  الالزمة  التسهيالت  وامتالكها 

الوطني والمحلي، فضًال عن تلقي الشكاوى المقدمة من ا<طفال والتحقيق فيها ومعالجتها؛

وضع وتعزيز المشاريع المشتركة للتثقيف في مجال حقوق اxنسان، وإدراج التثقيف في مجال  (و)   
لمرحلَتي  الدراسية  المناهج  في  الطفل،  حقوق  مجال  في  التثقيف  سيما  وال  اxنسان،  حقوق 

التعليم االبتدائي والثانوي.

التحفظات

سحب  إمكانية  في  ستنظر  الطرف  الدولة  بأن  الحوار  أثناء  الوفد  رئيسة  به  صّرحت  ما  اللجنة  تالحظ   -٩
غير  و٢١   ٢٠ المادتين  على  الطرف  الدولة  تحفظ  بأن  رأيها  عن  مجدد�  اللجنة  وتعرب  االتفاقية.  على  تحفظاتها 

ضروري، وكذلك عن قلقها إزاء الطبيعة العامة وغير الدقيقة لتحفظ الدولة الطرف على المادة ١٤.

(6)

تحفظاتها  طبيعة  في  النظر  تعيد  بأن  الطرف  الدولة  إلى  قدمتها  التي  السابقة  توصيتها  اللجنة  تكرر   -١٠
 ١٩٩٣ عام  في  اxنسان  لحقوق  العالمي  المؤتمر  اعتمدهما  اللذين  فيينا  عمل  وبرنامج  xعالن  وفق�  سحبها  بغية 

(CRC/C/JOR/CO/٣، الفقرة ١١).

 التشريعات

تالحظ اللجنة مع التقدير أن نشر االتفاقية في الجريدة الرسمية بموجب القانون رقم ٥٠ لسنة ٢٠٠٦، عمًال   -١١
اللجنة  لكن  المحلية.  القوانين  على  ا<ولوية  لها  وأن  القانوني  وضعها  أوضح  قد  اللجنة،  قدمتها  سابقة  بتوصية 
قلقة إزاء التأخر الكبير في اعتماد قانون حقوق الطفل ومشروع قانون ا<حداث. وتشعر اللجنة بالقلق أيض� <ن 

جهود مواءمة اxطار القانوني المحلي مع مبادئ االتفاقية وأحكامها ال تزال غير كافية.

الحقوق  بجميع  إحاطته  وضمان  إبطاء  دون  الطفل  حقوق  قانون  سّن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -١٢
قانون  مشروع  اعتماد  في  الطرف  الدولة  تعّجل  بأن  كذلك  اللجنة  وتوصي  االتفاقية.  عليها  تنص  التي  والمبادئ 
با<طفال  المتعلقة  المحلية  القوانين  جميع  بدقة  الطرف  الدولة  تراجع  بأن  توصيتها  اللجنة  وتكرر  ا<حداث. 
واللوائح اxدارية ذات الصلة بغية ضمان استنادها إلى الحقوق ومطابقتها لالتفاقية (CRC/C/JOR/CO/٣، الفقرة ١٣).

 تخصيص الموارد

المخصصة  الميزانيات  لتحليل  ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  أجراها  التي  بالدراسة  اللجنة  ترحب   -١٣
لlطفال، فضًال عن وضع نموذج للميزانية يتضمن ا<هداف االستراتيجية والمهام التي تضطلع بها كل وزارة من 
الميزانية  في  العامة  التخفيضات  إزاء  اللجنة  يساور  القلق  لكن  حقوقهم.  وحماية  ا<طفال  احتياجات  تلبية  أجل 

الوطنية التي تهدد التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مجال نماء الطفل.

xعمال  المخصصة  "الموارد  بشأن   ٢٠٠٧ عام  في  اللجنة  نّظمته  الذي  العامة  المناقشة  يوم  ضوء  في   -١٤
الدولة  تقوم  بأن  اللجنة  توصي  االتفاقية،  من  و٦  و٤   ٢ المواد  على  وبالتركيز  الدول"،  مسؤولية   - الطفل  حقوق 

الطرف بما يلي:

(أ)        مواصلة تخصيص موارد كافية في الميزانية xعمال حقوق الطفل، عمًال بالمادة ٤ من االتفاقية؛  

(ب)    إجــراء تقييمات منهجيــة <ثر السياسات الهادفـــة إلى تقليـــص العجز في الميزانية الوطنية على   
في  سلب�  قد تؤثر  سياسات  أي  اعتماد  التقييمات، االمتناع عن  تلك  نتيجة  الطفل، وبناًء على  حقوق 

ا<طفال؛

في  الطفل  حقوق  على  قائم  نهج  اعتماد  الطرف،  الدولة  وضعته  الذي  الميزانية  نموذج  على  بناًء  (ج)       
في  واستخدامها  للطفل  المخصصة  للموارد  تتّبع  نظام  بتطبيق  وذلك  الدولة،  ميزانية  وضع 
على  أيض�  اللجنة  وتحث  الطفل.  مجال  في  االستثمار  حجم  إبراز  وبالتالي  عام،  بشكل  الميزانية 
في  القطاعات  من  قطاع  أي  في  االستثمارات  <ثر  تقييمات  إجراء  أجل  من  التتّبع  نظام  استخدام 

مصالح الطفل الفضلى، وضمان قياس اختالف أثر هذه االستثمارات بين الفتيات والفتيان؛

تدابير  تتطلب  قد  التي  الضعف  أو  الحرمان  أوضاع  في  لlطفال  استراتيجية  ميزانية  بنود  تحديد  (د)      
اجتماعية إيجابية، وضمان حماية بنود الميزانية هذه حتى في أوقات ا<زمات االقتصادية أو الكوارث 

الطبيعية أو حاالت الطوارئ ا<خرى.

(7)

(1) (٢)

قام  أن  وبعد   .(UNCRC) الطفل  لحقوق  المتحدة  ا<مم  اتفاقية  في  طرف�  الهاشمية  ا<ردنية  المملكة  تعد 
التقرير  وقدم   .١٩٩٣ عام  من  الثاني  تشرين  شهر  في  ا<ولي  تقريره  ا<ردن  قدم  االتفاقية،  هذه  على  بالمصادقة 
الدوري الثاني الذي كان مقرر� في عام ١٩٩٨ في شهر أيلول من عام ١٩٩٩. وقدم التقرير الدوري الثالث الذي كان 
الرابع  التقريرين  تقديم  تم  ولذلك  سنوات.  ثالث  مدته  وبتأخير   ٢٠٠٦ عام  من  آذار  شهر  في   ٢٠٠٣ عام  في  مقرر� 
الختامية  المالحظات  اعتماد  وتم   ٢٠١٤ عام  في  الطفل  حقوق  لجنة  فيهما  ونظرت   ٢٠١٣ عام  في  مع�  والخامس 
والتوصيات في ١٨ تموز من عام ٢٠١٤. ومن المقرر أن يصدر التقرير الدوري السادس لlردن في ٢٢ حزيران من عام 
٢٠١٩ حيث بقي أقل من عامين. ولذلك من الضروري أن يكون هناك متابعة فعالة للمالحظات والتوصيات الختامية 
الحالية حتى نتمكن من االستعداد جيد� في الوقت الذي يتم فيه إعداد تقريرنا الدوري السادس المقرر تقديمه 

بعد أقل من عامين من ا¦ن.

المجاالت  من  مجال   ١٢ في  توزيعها  تم  التي  الختامية  والتوصيات  المالحظات  من  بندا   ٧١ مجموعه  ما  يوجد 
الرئيسية التي تشمل:

أ- التدابير العامة للتنفيذ (المواد ٤، و٤٢، و٤٤ (٦) من االتفاقية)
ب- المبادئ العامة (المواد ٢، و٣، و٦، و١٢ من االتفاقية)

ج- الحقوق والحريات المدنية (المواد ٧، و٨، و١٣-١٧)
د- العنف ضد ا<طفال (المواد ١٩، و٢٤ (٣)، و٢٨ (٢)، و٣٤، و٣٧ (أ)، و٣٩)

ه- البيئة ا<سرية والرعاية البديلة (المواد ٥، و٩-١١، و١٨ (١ و٢)، و٢٠، و٢١، و٢٥، و٢٧ (٤))
و- اxعاقة، والصحة ا<ساسية، والرفاه االجتماعي (المواد ٦، و١٨ (٣)، و٢٣، و٢٤، و٢٦، و٢٧ (١-٣)، و٣٣)

ز- التعليم وا<نشطة الترفيهية والثقافية (المواد ٢٨، و٢٩، و٣٠، و٣١)
ح- تدابير الحماية الخاصة (المواد ٢٢، و٣٠، و٣٢، و٣٣، و٣٥، و٣٦، و٣٧ (ب)- (د)، و٣٨-٤٠)

ط- المصادقة على البروتوكول االختياري المتعلق بإجراء  تقديم البالغات 
ي- المصادقة على ا<دوات الدولية لحقوق اxنسان

ك- المتابعة والنشر
ل- التقرير المقبل

ويشكل المجلس الوطني لشؤون ا<سرة (NCFA) ووزارة العدل ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ووزارة العمل 
ووزارة التنمية االجتماعية ووزارة الداخلية اكثر الجهات المسؤولة عن تنفيذ المالحظات والتوصيات الختامية إلى 
جانب  وإلى  المحافظات.  في  الحكومية  الجهات  بعض  ذلك  في  بما  ا<خرى  واxدارات  الجهات  من  عدد  جانب 
الوزارات والهيئات الحكومية، تلعب وكاالت ا<مم المتحدة المعنية، والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، 
وا<وساط ا<كاديمية، ووسائل اxعالم، وغيرها من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، والمجتمعات المحلية، 

وا<سر دورا رئيسيا في ضمان تنفيذ برنامج المالحظات والتوصيات الختامية.

وإلى جانب النظر في التقرير الدوري الموحد الرابع والخامس لlردن، نظرت اللجنة أيض� في التقارير ا<ولية لlردن 
المسلحة  النزاعات  في  ا<طفال  باشتراك  والمتعلقة  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري  البروتوكول  بموجب 

(3) (4)

باء- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 من االتفاقية)

عدم التمييز

غير  وأب  أردنية  <م  المولودين  ا<طفال  ضد  القانون  بحكم  التمييز  إزاء  قلقها  عن  مجدد�  اللجنة  تعرب    -١٥
إزاء  أيض�  بالقلق  اللجنة  وتشعر  الزواج.  إطار  خارج  المولودين  ا<طفال  ضد  والتمييز  ا<ب،  جنسية  على  بناًء  أردني 
في  يعيشون  الذين  وا<طفال  اxعاقات  ذوو  وا<طفال  فلسطيني  أصل  من  ا<طفال  منه  يعاني  الذي  التمييز 

المؤسسات وا<طفال الذين يعيشون في فقر مدقع وا<طفال في المناطق النائية.

"أطفاًال  أو  شرعيين"  "غير  بوصفهم  لlطفال  التمييزية  التصنيفات  إلغاء  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -١٦
ضحايا للسفاح"، واعتماد استراتيجية استباقية وشاملة من أجل القضاء على التمييز على أي أسس بحكم القانون 

والواقع، والتمييز ضد جميع فئات ا<طفال في أوضاع التهميش أو الحرمان.

وتعرب اللجنة عن القلق <ن تشريعات الدولة الطرف وطريقة تطبيقها ال تزال تميز ضد الفتيات، وبا<خص   -١٧
المعاهدات.  هيئات  من  المتكررة  التوصيات  من  الرغم  على  العنف،  من  والحماية  والزواج  الميراث  مجاالت  في 
وتشعر اللجنة بالقلق أيض� لعدم كفاية الجهود التي تبذلها الدولة الطرف، بما في ذلك مع رجال الدين وقادة 
والقواعد  والممارسات  المواقف  وتغيير  لمكافحة  الجماهيري،  اxعالم  ووسائل  التعليمية  والمؤسسات  الرأي 
الضارة التي تتغاضى عن التمييز ضد الفتيات وانتهاكات حقوقهن في إطار االتفاقية، بما في ذلك العنف القائم 

على نوع الجنس، على الرغم من أن الفتيات ال يزلن يواجهن التمييز من أبكر مراحل حياتهن وطيلة طفولتهن.

اxبطاء.  من  مزيد  دون  الفتيات  ضد  تميز  التي  التشريعات  جميع  إلغاء  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -١٨
وينبغي للدولة الطرف أن تمنح ا<ولوية العتماد استراتيجية شاملة لمكافحة جميع أشكال التمييز ضد الفتيات، 
وتكرر  الفتيات.  ضد  والعنف  التمييز  إلى  وتؤدي  منتشرة  تزال  ال  التي  السلبية  الجنسانية  النمطية  للصور  والتصدي 
اللجنة توصيتها بضرورة دعوة القادة المحليين ورجال الدين وغيرهم من القادة إلى االضطالع بدور أكثر فاعلية 
ذلك  في  المحلية  المجتمعات  إلى  التوجيه  وتقديم  عليه،  والقضاء  الطفالت  ضد  العنف  منع  جهود  دعم  في 

الصدد (CRC/C/JOR/CO/٣، الفقرة ٣٢).

مصالح الطفل الفضلى

قانون  في  الرئيسية  المبادئ  أحد  الفضلى  الطفل  مصالح  جعل  في  الطرف  الدولة  رغبة  اللجنة  تالحظ   -١٩
ا<حوال الشخصية المؤقت رقم ٣٦ لسنة ٢٠١٠، لكن القلق يساورها <ن العديد من أحكام القانون تعكس إساءة 
التي  الجنسية  ونقل  والميراث  والزواج  الطفل  بحضانة  المتعلقة  تلك  سيما  وال  الفضلى،  الطفل  لمصالح  تفسير 
القانون  <ن  خاص  بشكل  بالقلق  اللجنة  وتشعر  االعتبار.  الفضلى  مصالحه  إيالء  في  الطفل  حق  مع  تتعارض 
(المادة ٣٠٨ من قانون العقوبات) والفقه القضائي في الدولة الطرف يتيحان اعتبار زواج الفتاة من مغتصبها أمر� 

يصب في مصلحتها الفضلى، على الرغم من أن هذا الخيار يشّكل بحد ذاته انتهاك� خطير� لالتفاقية.

إيالء  في  الطفل  بحق  المتعلق   (٢٠١٣)١٤ رقم  العام  اللجنة  تعليق  ضوء  في  الطرف،  الدولة  اللجنة  تذّكر   -٢٠
التي  الحقوق  بجميع  والفعال  الكامل  التمتع  ضمان  إلى  يهدف  الحق  هذا  أن  ا<ول،  االعتبار  الفضلى  مصالحه 
تعترف بها االتفاقية وإلى ضمان النماء الكلي لlطفال. وتوصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف إدماج هذا الحق 
جميع  عن  فضًال  والقضائية،  واxدارية  التشريعية  اxجراءات  جميع  في  ثابت  بشكل  وتطبيقه  مالئم  بشكل 
ع الدولة الطرف على  السياسات والبرامج والمشاريع التي لها صلة با<طفال أو تؤثر فيهم. وفي ذلك الصدد، تشجَّ
تحديد  في  سلطة  مواقع  يحتلون  الذين  المعنيين  ا<شخاص  لجميع  التوجيه  لتقديم  ومعايير  إجراءات  وضع 
مصالح الطفل الفضلى في جميع المجاالت، وفي منح تلك المصالح ا<همية التي تستحقها بوصفها اعتبار� أول. 
العامة  االجتماعية  الرعاية  مؤسسات  ذلك  في  بما  العامة،  جمهور  بين  والمعايير  اxجراءات  هذه  نشر  وينبغي 

والخاصة، فضًال عن المحاكم والسلطات اxدارية والهيئات التشريعية والقادة المحليين ورجال الدين.

(8)

الحق في الحياة والبقاء والنماء

٢١-  تعرب اللجنة عن عميق قلقها <ن المادة ٣٤٥ مكرر� من قانون العقوبات، التي استحدثتها الدولة الطرف 
ف،  ف، وبالتالي من ُحكم مخفَّ عن طريق تعديل، ال تستثني مرتكبي هذه الجرائم من االستفادة من العذر المخفِّ
جرائم  ُيسمى  ما  بذريعة  سنوي�  الفتيات  عشرات  قتل  استمرار  رغم  سنة   ١٥ من  أصغر  الضحية  كانت  حال  في  إّال 
يزلن،  وال  كّن،  الجرائم  لهذه  ضحايا  للوقوع  المعرضات  الفتيات  <ن  أيض�  شديد  بقلق  اللجنة  وتشعر  الشرف. 

ُيحتجزن تعسفي� في اxصالحيات ¦جال غير مسماة بداعي حمايتهن.

عن  تتغاضى  التي  القانونية  ا<حكام  جميع  إبطاء  دون  تلغي  أن  على  بقوة  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢٢
الجرائم القائمة على نوع الجنس، وال سيما المواد ٩٧ و٩٩ و٣٤٠ و٣٤٥ مكرر� من قانون العقوبات، وأن تضمن تلّقي 
الشرف،  جرائم  ُيسمى  ما  بذريعة  المرتكبة  الجرائم  فيها  بما  الجنس،  نوع  على  القائمة  الجرائم  مرتكبي  جميع 
عقوبات تتناسب مع خطورة جرائمهم. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيض� على إخالء سبيل جميع النساء والفتيات 
حماية  أي تدبير  أن  وضمان  البلد،  عموم  في  لحمايتهن  وآليات مالئمة  مالجئ  وإنشاء  فور�،  الحجز  في  الموَدعات 

موجه لهن يوَضع بمشاركتهن وموافقتهن.

احترام آراء الطفل

حق  تعزيز  أجل  من  بالتقرير  المشمولة  الفترة  أثناء  الطرف  الدولة  اتخذتها  التي  بالمبادرات  اللجنة  ترحب   -٢٣
الطفل في االستماع إليه، وال سيما عن طريق التشاور مع ا<طفال في سياق إعداد تقرير الدولة الطرف، والمسح 
اxجراءات  <ن  قلقها  عن  مجدد�  اللجنة  تعرب  ذلك،  ومع  ا<طفال.  برلمانات  وإنشاء  للشباب،  الثاني  الوطني 
يزال  ال  الطفل  آراء  احترام  و<ن  إليه،  االستماع  في  الطفل  حق  على  منهجي  بشكل  تنص  ال  واxدارية  القانونية 
محدود� نظر� للمواقف المجتمعية التقليدية من ا<طفال، وال سيما الفتيات، في داخل ا<سرة والمجتمع بشكل 

عام.

تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم ١٢(٢٠٠٩) المتعلق بحق الطفل في االستماع إليه،   -٢٤
الذي يؤكد أن حق الطفل في التعبير بحرية عن رأيه يشكل أحد أهم العناصر في كرامة الطفل، وأن ا<سرة التي 
العمر،  من  ا<ولى  المراحل  منذ  الجد  مأخذ  آراؤه  فيها  تؤخذ  والتي  بحرية  آرائه  عن  يعّبر  أن  فيها  للطفل  يمكن 
وتوصي  ا<وسع.  المجتمع  في  إليه  االستماع  في  الحق  لممارسة  الطفل  يعّد  ما  وهي  مهم�،  نموذج�  تشّكل 

اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

في  إليه  االستماع  في  الطفل  بحق  تعترف  التي  للتشريعات  الفعال  التنفيذ  لضمان  تدابير  اتخـــاذ  (أ)       
ا<خصائيين  امتثال  لضمان  إجراءات  و/أو  ُنظم  وضع  ذلك  في  بما  الصلة،  ذات  القانونية  الدعاوى 

االجتماعيين والمحاكم لهذا المبدأ.

(ب)     إجـــراء بحوث لتحديد أهم القضايا من وجهة نظر ا<طفال، وسماع آرائهم بشأنها، ومعرفة مدى   
مراعاة آرائهم في القرارات التي ُتتخذ داخل ا<سرة وتؤثر في حياتهم، وتحديد القنوات القائمة أو 
الوطني  الصعيد  على  القرار  صنع  عملية  في  ا<كبر  التأثير  ممارسة  من  تمّكنهم  التي  المحتملة 

والمحلي.

(ج)      تنفيـذ برامـج وأنشطــة توعيـة لتعزيز مشاركة جميع ا<طفال بصورة هادفة وقائمة على التمكين   
الفتيات  إيالء  مع  الطلبة،  مجالس  ضمن  ذلك  في  بما  والمدارس،  المحلي  والمجتمع  ا<سرة  في 

وا<طفال في أوضاع هشة اهتمام� خاص�.

(9)

جيم- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و17-13 من االتفاقية)

الحق في الجنسية

كّن  إذا  أمهاتهن  جنسية  اكتساب  ا<ردنيات  ا<مهات  أطفال  على  متعذر�  يزال  ال  <نه  قلقة  اللجنة  تظل   -٢٥
متزوجات من غير أردنيين، ما قد يؤدي إلى حالة انعدام الجنسية، ويتسبب في معاناة هؤالء ا<طفال وأسرهم 
والرعاية  التعليم  بخدمات  لالنتفاع  مثًال  مؤهلين  غير  ُيعتبرون  إنهم  إذ  اقتصادية،  صعوبات  ومن  التمييز  من 
الجنسية  بأن  تفيد  التي  المصداقية  وذات  بأدلة  المدعومة  التقارير  بالغ  بقلق  اللجنة  وتالحظ  المدعومة.  الصحية 
بشكل  يقيمون  الذين  الفلسطينية  وا<سر  ا<طفال  عشرات  من  بالتقرير  المشمولة  الفترة  في  ُسحبت  ا<ردنية 

دائم في ا<ردن، على الرغم من التطمينات التي قدمها وفد الدولة الطرف أثناء الحوار.

تكرر اللجنة توصيتها إلى الدولة الطرف بمراجعة قانون الجنسية ا<ردنية رقم ٦ لعام ١٩٥٤ وتعديله بغية   -٢٦
ضمان تمتع ا<م ا<ردنية المتزوجة بغير أردني بحقها في منح جنسيتها <طفالها على قدم المساواة مع الرجل 
الالجئة  ا<سر  من  ا<ردنية  الجنسية  سحب  عن  الكف  على  أيض�  الطرف  الدولة  اللجنة  وتحث  تمييز.  ودون 
خفض  اتفاقية  إلى  االنضمام  في  الطرف  الدولة  تنظر  بأن  أيض�  اللجنة  وتوصي  ا<ردن.  في  المقيمة  الفلسطينية 

حاالت انعدام الجنسية لعام ١٩٦١.

) و39) أ دال- العنف ضد اoطفال (المواد 19 و24(3) و28(2) و34 و37(

العقاب البدني

ترحب اللجنة بالمبادرات التي تنّفذها الدولة الطرف مثل حملة "مع� نحو بيئة مدرسية آمنة" التي تهدف   -٢٧
إلى تعريف المعلمين با<ساليب التربوية اxيجابية. لكن اللجنة قلقة <ن الصيغة المعدلة من المادة ٦٢ من قانون 
العقوبات ال تزال تجيز للوالدين وا<وصياء إنزال ضروب تأديب بأطفالهم وفق "ما يبيحه العرف العام"، ما دامت ال 
تلحق بهم أذى بدني�، و<ن مسح السكان والصحة ا<سرية في ا<ردن لعام ٢٠١٢ أظهر أن ٨٩ في المائة من ا<طفال 

يتعرضون لضروب تأديب عنيفة.

تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم ٨(٢٠٠٦) المتعلق بحق الطفل في الحماية من   -٢٨
العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة الذي شددت فيه اللجنة على رفض جميع أشكال 
العنف ضد ا<طفال، مهما كانت طفيفة، وعلى أن صالحيات الوالدين ال ينبغي في أي حال من ا<حوال أن تقّوض 

حق الطفل في حمايته من العقاب البدني. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

حظر�  ا<ماكن  جميع  في  البدني  العقاب  وحظر  إبطاء  دون  العقوبات  قانون  من   ٦٢ المادة  إلغاء  (أ)        
قطعي�؛

بصورة  قضائية  دعاوى  وإقامة  فعاًال،  تنفيذ�  البدني  العقاب  تحظر  التي  القوانين  تنفيذ  ضمان  (ب)    
منهجية ضد َمن ُيعاقبون ا<طفال بدني�؛

ا<طفال  بمشاركة  االجتماعية  والتعبئة  والتوعية  العام  التثقيف  مجاالت  في  دائمة  برامج  وضع  (ج)     
البدني،  للعقاب  الضارة  والنفسية  البدنية  ا¦ثار  تعالج  الدين،  ورجال  المحلية  والمجتمعات  وا<سر 
في  وتشاركية  عنيفة  وغير  إيجابية  أشكال  وتعزيز  الممارسة،  تلك  من  العامة  المواقف  تغيير  بغية 

تنشئة ا<طفال وتأديبهم كبديل عن العقاب البدني؛

منع  استراتيجيات  تصميم  في  ا<طفال،  ذلك  في  بما  ككل،  المجتمع  ومشاركة  إشراك  ضمان  (د)     
معاقبة ا<طفال بدني� وتنفيذها.

(١٠) (١١)

اsيذاء واsهمال

سيما  وال  المنزلي،  للعنف  التصدي  صعيد  على  الطرف  الدولة  اتخذتها  التي  بالخطوات  اللجنة  ترحب   -٢٩
اعتماد قانون الحماية من العنف ا<سري رقم ٦ لسنة ٢٠٠٨، والخطة االستراتيجية الوطنية لحماية ا<سرة والوقاية 
لثبوت  عميق  بقلق  تشعر  اللجنة  لكن  المنزلي.  العنف  حاالت  لتتّبع  نظام  وإنشاء   ،٢٠٠٥-٢٠٠٩ لlعوام  العنف  من 
قصور تلك التدابير عن االستجابة للشواغل الكثيرة التي أعربت عنها اللجنة في عام ٢٠٠٦، وهو ما يتضح من استمرار 

وقوع ا<طفال، وال سيما الفتيات، ضحايا ل¯يذاء واxهمال على نطاق واسع.

 ،٣/CRC/C/JOR/CO)  ٢٠٠٦ عام  من  توصياتها  لتنفيذ  ا<ولوية  من  مزيد  منح  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣٠
وسوء  المنزلي  العنف  عن  وطنية  دراسة  إجراء  بضرورة  المتعلقة  التوصيات  وبخاصة  فعاًال،  تنفيذ�   (٥٥ الفقرة 
ووضع  وطبيعتها،  وأسبابها  المشكلة  هذه  نطاق  تقييم  أجل  من  ا<سرة  داخل  وإيذائهم  ا<طفال  معاملة 
وسوء  ا<طفال  إيذاء  حاالت  لتحديد  فعال  نظام  ووضع  له،  والتصدي  المنزلي  العنف  لمنع  شاملة  استراتيجية 

معاملتهم واxبالغ عنها وإدارتها. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيض� على ما يلي:

أحكام  أي  وإلغاء  الزوجي،  االغتصاب  فيها  بما  المنزلي،  العنف  أشكال  جميع  يجّرم  قانون  اعتماد  (أ)       
قانونية تتسامح مع مرتكبي العنف المنزلي، وذلك على وجه ا<ولوية؛

(ب)     إنشاء قاعدة بيانات وطنية عن جميع حاالت العنف المنزلي المترّكب ضد ا<طفال؛  

والعادات  والتقاليد  المواقف  لتغيير  عملية  تدابير  واتخاذ  واxيذاء،  للعنف  الجذرية  ا<سباب  معالجة  (ج)      
والممارسات السلوكية التي كثير� ما تبرر العنف المنزلي، وال سيما ضد الفتيات؛

والتصدي  وإهمالهم،  ا<طفال  وإيذاء  المنزلي  العنف  منع  إلى  الرامية  المجتمعية  البرامج  تشجيع  (د)       
المحلي  المجتمع  وأفراد  والمتطوعين  السابقين  الضحايا  إشراك  منها  بطرق  المشاكل  لهذه 

ودعمهم في مجال التدريب؛

(ه)     ضمــان تقديم مستــوى مالئـــم من المساعدة الطبيــــة والقانونيـــة والنفسية والسكن لlطفال   
به  تعّهدت  الذي  االلتزام  مع  يتماشى  بما  اxيواء  دور  عدد  وزيادة  المنزلي،  العنف  ضحايا  والنساء 

الدولة الطرف في االستعراض الدوري الشامل لعام ٢٠٠٩ (A/HRC/٢٩/١١، الفقرة ٩٢-٢١)؛

(و)       تقديم معلومات مفصلة في تقريرها الدوري المقبل عن التدابير المتخذة للتصدي للعنف المنزلي   
ونتائج تلك التدابير.

االستغالل الجنسي واsيذاء الجنسي

تشعر اللجنة بقلق عميق <ن المادة ٣٠٨ من قانون العقوبات تتيح لمرتكبي جريمة االغتصاب اxفالت من   -٣١
العقاب إذا تزوجوا من الفتاة التي اعتدوا عليها. ويساور اللجنة قلق أيض� <ن المادة ٣١٠ من قانون العقوبات تتيح 
اللجنة  وتشعر  ا<خالق".  بفساد  "معروفة  ُتعتبر  الفتاة  كانت  إذا  العقاب  من  اxفالت  الجنسي  اxيذاء  لمرتكبي 
بالقلق أيض� <ن تشريعات الدولة الطرف ال تحمي الفتيان من اxيذاء الجنسي واالستغالل الجنسي، وال تنص على 

أحكام تتناسب مع خطورة الجرائم الجنسية المرتبكة ضد ا<طفال.

وجميع  العقوبات  قانون  من  و٣١٠   ٣٠٨ المادتين  إلغاء  في  التعجيل  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣٢
ا<حكام القانونية التي يمكن استخدامها للتساهل مع المعتدين على ا<طفال جنسي�. وينبغي للدولة الطرف 
الجنسي  اxيذاء  أشكال  جميع  من  الفتيان،  فيهم  بمن  ا<طفال،  لجميع  الكاملة  الحماية  تضمن  أن  أيض� 

واالستغالل الجنسي. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيض� على ما يلي:

(أ)       وضع آليات وإجراءات ومبادئ توجيهية لضمان إلزامية اxبالغ عن حاالت إيذاء ا<طفال واستغاللهم   
جنسي�؛

ا<طفال  لجميع  وفعالة  لlطفال  ومواتية  وسرية  إليها  الوصول  يسهل  إبالغ  قنوات  توفر  ضمان  (ب)     
لتمثيل  قانوني  وصي  أو  الوالدين  أحد  وجود  يوِجب  الذي  الشرط  وإلغاء  االنتهاكات،  هذه  ضحايا 

الطفل الضحية؛

(ج)      تنفيذ أنشطة توعية لمكافحة الوصم االجتماعي لضحايا االستغالل الجنسي واxيذاء الجنسي، بما   
في ذلك سفاح المحارم؛

الضحايا وفق�  التعافي وإعادة اxدماج االجتماعي لlطفال  (د)     ضمان وضع برامج وسياسات من أجل   
<غراض  لlطفال  الجنسي  االستغالل  لمكافحة  العالمي  المؤتمر  اعتمدها  التي  الختامية  للوثائق 
بالبرازيل،  جانيرو  دي  وريو  باليابان،  ويوكوهاما  ستوكهولم،  في  و٢٠٠٨  و٢٠٠١   ١٩٩٦ ا<عوام  في  تجارية 

على التوالي.

الممارسات الضارة

الفتيات،  آالف  وزواج  الطرف،  الدولة  في  القاصرات  الفتيات  زواج  حاالت  في  الزيادة  إزاء  قلقة  اللجنة  تزال  ال   -٣٣
منهن من لم تتجاوز الخامسة عشرة، كل سنة نتيجة اxفراط في اللجوء إلى االستثناءات من السن الدنيا للزواج، 
والسلطة التقديرية الواسعة الممنوحة لقاضي القضاة وا<وصياء القانونيين في ذلك الصدد. ويساور اللجنة قلق 
بشكل خاص <ن حاالت الفقر وحاالت الحمل خارج إطار الزواج غالب� ما تؤدي في الممارسة الواقعية إلى إجازة هذا 

الزواج.

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فاعلة لوضع حد لممارسة الزواج المبكر والقسري. كما تكرر   -٣٤
CRC/C/-) المبكر الزواج  عن  الناشئة  الكثيرة  السلبية  با¦ثار  توعية  حمالت  الطرف  الدولة  تنّفذ  بأن  توصيتها  اللجنة 

JOR/CO/٣، الفقرة ٢٨).

الوصول إلى العدالة وسبل االنتصاف

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعلومات التي قدمها الوفد وتفيد بأن من المتعذر على ا<طفال دون سن   -٣٥
الخامسة عشرة تقديم شكاوى بشأن انتهاكات حقوقهم إذا لم يكن الوالدان أو ا<وصياء القانونيون موجودين 

لمساعدتهم. ويساور اللجنة القلق أيض� إزاء االفتقار إلى آليات لدعم ا<طفال في اxبالغ عن ادعاءاتهم.

وسبل  العدالة  إلى  ا<طفال  وصول  لضمان  الالزمة  التدابير  جميع  اتخاذ  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣٦
واسع  بشكل  عنها  ومعلن  آمنة  إبالغ  آليات  وضع  أمور،  جملة  بين  من  الطرف،  للدولة  وينبغي  الفعالة.  االنتصاف 
الصحة  مجاَلي  في  مساَعدة  خدمات  ا¦ليات  هذه  تترافق  وأن  ا<طفال،  لفائدة  إليها  الوصول  ويسهل  وسرية 
العامة والدعم االجتماعي، وإلغاء شرط حضور والد الطفل لمساعدته في تقديم الشكوى. وتحث اللجنة الدولة 
ووضع  واضحين،  وتدريب  توجيه  على  ا<طفال  شكاوى  يتلقون  الذين  ا<شخاص  حصول  ضمان  على  أيض�  الطرف 

إجراءات تحقيق مراعية للطفل.

هاء- البيئة اoسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و11-9 و18(1 و2) و20 و21 و25 و27(4))

البيئة اoسرية   

CRC/C/-) تكرر اللجنة قلقها <ن القانون ما زال ال يوزع المسؤوليات الوالدية بالتساوي بين ا¦باء وا<مهات  -٣٧
JOR/CO/٣، الفقرة ٤٩)، نظر� الستمرار تطبيق أحكام تمييزية من قانون ا<حوال الشخصية المؤقت لسنة ٢٠١٠. كما

(١٢)

يساور اللجنة قلق إزاء ما يلي:

(أ)        مع أن القانون فرض قيود� معّينة على تعدد الزوجات، فإنه ال يزال يجيزه، وهذه حالة تتعارض مع   
كرامة النساء والفتيات الالتي يدخلن هذا الزواج، وتؤثر سلب� في ا<طفال؛

تمتعهم  دون  يحول  ما  مسلم،  غير  ورجل  مسلمة  المرأة  المولودين  با<طفال  القانون  يعترف  ال  (ب)      
بجميع حقوقهم على قدم المساواة مع ا<طفال ا¦خرين؛

(ج)       في حالة الطالق، تمنح المادة ١٧٣ من قانون ا<حوال الشخصية المؤقت ا<م حضانة أطفالها حتى   
بلوغهم سن الخامسة عشرة، ولكن فقط حتى سن السابعة إذا كانت غير مسلمة.

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تقاسم ا<مهات وا¦باء المسؤولية عن أطفالهم بالتساوي، عمًال   -٣٨
بالفقرة ١ من المادة ١٨ من االتفاقية، وعلى ضمان عدم تمييز القوانين ضد الطفلة. وتحث اللجنة الدولة الطرف 

أيض� على ما يلي:

النساء  ضد  تميز  التي  ا<حكام  جميع  إلغاء  وضمان  المؤقت  الشخصية  ا<حوال  قانون  تنقيح  (أ)   
والفتيات وتؤثر سلب� في أطفالهن، كتلك التي تجيز تعدد الزوجات؛

غير  ورجل  مسلمة  امرأة  بين  زواج  من  المولودين  ا<طفال  ضد  التمييز  أشكال  من  شكل  أي  منع  (ب)   
مسلم، والقضاء عليها؛

لمبدأ  وفق�  القرارات  جميع  اتخاذ  ضمان  بغية  الطفل،  بحضانة  المتعلقة  تشريعاتها  مراجعة  (ج)   
تمّيز  التي  ا<حكام  وإلغاء  االتفاقية،  من  و١٢   ٣ المادتين  مع  تمشي�  وذلك  الفضلى،  الطفل  مصالح 

ضد ا<طفال <مهات غير مسلمات.

أسرية اoطفال المحرومون من بيئة 

أول  وإنشاء   ،٢٠٠٩ لسنة   ٤٩ رقم  اxيوائية  ا<طفال  رعاية  دور  وإدارة  ترخيص  نظام  باعتماد  اللجنة  ترحب   -٣٩
برنامج xيواء ا<طفال في محافظة الزرقاء. لكن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم انخفاض عدد ا<طفال المودعين 
في  كثيرة  أحيان  في  المتزوجات  غير  ا<مهات  أطفال  إيداع  وإزاء  بالتقرير،  المشمولة  الفترة  أثناء  مؤسسات  في 
ا<طفال  يجعل  ما  بعد،  سليم  نحو  على  اxيواء  برنامج  تنظيم  لعدم  أيض�  قلق  اللجنة  ويساور  مؤسسات. 

المحرومين من بيئتهم ا<سرية عرضة ل¯يذاء واxهمال.

تتخذ  بأن  وتوصيها  لlطفال،  البديلة  للرعاية  التوجيهية  المبادئ  إلى  الطرف  الدولة  انتباه  اللجنة  تلفت   -٤٠
تدابير فاعلة للتسريع في االنتقال من إيداع ا<طفال في أطر الرعاية المؤسسية إلى الرعاية ا<سرية، وأن تعزز في 
سبيل ذلك جهودها لوضع نظام لكفالة ا<طفال المحرومين من أسرهم يكون خاضع� للوائح تنظيمية جيدة. 

وينبغي للدولة الطرف أيض� ما يلي:

(١٣)

(أ)       ضمان تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية المناسبة لمراكز الرعاية البديلة وخدمات حماية   
في  إدماجهم  وإعادة  فيها  المودعين  ا<طفال  تأهيل  إعادة  تيسير  أجل  من  الصلة  ذات  الطفل 

المجتمع إلى أقصى حد ممكن؛

(ب)     تقديم الدعم لlمهات غير المتزوجات لتمكينهن من رعاية أطفالهن، وتنظيم حمالت توعية من   
أجل القضاء على الوصم االجتماعي المرتبط بالحمل خارج إطار الزواج؛

(ج)     العمـل على توفيـر ضمانـات مناسبــة ومعايــير واضحــــة تستند إلى احتياجات الطفل ومصالحه   
الفضلى من أجل اتخاذ قرار بشأن إيداعه في أطر الرعاية البديلة من عدمه؛

(د)     ضمان إجراء مراجعة دورية لحاالت إيداع ا<طفال في أطر الرعاية البديلة وفي المؤسسات، ورصد   
جودة الرعاية فيها، بطرق منها توفير قنوات يسهل الوصول إليها من أجل اxبالغ عن سوء معاملة 

ا<طفال ورصده وتصحيحه.

واو-  اsعاقة والصحة اoساسية والرعاية االجتماعية (المواد 6 و18(3) و23 و24 و26 و
27(3-1) و33)

اoطفال ذوو اsعاقة

ا<على  المجلس  وإنشاء   ٢٠٠٧ لسنة   ٣١ رقم  المعوقين  ا<شخاص  حقوق  قانون  باعتماد  اللجنة  ترحب   -٤١
لكنها  اxعاقة (٢٠٠٧-٢٠١٥).  ذوي  لlشخاص  الوطنية  االستراتيجية  اعتماد  عن  فضًال  المعوقين،  ا<شخاص  لشؤون 

تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ)       عدم استخـدام المــادة ٢ من القانــون رقم ٣١ تعريف اxعاقة الوارد في اتفاقية حقوق ا<شخاص   
ذوي اxعاقة، وإنما اعتمادها نموذج� طبي� ل¯عاقة؛

(ب)     محدودية البيانات المتاحة عن ا<طفال ذوي اxعاقة؛  

بصورة  إّال  إدماجهم  تعزز  ال  خاصة  صفوف  في  الحاالت  معظم  في  اxعاقة  ذوي  ا<طفال  وضع  (ج)       
محدودة نظر� لمحدودية التدابير المتخذة لتطوير التعليم الجامع؛

(د)       عدم حصول الغالبية العظمى من ا<طفال ذوي اxعاقة وا<طفال الذين يعانون من صعوبات في   
مختصين،  وموظفين  اجتماعيين  وأخصائيين  معلمين  وجود  مثل  مناسب،  دعم  على  التعلم 

لضمان إدماجهم إدماج� فعاًال في المدارس العادية؛

(ه)     استمرار ّشح التدابير الرامية إلى إدماج ا<طفال ذوي اxعاقة في ا<نشطة الترفيهية والثقافية في   
الدولة الطرف.

في ضوء المادة ٢٣ من االتفاقية وتعليق اللجنة العام رقم ٩(٢٠٠٦) المتعلق بحقوق ا<طفال المعوقين،   -٤٢
هذا  وتعزيز  اxعاقة  مع  التعامل  في  اxنسان  حقوق  على  القائم  النهج  اعتماد  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث 
وبأن  المجتمع،  يضعها  التي  والمواقفية  البيئية  الحواجز  في  تكمن  المعيقة  العوامل  بأن  يعترف  الذي  النهج 
في  فاعلين  ومساهمين  مشاركين  يصبحوا  أن  وبمقدورهم  الخاصة  حقوقهم  اxعاقة  ذوي  ا<طفال  لجميع 

المجتمع. وينبغي للدولة الطرف ما يلي:

(١٤)

(١٦) (١٧) (١٨) (١٩) (٢٠) (٢١) (٢٢) (٢٣) (٢٤)

(٢٥) (٢٦) (٢٧) (٢٨) (٢٩) (٣٠) (٣١) (٣٢) (٣٣) (٣٤) (٣٥)

مع  التعامل  في  االجتماعي  النموذج  يعكس  بما   ٢٠٠٧ لسنة   ٣١ رقم  القانون  من   ٢ المادة  تعديل  (أ)       
اxعاقة؛

نظر�   ،٢٠١٤ لعام  الوطني  التعداد  إطار  في  اxعاقة  ذوي  ا<طفال  عن  مالئمة  بيانات  جمع  تنظيم  (ب)     
<هميتها في وضع برامج وسياسات لهم؛

(ج)       وضـع سياسـة شامـلة من أجـل تطـوير التعليـم الجامع وضمان منحه ا<ولوية على إيداع ا<طفال   
العقلية  اxعاقات  ذوي  ا<طفال  إلى  خاص  بشكل  االلتفات  مع  متخصصة،  مؤسسات  في 

والمتعددة؛

(د)      تشغيل أعداد كافية من المعلمين والمهنيين المتخصصين لتقديم الدعم الفردي لlطفال في   
جميع المدارس، وضمان تدريب جميع المهنيين تدريب� مناسب� ليتمكن جميع ا<طفال ذوي اxعاقة 

من التمتع بصورة فعالة بحقهم في تعليم جامع ذي جودة؛

(ه)     اتخاذ جميع التدابير الالزمة لضمان إدماج ا<طفال ذوي اxعاقة في ا<نشطة الترفيهية والثقافية؛  

الوصم  مكافحة  أجل  من  وا<سر  العامة  وجمهور  الحكومة  تستهدف  توعية  حمالت  تنفيذ  (و)     
االجتماعي والتحامل اللذين يعاني منهما ا<طفال ذوو اxعاقة، وتعزيز صورة إيجابية عن ا<طفال 

والبالغين ذوي اxعاقة؛

(ز)       النظر في التصديق على البروتوكول االختياري التفاقية حقوق ا<شخاص ذوي اxعاقة.  

الصحة والخدمات الصحية

عن  فضًال  ا<طفال،  ووفيات  النفاسية  الوفيات  خفض  صعيد  على  المحرز  الكبير  بالتقدم  اللجنة  ترحب   -٤٣
اعتراف الدولة الطرف بالحاجة إلى مزيد من الجهود لخفض معدل وفيات ا<طفال دون سن الخامسة. وتالحظ 
اللجنة باهتمام أيض� إقرار قانون الضمان االجتماعي المؤقت رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ الذي يمنح ا<طفال الحق في التمتع 

بعدد من إعانات الضمان االجتماعي. لكن قلق� بالغ� يساور اللجنة لما يلي:

(أ)        المعدالت المفزعة لسوء التغذية بين ا<طفال في مخيم الزعتري؛  

(ب)     سـوء التغذيـة الـذي ال يزـال يؤثـر بصـورة أكبـر في ا<طفـال الذيـن يعيشـون في المناطــــــق النائية   
وا<طفال المنتمين <فقر الشرائح السكانية؛

(ج)       ا<مراض المعدية التي ال تزال ا<سباب الرئيسية لمراضة ا<طفال؛  

(د)       تغطية جميع ا<طفال بالتأمين الصحي التي لم تتحقق بعد.  

يمكن  صحي  مستوى  بأعلى  التمتع  في  الطفل  حق  بشأن   (٢٠١٣)١٥ رقم  العام  اللجنة  تعليق  ضوء  في   -٤٤
بلوغه، توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف حصول جميع ا<طفال بالتساوي على خدمات صحية ذات جودة 
ا<طفال  سيما  وال  وتهميش�،  حرمان�  الحاالت  أشد  في  لlطفال  ا<ولوية  منح  إلى  تهدف  تدابير  اعتماد  طريق  عن 
تتخذ  أن  أيض�  الطرف  للدولة  وينبغي  المعدية.  وا<مراض  ا<طفال  تغذية  لسوء  التصدي  طريق  وعن  الالجئين، 

التدابير الالزمة من أجل شمول جميع ا<طفال بالتأمين الصحي على النحو الواجب.

صحة المراهقين

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تجريم اxجهاض في جميع الحاالت بموجب المادة ٣٢١ من قانون العقوبات،   -٤٥
ويساور  للخطر.  حياتهن  تعّرض  مأمونة  غير  بطريقة  الخفاء  في  اxجهاض  إلى  المراهقات  لجوء  إلى  يؤدي  ما 
اللجنة قلق أيض� إزاء عدم توفر معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين صحة المراهقين، بما 

في ذلك عن طريق التثقيف في مجال الصحة الجنسية واxنجابية وتحسين خدمات الصحة العقلية للشباب.

في ضوء تعليق اللجنة العام رقم ٤(٢٠٠٣) المتعلق بصحة المراهقين ونمّوهم في إطار اتفاقية حقوق   -٤٦
الطفل وتعليقها العام رقم ١٥(٢٠١٣) المتعلق بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، تحث 
اللجنة الدولة الطرف على أن تزيل صفة الجرم عن اxجهاض، وأن تراجع تشريعاتها، بشكل خاص من أجل كفالة 
دائم�.  واحترامها  اxجهاض  قرارات  في  ا<طفال  آراء  سماع  تضمن  وأن  الحوامل،  للمراهقات  الفضلى  المصالح 
شاملة  سياسة  الطرف  الدولة  تعتمد  بأن  وتوصي   (٦٥ الفقرة   ،٣/CRC/C/JOR/CO) السابقة بتوصيتها  اللجنة  وتذّكر 
في  واxنجابية  الجنسية  الصحة  مجال  في  التثقيف  إدراج  تضمن  وبأن  واxنجابية،  الجنسية  المراهقين  لصحة 
وا<مراض  المبكر  الحمل  منع  على  بتركيز  والمراهقين،  المراهقات  لفائدة  وتوجيهه  اxلزامية  المدرسية  المناهج 

المنقولة جنسي�.

اsيدز وفيروس نقص المناعة البشرية

البشرية/اxيدز  المناعة  نقص  فيروس  مكافحة  بشأن  الوطنية  االستراتيجية  بالخطة  اللجنة  ترحب   -٤٧
بفيروس  المعرفة  إلى  كبير  بشكل  عموم�  والسكان  المراهقين  افتقار  استمرار  بقلق  تالحظ  أنها  غير   ،(٢٠١٢-٢٠١٦)
المشورة  خدمات  إلى  والفتيات  النساء  وصول  تعّذر  إزاء  أيض�  بالقلق  اللجنة  وتشعر  البشرية/اxيدز.  المناعة  نقص 
ل¯صابة  عرضة  ا<شد  الفئات  على  الذكرية  الواقيات  توزيع  ضمان  وعدم  الحوامل،  رعاية  عيادات  في  والفحص 

بالفيروس، بمن في ذلك المراهقون.

وحقوق  البشرية/اxيدز  المناعة  نقص  بفيروس  المتعلق   (٢٠٠٣)٣ رقم  العام  اللجنة  تعليق  ضوء  في   -٤٨
الطفل، توصي اللجنة بأن تحّسن الدولة الطرف إمكانية الحصول على معلومات وخدمات ذات جودة ومناسبة 
بأن  اللجنة  وتوصي  واxنجابية.  الجنسية  والصحة  البشرية/اxيدز  المناعة  نقص  فيروس  مجال  في  ا<طفال  لسن 
بين  المشترك  المتحدة  ا<مم  برنامج  منها  جهات  من  التقنية  المساعدة  ذلك  سبيل  في  الطرف  الدولة  تلتمس 

منظمات ا<مم المتحدة لمكافحة اxيدز ومنظمة ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

المستوى المعيشي

ترحب اللجنة بالتقدم الهام الذي أحرزته الدولة الطرف على صعيد التنمية البشرية، لكنها تشعر بالقلق   -٤٩
<ن وطأة الفقر في الدولة الطرف تطال ا<طفال أكثر من غيرهم بكثير، و<ن صندوق المعونة الوطنية ما زال ال 
في  العجز  تقليص  إلى  تهدف  مالية  سياسات  اعتماد  <ن  أيض�  بالقلق  اللجنة  وتشعر  كاٍف.  بشكل  يشملهم 
الفترة  في  الفقر  مكافحة  صعيد  على  الطرف  الدولة  أحرزته  الذي  التقدم  في  سلب�  أّثر  الوطنية  الميزانية 
المشمولة بالتقرير. ويساور اللجنة قلق كذلك <ن الكثير من ا<سر الفلسطينية تعيش في فقر في الدولة الطرف 
وضع  إلى  تفتقر  كونها  المجانية  ا<ساسية  الخدمات  أو  الوطنية  المعونة  صندوق  من  االستفادة  عليها  ويتعذر 

قانوني.

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إجراء مشاورات محددة ا<هداف مع ا<سر وا<طفال ومنظمات   -٥٠
االستراتيجيات  تعزيز  أجل  من  ا<طفال  فقر  مسألة  بشأن  الطفل  حقوق  مجال  في  الناشطة  المدني  المجتمع 
منح  تضمن  أن  أيض�  الطرف  للدولة  وينبغي  الفقر.  من  الحد  خطة  في  الطفل  حقوق  إعمال  إلى  الرامية  والتدابير 
ا<طفال الذي يعيشون في فقر ا<ولوية في صندوق المعونة الوطنية وإجراء تقييمات ٣<ثر السياسات والتدابير 
الهادفة إلى تقليص العجز في الميزانية الوطنية على ا<طفال. وتحث اللجنة الدولة الطرف على معالجة الوضع 
لlطفال  المجانية  ا<ساسية  الخدمات  تقديم  وضمان  فيها،  تقيم  التي  الفلسطينية  لlسر  القانوني 

الفلسطينيين وشمولهم في صندوق المعونة الوطنية.

زاي- التعليم واoنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28 و29 و30 و31)

التعليم، بما يشمل التدريب والتوجيه المهنيين

معدل  من  للحد  بالتقرير  المشمولة  الفترة  في  الطرف  الدولة  بذلتها  التي  الجهود  بارتياح  اللجنة  تالحظ   -٥١
التسرب وتطوير التعليم المبكر. لكنها ال تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

عن  فضًال  أردنيين،  غير  وآباء  أردنيات  <مهات  ا<طفال  بينهم  ومـن  ا<ردنييـن،  غيـر  ا<طفـال  تعـرض  (أ)       
ا<حيان،  بعض  في  ا<ردنية،  الجنسية  منهم  ُسحبت  ممن  فلسطيني  أصل  من  لوالدين  ا<طفال 
غير  وهم  الحكومية،  والثانوية  االبتدائية  بالمدارس  بالتحاقهم  يتعلق  فيما  تمييزية  لممارسات 

مؤهلين لالستفادة من التعليم العام المجاني؛

(ب)     محدودية فرص وصول الشابات المتزوجات إلى نظام التعليم؛  

(ج)       مالحظة زيادة في عدد الطالب، وال سيما الفتيان، الذين تسربوا من المدارس <سباب اقتصادية على   
مدار ا<عوام ا<خيرة؛

(د)      استمرار انتشار العنف في المدارس على نطاق واسع، وال سيما ضد ا<طفال ¦باء غير أردنيين.  

تحث اللجة الدولة الطرف على ما يلي:  -٥٢

(أ)       اتخاذ تدابير فورية لضمان تمتع جميع ا<طفال الذين يعيشون فيها بحقهم في تعليم ابتدائي   
مجاني دون تمييز، وتحقيق� لذلك، تعديل التشريعات والتصدي للممارسات التي تؤدي إلى التمييز 

ضد ا<طفال من أصل فلسطيني وا<طفال <مهات أردنيات وآباء غير أردنيين؛

(ب)    ضمان دعم المراهقات الحوامل وا<مهات المراهقات ومساعدتهن على مواصلة تعليمهن في   
المدارس العادية؛

(ج)       اتخاذ التدابير الالزمة لتحسين القدرة على الوصول إلى التعليم وتحسين جودته، وتوفير تدريب ذي   
جودة للمعلمين، بتركيز خاص على المناطق الريفية بغية التصدي لمشكلة التسرب من المدرسة؛

(د)      مواصلة التوسع في تعليم الطفولة المبكرة وفق سياسة شاملة وكلية لرعاية الطفولة المبكرة   
ونمائها.

أهداف التعليم

ترحب اللجنة بالمبادرات الرامية إلى تعميم المنظور الجنساني في التعليم التي وردت في تقرير الدولة   -٥٣
بالقلق  تشعر  لكنها  السلبية.  النمطية  الصور  تتحدى  للمعلمين  وأدلة  مدرسية  كتب  تطوير  وبخاصة  الطرف، 
صورتهن  تقوض  التي  الفتيات،  ضد  الراسخة  السلبية  النمطية  الصور  الستمرار  التصدي  عن  المبادرات  هذه  لقصور 

عن أنفسهن. كما تأسف اللجنة لعدم بذل جهود كافية لتطوير التعليم في مجاَلي التسامح والسالم.

على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث  التعليم،  بأهداف  المتعلق   (٢٠٠١)١ رقم  العام  اللجنة  تعليق  مراعاة  مع   -٥٤
تعزيز الجهود التي تبذلها لتعميم المناهج التعليمية غير القائمة على صور نمطية التي تتصدى لlسباب البنيوية 
جميع المستويات. وتوصي  للتمييز الجنساني، وتعزيز الفرص التعليمية واxنجاز التعليمي للفتيات والفتيات على 
المناهج  في  والسالم  التسامح  مجاَلي  في  التثقيف  xدماج  جهودها  الطرف  الدولة  تكثف  بأن  أيض�  اللجنة 

المدرسية.

حاء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب)-(د) و
(38-40

اoطفال ملتمسو اللجوء واoطفال الالجئون

تثني اللجنة على الدولة الطرف لجميع التدابير التي اتخذتها من أجل التعامل مع التدفق الهائل لالجئين   -٥٥
من  العاملين  ا<طفال  بشؤون  الخاصة  الوطنية  اللجنة  إنشاء  ذلك  في  بما  ا<طفال،  من  ونصفهم  السوريين، 
الالجئين السوريين. لكن اللجنة قلقة إزاء استمرار تعّذر حصول معظم ا<طفال الالجئين السوريين على التعليم، 
القسري،  والزواج  المنزلي  للعنف  النطاق  الواسع  واالنتشار  العمل  في  واالستغالل  التغذية  لسوء  تعرضهم  وإزاء 
التي  المعاملة  إزاء  أيض�  عميق  قلق  اللجنة  ويساور  أردنيين.  شرطة  أفراد  إلى  المنسوبة  العنف  حاالت  بعض  وإزاء 

تتلقاها ا<سر وا<طفال من الالجئين الفلسطينيين الفاّرين من الجمهورية العربية السورية، وبخاصة ما يلي:

(أ)        الموقف الذي تعتمــده السلطات مـنذ كانــــون الثانــي/يناير ٢٠١٣ المتمثل في منع منهجي لدخول   
ا<سر الالجئة الفلسطينية الفاّرة من الجمهورية العربية السورية، فضًال عن ترحيل عشرات ا<طفال 

الفلسطينيين الذين دخلوا البلد وإعادتهم إلى الجمهورية العربية السورية؛

(ب)     حاالت ُمنعت فيها أمهات فلسطينيات فررن من الجمهورية العربية السورية من دخول ا<ردن، في   
حين ُسمح <زواجهن وأطفالهن السوريين بالدخول؛

(ج)     حـاالت ُسمـح فيهـا <طفال أصيـــبوا في الجمهـورية العربيــة السورية بدخول ا<ردن لتلقي العالج   
إلى  جرحى  فلسطينيون  أطفال  فيها  ُرّحل  وحاالت  بالدخول،  <سرهم  التصريح  دون  لكن  الطبي 

الجمهورية العربية السورية، في حين ُسمح <مهاتهم ا<ردنيات بالبقاء في الدولة الطرف.

ا<وضاع  لتحسين  محددة  برامج  وتنفيذ  المالئمة  التدابير  جميع  اتخاذ  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٥٦
والرعاية  التعليم  على  الحصول  على  قدرتهم  منها  أمور  جملة  وضمان  السوريين،  الالجئين  لlطفال  المعيشية 
الصحية والتغذية الجيدة، وحمايتهم من شتى أشكال االستغالل في العمل والعنف، وممارسات الزواج القسري 
أو المبكر فيما يتعلق بالفتيات الصغيرات. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان عدم منع أي طفل الجئ 
فلسطيني فاّر من الجمهورية العربية السورية من دخول ا<ردن أو ترحيله ليعود إلى الجمهورية العربية السورية، 
وعلى ضمان أن يعامل هؤالء ا<طفال أسوًة با<طفال السوريين في الدولة الطرف. وتوصي اللجنة أيض� بأن تصّدق 

الدولة الطرف على االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين لعام ١٩٥١ وبروتوكولها لعام ١٩٦٧.

االستغالل االقتصادي، بما في ذلك عمل اoطفال

ترحب اللجنة بمشروع "مكافحة عمل ا<طفال عن طريق التعليم" الذي أطِلق في تشرين الثاني/نوفمبر   -٥٧
٢٠٠٨، فضًال عن تعيين عشرين ضابط ارتباط في مجال عمل ا<طفال في عام ٢٠١٠، لكنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

وتجارة  الجملة  تجارة  قطاعات  في  العمل  في  رئيسي،  بشكل  فتيان  وهم  ا<طفال،  آالف  استمرار  (أ)        
التجزئة والزراعة، وانتشار عمل ا<طفال على نطاق واسع بين الالجئين السوريين؛

(ب)    مواجهة عدد من الفتيات الالتي يشتغلن عامالت منزليات أوضاع� قاسية، وتعّرضهن بشكل كبير   
ل¯يذاء البدني والجنسي؛

(ج)      تعزيز وحدة عمل ا<طفال لم يؤّد إلى زيادة اxدانات بحق مستغّلي ا<طفال.  

تحث اللجنة الدولة الطرف على تسريع جهودها للقضاء على عمل ا<طفال. وينبغي للدولة الطرف منح   -٥٨
منزليات.  عامالت  يشتغلن  الالتي  الفتيات  وبخاصة  ا<طفال،  عمل  أشكال  أسوأ  من  ا<طفال  النتشال  ا<ولوية 
بأن  أيض�  اللجنة  وتوصي  اقتصادي�.  ا<طفال  مستغّلي  ضد  قضائية  دعاوى  تحريك  ضمان  الطرف  للدولة  وينبغي 
تصّدق الدولة الطرف على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ١٨٩(٢٠١١) المتعلقة بالعمل الالئق للعمال المنزليين، 

وبأن تواصل التماس مساعدة البرنامج الدولي للقضاء على عمل ا<طفال.

أطفال الشوارع

تأسف اللجنة إزاء استمرار ضعف المعرفة فيما يتعلق بظاهرة ا<طفال العاملين في الشوارع وحالتهم،   -٥٩
الشوارع  أطفال  على  القبض  إلقاء  في  الشرطة  استمرار  إزاء  خاص  بقلق  اللجنة  وتشعر  السابقة.  توصياتها  رغم 
واضحة  استراتيجية  إلى  االفتقار  استمرار  وإزاء  ذووهم،  يكفلهم  أن  إلى  الزمن  من  قصيرة  فترات  واحتجازهم 

xعادة تأهيل أولئك ا<طفال وتلبية احتياجاتهم.

مّدهم  بل  الشوارع واحتجازهم،  إلقاء القبض على أطفال  عدم  الطرف على ضمان  اللجنة الدولة  تحث   -٦٠
واللباس  التغذية  من  يكفيهم  بما  وتزويدهم  معهم،  العمل  على  مدربين  مرشدين  طريق  عن  بالمساعدة 
والمأوى، فضًال عن الخدمات االجتماعية والصحية، بما فيها خدمات التعافي وإعادة اxدماج االجتماعي، والفرص 
ما  بحسب  الكامل،  نمائهم  دعم  بغية  الحياتية  المهارات  على  والتدريب  المهني  التدريب  تشمل  التي  التعليمية 

أوصت به اللجنة سابق�.

بيع اoطفال واالتجار بهم واختطافهم

االتجار  لمنع  الوطنية  واالستراتيجية   ،٢٠٠٩ لسنة   ٩ رقم  بالبشر  االتجار  منع  قانون  باعتماد  اللجنة  ترحب   -٦١
ا<طفال  اعتبار  يمكن  ال  أنه  إلى  الحوار  أثناء  اxشارة  وتالحظ  عملها.  وإطار   ٢٠١٠ آذار/مارس  في  ُأطِلقت  التي  بالبشر 
ضحايا االتجار جناة، لكنها تشعر بقلق بالغ إزاء اعتراف الوفد باحتمال إيداع ا<طفال الضحايا في مرافق االحتجاز 
لlطفال  وعبور  وجهة  بلد  تزال  ال  الطرف  الدولة  <ن  أيض�  قلق  اللجنة  ويساور  لهم.  ملجأ  توفر  لعدم  نظر� 
الفترة  في  بالبشر  االتجار  بجرائم  المدانين  ا<شخاص  عدد  و<ن  با<شخاص،  الجنسي  واالتجار  للسخرة  المعرضين 
خدمات  إلى  الضحايا  معظم  أحيل  إذ  االتجار،  لضحايا  المقدمة  الحماية  ولقصور  قليًال،  ظل  بالتقرير  المشمولة 

إيواء تديرها منظمات غير حكومية.

تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لتنفيذ قانون منع االتجار بالبشر رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ تنفيذ�   -٦٢
الجريمة.  خطورة  مع  تتناسب  بهم  عقوبات  وإنزال  وإدانتهم  فعالة  بصورة  با<طفال  المّتجرين  ومالحقة  فعاًال، 
وينبغي للدولة الطرف أن تضمن عدم إيداع أي من ا<طفال الضحايا في مرافق االحتجاز، وإنما تزويدهم بخدمات 

حماية وإعادة تأهيل شاملة، بما فيها المأوى المناسب.

إدارة قضاء اoحداث

تنظر اللجنة بإيجابية إلى إنشاء إدارة شرطة ا<حداث عام ٢٠١١ في العاصمة عّمان من أجل دعم عملية   -٦٣
العدالة اxصالحية، ووضع "برنامج ِفَرق الدمج المجتمعي وا<سري" لتحويل ا<طفال الجانحين، لكنها تشعر 

بالقلق إزاء بقاء السن الدنيا للمسؤولية الجنائية سبع سنوات. ويساورها قلق أيض� إزاء ما يلي:

(أ)         عدم إدراج نص في مشروع قانون ا<حداث xنشاء محاكم أحداث متخصصة، وافتقاره إلى أحكام   
بشأن تقديم المساعدة القانونية المجانية لlطفال، وفرضه عقوبات تقيد الحرية أكثر من تقديمه 
بدائل لالحتجاز، وعدم تعامله مع نتائج عمليات تفتيش مرافق االحتجاز التي يوَدع فيها ا<طفال أو 

متابعة تلك العمليات؛

(ب)     محاكمة ا<طفال في محاكم البالغين في حالة اشترك في ارتكاب الجريمة بالغون وأطفال؛  

(ج)       استمرار وجود ضعف واضح في التعليم المتعلق بعدالة ا<حداث.  

لlحداث  والتأهيلية  اxصالحية  للعدالة  نظام  لوضع  جهودها  الطرف  الدولة  تعزز  بأن  اللجنة  توصي   -٦٤
يتماشى تماشي� كامًال مع االتفاقية، وبخاصة المواد ٣٧ و٣٩ و٤٠، ومع معايير ذات صلة أخرى، ومع تعليق اللجنة 
العام رقم ١٠(٢٠٠٧) المتعلق بحقوق الطفل في قضاء ا<حداث. وبصورة خاصة، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما 

يلي:

إلى  الجنائية  المسؤولية  سن  ترفع  ا<حداث  قانون  لمشروع  معدلة  صيغة  اعتماد  في  التعجيل  (أ)        
مستوى مقبول دولي�، بحسب ما أوصت به اللجنة سابق�؛

(ب)     ضمان أن القانون الجديد ينص على إنشاء محاكم أحداث متخصصة تركز على العدالة اxصالحية   
الدعاوى  وطيلة  اxجراءات  من  مبكرة  مرحلة  في  لlطفال  المجانية  القضائية  المساعدة  وتقدم 

القضائية؛

(ج)       ضمان اللجوء إلى االحتجاز، بما في ذلك االحتجاز رهن المحاكمة، كتدبير أخير و<قصر وقت ممكن،   
بغية  منتظمة  بصورة  التدبير  هذا  مراجعة  وضمان  الخطورة،  شديدة  الجرائم  قضايا  في  حتى 
سحبه. وينبغي أن ُتمنح ا<ولوية ما أمكن إلى التدابير البديلة لالحتجاز، مثل التحويل أو إطالق السراح 

تحت المراقبة أو الوساطة أو اxرشاد أو خدمة المجتمع؛

(د)      تعيين قضاة متخصصين لlطفال وضمان تلّقيهم التعليم والتدريب المالئمين؛  

(ه)     االستفادة من أدوات المساعدة التقنية التي وضعها الفريق المشترك بين الوكاالت المعني بقضاء   
والجريمة  بالمخدرات  المعني  المتحدة  ا<مم  مكتب  ومنها  فيه،  العضو  والجهات  ا<حداث 
الحكومية،  غير  والمنظمات  اxنسان  لحقوق  السامية  المتحدة  ا<مم  ومفّوضية  واليونيسيف 

والتماس المساعدة التقنية في مجال عدالة ا<حداث من أعضاء الفريق.

اoطفال ضحايا الجرائم والشهود عليها

توصي اللجنة أيض� بأن تضمن الدولة الطرف وضع ا<حكام وا<نظمة القانونية المناسبة من أجل توفير   -٦٥
الحماية المطلوبة بموجب االتفاقية إلى جميع ا<طفال ضحايا الجرائم و/أو الشهود عليها، مثل ا<طفال ضحايا 
هذه  على  الشهود  وا<طفال  واالتجار،  واالختطاف  واالقتصادي،  الجنسي  واالستغالل  المنزلي،  والعنف  اxيذاء، 
الجرائم، وبأن تراعي بصورة كاملة المبادئ التوجيهية بشأن العدالة في ا<مور المتعلقة با<طفال ضحايا الجريمة 

والشهود عليها.

طاء- التصديق على البروتوكول االختياري المتعلق بإجراء تقديم البالغات

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء   -٦٦
تقديم البالغات، في سبيل المضي في تعزيز إعمال حقوق الطفل.

ياء- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق اsنسان

الصكوك  على  تصدق  بأن  الطفل،  حقوق  إعمال  تعزيز  في  المضي  سبيل  في  الطرف،  الدولة  اللجنة  توصي   -٦٧
االختفاء  من  ا<شخاص  جميع  لحماية  الدولية  االتفاقية  وهي  بعد،  إليها  تنضم  لم  التي  اxنسان  لحقوق  ا<ساسية 
البروتوكوالت  عن  فضًال  أسرهم،  وأفراد  المهاجرين  العمال  جميع  حقوق  لحماية  الدولية  واالتفاقية  القسري، 
بالحقوق  الخاص  الدولي  والعهد  والسياسية،  المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  من  بكل  الملحقة  االختيارية 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب 

وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق ا<شخاص ذوي اxعاقة.

كاف- المتابعة والنشر

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الالزمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في   -٦٨
العليا  والمحكمة  المعنية  والوزارات  والبرلمان  الدولة  رأس  إلى  إحالتها  منها  بوسائل  الختامية،  المالحظات  هذه 

والسلطات المحلية للنظر فيها على النحو الالزم واتخاذ مزيد من اxجراءات بشأنها.

التي  الخطية  والردود  والخامس  الرابع  الدوريين  للتقريرين  الجامع  التقرير  ُيتاح  بأن  أيض�  اللجنة  وتوصي   -٦٩
منها  بطرق  البلد،  بلغات  واسع  نطاق  على  الختامية)  الصلة (المالحظات  ذات  والتوصيات  الطرف  الدولة  قدمتها 
ومجموعات  اxعالم  ووسائل  المدني  المجتمع  ومنظمات  العامة  لجمهور  الحصر،  ال  المثال  سبيل  على  اxنترنت 
بها  الملحقة  االختيارية  والبروتوكوالت  االتفاقية  بشأن  النقاش  إثارة  بغية  وا<طفال،  المهنية  والفئات  الشباب 

والتوعية بها وتنفيذها ورصدها.

الم- التقرير المقبل

ُتدرج  وأن   ٢٠١٩ حزيران/يونيه   ٢٢ بحلول  السادس  الدوري  تقريرها  تقدم  أن  إلى  الطرف  الدولة  اللجنة  تدعو   -٧٠
المنسقة  التوجيهية  للمبادئ  يمتثل  أن  للتقرير  وينبغي  الختامية.  المالحظات  هذه  متابعة  عن  معلومات  فيه 
٢٠١٠ (CRC/C/٥٨/Rev.٢ و ١ تشرين ا<ول/أكتوبر  لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في 

Corr.١)، وأّال يتجاوز عدد كلماته ٢٠٠ ٢١ كلمة (انظر قرار الجمعية العامة ٢٦٨/٦٨ المؤرخ ٩ نيسان/أبريل ٢٠١٤، الفقرة ١٦). 
وفي حالة تجاوز التقرير المقدم العدد المحدد للكلمات، سُيطلب إلى الدولة الطرف اختصاره وفق� للقرار المشار 
إليه أعاله. وفي حالة لم تتمكن الدولة الطرف من مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، ال يمكن ضمان ترجمة التقرير 

<غراض النظر فيه من جانب هيئة المعاهدة.

للشروط  وفق�  المستجدات  آخر  تتضمن  أساسية  وثيقة  تقديم  إلى  أيض�  الطرف  الدولة  اللجنة  وتدعو   -٧١
اعتمدها  التي  التقارير،  لتقديم  المنسقة  التوجيهية  المبادئ  في  الواردة  المشتركة  ا<ساسية  بالوثيقة  المتعلقة 
االجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق اxنسان في حزيران/يونيه ٢٠٠٦ (HRI/GEN/٢/Rev.٦، الفصل 
ا<ول). وال ينبغي أن يتجاوز عدد كلمات الوثيقة ا<ساسية ٤٠٠ ٤٢ كلمة، كما حددته الجمعية العامة في قرارها ٢٦٨/٦٨ 

(الفقرة ١٦).

ُتجمع  التي  البيانات  وتحلل  البيانات،  لجمع  ومركزي�  شامًال  نظام�  الطرف  الدولة  تنشئ  بأن  اللجنة  توصي   -٧
الستخدامها كأساس لتقييم التقدم المحرز والمساعدة في تصميم سياسات وبرامج لتنفيذ البروتوكول االختياري. 
االجتماعية  والخلفية  والقومي  اxثني  وا<صل  الجغرافي  والموقع  والجنس  السن  حسب  البيانات  تصنيف  وينبغي 
عدد  عن  بيانات  جمع  أيض�  وينبغي  االختياري.  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  تحليل  تسهيل  أجل  من  االقتصادية، 
المالحقات القضائية واxدانات، مصنفة حسب طبيعة الجريمة. وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف تعاونها التقني 

في ذلك الصدد مع جهات منها منظمة ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج ا<مم المتحدة اxنمائي.

رابعS- تدابير التنفيذ العامة

خطة العمل الوطنية

سيما  وال  االختياري،  البروتوكول  بتنفيذ  صلة  لها  شتى  وطنية  وخطط  استراتيجيات  وجود  اللجنة  تالحظ   -٨
االستراتيجية الوطنية لمنع االتجار بالبشر. ولكنها تشعر مع ذلك بالقلق إزاء عدم وجود اتساق أو تنسيق جيد فيما بين 

تلك االستراتيجيات، ما يؤثر في قدرة الدولة الطرف على التصدي لجميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري.

التي  المسائل  جميع  معالجة  إلى  تحديد�  تهدف  وطنية  عمل  خطة  الطرف  الدولة  تضع  بأن  اللجنة  توصي   -٩
يشملها البروتوكول االختياري، وبأن تضع أهداف� ومؤشرات واضحة وُتوفر الموارد البشرية والمالية المناسبة من أجل 
البروتوكول  أحكام  جميع  بتنفيذ  خاص�  اهتمام�  تولي  أن  لها  ينبغي  بذلك،  الطرف  الدولة  قيام  ولدى  تنفيذها. 
االختياري، مع مراعاة الوثائق الختامية التي اعتمدها المؤتمر العالمي لمكافحة االستغالل الجنسي لlطفال <غراض 

تجارية في ا<عوام ١٩٩٦ و٢٠٠١ و٢٠٠٨ في ستوكهولم، ويوكوهاما باليابان، وريو دي جانيرو بالبرازيل، على التوالي.

التنسيق والتقييم   

تالحظ اللجنة تقاسم عدة وزارات مسؤولية تنفيذ البروتوكول االختياري، واضطالع المجلس الوطني لشؤون   -١٠
ا<سرة والمجلس ا<على لشؤون ا<شخاص المعوقين بدور أيض� في ذلك الصدد، لكنها تشعر بالقلق إزاء االفتقار إلى 

آلية مخصصة تحديد� لتنسيق عملية تنفيذ البروتوكول االختياري وتقييمها.

توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف آلية تنسيق قادرة على االضطالع بالقيادة واxشراف العام الفعال على   -١١
وتنفيذها،  الطفل  حقوق  مجال  في  السياسات  بوضع  ُتعنى  التي  المختلفة  والوزارات  الوكاالت  بين  التنسيق  صعيد 

وبرصد تنفيذ البروتوكول االختياري.

النشر والتوعية   

يساور اللجنة القلق إزاء االفتقار إلى أنشطة منهجية وشاملة لنشر البروتوكول االختياري بحد ذاته والتوعية   -١٢
به، <ن ذلك ُيسهم في تدّني مستوى فهم الجرائم المشمولة به بين الناس عامة وا<طفال والفئات المهنية العاملة 
مع ا<طفال ومن أجلهم. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء استمرار التستر على جرائم بيع ا<طفال واستغاللهم في 
البغاء وفي المواد اxباحية والتكتم عنها إلى حد بعيد، نظر� إلى الحساسية االجتماعية الثقافية التي تحيط بها في 

الدولة الطرف.

توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها لنشر أحكام البرتوكول االختياري على نطاق واسع بين الناس   -١٣
عامة، بمن فيهم ا<طفال - بطريقة مواتية لهم - وأسرهم ومجتمعاتهم المحلية. وينبغي للدولة الطرف أيض� ما 

يلي:

وضع برامج تثقيفية مراعية لنوع الجنس بشأن التدابير والمساعدة وآليات اxبالغ الرامية إلى منع  (أ)   
مع  وثيق  بتعاون  وذلك  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  للجرائم  ضحايا  ا<طفال  وقوع 

المجتمعات المحلية وا<طفال الضحايا؛

االبتدائي  التعليم  مناهج  في  منظمة  بصورة  االختياري  بالبروتوكول  المتصلة  المسائل  إدراج  (ب)   
والثانوي؛

الشرطة  أفراد  سيما  وال  الصلة،  ذات  المهنية  الفئات  جميع  بين  االختياري  البروتوكول  نشر  (ج)    
الوطني  المجلس  وأعضاء  االجتماعيين  وا<خصائيين  اxعالم  وممثلي  العاّمين  والمدعين  والقضاة 

لشؤون ا<سرة والوزارات المعنية.

التدريب

ترحب اللجنة بأنشطة التدريب في مجال االتجار بالبشر التي ُنّظمت للقضاة والمدعين العاّمين بالتعاون مع   -١٤
في  الرسمية  الحدودية  النقاط  في  العاملين  الموظفين  وبتدريب  حكومية،  غير  ومنظمات  دولية  حكومية  منظمات 
كافية  غير  تزال  ال  االختياري  البروتوكول  على  التدريب  أنشطة  <ن  بالقلق  تشعر  لكنها  االتجار،  ضحايا  تحديد  مجال 

بشكل عام وال تصل إلى جميع المهنيين العاملين مع ا<طفال ومن أجلهم.

المشمولة  المجاالت  جميع  على  التخصصات  متعددة  تدريب  برامج  الطرف  الدولة  تضع  بأن  اللجنة  توصي   -١٥
المصلحة.  أصحاب  من  وغيرها  المحلية  المجتمعات  مشاركة  على  تقوم  عملية  طريق  عن  االختياري  بالبروتوكول 
ومن  ا<طفال  مع  يعملون  وأفراد  ومؤسسات  مهنية  فئات  من  الشأن  أصحاب  لجميع  التدريب  هذا  إتاحة  وينبغي 
أجلهم. وتوصي اللجنة كذلك بأن تكفل الدولة الطرف إجراء تقييم منهجي لجميع برامج التدريب على البروتوكول 

االختياري بغية تعزيز تأثيرها ومدى أهميتها.

تخصيص الموارد   

للخطط  الالزمة  الموارد  توفر  لضمان  سنوية  منح�  يخصص  العامة  الموازنة  قانون  أن  اللجنة  تالحظ   -١٦
الميزانية  مخصصات  عن  معلومات  وجود  لعدم  تأسف  لكنها  الطفل،  بحقوق  المتعلقة  الوطنية  واالستراتيجيات 

المرصودة بوضوح <نشطة مصممة تحديد� لتنفيذ البروتوكول االختياري من قبل الوزارات المعنية.

بطرق  االختياري،  البروتوكول  لتنفيذ  واضحة  ميزانية  مخصصات  الطرف  الدولة  تحدد  بأن  اللجنة  توصي   -١٧
منها رصد مخصصات من الميزانية العادية للموارد البشرية والتقنية والمالية الالزمة لوضع برامج تتصل بأحكام 
البروتوكول االختياري، وال سيما في مجال التحقيقات الجنائية والمساعدة القانونية والتعافي البدني والنفسي 

للضحايا.

منع بيع اoطفال واستغاللهم في البغاء وفي المواد اsباحية (الفقرتان 1   -Sخامس
و2 من المادة 9)

التدابير المعتمدة لمنع وقوع الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول االختياري

خاص  وبشكل  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  لمنع  ات³ِخذت  التدابير  بعض  أن  اللجنة  تالحظ   -١٨
لمنع وصول ا<طفال إلى المواد اxباحية على اxنترنت، لكنها تشعر بالقلق الستمرار النقص في التدابير الوقائية 
ا<سباب  تحديد  إلى  الهادفة  التدابير  عن  فضًال  جنسي�،  ا<طفال  الستغالل  التصدي  أجل  من  ا<هداف  المحددة 
خاصة،  وبصورة  لها.  والتصدي  الجرائم  تلك  وحجم  االختياري  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  لجميع  الجذرية 

تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ)        عدم تقديم تعريف أو قائمة معايير لتحديد فئة "ا<سر المعرضة" للعنف المنزلي، على الرغم من   
أن وزارة التنمية االجتماعية وضعت قاعدة بيانات بها؛

(ب)    عدم كفاية التدابير المتخذة لمكافحة التمييز والعنف القائمين على نوع الجنس، اللذين يشّكالن   
عامَلين رئيسيين في بيع ا<طفال واستغاللهم في البغاء وفي المواد اxباحية. وفي هذا الصدد، 
تعرب اللجنة عن قلق شديد إزاء حجم التمييز والعنف الممارسين ضد الفتيات في الدولة الطرف؛

(ج)      النقص الكبير فيما ُنّفذ أثناء الفترة المشمولة بالتقرير من أنشطة محددة تستهدف ا<طفال في   
أوضاع هشة، مثل ا<طفال الالجئين المعرضين بشكل خاص لالستغالل الجنسي واالتجار.

توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف نهج� شامًال ومحدد ا<هداف يتصدى لlسباب الجذرية للجرائم   -١٩
اللجنة  تحث  خاصة،  وبصورة  هشاشة.  ا<وضاع  أكثر  في  ا<طفال  على  ويركز  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة 

الدولة الطرف على ما يلي:

(أ)         تعزيز استراتيجيات الحد من الفقر وتدابير الحماية االجتماعية الداعمة لlسر المحرومة والمهمشة،   
دعم  أجل  من  ا<طفال،  حول  تتمحور  التي  المبكر  التدخل  برامج  لتنفيذ  معايير  وضع  طريق  عن 

الوالدين لالضطالع على نحو أفضل بمسؤولياتهم في رعاية ا<طفال وحمايتهم؛

(ب)    اجتثاث التمييز والعنف القائمين على نوع الجنس، وبشكل خاص إلغاء ما ال يزال نافذ� من قوانين   
تمّيز ضد النساء والفتيات، وتجريم جميع أشكال العنف المنزلي، بما فيها االغتصاب الزوجي، دون 

مزيد من اxبطاء؛

عامة،  توعية  برامج  وتنفيذ  االختياري  بالبروتوكول  المشمـولة  للجـرائم  الجـذرية  لlسبـاب  التصـدي  (ج)       
خاص  بشكل  المعرضين  ضعف�  ا<طفال  أشد  هوية  تحديد  أجل  من  عامة،  حوارات  عن  فضًال 
للوقوع ضحايا للجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري، بمن فيهم ا<طفال الذين يعيشون في 
فقر وا<طفال المهاجرون والالجئون ومجهولو النسب، وحمايتهم وتزويدهم بما يلزم من دعم 

ومساعدة؛

(د)     تعزيز الوعي بالقواعد والمفاهيم االجتماعية المتعلقة باستغالل ا<طفال في البغاء وفي المواد   
اxباحية وفهمها بغية تغيير مواقف ا<شخاص الذين يطلبون الخدمات الجنسية وسلوكهم.

بيع اoطفال

تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء انتشار ممارسة الزواج المبكر والقسري على نطاق واسع في الدولة الطرف،   -٢٠
وهي ممارسة تصل أحيان� إلى حد بيع ا<طفال. وتشعر اللجنة بقلق خاص أيض� إزاء التقارير التي تتحدث عن فتيات 
زواج  يسمى  ما  أجل  من  ا<ردن  إلى  ُيرَسلن  العمر،  من  عشرة  الحادية  تتجاوز  لم  من  منهن  صغيرات،  عراقيات 
المتعة، وهو زواج ينتهي بعد مدة محددة مسبق� تتلقى فيه ا<سرة مبلغ� مالي� مقابل الفتاة ويتمكن "الزوج" من 
عصابات  في  قسر�  أقحموهن  الفتيات  هؤالء  بعض  "أزواج"  بأن  أيض�  التقارير  وتفيد  جنسي�.  واستغاللها  إيذائها 

االتجار بالبشر. 

للحظر  الفعال  التطبيق  لضمان  وفورية  صارمة  تدابير  اعتماد  على  بقوة  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢١
القانوني لزواج ا<طفال. وبصورة خاصة، ينبغي للدولة الطرف ما يلي:

(أ)       ضمان مساءلة جميع الضالعـين فـي بيـع الفتيـات <غـراض الـزواج القســــري واxيــذاء الجنســـــــي   
واالستغالل الجنسي، وإنزال عقوبات بهم تتناسب مع جسامة الجريمة؛

(ب)     وضع نظام فعال وتنفيذه بالتعاون مع بلدان الجوار من أجل منع بيع الفتيات <غراض الزواج المبكر   
أو القسري.

أطفال السياحة بدافع ممارسة الجنس مع 

إجراءات  أو  تشريعات  أي  اعتماد  لعدم  تأسف  لكنها   ،(١٩٩٨ لعام   ٢٠ السياحة (رقم  قانون  اللجنة  تالحظ   -٢٢
محددة من أجل منع ظاهرة السياحة بدافع ممارسة الجنس مع أطفال، ا¦خذة في الزيادة في الدولة الطرف، 

ومكافحتها بشكل كامل.

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان اتخاذ تدابير فاعلة من أجل منع السياحة بدافع ممارسة الجنس   -٢٣
على  الدعوة  مجال  في  أنشطة  تنّفذ  أن  أيض�  الطرف  للدولة  وينبغي  فعالة.  بصورة  ومكافحتها  ا<طفال  مع 
تنشر  وأن  ا<طفال،  مع  الجنس  ممارسة  بدافع  السياحة  عن  الناجمة  الضارة  ا¦ثار  لتبيان  السياحة  صناعة  صعيد 
تشجع  وأن  السياحة،  ووكاالت  السفر  وكالء  أوساط  في  واسع  نطاق  على  السياحة  <خالقيات  العالمية  المدونة 

تلك الشركات على توقيع مدونة قواعد السلوك لحماية ا<طفال من االستغالل الجنسي في السفر والسياحة.

حظر بيع اoطفال واستغاللهم في المواد اsباحية وفي البغاء، والمسائل   -Sسادس
ذات الصلة (المادة 3، والفقرتان 2 و3 من المادة 4، والمواد 5 و6 و7)

أو الجزائية القائمة القوانين واللوائح الجنائية 

بعض  إدراج  رغم  بعد،  بالكامل  االختياري  للبروتوكول  تمتثل  لم  الطرف  الدولة  أن  بقلق  اللجنة  تالحظ   -٢٤
جسم  بأعضاء  االنتفاع  وقانون   ٢٠٠٩ لعام   ٩ رقم  بالبشر  االتجار  منع  قانون  مثل  الوطنية،  القوانين  في  أحكامه 

اxنسان رقم ٢٣ لعام ١٩٧٧. وبصورة خاصة، تالحظ اللجنة بقلق ما يلي:

ـ³ن قانــون العقــــوبات تعريف� واضــــح� لجريمة استغالل ا<طفال في البغاء، أو عقوبات  (أ)       عدم تضمـ  
تتناسب مع جسامة الجريمة؛

في  ا<طفال  استغالل  على  تنطبق  التي  العقوبات،  قانون  من   ٣١٠ المادة  في  ازدرائية  عبارات  ورود  (ب)     
بفساد  "المعروفات  من  اعُتبرن  إن  للفتيات  الجنسي  االستغالل  لتبرير  ُتستخدم  أن  يمكن  البغاء، 

ا<خالق"؛

الحيازة  تجريم  أو  اxباحية  المواد  في  ا<طفال  استغالل  جريمة  إلى  محدد  بشكل  اxشارة  عدم  (ج)      
المواد  ببيع  تتعلق  التي  العقوبات  قانون  من   ٣١٩ المادة  في  بأطفال  تتعلق  إباحية  لمواد  الخاصة 

البذيئة أو المفِسدة لlخالق وتوزيعها؛

(د)     عدم تطرق تشريعات الدولة الطرف إلى جميع أشكال بيع ا<طفال الواردة في المادتين ٢ و٣ من   
البروتوكول االختياري، وهي جريمة مشابهة لالتجار با<شخاص لكنها ليست متطابقة معها.

البرتوكول  من  و٣   ٢ للمادتين  بالكامل  ليمتثل  العقوبات  قانون  تنقح  أن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢٥
االختياري. وبصورة خاصة، ينبغي للدولة الطرف ما يلي:

من  ٢(ب)  المادة  عليه  نصت  كما  البغاء  في  ا<طفال  الستغالل  تعريف�  العقوبات  قانون  تضمين  (أ)       
البروتوكول االختياري، وضمان أن القانون ينص على عقوبات مناسبة للجريمة ويفرضها؛

(ب)     إزالة جميع ا<حكام االزدرائية من قانون العقوبات دون إبطاء، وضمان أن القانون ينص على عقوبات   
تتناسب مع جسامة الجريمة وال يتيح أي أعذار لمرتكبي الجرائم؛

تتعلق  التي  اxباحية  المواد  حيازة  مجرد  تجريم  وضمان  العقوبات،  قانون  من   ٣١٩ المادة  تعديل  (ج)      
بأطفال؛

(د)       تعريف جميع أشكال بيع ا<طفال وتجريمها على النحو السليم.  

المالحقة القضائية

يساور اللجنة قلق بالغ إزاء التقارير العديدة التي تفيد بإجبار الفتيات الالجئات السوريات على البغاء.  -٢٦

في  البغاء  على  ُأجبرن  الالتي  الفتيات  xنقاذ  فاعلية  أكثر  تدابير  اتخاذ  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢٧
تقريرها  في  تورد  أن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  وتحث  العدالة.  إلى  الجرائم  هذه  مرتكبي  وإحالة  الطرف  الدولة 
ولوحقوا  عليهم  القبض  ُألقي  الذين  ا<شخاص  عدد  عن  تفصيلية  معلومات  االتفاقية  بموجب  المقدم  المقبل 

قضائي� وُأحيلوا إلى العدالة وأدينوا، فضًال عن العقوبات التي ُأنِزلت بهم.

مسؤولية اoشخاص االعتباريين 

االتجار  منع  قانون  من   ١١ المادة  بموجب  االعتباريين  ا<شخاص  بمسؤولية  تعترف  الدولة  أن  اللجنة  تالحظ   -٢٨
بالبشر رقم ٩ لعام ٢٠٠٩، لكن القلق يساورها <ن القوانين ال تنص صراحة على مسؤولية ا<شخاص االعتباريين في 

الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري.

ن الدولة الطرف مسؤولية ا<شخاص االعتباريين الضالعين في أي جرائم مشمولة  توصي اللجنة بأن ُتضمِّ  -٢٩
الجرائم  خطورة  مع  تتناسب  قانونية  عقوبات  تفرض  وأن  صريح،  بشكل  التشريعات  في  االختياري  بالبروتوكول 

المرتَكبة.

الوالية القضائية خارج اsقليم وتسليم المجرمين

تعرب اللجنة عن القلق <ن تشريعات الدولة الطرف ال تزال غير واضحة بشأن فرض واليتها القضائية خارج   -٣٠
الذين  ا<شخاص  تسليم  وإمكانية  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  بجميع  يتعلق  فيما  إقليمها 

يرتكبون جرائم يشملها البروتوكول االختياري.

القضائية  واليتها  فرض  من  نها  تمكِّ المحلية  تشريعاتها  أن  ضمان  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣١
وممارستها خارج إقليمها فيما يتعلق بجميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري. وتوصي اللجنة أيض� بأن 
تستخدم الدولة المادة ٥ من البروتوكول االختياري أساس� قانوني� لتسليم المجرمين في حال عدم وجود اتفاق 

ثنائي.

سابعS- حماية حقوق اoطفال الضحايا (المادة 8، والفقرتان 3 و4 من المادة 9)

التدابير المعتمدة لحماية حقوق اoطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول 
االختياري ومصالحهم

استخدام  تجيز  التي  الجزائية  المحاكمات  أصول  قانون  من   ١٥٩ المادة  أحكام  إلى  بإيجابية  اللجنة  تنظر   -٣٢
اللجنة  لكن  بشهادتهم.  اxدالء  عند  العمر  من  عشرة  الثامنة  يكملوا  لم  الذين  للشهود  حمايًة  الحديثة  التقنية 
تشعر بالقلق إزاء عدم تزويد ا<طفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري بمساعدة قضائية مجانية 

أو دعم من أخصائيين نفسيين واجتماعيين معنيين با<طفال أثناء إجراءات العدالة الجنائية.

في ضوء الفقرة ٣ من المادة ٩ في البروتوكول االختياري، تحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة حماية   -٣٣
وبصورة  عليها.  والشهود  االختياري  البروتوكول  بموجب  المحظورة  الجرائم  ضحايا  لlطفال  كاملة  تشريعية 

خاصة، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

وحماية  والمحاكمة  التحقيق  إجراءات  طيلة  لهم  مراعية  بطريقة  الضحايا  ا<طفال  معاملة  (أ)      
خصوصيتهم؛

واجتماعيين  نفسيين  أخصائيين  من  ودعم  مجانية  قانونية  بمساعدة  الضحايا  ا<طفال  تزويد  (ب)    
معنيين با<طفال أثناء إجراءات العدالة الجنائية؛

وجلسات  القضائية  والمالحقة  التحقيق  أثناء  عليه  والمدعى  الطفل  بين  المباشر  االتصال  تجنب  (ج)      
لعمليات  الفعلي  االستخدام  لضمان  والمالية  والتقنية  البشرية  الموارد  كل  وتوفير  االستماع، 

التحقيق السرية؛

(د)      اتخاذ تدابير قانونية وعملية لكفالة حماية ا<طفال الشهود من ا<عمال االنتقامية.  

تعافي الضحايا وإعادة إدماجهم

غير  المنظمات  اتخذتها  التي  والتدابير   ٢٠٠٧ الثاني/يناير  كانون  في  ا<سري  الوفاق  دار  افتتاح  اللجنة  تالحظ   -٣٤
الحكومية التي سلط تقرير الدولة الطرف الضوء عليها، لكنها تأسف لعدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة 
وتدابير  والنفسي،  البدني  والتعافي  االجتماعي  اxدماج  إعادة  في  المساعدة  صعيد  على  الدولة  مستوى  على 
تيسير الحصول على المعلومات ذات الصلة بهذه الخدمات. وعالوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء النقص في 
إيداع  إلى  يؤدي  ما  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  لضحايا  المخصصة  المباشر  المأوى  خدمات  توفير 

الضحايا ا<طفال في مرافق االحتجاز.

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:  -٣٥

دون  االحتجاز  مرافق  من  االختياري  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  ضحايا  ا<طفال  جميع  إخراج  (أ)       
إبطاء؛

ومساعدة  مالئم  بمأوى  االختياري  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  ضحايا  ا<طفال  تزويد  ضمان  (ب)     
مالئمة من أجل إعادة إدماجهم االجتماعي وتعافيهم البدني والنفسي؛

(ج)      طلب المساعدة التقنية من اليونيسيف والمنظمة الدولية للهجرة في تنفيذ هذه التوصيات.  

ثامنS- المساعدة والتعاون على الصعيد الدولي (المادة 10)

االتفاقات المتعددة اoطراف والثنائية واsقليمية

تواصل  أن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تشجع  االختياري،  البروتوكول  من   ١٠ المادة  من   ١ الفقرة  ضوء  في   -٣٦
تعزيز التعاون الدولي عن طريق ترتيبات متعددة ا<طراف وإقليمية وثنائية، وبخاصة مع بلدان الجوار، بوسائل منها 
المشمولة  الجرائم  منع  على  القدرة  زيادة  بغية  الترتيبات،  هذه  وتنفيذ  لتنفيذ  الالزمة  وا¦ليات  اxجراءات  تعزيز 

بالبروتوكول االختياري والكشف عنها والتحقيق فيها ومالحقة المسؤولين عن أي منها قضائي� ومعاقبتهم.

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعاونها مع وكاالت ا<مم المتحدة وبرامجها، مثل منظمة   -٣٧
إلى  تهدف  تدابير  وتنفيذ  وضع  في  الحكومية،  غير  المنظمات  عن  فضًال  للطفولة (اليونيسيف)،  المتحدة  ا<مم 

تنفيذ البروتوكول االختياري بصورة فعالة.

تاسعS- المتابعة والنشر

التوصيات،  لهذه  الكامل  التنفيذ  لضمان  الالزمة  التدابير  جميع  الطرف  الدولة  تتخذ  بأن  اللجنة  توصي   -٣٨
بوسائل منها إحالتها إلى الملك والوزارات الحكومية المعنية والبرلمان والسلطات الوطنية والمحلية، فضًال عن 

المحكمة العليا، للنظر فيها على النحو الالزم واتخاذ مزيد من اxجراءات بشأنها.

الطرف  الدولة  قدمتها  التي  الخطية  والردوُد  التقريُر  واسع  نطاق  على  ُيتاح  بأن  اللجنة  وتوصي   -٣٩
والمالحظات الختامية ذات الصلة التي اعتمدتها اللجنة، بما في ذلك عن طريق اxنترنت، للناس عامة ولمنظمات 
المجتمع المدني ومجموعات الشباب والفئات المهنية وا<طفال، بغية إثارة النقاش بشأن البروتوكول االختياري 

والتوعية به وتنفيذه ورصده.

عاشر�- التقرير المقبل

عمًال بالفقرة ٢ من المادة ١٢ من البروتوكول االختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تورد مزيد� من   -٤٠
المعلومات عن تنفيذ البروتوكول االختياري في تقريرها الدوري المقبل الذي سُيقدم عمًال بالمادة ٤٤ من اتفاقية 

حقوق الطفل.

ثالثS-  تدابير التنفيذ العامة

التنسيق

وزارة  وأن  االختياري  البروتوكول  تنفيذ  عن  الرئيسية  المسؤولية  تتحمل  الدفاع  وزارة  أن  اللجنة  تالحظ   -٥
مكلفة  هيئة  وجود  عدم  إزاء  يساورها  القلق  ولكن  الصدد،  ذلك  في  أيض�  المسؤولية  من  شيئ�  تتحّمل  الداخلية 

بتنسيق التنفيذ الشامل والفعال للبروتوكول االختياري في عموم الدولة الطرف.

البروتوكول  تنفيذ  عن  الكلية  بالمسؤولية  ُيكلف  حكومي  كيان  تعيين  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٦
االختياري، وعلى إنشاء آلية مؤسسية لتنسيق تنفيذ البروتوكول االختياري على نحو فعال فيما بين الوزارات وغيرها 

من الكيانات الحكومية والشركاء الحكوميين.

تخصيص الموارد

تأسف  لكنها  لالجئين،  المساعدة  تقديم  أجل  من  ضخمة  موارد  تنفق  الطرف  الدولة  أن  اللجنة  تالحظ   -٧
لعدم توفر معلومات عن مخصصات الميزانية المرصودة لتنفيذ البروتوكول االختياري.

توصي اللجنة بأن ترصد الدولة الطرف مخصصات ميزانية كافية لتنفيذ البروتوكول االختياري على وجه   -٨
التحديد.

النشر والتوعية

المصلحة  أصحاب  على  وتوزيعه  الرسمية  الجريدة  في  االختياري  البروتوكول  نشر  اللجنة  تالحظ   -٩
المتخذة  التدابير  كفاية  لعدم  تأسف  لكنها  االختياري،  البروتوكول  يشملها  التي  المجاالت  في  المتخصصين 
للجرائم  ضحايا  ا<طفال  وقوع  إلى  تؤدي  قد  التي  وا<خطار  اxبالغ،  آليات  سيما  وال  وأحكامه،  بمبادئه  للتوعية 

المشمولة بالبروتوكول االختياري، وهو ما اعترفت به الدولة الطرف نفسها.

توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف نشر مبادئ البروتوكول االختياري وأحكامه على نطاق واسع بين   -١٠
الناس عامة وبين ا<طفال وأسرهم.

التدريب

ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لوضع برامج لتدريب أفراد القوات المسلحة والشرطة،   -١١
وxذكاء الوعي بحقوق اxنسان والقانون الدولي اxنساني بين أفراد قواتها ا<منية. لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم 

تلقي فئات أخرى من المهنيين ذوي الصلة تدريب� مناسب� على أحكام البروتوكول االختياري.

ا<طفال،  بشؤون  ُيعنون  الذين  للمهنيين  االختياري  البروتوكول  أحكام  على  تدريب  بتوفير  اللجنة  توصي   -١٢
والقضاة  والمحامين  والشرطة  الدولية  السالم  حفظ  قوات  وأفراد  الهجرة  وسلطات  المعلمين  سيما  وال 

والعاملين في المجال الطبي وا<خصائيين االجتماعيين والصحفيين.

البيانات

بنزاعات  متأثرة  بلدان  من  قادمين  الطرف  الدولة  في  الالجئين  ا<طفال  من  كبير  عدد  وجود  إلى  نظر�   -١٣
مسلحة، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود نظام مركزي لجمع البيانات من أجل تحديد هوية وتسجيل جميع 
ا<طفال الالجئين في ا<راضي الخاضعة لوالية الدولة الطرف القضائية الذين ُيحتمل أن يكونوا ُجندوا في أعمال 

عدائية في الخارج أو اسُتخدموا فيها.

هوية  وتحديد  تسجيل  أجل  من  البيانات  لجمع  مركزي�  نظام�  الطرف  الدولة  تنشئ  بأن  اللجنة  توصي   -١٤
أو  الخارج  في  عدائية  أعمال  في  ُجندوا  يكونوا  أن  ُيحتمل  الذين  القضائية  لواليتها  الخاضعين  ا<طفال  جميع 
اسُتخدموا فيها. وتوصي اللجنة أيض� بأن تضمن الدولة الطرف جمع� سليم� للبيانات الخاصة با<طفال الالجئين 
أمور  جملة  حسب  البيانات  جميع  تصنيف  وينبغي  الممارسات.  هذه  لمثل  ضحايا  وقعوا  الذين  اللجوء  وملتمسي 
الزمنية  المدة  عن  فضًال  االقتصادية،  االجتماعية  والخلفية  اxثني  وا<صل  والجنسية  والسن  الجنس  منها 

الستخدام الطفل.

رابعS- الوقاية

التجنيد الطوعي

تالحظ اللجنة عدم وجود متطوعين في القوات المسلحة في الدولة الطرف. ولكنها تعرب عن قلقها   -١٥
إزاء المادة ٢/١٢ من قانون ا<من العام التي تجيز تعيين ا<شخاص الذين يزيد عمرهم عن السابعة عشرة ضباط� 

في ا<من العام.

ثمانية  إلى  وترفعه  العام  ا<من  لضباط  الطوعي  التجنيد  سن  الطرف  الدولة  تراجع  بأن  اللجنة  توصي   -١٦
عشرة سنة من أجل تعزيز حماية ا<طفال وتدعيمها عن طريق اعتماد معيار قانوني أعلى بشكل عام.

التثقيف في مجاَلي حقوق اsنسان والسالم

ومفاهيم  السالم  مجاَلي  في  التثقيف  xدماج  الطرف  الدولة  تتخذها  التي  بالمبادرات  اللجنة  ترحب   -١٧
اxنسان  حقوق  مجاَلي  في  التثقيف  إدراج  لعدم  تأسف  لكنها  المدرسية.  المناهج  في  اxنساني  الدولي  القانون 
والسالم، وكذلك المعرفة بالبروتوكول االختياري، كجزء إلزامي في مناهج التعليم االبتدائي والثانوي وفي برامج 

تدريب المعلمين.

توصي اللجنة بأن تدمج الدولة الطرف التثقيف اxلزامي في مجاَلي حقوق اxنسان والسالم في مناهج   -١٨
جميع المدارس، بما فيها المدارس العسكرية، مع اxشارة بشكل خاص إلى البروتوكول االختياري.

خامسSً- الحظر والمسائل ذات الصلة

التشريعات واللوائح الجنائية النافذة

تالحظ اللجنة تعليق االستدعاء إلى الخدمة الوطنية حتى إشعار الحق، لكنها تعرب عن القلق إزاء التباين   -١٩
السن  تتراوح  إذ  الطرف،  الدولة  تشريعات  عليه  تنص  كما  المسلحة  القوات  في  اxلزامي  للتجنيد  الدنيا  السن  في 
المسلحة  القوات  لتجنيد  صريحين  وتجريم  حظر  وجود  لعدم  أيض�  القلق  اللجنة  ويساور  سنة.  و١٨   ١٥ بين  الدنيا 
الشركات  ولتشغيل  العدائية،  ا<عمال  في  واستخدامهم  ا<طفاَل  للدولة  التابعة  غير  المسلحة  والجماعات 
ا<منية الخاصة ا<طفاَل واستخدامهم. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك <ن التشريعات في الدولة الطرف ال تحدد 
للمحكمة  ا<ساسي  روما  نظام  في  طرف  ا<ردن  أن  مع  حرب،  جريمة  بوصفه  سنة   ١٥ سن  دون  ا<طفال  تجنيد 

الجنائية الدولية.

تحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء مراجعة شاملة لتشريعاتها من أجل مواءمتها بالكامل مع مبادئ   -٢٠
البروتوكول االختياري وأحكامه، وال سيما:

للدولة  التابعة  غير  المسلحة  والجماعات  المسلحة  القوات  لتجنيد  صريحين  وتجريم  حظر  فرض  (أ)       
ا<طفاَل  الخاصة  ا<منية  الشركات  ولتشغيل  العدائية،  ا<عمال  في  واستخدامهم  ا<طفاَل 

واستخدامهم؛

(ب)     ضمان أن جريمة التجنيد غير القانوني لlطفال على يد القوات المسلحة والجماعات المسلحة غير   
التابعة للدولة تنطبق في زمن السلم وزمن الحرب على السواء؛

(ج)      تحديد تجنيد ا<طفال دون سن ١٥ سنة بوصفها جريمَة حرب ومعاقبة مرتكبيها؛  

الخاصة  وا<منية  العسكرية  الشركات  على  ل¯شراف  محلية  تنظيمية  تشريعات  اعتماد  ضمان  (د)     
ومساءلتها، وتنفيذ هذه التشريعات.

تجنيد الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة اoطفاَل واستخدامها لهم

الالجئين  ا<طفال  السورية  المسلحة  الجماعات  بتجنيد  تفيد  التي  التقارير  إزاء  بالغ  قلق  عن  اللجنة  تعرب   -٢١
السوريين من مخيمات الالجئين في الدولة الطرف واستخدامهم في أدوار قتالية وأدوار داعمة في آن واحد.

تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع تدابير فعالة بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة من أجل   -٢٢
لتلك  وتحقيق�  المسلحة.  النزاعات  في  لُيستخدموا  مجاورة  بلدان  إلى  وإرسالهم  تجنيدهم  من  ا<طفال  حماية 
الغاية، ينبغي للدولة الطرف أن تنظم حمالت توعية بشأن وضع ا<طفال الذين ُيزج بهم في النزاعات المسلحة، 
مخيمات  في  يعيشون  الذين  للمراهقين  مالئمة  وترفيهية  تعليمية  أنشطة  توفير  أجل  من  جهودها  تكثف  وأن 

الالجئين كوسيلة تمنع على نحو فعال تجنيدهم على يد الجماعات المسلحة.

الوالية القضائية خارج اsقليم

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إنشاء والية قضائية خارج إقليمها وممارسة تلك الوالية فيما   -٢٣
الصلة  ذات  الدولية  الصكوك  أيض�  ذلك  في  تراعي  وأن  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  بجميع  يتعلق 

التي هي طرف فيها، بما فيها نظام روما ا<ساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

 

تسليم المجرمين

المشمولة  الجرائم  مرتكبي  لتسليم  المزدوج  التجريم  شرط  الطرف  الدولة  تلغي  بأن  اللجنة  توصي   -٢٤
ذات  الثنائية  وإجراءاتها  معاهداتها  جميع  في  بالكامل  الجرائم  هذه  إدماج  تضمن  وبأن  االختياري،  بالبروتوكول 

الصلة.

سادسS- الحماية والتعافي وإعادة اsدماج 

التدابير المتخذة لحماية حقوق اoطفال الضحايا

تعرب اللجنة عن القلق إزاء كثرة حاالت اxعادة القسرية والترحيل لlسر وا<طفال الفلسطينيين الفارين   -٢٥
من النزاع في الجمهورية العربية السورية على مدار السنوات الثالث الماضية.

الكاملة لlطفال الفلسطينيين وأسرهم الفارين  الحماية  الدولة الطرف على ضمان توفير  تحث اللجنة   -٢٦
الرفض  عدم  ذلك  في  بما  القسرية،  اxعادة  عدم  بمبدأ  الكامل  التقيد  وضمان  السورية،  العربية  الجمهورية  من 
من  وأسرهم  اللجوء  وملتمسي  الالجئين  ا<طفال  جميع  تمّكن  تضمن  أن  الطرف  للدولة  وينبغي  الحدود.  عند 

الحصول على إجراءات منصفة وفعالة لتحديد وضعهم، دون تمييز.

أجل التعافي البدني والنفسي وإعادة اsدماج االجتماعي تقديم المساعدة من 

لكنها  السوريين،  الالجئين  ا<طفال  إلى  الطرف  الدولة  تقدمها  التي  الهائلة  بالمساعدات  اللجنة  تعترف   -٢٧
أن  ُيحتمل  اللجوء الذين  وملتمسي  الالجئين  ا<طفال  هوية  لتحديد  كاٍف  اهتمام  إيالء  عدم  بالغ إزاء  بقلق  تشعر 
محدودية  إزاء  أيض�  قلق  اللجنة  ويساور  بالنزاع.  مرتبطة  صدمات  إلى  تعرضوا  أو  النزاع  في  شاركوا  يكونوا 
المساعدة على التعافي البدني والنفسي التي تلقاها ا<طفال السوريون الذين يعانون من ضيق شديد وإعاقات 
حسية أو ذهنية أو عقلية نتيجة تعرضهم للعنف والمحن المرتبطة بالحرب في الجمهورية العربية السورية أو 

مشاهدتهم لها. 

توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تدريب� منهجي� على التحديد المبكر لهوية ا<طفال الذين ُيحتمل   -٢٨
العاملين  وخاصة  أجلهم،  من  أو  ا<طفال  مع  العاملين  المهنيين  جميع  إلى  به  تأثروا  أو  النزاع  في  شاركوا  أنهم 
للدولة  وينبغي  والطب.  التعليم  مجالي  في  والعاملين  الجيش،  وأفراد  الهجرة،  ودوائر  الحدودية  النقاط  في 
أن  ُيحتمل  الذين  اللجوء  وملتمسي  الالجئين  ا<طفال  إلى  المقدمين  والدعم  المساعدة  تعزز  أن  أيض�  الطرف 
يكونوا شاركوا في النزاع أو تعرضوا إلى الصدمة والتشريد المرتبطين بالنزاع، وتزويدهم بدعم ومساعدة خاصة، 
بطرق منها طلب المساعدة من الشركاء الدوليين والوكاالت الدولية من أجل وضع برامج لتعافي هؤالء ا<طفال 

البدني والنفسي.

سابعS- المساعدة والتعاون الدوليان 

التعاون الدولي

الخاصة  والممثلة  ا<حمر  للصليب  الدولية  اللجنة  مع  تعاونها  الطرف  الدولة  تواصل  بأن  اللجنة  توصي   -٢٩
منظمة  مع  أكبر  بشكل  التعاون  إمكانية  في  تنظر  وأن  وتعززه،  المسلح  والنزاع  با<طفال  المعنية  العام  لlمين 

ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وغيرها من كيانات ا<مم المتحدة في تنفيذ البروتوكول االختياري.

ثامنS- المتابعة والنشر

التوصيات،  لهذه  الكامل  التنفيذ  لضمان  الالزمة  التدابير  جميع  الطرف  الدولة  تتخذ  بأن  اللجنة  توصي   -٣٠
بوسائل منها إحالتها إلى البرلمان والوزارات المعنية، بما فيها وزارة الدفاع، والمحكمة العليا والسلطات المحلية 

للنظر فيها على النحو الالزم واتخاذ مزيد من اxجراءات بشأنها.

وتوصي اللجنة بأن ُيتاح التقرير ا<ولي والردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف والمالحظات الختامية   -٣١
ولمنظمات  عامة  للناس  اxنترنت،  طريق  عن  ذلك  في  بما  واسع،  نطاق  على  اللجنة  اعتمدتها  التي  الصلة  ذات 
المجتمع المدني ومجموعات الشباب والفئات المهنية وا<طفال، بغية إثارة النقاش بشأن البروتوكول االختياري 

والتوعية به وتنفيذه ورصده.

تاسعS- التقرير المقبل

عمًال بالفقرة ٢ من المادة ٨ من البروتوكول االختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تورد مزيد� من   -٣٢
المعلومات عن تنفيذ البروتوكول االختياري وهذه المالحظات الختامية في تقريرها الدوري المقبل الذي سُيقدم 

عمًال بالمادة ٤٤ من اتفاقية حقوق الطفل.

(NCFA) تم النشر من قبل المجلس الوطني لشؤون ا<سرة
من خالل المساعدة الفنية والماليةالتي قدمتها منظمة ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسف)

اoردن : المالحظات الختامية
والتوصيات

اللجنة الدولية لحقوق الطفل

(١٥)

والبروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل والمعنية ببيع ا<طفال، واستغالل ا<طفال في البغاء، واستخدام 
ا<طفال في المواد اxباحية في اجتماعيها رقم ١٨٧٩ و١٨٧٨ (انظر CRC/C/SR. ١٨٧٩) اللذين تم عقدهما في ٢٧ أيار 

من عام ٢٠١٣، وتم اعتماده في االجتماع رقم ١٩٠١ الذي تم عقده في ١٣ حزيران من عام ٢٠١٤.

الرابع  الدوريين  للتقريرين  الجامع  بالتقرير  المتعلقة   - الختامية  والتوصيات  المالحظات  نشر  من  الغرض  إن 
بإشراك  والمتعلقة  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياريين  البروتوكولين  بموجب  ا<ولية  والتقارير  والخامس 
إنتاج  في  ا<طفال  واستخدام  البغاء،  في  ا<طفال  واستغالل  ا<طفال،  وبيع  المسلحة،  النزاعات  في  ا<طفال 
والبرلمانيون  الحكومية،  الوكاالت  ذلك  في  بما  المعنية  المؤسسات  جميع  أن  من  التأكد  هو  اxباحية -  المواد 
الموكل  الدور  يلعبون  وا<طفال  المدني،  والمجتمع  المتحدة،  ا<مم  ووكاالت  الحكومية،  غير  والمنظمات 
حياة  على  إيجابي  تأثير  بالتالي  لهم  وكان  الختامية،  والتوصيات  للمالحظات  الفعال  التنفيذ  ضمان  في  إليهم 
مجال  في  النظر  مسؤولية  المعنية  المؤسسات  وتتحمل  ا<ردن.  في  الطفل  حقوق  واوضاع  ا<طفال 
مسؤولياتهم، وخبراتهم، زمعارفهم، ولعب الدور المنوط بکل منهم من أجل ضمان تنفيذ هذه المالحظات 

والتوصيات الختامية.

اتفاقية حقوق الطفل
Distr.: Generalا<مم المتحدة

8 July 2014
Original: English

لجنة حقوق الطفل
المالحظات الختامية على التقرير المقدم من اoردن بموجب الفقرة 1 من المادة 12 من 
البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع اoطفال واستغالل اoطفال في 

البغاء وفي المواد اsباحية@

نظرت اللجنة في التقرير ا<ولي لlردن (CRC/C/OPSC/JOR/١) في جلستها ١٨٧٨ المعقودة في ٢٧ أيار/مايو   -١
 ١٣ في  المعقودة   ١٩٠١ جلستها  في  التالية  الختامية  المالحظات  واعتمدت   ،(١٨٧٨.CRC/C/SR الوثيقة  (انظر   ٢٠١٤

حزيران/يونيه ٢٠١٤.

أوًال- مقدمة

CRC/C/OPSC/-) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها ا<ولي وبردودها الخطية على قائمة القضايا  -٢
JOR/Q/١/Add.١). وتعرب عن تقديرها للحوار البّناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

وتذّكر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه المالحظات الختامية ينبغي أن ُتقرأ مقترنة بالمالحظات الختامية   -٣
والخامس  الرابع  للتقريرين  الجامع  الطرف  الدولة  بتقرير  يتعلق  فيما   ٢٠١٤ حزيران/يونيه   ١٣ في  اعُتمدت  التي 
البروتوكول  بموجب  المقدم  ا<ولي  وبتقريرها   ،(٤-٥/CRC/C/JOR/CO) الطفل  حقوق  اتفاقية  بموجب  المقدم 

.(١/CRC/C/OPAC/JOR/CO) االختياري بشأن اشتراك ا<طفال في المنازعات المسلحة

ثانيS- مالحظات عامة

الجوانب اsيجابية

ترحب اللجنة باعتماد قانون منع االتجار بالبشر رقم ٩ لعام ٢٠٠٩.  -٤

وترحب اللجنة كذلك بالتقدم المحرز في إنشاء المؤسسات واعتماد الخطط والبرامج الوطنية التي تيسر   -٥
تنفيذ البروتوكول االختياري، بما في ذلك:

إنشاء أفرقة وطنية لحماية ا<سرة؛ (أ)   

االستراتيجية الوطنية لمنع االتجار بالبشر التي أطِلقت في آذار/مارس ٢٠١٠؛ (ب)   

إنشاء وحدات مكافحة االتجار بالبشر. (ج)   

ثالثS- البيانات

جمع البيانات

 ،٢٠١٢ نيسان/أبريل  في  الجنائي  البحث  xدارة  تابعة  بالبشر  االتجار  لمكافحة  وحدة  إنشاء  اللجنة  تالحظ   -٦
وتكليفها بتسجيل جميع حاالت االتجار بالبشر وجميع البيانات ذات الصلة، وتالحظ توقيع مذكرة تفاهم لتدريب 
الدولة  إنشاء  عدم  إزاء  بالقلق  تشعر  لكنها  العاملين،  ا<طفال  عن  البيانات  جمع  وسائل  على  العمل  مفتشي 

الطرف نظام� لجمع البيانات عن جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري.

اتفاقية حقوق الطفل
Distr.: Generalا<مم المتحدة

7 July 2014
Arabic
Original: English

لجنة حقوق الطفل
المالحظات الختامية المتعلقة بالتقرير المقدم من اoردن بموجب الفقرة 1 من المادة 8 من 
البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك اoطفال في المنازعات المسلحة@

نظرت اللجنة في التقرير ا<ولي لlردن (CRC/C/OPAC/JOR/١) في جلستها ١٨٧٩ المعقودة في ٢٧ أيار/مايو   -١
٢٠١٣، واعتمدت المالحظات الختامية التالية في جلستها ١٩٠١ المعقودة في ١٣ حزيران/يونيه ٢٠١٤.

أوًال- مقدمة

CRC/C/OPAC/-) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها ا<ولي وردودها الخطية على قائمة المسائل  -٢
JOR/Q/١/Add.١). وُتعرب عن تقديرها للحوار البّناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

وتذّكر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه المالحظات الختامية ينبغي أن ُتقرأ مقترنة بالمالحظات الختامية   -٣
التي اعتمدتها اللجنة في ١٣ حزيران/يونيه ٢٠١٤ فيما يتعلق بتقرير الدولة الطرف الجامع للتقريرين الرابع والخامس 
البروتوكول  بموجب  المقدم  ا<ولي  وبالتقرير   ،(٤-٥/CRC/C/JOR/CO) الطفل  حقوق  اتفاقية  بموجب  المقدم 
CRC/C/OP-) باحيةxاالختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع ا<طفال واستغالل ا<طفال في البغاء وفي المواد ا

.(١/SC/JOR/CO

ثانيS-  مالحظات عامة

الجوانب اsيجابية

ترحب اللجنة بمختلف التدابير اxيجابية المتخذة في المجاالت المتصلة بتنفيذ البروتوكول االختياري، وال   -٤
سيما بما يلي:

(أ)      الجهود الهائلة التي تبذلها الدولة الطرف من أجل استيعاب آالف الالجئين السوريين، بمن فيهم   
بتكلفة  أو  مجان�  العامة  الخدمات  من  كثير  على  الحصول  من  وتمكينهم  أراضيها،  في  ا<طفال، 

زهيدة؛

(ب)     كون ا<ردن أول بلد في الشرق ا<وسط تقّيد بالمهلة التي حددتها اتفاقية حظر استعمال وتخزين   
وإنتاج ونقل ا<لغام المضادة لlفراد وتدمير تلك ا<لغام، وأعلن خلّوه من ا<لغام ا<رضية في عام 

٢٠١٢؛

(ج)     مبادرة أجيال السالم العالمية التي أطلقها ا<مير فيصل بن الحسين من ا<ردن عام ٢٠٠٧، وهدفها   
في  الناس  بين  للتقريب  الرياضة  استخدام  على  العالم  أنحاء  جميع  من  شابة  قيادات  تدريب 

المجتمعات التي تشهد نزاعات.

اتفاقية حقوق الطفل
Distr.: Generalا<مم المتحدة

7 July 2014
Arabic
Original: English

المملكة ا<ردنية الهاشمية
رقم اxيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية

(٢٠١٧/10/٥٢٩٨)
يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى 

مصنفه وال يعّبر هذا المصنف عن رأي دائرة المكتبة 
الوطنية أو أي جهة حكومية أخرى



التمهيد: المقدمـــة :

وقعت حكومة المملكة ا<ردنية الهاشمية على اتفاقية ا<مم المتحدة لحقوق الطفل بتاريخ ٢٩  آب من عام ١٩٩٠ 
وصادقت عليها بتاريخ ٢٤  أيار من عام ١٩٩١. وعليه تلتزم حكومة المملكة بتقديم تقرير دوري كل خمس سنوات 
إلى لجنة ا<مم المتحدة لحقوق الطفل في جنيف/ سويسرا، وقد نظرت هذه اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين 
الدوريين الرابع والخامس لlردن في اجتماعيها رقم ١٨٧٧ و١٨٧٨ (انظر CRC/C/SR.١٨٧٧ & ١٨٧٨) اللذين عقدا بتاريخ ٢٦ 
و ٢٧ أيار من عام ٢٠١٤، وتم اعتمادهما في اجتماعها رقم ١٩٠١ الذي عقد بتاريخ  ١٣ حزيران من عام ٢٠١٤، ودعت اللجنة 
أن  على   ،٢٠١٩ عام  من  حزيران   ٢٢ في  السادس  الدوري  تقريرها  تقديم  إلى  الهاشمية  ا<ردنية  المملكة  حكومة 
والخامس،  الرابع  الدوريين  للتقريرين  الختامية  المالحظات  بمتابعة  المتعلقة  المعلومات  التقرير  هذا  يتضمن 
باxضافة إلى ذلك نظرت اللجنة في التقارير ا<ولية لlردن في البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل والتي 
ببيع  المتعلقة  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري  والبروتوكول  المسلحة  النزاعات  في  ا<طفال  بإشراك  تتعلق 
ا<طفال، واستغالل ا<طفال في البغاء، واستخدام ا<طفال في إنتاج المواد اxباحية في اجتماعيها رقم ١٨٧٩ و١٨٧٨ 
(انظر CRC/C/SR.١٨٧٩) اللذين عقدا بتاريخ  ٢٧ أيار من عام ٢٠١٣، وتم اعتماده في اجتماع رقم ١٩٠١ الذي عقد بتاريخ ١٣ 
حزيران من عام ٢٠١٤، وقد أوصت اللجنة بأن تتخذ الدولة جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في 
المالحظات الختامية المتعلقة بالتقرير الدوري الجامع للتقريرين الرابع والخامس والبروتوكولين االختياريين تنفيذا 
من  المزيد  واتخاذ  المالئم  النحو  على  فيها  للنظر  المعنية  الجهات  إلى  إحالتها  منها  إجراءات  عدة  طريق  عن  تاما 

اxجراءات المتعلقة بها.

كما أوصت اللجنة  بنشر التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس والمالحظات والتوصيات الختامية على 
شبكة  طريق  عن  النشر  الحصر  ال  المثال  سبيل  على  تشمل  طرق  عبر  ذلك  يكون  وأن  الدولة،  بلغات  واسع  نطاق 
الشباب،  ومجموعات  اxعالم،  ووسائل  والمنظمات،  المدني  وللمجتمع  الجمهور،  لعامة  واxتاحة  االنترنت، 
عليهما،  والتعرف  االختياريين،  وبروتوكوليها  االتفاقية  مناقشة  أجل  من  وا<طفال،  المهنية،  والمجموعات 

وتنفيذهما ورصدهما.

اهداف  تحقيق  الى  الرامية  الجهود  بمتابعة   (NCFA) ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  قانون  عليه  نص  لما  ووفقا 
االردنية  المملكة  صادقت  التي  والشباب  واالطفال  والمراة  االسرة  بشؤون  المتعلقة  الدولية  واالتفاقيات  المواثيق 
والتوصيات  المالحظات  تنفيذ  متابعة   وضمان  الطفل  حقوق  التفاقية  الدورية  التقارير  بإعداد  عليها،   الهاشمية 
تنفيذ  لمتابعة  شاملة  عمل  خطة  بوضع  المجلس  قام  الدولية،   الطفل  حقوق  لجنة  عن  الصادرة  الختامية 
اxقليمي  المكتب  من  فنية  وبمساعدة  لlردن،   ا<خير  الدوري  بالتقرير  المتعلقة  الختامية  والتوصيات  المالحظات 
المتعلقة  الختامية  والتوصيات  المالحظات  آخر  حول  الوعي  لنشر  تشاورية  عملية  بدأت  ا<ردن،  في  لليونيسف 
بالتقرير الدوري الجامع للتقريرين الرابع والخامس لlردن، وتم وضع خطة عمل شاملة للمتابعة في ضوء توصيات 
لنشر  المتابعة  عمل  خطة  من  جزء�  الختامية  والتوصيات  المالحظات  يشمل  الذي  التقرير  هذا  ويعد  اللجنة. 

المالحظات والتوصيات الختامية على نطاق واسع في جميع أرجاء المملكة.

يلتزم المجلس الوطني لشؤون ا<سرة (NCFA) بنشر الوعي حول حقوق الطفل على نطاق واسع، وسوف يساعد 
الوطني  المجلس  سيتابع  كما  الهدف.  هذا  تحقيق  في  الختامية  والتوصيات  بالمالحظات  المختص  التقرير  هذا 

لشؤون ا<سرة، المالحظات والتوصيات الختامية التفاقية ا<مم المتحدة لحقوق الطفل وبروتوكوليها االختياريين 
المالحظات  توزيع  وسيتم   .٢٠١٩ عام  من  حزيران  شهر  في  تسليمه  المقرر  السادس  الدوري  التقرير  تقديم  قبل 
والمسؤولين،  والصحفيين،  البرلمانيين،  ذلك  في  بما  المعنيين،  جميع  على  واسع  نطاق  على  الختامية  والتوصيات 
الوزارات  مع  دقيقة  متابعة  إجراء  وسيتم  أنفسهم.  وا<طفال  العامة،  والجماهير  المدني،  والمجتمع  والقضاة، 
المعنية على المستوى الوطني وجميع اxدارات المعنية على مستوى المحافظات لضمان اتخاذ الخطوات الالزمة 

على المستوى الوطني من أجل تنفيذ المالحظات والتوصيات الختامية.

لما  اليونسيف  للطفولة/  المتحدة  االمم  لمنظمة  امتنانه  عن   (NCFA) ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  ويعرب 
قدمته من مساعدات فنية مفيدة جد� في المتابعة الفعالة للمالحظات والتوصيات الختامية لضمان بذل الجهات 
جميع   (NCFA) ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  يشكر  كما  الختامية.  والتوصيات  المالحظات  لتنفيذ  المعنية 

المعنيين على اهتمامهم ودعمهم لهذا الجهد لتكون المملكة االردنية الهاشمية بلدا صديقا للطفل .

وا� ولي التوفيق

أمين عام المجلس الوطني لشؤون ا<سرة
فاضل  محمد الحمود

لجنة حقوق الطفل

المالحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس ل7ردن@

جلستيها  في   (٤-٥/CRC/C/JOR) والخامس  الرابع  الدوريين  للتقريرين  الجامع  التقرير  في  اللجنة  نظرت   -١
 ١٩٠١ جلستها  في  واعتمدت،   ،٢٠١٤ أيار/مايو  و٢٧   ٢٦ في  المعقودتين  و١٨٧٨)،   ١٨٧٧.CRC/C/SR (انظر  و١٨٧٨   ١٨٧٧

المعقودة في ١٣ حزيران/يونيه ٢٠١٤، المالحظات الختامية التالية.

أوًال- مقدمة

CRC/C/-) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف التقرير الموحد الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس  -٢
حقوق  لحالة  أفضل  فهم�  أتاحت  التي   ،(١.Add/٤-٥/CRC/C/JOR/Q) القضايا قائمة  على  الخطية  والردود   (٤-٥/JOR
المتعدد  الطرف  الدولة  وفد  مع  دار  الذي  البناء  للحوار  تقديرها  عن  اللجنة  وُتعرب  الطرف.  الدولة  في  الطفل 

القطاعات.  

أحرزته ثانيS- تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي 

ترحب اللجنة باعتماد التدابير التشريعية التالية:  -٣

(أ)       قانون منع االتجار بالبشر رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩؛  

(ب)     قانون الحماية من العنف ا<سري رقم ٦ لسنة ٢٠٠٨؛  

(ج)      قانون حقوق ا<شخاص المعوقين رقم ٣١ لسنة ٢٠٠٧.  

وتالحظ اللجنة مع التقدير أيض� تصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية أو انضمامها إليها:  -٤

في  المسلحة  المنازعات  في  ا<طفال  اشتراك  بشأن  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري  البروتوكول  (أ)        
أيار/مايو ٢٠٠٧؛

(ب)     البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع ا<طفال واستغالل ا<طفال في البغاء وفي   
المواد اxباحية في كانون ا<ول/ديسمبر ٢٠٠٦؛

(ج)      اتفاقية حقوق ا<شخاص ذوي اxعاقة في آذار/مارس ٢٠٠٨؛  

التفاقية  المكمل  وا<طفال،  النساء  وبخاصة  با<شخاص،  االتجار  ومعاقبة  وقمع  منع  بروتوكول  (د)      
ا<مم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في حزيران/ يونيه ٢٠٠٩.

وترحب اللجنة أيض� بالتدابير المؤسسية والسياساتية التالية:  -٥

(أ)        االستراتيجية الوطنية لlشخاص ذوي اxعاقة (٢٠٠٧-٢٠١٥)؛  

(ب)     االستراتيجية الوطنية لمنع االتجار بالبشر التي ُأطِلقت في آذار/مارس ٢٠١٠؛  

(ج)     المؤشرات التي وضعها المجلس الوطني لشؤون ا<سرة الستخدامها كمبادئ توجيهية من أجل   
تعزيز القدرات في مجال رصد تنفيذ االتفاقية.

الخاصة  اxجراءات  إلى  دعوة  أول   ٢٠٠٦ نيسان/أبريل  في  وّجهت  الطرف  الدولة  أن  بارتياح  اللجنة  وتالحظ   -٦
لlمم المتحدة لزيارة البلد.

(5)

ثالثS- دواعي القلق والتوصيات الرئيسية

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44 (6) من االتفاقية)

التوصيات السابقة المقدمة من اللجنة

ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف في تنفيذ المالحظات الختامية التي أبدتها اللجنة في عام ٢٠٠٦ بشأن   -٧
هذه  في  الواردة  التوصيات  بعض  أن  ا<سف  مع  تالحظ  أنها  غير   ،(٣/CRC/C/JOR/CO) الثالث  الدوري  تقريرها 

المالحظات لم ُتنفذ تنفيذ� كامًال.

أو  بالكامل  ُتنفذ  لم  التي  التوصيات  لتنفيذ  الالزمة  التدابير  جميع  الطرف  الدولة  تتخذ  بأن  اللجنة  توصي   -٨
بشكل كاٍف، وتكرر بشكل خاص التوصيات التي قدمتها إلى الدولة الطرف بشأن ما يلي:

جميع  على  الطفل  حقوق  مجال  في  العاملة  والمؤسسات  الهيئات  بين  التنسيق  تعزيز  مواصلة  (أ)       
المستويات بغية ضمان تنفيذ االتفاقية بشكل موحد في جميع المحافظات؛

بشأن  البيانات  جمع  وضمان  ا<طفال،  عن  مركزية  بيانات  قاعدة  بإنشاء  البيانات  جمع  آليات  تعزيز  (ب)     
بجميع  يتعلق  فيما  العمر  منها  معايير  حسب  وتصنيفها  االتفاقية  تغطيها  التي  المجاالت  جميع 
الذين  ا<طفال  وفئات  والريفية،  الحضرية  والمناطق  والجنس،  عشرة،  الثامنة  دون  ا<شخاص 
لصوغ  واستخدامها  االتفاقية  مع  تتسق  مؤشرات  وضع  وينبغي  خاصة.  حماية  إلى  يحتاجون 

سياسات وبرامج تهدف إلى تنفيذ االتفاقية بصورة فعالة؛

(ج)     مواصلة وضع أساليـب مبتكرة ومواتيـة للطفل xذكـاء الوعـي بفحـوى االتفاقيـة ومقاصـدها، وال   
في  المقيمين  ا<طفال  إلى  الوصول  بغية  اxعالم  وسائل  طريق  وعن  المحلي  الصعيد  على  سيما 

أنأى المناطق في البلد؛

(د)      مواصلة تعزيز جهودها الرامية إلى توفير مستوى مناسب ومنهجي من التدريب و/أو التوعية في   
والمحامين،  كالقضاة،  و<جلهم،  ا<طفال  مع  العاملة  المهنية  للفئات  الطفل  حقوق  مجال 
والمؤسسات،  المدارس  ومديري  والمعملين،  الصحيين،  والعاملين  القانون،  إنفاذ  وموظفي 

وا<خصائيين االجتماعيين، ورجال الدين، وقادة المجتمعات المحلية، فضًال عن الصحفيين؛

(ه)     ضمان حصول المؤسسة الوطنية لحقوق اxنسان على الموارد البشرية والمالية والتقنية الكافية،   
الصعيدين  على  وتقييمه  االتفاقية  تنفيذ  في  المحرز  التقدم  لرصد  الالزمة  التسهيالت  وامتالكها 

الوطني والمحلي، فضًال عن تلقي الشكاوى المقدمة من ا<طفال والتحقيق فيها ومعالجتها؛

وضع وتعزيز المشاريع المشتركة للتثقيف في مجال حقوق اxنسان، وإدراج التثقيف في مجال  (و)   
لمرحلَتي  الدراسية  المناهج  في  الطفل،  حقوق  مجال  في  التثقيف  سيما  وال  اxنسان،  حقوق 

التعليم االبتدائي والثانوي.

التحفظات

سحب  إمكانية  في  ستنظر  الطرف  الدولة  بأن  الحوار  أثناء  الوفد  رئيسة  به  صّرحت  ما  اللجنة  تالحظ   -٩
غير  و٢١   ٢٠ المادتين  على  الطرف  الدولة  تحفظ  بأن  رأيها  عن  مجدد�  اللجنة  وتعرب  االتفاقية.  على  تحفظاتها 

ضروري، وكذلك عن قلقها إزاء الطبيعة العامة وغير الدقيقة لتحفظ الدولة الطرف على المادة ١٤.

(6)

تحفظاتها  طبيعة  في  النظر  تعيد  بأن  الطرف  الدولة  إلى  قدمتها  التي  السابقة  توصيتها  اللجنة  تكرر   -١٠
 ١٩٩٣ عام  في  اxنسان  لحقوق  العالمي  المؤتمر  اعتمدهما  اللذين  فيينا  عمل  وبرنامج  xعالن  وفق�  سحبها  بغية 

(CRC/C/JOR/CO/٣، الفقرة ١١).

 التشريعات

تالحظ اللجنة مع التقدير أن نشر االتفاقية في الجريدة الرسمية بموجب القانون رقم ٥٠ لسنة ٢٠٠٦، عمًال   -١١
اللجنة  لكن  المحلية.  القوانين  على  ا<ولوية  لها  وأن  القانوني  وضعها  أوضح  قد  اللجنة،  قدمتها  سابقة  بتوصية 
قلقة إزاء التأخر الكبير في اعتماد قانون حقوق الطفل ومشروع قانون ا<حداث. وتشعر اللجنة بالقلق أيض� <ن 

جهود مواءمة اxطار القانوني المحلي مع مبادئ االتفاقية وأحكامها ال تزال غير كافية.

الحقوق  بجميع  إحاطته  وضمان  إبطاء  دون  الطفل  حقوق  قانون  سّن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -١٢
قانون  مشروع  اعتماد  في  الطرف  الدولة  تعّجل  بأن  كذلك  اللجنة  وتوصي  االتفاقية.  عليها  تنص  التي  والمبادئ 
با<طفال  المتعلقة  المحلية  القوانين  جميع  بدقة  الطرف  الدولة  تراجع  بأن  توصيتها  اللجنة  وتكرر  ا<حداث. 
واللوائح اxدارية ذات الصلة بغية ضمان استنادها إلى الحقوق ومطابقتها لالتفاقية (CRC/C/JOR/CO/٣، الفقرة ١٣).

 تخصيص الموارد

المخصصة  الميزانيات  لتحليل  ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  أجراها  التي  بالدراسة  اللجنة  ترحب   -١٣
لlطفال، فضًال عن وضع نموذج للميزانية يتضمن ا<هداف االستراتيجية والمهام التي تضطلع بها كل وزارة من 
الميزانية  في  العامة  التخفيضات  إزاء  اللجنة  يساور  القلق  لكن  حقوقهم.  وحماية  ا<طفال  احتياجات  تلبية  أجل 

الوطنية التي تهدد التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مجال نماء الطفل.

xعمال  المخصصة  "الموارد  بشأن   ٢٠٠٧ عام  في  اللجنة  نّظمته  الذي  العامة  المناقشة  يوم  ضوء  في   -١٤
الدولة  تقوم  بأن  اللجنة  توصي  االتفاقية،  من  و٦  و٤   ٢ المواد  على  وبالتركيز  الدول"،  مسؤولية   - الطفل  حقوق 

الطرف بما يلي:

(أ)        مواصلة تخصيص موارد كافية في الميزانية xعمال حقوق الطفل، عمًال بالمادة ٤ من االتفاقية؛  

(ب)    إجــراء تقييمات منهجيــة <ثر السياسات الهادفـــة إلى تقليـــص العجز في الميزانية الوطنية على   
في  سلب�  قد تؤثر  سياسات  أي  اعتماد  التقييمات، االمتناع عن  تلك  نتيجة  الطفل، وبناًء على  حقوق 

ا<طفال؛

في  الطفل  حقوق  على  قائم  نهج  اعتماد  الطرف،  الدولة  وضعته  الذي  الميزانية  نموذج  على  بناًء  (ج)       
في  واستخدامها  للطفل  المخصصة  للموارد  تتّبع  نظام  بتطبيق  وذلك  الدولة،  ميزانية  وضع 
على  أيض�  اللجنة  وتحث  الطفل.  مجال  في  االستثمار  حجم  إبراز  وبالتالي  عام،  بشكل  الميزانية 
في  القطاعات  من  قطاع  أي  في  االستثمارات  <ثر  تقييمات  إجراء  أجل  من  التتّبع  نظام  استخدام 

مصالح الطفل الفضلى، وضمان قياس اختالف أثر هذه االستثمارات بين الفتيات والفتيان؛

تدابير  تتطلب  قد  التي  الضعف  أو  الحرمان  أوضاع  في  لlطفال  استراتيجية  ميزانية  بنود  تحديد  (د)      
اجتماعية إيجابية، وضمان حماية بنود الميزانية هذه حتى في أوقات ا<زمات االقتصادية أو الكوارث 

الطبيعية أو حاالت الطوارئ ا<خرى.

(7)

(1) (٢)

قام  أن  وبعد   .(UNCRC) الطفل  لحقوق  المتحدة  ا<مم  اتفاقية  في  طرف�  الهاشمية  ا<ردنية  المملكة  تعد 
التقرير  وقدم   .١٩٩٣ عام  من  الثاني  تشرين  شهر  في  ا<ولي  تقريره  ا<ردن  قدم  االتفاقية،  هذه  على  بالمصادقة 
الدوري الثاني الذي كان مقرر� في عام ١٩٩٨ في شهر أيلول من عام ١٩٩٩. وقدم التقرير الدوري الثالث الذي كان 
الرابع  التقريرين  تقديم  تم  ولذلك  سنوات.  ثالث  مدته  وبتأخير   ٢٠٠٦ عام  من  آذار  شهر  في   ٢٠٠٣ عام  في  مقرر� 
الختامية  المالحظات  اعتماد  وتم   ٢٠١٤ عام  في  الطفل  حقوق  لجنة  فيهما  ونظرت   ٢٠١٣ عام  في  مع�  والخامس 
والتوصيات في ١٨ تموز من عام ٢٠١٤. ومن المقرر أن يصدر التقرير الدوري السادس لlردن في ٢٢ حزيران من عام 
٢٠١٩ حيث بقي أقل من عامين. ولذلك من الضروري أن يكون هناك متابعة فعالة للمالحظات والتوصيات الختامية 
الحالية حتى نتمكن من االستعداد جيد� في الوقت الذي يتم فيه إعداد تقريرنا الدوري السادس المقرر تقديمه 

بعد أقل من عامين من ا¦ن.

المجاالت  من  مجال   ١٢ في  توزيعها  تم  التي  الختامية  والتوصيات  المالحظات  من  بندا   ٧١ مجموعه  ما  يوجد 
الرئيسية التي تشمل:

أ- التدابير العامة للتنفيذ (المواد ٤، و٤٢، و٤٤ (٦) من االتفاقية)
ب- المبادئ العامة (المواد ٢، و٣، و٦، و١٢ من االتفاقية)

ج- الحقوق والحريات المدنية (المواد ٧، و٨، و١٣-١٧)
د- العنف ضد ا<طفال (المواد ١٩، و٢٤ (٣)، و٢٨ (٢)، و٣٤، و٣٧ (أ)، و٣٩)

ه- البيئة ا<سرية والرعاية البديلة (المواد ٥، و٩-١١، و١٨ (١ و٢)، و٢٠، و٢١، و٢٥، و٢٧ (٤))
و- اxعاقة، والصحة ا<ساسية، والرفاه االجتماعي (المواد ٦، و١٨ (٣)، و٢٣، و٢٤، و٢٦، و٢٧ (١-٣)، و٣٣)

ز- التعليم وا<نشطة الترفيهية والثقافية (المواد ٢٨، و٢٩، و٣٠، و٣١)
ح- تدابير الحماية الخاصة (المواد ٢٢، و٣٠، و٣٢، و٣٣، و٣٥، و٣٦، و٣٧ (ب)- (د)، و٣٨-٤٠)

ط- المصادقة على البروتوكول االختياري المتعلق بإجراء  تقديم البالغات 
ي- المصادقة على ا<دوات الدولية لحقوق اxنسان

ك- المتابعة والنشر
ل- التقرير المقبل

ويشكل المجلس الوطني لشؤون ا<سرة (NCFA) ووزارة العدل ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ووزارة العمل 
ووزارة التنمية االجتماعية ووزارة الداخلية اكثر الجهات المسؤولة عن تنفيذ المالحظات والتوصيات الختامية إلى 
جانب  وإلى  المحافظات.  في  الحكومية  الجهات  بعض  ذلك  في  بما  ا<خرى  واxدارات  الجهات  من  عدد  جانب 
الوزارات والهيئات الحكومية، تلعب وكاالت ا<مم المتحدة المعنية، والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، 
وا<وساط ا<كاديمية، ووسائل اxعالم، وغيرها من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، والمجتمعات المحلية، 

وا<سر دورا رئيسيا في ضمان تنفيذ برنامج المالحظات والتوصيات الختامية.

وإلى جانب النظر في التقرير الدوري الموحد الرابع والخامس لlردن، نظرت اللجنة أيض� في التقارير ا<ولية لlردن 
المسلحة  النزاعات  في  ا<طفال  باشتراك  والمتعلقة  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري  البروتوكول  بموجب 

(3) (4)

باء- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 من االتفاقية)

عدم التمييز

غير  وأب  أردنية  <م  المولودين  ا<طفال  ضد  القانون  بحكم  التمييز  إزاء  قلقها  عن  مجدد�  اللجنة  تعرب    -١٥
إزاء  أيض�  بالقلق  اللجنة  وتشعر  الزواج.  إطار  خارج  المولودين  ا<طفال  ضد  والتمييز  ا<ب،  جنسية  على  بناًء  أردني 
في  يعيشون  الذين  وا<طفال  اxعاقات  ذوو  وا<طفال  فلسطيني  أصل  من  ا<طفال  منه  يعاني  الذي  التمييز 

المؤسسات وا<طفال الذين يعيشون في فقر مدقع وا<طفال في المناطق النائية.

"أطفاًال  أو  شرعيين"  "غير  بوصفهم  لlطفال  التمييزية  التصنيفات  إلغاء  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -١٦
ضحايا للسفاح"، واعتماد استراتيجية استباقية وشاملة من أجل القضاء على التمييز على أي أسس بحكم القانون 

والواقع، والتمييز ضد جميع فئات ا<طفال في أوضاع التهميش أو الحرمان.

وتعرب اللجنة عن القلق <ن تشريعات الدولة الطرف وطريقة تطبيقها ال تزال تميز ضد الفتيات، وبا<خص   -١٧
المعاهدات.  هيئات  من  المتكررة  التوصيات  من  الرغم  على  العنف،  من  والحماية  والزواج  الميراث  مجاالت  في 
وتشعر اللجنة بالقلق أيض� لعدم كفاية الجهود التي تبذلها الدولة الطرف، بما في ذلك مع رجال الدين وقادة 
والقواعد  والممارسات  المواقف  وتغيير  لمكافحة  الجماهيري،  اxعالم  ووسائل  التعليمية  والمؤسسات  الرأي 
الضارة التي تتغاضى عن التمييز ضد الفتيات وانتهاكات حقوقهن في إطار االتفاقية، بما في ذلك العنف القائم 

على نوع الجنس، على الرغم من أن الفتيات ال يزلن يواجهن التمييز من أبكر مراحل حياتهن وطيلة طفولتهن.

اxبطاء.  من  مزيد  دون  الفتيات  ضد  تميز  التي  التشريعات  جميع  إلغاء  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -١٨
وينبغي للدولة الطرف أن تمنح ا<ولوية العتماد استراتيجية شاملة لمكافحة جميع أشكال التمييز ضد الفتيات، 
وتكرر  الفتيات.  ضد  والعنف  التمييز  إلى  وتؤدي  منتشرة  تزال  ال  التي  السلبية  الجنسانية  النمطية  للصور  والتصدي 
اللجنة توصيتها بضرورة دعوة القادة المحليين ورجال الدين وغيرهم من القادة إلى االضطالع بدور أكثر فاعلية 
ذلك  في  المحلية  المجتمعات  إلى  التوجيه  وتقديم  عليه،  والقضاء  الطفالت  ضد  العنف  منع  جهود  دعم  في 

الصدد (CRC/C/JOR/CO/٣، الفقرة ٣٢).

مصالح الطفل الفضلى

قانون  في  الرئيسية  المبادئ  أحد  الفضلى  الطفل  مصالح  جعل  في  الطرف  الدولة  رغبة  اللجنة  تالحظ   -١٩
ا<حوال الشخصية المؤقت رقم ٣٦ لسنة ٢٠١٠، لكن القلق يساورها <ن العديد من أحكام القانون تعكس إساءة 
التي  الجنسية  ونقل  والميراث  والزواج  الطفل  بحضانة  المتعلقة  تلك  سيما  وال  الفضلى،  الطفل  لمصالح  تفسير 
القانون  <ن  خاص  بشكل  بالقلق  اللجنة  وتشعر  االعتبار.  الفضلى  مصالحه  إيالء  في  الطفل  حق  مع  تتعارض 
(المادة ٣٠٨ من قانون العقوبات) والفقه القضائي في الدولة الطرف يتيحان اعتبار زواج الفتاة من مغتصبها أمر� 

يصب في مصلحتها الفضلى، على الرغم من أن هذا الخيار يشّكل بحد ذاته انتهاك� خطير� لالتفاقية.

إيالء  في  الطفل  بحق  المتعلق   (٢٠١٣)١٤ رقم  العام  اللجنة  تعليق  ضوء  في  الطرف،  الدولة  اللجنة  تذّكر   -٢٠
التي  الحقوق  بجميع  والفعال  الكامل  التمتع  ضمان  إلى  يهدف  الحق  هذا  أن  ا<ول،  االعتبار  الفضلى  مصالحه 
تعترف بها االتفاقية وإلى ضمان النماء الكلي لlطفال. وتوصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف إدماج هذا الحق 
جميع  عن  فضًال  والقضائية،  واxدارية  التشريعية  اxجراءات  جميع  في  ثابت  بشكل  وتطبيقه  مالئم  بشكل 
ع الدولة الطرف على  السياسات والبرامج والمشاريع التي لها صلة با<طفال أو تؤثر فيهم. وفي ذلك الصدد، تشجَّ
تحديد  في  سلطة  مواقع  يحتلون  الذين  المعنيين  ا<شخاص  لجميع  التوجيه  لتقديم  ومعايير  إجراءات  وضع 
مصالح الطفل الفضلى في جميع المجاالت، وفي منح تلك المصالح ا<همية التي تستحقها بوصفها اعتبار� أول. 
العامة  االجتماعية  الرعاية  مؤسسات  ذلك  في  بما  العامة،  جمهور  بين  والمعايير  اxجراءات  هذه  نشر  وينبغي 

والخاصة، فضًال عن المحاكم والسلطات اxدارية والهيئات التشريعية والقادة المحليين ورجال الدين.

(8)

الحق في الحياة والبقاء والنماء

٢١-  تعرب اللجنة عن عميق قلقها <ن المادة ٣٤٥ مكرر� من قانون العقوبات، التي استحدثتها الدولة الطرف 
ف،  ف، وبالتالي من ُحكم مخفَّ عن طريق تعديل، ال تستثني مرتكبي هذه الجرائم من االستفادة من العذر المخفِّ
جرائم  ُيسمى  ما  بذريعة  سنوي�  الفتيات  عشرات  قتل  استمرار  رغم  سنة   ١٥ من  أصغر  الضحية  كانت  حال  في  إّال 
يزلن،  وال  كّن،  الجرائم  لهذه  ضحايا  للوقوع  المعرضات  الفتيات  <ن  أيض�  شديد  بقلق  اللجنة  وتشعر  الشرف. 

ُيحتجزن تعسفي� في اxصالحيات ¦جال غير مسماة بداعي حمايتهن.

عن  تتغاضى  التي  القانونية  ا<حكام  جميع  إبطاء  دون  تلغي  أن  على  بقوة  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢٢
الجرائم القائمة على نوع الجنس، وال سيما المواد ٩٧ و٩٩ و٣٤٠ و٣٤٥ مكرر� من قانون العقوبات، وأن تضمن تلّقي 
الشرف،  جرائم  ُيسمى  ما  بذريعة  المرتكبة  الجرائم  فيها  بما  الجنس،  نوع  على  القائمة  الجرائم  مرتكبي  جميع 
عقوبات تتناسب مع خطورة جرائمهم. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيض� على إخالء سبيل جميع النساء والفتيات 
حماية  أي تدبير  أن  وضمان  البلد،  عموم  في  لحمايتهن  وآليات مالئمة  مالجئ  وإنشاء  فور�،  الحجز  في  الموَدعات 

موجه لهن يوَضع بمشاركتهن وموافقتهن.

احترام آراء الطفل

حق  تعزيز  أجل  من  بالتقرير  المشمولة  الفترة  أثناء  الطرف  الدولة  اتخذتها  التي  بالمبادرات  اللجنة  ترحب   -٢٣
الطفل في االستماع إليه، وال سيما عن طريق التشاور مع ا<طفال في سياق إعداد تقرير الدولة الطرف، والمسح 
اxجراءات  <ن  قلقها  عن  مجدد�  اللجنة  تعرب  ذلك،  ومع  ا<طفال.  برلمانات  وإنشاء  للشباب،  الثاني  الوطني 
يزال  ال  الطفل  آراء  احترام  و<ن  إليه،  االستماع  في  الطفل  حق  على  منهجي  بشكل  تنص  ال  واxدارية  القانونية 
محدود� نظر� للمواقف المجتمعية التقليدية من ا<طفال، وال سيما الفتيات، في داخل ا<سرة والمجتمع بشكل 

عام.

تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم ١٢(٢٠٠٩) المتعلق بحق الطفل في االستماع إليه،   -٢٤
الذي يؤكد أن حق الطفل في التعبير بحرية عن رأيه يشكل أحد أهم العناصر في كرامة الطفل، وأن ا<سرة التي 
العمر،  من  ا<ولى  المراحل  منذ  الجد  مأخذ  آراؤه  فيها  تؤخذ  والتي  بحرية  آرائه  عن  يعّبر  أن  فيها  للطفل  يمكن 
وتوصي  ا<وسع.  المجتمع  في  إليه  االستماع  في  الحق  لممارسة  الطفل  يعّد  ما  وهي  مهم�،  نموذج�  تشّكل 

اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

في  إليه  االستماع  في  الطفل  بحق  تعترف  التي  للتشريعات  الفعال  التنفيذ  لضمان  تدابير  اتخـــاذ  (أ)       
ا<خصائيين  امتثال  لضمان  إجراءات  و/أو  ُنظم  وضع  ذلك  في  بما  الصلة،  ذات  القانونية  الدعاوى 

االجتماعيين والمحاكم لهذا المبدأ.

(ب)     إجـــراء بحوث لتحديد أهم القضايا من وجهة نظر ا<طفال، وسماع آرائهم بشأنها، ومعرفة مدى   
مراعاة آرائهم في القرارات التي ُتتخذ داخل ا<سرة وتؤثر في حياتهم، وتحديد القنوات القائمة أو 
الوطني  الصعيد  على  القرار  صنع  عملية  في  ا<كبر  التأثير  ممارسة  من  تمّكنهم  التي  المحتملة 

والمحلي.

(ج)      تنفيـذ برامـج وأنشطــة توعيـة لتعزيز مشاركة جميع ا<طفال بصورة هادفة وقائمة على التمكين   
الفتيات  إيالء  مع  الطلبة،  مجالس  ضمن  ذلك  في  بما  والمدارس،  المحلي  والمجتمع  ا<سرة  في 

وا<طفال في أوضاع هشة اهتمام� خاص�.

(9)

جيم- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و17-13 من االتفاقية)

الحق في الجنسية

كّن  إذا  أمهاتهن  جنسية  اكتساب  ا<ردنيات  ا<مهات  أطفال  على  متعذر�  يزال  ال  <نه  قلقة  اللجنة  تظل   -٢٥
متزوجات من غير أردنيين، ما قد يؤدي إلى حالة انعدام الجنسية، ويتسبب في معاناة هؤالء ا<طفال وأسرهم 
والرعاية  التعليم  بخدمات  لالنتفاع  مثًال  مؤهلين  غير  ُيعتبرون  إنهم  إذ  اقتصادية،  صعوبات  ومن  التمييز  من 
الجنسية  بأن  تفيد  التي  المصداقية  وذات  بأدلة  المدعومة  التقارير  بالغ  بقلق  اللجنة  وتالحظ  المدعومة.  الصحية 
بشكل  يقيمون  الذين  الفلسطينية  وا<سر  ا<طفال  عشرات  من  بالتقرير  المشمولة  الفترة  في  ُسحبت  ا<ردنية 

دائم في ا<ردن، على الرغم من التطمينات التي قدمها وفد الدولة الطرف أثناء الحوار.

تكرر اللجنة توصيتها إلى الدولة الطرف بمراجعة قانون الجنسية ا<ردنية رقم ٦ لعام ١٩٥٤ وتعديله بغية   -٢٦
ضمان تمتع ا<م ا<ردنية المتزوجة بغير أردني بحقها في منح جنسيتها <طفالها على قدم المساواة مع الرجل 
الالجئة  ا<سر  من  ا<ردنية  الجنسية  سحب  عن  الكف  على  أيض�  الطرف  الدولة  اللجنة  وتحث  تمييز.  ودون 
خفض  اتفاقية  إلى  االنضمام  في  الطرف  الدولة  تنظر  بأن  أيض�  اللجنة  وتوصي  ا<ردن.  في  المقيمة  الفلسطينية 

حاالت انعدام الجنسية لعام ١٩٦١.

) و39) أ دال- العنف ضد اoطفال (المواد 19 و24(3) و28(2) و34 و37(

العقاب البدني

ترحب اللجنة بالمبادرات التي تنّفذها الدولة الطرف مثل حملة "مع� نحو بيئة مدرسية آمنة" التي تهدف   -٢٧
إلى تعريف المعلمين با<ساليب التربوية اxيجابية. لكن اللجنة قلقة <ن الصيغة المعدلة من المادة ٦٢ من قانون 
العقوبات ال تزال تجيز للوالدين وا<وصياء إنزال ضروب تأديب بأطفالهم وفق "ما يبيحه العرف العام"، ما دامت ال 
تلحق بهم أذى بدني�، و<ن مسح السكان والصحة ا<سرية في ا<ردن لعام ٢٠١٢ أظهر أن ٨٩ في المائة من ا<طفال 

يتعرضون لضروب تأديب عنيفة.

تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم ٨(٢٠٠٦) المتعلق بحق الطفل في الحماية من   -٢٨
العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة الذي شددت فيه اللجنة على رفض جميع أشكال 
العنف ضد ا<طفال، مهما كانت طفيفة، وعلى أن صالحيات الوالدين ال ينبغي في أي حال من ا<حوال أن تقّوض 

حق الطفل في حمايته من العقاب البدني. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

حظر�  ا<ماكن  جميع  في  البدني  العقاب  وحظر  إبطاء  دون  العقوبات  قانون  من   ٦٢ المادة  إلغاء  (أ)        
قطعي�؛

بصورة  قضائية  دعاوى  وإقامة  فعاًال،  تنفيذ�  البدني  العقاب  تحظر  التي  القوانين  تنفيذ  ضمان  (ب)    
منهجية ضد َمن ُيعاقبون ا<طفال بدني�؛

ا<طفال  بمشاركة  االجتماعية  والتعبئة  والتوعية  العام  التثقيف  مجاالت  في  دائمة  برامج  وضع  (ج)     
البدني،  للعقاب  الضارة  والنفسية  البدنية  ا¦ثار  تعالج  الدين،  ورجال  المحلية  والمجتمعات  وا<سر 
في  وتشاركية  عنيفة  وغير  إيجابية  أشكال  وتعزيز  الممارسة،  تلك  من  العامة  المواقف  تغيير  بغية 

تنشئة ا<طفال وتأديبهم كبديل عن العقاب البدني؛

منع  استراتيجيات  تصميم  في  ا<طفال،  ذلك  في  بما  ككل،  المجتمع  ومشاركة  إشراك  ضمان  (د)     
معاقبة ا<طفال بدني� وتنفيذها.

(١٠) (١١)

اsيذاء واsهمال

سيما  وال  المنزلي،  للعنف  التصدي  صعيد  على  الطرف  الدولة  اتخذتها  التي  بالخطوات  اللجنة  ترحب   -٢٩
اعتماد قانون الحماية من العنف ا<سري رقم ٦ لسنة ٢٠٠٨، والخطة االستراتيجية الوطنية لحماية ا<سرة والوقاية 
لثبوت  عميق  بقلق  تشعر  اللجنة  لكن  المنزلي.  العنف  حاالت  لتتّبع  نظام  وإنشاء   ،٢٠٠٥-٢٠٠٩ لlعوام  العنف  من 
قصور تلك التدابير عن االستجابة للشواغل الكثيرة التي أعربت عنها اللجنة في عام ٢٠٠٦، وهو ما يتضح من استمرار 

وقوع ا<طفال، وال سيما الفتيات، ضحايا ل¯يذاء واxهمال على نطاق واسع.

 ،٣/CRC/C/JOR/CO)  ٢٠٠٦ عام  من  توصياتها  لتنفيذ  ا<ولوية  من  مزيد  منح  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣٠
وسوء  المنزلي  العنف  عن  وطنية  دراسة  إجراء  بضرورة  المتعلقة  التوصيات  وبخاصة  فعاًال،  تنفيذ�   (٥٥ الفقرة 
ووضع  وطبيعتها،  وأسبابها  المشكلة  هذه  نطاق  تقييم  أجل  من  ا<سرة  داخل  وإيذائهم  ا<طفال  معاملة 
وسوء  ا<طفال  إيذاء  حاالت  لتحديد  فعال  نظام  ووضع  له،  والتصدي  المنزلي  العنف  لمنع  شاملة  استراتيجية 

معاملتهم واxبالغ عنها وإدارتها. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيض� على ما يلي:

أحكام  أي  وإلغاء  الزوجي،  االغتصاب  فيها  بما  المنزلي،  العنف  أشكال  جميع  يجّرم  قانون  اعتماد  (أ)       
قانونية تتسامح مع مرتكبي العنف المنزلي، وذلك على وجه ا<ولوية؛

(ب)     إنشاء قاعدة بيانات وطنية عن جميع حاالت العنف المنزلي المترّكب ضد ا<طفال؛  

والعادات  والتقاليد  المواقف  لتغيير  عملية  تدابير  واتخاذ  واxيذاء،  للعنف  الجذرية  ا<سباب  معالجة  (ج)      
والممارسات السلوكية التي كثير� ما تبرر العنف المنزلي، وال سيما ضد الفتيات؛

والتصدي  وإهمالهم،  ا<طفال  وإيذاء  المنزلي  العنف  منع  إلى  الرامية  المجتمعية  البرامج  تشجيع  (د)       
المحلي  المجتمع  وأفراد  والمتطوعين  السابقين  الضحايا  إشراك  منها  بطرق  المشاكل  لهذه 

ودعمهم في مجال التدريب؛

(ه)     ضمــان تقديم مستــوى مالئـــم من المساعدة الطبيــــة والقانونيـــة والنفسية والسكن لlطفال   
به  تعّهدت  الذي  االلتزام  مع  يتماشى  بما  اxيواء  دور  عدد  وزيادة  المنزلي،  العنف  ضحايا  والنساء 

الدولة الطرف في االستعراض الدوري الشامل لعام ٢٠٠٩ (A/HRC/٢٩/١١، الفقرة ٩٢-٢١)؛

(و)       تقديم معلومات مفصلة في تقريرها الدوري المقبل عن التدابير المتخذة للتصدي للعنف المنزلي   
ونتائج تلك التدابير.

االستغالل الجنسي واsيذاء الجنسي

تشعر اللجنة بقلق عميق <ن المادة ٣٠٨ من قانون العقوبات تتيح لمرتكبي جريمة االغتصاب اxفالت من   -٣١
العقاب إذا تزوجوا من الفتاة التي اعتدوا عليها. ويساور اللجنة قلق أيض� <ن المادة ٣١٠ من قانون العقوبات تتيح 
اللجنة  وتشعر  ا<خالق".  بفساد  "معروفة  ُتعتبر  الفتاة  كانت  إذا  العقاب  من  اxفالت  الجنسي  اxيذاء  لمرتكبي 
بالقلق أيض� <ن تشريعات الدولة الطرف ال تحمي الفتيان من اxيذاء الجنسي واالستغالل الجنسي، وال تنص على 

أحكام تتناسب مع خطورة الجرائم الجنسية المرتبكة ضد ا<طفال.

وجميع  العقوبات  قانون  من  و٣١٠   ٣٠٨ المادتين  إلغاء  في  التعجيل  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣٢
ا<حكام القانونية التي يمكن استخدامها للتساهل مع المعتدين على ا<طفال جنسي�. وينبغي للدولة الطرف 
الجنسي  اxيذاء  أشكال  جميع  من  الفتيان،  فيهم  بمن  ا<طفال،  لجميع  الكاملة  الحماية  تضمن  أن  أيض� 

واالستغالل الجنسي. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيض� على ما يلي:

(أ)       وضع آليات وإجراءات ومبادئ توجيهية لضمان إلزامية اxبالغ عن حاالت إيذاء ا<طفال واستغاللهم   
جنسي�؛

ا<طفال  لجميع  وفعالة  لlطفال  ومواتية  وسرية  إليها  الوصول  يسهل  إبالغ  قنوات  توفر  ضمان  (ب)     
لتمثيل  قانوني  وصي  أو  الوالدين  أحد  وجود  يوِجب  الذي  الشرط  وإلغاء  االنتهاكات،  هذه  ضحايا 

الطفل الضحية؛

(ج)      تنفيذ أنشطة توعية لمكافحة الوصم االجتماعي لضحايا االستغالل الجنسي واxيذاء الجنسي، بما   
في ذلك سفاح المحارم؛

الضحايا وفق�  التعافي وإعادة اxدماج االجتماعي لlطفال  (د)     ضمان وضع برامج وسياسات من أجل   
<غراض  لlطفال  الجنسي  االستغالل  لمكافحة  العالمي  المؤتمر  اعتمدها  التي  الختامية  للوثائق 
بالبرازيل،  جانيرو  دي  وريو  باليابان،  ويوكوهاما  ستوكهولم،  في  و٢٠٠٨  و٢٠٠١   ١٩٩٦ ا<عوام  في  تجارية 

على التوالي.

الممارسات الضارة

الفتيات،  آالف  وزواج  الطرف،  الدولة  في  القاصرات  الفتيات  زواج  حاالت  في  الزيادة  إزاء  قلقة  اللجنة  تزال  ال   -٣٣
منهن من لم تتجاوز الخامسة عشرة، كل سنة نتيجة اxفراط في اللجوء إلى االستثناءات من السن الدنيا للزواج، 
والسلطة التقديرية الواسعة الممنوحة لقاضي القضاة وا<وصياء القانونيين في ذلك الصدد. ويساور اللجنة قلق 
بشكل خاص <ن حاالت الفقر وحاالت الحمل خارج إطار الزواج غالب� ما تؤدي في الممارسة الواقعية إلى إجازة هذا 

الزواج.

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فاعلة لوضع حد لممارسة الزواج المبكر والقسري. كما تكرر   -٣٤
CRC/C/-) المبكر الزواج  عن  الناشئة  الكثيرة  السلبية  با¦ثار  توعية  حمالت  الطرف  الدولة  تنّفذ  بأن  توصيتها  اللجنة 

JOR/CO/٣، الفقرة ٢٨).

الوصول إلى العدالة وسبل االنتصاف

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعلومات التي قدمها الوفد وتفيد بأن من المتعذر على ا<طفال دون سن   -٣٥
الخامسة عشرة تقديم شكاوى بشأن انتهاكات حقوقهم إذا لم يكن الوالدان أو ا<وصياء القانونيون موجودين 

لمساعدتهم. ويساور اللجنة القلق أيض� إزاء االفتقار إلى آليات لدعم ا<طفال في اxبالغ عن ادعاءاتهم.

وسبل  العدالة  إلى  ا<طفال  وصول  لضمان  الالزمة  التدابير  جميع  اتخاذ  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣٦
واسع  بشكل  عنها  ومعلن  آمنة  إبالغ  آليات  وضع  أمور،  جملة  بين  من  الطرف،  للدولة  وينبغي  الفعالة.  االنتصاف 
الصحة  مجاَلي  في  مساَعدة  خدمات  ا¦ليات  هذه  تترافق  وأن  ا<طفال،  لفائدة  إليها  الوصول  ويسهل  وسرية 
العامة والدعم االجتماعي، وإلغاء شرط حضور والد الطفل لمساعدته في تقديم الشكوى. وتحث اللجنة الدولة 
ووضع  واضحين،  وتدريب  توجيه  على  ا<طفال  شكاوى  يتلقون  الذين  ا<شخاص  حصول  ضمان  على  أيض�  الطرف 

إجراءات تحقيق مراعية للطفل.

هاء- البيئة اoسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و11-9 و18(1 و2) و20 و21 و25 و27(4))

البيئة اoسرية   

CRC/C/-) تكرر اللجنة قلقها <ن القانون ما زال ال يوزع المسؤوليات الوالدية بالتساوي بين ا¦باء وا<مهات  -٣٧
JOR/CO/٣، الفقرة ٤٩)، نظر� الستمرار تطبيق أحكام تمييزية من قانون ا<حوال الشخصية المؤقت لسنة ٢٠١٠. كما

(١٢)

يساور اللجنة قلق إزاء ما يلي:

(أ)        مع أن القانون فرض قيود� معّينة على تعدد الزوجات، فإنه ال يزال يجيزه، وهذه حالة تتعارض مع   
كرامة النساء والفتيات الالتي يدخلن هذا الزواج، وتؤثر سلب� في ا<طفال؛

تمتعهم  دون  يحول  ما  مسلم،  غير  ورجل  مسلمة  المرأة  المولودين  با<طفال  القانون  يعترف  ال  (ب)      
بجميع حقوقهم على قدم المساواة مع ا<طفال ا¦خرين؛

(ج)       في حالة الطالق، تمنح المادة ١٧٣ من قانون ا<حوال الشخصية المؤقت ا<م حضانة أطفالها حتى   
بلوغهم سن الخامسة عشرة، ولكن فقط حتى سن السابعة إذا كانت غير مسلمة.

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تقاسم ا<مهات وا¦باء المسؤولية عن أطفالهم بالتساوي، عمًال   -٣٨
بالفقرة ١ من المادة ١٨ من االتفاقية، وعلى ضمان عدم تمييز القوانين ضد الطفلة. وتحث اللجنة الدولة الطرف 

أيض� على ما يلي:

النساء  ضد  تميز  التي  ا<حكام  جميع  إلغاء  وضمان  المؤقت  الشخصية  ا<حوال  قانون  تنقيح  (أ)   
والفتيات وتؤثر سلب� في أطفالهن، كتلك التي تجيز تعدد الزوجات؛

غير  ورجل  مسلمة  امرأة  بين  زواج  من  المولودين  ا<طفال  ضد  التمييز  أشكال  من  شكل  أي  منع  (ب)   
مسلم، والقضاء عليها؛

لمبدأ  وفق�  القرارات  جميع  اتخاذ  ضمان  بغية  الطفل،  بحضانة  المتعلقة  تشريعاتها  مراجعة  (ج)   
تمّيز  التي  ا<حكام  وإلغاء  االتفاقية،  من  و١٢   ٣ المادتين  مع  تمشي�  وذلك  الفضلى،  الطفل  مصالح 

ضد ا<طفال <مهات غير مسلمات.

أسرية اoطفال المحرومون من بيئة 

أول  وإنشاء   ،٢٠٠٩ لسنة   ٤٩ رقم  اxيوائية  ا<طفال  رعاية  دور  وإدارة  ترخيص  نظام  باعتماد  اللجنة  ترحب   -٣٩
برنامج xيواء ا<طفال في محافظة الزرقاء. لكن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم انخفاض عدد ا<طفال المودعين 
في  كثيرة  أحيان  في  المتزوجات  غير  ا<مهات  أطفال  إيداع  وإزاء  بالتقرير،  المشمولة  الفترة  أثناء  مؤسسات  في 
ا<طفال  يجعل  ما  بعد،  سليم  نحو  على  اxيواء  برنامج  تنظيم  لعدم  أيض�  قلق  اللجنة  ويساور  مؤسسات. 

المحرومين من بيئتهم ا<سرية عرضة ل¯يذاء واxهمال.

تتخذ  بأن  وتوصيها  لlطفال،  البديلة  للرعاية  التوجيهية  المبادئ  إلى  الطرف  الدولة  انتباه  اللجنة  تلفت   -٤٠
تدابير فاعلة للتسريع في االنتقال من إيداع ا<طفال في أطر الرعاية المؤسسية إلى الرعاية ا<سرية، وأن تعزز في 
سبيل ذلك جهودها لوضع نظام لكفالة ا<طفال المحرومين من أسرهم يكون خاضع� للوائح تنظيمية جيدة. 

وينبغي للدولة الطرف أيض� ما يلي:

(١٣)

(أ)       ضمان تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية المناسبة لمراكز الرعاية البديلة وخدمات حماية   
في  إدماجهم  وإعادة  فيها  المودعين  ا<طفال  تأهيل  إعادة  تيسير  أجل  من  الصلة  ذات  الطفل 

المجتمع إلى أقصى حد ممكن؛

(ب)     تقديم الدعم لlمهات غير المتزوجات لتمكينهن من رعاية أطفالهن، وتنظيم حمالت توعية من   
أجل القضاء على الوصم االجتماعي المرتبط بالحمل خارج إطار الزواج؛

(ج)     العمـل على توفيـر ضمانـات مناسبــة ومعايــير واضحــــة تستند إلى احتياجات الطفل ومصالحه   
الفضلى من أجل اتخاذ قرار بشأن إيداعه في أطر الرعاية البديلة من عدمه؛

(د)     ضمان إجراء مراجعة دورية لحاالت إيداع ا<طفال في أطر الرعاية البديلة وفي المؤسسات، ورصد   
جودة الرعاية فيها، بطرق منها توفير قنوات يسهل الوصول إليها من أجل اxبالغ عن سوء معاملة 

ا<طفال ورصده وتصحيحه.

واو-  اsعاقة والصحة اoساسية والرعاية االجتماعية (المواد 6 و18(3) و23 و24 و26 و
27(3-1) و33)

اoطفال ذوو اsعاقة

ا<على  المجلس  وإنشاء   ٢٠٠٧ لسنة   ٣١ رقم  المعوقين  ا<شخاص  حقوق  قانون  باعتماد  اللجنة  ترحب   -٤١
لكنها  اxعاقة (٢٠٠٧-٢٠١٥).  ذوي  لlشخاص  الوطنية  االستراتيجية  اعتماد  عن  فضًال  المعوقين،  ا<شخاص  لشؤون 

تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ)       عدم استخـدام المــادة ٢ من القانــون رقم ٣١ تعريف اxعاقة الوارد في اتفاقية حقوق ا<شخاص   
ذوي اxعاقة، وإنما اعتمادها نموذج� طبي� ل¯عاقة؛

(ب)     محدودية البيانات المتاحة عن ا<طفال ذوي اxعاقة؛  

بصورة  إّال  إدماجهم  تعزز  ال  خاصة  صفوف  في  الحاالت  معظم  في  اxعاقة  ذوي  ا<طفال  وضع  (ج)       
محدودة نظر� لمحدودية التدابير المتخذة لتطوير التعليم الجامع؛

(د)       عدم حصول الغالبية العظمى من ا<طفال ذوي اxعاقة وا<طفال الذين يعانون من صعوبات في   
مختصين،  وموظفين  اجتماعيين  وأخصائيين  معلمين  وجود  مثل  مناسب،  دعم  على  التعلم 

لضمان إدماجهم إدماج� فعاًال في المدارس العادية؛

(ه)     استمرار ّشح التدابير الرامية إلى إدماج ا<طفال ذوي اxعاقة في ا<نشطة الترفيهية والثقافية في   
الدولة الطرف.

في ضوء المادة ٢٣ من االتفاقية وتعليق اللجنة العام رقم ٩(٢٠٠٦) المتعلق بحقوق ا<طفال المعوقين،   -٤٢
هذا  وتعزيز  اxعاقة  مع  التعامل  في  اxنسان  حقوق  على  القائم  النهج  اعتماد  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث 
وبأن  المجتمع،  يضعها  التي  والمواقفية  البيئية  الحواجز  في  تكمن  المعيقة  العوامل  بأن  يعترف  الذي  النهج 
في  فاعلين  ومساهمين  مشاركين  يصبحوا  أن  وبمقدورهم  الخاصة  حقوقهم  اxعاقة  ذوي  ا<طفال  لجميع 

المجتمع. وينبغي للدولة الطرف ما يلي:

(١٤)

(١٦) (١٧) (١٨) (١٩) (٢٠) (٢١) (٢٢) (٢٣) (٢٤)

(٢٥) (٢٦) (٢٧) (٢٨) (٢٩) (٣٠) (٣١) (٣٢) (٣٣) (٣٤) (٣٥)

مع  التعامل  في  االجتماعي  النموذج  يعكس  بما   ٢٠٠٧ لسنة   ٣١ رقم  القانون  من   ٢ المادة  تعديل  (أ)       
اxعاقة؛

نظر�   ،٢٠١٤ لعام  الوطني  التعداد  إطار  في  اxعاقة  ذوي  ا<طفال  عن  مالئمة  بيانات  جمع  تنظيم  (ب)     
<هميتها في وضع برامج وسياسات لهم؛

(ج)       وضـع سياسـة شامـلة من أجـل تطـوير التعليـم الجامع وضمان منحه ا<ولوية على إيداع ا<طفال   
العقلية  اxعاقات  ذوي  ا<طفال  إلى  خاص  بشكل  االلتفات  مع  متخصصة،  مؤسسات  في 

والمتعددة؛

(د)      تشغيل أعداد كافية من المعلمين والمهنيين المتخصصين لتقديم الدعم الفردي لlطفال في   
جميع المدارس، وضمان تدريب جميع المهنيين تدريب� مناسب� ليتمكن جميع ا<طفال ذوي اxعاقة 

من التمتع بصورة فعالة بحقهم في تعليم جامع ذي جودة؛

(ه)     اتخاذ جميع التدابير الالزمة لضمان إدماج ا<طفال ذوي اxعاقة في ا<نشطة الترفيهية والثقافية؛  

الوصم  مكافحة  أجل  من  وا<سر  العامة  وجمهور  الحكومة  تستهدف  توعية  حمالت  تنفيذ  (و)     
االجتماعي والتحامل اللذين يعاني منهما ا<طفال ذوو اxعاقة، وتعزيز صورة إيجابية عن ا<طفال 

والبالغين ذوي اxعاقة؛

(ز)       النظر في التصديق على البروتوكول االختياري التفاقية حقوق ا<شخاص ذوي اxعاقة.  

الصحة والخدمات الصحية

عن  فضًال  ا<طفال،  ووفيات  النفاسية  الوفيات  خفض  صعيد  على  المحرز  الكبير  بالتقدم  اللجنة  ترحب   -٤٣
اعتراف الدولة الطرف بالحاجة إلى مزيد من الجهود لخفض معدل وفيات ا<طفال دون سن الخامسة. وتالحظ 
اللجنة باهتمام أيض� إقرار قانون الضمان االجتماعي المؤقت رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ الذي يمنح ا<طفال الحق في التمتع 

بعدد من إعانات الضمان االجتماعي. لكن قلق� بالغ� يساور اللجنة لما يلي:

(أ)        المعدالت المفزعة لسوء التغذية بين ا<طفال في مخيم الزعتري؛  

(ب)     سـوء التغذيـة الـذي ال يزـال يؤثـر بصـورة أكبـر في ا<طفـال الذيـن يعيشـون في المناطــــــق النائية   
وا<طفال المنتمين <فقر الشرائح السكانية؛

(ج)       ا<مراض المعدية التي ال تزال ا<سباب الرئيسية لمراضة ا<طفال؛  

(د)       تغطية جميع ا<طفال بالتأمين الصحي التي لم تتحقق بعد.  

يمكن  صحي  مستوى  بأعلى  التمتع  في  الطفل  حق  بشأن   (٢٠١٣)١٥ رقم  العام  اللجنة  تعليق  ضوء  في   -٤٤
بلوغه، توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف حصول جميع ا<طفال بالتساوي على خدمات صحية ذات جودة 
ا<طفال  سيما  وال  وتهميش�،  حرمان�  الحاالت  أشد  في  لlطفال  ا<ولوية  منح  إلى  تهدف  تدابير  اعتماد  طريق  عن 
تتخذ  أن  أيض�  الطرف  للدولة  وينبغي  المعدية.  وا<مراض  ا<طفال  تغذية  لسوء  التصدي  طريق  وعن  الالجئين، 

التدابير الالزمة من أجل شمول جميع ا<طفال بالتأمين الصحي على النحو الواجب.

صحة المراهقين

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تجريم اxجهاض في جميع الحاالت بموجب المادة ٣٢١ من قانون العقوبات،   -٤٥
ويساور  للخطر.  حياتهن  تعّرض  مأمونة  غير  بطريقة  الخفاء  في  اxجهاض  إلى  المراهقات  لجوء  إلى  يؤدي  ما 
اللجنة قلق أيض� إزاء عدم توفر معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين صحة المراهقين، بما 

في ذلك عن طريق التثقيف في مجال الصحة الجنسية واxنجابية وتحسين خدمات الصحة العقلية للشباب.

في ضوء تعليق اللجنة العام رقم ٤(٢٠٠٣) المتعلق بصحة المراهقين ونمّوهم في إطار اتفاقية حقوق   -٤٦
الطفل وتعليقها العام رقم ١٥(٢٠١٣) المتعلق بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، تحث 
اللجنة الدولة الطرف على أن تزيل صفة الجرم عن اxجهاض، وأن تراجع تشريعاتها، بشكل خاص من أجل كفالة 
دائم�.  واحترامها  اxجهاض  قرارات  في  ا<طفال  آراء  سماع  تضمن  وأن  الحوامل،  للمراهقات  الفضلى  المصالح 
شاملة  سياسة  الطرف  الدولة  تعتمد  بأن  وتوصي   (٦٥ الفقرة   ،٣/CRC/C/JOR/CO) السابقة بتوصيتها  اللجنة  وتذّكر 
في  واxنجابية  الجنسية  الصحة  مجال  في  التثقيف  إدراج  تضمن  وبأن  واxنجابية،  الجنسية  المراهقين  لصحة 
وا<مراض  المبكر  الحمل  منع  على  بتركيز  والمراهقين،  المراهقات  لفائدة  وتوجيهه  اxلزامية  المدرسية  المناهج 

المنقولة جنسي�.

اsيدز وفيروس نقص المناعة البشرية

البشرية/اxيدز  المناعة  نقص  فيروس  مكافحة  بشأن  الوطنية  االستراتيجية  بالخطة  اللجنة  ترحب   -٤٧
بفيروس  المعرفة  إلى  كبير  بشكل  عموم�  والسكان  المراهقين  افتقار  استمرار  بقلق  تالحظ  أنها  غير   ،(٢٠١٢-٢٠١٦)
المشورة  خدمات  إلى  والفتيات  النساء  وصول  تعّذر  إزاء  أيض�  بالقلق  اللجنة  وتشعر  البشرية/اxيدز.  المناعة  نقص 
ل¯صابة  عرضة  ا<شد  الفئات  على  الذكرية  الواقيات  توزيع  ضمان  وعدم  الحوامل،  رعاية  عيادات  في  والفحص 

بالفيروس، بمن في ذلك المراهقون.

وحقوق  البشرية/اxيدز  المناعة  نقص  بفيروس  المتعلق   (٢٠٠٣)٣ رقم  العام  اللجنة  تعليق  ضوء  في   -٤٨
الطفل، توصي اللجنة بأن تحّسن الدولة الطرف إمكانية الحصول على معلومات وخدمات ذات جودة ومناسبة 
بأن  اللجنة  وتوصي  واxنجابية.  الجنسية  والصحة  البشرية/اxيدز  المناعة  نقص  فيروس  مجال  في  ا<طفال  لسن 
بين  المشترك  المتحدة  ا<مم  برنامج  منها  جهات  من  التقنية  المساعدة  ذلك  سبيل  في  الطرف  الدولة  تلتمس 

منظمات ا<مم المتحدة لمكافحة اxيدز ومنظمة ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

المستوى المعيشي

ترحب اللجنة بالتقدم الهام الذي أحرزته الدولة الطرف على صعيد التنمية البشرية، لكنها تشعر بالقلق   -٤٩
<ن وطأة الفقر في الدولة الطرف تطال ا<طفال أكثر من غيرهم بكثير، و<ن صندوق المعونة الوطنية ما زال ال 
في  العجز  تقليص  إلى  تهدف  مالية  سياسات  اعتماد  <ن  أيض�  بالقلق  اللجنة  وتشعر  كاٍف.  بشكل  يشملهم 
الفترة  في  الفقر  مكافحة  صعيد  على  الطرف  الدولة  أحرزته  الذي  التقدم  في  سلب�  أّثر  الوطنية  الميزانية 
المشمولة بالتقرير. ويساور اللجنة قلق كذلك <ن الكثير من ا<سر الفلسطينية تعيش في فقر في الدولة الطرف 
وضع  إلى  تفتقر  كونها  المجانية  ا<ساسية  الخدمات  أو  الوطنية  المعونة  صندوق  من  االستفادة  عليها  ويتعذر 

قانوني.

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إجراء مشاورات محددة ا<هداف مع ا<سر وا<طفال ومنظمات   -٥٠
االستراتيجيات  تعزيز  أجل  من  ا<طفال  فقر  مسألة  بشأن  الطفل  حقوق  مجال  في  الناشطة  المدني  المجتمع 
منح  تضمن  أن  أيض�  الطرف  للدولة  وينبغي  الفقر.  من  الحد  خطة  في  الطفل  حقوق  إعمال  إلى  الرامية  والتدابير 
ا<طفال الذي يعيشون في فقر ا<ولوية في صندوق المعونة الوطنية وإجراء تقييمات ٣<ثر السياسات والتدابير 
الهادفة إلى تقليص العجز في الميزانية الوطنية على ا<طفال. وتحث اللجنة الدولة الطرف على معالجة الوضع 
لlطفال  المجانية  ا<ساسية  الخدمات  تقديم  وضمان  فيها،  تقيم  التي  الفلسطينية  لlسر  القانوني 

الفلسطينيين وشمولهم في صندوق المعونة الوطنية.

زاي- التعليم واoنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28 و29 و30 و31)

التعليم، بما يشمل التدريب والتوجيه المهنيين

معدل  من  للحد  بالتقرير  المشمولة  الفترة  في  الطرف  الدولة  بذلتها  التي  الجهود  بارتياح  اللجنة  تالحظ   -٥١
التسرب وتطوير التعليم المبكر. لكنها ال تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

عن  فضًال  أردنيين،  غير  وآباء  أردنيات  <مهات  ا<طفال  بينهم  ومـن  ا<ردنييـن،  غيـر  ا<طفـال  تعـرض  (أ)       
ا<حيان،  بعض  في  ا<ردنية،  الجنسية  منهم  ُسحبت  ممن  فلسطيني  أصل  من  لوالدين  ا<طفال 
غير  وهم  الحكومية،  والثانوية  االبتدائية  بالمدارس  بالتحاقهم  يتعلق  فيما  تمييزية  لممارسات 

مؤهلين لالستفادة من التعليم العام المجاني؛

(ب)     محدودية فرص وصول الشابات المتزوجات إلى نظام التعليم؛  

(ج)       مالحظة زيادة في عدد الطالب، وال سيما الفتيان، الذين تسربوا من المدارس <سباب اقتصادية على   
مدار ا<عوام ا<خيرة؛

(د)      استمرار انتشار العنف في المدارس على نطاق واسع، وال سيما ضد ا<طفال ¦باء غير أردنيين.  

تحث اللجة الدولة الطرف على ما يلي:  -٥٢

(أ)       اتخاذ تدابير فورية لضمان تمتع جميع ا<طفال الذين يعيشون فيها بحقهم في تعليم ابتدائي   
مجاني دون تمييز، وتحقيق� لذلك، تعديل التشريعات والتصدي للممارسات التي تؤدي إلى التمييز 

ضد ا<طفال من أصل فلسطيني وا<طفال <مهات أردنيات وآباء غير أردنيين؛

(ب)    ضمان دعم المراهقات الحوامل وا<مهات المراهقات ومساعدتهن على مواصلة تعليمهن في   
المدارس العادية؛

(ج)       اتخاذ التدابير الالزمة لتحسين القدرة على الوصول إلى التعليم وتحسين جودته، وتوفير تدريب ذي   
جودة للمعلمين، بتركيز خاص على المناطق الريفية بغية التصدي لمشكلة التسرب من المدرسة؛

(د)      مواصلة التوسع في تعليم الطفولة المبكرة وفق سياسة شاملة وكلية لرعاية الطفولة المبكرة   
ونمائها.

أهداف التعليم

ترحب اللجنة بالمبادرات الرامية إلى تعميم المنظور الجنساني في التعليم التي وردت في تقرير الدولة   -٥٣
بالقلق  تشعر  لكنها  السلبية.  النمطية  الصور  تتحدى  للمعلمين  وأدلة  مدرسية  كتب  تطوير  وبخاصة  الطرف، 
صورتهن  تقوض  التي  الفتيات،  ضد  الراسخة  السلبية  النمطية  الصور  الستمرار  التصدي  عن  المبادرات  هذه  لقصور 

عن أنفسهن. كما تأسف اللجنة لعدم بذل جهود كافية لتطوير التعليم في مجاَلي التسامح والسالم.

على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث  التعليم،  بأهداف  المتعلق   (٢٠٠١)١ رقم  العام  اللجنة  تعليق  مراعاة  مع   -٥٤
تعزيز الجهود التي تبذلها لتعميم المناهج التعليمية غير القائمة على صور نمطية التي تتصدى لlسباب البنيوية 
جميع المستويات. وتوصي  للتمييز الجنساني، وتعزيز الفرص التعليمية واxنجاز التعليمي للفتيات والفتيات على 
المناهج  في  والسالم  التسامح  مجاَلي  في  التثقيف  xدماج  جهودها  الطرف  الدولة  تكثف  بأن  أيض�  اللجنة 

المدرسية.

حاء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب)-(د) و
(38-40

اoطفال ملتمسو اللجوء واoطفال الالجئون

تثني اللجنة على الدولة الطرف لجميع التدابير التي اتخذتها من أجل التعامل مع التدفق الهائل لالجئين   -٥٥
من  العاملين  ا<طفال  بشؤون  الخاصة  الوطنية  اللجنة  إنشاء  ذلك  في  بما  ا<طفال،  من  ونصفهم  السوريين، 
الالجئين السوريين. لكن اللجنة قلقة إزاء استمرار تعّذر حصول معظم ا<طفال الالجئين السوريين على التعليم، 
القسري،  والزواج  المنزلي  للعنف  النطاق  الواسع  واالنتشار  العمل  في  واالستغالل  التغذية  لسوء  تعرضهم  وإزاء 
التي  المعاملة  إزاء  أيض�  عميق  قلق  اللجنة  ويساور  أردنيين.  شرطة  أفراد  إلى  المنسوبة  العنف  حاالت  بعض  وإزاء 

تتلقاها ا<سر وا<طفال من الالجئين الفلسطينيين الفاّرين من الجمهورية العربية السورية، وبخاصة ما يلي:

(أ)        الموقف الذي تعتمــده السلطات مـنذ كانــــون الثانــي/يناير ٢٠١٣ المتمثل في منع منهجي لدخول   
ا<سر الالجئة الفلسطينية الفاّرة من الجمهورية العربية السورية، فضًال عن ترحيل عشرات ا<طفال 

الفلسطينيين الذين دخلوا البلد وإعادتهم إلى الجمهورية العربية السورية؛

(ب)     حاالت ُمنعت فيها أمهات فلسطينيات فررن من الجمهورية العربية السورية من دخول ا<ردن، في   
حين ُسمح <زواجهن وأطفالهن السوريين بالدخول؛

(ج)     حـاالت ُسمـح فيهـا <طفال أصيـــبوا في الجمهـورية العربيــة السورية بدخول ا<ردن لتلقي العالج   
إلى  جرحى  فلسطينيون  أطفال  فيها  ُرّحل  وحاالت  بالدخول،  <سرهم  التصريح  دون  لكن  الطبي 

الجمهورية العربية السورية، في حين ُسمح <مهاتهم ا<ردنيات بالبقاء في الدولة الطرف.

ا<وضاع  لتحسين  محددة  برامج  وتنفيذ  المالئمة  التدابير  جميع  اتخاذ  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٥٦
والرعاية  التعليم  على  الحصول  على  قدرتهم  منها  أمور  جملة  وضمان  السوريين،  الالجئين  لlطفال  المعيشية 
الصحية والتغذية الجيدة، وحمايتهم من شتى أشكال االستغالل في العمل والعنف، وممارسات الزواج القسري 
أو المبكر فيما يتعلق بالفتيات الصغيرات. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان عدم منع أي طفل الجئ 
فلسطيني فاّر من الجمهورية العربية السورية من دخول ا<ردن أو ترحيله ليعود إلى الجمهورية العربية السورية، 
وعلى ضمان أن يعامل هؤالء ا<طفال أسوًة با<طفال السوريين في الدولة الطرف. وتوصي اللجنة أيض� بأن تصّدق 

الدولة الطرف على االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين لعام ١٩٥١ وبروتوكولها لعام ١٩٦٧.

االستغالل االقتصادي، بما في ذلك عمل اoطفال

ترحب اللجنة بمشروع "مكافحة عمل ا<طفال عن طريق التعليم" الذي أطِلق في تشرين الثاني/نوفمبر   -٥٧
٢٠٠٨، فضًال عن تعيين عشرين ضابط ارتباط في مجال عمل ا<طفال في عام ٢٠١٠، لكنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

وتجارة  الجملة  تجارة  قطاعات  في  العمل  في  رئيسي،  بشكل  فتيان  وهم  ا<طفال،  آالف  استمرار  (أ)        
التجزئة والزراعة، وانتشار عمل ا<طفال على نطاق واسع بين الالجئين السوريين؛

(ب)    مواجهة عدد من الفتيات الالتي يشتغلن عامالت منزليات أوضاع� قاسية، وتعّرضهن بشكل كبير   
ل¯يذاء البدني والجنسي؛

(ج)      تعزيز وحدة عمل ا<طفال لم يؤّد إلى زيادة اxدانات بحق مستغّلي ا<طفال.  

تحث اللجنة الدولة الطرف على تسريع جهودها للقضاء على عمل ا<طفال. وينبغي للدولة الطرف منح   -٥٨
منزليات.  عامالت  يشتغلن  الالتي  الفتيات  وبخاصة  ا<طفال،  عمل  أشكال  أسوأ  من  ا<طفال  النتشال  ا<ولوية 
بأن  أيض�  اللجنة  وتوصي  اقتصادي�.  ا<طفال  مستغّلي  ضد  قضائية  دعاوى  تحريك  ضمان  الطرف  للدولة  وينبغي 
تصّدق الدولة الطرف على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ١٨٩(٢٠١١) المتعلقة بالعمل الالئق للعمال المنزليين، 

وبأن تواصل التماس مساعدة البرنامج الدولي للقضاء على عمل ا<طفال.

أطفال الشوارع

تأسف اللجنة إزاء استمرار ضعف المعرفة فيما يتعلق بظاهرة ا<طفال العاملين في الشوارع وحالتهم،   -٥٩
الشوارع  أطفال  على  القبض  إلقاء  في  الشرطة  استمرار  إزاء  خاص  بقلق  اللجنة  وتشعر  السابقة.  توصياتها  رغم 
واضحة  استراتيجية  إلى  االفتقار  استمرار  وإزاء  ذووهم،  يكفلهم  أن  إلى  الزمن  من  قصيرة  فترات  واحتجازهم 

xعادة تأهيل أولئك ا<طفال وتلبية احتياجاتهم.

مّدهم  بل  الشوارع واحتجازهم،  إلقاء القبض على أطفال  عدم  الطرف على ضمان  اللجنة الدولة  تحث   -٦٠
واللباس  التغذية  من  يكفيهم  بما  وتزويدهم  معهم،  العمل  على  مدربين  مرشدين  طريق  عن  بالمساعدة 
والمأوى، فضًال عن الخدمات االجتماعية والصحية، بما فيها خدمات التعافي وإعادة اxدماج االجتماعي، والفرص 
ما  بحسب  الكامل،  نمائهم  دعم  بغية  الحياتية  المهارات  على  والتدريب  المهني  التدريب  تشمل  التي  التعليمية 

أوصت به اللجنة سابق�.

بيع اoطفال واالتجار بهم واختطافهم

االتجار  لمنع  الوطنية  واالستراتيجية   ،٢٠٠٩ لسنة   ٩ رقم  بالبشر  االتجار  منع  قانون  باعتماد  اللجنة  ترحب   -٦١
ا<طفال  اعتبار  يمكن  ال  أنه  إلى  الحوار  أثناء  اxشارة  وتالحظ  عملها.  وإطار   ٢٠١٠ آذار/مارس  في  ُأطِلقت  التي  بالبشر 
ضحايا االتجار جناة، لكنها تشعر بقلق بالغ إزاء اعتراف الوفد باحتمال إيداع ا<طفال الضحايا في مرافق االحتجاز 
لlطفال  وعبور  وجهة  بلد  تزال  ال  الطرف  الدولة  <ن  أيض�  قلق  اللجنة  ويساور  لهم.  ملجأ  توفر  لعدم  نظر� 
الفترة  في  بالبشر  االتجار  بجرائم  المدانين  ا<شخاص  عدد  و<ن  با<شخاص،  الجنسي  واالتجار  للسخرة  المعرضين 
خدمات  إلى  الضحايا  معظم  أحيل  إذ  االتجار،  لضحايا  المقدمة  الحماية  ولقصور  قليًال،  ظل  بالتقرير  المشمولة 

إيواء تديرها منظمات غير حكومية.

تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لتنفيذ قانون منع االتجار بالبشر رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ تنفيذ�   -٦٢
الجريمة.  خطورة  مع  تتناسب  بهم  عقوبات  وإنزال  وإدانتهم  فعالة  بصورة  با<طفال  المّتجرين  ومالحقة  فعاًال، 
وينبغي للدولة الطرف أن تضمن عدم إيداع أي من ا<طفال الضحايا في مرافق االحتجاز، وإنما تزويدهم بخدمات 

حماية وإعادة تأهيل شاملة، بما فيها المأوى المناسب.

إدارة قضاء اoحداث

تنظر اللجنة بإيجابية إلى إنشاء إدارة شرطة ا<حداث عام ٢٠١١ في العاصمة عّمان من أجل دعم عملية   -٦٣
العدالة اxصالحية، ووضع "برنامج ِفَرق الدمج المجتمعي وا<سري" لتحويل ا<طفال الجانحين، لكنها تشعر 

بالقلق إزاء بقاء السن الدنيا للمسؤولية الجنائية سبع سنوات. ويساورها قلق أيض� إزاء ما يلي:

(أ)         عدم إدراج نص في مشروع قانون ا<حداث xنشاء محاكم أحداث متخصصة، وافتقاره إلى أحكام   
بشأن تقديم المساعدة القانونية المجانية لlطفال، وفرضه عقوبات تقيد الحرية أكثر من تقديمه 
بدائل لالحتجاز، وعدم تعامله مع نتائج عمليات تفتيش مرافق االحتجاز التي يوَدع فيها ا<طفال أو 

متابعة تلك العمليات؛

(ب)     محاكمة ا<طفال في محاكم البالغين في حالة اشترك في ارتكاب الجريمة بالغون وأطفال؛  

(ج)       استمرار وجود ضعف واضح في التعليم المتعلق بعدالة ا<حداث.  

لlحداث  والتأهيلية  اxصالحية  للعدالة  نظام  لوضع  جهودها  الطرف  الدولة  تعزز  بأن  اللجنة  توصي   -٦٤
يتماشى تماشي� كامًال مع االتفاقية، وبخاصة المواد ٣٧ و٣٩ و٤٠، ومع معايير ذات صلة أخرى، ومع تعليق اللجنة 
العام رقم ١٠(٢٠٠٧) المتعلق بحقوق الطفل في قضاء ا<حداث. وبصورة خاصة، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما 

يلي:

إلى  الجنائية  المسؤولية  سن  ترفع  ا<حداث  قانون  لمشروع  معدلة  صيغة  اعتماد  في  التعجيل  (أ)        
مستوى مقبول دولي�، بحسب ما أوصت به اللجنة سابق�؛

(ب)     ضمان أن القانون الجديد ينص على إنشاء محاكم أحداث متخصصة تركز على العدالة اxصالحية   
الدعاوى  وطيلة  اxجراءات  من  مبكرة  مرحلة  في  لlطفال  المجانية  القضائية  المساعدة  وتقدم 

القضائية؛

(ج)       ضمان اللجوء إلى االحتجاز، بما في ذلك االحتجاز رهن المحاكمة، كتدبير أخير و<قصر وقت ممكن،   
بغية  منتظمة  بصورة  التدبير  هذا  مراجعة  وضمان  الخطورة،  شديدة  الجرائم  قضايا  في  حتى 
سحبه. وينبغي أن ُتمنح ا<ولوية ما أمكن إلى التدابير البديلة لالحتجاز، مثل التحويل أو إطالق السراح 

تحت المراقبة أو الوساطة أو اxرشاد أو خدمة المجتمع؛

(د)      تعيين قضاة متخصصين لlطفال وضمان تلّقيهم التعليم والتدريب المالئمين؛  

(ه)     االستفادة من أدوات المساعدة التقنية التي وضعها الفريق المشترك بين الوكاالت المعني بقضاء   
والجريمة  بالمخدرات  المعني  المتحدة  ا<مم  مكتب  ومنها  فيه،  العضو  والجهات  ا<حداث 
الحكومية،  غير  والمنظمات  اxنسان  لحقوق  السامية  المتحدة  ا<مم  ومفّوضية  واليونيسيف 

والتماس المساعدة التقنية في مجال عدالة ا<حداث من أعضاء الفريق.

اoطفال ضحايا الجرائم والشهود عليها

توصي اللجنة أيض� بأن تضمن الدولة الطرف وضع ا<حكام وا<نظمة القانونية المناسبة من أجل توفير   -٦٥
الحماية المطلوبة بموجب االتفاقية إلى جميع ا<طفال ضحايا الجرائم و/أو الشهود عليها، مثل ا<طفال ضحايا 
هذه  على  الشهود  وا<طفال  واالتجار،  واالختطاف  واالقتصادي،  الجنسي  واالستغالل  المنزلي،  والعنف  اxيذاء، 
الجرائم، وبأن تراعي بصورة كاملة المبادئ التوجيهية بشأن العدالة في ا<مور المتعلقة با<طفال ضحايا الجريمة 

والشهود عليها.

طاء- التصديق على البروتوكول االختياري المتعلق بإجراء تقديم البالغات

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء   -٦٦
تقديم البالغات، في سبيل المضي في تعزيز إعمال حقوق الطفل.

ياء- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق اsنسان

الصكوك  على  تصدق  بأن  الطفل،  حقوق  إعمال  تعزيز  في  المضي  سبيل  في  الطرف،  الدولة  اللجنة  توصي   -٦٧
االختفاء  من  ا<شخاص  جميع  لحماية  الدولية  االتفاقية  وهي  بعد،  إليها  تنضم  لم  التي  اxنسان  لحقوق  ا<ساسية 
البروتوكوالت  عن  فضًال  أسرهم،  وأفراد  المهاجرين  العمال  جميع  حقوق  لحماية  الدولية  واالتفاقية  القسري، 
بالحقوق  الخاص  الدولي  والعهد  والسياسية،  المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  من  بكل  الملحقة  االختيارية 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب 

وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق ا<شخاص ذوي اxعاقة.

كاف- المتابعة والنشر

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الالزمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في   -٦٨
العليا  والمحكمة  المعنية  والوزارات  والبرلمان  الدولة  رأس  إلى  إحالتها  منها  بوسائل  الختامية،  المالحظات  هذه 

والسلطات المحلية للنظر فيها على النحو الالزم واتخاذ مزيد من اxجراءات بشأنها.

التي  الخطية  والردود  والخامس  الرابع  الدوريين  للتقريرين  الجامع  التقرير  ُيتاح  بأن  أيض�  اللجنة  وتوصي   -٦٩
منها  بطرق  البلد،  بلغات  واسع  نطاق  على  الختامية)  الصلة (المالحظات  ذات  والتوصيات  الطرف  الدولة  قدمتها 
ومجموعات  اxعالم  ووسائل  المدني  المجتمع  ومنظمات  العامة  لجمهور  الحصر،  ال  المثال  سبيل  على  اxنترنت 
بها  الملحقة  االختيارية  والبروتوكوالت  االتفاقية  بشأن  النقاش  إثارة  بغية  وا<طفال،  المهنية  والفئات  الشباب 

والتوعية بها وتنفيذها ورصدها.

الم- التقرير المقبل

ُتدرج  وأن   ٢٠١٩ حزيران/يونيه   ٢٢ بحلول  السادس  الدوري  تقريرها  تقدم  أن  إلى  الطرف  الدولة  اللجنة  تدعو   -٧٠
المنسقة  التوجيهية  للمبادئ  يمتثل  أن  للتقرير  وينبغي  الختامية.  المالحظات  هذه  متابعة  عن  معلومات  فيه 
٢٠١٠ (CRC/C/٥٨/Rev.٢ و ١ تشرين ا<ول/أكتوبر  لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في 

Corr.١)، وأّال يتجاوز عدد كلماته ٢٠٠ ٢١ كلمة (انظر قرار الجمعية العامة ٢٦٨/٦٨ المؤرخ ٩ نيسان/أبريل ٢٠١٤، الفقرة ١٦). 
وفي حالة تجاوز التقرير المقدم العدد المحدد للكلمات، سُيطلب إلى الدولة الطرف اختصاره وفق� للقرار المشار 
إليه أعاله. وفي حالة لم تتمكن الدولة الطرف من مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، ال يمكن ضمان ترجمة التقرير 

<غراض النظر فيه من جانب هيئة المعاهدة.

للشروط  وفق�  المستجدات  آخر  تتضمن  أساسية  وثيقة  تقديم  إلى  أيض�  الطرف  الدولة  اللجنة  وتدعو   -٧١
اعتمدها  التي  التقارير،  لتقديم  المنسقة  التوجيهية  المبادئ  في  الواردة  المشتركة  ا<ساسية  بالوثيقة  المتعلقة 
االجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق اxنسان في حزيران/يونيه ٢٠٠٦ (HRI/GEN/٢/Rev.٦، الفصل 
ا<ول). وال ينبغي أن يتجاوز عدد كلمات الوثيقة ا<ساسية ٤٠٠ ٤٢ كلمة، كما حددته الجمعية العامة في قرارها ٢٦٨/٦٨ 

(الفقرة ١٦).

ُتجمع  التي  البيانات  وتحلل  البيانات،  لجمع  ومركزي�  شامًال  نظام�  الطرف  الدولة  تنشئ  بأن  اللجنة  توصي   -٧
الستخدامها كأساس لتقييم التقدم المحرز والمساعدة في تصميم سياسات وبرامج لتنفيذ البروتوكول االختياري. 
االجتماعية  والخلفية  والقومي  اxثني  وا<صل  الجغرافي  والموقع  والجنس  السن  حسب  البيانات  تصنيف  وينبغي 
عدد  عن  بيانات  جمع  أيض�  وينبغي  االختياري.  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  تحليل  تسهيل  أجل  من  االقتصادية، 
المالحقات القضائية واxدانات، مصنفة حسب طبيعة الجريمة. وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف تعاونها التقني 

في ذلك الصدد مع جهات منها منظمة ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج ا<مم المتحدة اxنمائي.

رابعS- تدابير التنفيذ العامة

خطة العمل الوطنية

سيما  وال  االختياري،  البروتوكول  بتنفيذ  صلة  لها  شتى  وطنية  وخطط  استراتيجيات  وجود  اللجنة  تالحظ   -٨
االستراتيجية الوطنية لمنع االتجار بالبشر. ولكنها تشعر مع ذلك بالقلق إزاء عدم وجود اتساق أو تنسيق جيد فيما بين 

تلك االستراتيجيات، ما يؤثر في قدرة الدولة الطرف على التصدي لجميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري.

التي  المسائل  جميع  معالجة  إلى  تحديد�  تهدف  وطنية  عمل  خطة  الطرف  الدولة  تضع  بأن  اللجنة  توصي   -٩
يشملها البروتوكول االختياري، وبأن تضع أهداف� ومؤشرات واضحة وُتوفر الموارد البشرية والمالية المناسبة من أجل 
البروتوكول  أحكام  جميع  بتنفيذ  خاص�  اهتمام�  تولي  أن  لها  ينبغي  بذلك،  الطرف  الدولة  قيام  ولدى  تنفيذها. 
االختياري، مع مراعاة الوثائق الختامية التي اعتمدها المؤتمر العالمي لمكافحة االستغالل الجنسي لlطفال <غراض 

تجارية في ا<عوام ١٩٩٦ و٢٠٠١ و٢٠٠٨ في ستوكهولم، ويوكوهاما باليابان، وريو دي جانيرو بالبرازيل، على التوالي.

التنسيق والتقييم   

تالحظ اللجنة تقاسم عدة وزارات مسؤولية تنفيذ البروتوكول االختياري، واضطالع المجلس الوطني لشؤون   -١٠
ا<سرة والمجلس ا<على لشؤون ا<شخاص المعوقين بدور أيض� في ذلك الصدد، لكنها تشعر بالقلق إزاء االفتقار إلى 

آلية مخصصة تحديد� لتنسيق عملية تنفيذ البروتوكول االختياري وتقييمها.

توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف آلية تنسيق قادرة على االضطالع بالقيادة واxشراف العام الفعال على   -١١
وتنفيذها،  الطفل  حقوق  مجال  في  السياسات  بوضع  ُتعنى  التي  المختلفة  والوزارات  الوكاالت  بين  التنسيق  صعيد 

وبرصد تنفيذ البروتوكول االختياري.

النشر والتوعية   

يساور اللجنة القلق إزاء االفتقار إلى أنشطة منهجية وشاملة لنشر البروتوكول االختياري بحد ذاته والتوعية   -١٢
به، <ن ذلك ُيسهم في تدّني مستوى فهم الجرائم المشمولة به بين الناس عامة وا<طفال والفئات المهنية العاملة 
مع ا<طفال ومن أجلهم. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء استمرار التستر على جرائم بيع ا<طفال واستغاللهم في 
البغاء وفي المواد اxباحية والتكتم عنها إلى حد بعيد، نظر� إلى الحساسية االجتماعية الثقافية التي تحيط بها في 

الدولة الطرف.

توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها لنشر أحكام البرتوكول االختياري على نطاق واسع بين الناس   -١٣
عامة، بمن فيهم ا<طفال - بطريقة مواتية لهم - وأسرهم ومجتمعاتهم المحلية. وينبغي للدولة الطرف أيض� ما 

يلي:

وضع برامج تثقيفية مراعية لنوع الجنس بشأن التدابير والمساعدة وآليات اxبالغ الرامية إلى منع  (أ)   
مع  وثيق  بتعاون  وذلك  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  للجرائم  ضحايا  ا<طفال  وقوع 

المجتمعات المحلية وا<طفال الضحايا؛

االبتدائي  التعليم  مناهج  في  منظمة  بصورة  االختياري  بالبروتوكول  المتصلة  المسائل  إدراج  (ب)   
والثانوي؛

الشرطة  أفراد  سيما  وال  الصلة،  ذات  المهنية  الفئات  جميع  بين  االختياري  البروتوكول  نشر  (ج)    
الوطني  المجلس  وأعضاء  االجتماعيين  وا<خصائيين  اxعالم  وممثلي  العاّمين  والمدعين  والقضاة 

لشؤون ا<سرة والوزارات المعنية.

التدريب

ترحب اللجنة بأنشطة التدريب في مجال االتجار بالبشر التي ُنّظمت للقضاة والمدعين العاّمين بالتعاون مع   -١٤
في  الرسمية  الحدودية  النقاط  في  العاملين  الموظفين  وبتدريب  حكومية،  غير  ومنظمات  دولية  حكومية  منظمات 
كافية  غير  تزال  ال  االختياري  البروتوكول  على  التدريب  أنشطة  <ن  بالقلق  تشعر  لكنها  االتجار،  ضحايا  تحديد  مجال 

بشكل عام وال تصل إلى جميع المهنيين العاملين مع ا<طفال ومن أجلهم.

المشمولة  المجاالت  جميع  على  التخصصات  متعددة  تدريب  برامج  الطرف  الدولة  تضع  بأن  اللجنة  توصي   -١٥
المصلحة.  أصحاب  من  وغيرها  المحلية  المجتمعات  مشاركة  على  تقوم  عملية  طريق  عن  االختياري  بالبروتوكول 
ومن  ا<طفال  مع  يعملون  وأفراد  ومؤسسات  مهنية  فئات  من  الشأن  أصحاب  لجميع  التدريب  هذا  إتاحة  وينبغي 
أجلهم. وتوصي اللجنة كذلك بأن تكفل الدولة الطرف إجراء تقييم منهجي لجميع برامج التدريب على البروتوكول 

االختياري بغية تعزيز تأثيرها ومدى أهميتها.

تخصيص الموارد   

للخطط  الالزمة  الموارد  توفر  لضمان  سنوية  منح�  يخصص  العامة  الموازنة  قانون  أن  اللجنة  تالحظ   -١٦
الميزانية  مخصصات  عن  معلومات  وجود  لعدم  تأسف  لكنها  الطفل،  بحقوق  المتعلقة  الوطنية  واالستراتيجيات 

المرصودة بوضوح <نشطة مصممة تحديد� لتنفيذ البروتوكول االختياري من قبل الوزارات المعنية.

بطرق  االختياري،  البروتوكول  لتنفيذ  واضحة  ميزانية  مخصصات  الطرف  الدولة  تحدد  بأن  اللجنة  توصي   -١٧
منها رصد مخصصات من الميزانية العادية للموارد البشرية والتقنية والمالية الالزمة لوضع برامج تتصل بأحكام 
البروتوكول االختياري، وال سيما في مجال التحقيقات الجنائية والمساعدة القانونية والتعافي البدني والنفسي 

للضحايا.

منع بيع اoطفال واستغاللهم في البغاء وفي المواد اsباحية (الفقرتان 1   -Sخامس
و2 من المادة 9)

التدابير المعتمدة لمنع وقوع الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول االختياري

خاص  وبشكل  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  لمنع  ات³ِخذت  التدابير  بعض  أن  اللجنة  تالحظ   -١٨
لمنع وصول ا<طفال إلى المواد اxباحية على اxنترنت، لكنها تشعر بالقلق الستمرار النقص في التدابير الوقائية 
ا<سباب  تحديد  إلى  الهادفة  التدابير  عن  فضًال  جنسي�،  ا<طفال  الستغالل  التصدي  أجل  من  ا<هداف  المحددة 
خاصة،  وبصورة  لها.  والتصدي  الجرائم  تلك  وحجم  االختياري  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  لجميع  الجذرية 

تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ)        عدم تقديم تعريف أو قائمة معايير لتحديد فئة "ا<سر المعرضة" للعنف المنزلي، على الرغم من   
أن وزارة التنمية االجتماعية وضعت قاعدة بيانات بها؛

(ب)    عدم كفاية التدابير المتخذة لمكافحة التمييز والعنف القائمين على نوع الجنس، اللذين يشّكالن   
عامَلين رئيسيين في بيع ا<طفال واستغاللهم في البغاء وفي المواد اxباحية. وفي هذا الصدد، 
تعرب اللجنة عن قلق شديد إزاء حجم التمييز والعنف الممارسين ضد الفتيات في الدولة الطرف؛

(ج)      النقص الكبير فيما ُنّفذ أثناء الفترة المشمولة بالتقرير من أنشطة محددة تستهدف ا<طفال في   
أوضاع هشة، مثل ا<طفال الالجئين المعرضين بشكل خاص لالستغالل الجنسي واالتجار.

توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف نهج� شامًال ومحدد ا<هداف يتصدى لlسباب الجذرية للجرائم   -١٩
اللجنة  تحث  خاصة،  وبصورة  هشاشة.  ا<وضاع  أكثر  في  ا<طفال  على  ويركز  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة 

الدولة الطرف على ما يلي:

(أ)         تعزيز استراتيجيات الحد من الفقر وتدابير الحماية االجتماعية الداعمة لlسر المحرومة والمهمشة،   
دعم  أجل  من  ا<طفال،  حول  تتمحور  التي  المبكر  التدخل  برامج  لتنفيذ  معايير  وضع  طريق  عن 

الوالدين لالضطالع على نحو أفضل بمسؤولياتهم في رعاية ا<طفال وحمايتهم؛

(ب)    اجتثاث التمييز والعنف القائمين على نوع الجنس، وبشكل خاص إلغاء ما ال يزال نافذ� من قوانين   
تمّيز ضد النساء والفتيات، وتجريم جميع أشكال العنف المنزلي، بما فيها االغتصاب الزوجي، دون 

مزيد من اxبطاء؛

عامة،  توعية  برامج  وتنفيذ  االختياري  بالبروتوكول  المشمـولة  للجـرائم  الجـذرية  لlسبـاب  التصـدي  (ج)       
خاص  بشكل  المعرضين  ضعف�  ا<طفال  أشد  هوية  تحديد  أجل  من  عامة،  حوارات  عن  فضًال 
للوقوع ضحايا للجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري، بمن فيهم ا<طفال الذين يعيشون في 
فقر وا<طفال المهاجرون والالجئون ومجهولو النسب، وحمايتهم وتزويدهم بما يلزم من دعم 

ومساعدة؛

(د)     تعزيز الوعي بالقواعد والمفاهيم االجتماعية المتعلقة باستغالل ا<طفال في البغاء وفي المواد   
اxباحية وفهمها بغية تغيير مواقف ا<شخاص الذين يطلبون الخدمات الجنسية وسلوكهم.

بيع اoطفال

تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء انتشار ممارسة الزواج المبكر والقسري على نطاق واسع في الدولة الطرف،   -٢٠
وهي ممارسة تصل أحيان� إلى حد بيع ا<طفال. وتشعر اللجنة بقلق خاص أيض� إزاء التقارير التي تتحدث عن فتيات 
زواج  يسمى  ما  أجل  من  ا<ردن  إلى  ُيرَسلن  العمر،  من  عشرة  الحادية  تتجاوز  لم  من  منهن  صغيرات،  عراقيات 
المتعة، وهو زواج ينتهي بعد مدة محددة مسبق� تتلقى فيه ا<سرة مبلغ� مالي� مقابل الفتاة ويتمكن "الزوج" من 
عصابات  في  قسر�  أقحموهن  الفتيات  هؤالء  بعض  "أزواج"  بأن  أيض�  التقارير  وتفيد  جنسي�.  واستغاللها  إيذائها 

االتجار بالبشر. 

للحظر  الفعال  التطبيق  لضمان  وفورية  صارمة  تدابير  اعتماد  على  بقوة  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢١
القانوني لزواج ا<طفال. وبصورة خاصة، ينبغي للدولة الطرف ما يلي:

(أ)       ضمان مساءلة جميع الضالعـين فـي بيـع الفتيـات <غـراض الـزواج القســــري واxيــذاء الجنســـــــي   
واالستغالل الجنسي، وإنزال عقوبات بهم تتناسب مع جسامة الجريمة؛

(ب)     وضع نظام فعال وتنفيذه بالتعاون مع بلدان الجوار من أجل منع بيع الفتيات <غراض الزواج المبكر   
أو القسري.

أطفال السياحة بدافع ممارسة الجنس مع 

إجراءات  أو  تشريعات  أي  اعتماد  لعدم  تأسف  لكنها   ،(١٩٩٨ لعام   ٢٠ السياحة (رقم  قانون  اللجنة  تالحظ   -٢٢
محددة من أجل منع ظاهرة السياحة بدافع ممارسة الجنس مع أطفال، ا¦خذة في الزيادة في الدولة الطرف، 

ومكافحتها بشكل كامل.

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان اتخاذ تدابير فاعلة من أجل منع السياحة بدافع ممارسة الجنس   -٢٣
على  الدعوة  مجال  في  أنشطة  تنّفذ  أن  أيض�  الطرف  للدولة  وينبغي  فعالة.  بصورة  ومكافحتها  ا<طفال  مع 
تنشر  وأن  ا<طفال،  مع  الجنس  ممارسة  بدافع  السياحة  عن  الناجمة  الضارة  ا¦ثار  لتبيان  السياحة  صناعة  صعيد 
تشجع  وأن  السياحة،  ووكاالت  السفر  وكالء  أوساط  في  واسع  نطاق  على  السياحة  <خالقيات  العالمية  المدونة 

تلك الشركات على توقيع مدونة قواعد السلوك لحماية ا<طفال من االستغالل الجنسي في السفر والسياحة.

حظر بيع اoطفال واستغاللهم في المواد اsباحية وفي البغاء، والمسائل   -Sسادس
ذات الصلة (المادة 3، والفقرتان 2 و3 من المادة 4، والمواد 5 و6 و7)

أو الجزائية القائمة القوانين واللوائح الجنائية 

بعض  إدراج  رغم  بعد،  بالكامل  االختياري  للبروتوكول  تمتثل  لم  الطرف  الدولة  أن  بقلق  اللجنة  تالحظ   -٢٤
جسم  بأعضاء  االنتفاع  وقانون   ٢٠٠٩ لعام   ٩ رقم  بالبشر  االتجار  منع  قانون  مثل  الوطنية،  القوانين  في  أحكامه 

اxنسان رقم ٢٣ لعام ١٩٧٧. وبصورة خاصة، تالحظ اللجنة بقلق ما يلي:

ـ³ن قانــون العقــــوبات تعريف� واضــــح� لجريمة استغالل ا<طفال في البغاء، أو عقوبات  (أ)       عدم تضمـ  
تتناسب مع جسامة الجريمة؛

في  ا<طفال  استغالل  على  تنطبق  التي  العقوبات،  قانون  من   ٣١٠ المادة  في  ازدرائية  عبارات  ورود  (ب)     
بفساد  "المعروفات  من  اعُتبرن  إن  للفتيات  الجنسي  االستغالل  لتبرير  ُتستخدم  أن  يمكن  البغاء، 

ا<خالق"؛

الحيازة  تجريم  أو  اxباحية  المواد  في  ا<طفال  استغالل  جريمة  إلى  محدد  بشكل  اxشارة  عدم  (ج)      
المواد  ببيع  تتعلق  التي  العقوبات  قانون  من   ٣١٩ المادة  في  بأطفال  تتعلق  إباحية  لمواد  الخاصة 

البذيئة أو المفِسدة لlخالق وتوزيعها؛

(د)     عدم تطرق تشريعات الدولة الطرف إلى جميع أشكال بيع ا<طفال الواردة في المادتين ٢ و٣ من   
البروتوكول االختياري، وهي جريمة مشابهة لالتجار با<شخاص لكنها ليست متطابقة معها.

البرتوكول  من  و٣   ٢ للمادتين  بالكامل  ليمتثل  العقوبات  قانون  تنقح  أن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢٥
االختياري. وبصورة خاصة، ينبغي للدولة الطرف ما يلي:

من  ٢(ب)  المادة  عليه  نصت  كما  البغاء  في  ا<طفال  الستغالل  تعريف�  العقوبات  قانون  تضمين  (أ)       
البروتوكول االختياري، وضمان أن القانون ينص على عقوبات مناسبة للجريمة ويفرضها؛

(ب)     إزالة جميع ا<حكام االزدرائية من قانون العقوبات دون إبطاء، وضمان أن القانون ينص على عقوبات   
تتناسب مع جسامة الجريمة وال يتيح أي أعذار لمرتكبي الجرائم؛

تتعلق  التي  اxباحية  المواد  حيازة  مجرد  تجريم  وضمان  العقوبات،  قانون  من   ٣١٩ المادة  تعديل  (ج)      
بأطفال؛

(د)       تعريف جميع أشكال بيع ا<طفال وتجريمها على النحو السليم.  

المالحقة القضائية

يساور اللجنة قلق بالغ إزاء التقارير العديدة التي تفيد بإجبار الفتيات الالجئات السوريات على البغاء.  -٢٦

في  البغاء  على  ُأجبرن  الالتي  الفتيات  xنقاذ  فاعلية  أكثر  تدابير  اتخاذ  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢٧
تقريرها  في  تورد  أن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  وتحث  العدالة.  إلى  الجرائم  هذه  مرتكبي  وإحالة  الطرف  الدولة 
ولوحقوا  عليهم  القبض  ُألقي  الذين  ا<شخاص  عدد  عن  تفصيلية  معلومات  االتفاقية  بموجب  المقدم  المقبل 

قضائي� وُأحيلوا إلى العدالة وأدينوا، فضًال عن العقوبات التي ُأنِزلت بهم.

مسؤولية اoشخاص االعتباريين 

االتجار  منع  قانون  من   ١١ المادة  بموجب  االعتباريين  ا<شخاص  بمسؤولية  تعترف  الدولة  أن  اللجنة  تالحظ   -٢٨
بالبشر رقم ٩ لعام ٢٠٠٩، لكن القلق يساورها <ن القوانين ال تنص صراحة على مسؤولية ا<شخاص االعتباريين في 

الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري.

ن الدولة الطرف مسؤولية ا<شخاص االعتباريين الضالعين في أي جرائم مشمولة  توصي اللجنة بأن ُتضمِّ  -٢٩
الجرائم  خطورة  مع  تتناسب  قانونية  عقوبات  تفرض  وأن  صريح،  بشكل  التشريعات  في  االختياري  بالبروتوكول 

المرتَكبة.

الوالية القضائية خارج اsقليم وتسليم المجرمين

تعرب اللجنة عن القلق <ن تشريعات الدولة الطرف ال تزال غير واضحة بشأن فرض واليتها القضائية خارج   -٣٠
الذين  ا<شخاص  تسليم  وإمكانية  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  بجميع  يتعلق  فيما  إقليمها 

يرتكبون جرائم يشملها البروتوكول االختياري.

القضائية  واليتها  فرض  من  نها  تمكِّ المحلية  تشريعاتها  أن  ضمان  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣١
وممارستها خارج إقليمها فيما يتعلق بجميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري. وتوصي اللجنة أيض� بأن 
تستخدم الدولة المادة ٥ من البروتوكول االختياري أساس� قانوني� لتسليم المجرمين في حال عدم وجود اتفاق 

ثنائي.

سابعS- حماية حقوق اoطفال الضحايا (المادة 8، والفقرتان 3 و4 من المادة 9)

التدابير المعتمدة لحماية حقوق اoطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول 
االختياري ومصالحهم

استخدام  تجيز  التي  الجزائية  المحاكمات  أصول  قانون  من   ١٥٩ المادة  أحكام  إلى  بإيجابية  اللجنة  تنظر   -٣٢
اللجنة  لكن  بشهادتهم.  اxدالء  عند  العمر  من  عشرة  الثامنة  يكملوا  لم  الذين  للشهود  حمايًة  الحديثة  التقنية 
تشعر بالقلق إزاء عدم تزويد ا<طفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري بمساعدة قضائية مجانية 

أو دعم من أخصائيين نفسيين واجتماعيين معنيين با<طفال أثناء إجراءات العدالة الجنائية.

في ضوء الفقرة ٣ من المادة ٩ في البروتوكول االختياري، تحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة حماية   -٣٣
وبصورة  عليها.  والشهود  االختياري  البروتوكول  بموجب  المحظورة  الجرائم  ضحايا  لlطفال  كاملة  تشريعية 

خاصة، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

وحماية  والمحاكمة  التحقيق  إجراءات  طيلة  لهم  مراعية  بطريقة  الضحايا  ا<طفال  معاملة  (أ)      
خصوصيتهم؛

واجتماعيين  نفسيين  أخصائيين  من  ودعم  مجانية  قانونية  بمساعدة  الضحايا  ا<طفال  تزويد  (ب)    
معنيين با<طفال أثناء إجراءات العدالة الجنائية؛

وجلسات  القضائية  والمالحقة  التحقيق  أثناء  عليه  والمدعى  الطفل  بين  المباشر  االتصال  تجنب  (ج)      
لعمليات  الفعلي  االستخدام  لضمان  والمالية  والتقنية  البشرية  الموارد  كل  وتوفير  االستماع، 

التحقيق السرية؛

(د)      اتخاذ تدابير قانونية وعملية لكفالة حماية ا<طفال الشهود من ا<عمال االنتقامية.  

تعافي الضحايا وإعادة إدماجهم

غير  المنظمات  اتخذتها  التي  والتدابير   ٢٠٠٧ الثاني/يناير  كانون  في  ا<سري  الوفاق  دار  افتتاح  اللجنة  تالحظ   -٣٤
الحكومية التي سلط تقرير الدولة الطرف الضوء عليها، لكنها تأسف لعدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة 
وتدابير  والنفسي،  البدني  والتعافي  االجتماعي  اxدماج  إعادة  في  المساعدة  صعيد  على  الدولة  مستوى  على 
تيسير الحصول على المعلومات ذات الصلة بهذه الخدمات. وعالوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء النقص في 
إيداع  إلى  يؤدي  ما  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  لضحايا  المخصصة  المباشر  المأوى  خدمات  توفير 

الضحايا ا<طفال في مرافق االحتجاز.

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:  -٣٥

دون  االحتجاز  مرافق  من  االختياري  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  ضحايا  ا<طفال  جميع  إخراج  (أ)       
إبطاء؛

ومساعدة  مالئم  بمأوى  االختياري  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  ضحايا  ا<طفال  تزويد  ضمان  (ب)     
مالئمة من أجل إعادة إدماجهم االجتماعي وتعافيهم البدني والنفسي؛

(ج)      طلب المساعدة التقنية من اليونيسيف والمنظمة الدولية للهجرة في تنفيذ هذه التوصيات.  

ثامنS- المساعدة والتعاون على الصعيد الدولي (المادة 10)

االتفاقات المتعددة اoطراف والثنائية واsقليمية

تواصل  أن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تشجع  االختياري،  البروتوكول  من   ١٠ المادة  من   ١ الفقرة  ضوء  في   -٣٦
تعزيز التعاون الدولي عن طريق ترتيبات متعددة ا<طراف وإقليمية وثنائية، وبخاصة مع بلدان الجوار، بوسائل منها 
المشمولة  الجرائم  منع  على  القدرة  زيادة  بغية  الترتيبات،  هذه  وتنفيذ  لتنفيذ  الالزمة  وا¦ليات  اxجراءات  تعزيز 

بالبروتوكول االختياري والكشف عنها والتحقيق فيها ومالحقة المسؤولين عن أي منها قضائي� ومعاقبتهم.

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعاونها مع وكاالت ا<مم المتحدة وبرامجها، مثل منظمة   -٣٧
إلى  تهدف  تدابير  وتنفيذ  وضع  في  الحكومية،  غير  المنظمات  عن  فضًال  للطفولة (اليونيسيف)،  المتحدة  ا<مم 

تنفيذ البروتوكول االختياري بصورة فعالة.

تاسعS- المتابعة والنشر

التوصيات،  لهذه  الكامل  التنفيذ  لضمان  الالزمة  التدابير  جميع  الطرف  الدولة  تتخذ  بأن  اللجنة  توصي   -٣٨
بوسائل منها إحالتها إلى الملك والوزارات الحكومية المعنية والبرلمان والسلطات الوطنية والمحلية، فضًال عن 

المحكمة العليا، للنظر فيها على النحو الالزم واتخاذ مزيد من اxجراءات بشأنها.

الطرف  الدولة  قدمتها  التي  الخطية  والردوُد  التقريُر  واسع  نطاق  على  ُيتاح  بأن  اللجنة  وتوصي   -٣٩
والمالحظات الختامية ذات الصلة التي اعتمدتها اللجنة، بما في ذلك عن طريق اxنترنت، للناس عامة ولمنظمات 
المجتمع المدني ومجموعات الشباب والفئات المهنية وا<طفال، بغية إثارة النقاش بشأن البروتوكول االختياري 

والتوعية به وتنفيذه ورصده.

عاشر�- التقرير المقبل

عمًال بالفقرة ٢ من المادة ١٢ من البروتوكول االختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تورد مزيد� من   -٤٠
المعلومات عن تنفيذ البروتوكول االختياري في تقريرها الدوري المقبل الذي سُيقدم عمًال بالمادة ٤٤ من اتفاقية 

حقوق الطفل.

ثالثS-  تدابير التنفيذ العامة

التنسيق

وزارة  وأن  االختياري  البروتوكول  تنفيذ  عن  الرئيسية  المسؤولية  تتحمل  الدفاع  وزارة  أن  اللجنة  تالحظ   -٥
مكلفة  هيئة  وجود  عدم  إزاء  يساورها  القلق  ولكن  الصدد،  ذلك  في  أيض�  المسؤولية  من  شيئ�  تتحّمل  الداخلية 

بتنسيق التنفيذ الشامل والفعال للبروتوكول االختياري في عموم الدولة الطرف.

البروتوكول  تنفيذ  عن  الكلية  بالمسؤولية  ُيكلف  حكومي  كيان  تعيين  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٦
االختياري، وعلى إنشاء آلية مؤسسية لتنسيق تنفيذ البروتوكول االختياري على نحو فعال فيما بين الوزارات وغيرها 

من الكيانات الحكومية والشركاء الحكوميين.

تخصيص الموارد

تأسف  لكنها  لالجئين،  المساعدة  تقديم  أجل  من  ضخمة  موارد  تنفق  الطرف  الدولة  أن  اللجنة  تالحظ   -٧
لعدم توفر معلومات عن مخصصات الميزانية المرصودة لتنفيذ البروتوكول االختياري.

توصي اللجنة بأن ترصد الدولة الطرف مخصصات ميزانية كافية لتنفيذ البروتوكول االختياري على وجه   -٨
التحديد.

النشر والتوعية

المصلحة  أصحاب  على  وتوزيعه  الرسمية  الجريدة  في  االختياري  البروتوكول  نشر  اللجنة  تالحظ   -٩
المتخذة  التدابير  كفاية  لعدم  تأسف  لكنها  االختياري،  البروتوكول  يشملها  التي  المجاالت  في  المتخصصين 
للجرائم  ضحايا  ا<طفال  وقوع  إلى  تؤدي  قد  التي  وا<خطار  اxبالغ،  آليات  سيما  وال  وأحكامه،  بمبادئه  للتوعية 

المشمولة بالبروتوكول االختياري، وهو ما اعترفت به الدولة الطرف نفسها.

توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف نشر مبادئ البروتوكول االختياري وأحكامه على نطاق واسع بين   -١٠
الناس عامة وبين ا<طفال وأسرهم.

التدريب

ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لوضع برامج لتدريب أفراد القوات المسلحة والشرطة،   -١١
وxذكاء الوعي بحقوق اxنسان والقانون الدولي اxنساني بين أفراد قواتها ا<منية. لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم 

تلقي فئات أخرى من المهنيين ذوي الصلة تدريب� مناسب� على أحكام البروتوكول االختياري.

ا<طفال،  بشؤون  ُيعنون  الذين  للمهنيين  االختياري  البروتوكول  أحكام  على  تدريب  بتوفير  اللجنة  توصي   -١٢
والقضاة  والمحامين  والشرطة  الدولية  السالم  حفظ  قوات  وأفراد  الهجرة  وسلطات  المعلمين  سيما  وال 

والعاملين في المجال الطبي وا<خصائيين االجتماعيين والصحفيين.

البيانات

بنزاعات  متأثرة  بلدان  من  قادمين  الطرف  الدولة  في  الالجئين  ا<طفال  من  كبير  عدد  وجود  إلى  نظر�   -١٣
مسلحة، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود نظام مركزي لجمع البيانات من أجل تحديد هوية وتسجيل جميع 
ا<طفال الالجئين في ا<راضي الخاضعة لوالية الدولة الطرف القضائية الذين ُيحتمل أن يكونوا ُجندوا في أعمال 

عدائية في الخارج أو اسُتخدموا فيها.

هوية  وتحديد  تسجيل  أجل  من  البيانات  لجمع  مركزي�  نظام�  الطرف  الدولة  تنشئ  بأن  اللجنة  توصي   -١٤
أو  الخارج  في  عدائية  أعمال  في  ُجندوا  يكونوا  أن  ُيحتمل  الذين  القضائية  لواليتها  الخاضعين  ا<طفال  جميع 
اسُتخدموا فيها. وتوصي اللجنة أيض� بأن تضمن الدولة الطرف جمع� سليم� للبيانات الخاصة با<طفال الالجئين 
أمور  جملة  حسب  البيانات  جميع  تصنيف  وينبغي  الممارسات.  هذه  لمثل  ضحايا  وقعوا  الذين  اللجوء  وملتمسي 
الزمنية  المدة  عن  فضًال  االقتصادية،  االجتماعية  والخلفية  اxثني  وا<صل  والجنسية  والسن  الجنس  منها 

الستخدام الطفل.

رابعS- الوقاية

التجنيد الطوعي

تالحظ اللجنة عدم وجود متطوعين في القوات المسلحة في الدولة الطرف. ولكنها تعرب عن قلقها   -١٥
إزاء المادة ٢/١٢ من قانون ا<من العام التي تجيز تعيين ا<شخاص الذين يزيد عمرهم عن السابعة عشرة ضباط� 

في ا<من العام.

ثمانية  إلى  وترفعه  العام  ا<من  لضباط  الطوعي  التجنيد  سن  الطرف  الدولة  تراجع  بأن  اللجنة  توصي   -١٦
عشرة سنة من أجل تعزيز حماية ا<طفال وتدعيمها عن طريق اعتماد معيار قانوني أعلى بشكل عام.

التثقيف في مجاَلي حقوق اsنسان والسالم

ومفاهيم  السالم  مجاَلي  في  التثقيف  xدماج  الطرف  الدولة  تتخذها  التي  بالمبادرات  اللجنة  ترحب   -١٧
اxنسان  حقوق  مجاَلي  في  التثقيف  إدراج  لعدم  تأسف  لكنها  المدرسية.  المناهج  في  اxنساني  الدولي  القانون 
والسالم، وكذلك المعرفة بالبروتوكول االختياري، كجزء إلزامي في مناهج التعليم االبتدائي والثانوي وفي برامج 

تدريب المعلمين.

توصي اللجنة بأن تدمج الدولة الطرف التثقيف اxلزامي في مجاَلي حقوق اxنسان والسالم في مناهج   -١٨
جميع المدارس، بما فيها المدارس العسكرية، مع اxشارة بشكل خاص إلى البروتوكول االختياري.

خامسSً- الحظر والمسائل ذات الصلة

التشريعات واللوائح الجنائية النافذة

تالحظ اللجنة تعليق االستدعاء إلى الخدمة الوطنية حتى إشعار الحق، لكنها تعرب عن القلق إزاء التباين   -١٩
السن  تتراوح  إذ  الطرف،  الدولة  تشريعات  عليه  تنص  كما  المسلحة  القوات  في  اxلزامي  للتجنيد  الدنيا  السن  في 
المسلحة  القوات  لتجنيد  صريحين  وتجريم  حظر  وجود  لعدم  أيض�  القلق  اللجنة  ويساور  سنة.  و١٨   ١٥ بين  الدنيا 
الشركات  ولتشغيل  العدائية،  ا<عمال  في  واستخدامهم  ا<طفاَل  للدولة  التابعة  غير  المسلحة  والجماعات 
ا<منية الخاصة ا<طفاَل واستخدامهم. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك <ن التشريعات في الدولة الطرف ال تحدد 
للمحكمة  ا<ساسي  روما  نظام  في  طرف  ا<ردن  أن  مع  حرب،  جريمة  بوصفه  سنة   ١٥ سن  دون  ا<طفال  تجنيد 

الجنائية الدولية.

تحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء مراجعة شاملة لتشريعاتها من أجل مواءمتها بالكامل مع مبادئ   -٢٠
البروتوكول االختياري وأحكامه، وال سيما:

للدولة  التابعة  غير  المسلحة  والجماعات  المسلحة  القوات  لتجنيد  صريحين  وتجريم  حظر  فرض  (أ)       
ا<طفاَل  الخاصة  ا<منية  الشركات  ولتشغيل  العدائية،  ا<عمال  في  واستخدامهم  ا<طفاَل 

واستخدامهم؛

(ب)     ضمان أن جريمة التجنيد غير القانوني لlطفال على يد القوات المسلحة والجماعات المسلحة غير   
التابعة للدولة تنطبق في زمن السلم وزمن الحرب على السواء؛

(ج)      تحديد تجنيد ا<طفال دون سن ١٥ سنة بوصفها جريمَة حرب ومعاقبة مرتكبيها؛  

الخاصة  وا<منية  العسكرية  الشركات  على  ل¯شراف  محلية  تنظيمية  تشريعات  اعتماد  ضمان  (د)     
ومساءلتها، وتنفيذ هذه التشريعات.

تجنيد الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة اoطفاَل واستخدامها لهم

الالجئين  ا<طفال  السورية  المسلحة  الجماعات  بتجنيد  تفيد  التي  التقارير  إزاء  بالغ  قلق  عن  اللجنة  تعرب   -٢١
السوريين من مخيمات الالجئين في الدولة الطرف واستخدامهم في أدوار قتالية وأدوار داعمة في آن واحد.

تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع تدابير فعالة بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة من أجل   -٢٢
لتلك  وتحقيق�  المسلحة.  النزاعات  في  لُيستخدموا  مجاورة  بلدان  إلى  وإرسالهم  تجنيدهم  من  ا<طفال  حماية 
الغاية، ينبغي للدولة الطرف أن تنظم حمالت توعية بشأن وضع ا<طفال الذين ُيزج بهم في النزاعات المسلحة، 
مخيمات  في  يعيشون  الذين  للمراهقين  مالئمة  وترفيهية  تعليمية  أنشطة  توفير  أجل  من  جهودها  تكثف  وأن 

الالجئين كوسيلة تمنع على نحو فعال تجنيدهم على يد الجماعات المسلحة.

الوالية القضائية خارج اsقليم

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إنشاء والية قضائية خارج إقليمها وممارسة تلك الوالية فيما   -٢٣
الصلة  ذات  الدولية  الصكوك  أيض�  ذلك  في  تراعي  وأن  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  بجميع  يتعلق 

التي هي طرف فيها، بما فيها نظام روما ا<ساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

 

تسليم المجرمين

المشمولة  الجرائم  مرتكبي  لتسليم  المزدوج  التجريم  شرط  الطرف  الدولة  تلغي  بأن  اللجنة  توصي   -٢٤
ذات  الثنائية  وإجراءاتها  معاهداتها  جميع  في  بالكامل  الجرائم  هذه  إدماج  تضمن  وبأن  االختياري،  بالبروتوكول 

الصلة.

سادسS- الحماية والتعافي وإعادة اsدماج 

التدابير المتخذة لحماية حقوق اoطفال الضحايا

تعرب اللجنة عن القلق إزاء كثرة حاالت اxعادة القسرية والترحيل لlسر وا<طفال الفلسطينيين الفارين   -٢٥
من النزاع في الجمهورية العربية السورية على مدار السنوات الثالث الماضية.

الكاملة لlطفال الفلسطينيين وأسرهم الفارين  الحماية  الدولة الطرف على ضمان توفير  تحث اللجنة   -٢٦
الرفض  عدم  ذلك  في  بما  القسرية،  اxعادة  عدم  بمبدأ  الكامل  التقيد  وضمان  السورية،  العربية  الجمهورية  من 
من  وأسرهم  اللجوء  وملتمسي  الالجئين  ا<طفال  جميع  تمّكن  تضمن  أن  الطرف  للدولة  وينبغي  الحدود.  عند 

الحصول على إجراءات منصفة وفعالة لتحديد وضعهم، دون تمييز.

أجل التعافي البدني والنفسي وإعادة اsدماج االجتماعي تقديم المساعدة من 

لكنها  السوريين،  الالجئين  ا<طفال  إلى  الطرف  الدولة  تقدمها  التي  الهائلة  بالمساعدات  اللجنة  تعترف   -٢٧
أن  ُيحتمل  اللجوء الذين  وملتمسي  الالجئين  ا<طفال  هوية  لتحديد  كاٍف  اهتمام  إيالء  عدم  بالغ إزاء  بقلق  تشعر 
محدودية  إزاء  أيض�  قلق  اللجنة  ويساور  بالنزاع.  مرتبطة  صدمات  إلى  تعرضوا  أو  النزاع  في  شاركوا  يكونوا 
المساعدة على التعافي البدني والنفسي التي تلقاها ا<طفال السوريون الذين يعانون من ضيق شديد وإعاقات 
حسية أو ذهنية أو عقلية نتيجة تعرضهم للعنف والمحن المرتبطة بالحرب في الجمهورية العربية السورية أو 

مشاهدتهم لها. 

توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تدريب� منهجي� على التحديد المبكر لهوية ا<طفال الذين ُيحتمل   -٢٨
العاملين  وخاصة  أجلهم،  من  أو  ا<طفال  مع  العاملين  المهنيين  جميع  إلى  به  تأثروا  أو  النزاع  في  شاركوا  أنهم 
للدولة  وينبغي  والطب.  التعليم  مجالي  في  والعاملين  الجيش،  وأفراد  الهجرة،  ودوائر  الحدودية  النقاط  في 
أن  ُيحتمل  الذين  اللجوء  وملتمسي  الالجئين  ا<طفال  إلى  المقدمين  والدعم  المساعدة  تعزز  أن  أيض�  الطرف 
يكونوا شاركوا في النزاع أو تعرضوا إلى الصدمة والتشريد المرتبطين بالنزاع، وتزويدهم بدعم ومساعدة خاصة، 
بطرق منها طلب المساعدة من الشركاء الدوليين والوكاالت الدولية من أجل وضع برامج لتعافي هؤالء ا<طفال 

البدني والنفسي.

سابعS- المساعدة والتعاون الدوليان 

التعاون الدولي

الخاصة  والممثلة  ا<حمر  للصليب  الدولية  اللجنة  مع  تعاونها  الطرف  الدولة  تواصل  بأن  اللجنة  توصي   -٢٩
منظمة  مع  أكبر  بشكل  التعاون  إمكانية  في  تنظر  وأن  وتعززه،  المسلح  والنزاع  با<طفال  المعنية  العام  لlمين 

ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وغيرها من كيانات ا<مم المتحدة في تنفيذ البروتوكول االختياري.

ثامنS- المتابعة والنشر

التوصيات،  لهذه  الكامل  التنفيذ  لضمان  الالزمة  التدابير  جميع  الطرف  الدولة  تتخذ  بأن  اللجنة  توصي   -٣٠
بوسائل منها إحالتها إلى البرلمان والوزارات المعنية، بما فيها وزارة الدفاع، والمحكمة العليا والسلطات المحلية 

للنظر فيها على النحو الالزم واتخاذ مزيد من اxجراءات بشأنها.

وتوصي اللجنة بأن ُيتاح التقرير ا<ولي والردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف والمالحظات الختامية   -٣١
ولمنظمات  عامة  للناس  اxنترنت،  طريق  عن  ذلك  في  بما  واسع،  نطاق  على  اللجنة  اعتمدتها  التي  الصلة  ذات 
المجتمع المدني ومجموعات الشباب والفئات المهنية وا<طفال، بغية إثارة النقاش بشأن البروتوكول االختياري 

والتوعية به وتنفيذه ورصده.

تاسعS- التقرير المقبل

عمًال بالفقرة ٢ من المادة ٨ من البروتوكول االختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تورد مزيد� من   -٣٢
المعلومات عن تنفيذ البروتوكول االختياري وهذه المالحظات الختامية في تقريرها الدوري المقبل الذي سُيقدم 

عمًال بالمادة ٤٤ من اتفاقية حقوق الطفل.

(NCFA) تم النشر من قبل المجلس الوطني لشؤون ا<سرة
من خالل المساعدة الفنية والماليةالتي قدمتها منظمة ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسف)

اoردن : المالحظات الختامية
والتوصيات

اللجنة الدولية لحقوق الطفل

(١٥)

والبروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل والمعنية ببيع ا<طفال، واستغالل ا<طفال في البغاء، واستخدام 
ا<طفال في المواد اxباحية في اجتماعيها رقم ١٨٧٩ و١٨٧٨ (انظر CRC/C/SR. ١٨٧٩) اللذين تم عقدهما في ٢٧ أيار 

من عام ٢٠١٣، وتم اعتماده في االجتماع رقم ١٩٠١ الذي تم عقده في ١٣ حزيران من عام ٢٠١٤.

الرابع  الدوريين  للتقريرين  الجامع  بالتقرير  المتعلقة   - الختامية  والتوصيات  المالحظات  نشر  من  الغرض  إن 
بإشراك  والمتعلقة  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياريين  البروتوكولين  بموجب  ا<ولية  والتقارير  والخامس 
إنتاج  في  ا<طفال  واستخدام  البغاء،  في  ا<طفال  واستغالل  ا<طفال،  وبيع  المسلحة،  النزاعات  في  ا<طفال 
والبرلمانيون  الحكومية،  الوكاالت  ذلك  في  بما  المعنية  المؤسسات  جميع  أن  من  التأكد  هو  اxباحية -  المواد 
الموكل  الدور  يلعبون  وا<طفال  المدني،  والمجتمع  المتحدة،  ا<مم  ووكاالت  الحكومية،  غير  والمنظمات 
حياة  على  إيجابي  تأثير  بالتالي  لهم  وكان  الختامية،  والتوصيات  للمالحظات  الفعال  التنفيذ  ضمان  في  إليهم 
مجال  في  النظر  مسؤولية  المعنية  المؤسسات  وتتحمل  ا<ردن.  في  الطفل  حقوق  واوضاع  ا<طفال 
مسؤولياتهم، وخبراتهم، زمعارفهم، ولعب الدور المنوط بکل منهم من أجل ضمان تنفيذ هذه المالحظات 

والتوصيات الختامية.

اتفاقية حقوق الطفل
Distr.: Generalا<مم المتحدة

8 July 2014
Original: English

لجنة حقوق الطفل
المالحظات الختامية على التقرير المقدم من اoردن بموجب الفقرة 1 من المادة 12 من 
البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع اoطفال واستغالل اoطفال في 

البغاء وفي المواد اsباحية@

نظرت اللجنة في التقرير ا<ولي لlردن (CRC/C/OPSC/JOR/١) في جلستها ١٨٧٨ المعقودة في ٢٧ أيار/مايو   -١
 ١٣ في  المعقودة   ١٩٠١ جلستها  في  التالية  الختامية  المالحظات  واعتمدت   ،(١٨٧٨.CRC/C/SR الوثيقة  (انظر   ٢٠١٤

حزيران/يونيه ٢٠١٤.

أوًال- مقدمة

CRC/C/OPSC/-) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها ا<ولي وبردودها الخطية على قائمة القضايا  -٢
JOR/Q/١/Add.١). وتعرب عن تقديرها للحوار البّناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

وتذّكر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه المالحظات الختامية ينبغي أن ُتقرأ مقترنة بالمالحظات الختامية   -٣
والخامس  الرابع  للتقريرين  الجامع  الطرف  الدولة  بتقرير  يتعلق  فيما   ٢٠١٤ حزيران/يونيه   ١٣ في  اعُتمدت  التي 
البروتوكول  بموجب  المقدم  ا<ولي  وبتقريرها   ،(٤-٥/CRC/C/JOR/CO) الطفل  حقوق  اتفاقية  بموجب  المقدم 

.(١/CRC/C/OPAC/JOR/CO) االختياري بشأن اشتراك ا<طفال في المنازعات المسلحة

ثانيS- مالحظات عامة

الجوانب اsيجابية

ترحب اللجنة باعتماد قانون منع االتجار بالبشر رقم ٩ لعام ٢٠٠٩.  -٤

وترحب اللجنة كذلك بالتقدم المحرز في إنشاء المؤسسات واعتماد الخطط والبرامج الوطنية التي تيسر   -٥
تنفيذ البروتوكول االختياري، بما في ذلك:

إنشاء أفرقة وطنية لحماية ا<سرة؛ (أ)   

االستراتيجية الوطنية لمنع االتجار بالبشر التي أطِلقت في آذار/مارس ٢٠١٠؛ (ب)   

إنشاء وحدات مكافحة االتجار بالبشر. (ج)   

ثالثS- البيانات

جمع البيانات

 ،٢٠١٢ نيسان/أبريل  في  الجنائي  البحث  xدارة  تابعة  بالبشر  االتجار  لمكافحة  وحدة  إنشاء  اللجنة  تالحظ   -٦
وتكليفها بتسجيل جميع حاالت االتجار بالبشر وجميع البيانات ذات الصلة، وتالحظ توقيع مذكرة تفاهم لتدريب 
الدولة  إنشاء  عدم  إزاء  بالقلق  تشعر  لكنها  العاملين،  ا<طفال  عن  البيانات  جمع  وسائل  على  العمل  مفتشي 

الطرف نظام� لجمع البيانات عن جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري.

اتفاقية حقوق الطفل
Distr.: Generalا<مم المتحدة

7 July 2014
Arabic
Original: English

لجنة حقوق الطفل
المالحظات الختامية المتعلقة بالتقرير المقدم من اoردن بموجب الفقرة 1 من المادة 8 من 
البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك اoطفال في المنازعات المسلحة@

نظرت اللجنة في التقرير ا<ولي لlردن (CRC/C/OPAC/JOR/١) في جلستها ١٨٧٩ المعقودة في ٢٧ أيار/مايو   -١
٢٠١٣، واعتمدت المالحظات الختامية التالية في جلستها ١٩٠١ المعقودة في ١٣ حزيران/يونيه ٢٠١٤.

أوًال- مقدمة

CRC/C/OPAC/-) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها ا<ولي وردودها الخطية على قائمة المسائل  -٢
JOR/Q/١/Add.١). وُتعرب عن تقديرها للحوار البّناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

وتذّكر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه المالحظات الختامية ينبغي أن ُتقرأ مقترنة بالمالحظات الختامية   -٣
التي اعتمدتها اللجنة في ١٣ حزيران/يونيه ٢٠١٤ فيما يتعلق بتقرير الدولة الطرف الجامع للتقريرين الرابع والخامس 
البروتوكول  بموجب  المقدم  ا<ولي  وبالتقرير   ،(٤-٥/CRC/C/JOR/CO) الطفل  حقوق  اتفاقية  بموجب  المقدم 
CRC/C/OP-) باحيةxاالختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع ا<طفال واستغالل ا<طفال في البغاء وفي المواد ا

.(١/SC/JOR/CO

ثانيS-  مالحظات عامة

الجوانب اsيجابية

ترحب اللجنة بمختلف التدابير اxيجابية المتخذة في المجاالت المتصلة بتنفيذ البروتوكول االختياري، وال   -٤
سيما بما يلي:

(أ)      الجهود الهائلة التي تبذلها الدولة الطرف من أجل استيعاب آالف الالجئين السوريين، بمن فيهم   
بتكلفة  أو  مجان�  العامة  الخدمات  من  كثير  على  الحصول  من  وتمكينهم  أراضيها،  في  ا<طفال، 

زهيدة؛

(ب)     كون ا<ردن أول بلد في الشرق ا<وسط تقّيد بالمهلة التي حددتها اتفاقية حظر استعمال وتخزين   
وإنتاج ونقل ا<لغام المضادة لlفراد وتدمير تلك ا<لغام، وأعلن خلّوه من ا<لغام ا<رضية في عام 

٢٠١٢؛

(ج)     مبادرة أجيال السالم العالمية التي أطلقها ا<مير فيصل بن الحسين من ا<ردن عام ٢٠٠٧، وهدفها   
في  الناس  بين  للتقريب  الرياضة  استخدام  على  العالم  أنحاء  جميع  من  شابة  قيادات  تدريب 

المجتمعات التي تشهد نزاعات.

اتفاقية حقوق الطفل
Distr.: Generalا<مم المتحدة

7 July 2014
Arabic
Original: English

المملكة ا<ردنية الهاشمية
رقم اxيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية

(٢٠١٧/10/٥٢٩٨)
يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى 

مصنفه وال يعّبر هذا المصنف عن رأي دائرة المكتبة 
الوطنية أو أي جهة حكومية أخرى



التمهيد: المقدمـــة :

وقعت حكومة المملكة ا<ردنية الهاشمية على اتفاقية ا<مم المتحدة لحقوق الطفل بتاريخ ٢٩  آب من عام ١٩٩٠ 
وصادقت عليها بتاريخ ٢٤  أيار من عام ١٩٩١. وعليه تلتزم حكومة المملكة بتقديم تقرير دوري كل خمس سنوات 
إلى لجنة ا<مم المتحدة لحقوق الطفل في جنيف/ سويسرا، وقد نظرت هذه اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين 
الدوريين الرابع والخامس لlردن في اجتماعيها رقم ١٨٧٧ و١٨٧٨ (انظر CRC/C/SR.١٨٧٧ & ١٨٧٨) اللذين عقدا بتاريخ ٢٦ 
و ٢٧ أيار من عام ٢٠١٤، وتم اعتمادهما في اجتماعها رقم ١٩٠١ الذي عقد بتاريخ  ١٣ حزيران من عام ٢٠١٤، ودعت اللجنة 
أن  على   ،٢٠١٩ عام  من  حزيران   ٢٢ في  السادس  الدوري  تقريرها  تقديم  إلى  الهاشمية  ا<ردنية  المملكة  حكومة 
والخامس،  الرابع  الدوريين  للتقريرين  الختامية  المالحظات  بمتابعة  المتعلقة  المعلومات  التقرير  هذا  يتضمن 
باxضافة إلى ذلك نظرت اللجنة في التقارير ا<ولية لlردن في البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل والتي 
ببيع  المتعلقة  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري  والبروتوكول  المسلحة  النزاعات  في  ا<طفال  بإشراك  تتعلق 
ا<طفال، واستغالل ا<طفال في البغاء، واستخدام ا<طفال في إنتاج المواد اxباحية في اجتماعيها رقم ١٨٧٩ و١٨٧٨ 
(انظر CRC/C/SR.١٨٧٩) اللذين عقدا بتاريخ  ٢٧ أيار من عام ٢٠١٣، وتم اعتماده في اجتماع رقم ١٩٠١ الذي عقد بتاريخ ١٣ 
حزيران من عام ٢٠١٤، وقد أوصت اللجنة بأن تتخذ الدولة جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في 
المالحظات الختامية المتعلقة بالتقرير الدوري الجامع للتقريرين الرابع والخامس والبروتوكولين االختياريين تنفيذا 
من  المزيد  واتخاذ  المالئم  النحو  على  فيها  للنظر  المعنية  الجهات  إلى  إحالتها  منها  إجراءات  عدة  طريق  عن  تاما 

اxجراءات المتعلقة بها.

كما أوصت اللجنة  بنشر التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس والمالحظات والتوصيات الختامية على 
شبكة  طريق  عن  النشر  الحصر  ال  المثال  سبيل  على  تشمل  طرق  عبر  ذلك  يكون  وأن  الدولة،  بلغات  واسع  نطاق 
الشباب،  ومجموعات  اxعالم،  ووسائل  والمنظمات،  المدني  وللمجتمع  الجمهور،  لعامة  واxتاحة  االنترنت، 
عليهما،  والتعرف  االختياريين،  وبروتوكوليها  االتفاقية  مناقشة  أجل  من  وا<طفال،  المهنية،  والمجموعات 

وتنفيذهما ورصدهما.

اهداف  تحقيق  الى  الرامية  الجهود  بمتابعة   (NCFA) ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  قانون  عليه  نص  لما  ووفقا 
االردنية  المملكة  صادقت  التي  والشباب  واالطفال  والمراة  االسرة  بشؤون  المتعلقة  الدولية  واالتفاقيات  المواثيق 
والتوصيات  المالحظات  تنفيذ  متابعة   وضمان  الطفل  حقوق  التفاقية  الدورية  التقارير  بإعداد  عليها،   الهاشمية 
تنفيذ  لمتابعة  شاملة  عمل  خطة  بوضع  المجلس  قام  الدولية،   الطفل  حقوق  لجنة  عن  الصادرة  الختامية 
اxقليمي  المكتب  من  فنية  وبمساعدة  لlردن،   ا<خير  الدوري  بالتقرير  المتعلقة  الختامية  والتوصيات  المالحظات 
المتعلقة  الختامية  والتوصيات  المالحظات  آخر  حول  الوعي  لنشر  تشاورية  عملية  بدأت  ا<ردن،  في  لليونيسف 
بالتقرير الدوري الجامع للتقريرين الرابع والخامس لlردن، وتم وضع خطة عمل شاملة للمتابعة في ضوء توصيات 
لنشر  المتابعة  عمل  خطة  من  جزء�  الختامية  والتوصيات  المالحظات  يشمل  الذي  التقرير  هذا  ويعد  اللجنة. 

المالحظات والتوصيات الختامية على نطاق واسع في جميع أرجاء المملكة.

يلتزم المجلس الوطني لشؤون ا<سرة (NCFA) بنشر الوعي حول حقوق الطفل على نطاق واسع، وسوف يساعد 
الوطني  المجلس  سيتابع  كما  الهدف.  هذا  تحقيق  في  الختامية  والتوصيات  بالمالحظات  المختص  التقرير  هذا 

لشؤون ا<سرة، المالحظات والتوصيات الختامية التفاقية ا<مم المتحدة لحقوق الطفل وبروتوكوليها االختياريين 
المالحظات  توزيع  وسيتم   .٢٠١٩ عام  من  حزيران  شهر  في  تسليمه  المقرر  السادس  الدوري  التقرير  تقديم  قبل 
والمسؤولين،  والصحفيين،  البرلمانيين،  ذلك  في  بما  المعنيين،  جميع  على  واسع  نطاق  على  الختامية  والتوصيات 
الوزارات  مع  دقيقة  متابعة  إجراء  وسيتم  أنفسهم.  وا<طفال  العامة،  والجماهير  المدني،  والمجتمع  والقضاة، 
المعنية على المستوى الوطني وجميع اxدارات المعنية على مستوى المحافظات لضمان اتخاذ الخطوات الالزمة 

على المستوى الوطني من أجل تنفيذ المالحظات والتوصيات الختامية.

لما  اليونسيف  للطفولة/  المتحدة  االمم  لمنظمة  امتنانه  عن   (NCFA) ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  ويعرب 
قدمته من مساعدات فنية مفيدة جد� في المتابعة الفعالة للمالحظات والتوصيات الختامية لضمان بذل الجهات 
جميع   (NCFA) ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  يشكر  كما  الختامية.  والتوصيات  المالحظات  لتنفيذ  المعنية 

المعنيين على اهتمامهم ودعمهم لهذا الجهد لتكون المملكة االردنية الهاشمية بلدا صديقا للطفل .

وا� ولي التوفيق

أمين عام المجلس الوطني لشؤون ا<سرة
فاضل  محمد الحمود

لجنة حقوق الطفل

المالحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس ل7ردن@

جلستيها  في   (٤-٥/CRC/C/JOR) والخامس  الرابع  الدوريين  للتقريرين  الجامع  التقرير  في  اللجنة  نظرت   -١
 ١٩٠١ جلستها  في  واعتمدت،   ،٢٠١٤ أيار/مايو  و٢٧   ٢٦ في  المعقودتين  و١٨٧٨)،   ١٨٧٧.CRC/C/SR (انظر  و١٨٧٨   ١٨٧٧

المعقودة في ١٣ حزيران/يونيه ٢٠١٤، المالحظات الختامية التالية.

أوًال- مقدمة

CRC/C/-) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف التقرير الموحد الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس  -٢
حقوق  لحالة  أفضل  فهم�  أتاحت  التي   ،(١.Add/٤-٥/CRC/C/JOR/Q) القضايا قائمة  على  الخطية  والردود   (٤-٥/JOR
المتعدد  الطرف  الدولة  وفد  مع  دار  الذي  البناء  للحوار  تقديرها  عن  اللجنة  وُتعرب  الطرف.  الدولة  في  الطفل 

القطاعات.  

أحرزته ثانيS- تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي 

ترحب اللجنة باعتماد التدابير التشريعية التالية:  -٣

(أ)       قانون منع االتجار بالبشر رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩؛  

(ب)     قانون الحماية من العنف ا<سري رقم ٦ لسنة ٢٠٠٨؛  

(ج)      قانون حقوق ا<شخاص المعوقين رقم ٣١ لسنة ٢٠٠٧.  

وتالحظ اللجنة مع التقدير أيض� تصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية أو انضمامها إليها:  -٤

في  المسلحة  المنازعات  في  ا<طفال  اشتراك  بشأن  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري  البروتوكول  (أ)        
أيار/مايو ٢٠٠٧؛

(ب)     البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع ا<طفال واستغالل ا<طفال في البغاء وفي   
المواد اxباحية في كانون ا<ول/ديسمبر ٢٠٠٦؛

(ج)      اتفاقية حقوق ا<شخاص ذوي اxعاقة في آذار/مارس ٢٠٠٨؛  

التفاقية  المكمل  وا<طفال،  النساء  وبخاصة  با<شخاص،  االتجار  ومعاقبة  وقمع  منع  بروتوكول  (د)      
ا<مم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في حزيران/ يونيه ٢٠٠٩.

وترحب اللجنة أيض� بالتدابير المؤسسية والسياساتية التالية:  -٥

(أ)        االستراتيجية الوطنية لlشخاص ذوي اxعاقة (٢٠٠٧-٢٠١٥)؛  

(ب)     االستراتيجية الوطنية لمنع االتجار بالبشر التي ُأطِلقت في آذار/مارس ٢٠١٠؛  

(ج)     المؤشرات التي وضعها المجلس الوطني لشؤون ا<سرة الستخدامها كمبادئ توجيهية من أجل   
تعزيز القدرات في مجال رصد تنفيذ االتفاقية.

الخاصة  اxجراءات  إلى  دعوة  أول   ٢٠٠٦ نيسان/أبريل  في  وّجهت  الطرف  الدولة  أن  بارتياح  اللجنة  وتالحظ   -٦
لlمم المتحدة لزيارة البلد.

(5)

ثالثS- دواعي القلق والتوصيات الرئيسية

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44 (6) من االتفاقية)

التوصيات السابقة المقدمة من اللجنة

ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف في تنفيذ المالحظات الختامية التي أبدتها اللجنة في عام ٢٠٠٦ بشأن   -٧
هذه  في  الواردة  التوصيات  بعض  أن  ا<سف  مع  تالحظ  أنها  غير   ،(٣/CRC/C/JOR/CO) الثالث  الدوري  تقريرها 

المالحظات لم ُتنفذ تنفيذ� كامًال.

أو  بالكامل  ُتنفذ  لم  التي  التوصيات  لتنفيذ  الالزمة  التدابير  جميع  الطرف  الدولة  تتخذ  بأن  اللجنة  توصي   -٨
بشكل كاٍف، وتكرر بشكل خاص التوصيات التي قدمتها إلى الدولة الطرف بشأن ما يلي:

جميع  على  الطفل  حقوق  مجال  في  العاملة  والمؤسسات  الهيئات  بين  التنسيق  تعزيز  مواصلة  (أ)       
المستويات بغية ضمان تنفيذ االتفاقية بشكل موحد في جميع المحافظات؛

بشأن  البيانات  جمع  وضمان  ا<طفال،  عن  مركزية  بيانات  قاعدة  بإنشاء  البيانات  جمع  آليات  تعزيز  (ب)     
بجميع  يتعلق  فيما  العمر  منها  معايير  حسب  وتصنيفها  االتفاقية  تغطيها  التي  المجاالت  جميع 
الذين  ا<طفال  وفئات  والريفية،  الحضرية  والمناطق  والجنس،  عشرة،  الثامنة  دون  ا<شخاص 
لصوغ  واستخدامها  االتفاقية  مع  تتسق  مؤشرات  وضع  وينبغي  خاصة.  حماية  إلى  يحتاجون 

سياسات وبرامج تهدف إلى تنفيذ االتفاقية بصورة فعالة؛

(ج)     مواصلة وضع أساليـب مبتكرة ومواتيـة للطفل xذكـاء الوعـي بفحـوى االتفاقيـة ومقاصـدها، وال   
في  المقيمين  ا<طفال  إلى  الوصول  بغية  اxعالم  وسائل  طريق  وعن  المحلي  الصعيد  على  سيما 

أنأى المناطق في البلد؛

(د)      مواصلة تعزيز جهودها الرامية إلى توفير مستوى مناسب ومنهجي من التدريب و/أو التوعية في   
والمحامين،  كالقضاة،  و<جلهم،  ا<طفال  مع  العاملة  المهنية  للفئات  الطفل  حقوق  مجال 
والمؤسسات،  المدارس  ومديري  والمعملين،  الصحيين،  والعاملين  القانون،  إنفاذ  وموظفي 

وا<خصائيين االجتماعيين، ورجال الدين، وقادة المجتمعات المحلية، فضًال عن الصحفيين؛

(ه)     ضمان حصول المؤسسة الوطنية لحقوق اxنسان على الموارد البشرية والمالية والتقنية الكافية،   
الصعيدين  على  وتقييمه  االتفاقية  تنفيذ  في  المحرز  التقدم  لرصد  الالزمة  التسهيالت  وامتالكها 

الوطني والمحلي، فضًال عن تلقي الشكاوى المقدمة من ا<طفال والتحقيق فيها ومعالجتها؛

وضع وتعزيز المشاريع المشتركة للتثقيف في مجال حقوق اxنسان، وإدراج التثقيف في مجال  (و)   
لمرحلَتي  الدراسية  المناهج  في  الطفل،  حقوق  مجال  في  التثقيف  سيما  وال  اxنسان،  حقوق 

التعليم االبتدائي والثانوي.

التحفظات

سحب  إمكانية  في  ستنظر  الطرف  الدولة  بأن  الحوار  أثناء  الوفد  رئيسة  به  صّرحت  ما  اللجنة  تالحظ   -٩
غير  و٢١   ٢٠ المادتين  على  الطرف  الدولة  تحفظ  بأن  رأيها  عن  مجدد�  اللجنة  وتعرب  االتفاقية.  على  تحفظاتها 

ضروري، وكذلك عن قلقها إزاء الطبيعة العامة وغير الدقيقة لتحفظ الدولة الطرف على المادة ١٤.

(6)

تحفظاتها  طبيعة  في  النظر  تعيد  بأن  الطرف  الدولة  إلى  قدمتها  التي  السابقة  توصيتها  اللجنة  تكرر   -١٠
 ١٩٩٣ عام  في  اxنسان  لحقوق  العالمي  المؤتمر  اعتمدهما  اللذين  فيينا  عمل  وبرنامج  xعالن  وفق�  سحبها  بغية 

(CRC/C/JOR/CO/٣، الفقرة ١١).

 التشريعات

تالحظ اللجنة مع التقدير أن نشر االتفاقية في الجريدة الرسمية بموجب القانون رقم ٥٠ لسنة ٢٠٠٦، عمًال   -١١
اللجنة  لكن  المحلية.  القوانين  على  ا<ولوية  لها  وأن  القانوني  وضعها  أوضح  قد  اللجنة،  قدمتها  سابقة  بتوصية 
قلقة إزاء التأخر الكبير في اعتماد قانون حقوق الطفل ومشروع قانون ا<حداث. وتشعر اللجنة بالقلق أيض� <ن 

جهود مواءمة اxطار القانوني المحلي مع مبادئ االتفاقية وأحكامها ال تزال غير كافية.

الحقوق  بجميع  إحاطته  وضمان  إبطاء  دون  الطفل  حقوق  قانون  سّن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -١٢
قانون  مشروع  اعتماد  في  الطرف  الدولة  تعّجل  بأن  كذلك  اللجنة  وتوصي  االتفاقية.  عليها  تنص  التي  والمبادئ 
با<طفال  المتعلقة  المحلية  القوانين  جميع  بدقة  الطرف  الدولة  تراجع  بأن  توصيتها  اللجنة  وتكرر  ا<حداث. 
واللوائح اxدارية ذات الصلة بغية ضمان استنادها إلى الحقوق ومطابقتها لالتفاقية (CRC/C/JOR/CO/٣، الفقرة ١٣).

 تخصيص الموارد

المخصصة  الميزانيات  لتحليل  ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  أجراها  التي  بالدراسة  اللجنة  ترحب   -١٣
لlطفال، فضًال عن وضع نموذج للميزانية يتضمن ا<هداف االستراتيجية والمهام التي تضطلع بها كل وزارة من 
الميزانية  في  العامة  التخفيضات  إزاء  اللجنة  يساور  القلق  لكن  حقوقهم.  وحماية  ا<طفال  احتياجات  تلبية  أجل 

الوطنية التي تهدد التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مجال نماء الطفل.

xعمال  المخصصة  "الموارد  بشأن   ٢٠٠٧ عام  في  اللجنة  نّظمته  الذي  العامة  المناقشة  يوم  ضوء  في   -١٤
الدولة  تقوم  بأن  اللجنة  توصي  االتفاقية،  من  و٦  و٤   ٢ المواد  على  وبالتركيز  الدول"،  مسؤولية   - الطفل  حقوق 

الطرف بما يلي:

(أ)        مواصلة تخصيص موارد كافية في الميزانية xعمال حقوق الطفل، عمًال بالمادة ٤ من االتفاقية؛  

(ب)    إجــراء تقييمات منهجيــة <ثر السياسات الهادفـــة إلى تقليـــص العجز في الميزانية الوطنية على   
في  سلب�  قد تؤثر  سياسات  أي  اعتماد  التقييمات، االمتناع عن  تلك  نتيجة  الطفل، وبناًء على  حقوق 

ا<طفال؛

في  الطفل  حقوق  على  قائم  نهج  اعتماد  الطرف،  الدولة  وضعته  الذي  الميزانية  نموذج  على  بناًء  (ج)       
في  واستخدامها  للطفل  المخصصة  للموارد  تتّبع  نظام  بتطبيق  وذلك  الدولة،  ميزانية  وضع 
على  أيض�  اللجنة  وتحث  الطفل.  مجال  في  االستثمار  حجم  إبراز  وبالتالي  عام،  بشكل  الميزانية 
في  القطاعات  من  قطاع  أي  في  االستثمارات  <ثر  تقييمات  إجراء  أجل  من  التتّبع  نظام  استخدام 

مصالح الطفل الفضلى، وضمان قياس اختالف أثر هذه االستثمارات بين الفتيات والفتيان؛

تدابير  تتطلب  قد  التي  الضعف  أو  الحرمان  أوضاع  في  لlطفال  استراتيجية  ميزانية  بنود  تحديد  (د)      
اجتماعية إيجابية، وضمان حماية بنود الميزانية هذه حتى في أوقات ا<زمات االقتصادية أو الكوارث 

الطبيعية أو حاالت الطوارئ ا<خرى.

(7)

(1) (٢)

قام  أن  وبعد   .(UNCRC) الطفل  لحقوق  المتحدة  ا<مم  اتفاقية  في  طرف�  الهاشمية  ا<ردنية  المملكة  تعد 
التقرير  وقدم   .١٩٩٣ عام  من  الثاني  تشرين  شهر  في  ا<ولي  تقريره  ا<ردن  قدم  االتفاقية،  هذه  على  بالمصادقة 
الدوري الثاني الذي كان مقرر� في عام ١٩٩٨ في شهر أيلول من عام ١٩٩٩. وقدم التقرير الدوري الثالث الذي كان 
الرابع  التقريرين  تقديم  تم  ولذلك  سنوات.  ثالث  مدته  وبتأخير   ٢٠٠٦ عام  من  آذار  شهر  في   ٢٠٠٣ عام  في  مقرر� 
الختامية  المالحظات  اعتماد  وتم   ٢٠١٤ عام  في  الطفل  حقوق  لجنة  فيهما  ونظرت   ٢٠١٣ عام  في  مع�  والخامس 
والتوصيات في ١٨ تموز من عام ٢٠١٤. ومن المقرر أن يصدر التقرير الدوري السادس لlردن في ٢٢ حزيران من عام 
٢٠١٩ حيث بقي أقل من عامين. ولذلك من الضروري أن يكون هناك متابعة فعالة للمالحظات والتوصيات الختامية 
الحالية حتى نتمكن من االستعداد جيد� في الوقت الذي يتم فيه إعداد تقريرنا الدوري السادس المقرر تقديمه 

بعد أقل من عامين من ا¦ن.

المجاالت  من  مجال   ١٢ في  توزيعها  تم  التي  الختامية  والتوصيات  المالحظات  من  بندا   ٧١ مجموعه  ما  يوجد 
الرئيسية التي تشمل:

أ- التدابير العامة للتنفيذ (المواد ٤، و٤٢، و٤٤ (٦) من االتفاقية)
ب- المبادئ العامة (المواد ٢، و٣، و٦، و١٢ من االتفاقية)

ج- الحقوق والحريات المدنية (المواد ٧، و٨، و١٣-١٧)
د- العنف ضد ا<طفال (المواد ١٩، و٢٤ (٣)، و٢٨ (٢)، و٣٤، و٣٧ (أ)، و٣٩)

ه- البيئة ا<سرية والرعاية البديلة (المواد ٥، و٩-١١، و١٨ (١ و٢)، و٢٠، و٢١، و٢٥، و٢٧ (٤))
و- اxعاقة، والصحة ا<ساسية، والرفاه االجتماعي (المواد ٦، و١٨ (٣)، و٢٣، و٢٤، و٢٦، و٢٧ (١-٣)، و٣٣)

ز- التعليم وا<نشطة الترفيهية والثقافية (المواد ٢٨، و٢٩، و٣٠، و٣١)
ح- تدابير الحماية الخاصة (المواد ٢٢، و٣٠، و٣٢، و٣٣، و٣٥، و٣٦، و٣٧ (ب)- (د)، و٣٨-٤٠)

ط- المصادقة على البروتوكول االختياري المتعلق بإجراء  تقديم البالغات 
ي- المصادقة على ا<دوات الدولية لحقوق اxنسان

ك- المتابعة والنشر
ل- التقرير المقبل

ويشكل المجلس الوطني لشؤون ا<سرة (NCFA) ووزارة العدل ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ووزارة العمل 
ووزارة التنمية االجتماعية ووزارة الداخلية اكثر الجهات المسؤولة عن تنفيذ المالحظات والتوصيات الختامية إلى 
جانب  وإلى  المحافظات.  في  الحكومية  الجهات  بعض  ذلك  في  بما  ا<خرى  واxدارات  الجهات  من  عدد  جانب 
الوزارات والهيئات الحكومية، تلعب وكاالت ا<مم المتحدة المعنية، والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، 
وا<وساط ا<كاديمية، ووسائل اxعالم، وغيرها من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، والمجتمعات المحلية، 

وا<سر دورا رئيسيا في ضمان تنفيذ برنامج المالحظات والتوصيات الختامية.

وإلى جانب النظر في التقرير الدوري الموحد الرابع والخامس لlردن، نظرت اللجنة أيض� في التقارير ا<ولية لlردن 
المسلحة  النزاعات  في  ا<طفال  باشتراك  والمتعلقة  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري  البروتوكول  بموجب 

(3) (4)

باء- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 من االتفاقية)

عدم التمييز

غير  وأب  أردنية  <م  المولودين  ا<طفال  ضد  القانون  بحكم  التمييز  إزاء  قلقها  عن  مجدد�  اللجنة  تعرب    -١٥
إزاء  أيض�  بالقلق  اللجنة  وتشعر  الزواج.  إطار  خارج  المولودين  ا<طفال  ضد  والتمييز  ا<ب،  جنسية  على  بناًء  أردني 
في  يعيشون  الذين  وا<طفال  اxعاقات  ذوو  وا<طفال  فلسطيني  أصل  من  ا<طفال  منه  يعاني  الذي  التمييز 

المؤسسات وا<طفال الذين يعيشون في فقر مدقع وا<طفال في المناطق النائية.

"أطفاًال  أو  شرعيين"  "غير  بوصفهم  لlطفال  التمييزية  التصنيفات  إلغاء  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -١٦
ضحايا للسفاح"، واعتماد استراتيجية استباقية وشاملة من أجل القضاء على التمييز على أي أسس بحكم القانون 

والواقع، والتمييز ضد جميع فئات ا<طفال في أوضاع التهميش أو الحرمان.

وتعرب اللجنة عن القلق <ن تشريعات الدولة الطرف وطريقة تطبيقها ال تزال تميز ضد الفتيات، وبا<خص   -١٧
المعاهدات.  هيئات  من  المتكررة  التوصيات  من  الرغم  على  العنف،  من  والحماية  والزواج  الميراث  مجاالت  في 
وتشعر اللجنة بالقلق أيض� لعدم كفاية الجهود التي تبذلها الدولة الطرف، بما في ذلك مع رجال الدين وقادة 
والقواعد  والممارسات  المواقف  وتغيير  لمكافحة  الجماهيري،  اxعالم  ووسائل  التعليمية  والمؤسسات  الرأي 
الضارة التي تتغاضى عن التمييز ضد الفتيات وانتهاكات حقوقهن في إطار االتفاقية، بما في ذلك العنف القائم 

على نوع الجنس، على الرغم من أن الفتيات ال يزلن يواجهن التمييز من أبكر مراحل حياتهن وطيلة طفولتهن.

اxبطاء.  من  مزيد  دون  الفتيات  ضد  تميز  التي  التشريعات  جميع  إلغاء  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -١٨
وينبغي للدولة الطرف أن تمنح ا<ولوية العتماد استراتيجية شاملة لمكافحة جميع أشكال التمييز ضد الفتيات، 
وتكرر  الفتيات.  ضد  والعنف  التمييز  إلى  وتؤدي  منتشرة  تزال  ال  التي  السلبية  الجنسانية  النمطية  للصور  والتصدي 
اللجنة توصيتها بضرورة دعوة القادة المحليين ورجال الدين وغيرهم من القادة إلى االضطالع بدور أكثر فاعلية 
ذلك  في  المحلية  المجتمعات  إلى  التوجيه  وتقديم  عليه،  والقضاء  الطفالت  ضد  العنف  منع  جهود  دعم  في 

الصدد (CRC/C/JOR/CO/٣، الفقرة ٣٢).

مصالح الطفل الفضلى

قانون  في  الرئيسية  المبادئ  أحد  الفضلى  الطفل  مصالح  جعل  في  الطرف  الدولة  رغبة  اللجنة  تالحظ   -١٩
ا<حوال الشخصية المؤقت رقم ٣٦ لسنة ٢٠١٠، لكن القلق يساورها <ن العديد من أحكام القانون تعكس إساءة 
التي  الجنسية  ونقل  والميراث  والزواج  الطفل  بحضانة  المتعلقة  تلك  سيما  وال  الفضلى،  الطفل  لمصالح  تفسير 
القانون  <ن  خاص  بشكل  بالقلق  اللجنة  وتشعر  االعتبار.  الفضلى  مصالحه  إيالء  في  الطفل  حق  مع  تتعارض 
(المادة ٣٠٨ من قانون العقوبات) والفقه القضائي في الدولة الطرف يتيحان اعتبار زواج الفتاة من مغتصبها أمر� 

يصب في مصلحتها الفضلى، على الرغم من أن هذا الخيار يشّكل بحد ذاته انتهاك� خطير� لالتفاقية.

إيالء  في  الطفل  بحق  المتعلق   (٢٠١٣)١٤ رقم  العام  اللجنة  تعليق  ضوء  في  الطرف،  الدولة  اللجنة  تذّكر   -٢٠
التي  الحقوق  بجميع  والفعال  الكامل  التمتع  ضمان  إلى  يهدف  الحق  هذا  أن  ا<ول،  االعتبار  الفضلى  مصالحه 
تعترف بها االتفاقية وإلى ضمان النماء الكلي لlطفال. وتوصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف إدماج هذا الحق 
جميع  عن  فضًال  والقضائية،  واxدارية  التشريعية  اxجراءات  جميع  في  ثابت  بشكل  وتطبيقه  مالئم  بشكل 
ع الدولة الطرف على  السياسات والبرامج والمشاريع التي لها صلة با<طفال أو تؤثر فيهم. وفي ذلك الصدد، تشجَّ
تحديد  في  سلطة  مواقع  يحتلون  الذين  المعنيين  ا<شخاص  لجميع  التوجيه  لتقديم  ومعايير  إجراءات  وضع 
مصالح الطفل الفضلى في جميع المجاالت، وفي منح تلك المصالح ا<همية التي تستحقها بوصفها اعتبار� أول. 
العامة  االجتماعية  الرعاية  مؤسسات  ذلك  في  بما  العامة،  جمهور  بين  والمعايير  اxجراءات  هذه  نشر  وينبغي 

والخاصة، فضًال عن المحاكم والسلطات اxدارية والهيئات التشريعية والقادة المحليين ورجال الدين.

(8)

الحق في الحياة والبقاء والنماء

٢١-  تعرب اللجنة عن عميق قلقها <ن المادة ٣٤٥ مكرر� من قانون العقوبات، التي استحدثتها الدولة الطرف 
ف،  ف، وبالتالي من ُحكم مخفَّ عن طريق تعديل، ال تستثني مرتكبي هذه الجرائم من االستفادة من العذر المخفِّ
جرائم  ُيسمى  ما  بذريعة  سنوي�  الفتيات  عشرات  قتل  استمرار  رغم  سنة   ١٥ من  أصغر  الضحية  كانت  حال  في  إّال 
يزلن،  وال  كّن،  الجرائم  لهذه  ضحايا  للوقوع  المعرضات  الفتيات  <ن  أيض�  شديد  بقلق  اللجنة  وتشعر  الشرف. 

ُيحتجزن تعسفي� في اxصالحيات ¦جال غير مسماة بداعي حمايتهن.

عن  تتغاضى  التي  القانونية  ا<حكام  جميع  إبطاء  دون  تلغي  أن  على  بقوة  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢٢
الجرائم القائمة على نوع الجنس، وال سيما المواد ٩٧ و٩٩ و٣٤٠ و٣٤٥ مكرر� من قانون العقوبات، وأن تضمن تلّقي 
الشرف،  جرائم  ُيسمى  ما  بذريعة  المرتكبة  الجرائم  فيها  بما  الجنس،  نوع  على  القائمة  الجرائم  مرتكبي  جميع 
عقوبات تتناسب مع خطورة جرائمهم. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيض� على إخالء سبيل جميع النساء والفتيات 
حماية  أي تدبير  أن  وضمان  البلد،  عموم  في  لحمايتهن  وآليات مالئمة  مالجئ  وإنشاء  فور�،  الحجز  في  الموَدعات 

موجه لهن يوَضع بمشاركتهن وموافقتهن.

احترام آراء الطفل

حق  تعزيز  أجل  من  بالتقرير  المشمولة  الفترة  أثناء  الطرف  الدولة  اتخذتها  التي  بالمبادرات  اللجنة  ترحب   -٢٣
الطفل في االستماع إليه، وال سيما عن طريق التشاور مع ا<طفال في سياق إعداد تقرير الدولة الطرف، والمسح 
اxجراءات  <ن  قلقها  عن  مجدد�  اللجنة  تعرب  ذلك،  ومع  ا<طفال.  برلمانات  وإنشاء  للشباب،  الثاني  الوطني 
يزال  ال  الطفل  آراء  احترام  و<ن  إليه،  االستماع  في  الطفل  حق  على  منهجي  بشكل  تنص  ال  واxدارية  القانونية 
محدود� نظر� للمواقف المجتمعية التقليدية من ا<طفال، وال سيما الفتيات، في داخل ا<سرة والمجتمع بشكل 

عام.

تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم ١٢(٢٠٠٩) المتعلق بحق الطفل في االستماع إليه،   -٢٤
الذي يؤكد أن حق الطفل في التعبير بحرية عن رأيه يشكل أحد أهم العناصر في كرامة الطفل، وأن ا<سرة التي 
العمر،  من  ا<ولى  المراحل  منذ  الجد  مأخذ  آراؤه  فيها  تؤخذ  والتي  بحرية  آرائه  عن  يعّبر  أن  فيها  للطفل  يمكن 
وتوصي  ا<وسع.  المجتمع  في  إليه  االستماع  في  الحق  لممارسة  الطفل  يعّد  ما  وهي  مهم�،  نموذج�  تشّكل 

اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

في  إليه  االستماع  في  الطفل  بحق  تعترف  التي  للتشريعات  الفعال  التنفيذ  لضمان  تدابير  اتخـــاذ  (أ)       
ا<خصائيين  امتثال  لضمان  إجراءات  و/أو  ُنظم  وضع  ذلك  في  بما  الصلة،  ذات  القانونية  الدعاوى 

االجتماعيين والمحاكم لهذا المبدأ.

(ب)     إجـــراء بحوث لتحديد أهم القضايا من وجهة نظر ا<طفال، وسماع آرائهم بشأنها، ومعرفة مدى   
مراعاة آرائهم في القرارات التي ُتتخذ داخل ا<سرة وتؤثر في حياتهم، وتحديد القنوات القائمة أو 
الوطني  الصعيد  على  القرار  صنع  عملية  في  ا<كبر  التأثير  ممارسة  من  تمّكنهم  التي  المحتملة 

والمحلي.

(ج)      تنفيـذ برامـج وأنشطــة توعيـة لتعزيز مشاركة جميع ا<طفال بصورة هادفة وقائمة على التمكين   
الفتيات  إيالء  مع  الطلبة،  مجالس  ضمن  ذلك  في  بما  والمدارس،  المحلي  والمجتمع  ا<سرة  في 

وا<طفال في أوضاع هشة اهتمام� خاص�.

(9)

جيم- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و17-13 من االتفاقية)

الحق في الجنسية

كّن  إذا  أمهاتهن  جنسية  اكتساب  ا<ردنيات  ا<مهات  أطفال  على  متعذر�  يزال  ال  <نه  قلقة  اللجنة  تظل   -٢٥
متزوجات من غير أردنيين، ما قد يؤدي إلى حالة انعدام الجنسية، ويتسبب في معاناة هؤالء ا<طفال وأسرهم 
والرعاية  التعليم  بخدمات  لالنتفاع  مثًال  مؤهلين  غير  ُيعتبرون  إنهم  إذ  اقتصادية،  صعوبات  ومن  التمييز  من 
الجنسية  بأن  تفيد  التي  المصداقية  وذات  بأدلة  المدعومة  التقارير  بالغ  بقلق  اللجنة  وتالحظ  المدعومة.  الصحية 
بشكل  يقيمون  الذين  الفلسطينية  وا<سر  ا<طفال  عشرات  من  بالتقرير  المشمولة  الفترة  في  ُسحبت  ا<ردنية 

دائم في ا<ردن، على الرغم من التطمينات التي قدمها وفد الدولة الطرف أثناء الحوار.

تكرر اللجنة توصيتها إلى الدولة الطرف بمراجعة قانون الجنسية ا<ردنية رقم ٦ لعام ١٩٥٤ وتعديله بغية   -٢٦
ضمان تمتع ا<م ا<ردنية المتزوجة بغير أردني بحقها في منح جنسيتها <طفالها على قدم المساواة مع الرجل 
الالجئة  ا<سر  من  ا<ردنية  الجنسية  سحب  عن  الكف  على  أيض�  الطرف  الدولة  اللجنة  وتحث  تمييز.  ودون 
خفض  اتفاقية  إلى  االنضمام  في  الطرف  الدولة  تنظر  بأن  أيض�  اللجنة  وتوصي  ا<ردن.  في  المقيمة  الفلسطينية 

حاالت انعدام الجنسية لعام ١٩٦١.

) و39) أ دال- العنف ضد اoطفال (المواد 19 و24(3) و28(2) و34 و37(

العقاب البدني

ترحب اللجنة بالمبادرات التي تنّفذها الدولة الطرف مثل حملة "مع� نحو بيئة مدرسية آمنة" التي تهدف   -٢٧
إلى تعريف المعلمين با<ساليب التربوية اxيجابية. لكن اللجنة قلقة <ن الصيغة المعدلة من المادة ٦٢ من قانون 
العقوبات ال تزال تجيز للوالدين وا<وصياء إنزال ضروب تأديب بأطفالهم وفق "ما يبيحه العرف العام"، ما دامت ال 
تلحق بهم أذى بدني�، و<ن مسح السكان والصحة ا<سرية في ا<ردن لعام ٢٠١٢ أظهر أن ٨٩ في المائة من ا<طفال 

يتعرضون لضروب تأديب عنيفة.

تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم ٨(٢٠٠٦) المتعلق بحق الطفل في الحماية من   -٢٨
العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة الذي شددت فيه اللجنة على رفض جميع أشكال 
العنف ضد ا<طفال، مهما كانت طفيفة، وعلى أن صالحيات الوالدين ال ينبغي في أي حال من ا<حوال أن تقّوض 

حق الطفل في حمايته من العقاب البدني. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

حظر�  ا<ماكن  جميع  في  البدني  العقاب  وحظر  إبطاء  دون  العقوبات  قانون  من   ٦٢ المادة  إلغاء  (أ)        
قطعي�؛

بصورة  قضائية  دعاوى  وإقامة  فعاًال،  تنفيذ�  البدني  العقاب  تحظر  التي  القوانين  تنفيذ  ضمان  (ب)    
منهجية ضد َمن ُيعاقبون ا<طفال بدني�؛

ا<طفال  بمشاركة  االجتماعية  والتعبئة  والتوعية  العام  التثقيف  مجاالت  في  دائمة  برامج  وضع  (ج)     
البدني،  للعقاب  الضارة  والنفسية  البدنية  ا¦ثار  تعالج  الدين،  ورجال  المحلية  والمجتمعات  وا<سر 
في  وتشاركية  عنيفة  وغير  إيجابية  أشكال  وتعزيز  الممارسة،  تلك  من  العامة  المواقف  تغيير  بغية 

تنشئة ا<طفال وتأديبهم كبديل عن العقاب البدني؛

منع  استراتيجيات  تصميم  في  ا<طفال،  ذلك  في  بما  ككل،  المجتمع  ومشاركة  إشراك  ضمان  (د)     
معاقبة ا<طفال بدني� وتنفيذها.

(١٠) (١١)

اsيذاء واsهمال

سيما  وال  المنزلي،  للعنف  التصدي  صعيد  على  الطرف  الدولة  اتخذتها  التي  بالخطوات  اللجنة  ترحب   -٢٩
اعتماد قانون الحماية من العنف ا<سري رقم ٦ لسنة ٢٠٠٨، والخطة االستراتيجية الوطنية لحماية ا<سرة والوقاية 
لثبوت  عميق  بقلق  تشعر  اللجنة  لكن  المنزلي.  العنف  حاالت  لتتّبع  نظام  وإنشاء   ،٢٠٠٥-٢٠٠٩ لlعوام  العنف  من 
قصور تلك التدابير عن االستجابة للشواغل الكثيرة التي أعربت عنها اللجنة في عام ٢٠٠٦، وهو ما يتضح من استمرار 

وقوع ا<طفال، وال سيما الفتيات، ضحايا ل¯يذاء واxهمال على نطاق واسع.

 ،٣/CRC/C/JOR/CO)  ٢٠٠٦ عام  من  توصياتها  لتنفيذ  ا<ولوية  من  مزيد  منح  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣٠
وسوء  المنزلي  العنف  عن  وطنية  دراسة  إجراء  بضرورة  المتعلقة  التوصيات  وبخاصة  فعاًال،  تنفيذ�   (٥٥ الفقرة 
ووضع  وطبيعتها،  وأسبابها  المشكلة  هذه  نطاق  تقييم  أجل  من  ا<سرة  داخل  وإيذائهم  ا<طفال  معاملة 
وسوء  ا<طفال  إيذاء  حاالت  لتحديد  فعال  نظام  ووضع  له،  والتصدي  المنزلي  العنف  لمنع  شاملة  استراتيجية 

معاملتهم واxبالغ عنها وإدارتها. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيض� على ما يلي:

أحكام  أي  وإلغاء  الزوجي،  االغتصاب  فيها  بما  المنزلي،  العنف  أشكال  جميع  يجّرم  قانون  اعتماد  (أ)       
قانونية تتسامح مع مرتكبي العنف المنزلي، وذلك على وجه ا<ولوية؛

(ب)     إنشاء قاعدة بيانات وطنية عن جميع حاالت العنف المنزلي المترّكب ضد ا<طفال؛  

والعادات  والتقاليد  المواقف  لتغيير  عملية  تدابير  واتخاذ  واxيذاء،  للعنف  الجذرية  ا<سباب  معالجة  (ج)      
والممارسات السلوكية التي كثير� ما تبرر العنف المنزلي، وال سيما ضد الفتيات؛

والتصدي  وإهمالهم،  ا<طفال  وإيذاء  المنزلي  العنف  منع  إلى  الرامية  المجتمعية  البرامج  تشجيع  (د)       
المحلي  المجتمع  وأفراد  والمتطوعين  السابقين  الضحايا  إشراك  منها  بطرق  المشاكل  لهذه 

ودعمهم في مجال التدريب؛

(ه)     ضمــان تقديم مستــوى مالئـــم من المساعدة الطبيــــة والقانونيـــة والنفسية والسكن لlطفال   
به  تعّهدت  الذي  االلتزام  مع  يتماشى  بما  اxيواء  دور  عدد  وزيادة  المنزلي،  العنف  ضحايا  والنساء 

الدولة الطرف في االستعراض الدوري الشامل لعام ٢٠٠٩ (A/HRC/٢٩/١١، الفقرة ٩٢-٢١)؛

(و)       تقديم معلومات مفصلة في تقريرها الدوري المقبل عن التدابير المتخذة للتصدي للعنف المنزلي   
ونتائج تلك التدابير.

االستغالل الجنسي واsيذاء الجنسي

تشعر اللجنة بقلق عميق <ن المادة ٣٠٨ من قانون العقوبات تتيح لمرتكبي جريمة االغتصاب اxفالت من   -٣١
العقاب إذا تزوجوا من الفتاة التي اعتدوا عليها. ويساور اللجنة قلق أيض� <ن المادة ٣١٠ من قانون العقوبات تتيح 
اللجنة  وتشعر  ا<خالق".  بفساد  "معروفة  ُتعتبر  الفتاة  كانت  إذا  العقاب  من  اxفالت  الجنسي  اxيذاء  لمرتكبي 
بالقلق أيض� <ن تشريعات الدولة الطرف ال تحمي الفتيان من اxيذاء الجنسي واالستغالل الجنسي، وال تنص على 

أحكام تتناسب مع خطورة الجرائم الجنسية المرتبكة ضد ا<طفال.

وجميع  العقوبات  قانون  من  و٣١٠   ٣٠٨ المادتين  إلغاء  في  التعجيل  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣٢
ا<حكام القانونية التي يمكن استخدامها للتساهل مع المعتدين على ا<طفال جنسي�. وينبغي للدولة الطرف 
الجنسي  اxيذاء  أشكال  جميع  من  الفتيان،  فيهم  بمن  ا<طفال،  لجميع  الكاملة  الحماية  تضمن  أن  أيض� 

واالستغالل الجنسي. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيض� على ما يلي:

(أ)       وضع آليات وإجراءات ومبادئ توجيهية لضمان إلزامية اxبالغ عن حاالت إيذاء ا<طفال واستغاللهم   
جنسي�؛

ا<طفال  لجميع  وفعالة  لlطفال  ومواتية  وسرية  إليها  الوصول  يسهل  إبالغ  قنوات  توفر  ضمان  (ب)     
لتمثيل  قانوني  وصي  أو  الوالدين  أحد  وجود  يوِجب  الذي  الشرط  وإلغاء  االنتهاكات،  هذه  ضحايا 

الطفل الضحية؛

(ج)      تنفيذ أنشطة توعية لمكافحة الوصم االجتماعي لضحايا االستغالل الجنسي واxيذاء الجنسي، بما   
في ذلك سفاح المحارم؛

الضحايا وفق�  التعافي وإعادة اxدماج االجتماعي لlطفال  (د)     ضمان وضع برامج وسياسات من أجل   
<غراض  لlطفال  الجنسي  االستغالل  لمكافحة  العالمي  المؤتمر  اعتمدها  التي  الختامية  للوثائق 
بالبرازيل،  جانيرو  دي  وريو  باليابان،  ويوكوهاما  ستوكهولم،  في  و٢٠٠٨  و٢٠٠١   ١٩٩٦ ا<عوام  في  تجارية 

على التوالي.

الممارسات الضارة

الفتيات،  آالف  وزواج  الطرف،  الدولة  في  القاصرات  الفتيات  زواج  حاالت  في  الزيادة  إزاء  قلقة  اللجنة  تزال  ال   -٣٣
منهن من لم تتجاوز الخامسة عشرة، كل سنة نتيجة اxفراط في اللجوء إلى االستثناءات من السن الدنيا للزواج، 
والسلطة التقديرية الواسعة الممنوحة لقاضي القضاة وا<وصياء القانونيين في ذلك الصدد. ويساور اللجنة قلق 
بشكل خاص <ن حاالت الفقر وحاالت الحمل خارج إطار الزواج غالب� ما تؤدي في الممارسة الواقعية إلى إجازة هذا 

الزواج.

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فاعلة لوضع حد لممارسة الزواج المبكر والقسري. كما تكرر   -٣٤
CRC/C/-) المبكر الزواج  عن  الناشئة  الكثيرة  السلبية  با¦ثار  توعية  حمالت  الطرف  الدولة  تنّفذ  بأن  توصيتها  اللجنة 

JOR/CO/٣، الفقرة ٢٨).

الوصول إلى العدالة وسبل االنتصاف

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعلومات التي قدمها الوفد وتفيد بأن من المتعذر على ا<طفال دون سن   -٣٥
الخامسة عشرة تقديم شكاوى بشأن انتهاكات حقوقهم إذا لم يكن الوالدان أو ا<وصياء القانونيون موجودين 

لمساعدتهم. ويساور اللجنة القلق أيض� إزاء االفتقار إلى آليات لدعم ا<طفال في اxبالغ عن ادعاءاتهم.

وسبل  العدالة  إلى  ا<طفال  وصول  لضمان  الالزمة  التدابير  جميع  اتخاذ  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣٦
واسع  بشكل  عنها  ومعلن  آمنة  إبالغ  آليات  وضع  أمور،  جملة  بين  من  الطرف،  للدولة  وينبغي  الفعالة.  االنتصاف 
الصحة  مجاَلي  في  مساَعدة  خدمات  ا¦ليات  هذه  تترافق  وأن  ا<طفال،  لفائدة  إليها  الوصول  ويسهل  وسرية 
العامة والدعم االجتماعي، وإلغاء شرط حضور والد الطفل لمساعدته في تقديم الشكوى. وتحث اللجنة الدولة 
ووضع  واضحين،  وتدريب  توجيه  على  ا<طفال  شكاوى  يتلقون  الذين  ا<شخاص  حصول  ضمان  على  أيض�  الطرف 

إجراءات تحقيق مراعية للطفل.

هاء- البيئة اoسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و11-9 و18(1 و2) و20 و21 و25 و27(4))

البيئة اoسرية   

CRC/C/-) تكرر اللجنة قلقها <ن القانون ما زال ال يوزع المسؤوليات الوالدية بالتساوي بين ا¦باء وا<مهات  -٣٧
JOR/CO/٣، الفقرة ٤٩)، نظر� الستمرار تطبيق أحكام تمييزية من قانون ا<حوال الشخصية المؤقت لسنة ٢٠١٠. كما

(١٢)

يساور اللجنة قلق إزاء ما يلي:

(أ)        مع أن القانون فرض قيود� معّينة على تعدد الزوجات، فإنه ال يزال يجيزه، وهذه حالة تتعارض مع   
كرامة النساء والفتيات الالتي يدخلن هذا الزواج، وتؤثر سلب� في ا<طفال؛

تمتعهم  دون  يحول  ما  مسلم،  غير  ورجل  مسلمة  المرأة  المولودين  با<طفال  القانون  يعترف  ال  (ب)      
بجميع حقوقهم على قدم المساواة مع ا<طفال ا¦خرين؛

(ج)       في حالة الطالق، تمنح المادة ١٧٣ من قانون ا<حوال الشخصية المؤقت ا<م حضانة أطفالها حتى   
بلوغهم سن الخامسة عشرة، ولكن فقط حتى سن السابعة إذا كانت غير مسلمة.

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تقاسم ا<مهات وا¦باء المسؤولية عن أطفالهم بالتساوي، عمًال   -٣٨
بالفقرة ١ من المادة ١٨ من االتفاقية، وعلى ضمان عدم تمييز القوانين ضد الطفلة. وتحث اللجنة الدولة الطرف 

أيض� على ما يلي:

النساء  ضد  تميز  التي  ا<حكام  جميع  إلغاء  وضمان  المؤقت  الشخصية  ا<حوال  قانون  تنقيح  (أ)   
والفتيات وتؤثر سلب� في أطفالهن، كتلك التي تجيز تعدد الزوجات؛

غير  ورجل  مسلمة  امرأة  بين  زواج  من  المولودين  ا<طفال  ضد  التمييز  أشكال  من  شكل  أي  منع  (ب)   
مسلم، والقضاء عليها؛

لمبدأ  وفق�  القرارات  جميع  اتخاذ  ضمان  بغية  الطفل،  بحضانة  المتعلقة  تشريعاتها  مراجعة  (ج)   
تمّيز  التي  ا<حكام  وإلغاء  االتفاقية،  من  و١٢   ٣ المادتين  مع  تمشي�  وذلك  الفضلى،  الطفل  مصالح 

ضد ا<طفال <مهات غير مسلمات.

أسرية اoطفال المحرومون من بيئة 

أول  وإنشاء   ،٢٠٠٩ لسنة   ٤٩ رقم  اxيوائية  ا<طفال  رعاية  دور  وإدارة  ترخيص  نظام  باعتماد  اللجنة  ترحب   -٣٩
برنامج xيواء ا<طفال في محافظة الزرقاء. لكن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم انخفاض عدد ا<طفال المودعين 
في  كثيرة  أحيان  في  المتزوجات  غير  ا<مهات  أطفال  إيداع  وإزاء  بالتقرير،  المشمولة  الفترة  أثناء  مؤسسات  في 
ا<طفال  يجعل  ما  بعد،  سليم  نحو  على  اxيواء  برنامج  تنظيم  لعدم  أيض�  قلق  اللجنة  ويساور  مؤسسات. 

المحرومين من بيئتهم ا<سرية عرضة ل¯يذاء واxهمال.

تتخذ  بأن  وتوصيها  لlطفال،  البديلة  للرعاية  التوجيهية  المبادئ  إلى  الطرف  الدولة  انتباه  اللجنة  تلفت   -٤٠
تدابير فاعلة للتسريع في االنتقال من إيداع ا<طفال في أطر الرعاية المؤسسية إلى الرعاية ا<سرية، وأن تعزز في 
سبيل ذلك جهودها لوضع نظام لكفالة ا<طفال المحرومين من أسرهم يكون خاضع� للوائح تنظيمية جيدة. 

وينبغي للدولة الطرف أيض� ما يلي:

(١٣)

(أ)       ضمان تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية المناسبة لمراكز الرعاية البديلة وخدمات حماية   
في  إدماجهم  وإعادة  فيها  المودعين  ا<طفال  تأهيل  إعادة  تيسير  أجل  من  الصلة  ذات  الطفل 

المجتمع إلى أقصى حد ممكن؛

(ب)     تقديم الدعم لlمهات غير المتزوجات لتمكينهن من رعاية أطفالهن، وتنظيم حمالت توعية من   
أجل القضاء على الوصم االجتماعي المرتبط بالحمل خارج إطار الزواج؛

(ج)     العمـل على توفيـر ضمانـات مناسبــة ومعايــير واضحــــة تستند إلى احتياجات الطفل ومصالحه   
الفضلى من أجل اتخاذ قرار بشأن إيداعه في أطر الرعاية البديلة من عدمه؛

(د)     ضمان إجراء مراجعة دورية لحاالت إيداع ا<طفال في أطر الرعاية البديلة وفي المؤسسات، ورصد   
جودة الرعاية فيها، بطرق منها توفير قنوات يسهل الوصول إليها من أجل اxبالغ عن سوء معاملة 

ا<طفال ورصده وتصحيحه.

واو-  اsعاقة والصحة اoساسية والرعاية االجتماعية (المواد 6 و18(3) و23 و24 و26 و
27(3-1) و33)

اoطفال ذوو اsعاقة

ا<على  المجلس  وإنشاء   ٢٠٠٧ لسنة   ٣١ رقم  المعوقين  ا<شخاص  حقوق  قانون  باعتماد  اللجنة  ترحب   -٤١
لكنها  اxعاقة (٢٠٠٧-٢٠١٥).  ذوي  لlشخاص  الوطنية  االستراتيجية  اعتماد  عن  فضًال  المعوقين،  ا<شخاص  لشؤون 

تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ)       عدم استخـدام المــادة ٢ من القانــون رقم ٣١ تعريف اxعاقة الوارد في اتفاقية حقوق ا<شخاص   
ذوي اxعاقة، وإنما اعتمادها نموذج� طبي� ل¯عاقة؛

(ب)     محدودية البيانات المتاحة عن ا<طفال ذوي اxعاقة؛  

بصورة  إّال  إدماجهم  تعزز  ال  خاصة  صفوف  في  الحاالت  معظم  في  اxعاقة  ذوي  ا<طفال  وضع  (ج)       
محدودة نظر� لمحدودية التدابير المتخذة لتطوير التعليم الجامع؛

(د)       عدم حصول الغالبية العظمى من ا<طفال ذوي اxعاقة وا<طفال الذين يعانون من صعوبات في   
مختصين،  وموظفين  اجتماعيين  وأخصائيين  معلمين  وجود  مثل  مناسب،  دعم  على  التعلم 

لضمان إدماجهم إدماج� فعاًال في المدارس العادية؛

(ه)     استمرار ّشح التدابير الرامية إلى إدماج ا<طفال ذوي اxعاقة في ا<نشطة الترفيهية والثقافية في   
الدولة الطرف.

في ضوء المادة ٢٣ من االتفاقية وتعليق اللجنة العام رقم ٩(٢٠٠٦) المتعلق بحقوق ا<طفال المعوقين،   -٤٢
هذا  وتعزيز  اxعاقة  مع  التعامل  في  اxنسان  حقوق  على  القائم  النهج  اعتماد  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث 
وبأن  المجتمع،  يضعها  التي  والمواقفية  البيئية  الحواجز  في  تكمن  المعيقة  العوامل  بأن  يعترف  الذي  النهج 
في  فاعلين  ومساهمين  مشاركين  يصبحوا  أن  وبمقدورهم  الخاصة  حقوقهم  اxعاقة  ذوي  ا<طفال  لجميع 

المجتمع. وينبغي للدولة الطرف ما يلي:

(١٤)

(١٦) (١٧) (١٨) (١٩) (٢٠) (٢١) (٢٢) (٢٣) (٢٤)

(٢٥) (٢٦) (٢٧) (٢٨) (٢٩) (٣٠) (٣١) (٣٢) (٣٣) (٣٤) (٣٥)

مع  التعامل  في  االجتماعي  النموذج  يعكس  بما   ٢٠٠٧ لسنة   ٣١ رقم  القانون  من   ٢ المادة  تعديل  (أ)       
اxعاقة؛

نظر�   ،٢٠١٤ لعام  الوطني  التعداد  إطار  في  اxعاقة  ذوي  ا<طفال  عن  مالئمة  بيانات  جمع  تنظيم  (ب)     
<هميتها في وضع برامج وسياسات لهم؛

(ج)       وضـع سياسـة شامـلة من أجـل تطـوير التعليـم الجامع وضمان منحه ا<ولوية على إيداع ا<طفال   
العقلية  اxعاقات  ذوي  ا<طفال  إلى  خاص  بشكل  االلتفات  مع  متخصصة،  مؤسسات  في 

والمتعددة؛

(د)      تشغيل أعداد كافية من المعلمين والمهنيين المتخصصين لتقديم الدعم الفردي لlطفال في   
جميع المدارس، وضمان تدريب جميع المهنيين تدريب� مناسب� ليتمكن جميع ا<طفال ذوي اxعاقة 

من التمتع بصورة فعالة بحقهم في تعليم جامع ذي جودة؛

(ه)     اتخاذ جميع التدابير الالزمة لضمان إدماج ا<طفال ذوي اxعاقة في ا<نشطة الترفيهية والثقافية؛  

الوصم  مكافحة  أجل  من  وا<سر  العامة  وجمهور  الحكومة  تستهدف  توعية  حمالت  تنفيذ  (و)     
االجتماعي والتحامل اللذين يعاني منهما ا<طفال ذوو اxعاقة، وتعزيز صورة إيجابية عن ا<طفال 

والبالغين ذوي اxعاقة؛

(ز)       النظر في التصديق على البروتوكول االختياري التفاقية حقوق ا<شخاص ذوي اxعاقة.  

الصحة والخدمات الصحية

عن  فضًال  ا<طفال،  ووفيات  النفاسية  الوفيات  خفض  صعيد  على  المحرز  الكبير  بالتقدم  اللجنة  ترحب   -٤٣
اعتراف الدولة الطرف بالحاجة إلى مزيد من الجهود لخفض معدل وفيات ا<طفال دون سن الخامسة. وتالحظ 
اللجنة باهتمام أيض� إقرار قانون الضمان االجتماعي المؤقت رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ الذي يمنح ا<طفال الحق في التمتع 

بعدد من إعانات الضمان االجتماعي. لكن قلق� بالغ� يساور اللجنة لما يلي:

(أ)        المعدالت المفزعة لسوء التغذية بين ا<طفال في مخيم الزعتري؛  

(ب)     سـوء التغذيـة الـذي ال يزـال يؤثـر بصـورة أكبـر في ا<طفـال الذيـن يعيشـون في المناطــــــق النائية   
وا<طفال المنتمين <فقر الشرائح السكانية؛

(ج)       ا<مراض المعدية التي ال تزال ا<سباب الرئيسية لمراضة ا<طفال؛  

(د)       تغطية جميع ا<طفال بالتأمين الصحي التي لم تتحقق بعد.  

يمكن  صحي  مستوى  بأعلى  التمتع  في  الطفل  حق  بشأن   (٢٠١٣)١٥ رقم  العام  اللجنة  تعليق  ضوء  في   -٤٤
بلوغه، توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف حصول جميع ا<طفال بالتساوي على خدمات صحية ذات جودة 
ا<طفال  سيما  وال  وتهميش�،  حرمان�  الحاالت  أشد  في  لlطفال  ا<ولوية  منح  إلى  تهدف  تدابير  اعتماد  طريق  عن 
تتخذ  أن  أيض�  الطرف  للدولة  وينبغي  المعدية.  وا<مراض  ا<طفال  تغذية  لسوء  التصدي  طريق  وعن  الالجئين، 

التدابير الالزمة من أجل شمول جميع ا<طفال بالتأمين الصحي على النحو الواجب.

صحة المراهقين

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تجريم اxجهاض في جميع الحاالت بموجب المادة ٣٢١ من قانون العقوبات،   -٤٥
ويساور  للخطر.  حياتهن  تعّرض  مأمونة  غير  بطريقة  الخفاء  في  اxجهاض  إلى  المراهقات  لجوء  إلى  يؤدي  ما 
اللجنة قلق أيض� إزاء عدم توفر معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين صحة المراهقين، بما 

في ذلك عن طريق التثقيف في مجال الصحة الجنسية واxنجابية وتحسين خدمات الصحة العقلية للشباب.

في ضوء تعليق اللجنة العام رقم ٤(٢٠٠٣) المتعلق بصحة المراهقين ونمّوهم في إطار اتفاقية حقوق   -٤٦
الطفل وتعليقها العام رقم ١٥(٢٠١٣) المتعلق بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، تحث 
اللجنة الدولة الطرف على أن تزيل صفة الجرم عن اxجهاض، وأن تراجع تشريعاتها، بشكل خاص من أجل كفالة 
دائم�.  واحترامها  اxجهاض  قرارات  في  ا<طفال  آراء  سماع  تضمن  وأن  الحوامل،  للمراهقات  الفضلى  المصالح 
شاملة  سياسة  الطرف  الدولة  تعتمد  بأن  وتوصي   (٦٥ الفقرة   ،٣/CRC/C/JOR/CO) السابقة بتوصيتها  اللجنة  وتذّكر 
في  واxنجابية  الجنسية  الصحة  مجال  في  التثقيف  إدراج  تضمن  وبأن  واxنجابية،  الجنسية  المراهقين  لصحة 
وا<مراض  المبكر  الحمل  منع  على  بتركيز  والمراهقين،  المراهقات  لفائدة  وتوجيهه  اxلزامية  المدرسية  المناهج 

المنقولة جنسي�.

اsيدز وفيروس نقص المناعة البشرية

البشرية/اxيدز  المناعة  نقص  فيروس  مكافحة  بشأن  الوطنية  االستراتيجية  بالخطة  اللجنة  ترحب   -٤٧
بفيروس  المعرفة  إلى  كبير  بشكل  عموم�  والسكان  المراهقين  افتقار  استمرار  بقلق  تالحظ  أنها  غير   ،(٢٠١٢-٢٠١٦)
المشورة  خدمات  إلى  والفتيات  النساء  وصول  تعّذر  إزاء  أيض�  بالقلق  اللجنة  وتشعر  البشرية/اxيدز.  المناعة  نقص 
ل¯صابة  عرضة  ا<شد  الفئات  على  الذكرية  الواقيات  توزيع  ضمان  وعدم  الحوامل،  رعاية  عيادات  في  والفحص 

بالفيروس، بمن في ذلك المراهقون.

وحقوق  البشرية/اxيدز  المناعة  نقص  بفيروس  المتعلق   (٢٠٠٣)٣ رقم  العام  اللجنة  تعليق  ضوء  في   -٤٨
الطفل، توصي اللجنة بأن تحّسن الدولة الطرف إمكانية الحصول على معلومات وخدمات ذات جودة ومناسبة 
بأن  اللجنة  وتوصي  واxنجابية.  الجنسية  والصحة  البشرية/اxيدز  المناعة  نقص  فيروس  مجال  في  ا<طفال  لسن 
بين  المشترك  المتحدة  ا<مم  برنامج  منها  جهات  من  التقنية  المساعدة  ذلك  سبيل  في  الطرف  الدولة  تلتمس 

منظمات ا<مم المتحدة لمكافحة اxيدز ومنظمة ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

المستوى المعيشي

ترحب اللجنة بالتقدم الهام الذي أحرزته الدولة الطرف على صعيد التنمية البشرية، لكنها تشعر بالقلق   -٤٩
<ن وطأة الفقر في الدولة الطرف تطال ا<طفال أكثر من غيرهم بكثير، و<ن صندوق المعونة الوطنية ما زال ال 
في  العجز  تقليص  إلى  تهدف  مالية  سياسات  اعتماد  <ن  أيض�  بالقلق  اللجنة  وتشعر  كاٍف.  بشكل  يشملهم 
الفترة  في  الفقر  مكافحة  صعيد  على  الطرف  الدولة  أحرزته  الذي  التقدم  في  سلب�  أّثر  الوطنية  الميزانية 
المشمولة بالتقرير. ويساور اللجنة قلق كذلك <ن الكثير من ا<سر الفلسطينية تعيش في فقر في الدولة الطرف 
وضع  إلى  تفتقر  كونها  المجانية  ا<ساسية  الخدمات  أو  الوطنية  المعونة  صندوق  من  االستفادة  عليها  ويتعذر 

قانوني.

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إجراء مشاورات محددة ا<هداف مع ا<سر وا<طفال ومنظمات   -٥٠
االستراتيجيات  تعزيز  أجل  من  ا<طفال  فقر  مسألة  بشأن  الطفل  حقوق  مجال  في  الناشطة  المدني  المجتمع 
منح  تضمن  أن  أيض�  الطرف  للدولة  وينبغي  الفقر.  من  الحد  خطة  في  الطفل  حقوق  إعمال  إلى  الرامية  والتدابير 
ا<طفال الذي يعيشون في فقر ا<ولوية في صندوق المعونة الوطنية وإجراء تقييمات ٣<ثر السياسات والتدابير 
الهادفة إلى تقليص العجز في الميزانية الوطنية على ا<طفال. وتحث اللجنة الدولة الطرف على معالجة الوضع 
لlطفال  المجانية  ا<ساسية  الخدمات  تقديم  وضمان  فيها،  تقيم  التي  الفلسطينية  لlسر  القانوني 

الفلسطينيين وشمولهم في صندوق المعونة الوطنية.

زاي- التعليم واoنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28 و29 و30 و31)

التعليم، بما يشمل التدريب والتوجيه المهنيين

معدل  من  للحد  بالتقرير  المشمولة  الفترة  في  الطرف  الدولة  بذلتها  التي  الجهود  بارتياح  اللجنة  تالحظ   -٥١
التسرب وتطوير التعليم المبكر. لكنها ال تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

عن  فضًال  أردنيين،  غير  وآباء  أردنيات  <مهات  ا<طفال  بينهم  ومـن  ا<ردنييـن،  غيـر  ا<طفـال  تعـرض  (أ)       
ا<حيان،  بعض  في  ا<ردنية،  الجنسية  منهم  ُسحبت  ممن  فلسطيني  أصل  من  لوالدين  ا<طفال 
غير  وهم  الحكومية،  والثانوية  االبتدائية  بالمدارس  بالتحاقهم  يتعلق  فيما  تمييزية  لممارسات 

مؤهلين لالستفادة من التعليم العام المجاني؛

(ب)     محدودية فرص وصول الشابات المتزوجات إلى نظام التعليم؛  

(ج)       مالحظة زيادة في عدد الطالب، وال سيما الفتيان، الذين تسربوا من المدارس <سباب اقتصادية على   
مدار ا<عوام ا<خيرة؛

(د)      استمرار انتشار العنف في المدارس على نطاق واسع، وال سيما ضد ا<طفال ¦باء غير أردنيين.  

تحث اللجة الدولة الطرف على ما يلي:  -٥٢

(أ)       اتخاذ تدابير فورية لضمان تمتع جميع ا<طفال الذين يعيشون فيها بحقهم في تعليم ابتدائي   
مجاني دون تمييز، وتحقيق� لذلك، تعديل التشريعات والتصدي للممارسات التي تؤدي إلى التمييز 

ضد ا<طفال من أصل فلسطيني وا<طفال <مهات أردنيات وآباء غير أردنيين؛

(ب)    ضمان دعم المراهقات الحوامل وا<مهات المراهقات ومساعدتهن على مواصلة تعليمهن في   
المدارس العادية؛

(ج)       اتخاذ التدابير الالزمة لتحسين القدرة على الوصول إلى التعليم وتحسين جودته، وتوفير تدريب ذي   
جودة للمعلمين، بتركيز خاص على المناطق الريفية بغية التصدي لمشكلة التسرب من المدرسة؛

(د)      مواصلة التوسع في تعليم الطفولة المبكرة وفق سياسة شاملة وكلية لرعاية الطفولة المبكرة   
ونمائها.

أهداف التعليم

ترحب اللجنة بالمبادرات الرامية إلى تعميم المنظور الجنساني في التعليم التي وردت في تقرير الدولة   -٥٣
بالقلق  تشعر  لكنها  السلبية.  النمطية  الصور  تتحدى  للمعلمين  وأدلة  مدرسية  كتب  تطوير  وبخاصة  الطرف، 
صورتهن  تقوض  التي  الفتيات،  ضد  الراسخة  السلبية  النمطية  الصور  الستمرار  التصدي  عن  المبادرات  هذه  لقصور 

عن أنفسهن. كما تأسف اللجنة لعدم بذل جهود كافية لتطوير التعليم في مجاَلي التسامح والسالم.

على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث  التعليم،  بأهداف  المتعلق   (٢٠٠١)١ رقم  العام  اللجنة  تعليق  مراعاة  مع   -٥٤
تعزيز الجهود التي تبذلها لتعميم المناهج التعليمية غير القائمة على صور نمطية التي تتصدى لlسباب البنيوية 
جميع المستويات. وتوصي  للتمييز الجنساني، وتعزيز الفرص التعليمية واxنجاز التعليمي للفتيات والفتيات على 
المناهج  في  والسالم  التسامح  مجاَلي  في  التثقيف  xدماج  جهودها  الطرف  الدولة  تكثف  بأن  أيض�  اللجنة 

المدرسية.

حاء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب)-(د) و
(38-40

اoطفال ملتمسو اللجوء واoطفال الالجئون

تثني اللجنة على الدولة الطرف لجميع التدابير التي اتخذتها من أجل التعامل مع التدفق الهائل لالجئين   -٥٥
من  العاملين  ا<طفال  بشؤون  الخاصة  الوطنية  اللجنة  إنشاء  ذلك  في  بما  ا<طفال،  من  ونصفهم  السوريين، 
الالجئين السوريين. لكن اللجنة قلقة إزاء استمرار تعّذر حصول معظم ا<طفال الالجئين السوريين على التعليم، 
القسري،  والزواج  المنزلي  للعنف  النطاق  الواسع  واالنتشار  العمل  في  واالستغالل  التغذية  لسوء  تعرضهم  وإزاء 
التي  المعاملة  إزاء  أيض�  عميق  قلق  اللجنة  ويساور  أردنيين.  شرطة  أفراد  إلى  المنسوبة  العنف  حاالت  بعض  وإزاء 

تتلقاها ا<سر وا<طفال من الالجئين الفلسطينيين الفاّرين من الجمهورية العربية السورية، وبخاصة ما يلي:

(أ)        الموقف الذي تعتمــده السلطات مـنذ كانــــون الثانــي/يناير ٢٠١٣ المتمثل في منع منهجي لدخول   
ا<سر الالجئة الفلسطينية الفاّرة من الجمهورية العربية السورية، فضًال عن ترحيل عشرات ا<طفال 

الفلسطينيين الذين دخلوا البلد وإعادتهم إلى الجمهورية العربية السورية؛

(ب)     حاالت ُمنعت فيها أمهات فلسطينيات فررن من الجمهورية العربية السورية من دخول ا<ردن، في   
حين ُسمح <زواجهن وأطفالهن السوريين بالدخول؛

(ج)     حـاالت ُسمـح فيهـا <طفال أصيـــبوا في الجمهـورية العربيــة السورية بدخول ا<ردن لتلقي العالج   
إلى  جرحى  فلسطينيون  أطفال  فيها  ُرّحل  وحاالت  بالدخول،  <سرهم  التصريح  دون  لكن  الطبي 

الجمهورية العربية السورية، في حين ُسمح <مهاتهم ا<ردنيات بالبقاء في الدولة الطرف.

ا<وضاع  لتحسين  محددة  برامج  وتنفيذ  المالئمة  التدابير  جميع  اتخاذ  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٥٦
والرعاية  التعليم  على  الحصول  على  قدرتهم  منها  أمور  جملة  وضمان  السوريين،  الالجئين  لlطفال  المعيشية 
الصحية والتغذية الجيدة، وحمايتهم من شتى أشكال االستغالل في العمل والعنف، وممارسات الزواج القسري 
أو المبكر فيما يتعلق بالفتيات الصغيرات. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان عدم منع أي طفل الجئ 
فلسطيني فاّر من الجمهورية العربية السورية من دخول ا<ردن أو ترحيله ليعود إلى الجمهورية العربية السورية، 
وعلى ضمان أن يعامل هؤالء ا<طفال أسوًة با<طفال السوريين في الدولة الطرف. وتوصي اللجنة أيض� بأن تصّدق 

الدولة الطرف على االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين لعام ١٩٥١ وبروتوكولها لعام ١٩٦٧.

االستغالل االقتصادي، بما في ذلك عمل اoطفال

ترحب اللجنة بمشروع "مكافحة عمل ا<طفال عن طريق التعليم" الذي أطِلق في تشرين الثاني/نوفمبر   -٥٧
٢٠٠٨، فضًال عن تعيين عشرين ضابط ارتباط في مجال عمل ا<طفال في عام ٢٠١٠، لكنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

وتجارة  الجملة  تجارة  قطاعات  في  العمل  في  رئيسي،  بشكل  فتيان  وهم  ا<طفال،  آالف  استمرار  (أ)        
التجزئة والزراعة، وانتشار عمل ا<طفال على نطاق واسع بين الالجئين السوريين؛

(ب)    مواجهة عدد من الفتيات الالتي يشتغلن عامالت منزليات أوضاع� قاسية، وتعّرضهن بشكل كبير   
ل¯يذاء البدني والجنسي؛

(ج)      تعزيز وحدة عمل ا<طفال لم يؤّد إلى زيادة اxدانات بحق مستغّلي ا<طفال.  

تحث اللجنة الدولة الطرف على تسريع جهودها للقضاء على عمل ا<طفال. وينبغي للدولة الطرف منح   -٥٨
منزليات.  عامالت  يشتغلن  الالتي  الفتيات  وبخاصة  ا<طفال،  عمل  أشكال  أسوأ  من  ا<طفال  النتشال  ا<ولوية 
بأن  أيض�  اللجنة  وتوصي  اقتصادي�.  ا<طفال  مستغّلي  ضد  قضائية  دعاوى  تحريك  ضمان  الطرف  للدولة  وينبغي 
تصّدق الدولة الطرف على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ١٨٩(٢٠١١) المتعلقة بالعمل الالئق للعمال المنزليين، 

وبأن تواصل التماس مساعدة البرنامج الدولي للقضاء على عمل ا<طفال.

أطفال الشوارع

تأسف اللجنة إزاء استمرار ضعف المعرفة فيما يتعلق بظاهرة ا<طفال العاملين في الشوارع وحالتهم،   -٥٩
الشوارع  أطفال  على  القبض  إلقاء  في  الشرطة  استمرار  إزاء  خاص  بقلق  اللجنة  وتشعر  السابقة.  توصياتها  رغم 
واضحة  استراتيجية  إلى  االفتقار  استمرار  وإزاء  ذووهم،  يكفلهم  أن  إلى  الزمن  من  قصيرة  فترات  واحتجازهم 

xعادة تأهيل أولئك ا<طفال وتلبية احتياجاتهم.

مّدهم  بل  الشوارع واحتجازهم،  إلقاء القبض على أطفال  عدم  الطرف على ضمان  اللجنة الدولة  تحث   -٦٠
واللباس  التغذية  من  يكفيهم  بما  وتزويدهم  معهم،  العمل  على  مدربين  مرشدين  طريق  عن  بالمساعدة 
والمأوى، فضًال عن الخدمات االجتماعية والصحية، بما فيها خدمات التعافي وإعادة اxدماج االجتماعي، والفرص 
ما  بحسب  الكامل،  نمائهم  دعم  بغية  الحياتية  المهارات  على  والتدريب  المهني  التدريب  تشمل  التي  التعليمية 

أوصت به اللجنة سابق�.

بيع اoطفال واالتجار بهم واختطافهم

االتجار  لمنع  الوطنية  واالستراتيجية   ،٢٠٠٩ لسنة   ٩ رقم  بالبشر  االتجار  منع  قانون  باعتماد  اللجنة  ترحب   -٦١
ا<طفال  اعتبار  يمكن  ال  أنه  إلى  الحوار  أثناء  اxشارة  وتالحظ  عملها.  وإطار   ٢٠١٠ آذار/مارس  في  ُأطِلقت  التي  بالبشر 
ضحايا االتجار جناة، لكنها تشعر بقلق بالغ إزاء اعتراف الوفد باحتمال إيداع ا<طفال الضحايا في مرافق االحتجاز 
لlطفال  وعبور  وجهة  بلد  تزال  ال  الطرف  الدولة  <ن  أيض�  قلق  اللجنة  ويساور  لهم.  ملجأ  توفر  لعدم  نظر� 
الفترة  في  بالبشر  االتجار  بجرائم  المدانين  ا<شخاص  عدد  و<ن  با<شخاص،  الجنسي  واالتجار  للسخرة  المعرضين 
خدمات  إلى  الضحايا  معظم  أحيل  إذ  االتجار،  لضحايا  المقدمة  الحماية  ولقصور  قليًال،  ظل  بالتقرير  المشمولة 

إيواء تديرها منظمات غير حكومية.

تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لتنفيذ قانون منع االتجار بالبشر رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ تنفيذ�   -٦٢
الجريمة.  خطورة  مع  تتناسب  بهم  عقوبات  وإنزال  وإدانتهم  فعالة  بصورة  با<طفال  المّتجرين  ومالحقة  فعاًال، 
وينبغي للدولة الطرف أن تضمن عدم إيداع أي من ا<طفال الضحايا في مرافق االحتجاز، وإنما تزويدهم بخدمات 

حماية وإعادة تأهيل شاملة، بما فيها المأوى المناسب.

إدارة قضاء اoحداث

تنظر اللجنة بإيجابية إلى إنشاء إدارة شرطة ا<حداث عام ٢٠١١ في العاصمة عّمان من أجل دعم عملية   -٦٣
العدالة اxصالحية، ووضع "برنامج ِفَرق الدمج المجتمعي وا<سري" لتحويل ا<طفال الجانحين، لكنها تشعر 

بالقلق إزاء بقاء السن الدنيا للمسؤولية الجنائية سبع سنوات. ويساورها قلق أيض� إزاء ما يلي:

(أ)         عدم إدراج نص في مشروع قانون ا<حداث xنشاء محاكم أحداث متخصصة، وافتقاره إلى أحكام   
بشأن تقديم المساعدة القانونية المجانية لlطفال، وفرضه عقوبات تقيد الحرية أكثر من تقديمه 
بدائل لالحتجاز، وعدم تعامله مع نتائج عمليات تفتيش مرافق االحتجاز التي يوَدع فيها ا<طفال أو 

متابعة تلك العمليات؛

(ب)     محاكمة ا<طفال في محاكم البالغين في حالة اشترك في ارتكاب الجريمة بالغون وأطفال؛  

(ج)       استمرار وجود ضعف واضح في التعليم المتعلق بعدالة ا<حداث.  

لlحداث  والتأهيلية  اxصالحية  للعدالة  نظام  لوضع  جهودها  الطرف  الدولة  تعزز  بأن  اللجنة  توصي   -٦٤
يتماشى تماشي� كامًال مع االتفاقية، وبخاصة المواد ٣٧ و٣٩ و٤٠، ومع معايير ذات صلة أخرى، ومع تعليق اللجنة 
العام رقم ١٠(٢٠٠٧) المتعلق بحقوق الطفل في قضاء ا<حداث. وبصورة خاصة، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما 

يلي:

إلى  الجنائية  المسؤولية  سن  ترفع  ا<حداث  قانون  لمشروع  معدلة  صيغة  اعتماد  في  التعجيل  (أ)        
مستوى مقبول دولي�، بحسب ما أوصت به اللجنة سابق�؛

(ب)     ضمان أن القانون الجديد ينص على إنشاء محاكم أحداث متخصصة تركز على العدالة اxصالحية   
الدعاوى  وطيلة  اxجراءات  من  مبكرة  مرحلة  في  لlطفال  المجانية  القضائية  المساعدة  وتقدم 

القضائية؛

(ج)       ضمان اللجوء إلى االحتجاز، بما في ذلك االحتجاز رهن المحاكمة، كتدبير أخير و<قصر وقت ممكن،   
بغية  منتظمة  بصورة  التدبير  هذا  مراجعة  وضمان  الخطورة،  شديدة  الجرائم  قضايا  في  حتى 
سحبه. وينبغي أن ُتمنح ا<ولوية ما أمكن إلى التدابير البديلة لالحتجاز، مثل التحويل أو إطالق السراح 

تحت المراقبة أو الوساطة أو اxرشاد أو خدمة المجتمع؛

(د)      تعيين قضاة متخصصين لlطفال وضمان تلّقيهم التعليم والتدريب المالئمين؛  

(ه)     االستفادة من أدوات المساعدة التقنية التي وضعها الفريق المشترك بين الوكاالت المعني بقضاء   
والجريمة  بالمخدرات  المعني  المتحدة  ا<مم  مكتب  ومنها  فيه،  العضو  والجهات  ا<حداث 
الحكومية،  غير  والمنظمات  اxنسان  لحقوق  السامية  المتحدة  ا<مم  ومفّوضية  واليونيسيف 

والتماس المساعدة التقنية في مجال عدالة ا<حداث من أعضاء الفريق.

اoطفال ضحايا الجرائم والشهود عليها

توصي اللجنة أيض� بأن تضمن الدولة الطرف وضع ا<حكام وا<نظمة القانونية المناسبة من أجل توفير   -٦٥
الحماية المطلوبة بموجب االتفاقية إلى جميع ا<طفال ضحايا الجرائم و/أو الشهود عليها، مثل ا<طفال ضحايا 
هذه  على  الشهود  وا<طفال  واالتجار،  واالختطاف  واالقتصادي،  الجنسي  واالستغالل  المنزلي،  والعنف  اxيذاء، 
الجرائم، وبأن تراعي بصورة كاملة المبادئ التوجيهية بشأن العدالة في ا<مور المتعلقة با<طفال ضحايا الجريمة 

والشهود عليها.

طاء- التصديق على البروتوكول االختياري المتعلق بإجراء تقديم البالغات

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء   -٦٦
تقديم البالغات، في سبيل المضي في تعزيز إعمال حقوق الطفل.

ياء- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق اsنسان

الصكوك  على  تصدق  بأن  الطفل،  حقوق  إعمال  تعزيز  في  المضي  سبيل  في  الطرف،  الدولة  اللجنة  توصي   -٦٧
االختفاء  من  ا<شخاص  جميع  لحماية  الدولية  االتفاقية  وهي  بعد،  إليها  تنضم  لم  التي  اxنسان  لحقوق  ا<ساسية 
البروتوكوالت  عن  فضًال  أسرهم،  وأفراد  المهاجرين  العمال  جميع  حقوق  لحماية  الدولية  واالتفاقية  القسري، 
بالحقوق  الخاص  الدولي  والعهد  والسياسية،  المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  من  بكل  الملحقة  االختيارية 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب 

وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق ا<شخاص ذوي اxعاقة.

كاف- المتابعة والنشر

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الالزمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في   -٦٨
العليا  والمحكمة  المعنية  والوزارات  والبرلمان  الدولة  رأس  إلى  إحالتها  منها  بوسائل  الختامية،  المالحظات  هذه 

والسلطات المحلية للنظر فيها على النحو الالزم واتخاذ مزيد من اxجراءات بشأنها.

التي  الخطية  والردود  والخامس  الرابع  الدوريين  للتقريرين  الجامع  التقرير  ُيتاح  بأن  أيض�  اللجنة  وتوصي   -٦٩
منها  بطرق  البلد،  بلغات  واسع  نطاق  على  الختامية)  الصلة (المالحظات  ذات  والتوصيات  الطرف  الدولة  قدمتها 
ومجموعات  اxعالم  ووسائل  المدني  المجتمع  ومنظمات  العامة  لجمهور  الحصر،  ال  المثال  سبيل  على  اxنترنت 
بها  الملحقة  االختيارية  والبروتوكوالت  االتفاقية  بشأن  النقاش  إثارة  بغية  وا<طفال،  المهنية  والفئات  الشباب 

والتوعية بها وتنفيذها ورصدها.

الم- التقرير المقبل

ُتدرج  وأن   ٢٠١٩ حزيران/يونيه   ٢٢ بحلول  السادس  الدوري  تقريرها  تقدم  أن  إلى  الطرف  الدولة  اللجنة  تدعو   -٧٠
المنسقة  التوجيهية  للمبادئ  يمتثل  أن  للتقرير  وينبغي  الختامية.  المالحظات  هذه  متابعة  عن  معلومات  فيه 
٢٠١٠ (CRC/C/٥٨/Rev.٢ و ١ تشرين ا<ول/أكتوبر  لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في 

Corr.١)، وأّال يتجاوز عدد كلماته ٢٠٠ ٢١ كلمة (انظر قرار الجمعية العامة ٢٦٨/٦٨ المؤرخ ٩ نيسان/أبريل ٢٠١٤، الفقرة ١٦). 
وفي حالة تجاوز التقرير المقدم العدد المحدد للكلمات، سُيطلب إلى الدولة الطرف اختصاره وفق� للقرار المشار 
إليه أعاله. وفي حالة لم تتمكن الدولة الطرف من مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، ال يمكن ضمان ترجمة التقرير 

<غراض النظر فيه من جانب هيئة المعاهدة.

للشروط  وفق�  المستجدات  آخر  تتضمن  أساسية  وثيقة  تقديم  إلى  أيض�  الطرف  الدولة  اللجنة  وتدعو   -٧١
اعتمدها  التي  التقارير،  لتقديم  المنسقة  التوجيهية  المبادئ  في  الواردة  المشتركة  ا<ساسية  بالوثيقة  المتعلقة 
االجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق اxنسان في حزيران/يونيه ٢٠٠٦ (HRI/GEN/٢/Rev.٦، الفصل 
ا<ول). وال ينبغي أن يتجاوز عدد كلمات الوثيقة ا<ساسية ٤٠٠ ٤٢ كلمة، كما حددته الجمعية العامة في قرارها ٢٦٨/٦٨ 

(الفقرة ١٦).

ُتجمع  التي  البيانات  وتحلل  البيانات،  لجمع  ومركزي�  شامًال  نظام�  الطرف  الدولة  تنشئ  بأن  اللجنة  توصي   -٧
الستخدامها كأساس لتقييم التقدم المحرز والمساعدة في تصميم سياسات وبرامج لتنفيذ البروتوكول االختياري. 
االجتماعية  والخلفية  والقومي  اxثني  وا<صل  الجغرافي  والموقع  والجنس  السن  حسب  البيانات  تصنيف  وينبغي 
عدد  عن  بيانات  جمع  أيض�  وينبغي  االختياري.  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  تحليل  تسهيل  أجل  من  االقتصادية، 
المالحقات القضائية واxدانات، مصنفة حسب طبيعة الجريمة. وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف تعاونها التقني 

في ذلك الصدد مع جهات منها منظمة ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج ا<مم المتحدة اxنمائي.

رابعS- تدابير التنفيذ العامة

خطة العمل الوطنية

سيما  وال  االختياري،  البروتوكول  بتنفيذ  صلة  لها  شتى  وطنية  وخطط  استراتيجيات  وجود  اللجنة  تالحظ   -٨
االستراتيجية الوطنية لمنع االتجار بالبشر. ولكنها تشعر مع ذلك بالقلق إزاء عدم وجود اتساق أو تنسيق جيد فيما بين 

تلك االستراتيجيات، ما يؤثر في قدرة الدولة الطرف على التصدي لجميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري.

التي  المسائل  جميع  معالجة  إلى  تحديد�  تهدف  وطنية  عمل  خطة  الطرف  الدولة  تضع  بأن  اللجنة  توصي   -٩
يشملها البروتوكول االختياري، وبأن تضع أهداف� ومؤشرات واضحة وُتوفر الموارد البشرية والمالية المناسبة من أجل 
البروتوكول  أحكام  جميع  بتنفيذ  خاص�  اهتمام�  تولي  أن  لها  ينبغي  بذلك،  الطرف  الدولة  قيام  ولدى  تنفيذها. 
االختياري، مع مراعاة الوثائق الختامية التي اعتمدها المؤتمر العالمي لمكافحة االستغالل الجنسي لlطفال <غراض 

تجارية في ا<عوام ١٩٩٦ و٢٠٠١ و٢٠٠٨ في ستوكهولم، ويوكوهاما باليابان، وريو دي جانيرو بالبرازيل، على التوالي.

التنسيق والتقييم   

تالحظ اللجنة تقاسم عدة وزارات مسؤولية تنفيذ البروتوكول االختياري، واضطالع المجلس الوطني لشؤون   -١٠
ا<سرة والمجلس ا<على لشؤون ا<شخاص المعوقين بدور أيض� في ذلك الصدد، لكنها تشعر بالقلق إزاء االفتقار إلى 

آلية مخصصة تحديد� لتنسيق عملية تنفيذ البروتوكول االختياري وتقييمها.

توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف آلية تنسيق قادرة على االضطالع بالقيادة واxشراف العام الفعال على   -١١
وتنفيذها،  الطفل  حقوق  مجال  في  السياسات  بوضع  ُتعنى  التي  المختلفة  والوزارات  الوكاالت  بين  التنسيق  صعيد 

وبرصد تنفيذ البروتوكول االختياري.

النشر والتوعية   

يساور اللجنة القلق إزاء االفتقار إلى أنشطة منهجية وشاملة لنشر البروتوكول االختياري بحد ذاته والتوعية   -١٢
به، <ن ذلك ُيسهم في تدّني مستوى فهم الجرائم المشمولة به بين الناس عامة وا<طفال والفئات المهنية العاملة 
مع ا<طفال ومن أجلهم. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء استمرار التستر على جرائم بيع ا<طفال واستغاللهم في 
البغاء وفي المواد اxباحية والتكتم عنها إلى حد بعيد، نظر� إلى الحساسية االجتماعية الثقافية التي تحيط بها في 

الدولة الطرف.

توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها لنشر أحكام البرتوكول االختياري على نطاق واسع بين الناس   -١٣
عامة، بمن فيهم ا<طفال - بطريقة مواتية لهم - وأسرهم ومجتمعاتهم المحلية. وينبغي للدولة الطرف أيض� ما 

يلي:

وضع برامج تثقيفية مراعية لنوع الجنس بشأن التدابير والمساعدة وآليات اxبالغ الرامية إلى منع  (أ)   
مع  وثيق  بتعاون  وذلك  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  للجرائم  ضحايا  ا<طفال  وقوع 

المجتمعات المحلية وا<طفال الضحايا؛

االبتدائي  التعليم  مناهج  في  منظمة  بصورة  االختياري  بالبروتوكول  المتصلة  المسائل  إدراج  (ب)   
والثانوي؛

الشرطة  أفراد  سيما  وال  الصلة،  ذات  المهنية  الفئات  جميع  بين  االختياري  البروتوكول  نشر  (ج)    
الوطني  المجلس  وأعضاء  االجتماعيين  وا<خصائيين  اxعالم  وممثلي  العاّمين  والمدعين  والقضاة 

لشؤون ا<سرة والوزارات المعنية.

التدريب

ترحب اللجنة بأنشطة التدريب في مجال االتجار بالبشر التي ُنّظمت للقضاة والمدعين العاّمين بالتعاون مع   -١٤
في  الرسمية  الحدودية  النقاط  في  العاملين  الموظفين  وبتدريب  حكومية،  غير  ومنظمات  دولية  حكومية  منظمات 
كافية  غير  تزال  ال  االختياري  البروتوكول  على  التدريب  أنشطة  <ن  بالقلق  تشعر  لكنها  االتجار،  ضحايا  تحديد  مجال 

بشكل عام وال تصل إلى جميع المهنيين العاملين مع ا<طفال ومن أجلهم.

المشمولة  المجاالت  جميع  على  التخصصات  متعددة  تدريب  برامج  الطرف  الدولة  تضع  بأن  اللجنة  توصي   -١٥
المصلحة.  أصحاب  من  وغيرها  المحلية  المجتمعات  مشاركة  على  تقوم  عملية  طريق  عن  االختياري  بالبروتوكول 
ومن  ا<طفال  مع  يعملون  وأفراد  ومؤسسات  مهنية  فئات  من  الشأن  أصحاب  لجميع  التدريب  هذا  إتاحة  وينبغي 
أجلهم. وتوصي اللجنة كذلك بأن تكفل الدولة الطرف إجراء تقييم منهجي لجميع برامج التدريب على البروتوكول 

االختياري بغية تعزيز تأثيرها ومدى أهميتها.

تخصيص الموارد   

للخطط  الالزمة  الموارد  توفر  لضمان  سنوية  منح�  يخصص  العامة  الموازنة  قانون  أن  اللجنة  تالحظ   -١٦
الميزانية  مخصصات  عن  معلومات  وجود  لعدم  تأسف  لكنها  الطفل،  بحقوق  المتعلقة  الوطنية  واالستراتيجيات 

المرصودة بوضوح <نشطة مصممة تحديد� لتنفيذ البروتوكول االختياري من قبل الوزارات المعنية.

بطرق  االختياري،  البروتوكول  لتنفيذ  واضحة  ميزانية  مخصصات  الطرف  الدولة  تحدد  بأن  اللجنة  توصي   -١٧
منها رصد مخصصات من الميزانية العادية للموارد البشرية والتقنية والمالية الالزمة لوضع برامج تتصل بأحكام 
البروتوكول االختياري، وال سيما في مجال التحقيقات الجنائية والمساعدة القانونية والتعافي البدني والنفسي 

للضحايا.

منع بيع اoطفال واستغاللهم في البغاء وفي المواد اsباحية (الفقرتان 1   -Sخامس
و2 من المادة 9)

التدابير المعتمدة لمنع وقوع الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول االختياري

خاص  وبشكل  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  لمنع  ات³ِخذت  التدابير  بعض  أن  اللجنة  تالحظ   -١٨
لمنع وصول ا<طفال إلى المواد اxباحية على اxنترنت، لكنها تشعر بالقلق الستمرار النقص في التدابير الوقائية 
ا<سباب  تحديد  إلى  الهادفة  التدابير  عن  فضًال  جنسي�،  ا<طفال  الستغالل  التصدي  أجل  من  ا<هداف  المحددة 
خاصة،  وبصورة  لها.  والتصدي  الجرائم  تلك  وحجم  االختياري  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  لجميع  الجذرية 

تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ)        عدم تقديم تعريف أو قائمة معايير لتحديد فئة "ا<سر المعرضة" للعنف المنزلي، على الرغم من   
أن وزارة التنمية االجتماعية وضعت قاعدة بيانات بها؛

(ب)    عدم كفاية التدابير المتخذة لمكافحة التمييز والعنف القائمين على نوع الجنس، اللذين يشّكالن   
عامَلين رئيسيين في بيع ا<طفال واستغاللهم في البغاء وفي المواد اxباحية. وفي هذا الصدد، 
تعرب اللجنة عن قلق شديد إزاء حجم التمييز والعنف الممارسين ضد الفتيات في الدولة الطرف؛

(ج)      النقص الكبير فيما ُنّفذ أثناء الفترة المشمولة بالتقرير من أنشطة محددة تستهدف ا<طفال في   
أوضاع هشة، مثل ا<طفال الالجئين المعرضين بشكل خاص لالستغالل الجنسي واالتجار.

توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف نهج� شامًال ومحدد ا<هداف يتصدى لlسباب الجذرية للجرائم   -١٩
اللجنة  تحث  خاصة،  وبصورة  هشاشة.  ا<وضاع  أكثر  في  ا<طفال  على  ويركز  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة 

الدولة الطرف على ما يلي:

(أ)         تعزيز استراتيجيات الحد من الفقر وتدابير الحماية االجتماعية الداعمة لlسر المحرومة والمهمشة،   
دعم  أجل  من  ا<طفال،  حول  تتمحور  التي  المبكر  التدخل  برامج  لتنفيذ  معايير  وضع  طريق  عن 

الوالدين لالضطالع على نحو أفضل بمسؤولياتهم في رعاية ا<طفال وحمايتهم؛

(ب)    اجتثاث التمييز والعنف القائمين على نوع الجنس، وبشكل خاص إلغاء ما ال يزال نافذ� من قوانين   
تمّيز ضد النساء والفتيات، وتجريم جميع أشكال العنف المنزلي، بما فيها االغتصاب الزوجي، دون 

مزيد من اxبطاء؛

عامة،  توعية  برامج  وتنفيذ  االختياري  بالبروتوكول  المشمـولة  للجـرائم  الجـذرية  لlسبـاب  التصـدي  (ج)       
خاص  بشكل  المعرضين  ضعف�  ا<طفال  أشد  هوية  تحديد  أجل  من  عامة،  حوارات  عن  فضًال 
للوقوع ضحايا للجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري، بمن فيهم ا<طفال الذين يعيشون في 
فقر وا<طفال المهاجرون والالجئون ومجهولو النسب، وحمايتهم وتزويدهم بما يلزم من دعم 

ومساعدة؛

(د)     تعزيز الوعي بالقواعد والمفاهيم االجتماعية المتعلقة باستغالل ا<طفال في البغاء وفي المواد   
اxباحية وفهمها بغية تغيير مواقف ا<شخاص الذين يطلبون الخدمات الجنسية وسلوكهم.

بيع اoطفال

تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء انتشار ممارسة الزواج المبكر والقسري على نطاق واسع في الدولة الطرف،   -٢٠
وهي ممارسة تصل أحيان� إلى حد بيع ا<طفال. وتشعر اللجنة بقلق خاص أيض� إزاء التقارير التي تتحدث عن فتيات 
زواج  يسمى  ما  أجل  من  ا<ردن  إلى  ُيرَسلن  العمر،  من  عشرة  الحادية  تتجاوز  لم  من  منهن  صغيرات،  عراقيات 
المتعة، وهو زواج ينتهي بعد مدة محددة مسبق� تتلقى فيه ا<سرة مبلغ� مالي� مقابل الفتاة ويتمكن "الزوج" من 
عصابات  في  قسر�  أقحموهن  الفتيات  هؤالء  بعض  "أزواج"  بأن  أيض�  التقارير  وتفيد  جنسي�.  واستغاللها  إيذائها 

االتجار بالبشر. 

للحظر  الفعال  التطبيق  لضمان  وفورية  صارمة  تدابير  اعتماد  على  بقوة  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢١
القانوني لزواج ا<طفال. وبصورة خاصة، ينبغي للدولة الطرف ما يلي:

(أ)       ضمان مساءلة جميع الضالعـين فـي بيـع الفتيـات <غـراض الـزواج القســــري واxيــذاء الجنســـــــي   
واالستغالل الجنسي، وإنزال عقوبات بهم تتناسب مع جسامة الجريمة؛

(ب)     وضع نظام فعال وتنفيذه بالتعاون مع بلدان الجوار من أجل منع بيع الفتيات <غراض الزواج المبكر   
أو القسري.

أطفال السياحة بدافع ممارسة الجنس مع 

إجراءات  أو  تشريعات  أي  اعتماد  لعدم  تأسف  لكنها   ،(١٩٩٨ لعام   ٢٠ السياحة (رقم  قانون  اللجنة  تالحظ   -٢٢
محددة من أجل منع ظاهرة السياحة بدافع ممارسة الجنس مع أطفال، ا¦خذة في الزيادة في الدولة الطرف، 

ومكافحتها بشكل كامل.

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان اتخاذ تدابير فاعلة من أجل منع السياحة بدافع ممارسة الجنس   -٢٣
على  الدعوة  مجال  في  أنشطة  تنّفذ  أن  أيض�  الطرف  للدولة  وينبغي  فعالة.  بصورة  ومكافحتها  ا<طفال  مع 
تنشر  وأن  ا<طفال،  مع  الجنس  ممارسة  بدافع  السياحة  عن  الناجمة  الضارة  ا¦ثار  لتبيان  السياحة  صناعة  صعيد 
تشجع  وأن  السياحة،  ووكاالت  السفر  وكالء  أوساط  في  واسع  نطاق  على  السياحة  <خالقيات  العالمية  المدونة 

تلك الشركات على توقيع مدونة قواعد السلوك لحماية ا<طفال من االستغالل الجنسي في السفر والسياحة.

حظر بيع اoطفال واستغاللهم في المواد اsباحية وفي البغاء، والمسائل   -Sسادس
ذات الصلة (المادة 3، والفقرتان 2 و3 من المادة 4، والمواد 5 و6 و7)

أو الجزائية القائمة القوانين واللوائح الجنائية 

بعض  إدراج  رغم  بعد،  بالكامل  االختياري  للبروتوكول  تمتثل  لم  الطرف  الدولة  أن  بقلق  اللجنة  تالحظ   -٢٤
جسم  بأعضاء  االنتفاع  وقانون   ٢٠٠٩ لعام   ٩ رقم  بالبشر  االتجار  منع  قانون  مثل  الوطنية،  القوانين  في  أحكامه 

اxنسان رقم ٢٣ لعام ١٩٧٧. وبصورة خاصة، تالحظ اللجنة بقلق ما يلي:

ـ³ن قانــون العقــــوبات تعريف� واضــــح� لجريمة استغالل ا<طفال في البغاء، أو عقوبات  (أ)       عدم تضمـ  
تتناسب مع جسامة الجريمة؛

في  ا<طفال  استغالل  على  تنطبق  التي  العقوبات،  قانون  من   ٣١٠ المادة  في  ازدرائية  عبارات  ورود  (ب)     
بفساد  "المعروفات  من  اعُتبرن  إن  للفتيات  الجنسي  االستغالل  لتبرير  ُتستخدم  أن  يمكن  البغاء، 

ا<خالق"؛

الحيازة  تجريم  أو  اxباحية  المواد  في  ا<طفال  استغالل  جريمة  إلى  محدد  بشكل  اxشارة  عدم  (ج)      
المواد  ببيع  تتعلق  التي  العقوبات  قانون  من   ٣١٩ المادة  في  بأطفال  تتعلق  إباحية  لمواد  الخاصة 

البذيئة أو المفِسدة لlخالق وتوزيعها؛

(د)     عدم تطرق تشريعات الدولة الطرف إلى جميع أشكال بيع ا<طفال الواردة في المادتين ٢ و٣ من   
البروتوكول االختياري، وهي جريمة مشابهة لالتجار با<شخاص لكنها ليست متطابقة معها.

البرتوكول  من  و٣   ٢ للمادتين  بالكامل  ليمتثل  العقوبات  قانون  تنقح  أن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢٥
االختياري. وبصورة خاصة، ينبغي للدولة الطرف ما يلي:

من  ٢(ب)  المادة  عليه  نصت  كما  البغاء  في  ا<طفال  الستغالل  تعريف�  العقوبات  قانون  تضمين  (أ)       
البروتوكول االختياري، وضمان أن القانون ينص على عقوبات مناسبة للجريمة ويفرضها؛

(ب)     إزالة جميع ا<حكام االزدرائية من قانون العقوبات دون إبطاء، وضمان أن القانون ينص على عقوبات   
تتناسب مع جسامة الجريمة وال يتيح أي أعذار لمرتكبي الجرائم؛

تتعلق  التي  اxباحية  المواد  حيازة  مجرد  تجريم  وضمان  العقوبات،  قانون  من   ٣١٩ المادة  تعديل  (ج)      
بأطفال؛

(د)       تعريف جميع أشكال بيع ا<طفال وتجريمها على النحو السليم.  

المالحقة القضائية

يساور اللجنة قلق بالغ إزاء التقارير العديدة التي تفيد بإجبار الفتيات الالجئات السوريات على البغاء.  -٢٦

في  البغاء  على  ُأجبرن  الالتي  الفتيات  xنقاذ  فاعلية  أكثر  تدابير  اتخاذ  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢٧
تقريرها  في  تورد  أن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  وتحث  العدالة.  إلى  الجرائم  هذه  مرتكبي  وإحالة  الطرف  الدولة 
ولوحقوا  عليهم  القبض  ُألقي  الذين  ا<شخاص  عدد  عن  تفصيلية  معلومات  االتفاقية  بموجب  المقدم  المقبل 

قضائي� وُأحيلوا إلى العدالة وأدينوا، فضًال عن العقوبات التي ُأنِزلت بهم.

مسؤولية اoشخاص االعتباريين 

االتجار  منع  قانون  من   ١١ المادة  بموجب  االعتباريين  ا<شخاص  بمسؤولية  تعترف  الدولة  أن  اللجنة  تالحظ   -٢٨
بالبشر رقم ٩ لعام ٢٠٠٩، لكن القلق يساورها <ن القوانين ال تنص صراحة على مسؤولية ا<شخاص االعتباريين في 

الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري.

ن الدولة الطرف مسؤولية ا<شخاص االعتباريين الضالعين في أي جرائم مشمولة  توصي اللجنة بأن ُتضمِّ  -٢٩
الجرائم  خطورة  مع  تتناسب  قانونية  عقوبات  تفرض  وأن  صريح،  بشكل  التشريعات  في  االختياري  بالبروتوكول 

المرتَكبة.

الوالية القضائية خارج اsقليم وتسليم المجرمين

تعرب اللجنة عن القلق <ن تشريعات الدولة الطرف ال تزال غير واضحة بشأن فرض واليتها القضائية خارج   -٣٠
الذين  ا<شخاص  تسليم  وإمكانية  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  بجميع  يتعلق  فيما  إقليمها 

يرتكبون جرائم يشملها البروتوكول االختياري.

القضائية  واليتها  فرض  من  نها  تمكِّ المحلية  تشريعاتها  أن  ضمان  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣١
وممارستها خارج إقليمها فيما يتعلق بجميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري. وتوصي اللجنة أيض� بأن 
تستخدم الدولة المادة ٥ من البروتوكول االختياري أساس� قانوني� لتسليم المجرمين في حال عدم وجود اتفاق 

ثنائي.

سابعS- حماية حقوق اoطفال الضحايا (المادة 8، والفقرتان 3 و4 من المادة 9)

التدابير المعتمدة لحماية حقوق اoطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول 
االختياري ومصالحهم

استخدام  تجيز  التي  الجزائية  المحاكمات  أصول  قانون  من   ١٥٩ المادة  أحكام  إلى  بإيجابية  اللجنة  تنظر   -٣٢
اللجنة  لكن  بشهادتهم.  اxدالء  عند  العمر  من  عشرة  الثامنة  يكملوا  لم  الذين  للشهود  حمايًة  الحديثة  التقنية 
تشعر بالقلق إزاء عدم تزويد ا<طفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري بمساعدة قضائية مجانية 

أو دعم من أخصائيين نفسيين واجتماعيين معنيين با<طفال أثناء إجراءات العدالة الجنائية.

في ضوء الفقرة ٣ من المادة ٩ في البروتوكول االختياري، تحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة حماية   -٣٣
وبصورة  عليها.  والشهود  االختياري  البروتوكول  بموجب  المحظورة  الجرائم  ضحايا  لlطفال  كاملة  تشريعية 

خاصة، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

وحماية  والمحاكمة  التحقيق  إجراءات  طيلة  لهم  مراعية  بطريقة  الضحايا  ا<طفال  معاملة  (أ)      
خصوصيتهم؛

واجتماعيين  نفسيين  أخصائيين  من  ودعم  مجانية  قانونية  بمساعدة  الضحايا  ا<طفال  تزويد  (ب)    
معنيين با<طفال أثناء إجراءات العدالة الجنائية؛

وجلسات  القضائية  والمالحقة  التحقيق  أثناء  عليه  والمدعى  الطفل  بين  المباشر  االتصال  تجنب  (ج)      
لعمليات  الفعلي  االستخدام  لضمان  والمالية  والتقنية  البشرية  الموارد  كل  وتوفير  االستماع، 

التحقيق السرية؛

(د)      اتخاذ تدابير قانونية وعملية لكفالة حماية ا<طفال الشهود من ا<عمال االنتقامية.  

تعافي الضحايا وإعادة إدماجهم

غير  المنظمات  اتخذتها  التي  والتدابير   ٢٠٠٧ الثاني/يناير  كانون  في  ا<سري  الوفاق  دار  افتتاح  اللجنة  تالحظ   -٣٤
الحكومية التي سلط تقرير الدولة الطرف الضوء عليها، لكنها تأسف لعدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة 
وتدابير  والنفسي،  البدني  والتعافي  االجتماعي  اxدماج  إعادة  في  المساعدة  صعيد  على  الدولة  مستوى  على 
تيسير الحصول على المعلومات ذات الصلة بهذه الخدمات. وعالوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء النقص في 
إيداع  إلى  يؤدي  ما  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  لضحايا  المخصصة  المباشر  المأوى  خدمات  توفير 

الضحايا ا<طفال في مرافق االحتجاز.

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:  -٣٥

دون  االحتجاز  مرافق  من  االختياري  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  ضحايا  ا<طفال  جميع  إخراج  (أ)       
إبطاء؛

ومساعدة  مالئم  بمأوى  االختياري  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  ضحايا  ا<طفال  تزويد  ضمان  (ب)     
مالئمة من أجل إعادة إدماجهم االجتماعي وتعافيهم البدني والنفسي؛

(ج)      طلب المساعدة التقنية من اليونيسيف والمنظمة الدولية للهجرة في تنفيذ هذه التوصيات.  

ثامنS- المساعدة والتعاون على الصعيد الدولي (المادة 10)

االتفاقات المتعددة اoطراف والثنائية واsقليمية

تواصل  أن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تشجع  االختياري،  البروتوكول  من   ١٠ المادة  من   ١ الفقرة  ضوء  في   -٣٦
تعزيز التعاون الدولي عن طريق ترتيبات متعددة ا<طراف وإقليمية وثنائية، وبخاصة مع بلدان الجوار، بوسائل منها 
المشمولة  الجرائم  منع  على  القدرة  زيادة  بغية  الترتيبات،  هذه  وتنفيذ  لتنفيذ  الالزمة  وا¦ليات  اxجراءات  تعزيز 

بالبروتوكول االختياري والكشف عنها والتحقيق فيها ومالحقة المسؤولين عن أي منها قضائي� ومعاقبتهم.

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعاونها مع وكاالت ا<مم المتحدة وبرامجها، مثل منظمة   -٣٧
إلى  تهدف  تدابير  وتنفيذ  وضع  في  الحكومية،  غير  المنظمات  عن  فضًال  للطفولة (اليونيسيف)،  المتحدة  ا<مم 

تنفيذ البروتوكول االختياري بصورة فعالة.

تاسعS- المتابعة والنشر

التوصيات،  لهذه  الكامل  التنفيذ  لضمان  الالزمة  التدابير  جميع  الطرف  الدولة  تتخذ  بأن  اللجنة  توصي   -٣٨
بوسائل منها إحالتها إلى الملك والوزارات الحكومية المعنية والبرلمان والسلطات الوطنية والمحلية، فضًال عن 

المحكمة العليا، للنظر فيها على النحو الالزم واتخاذ مزيد من اxجراءات بشأنها.

الطرف  الدولة  قدمتها  التي  الخطية  والردوُد  التقريُر  واسع  نطاق  على  ُيتاح  بأن  اللجنة  وتوصي   -٣٩
والمالحظات الختامية ذات الصلة التي اعتمدتها اللجنة، بما في ذلك عن طريق اxنترنت، للناس عامة ولمنظمات 
المجتمع المدني ومجموعات الشباب والفئات المهنية وا<طفال، بغية إثارة النقاش بشأن البروتوكول االختياري 

والتوعية به وتنفيذه ورصده.

عاشر�- التقرير المقبل

عمًال بالفقرة ٢ من المادة ١٢ من البروتوكول االختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تورد مزيد� من   -٤٠
المعلومات عن تنفيذ البروتوكول االختياري في تقريرها الدوري المقبل الذي سُيقدم عمًال بالمادة ٤٤ من اتفاقية 

حقوق الطفل.

ثالثS-  تدابير التنفيذ العامة

التنسيق

وزارة  وأن  االختياري  البروتوكول  تنفيذ  عن  الرئيسية  المسؤولية  تتحمل  الدفاع  وزارة  أن  اللجنة  تالحظ   -٥
مكلفة  هيئة  وجود  عدم  إزاء  يساورها  القلق  ولكن  الصدد،  ذلك  في  أيض�  المسؤولية  من  شيئ�  تتحّمل  الداخلية 

بتنسيق التنفيذ الشامل والفعال للبروتوكول االختياري في عموم الدولة الطرف.

البروتوكول  تنفيذ  عن  الكلية  بالمسؤولية  ُيكلف  حكومي  كيان  تعيين  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٦
االختياري، وعلى إنشاء آلية مؤسسية لتنسيق تنفيذ البروتوكول االختياري على نحو فعال فيما بين الوزارات وغيرها 

من الكيانات الحكومية والشركاء الحكوميين.

تخصيص الموارد

تأسف  لكنها  لالجئين،  المساعدة  تقديم  أجل  من  ضخمة  موارد  تنفق  الطرف  الدولة  أن  اللجنة  تالحظ   -٧
لعدم توفر معلومات عن مخصصات الميزانية المرصودة لتنفيذ البروتوكول االختياري.

توصي اللجنة بأن ترصد الدولة الطرف مخصصات ميزانية كافية لتنفيذ البروتوكول االختياري على وجه   -٨
التحديد.

النشر والتوعية

المصلحة  أصحاب  على  وتوزيعه  الرسمية  الجريدة  في  االختياري  البروتوكول  نشر  اللجنة  تالحظ   -٩
المتخذة  التدابير  كفاية  لعدم  تأسف  لكنها  االختياري،  البروتوكول  يشملها  التي  المجاالت  في  المتخصصين 
للجرائم  ضحايا  ا<طفال  وقوع  إلى  تؤدي  قد  التي  وا<خطار  اxبالغ،  آليات  سيما  وال  وأحكامه،  بمبادئه  للتوعية 

المشمولة بالبروتوكول االختياري، وهو ما اعترفت به الدولة الطرف نفسها.

توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف نشر مبادئ البروتوكول االختياري وأحكامه على نطاق واسع بين   -١٠
الناس عامة وبين ا<طفال وأسرهم.

التدريب

ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لوضع برامج لتدريب أفراد القوات المسلحة والشرطة،   -١١
وxذكاء الوعي بحقوق اxنسان والقانون الدولي اxنساني بين أفراد قواتها ا<منية. لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم 

تلقي فئات أخرى من المهنيين ذوي الصلة تدريب� مناسب� على أحكام البروتوكول االختياري.

ا<طفال،  بشؤون  ُيعنون  الذين  للمهنيين  االختياري  البروتوكول  أحكام  على  تدريب  بتوفير  اللجنة  توصي   -١٢
والقضاة  والمحامين  والشرطة  الدولية  السالم  حفظ  قوات  وأفراد  الهجرة  وسلطات  المعلمين  سيما  وال 

والعاملين في المجال الطبي وا<خصائيين االجتماعيين والصحفيين.

البيانات

بنزاعات  متأثرة  بلدان  من  قادمين  الطرف  الدولة  في  الالجئين  ا<طفال  من  كبير  عدد  وجود  إلى  نظر�   -١٣
مسلحة، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود نظام مركزي لجمع البيانات من أجل تحديد هوية وتسجيل جميع 
ا<طفال الالجئين في ا<راضي الخاضعة لوالية الدولة الطرف القضائية الذين ُيحتمل أن يكونوا ُجندوا في أعمال 

عدائية في الخارج أو اسُتخدموا فيها.

هوية  وتحديد  تسجيل  أجل  من  البيانات  لجمع  مركزي�  نظام�  الطرف  الدولة  تنشئ  بأن  اللجنة  توصي   -١٤
أو  الخارج  في  عدائية  أعمال  في  ُجندوا  يكونوا  أن  ُيحتمل  الذين  القضائية  لواليتها  الخاضعين  ا<طفال  جميع 
اسُتخدموا فيها. وتوصي اللجنة أيض� بأن تضمن الدولة الطرف جمع� سليم� للبيانات الخاصة با<طفال الالجئين 
أمور  جملة  حسب  البيانات  جميع  تصنيف  وينبغي  الممارسات.  هذه  لمثل  ضحايا  وقعوا  الذين  اللجوء  وملتمسي 
الزمنية  المدة  عن  فضًال  االقتصادية،  االجتماعية  والخلفية  اxثني  وا<صل  والجنسية  والسن  الجنس  منها 

الستخدام الطفل.

رابعS- الوقاية

التجنيد الطوعي

تالحظ اللجنة عدم وجود متطوعين في القوات المسلحة في الدولة الطرف. ولكنها تعرب عن قلقها   -١٥
إزاء المادة ٢/١٢ من قانون ا<من العام التي تجيز تعيين ا<شخاص الذين يزيد عمرهم عن السابعة عشرة ضباط� 

في ا<من العام.

ثمانية  إلى  وترفعه  العام  ا<من  لضباط  الطوعي  التجنيد  سن  الطرف  الدولة  تراجع  بأن  اللجنة  توصي   -١٦
عشرة سنة من أجل تعزيز حماية ا<طفال وتدعيمها عن طريق اعتماد معيار قانوني أعلى بشكل عام.

التثقيف في مجاَلي حقوق اsنسان والسالم

ومفاهيم  السالم  مجاَلي  في  التثقيف  xدماج  الطرف  الدولة  تتخذها  التي  بالمبادرات  اللجنة  ترحب   -١٧
اxنسان  حقوق  مجاَلي  في  التثقيف  إدراج  لعدم  تأسف  لكنها  المدرسية.  المناهج  في  اxنساني  الدولي  القانون 
والسالم، وكذلك المعرفة بالبروتوكول االختياري، كجزء إلزامي في مناهج التعليم االبتدائي والثانوي وفي برامج 

تدريب المعلمين.

توصي اللجنة بأن تدمج الدولة الطرف التثقيف اxلزامي في مجاَلي حقوق اxنسان والسالم في مناهج   -١٨
جميع المدارس، بما فيها المدارس العسكرية، مع اxشارة بشكل خاص إلى البروتوكول االختياري.

خامسSً- الحظر والمسائل ذات الصلة

التشريعات واللوائح الجنائية النافذة

تالحظ اللجنة تعليق االستدعاء إلى الخدمة الوطنية حتى إشعار الحق، لكنها تعرب عن القلق إزاء التباين   -١٩
السن  تتراوح  إذ  الطرف،  الدولة  تشريعات  عليه  تنص  كما  المسلحة  القوات  في  اxلزامي  للتجنيد  الدنيا  السن  في 
المسلحة  القوات  لتجنيد  صريحين  وتجريم  حظر  وجود  لعدم  أيض�  القلق  اللجنة  ويساور  سنة.  و١٨   ١٥ بين  الدنيا 
الشركات  ولتشغيل  العدائية،  ا<عمال  في  واستخدامهم  ا<طفاَل  للدولة  التابعة  غير  المسلحة  والجماعات 
ا<منية الخاصة ا<طفاَل واستخدامهم. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك <ن التشريعات في الدولة الطرف ال تحدد 
للمحكمة  ا<ساسي  روما  نظام  في  طرف  ا<ردن  أن  مع  حرب،  جريمة  بوصفه  سنة   ١٥ سن  دون  ا<طفال  تجنيد 

الجنائية الدولية.

تحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء مراجعة شاملة لتشريعاتها من أجل مواءمتها بالكامل مع مبادئ   -٢٠
البروتوكول االختياري وأحكامه، وال سيما:

للدولة  التابعة  غير  المسلحة  والجماعات  المسلحة  القوات  لتجنيد  صريحين  وتجريم  حظر  فرض  (أ)       
ا<طفاَل  الخاصة  ا<منية  الشركات  ولتشغيل  العدائية،  ا<عمال  في  واستخدامهم  ا<طفاَل 

واستخدامهم؛

(ب)     ضمان أن جريمة التجنيد غير القانوني لlطفال على يد القوات المسلحة والجماعات المسلحة غير   
التابعة للدولة تنطبق في زمن السلم وزمن الحرب على السواء؛

(ج)      تحديد تجنيد ا<طفال دون سن ١٥ سنة بوصفها جريمَة حرب ومعاقبة مرتكبيها؛  

الخاصة  وا<منية  العسكرية  الشركات  على  ل¯شراف  محلية  تنظيمية  تشريعات  اعتماد  ضمان  (د)     
ومساءلتها، وتنفيذ هذه التشريعات.

تجنيد الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة اoطفاَل واستخدامها لهم

الالجئين  ا<طفال  السورية  المسلحة  الجماعات  بتجنيد  تفيد  التي  التقارير  إزاء  بالغ  قلق  عن  اللجنة  تعرب   -٢١
السوريين من مخيمات الالجئين في الدولة الطرف واستخدامهم في أدوار قتالية وأدوار داعمة في آن واحد.

تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع تدابير فعالة بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة من أجل   -٢٢
لتلك  وتحقيق�  المسلحة.  النزاعات  في  لُيستخدموا  مجاورة  بلدان  إلى  وإرسالهم  تجنيدهم  من  ا<طفال  حماية 
الغاية، ينبغي للدولة الطرف أن تنظم حمالت توعية بشأن وضع ا<طفال الذين ُيزج بهم في النزاعات المسلحة، 
مخيمات  في  يعيشون  الذين  للمراهقين  مالئمة  وترفيهية  تعليمية  أنشطة  توفير  أجل  من  جهودها  تكثف  وأن 

الالجئين كوسيلة تمنع على نحو فعال تجنيدهم على يد الجماعات المسلحة.

الوالية القضائية خارج اsقليم

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إنشاء والية قضائية خارج إقليمها وممارسة تلك الوالية فيما   -٢٣
الصلة  ذات  الدولية  الصكوك  أيض�  ذلك  في  تراعي  وأن  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  بجميع  يتعلق 

التي هي طرف فيها، بما فيها نظام روما ا<ساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

 

تسليم المجرمين

المشمولة  الجرائم  مرتكبي  لتسليم  المزدوج  التجريم  شرط  الطرف  الدولة  تلغي  بأن  اللجنة  توصي   -٢٤
ذات  الثنائية  وإجراءاتها  معاهداتها  جميع  في  بالكامل  الجرائم  هذه  إدماج  تضمن  وبأن  االختياري،  بالبروتوكول 

الصلة.

سادسS- الحماية والتعافي وإعادة اsدماج 

التدابير المتخذة لحماية حقوق اoطفال الضحايا

تعرب اللجنة عن القلق إزاء كثرة حاالت اxعادة القسرية والترحيل لlسر وا<طفال الفلسطينيين الفارين   -٢٥
من النزاع في الجمهورية العربية السورية على مدار السنوات الثالث الماضية.

الكاملة لlطفال الفلسطينيين وأسرهم الفارين  الحماية  الدولة الطرف على ضمان توفير  تحث اللجنة   -٢٦
الرفض  عدم  ذلك  في  بما  القسرية،  اxعادة  عدم  بمبدأ  الكامل  التقيد  وضمان  السورية،  العربية  الجمهورية  من 
من  وأسرهم  اللجوء  وملتمسي  الالجئين  ا<طفال  جميع  تمّكن  تضمن  أن  الطرف  للدولة  وينبغي  الحدود.  عند 

الحصول على إجراءات منصفة وفعالة لتحديد وضعهم، دون تمييز.

أجل التعافي البدني والنفسي وإعادة اsدماج االجتماعي تقديم المساعدة من 

لكنها  السوريين،  الالجئين  ا<طفال  إلى  الطرف  الدولة  تقدمها  التي  الهائلة  بالمساعدات  اللجنة  تعترف   -٢٧
أن  ُيحتمل  اللجوء الذين  وملتمسي  الالجئين  ا<طفال  هوية  لتحديد  كاٍف  اهتمام  إيالء  عدم  بالغ إزاء  بقلق  تشعر 
محدودية  إزاء  أيض�  قلق  اللجنة  ويساور  بالنزاع.  مرتبطة  صدمات  إلى  تعرضوا  أو  النزاع  في  شاركوا  يكونوا 
المساعدة على التعافي البدني والنفسي التي تلقاها ا<طفال السوريون الذين يعانون من ضيق شديد وإعاقات 
حسية أو ذهنية أو عقلية نتيجة تعرضهم للعنف والمحن المرتبطة بالحرب في الجمهورية العربية السورية أو 

مشاهدتهم لها. 

توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تدريب� منهجي� على التحديد المبكر لهوية ا<طفال الذين ُيحتمل   -٢٨
العاملين  وخاصة  أجلهم،  من  أو  ا<طفال  مع  العاملين  المهنيين  جميع  إلى  به  تأثروا  أو  النزاع  في  شاركوا  أنهم 
للدولة  وينبغي  والطب.  التعليم  مجالي  في  والعاملين  الجيش،  وأفراد  الهجرة،  ودوائر  الحدودية  النقاط  في 
أن  ُيحتمل  الذين  اللجوء  وملتمسي  الالجئين  ا<طفال  إلى  المقدمين  والدعم  المساعدة  تعزز  أن  أيض�  الطرف 
يكونوا شاركوا في النزاع أو تعرضوا إلى الصدمة والتشريد المرتبطين بالنزاع، وتزويدهم بدعم ومساعدة خاصة، 
بطرق منها طلب المساعدة من الشركاء الدوليين والوكاالت الدولية من أجل وضع برامج لتعافي هؤالء ا<طفال 

البدني والنفسي.

سابعS- المساعدة والتعاون الدوليان 

التعاون الدولي

الخاصة  والممثلة  ا<حمر  للصليب  الدولية  اللجنة  مع  تعاونها  الطرف  الدولة  تواصل  بأن  اللجنة  توصي   -٢٩
منظمة  مع  أكبر  بشكل  التعاون  إمكانية  في  تنظر  وأن  وتعززه،  المسلح  والنزاع  با<طفال  المعنية  العام  لlمين 

ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وغيرها من كيانات ا<مم المتحدة في تنفيذ البروتوكول االختياري.

ثامنS- المتابعة والنشر

التوصيات،  لهذه  الكامل  التنفيذ  لضمان  الالزمة  التدابير  جميع  الطرف  الدولة  تتخذ  بأن  اللجنة  توصي   -٣٠
بوسائل منها إحالتها إلى البرلمان والوزارات المعنية، بما فيها وزارة الدفاع، والمحكمة العليا والسلطات المحلية 

للنظر فيها على النحو الالزم واتخاذ مزيد من اxجراءات بشأنها.

وتوصي اللجنة بأن ُيتاح التقرير ا<ولي والردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف والمالحظات الختامية   -٣١
ولمنظمات  عامة  للناس  اxنترنت،  طريق  عن  ذلك  في  بما  واسع،  نطاق  على  اللجنة  اعتمدتها  التي  الصلة  ذات 
المجتمع المدني ومجموعات الشباب والفئات المهنية وا<طفال، بغية إثارة النقاش بشأن البروتوكول االختياري 

والتوعية به وتنفيذه ورصده.

تاسعS- التقرير المقبل

عمًال بالفقرة ٢ من المادة ٨ من البروتوكول االختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تورد مزيد� من   -٣٢
المعلومات عن تنفيذ البروتوكول االختياري وهذه المالحظات الختامية في تقريرها الدوري المقبل الذي سُيقدم 

عمًال بالمادة ٤٤ من اتفاقية حقوق الطفل.

(NCFA) تم النشر من قبل المجلس الوطني لشؤون ا<سرة
من خالل المساعدة الفنية والماليةالتي قدمتها منظمة ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسف)

اoردن : المالحظات الختامية
والتوصيات

اللجنة الدولية لحقوق الطفل

(١٥)

والبروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل والمعنية ببيع ا<طفال، واستغالل ا<طفال في البغاء، واستخدام 
ا<طفال في المواد اxباحية في اجتماعيها رقم ١٨٧٩ و١٨٧٨ (انظر CRC/C/SR. ١٨٧٩) اللذين تم عقدهما في ٢٧ أيار 

من عام ٢٠١٣، وتم اعتماده في االجتماع رقم ١٩٠١ الذي تم عقده في ١٣ حزيران من عام ٢٠١٤.

الرابع  الدوريين  للتقريرين  الجامع  بالتقرير  المتعلقة   - الختامية  والتوصيات  المالحظات  نشر  من  الغرض  إن 
بإشراك  والمتعلقة  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياريين  البروتوكولين  بموجب  ا<ولية  والتقارير  والخامس 
إنتاج  في  ا<طفال  واستخدام  البغاء،  في  ا<طفال  واستغالل  ا<طفال،  وبيع  المسلحة،  النزاعات  في  ا<طفال 
والبرلمانيون  الحكومية،  الوكاالت  ذلك  في  بما  المعنية  المؤسسات  جميع  أن  من  التأكد  هو  اxباحية -  المواد 
الموكل  الدور  يلعبون  وا<طفال  المدني،  والمجتمع  المتحدة،  ا<مم  ووكاالت  الحكومية،  غير  والمنظمات 
حياة  على  إيجابي  تأثير  بالتالي  لهم  وكان  الختامية،  والتوصيات  للمالحظات  الفعال  التنفيذ  ضمان  في  إليهم 
مجال  في  النظر  مسؤولية  المعنية  المؤسسات  وتتحمل  ا<ردن.  في  الطفل  حقوق  واوضاع  ا<طفال 
مسؤولياتهم، وخبراتهم، زمعارفهم، ولعب الدور المنوط بکل منهم من أجل ضمان تنفيذ هذه المالحظات 

والتوصيات الختامية.

اتفاقية حقوق الطفل
Distr.: Generalا<مم المتحدة

8 July 2014
Original: English

لجنة حقوق الطفل
المالحظات الختامية على التقرير المقدم من اoردن بموجب الفقرة 1 من المادة 12 من 
البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع اoطفال واستغالل اoطفال في 

البغاء وفي المواد اsباحية@

نظرت اللجنة في التقرير ا<ولي لlردن (CRC/C/OPSC/JOR/١) في جلستها ١٨٧٨ المعقودة في ٢٧ أيار/مايو   -١
 ١٣ في  المعقودة   ١٩٠١ جلستها  في  التالية  الختامية  المالحظات  واعتمدت   ،(١٨٧٨.CRC/C/SR الوثيقة  (انظر   ٢٠١٤

حزيران/يونيه ٢٠١٤.

أوًال- مقدمة

CRC/C/OPSC/-) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها ا<ولي وبردودها الخطية على قائمة القضايا  -٢
JOR/Q/١/Add.١). وتعرب عن تقديرها للحوار البّناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

وتذّكر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه المالحظات الختامية ينبغي أن ُتقرأ مقترنة بالمالحظات الختامية   -٣
والخامس  الرابع  للتقريرين  الجامع  الطرف  الدولة  بتقرير  يتعلق  فيما   ٢٠١٤ حزيران/يونيه   ١٣ في  اعُتمدت  التي 
البروتوكول  بموجب  المقدم  ا<ولي  وبتقريرها   ،(٤-٥/CRC/C/JOR/CO) الطفل  حقوق  اتفاقية  بموجب  المقدم 

.(١/CRC/C/OPAC/JOR/CO) االختياري بشأن اشتراك ا<طفال في المنازعات المسلحة

ثانيS- مالحظات عامة

الجوانب اsيجابية

ترحب اللجنة باعتماد قانون منع االتجار بالبشر رقم ٩ لعام ٢٠٠٩.  -٤

وترحب اللجنة كذلك بالتقدم المحرز في إنشاء المؤسسات واعتماد الخطط والبرامج الوطنية التي تيسر   -٥
تنفيذ البروتوكول االختياري، بما في ذلك:

إنشاء أفرقة وطنية لحماية ا<سرة؛ (أ)   

االستراتيجية الوطنية لمنع االتجار بالبشر التي أطِلقت في آذار/مارس ٢٠١٠؛ (ب)   

إنشاء وحدات مكافحة االتجار بالبشر. (ج)   

ثالثS- البيانات

جمع البيانات

 ،٢٠١٢ نيسان/أبريل  في  الجنائي  البحث  xدارة  تابعة  بالبشر  االتجار  لمكافحة  وحدة  إنشاء  اللجنة  تالحظ   -٦
وتكليفها بتسجيل جميع حاالت االتجار بالبشر وجميع البيانات ذات الصلة، وتالحظ توقيع مذكرة تفاهم لتدريب 
الدولة  إنشاء  عدم  إزاء  بالقلق  تشعر  لكنها  العاملين،  ا<طفال  عن  البيانات  جمع  وسائل  على  العمل  مفتشي 

الطرف نظام� لجمع البيانات عن جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري.

اتفاقية حقوق الطفل
Distr.: Generalا<مم المتحدة

7 July 2014
Arabic
Original: English

لجنة حقوق الطفل
المالحظات الختامية المتعلقة بالتقرير المقدم من اoردن بموجب الفقرة 1 من المادة 8 من 
البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك اoطفال في المنازعات المسلحة@

نظرت اللجنة في التقرير ا<ولي لlردن (CRC/C/OPAC/JOR/١) في جلستها ١٨٧٩ المعقودة في ٢٧ أيار/مايو   -١
٢٠١٣، واعتمدت المالحظات الختامية التالية في جلستها ١٩٠١ المعقودة في ١٣ حزيران/يونيه ٢٠١٤.

أوًال- مقدمة

CRC/C/OPAC/-) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها ا<ولي وردودها الخطية على قائمة المسائل  -٢
JOR/Q/١/Add.١). وُتعرب عن تقديرها للحوار البّناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

وتذّكر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه المالحظات الختامية ينبغي أن ُتقرأ مقترنة بالمالحظات الختامية   -٣
التي اعتمدتها اللجنة في ١٣ حزيران/يونيه ٢٠١٤ فيما يتعلق بتقرير الدولة الطرف الجامع للتقريرين الرابع والخامس 
البروتوكول  بموجب  المقدم  ا<ولي  وبالتقرير   ،(٤-٥/CRC/C/JOR/CO) الطفل  حقوق  اتفاقية  بموجب  المقدم 
CRC/C/OP-) باحيةxاالختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع ا<طفال واستغالل ا<طفال في البغاء وفي المواد ا

.(١/SC/JOR/CO

ثانيS-  مالحظات عامة

الجوانب اsيجابية

ترحب اللجنة بمختلف التدابير اxيجابية المتخذة في المجاالت المتصلة بتنفيذ البروتوكول االختياري، وال   -٤
سيما بما يلي:

(أ)      الجهود الهائلة التي تبذلها الدولة الطرف من أجل استيعاب آالف الالجئين السوريين، بمن فيهم   
بتكلفة  أو  مجان�  العامة  الخدمات  من  كثير  على  الحصول  من  وتمكينهم  أراضيها،  في  ا<طفال، 

زهيدة؛

(ب)     كون ا<ردن أول بلد في الشرق ا<وسط تقّيد بالمهلة التي حددتها اتفاقية حظر استعمال وتخزين   
وإنتاج ونقل ا<لغام المضادة لlفراد وتدمير تلك ا<لغام، وأعلن خلّوه من ا<لغام ا<رضية في عام 

٢٠١٢؛

(ج)     مبادرة أجيال السالم العالمية التي أطلقها ا<مير فيصل بن الحسين من ا<ردن عام ٢٠٠٧، وهدفها   
في  الناس  بين  للتقريب  الرياضة  استخدام  على  العالم  أنحاء  جميع  من  شابة  قيادات  تدريب 

المجتمعات التي تشهد نزاعات.

اتفاقية حقوق الطفل
Distr.: Generalا<مم المتحدة

7 July 2014
Arabic
Original: English

المملكة ا<ردنية الهاشمية
رقم اxيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية

(٢٠١٧/10/٥٢٩٨)
يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى 

مصنفه وال يعّبر هذا المصنف عن رأي دائرة المكتبة 
الوطنية أو أي جهة حكومية أخرى



التمهيد: المقدمـــة :

وقعت حكومة المملكة ا<ردنية الهاشمية على اتفاقية ا<مم المتحدة لحقوق الطفل بتاريخ ٢٩  آب من عام ١٩٩٠ 
وصادقت عليها بتاريخ ٢٤  أيار من عام ١٩٩١. وعليه تلتزم حكومة المملكة بتقديم تقرير دوري كل خمس سنوات 
إلى لجنة ا<مم المتحدة لحقوق الطفل في جنيف/ سويسرا، وقد نظرت هذه اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين 
الدوريين الرابع والخامس لlردن في اجتماعيها رقم ١٨٧٧ و١٨٧٨ (انظر CRC/C/SR.١٨٧٧ & ١٨٧٨) اللذين عقدا بتاريخ ٢٦ 
و ٢٧ أيار من عام ٢٠١٤، وتم اعتمادهما في اجتماعها رقم ١٩٠١ الذي عقد بتاريخ  ١٣ حزيران من عام ٢٠١٤، ودعت اللجنة 
أن  على   ،٢٠١٩ عام  من  حزيران   ٢٢ في  السادس  الدوري  تقريرها  تقديم  إلى  الهاشمية  ا<ردنية  المملكة  حكومة 
والخامس،  الرابع  الدوريين  للتقريرين  الختامية  المالحظات  بمتابعة  المتعلقة  المعلومات  التقرير  هذا  يتضمن 
باxضافة إلى ذلك نظرت اللجنة في التقارير ا<ولية لlردن في البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل والتي 
ببيع  المتعلقة  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري  والبروتوكول  المسلحة  النزاعات  في  ا<طفال  بإشراك  تتعلق 
ا<طفال، واستغالل ا<طفال في البغاء، واستخدام ا<طفال في إنتاج المواد اxباحية في اجتماعيها رقم ١٨٧٩ و١٨٧٨ 
(انظر CRC/C/SR.١٨٧٩) اللذين عقدا بتاريخ  ٢٧ أيار من عام ٢٠١٣، وتم اعتماده في اجتماع رقم ١٩٠١ الذي عقد بتاريخ ١٣ 
حزيران من عام ٢٠١٤، وقد أوصت اللجنة بأن تتخذ الدولة جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في 
المالحظات الختامية المتعلقة بالتقرير الدوري الجامع للتقريرين الرابع والخامس والبروتوكولين االختياريين تنفيذا 
من  المزيد  واتخاذ  المالئم  النحو  على  فيها  للنظر  المعنية  الجهات  إلى  إحالتها  منها  إجراءات  عدة  طريق  عن  تاما 

اxجراءات المتعلقة بها.

كما أوصت اللجنة  بنشر التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس والمالحظات والتوصيات الختامية على 
شبكة  طريق  عن  النشر  الحصر  ال  المثال  سبيل  على  تشمل  طرق  عبر  ذلك  يكون  وأن  الدولة،  بلغات  واسع  نطاق 
الشباب،  ومجموعات  اxعالم،  ووسائل  والمنظمات،  المدني  وللمجتمع  الجمهور،  لعامة  واxتاحة  االنترنت، 
عليهما،  والتعرف  االختياريين،  وبروتوكوليها  االتفاقية  مناقشة  أجل  من  وا<طفال،  المهنية،  والمجموعات 

وتنفيذهما ورصدهما.

اهداف  تحقيق  الى  الرامية  الجهود  بمتابعة   (NCFA) ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  قانون  عليه  نص  لما  ووفقا 
االردنية  المملكة  صادقت  التي  والشباب  واالطفال  والمراة  االسرة  بشؤون  المتعلقة  الدولية  واالتفاقيات  المواثيق 
والتوصيات  المالحظات  تنفيذ  متابعة   وضمان  الطفل  حقوق  التفاقية  الدورية  التقارير  بإعداد  عليها،   الهاشمية 
تنفيذ  لمتابعة  شاملة  عمل  خطة  بوضع  المجلس  قام  الدولية،   الطفل  حقوق  لجنة  عن  الصادرة  الختامية 
اxقليمي  المكتب  من  فنية  وبمساعدة  لlردن،   ا<خير  الدوري  بالتقرير  المتعلقة  الختامية  والتوصيات  المالحظات 
المتعلقة  الختامية  والتوصيات  المالحظات  آخر  حول  الوعي  لنشر  تشاورية  عملية  بدأت  ا<ردن،  في  لليونيسف 
بالتقرير الدوري الجامع للتقريرين الرابع والخامس لlردن، وتم وضع خطة عمل شاملة للمتابعة في ضوء توصيات 
لنشر  المتابعة  عمل  خطة  من  جزء�  الختامية  والتوصيات  المالحظات  يشمل  الذي  التقرير  هذا  ويعد  اللجنة. 

المالحظات والتوصيات الختامية على نطاق واسع في جميع أرجاء المملكة.

يلتزم المجلس الوطني لشؤون ا<سرة (NCFA) بنشر الوعي حول حقوق الطفل على نطاق واسع، وسوف يساعد 
الوطني  المجلس  سيتابع  كما  الهدف.  هذا  تحقيق  في  الختامية  والتوصيات  بالمالحظات  المختص  التقرير  هذا 

لشؤون ا<سرة، المالحظات والتوصيات الختامية التفاقية ا<مم المتحدة لحقوق الطفل وبروتوكوليها االختياريين 
المالحظات  توزيع  وسيتم   .٢٠١٩ عام  من  حزيران  شهر  في  تسليمه  المقرر  السادس  الدوري  التقرير  تقديم  قبل 
والمسؤولين،  والصحفيين،  البرلمانيين،  ذلك  في  بما  المعنيين،  جميع  على  واسع  نطاق  على  الختامية  والتوصيات 
الوزارات  مع  دقيقة  متابعة  إجراء  وسيتم  أنفسهم.  وا<طفال  العامة،  والجماهير  المدني،  والمجتمع  والقضاة، 
المعنية على المستوى الوطني وجميع اxدارات المعنية على مستوى المحافظات لضمان اتخاذ الخطوات الالزمة 

على المستوى الوطني من أجل تنفيذ المالحظات والتوصيات الختامية.

لما  اليونسيف  للطفولة/  المتحدة  االمم  لمنظمة  امتنانه  عن   (NCFA) ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  ويعرب 
قدمته من مساعدات فنية مفيدة جد� في المتابعة الفعالة للمالحظات والتوصيات الختامية لضمان بذل الجهات 
جميع   (NCFA) ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  يشكر  كما  الختامية.  والتوصيات  المالحظات  لتنفيذ  المعنية 

المعنيين على اهتمامهم ودعمهم لهذا الجهد لتكون المملكة االردنية الهاشمية بلدا صديقا للطفل .

وا� ولي التوفيق

أمين عام المجلس الوطني لشؤون ا<سرة
فاضل  محمد الحمود

لجنة حقوق الطفل

المالحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس ل7ردن@

جلستيها  في   (٤-٥/CRC/C/JOR) والخامس  الرابع  الدوريين  للتقريرين  الجامع  التقرير  في  اللجنة  نظرت   -١
 ١٩٠١ جلستها  في  واعتمدت،   ،٢٠١٤ أيار/مايو  و٢٧   ٢٦ في  المعقودتين  و١٨٧٨)،   ١٨٧٧.CRC/C/SR (انظر  و١٨٧٨   ١٨٧٧

المعقودة في ١٣ حزيران/يونيه ٢٠١٤، المالحظات الختامية التالية.

أوًال- مقدمة

CRC/C/-) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف التقرير الموحد الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس  -٢
حقوق  لحالة  أفضل  فهم�  أتاحت  التي   ،(١.Add/٤-٥/CRC/C/JOR/Q) القضايا قائمة  على  الخطية  والردود   (٤-٥/JOR
المتعدد  الطرف  الدولة  وفد  مع  دار  الذي  البناء  للحوار  تقديرها  عن  اللجنة  وُتعرب  الطرف.  الدولة  في  الطفل 

القطاعات.  

أحرزته ثانيS- تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي 

ترحب اللجنة باعتماد التدابير التشريعية التالية:  -٣

(أ)       قانون منع االتجار بالبشر رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩؛  

(ب)     قانون الحماية من العنف ا<سري رقم ٦ لسنة ٢٠٠٨؛  

(ج)      قانون حقوق ا<شخاص المعوقين رقم ٣١ لسنة ٢٠٠٧.  

وتالحظ اللجنة مع التقدير أيض� تصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية أو انضمامها إليها:  -٤

في  المسلحة  المنازعات  في  ا<طفال  اشتراك  بشأن  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري  البروتوكول  (أ)        
أيار/مايو ٢٠٠٧؛

(ب)     البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع ا<طفال واستغالل ا<طفال في البغاء وفي   
المواد اxباحية في كانون ا<ول/ديسمبر ٢٠٠٦؛

(ج)      اتفاقية حقوق ا<شخاص ذوي اxعاقة في آذار/مارس ٢٠٠٨؛  

التفاقية  المكمل  وا<طفال،  النساء  وبخاصة  با<شخاص،  االتجار  ومعاقبة  وقمع  منع  بروتوكول  (د)      
ا<مم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في حزيران/ يونيه ٢٠٠٩.

وترحب اللجنة أيض� بالتدابير المؤسسية والسياساتية التالية:  -٥

(أ)        االستراتيجية الوطنية لlشخاص ذوي اxعاقة (٢٠٠٧-٢٠١٥)؛  

(ب)     االستراتيجية الوطنية لمنع االتجار بالبشر التي ُأطِلقت في آذار/مارس ٢٠١٠؛  

(ج)     المؤشرات التي وضعها المجلس الوطني لشؤون ا<سرة الستخدامها كمبادئ توجيهية من أجل   
تعزيز القدرات في مجال رصد تنفيذ االتفاقية.

الخاصة  اxجراءات  إلى  دعوة  أول   ٢٠٠٦ نيسان/أبريل  في  وّجهت  الطرف  الدولة  أن  بارتياح  اللجنة  وتالحظ   -٦
لlمم المتحدة لزيارة البلد.

(5)

ثالثS- دواعي القلق والتوصيات الرئيسية

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44 (6) من االتفاقية)

التوصيات السابقة المقدمة من اللجنة

ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف في تنفيذ المالحظات الختامية التي أبدتها اللجنة في عام ٢٠٠٦ بشأن   -٧
هذه  في  الواردة  التوصيات  بعض  أن  ا<سف  مع  تالحظ  أنها  غير   ،(٣/CRC/C/JOR/CO) الثالث  الدوري  تقريرها 

المالحظات لم ُتنفذ تنفيذ� كامًال.

أو  بالكامل  ُتنفذ  لم  التي  التوصيات  لتنفيذ  الالزمة  التدابير  جميع  الطرف  الدولة  تتخذ  بأن  اللجنة  توصي   -٨
بشكل كاٍف، وتكرر بشكل خاص التوصيات التي قدمتها إلى الدولة الطرف بشأن ما يلي:

جميع  على  الطفل  حقوق  مجال  في  العاملة  والمؤسسات  الهيئات  بين  التنسيق  تعزيز  مواصلة  (أ)       
المستويات بغية ضمان تنفيذ االتفاقية بشكل موحد في جميع المحافظات؛

بشأن  البيانات  جمع  وضمان  ا<طفال،  عن  مركزية  بيانات  قاعدة  بإنشاء  البيانات  جمع  آليات  تعزيز  (ب)     
بجميع  يتعلق  فيما  العمر  منها  معايير  حسب  وتصنيفها  االتفاقية  تغطيها  التي  المجاالت  جميع 
الذين  ا<طفال  وفئات  والريفية،  الحضرية  والمناطق  والجنس،  عشرة،  الثامنة  دون  ا<شخاص 
لصوغ  واستخدامها  االتفاقية  مع  تتسق  مؤشرات  وضع  وينبغي  خاصة.  حماية  إلى  يحتاجون 

سياسات وبرامج تهدف إلى تنفيذ االتفاقية بصورة فعالة؛

(ج)     مواصلة وضع أساليـب مبتكرة ومواتيـة للطفل xذكـاء الوعـي بفحـوى االتفاقيـة ومقاصـدها، وال   
في  المقيمين  ا<طفال  إلى  الوصول  بغية  اxعالم  وسائل  طريق  وعن  المحلي  الصعيد  على  سيما 

أنأى المناطق في البلد؛

(د)      مواصلة تعزيز جهودها الرامية إلى توفير مستوى مناسب ومنهجي من التدريب و/أو التوعية في   
والمحامين،  كالقضاة،  و<جلهم،  ا<طفال  مع  العاملة  المهنية  للفئات  الطفل  حقوق  مجال 
والمؤسسات،  المدارس  ومديري  والمعملين،  الصحيين،  والعاملين  القانون،  إنفاذ  وموظفي 

وا<خصائيين االجتماعيين، ورجال الدين، وقادة المجتمعات المحلية، فضًال عن الصحفيين؛

(ه)     ضمان حصول المؤسسة الوطنية لحقوق اxنسان على الموارد البشرية والمالية والتقنية الكافية،   
الصعيدين  على  وتقييمه  االتفاقية  تنفيذ  في  المحرز  التقدم  لرصد  الالزمة  التسهيالت  وامتالكها 

الوطني والمحلي، فضًال عن تلقي الشكاوى المقدمة من ا<طفال والتحقيق فيها ومعالجتها؛

وضع وتعزيز المشاريع المشتركة للتثقيف في مجال حقوق اxنسان، وإدراج التثقيف في مجال  (و)   
لمرحلَتي  الدراسية  المناهج  في  الطفل،  حقوق  مجال  في  التثقيف  سيما  وال  اxنسان،  حقوق 

التعليم االبتدائي والثانوي.

التحفظات

سحب  إمكانية  في  ستنظر  الطرف  الدولة  بأن  الحوار  أثناء  الوفد  رئيسة  به  صّرحت  ما  اللجنة  تالحظ   -٩
غير  و٢١   ٢٠ المادتين  على  الطرف  الدولة  تحفظ  بأن  رأيها  عن  مجدد�  اللجنة  وتعرب  االتفاقية.  على  تحفظاتها 

ضروري، وكذلك عن قلقها إزاء الطبيعة العامة وغير الدقيقة لتحفظ الدولة الطرف على المادة ١٤.

(6)

تحفظاتها  طبيعة  في  النظر  تعيد  بأن  الطرف  الدولة  إلى  قدمتها  التي  السابقة  توصيتها  اللجنة  تكرر   -١٠
 ١٩٩٣ عام  في  اxنسان  لحقوق  العالمي  المؤتمر  اعتمدهما  اللذين  فيينا  عمل  وبرنامج  xعالن  وفق�  سحبها  بغية 

(CRC/C/JOR/CO/٣، الفقرة ١١).

 التشريعات

تالحظ اللجنة مع التقدير أن نشر االتفاقية في الجريدة الرسمية بموجب القانون رقم ٥٠ لسنة ٢٠٠٦، عمًال   -١١
اللجنة  لكن  المحلية.  القوانين  على  ا<ولوية  لها  وأن  القانوني  وضعها  أوضح  قد  اللجنة،  قدمتها  سابقة  بتوصية 
قلقة إزاء التأخر الكبير في اعتماد قانون حقوق الطفل ومشروع قانون ا<حداث. وتشعر اللجنة بالقلق أيض� <ن 

جهود مواءمة اxطار القانوني المحلي مع مبادئ االتفاقية وأحكامها ال تزال غير كافية.

الحقوق  بجميع  إحاطته  وضمان  إبطاء  دون  الطفل  حقوق  قانون  سّن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -١٢
قانون  مشروع  اعتماد  في  الطرف  الدولة  تعّجل  بأن  كذلك  اللجنة  وتوصي  االتفاقية.  عليها  تنص  التي  والمبادئ 
با<طفال  المتعلقة  المحلية  القوانين  جميع  بدقة  الطرف  الدولة  تراجع  بأن  توصيتها  اللجنة  وتكرر  ا<حداث. 
واللوائح اxدارية ذات الصلة بغية ضمان استنادها إلى الحقوق ومطابقتها لالتفاقية (CRC/C/JOR/CO/٣، الفقرة ١٣).

 تخصيص الموارد

المخصصة  الميزانيات  لتحليل  ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  أجراها  التي  بالدراسة  اللجنة  ترحب   -١٣
لlطفال، فضًال عن وضع نموذج للميزانية يتضمن ا<هداف االستراتيجية والمهام التي تضطلع بها كل وزارة من 
الميزانية  في  العامة  التخفيضات  إزاء  اللجنة  يساور  القلق  لكن  حقوقهم.  وحماية  ا<طفال  احتياجات  تلبية  أجل 

الوطنية التي تهدد التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مجال نماء الطفل.

xعمال  المخصصة  "الموارد  بشأن   ٢٠٠٧ عام  في  اللجنة  نّظمته  الذي  العامة  المناقشة  يوم  ضوء  في   -١٤
الدولة  تقوم  بأن  اللجنة  توصي  االتفاقية،  من  و٦  و٤   ٢ المواد  على  وبالتركيز  الدول"،  مسؤولية   - الطفل  حقوق 

الطرف بما يلي:

(أ)        مواصلة تخصيص موارد كافية في الميزانية xعمال حقوق الطفل، عمًال بالمادة ٤ من االتفاقية؛  

(ب)    إجــراء تقييمات منهجيــة <ثر السياسات الهادفـــة إلى تقليـــص العجز في الميزانية الوطنية على   
في  سلب�  قد تؤثر  سياسات  أي  اعتماد  التقييمات، االمتناع عن  تلك  نتيجة  الطفل، وبناًء على  حقوق 

ا<طفال؛

في  الطفل  حقوق  على  قائم  نهج  اعتماد  الطرف،  الدولة  وضعته  الذي  الميزانية  نموذج  على  بناًء  (ج)       
في  واستخدامها  للطفل  المخصصة  للموارد  تتّبع  نظام  بتطبيق  وذلك  الدولة،  ميزانية  وضع 
على  أيض�  اللجنة  وتحث  الطفل.  مجال  في  االستثمار  حجم  إبراز  وبالتالي  عام،  بشكل  الميزانية 
في  القطاعات  من  قطاع  أي  في  االستثمارات  <ثر  تقييمات  إجراء  أجل  من  التتّبع  نظام  استخدام 

مصالح الطفل الفضلى، وضمان قياس اختالف أثر هذه االستثمارات بين الفتيات والفتيان؛

تدابير  تتطلب  قد  التي  الضعف  أو  الحرمان  أوضاع  في  لlطفال  استراتيجية  ميزانية  بنود  تحديد  (د)      
اجتماعية إيجابية، وضمان حماية بنود الميزانية هذه حتى في أوقات ا<زمات االقتصادية أو الكوارث 

الطبيعية أو حاالت الطوارئ ا<خرى.

(7)

(1) (٢)

قام  أن  وبعد   .(UNCRC) الطفل  لحقوق  المتحدة  ا<مم  اتفاقية  في  طرف�  الهاشمية  ا<ردنية  المملكة  تعد 
التقرير  وقدم   .١٩٩٣ عام  من  الثاني  تشرين  شهر  في  ا<ولي  تقريره  ا<ردن  قدم  االتفاقية،  هذه  على  بالمصادقة 
الدوري الثاني الذي كان مقرر� في عام ١٩٩٨ في شهر أيلول من عام ١٩٩٩. وقدم التقرير الدوري الثالث الذي كان 
الرابع  التقريرين  تقديم  تم  ولذلك  سنوات.  ثالث  مدته  وبتأخير   ٢٠٠٦ عام  من  آذار  شهر  في   ٢٠٠٣ عام  في  مقرر� 
الختامية  المالحظات  اعتماد  وتم   ٢٠١٤ عام  في  الطفل  حقوق  لجنة  فيهما  ونظرت   ٢٠١٣ عام  في  مع�  والخامس 
والتوصيات في ١٨ تموز من عام ٢٠١٤. ومن المقرر أن يصدر التقرير الدوري السادس لlردن في ٢٢ حزيران من عام 
٢٠١٩ حيث بقي أقل من عامين. ولذلك من الضروري أن يكون هناك متابعة فعالة للمالحظات والتوصيات الختامية 
الحالية حتى نتمكن من االستعداد جيد� في الوقت الذي يتم فيه إعداد تقريرنا الدوري السادس المقرر تقديمه 

بعد أقل من عامين من ا¦ن.

المجاالت  من  مجال   ١٢ في  توزيعها  تم  التي  الختامية  والتوصيات  المالحظات  من  بندا   ٧١ مجموعه  ما  يوجد 
الرئيسية التي تشمل:

أ- التدابير العامة للتنفيذ (المواد ٤، و٤٢، و٤٤ (٦) من االتفاقية)
ب- المبادئ العامة (المواد ٢، و٣، و٦، و١٢ من االتفاقية)

ج- الحقوق والحريات المدنية (المواد ٧، و٨، و١٣-١٧)
د- العنف ضد ا<طفال (المواد ١٩، و٢٤ (٣)، و٢٨ (٢)، و٣٤، و٣٧ (أ)، و٣٩)

ه- البيئة ا<سرية والرعاية البديلة (المواد ٥، و٩-١١، و١٨ (١ و٢)، و٢٠، و٢١، و٢٥، و٢٧ (٤))
و- اxعاقة، والصحة ا<ساسية، والرفاه االجتماعي (المواد ٦، و١٨ (٣)، و٢٣، و٢٤، و٢٦، و٢٧ (١-٣)، و٣٣)

ز- التعليم وا<نشطة الترفيهية والثقافية (المواد ٢٨، و٢٩، و٣٠، و٣١)
ح- تدابير الحماية الخاصة (المواد ٢٢، و٣٠، و٣٢، و٣٣، و٣٥، و٣٦، و٣٧ (ب)- (د)، و٣٨-٤٠)

ط- المصادقة على البروتوكول االختياري المتعلق بإجراء  تقديم البالغات 
ي- المصادقة على ا<دوات الدولية لحقوق اxنسان

ك- المتابعة والنشر
ل- التقرير المقبل

ويشكل المجلس الوطني لشؤون ا<سرة (NCFA) ووزارة العدل ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ووزارة العمل 
ووزارة التنمية االجتماعية ووزارة الداخلية اكثر الجهات المسؤولة عن تنفيذ المالحظات والتوصيات الختامية إلى 
جانب  وإلى  المحافظات.  في  الحكومية  الجهات  بعض  ذلك  في  بما  ا<خرى  واxدارات  الجهات  من  عدد  جانب 
الوزارات والهيئات الحكومية، تلعب وكاالت ا<مم المتحدة المعنية، والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، 
وا<وساط ا<كاديمية، ووسائل اxعالم، وغيرها من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، والمجتمعات المحلية، 

وا<سر دورا رئيسيا في ضمان تنفيذ برنامج المالحظات والتوصيات الختامية.

وإلى جانب النظر في التقرير الدوري الموحد الرابع والخامس لlردن، نظرت اللجنة أيض� في التقارير ا<ولية لlردن 
المسلحة  النزاعات  في  ا<طفال  باشتراك  والمتعلقة  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري  البروتوكول  بموجب 

(3) (4)

باء- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 من االتفاقية)

عدم التمييز

غير  وأب  أردنية  <م  المولودين  ا<طفال  ضد  القانون  بحكم  التمييز  إزاء  قلقها  عن  مجدد�  اللجنة  تعرب    -١٥
إزاء  أيض�  بالقلق  اللجنة  وتشعر  الزواج.  إطار  خارج  المولودين  ا<طفال  ضد  والتمييز  ا<ب،  جنسية  على  بناًء  أردني 
في  يعيشون  الذين  وا<طفال  اxعاقات  ذوو  وا<طفال  فلسطيني  أصل  من  ا<طفال  منه  يعاني  الذي  التمييز 

المؤسسات وا<طفال الذين يعيشون في فقر مدقع وا<طفال في المناطق النائية.

"أطفاًال  أو  شرعيين"  "غير  بوصفهم  لlطفال  التمييزية  التصنيفات  إلغاء  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -١٦
ضحايا للسفاح"، واعتماد استراتيجية استباقية وشاملة من أجل القضاء على التمييز على أي أسس بحكم القانون 

والواقع، والتمييز ضد جميع فئات ا<طفال في أوضاع التهميش أو الحرمان.

وتعرب اللجنة عن القلق <ن تشريعات الدولة الطرف وطريقة تطبيقها ال تزال تميز ضد الفتيات، وبا<خص   -١٧
المعاهدات.  هيئات  من  المتكررة  التوصيات  من  الرغم  على  العنف،  من  والحماية  والزواج  الميراث  مجاالت  في 
وتشعر اللجنة بالقلق أيض� لعدم كفاية الجهود التي تبذلها الدولة الطرف، بما في ذلك مع رجال الدين وقادة 
والقواعد  والممارسات  المواقف  وتغيير  لمكافحة  الجماهيري،  اxعالم  ووسائل  التعليمية  والمؤسسات  الرأي 
الضارة التي تتغاضى عن التمييز ضد الفتيات وانتهاكات حقوقهن في إطار االتفاقية، بما في ذلك العنف القائم 

على نوع الجنس، على الرغم من أن الفتيات ال يزلن يواجهن التمييز من أبكر مراحل حياتهن وطيلة طفولتهن.

اxبطاء.  من  مزيد  دون  الفتيات  ضد  تميز  التي  التشريعات  جميع  إلغاء  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -١٨
وينبغي للدولة الطرف أن تمنح ا<ولوية العتماد استراتيجية شاملة لمكافحة جميع أشكال التمييز ضد الفتيات، 
وتكرر  الفتيات.  ضد  والعنف  التمييز  إلى  وتؤدي  منتشرة  تزال  ال  التي  السلبية  الجنسانية  النمطية  للصور  والتصدي 
اللجنة توصيتها بضرورة دعوة القادة المحليين ورجال الدين وغيرهم من القادة إلى االضطالع بدور أكثر فاعلية 
ذلك  في  المحلية  المجتمعات  إلى  التوجيه  وتقديم  عليه،  والقضاء  الطفالت  ضد  العنف  منع  جهود  دعم  في 

الصدد (CRC/C/JOR/CO/٣، الفقرة ٣٢).

مصالح الطفل الفضلى

قانون  في  الرئيسية  المبادئ  أحد  الفضلى  الطفل  مصالح  جعل  في  الطرف  الدولة  رغبة  اللجنة  تالحظ   -١٩
ا<حوال الشخصية المؤقت رقم ٣٦ لسنة ٢٠١٠، لكن القلق يساورها <ن العديد من أحكام القانون تعكس إساءة 
التي  الجنسية  ونقل  والميراث  والزواج  الطفل  بحضانة  المتعلقة  تلك  سيما  وال  الفضلى،  الطفل  لمصالح  تفسير 
القانون  <ن  خاص  بشكل  بالقلق  اللجنة  وتشعر  االعتبار.  الفضلى  مصالحه  إيالء  في  الطفل  حق  مع  تتعارض 
(المادة ٣٠٨ من قانون العقوبات) والفقه القضائي في الدولة الطرف يتيحان اعتبار زواج الفتاة من مغتصبها أمر� 

يصب في مصلحتها الفضلى، على الرغم من أن هذا الخيار يشّكل بحد ذاته انتهاك� خطير� لالتفاقية.

إيالء  في  الطفل  بحق  المتعلق   (٢٠١٣)١٤ رقم  العام  اللجنة  تعليق  ضوء  في  الطرف،  الدولة  اللجنة  تذّكر   -٢٠
التي  الحقوق  بجميع  والفعال  الكامل  التمتع  ضمان  إلى  يهدف  الحق  هذا  أن  ا<ول،  االعتبار  الفضلى  مصالحه 
تعترف بها االتفاقية وإلى ضمان النماء الكلي لlطفال. وتوصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف إدماج هذا الحق 
جميع  عن  فضًال  والقضائية،  واxدارية  التشريعية  اxجراءات  جميع  في  ثابت  بشكل  وتطبيقه  مالئم  بشكل 
ع الدولة الطرف على  السياسات والبرامج والمشاريع التي لها صلة با<طفال أو تؤثر فيهم. وفي ذلك الصدد، تشجَّ
تحديد  في  سلطة  مواقع  يحتلون  الذين  المعنيين  ا<شخاص  لجميع  التوجيه  لتقديم  ومعايير  إجراءات  وضع 
مصالح الطفل الفضلى في جميع المجاالت، وفي منح تلك المصالح ا<همية التي تستحقها بوصفها اعتبار� أول. 
العامة  االجتماعية  الرعاية  مؤسسات  ذلك  في  بما  العامة،  جمهور  بين  والمعايير  اxجراءات  هذه  نشر  وينبغي 

والخاصة، فضًال عن المحاكم والسلطات اxدارية والهيئات التشريعية والقادة المحليين ورجال الدين.

(8)

الحق في الحياة والبقاء والنماء

٢١-  تعرب اللجنة عن عميق قلقها <ن المادة ٣٤٥ مكرر� من قانون العقوبات، التي استحدثتها الدولة الطرف 
ف،  ف، وبالتالي من ُحكم مخفَّ عن طريق تعديل، ال تستثني مرتكبي هذه الجرائم من االستفادة من العذر المخفِّ
جرائم  ُيسمى  ما  بذريعة  سنوي�  الفتيات  عشرات  قتل  استمرار  رغم  سنة   ١٥ من  أصغر  الضحية  كانت  حال  في  إّال 
يزلن،  وال  كّن،  الجرائم  لهذه  ضحايا  للوقوع  المعرضات  الفتيات  <ن  أيض�  شديد  بقلق  اللجنة  وتشعر  الشرف. 

ُيحتجزن تعسفي� في اxصالحيات ¦جال غير مسماة بداعي حمايتهن.

عن  تتغاضى  التي  القانونية  ا<حكام  جميع  إبطاء  دون  تلغي  أن  على  بقوة  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢٢
الجرائم القائمة على نوع الجنس، وال سيما المواد ٩٧ و٩٩ و٣٤٠ و٣٤٥ مكرر� من قانون العقوبات، وأن تضمن تلّقي 
الشرف،  جرائم  ُيسمى  ما  بذريعة  المرتكبة  الجرائم  فيها  بما  الجنس،  نوع  على  القائمة  الجرائم  مرتكبي  جميع 
عقوبات تتناسب مع خطورة جرائمهم. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيض� على إخالء سبيل جميع النساء والفتيات 
حماية  أي تدبير  أن  وضمان  البلد،  عموم  في  لحمايتهن  وآليات مالئمة  مالجئ  وإنشاء  فور�،  الحجز  في  الموَدعات 

موجه لهن يوَضع بمشاركتهن وموافقتهن.

احترام آراء الطفل

حق  تعزيز  أجل  من  بالتقرير  المشمولة  الفترة  أثناء  الطرف  الدولة  اتخذتها  التي  بالمبادرات  اللجنة  ترحب   -٢٣
الطفل في االستماع إليه، وال سيما عن طريق التشاور مع ا<طفال في سياق إعداد تقرير الدولة الطرف، والمسح 
اxجراءات  <ن  قلقها  عن  مجدد�  اللجنة  تعرب  ذلك،  ومع  ا<طفال.  برلمانات  وإنشاء  للشباب،  الثاني  الوطني 
يزال  ال  الطفل  آراء  احترام  و<ن  إليه،  االستماع  في  الطفل  حق  على  منهجي  بشكل  تنص  ال  واxدارية  القانونية 
محدود� نظر� للمواقف المجتمعية التقليدية من ا<طفال، وال سيما الفتيات، في داخل ا<سرة والمجتمع بشكل 

عام.

تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم ١٢(٢٠٠٩) المتعلق بحق الطفل في االستماع إليه،   -٢٤
الذي يؤكد أن حق الطفل في التعبير بحرية عن رأيه يشكل أحد أهم العناصر في كرامة الطفل، وأن ا<سرة التي 
العمر،  من  ا<ولى  المراحل  منذ  الجد  مأخذ  آراؤه  فيها  تؤخذ  والتي  بحرية  آرائه  عن  يعّبر  أن  فيها  للطفل  يمكن 
وتوصي  ا<وسع.  المجتمع  في  إليه  االستماع  في  الحق  لممارسة  الطفل  يعّد  ما  وهي  مهم�،  نموذج�  تشّكل 

اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

في  إليه  االستماع  في  الطفل  بحق  تعترف  التي  للتشريعات  الفعال  التنفيذ  لضمان  تدابير  اتخـــاذ  (أ)       
ا<خصائيين  امتثال  لضمان  إجراءات  و/أو  ُنظم  وضع  ذلك  في  بما  الصلة،  ذات  القانونية  الدعاوى 

االجتماعيين والمحاكم لهذا المبدأ.

(ب)     إجـــراء بحوث لتحديد أهم القضايا من وجهة نظر ا<طفال، وسماع آرائهم بشأنها، ومعرفة مدى   
مراعاة آرائهم في القرارات التي ُتتخذ داخل ا<سرة وتؤثر في حياتهم، وتحديد القنوات القائمة أو 
الوطني  الصعيد  على  القرار  صنع  عملية  في  ا<كبر  التأثير  ممارسة  من  تمّكنهم  التي  المحتملة 

والمحلي.

(ج)      تنفيـذ برامـج وأنشطــة توعيـة لتعزيز مشاركة جميع ا<طفال بصورة هادفة وقائمة على التمكين   
الفتيات  إيالء  مع  الطلبة،  مجالس  ضمن  ذلك  في  بما  والمدارس،  المحلي  والمجتمع  ا<سرة  في 

وا<طفال في أوضاع هشة اهتمام� خاص�.

(9)

جيم- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و17-13 من االتفاقية)

الحق في الجنسية

كّن  إذا  أمهاتهن  جنسية  اكتساب  ا<ردنيات  ا<مهات  أطفال  على  متعذر�  يزال  ال  <نه  قلقة  اللجنة  تظل   -٢٥
متزوجات من غير أردنيين، ما قد يؤدي إلى حالة انعدام الجنسية، ويتسبب في معاناة هؤالء ا<طفال وأسرهم 
والرعاية  التعليم  بخدمات  لالنتفاع  مثًال  مؤهلين  غير  ُيعتبرون  إنهم  إذ  اقتصادية،  صعوبات  ومن  التمييز  من 
الجنسية  بأن  تفيد  التي  المصداقية  وذات  بأدلة  المدعومة  التقارير  بالغ  بقلق  اللجنة  وتالحظ  المدعومة.  الصحية 
بشكل  يقيمون  الذين  الفلسطينية  وا<سر  ا<طفال  عشرات  من  بالتقرير  المشمولة  الفترة  في  ُسحبت  ا<ردنية 

دائم في ا<ردن، على الرغم من التطمينات التي قدمها وفد الدولة الطرف أثناء الحوار.

تكرر اللجنة توصيتها إلى الدولة الطرف بمراجعة قانون الجنسية ا<ردنية رقم ٦ لعام ١٩٥٤ وتعديله بغية   -٢٦
ضمان تمتع ا<م ا<ردنية المتزوجة بغير أردني بحقها في منح جنسيتها <طفالها على قدم المساواة مع الرجل 
الالجئة  ا<سر  من  ا<ردنية  الجنسية  سحب  عن  الكف  على  أيض�  الطرف  الدولة  اللجنة  وتحث  تمييز.  ودون 
خفض  اتفاقية  إلى  االنضمام  في  الطرف  الدولة  تنظر  بأن  أيض�  اللجنة  وتوصي  ا<ردن.  في  المقيمة  الفلسطينية 

حاالت انعدام الجنسية لعام ١٩٦١.

) و39) أ دال- العنف ضد اoطفال (المواد 19 و24(3) و28(2) و34 و37(

العقاب البدني

ترحب اللجنة بالمبادرات التي تنّفذها الدولة الطرف مثل حملة "مع� نحو بيئة مدرسية آمنة" التي تهدف   -٢٧
إلى تعريف المعلمين با<ساليب التربوية اxيجابية. لكن اللجنة قلقة <ن الصيغة المعدلة من المادة ٦٢ من قانون 
العقوبات ال تزال تجيز للوالدين وا<وصياء إنزال ضروب تأديب بأطفالهم وفق "ما يبيحه العرف العام"، ما دامت ال 
تلحق بهم أذى بدني�، و<ن مسح السكان والصحة ا<سرية في ا<ردن لعام ٢٠١٢ أظهر أن ٨٩ في المائة من ا<طفال 

يتعرضون لضروب تأديب عنيفة.

تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم ٨(٢٠٠٦) المتعلق بحق الطفل في الحماية من   -٢٨
العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة الذي شددت فيه اللجنة على رفض جميع أشكال 
العنف ضد ا<طفال، مهما كانت طفيفة، وعلى أن صالحيات الوالدين ال ينبغي في أي حال من ا<حوال أن تقّوض 

حق الطفل في حمايته من العقاب البدني. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

حظر�  ا<ماكن  جميع  في  البدني  العقاب  وحظر  إبطاء  دون  العقوبات  قانون  من   ٦٢ المادة  إلغاء  (أ)        
قطعي�؛

بصورة  قضائية  دعاوى  وإقامة  فعاًال،  تنفيذ�  البدني  العقاب  تحظر  التي  القوانين  تنفيذ  ضمان  (ب)    
منهجية ضد َمن ُيعاقبون ا<طفال بدني�؛

ا<طفال  بمشاركة  االجتماعية  والتعبئة  والتوعية  العام  التثقيف  مجاالت  في  دائمة  برامج  وضع  (ج)     
البدني،  للعقاب  الضارة  والنفسية  البدنية  ا¦ثار  تعالج  الدين،  ورجال  المحلية  والمجتمعات  وا<سر 
في  وتشاركية  عنيفة  وغير  إيجابية  أشكال  وتعزيز  الممارسة،  تلك  من  العامة  المواقف  تغيير  بغية 

تنشئة ا<طفال وتأديبهم كبديل عن العقاب البدني؛

منع  استراتيجيات  تصميم  في  ا<طفال،  ذلك  في  بما  ككل،  المجتمع  ومشاركة  إشراك  ضمان  (د)     
معاقبة ا<طفال بدني� وتنفيذها.

(١٠) (١١)

اsيذاء واsهمال

سيما  وال  المنزلي،  للعنف  التصدي  صعيد  على  الطرف  الدولة  اتخذتها  التي  بالخطوات  اللجنة  ترحب   -٢٩
اعتماد قانون الحماية من العنف ا<سري رقم ٦ لسنة ٢٠٠٨، والخطة االستراتيجية الوطنية لحماية ا<سرة والوقاية 
لثبوت  عميق  بقلق  تشعر  اللجنة  لكن  المنزلي.  العنف  حاالت  لتتّبع  نظام  وإنشاء   ،٢٠٠٥-٢٠٠٩ لlعوام  العنف  من 
قصور تلك التدابير عن االستجابة للشواغل الكثيرة التي أعربت عنها اللجنة في عام ٢٠٠٦، وهو ما يتضح من استمرار 

وقوع ا<طفال، وال سيما الفتيات، ضحايا ل¯يذاء واxهمال على نطاق واسع.

 ،٣/CRC/C/JOR/CO)  ٢٠٠٦ عام  من  توصياتها  لتنفيذ  ا<ولوية  من  مزيد  منح  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣٠
وسوء  المنزلي  العنف  عن  وطنية  دراسة  إجراء  بضرورة  المتعلقة  التوصيات  وبخاصة  فعاًال،  تنفيذ�   (٥٥ الفقرة 
ووضع  وطبيعتها،  وأسبابها  المشكلة  هذه  نطاق  تقييم  أجل  من  ا<سرة  داخل  وإيذائهم  ا<طفال  معاملة 
وسوء  ا<طفال  إيذاء  حاالت  لتحديد  فعال  نظام  ووضع  له،  والتصدي  المنزلي  العنف  لمنع  شاملة  استراتيجية 

معاملتهم واxبالغ عنها وإدارتها. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيض� على ما يلي:

أحكام  أي  وإلغاء  الزوجي،  االغتصاب  فيها  بما  المنزلي،  العنف  أشكال  جميع  يجّرم  قانون  اعتماد  (أ)       
قانونية تتسامح مع مرتكبي العنف المنزلي، وذلك على وجه ا<ولوية؛

(ب)     إنشاء قاعدة بيانات وطنية عن جميع حاالت العنف المنزلي المترّكب ضد ا<طفال؛  

والعادات  والتقاليد  المواقف  لتغيير  عملية  تدابير  واتخاذ  واxيذاء،  للعنف  الجذرية  ا<سباب  معالجة  (ج)      
والممارسات السلوكية التي كثير� ما تبرر العنف المنزلي، وال سيما ضد الفتيات؛

والتصدي  وإهمالهم،  ا<طفال  وإيذاء  المنزلي  العنف  منع  إلى  الرامية  المجتمعية  البرامج  تشجيع  (د)       
المحلي  المجتمع  وأفراد  والمتطوعين  السابقين  الضحايا  إشراك  منها  بطرق  المشاكل  لهذه 

ودعمهم في مجال التدريب؛

(ه)     ضمــان تقديم مستــوى مالئـــم من المساعدة الطبيــــة والقانونيـــة والنفسية والسكن لlطفال   
به  تعّهدت  الذي  االلتزام  مع  يتماشى  بما  اxيواء  دور  عدد  وزيادة  المنزلي،  العنف  ضحايا  والنساء 

الدولة الطرف في االستعراض الدوري الشامل لعام ٢٠٠٩ (A/HRC/٢٩/١١، الفقرة ٩٢-٢١)؛

(و)       تقديم معلومات مفصلة في تقريرها الدوري المقبل عن التدابير المتخذة للتصدي للعنف المنزلي   
ونتائج تلك التدابير.

االستغالل الجنسي واsيذاء الجنسي

تشعر اللجنة بقلق عميق <ن المادة ٣٠٨ من قانون العقوبات تتيح لمرتكبي جريمة االغتصاب اxفالت من   -٣١
العقاب إذا تزوجوا من الفتاة التي اعتدوا عليها. ويساور اللجنة قلق أيض� <ن المادة ٣١٠ من قانون العقوبات تتيح 
اللجنة  وتشعر  ا<خالق".  بفساد  "معروفة  ُتعتبر  الفتاة  كانت  إذا  العقاب  من  اxفالت  الجنسي  اxيذاء  لمرتكبي 
بالقلق أيض� <ن تشريعات الدولة الطرف ال تحمي الفتيان من اxيذاء الجنسي واالستغالل الجنسي، وال تنص على 

أحكام تتناسب مع خطورة الجرائم الجنسية المرتبكة ضد ا<طفال.

وجميع  العقوبات  قانون  من  و٣١٠   ٣٠٨ المادتين  إلغاء  في  التعجيل  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣٢
ا<حكام القانونية التي يمكن استخدامها للتساهل مع المعتدين على ا<طفال جنسي�. وينبغي للدولة الطرف 
الجنسي  اxيذاء  أشكال  جميع  من  الفتيان،  فيهم  بمن  ا<طفال،  لجميع  الكاملة  الحماية  تضمن  أن  أيض� 

واالستغالل الجنسي. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيض� على ما يلي:

(أ)       وضع آليات وإجراءات ومبادئ توجيهية لضمان إلزامية اxبالغ عن حاالت إيذاء ا<طفال واستغاللهم   
جنسي�؛

ا<طفال  لجميع  وفعالة  لlطفال  ومواتية  وسرية  إليها  الوصول  يسهل  إبالغ  قنوات  توفر  ضمان  (ب)     
لتمثيل  قانوني  وصي  أو  الوالدين  أحد  وجود  يوِجب  الذي  الشرط  وإلغاء  االنتهاكات،  هذه  ضحايا 

الطفل الضحية؛

(ج)      تنفيذ أنشطة توعية لمكافحة الوصم االجتماعي لضحايا االستغالل الجنسي واxيذاء الجنسي، بما   
في ذلك سفاح المحارم؛

الضحايا وفق�  التعافي وإعادة اxدماج االجتماعي لlطفال  (د)     ضمان وضع برامج وسياسات من أجل   
<غراض  لlطفال  الجنسي  االستغالل  لمكافحة  العالمي  المؤتمر  اعتمدها  التي  الختامية  للوثائق 
بالبرازيل،  جانيرو  دي  وريو  باليابان،  ويوكوهاما  ستوكهولم،  في  و٢٠٠٨  و٢٠٠١   ١٩٩٦ ا<عوام  في  تجارية 

على التوالي.

الممارسات الضارة

الفتيات،  آالف  وزواج  الطرف،  الدولة  في  القاصرات  الفتيات  زواج  حاالت  في  الزيادة  إزاء  قلقة  اللجنة  تزال  ال   -٣٣
منهن من لم تتجاوز الخامسة عشرة، كل سنة نتيجة اxفراط في اللجوء إلى االستثناءات من السن الدنيا للزواج، 
والسلطة التقديرية الواسعة الممنوحة لقاضي القضاة وا<وصياء القانونيين في ذلك الصدد. ويساور اللجنة قلق 
بشكل خاص <ن حاالت الفقر وحاالت الحمل خارج إطار الزواج غالب� ما تؤدي في الممارسة الواقعية إلى إجازة هذا 

الزواج.

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فاعلة لوضع حد لممارسة الزواج المبكر والقسري. كما تكرر   -٣٤
CRC/C/-) المبكر الزواج  عن  الناشئة  الكثيرة  السلبية  با¦ثار  توعية  حمالت  الطرف  الدولة  تنّفذ  بأن  توصيتها  اللجنة 

JOR/CO/٣، الفقرة ٢٨).

الوصول إلى العدالة وسبل االنتصاف

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعلومات التي قدمها الوفد وتفيد بأن من المتعذر على ا<طفال دون سن   -٣٥
الخامسة عشرة تقديم شكاوى بشأن انتهاكات حقوقهم إذا لم يكن الوالدان أو ا<وصياء القانونيون موجودين 

لمساعدتهم. ويساور اللجنة القلق أيض� إزاء االفتقار إلى آليات لدعم ا<طفال في اxبالغ عن ادعاءاتهم.

وسبل  العدالة  إلى  ا<طفال  وصول  لضمان  الالزمة  التدابير  جميع  اتخاذ  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣٦
واسع  بشكل  عنها  ومعلن  آمنة  إبالغ  آليات  وضع  أمور،  جملة  بين  من  الطرف،  للدولة  وينبغي  الفعالة.  االنتصاف 
الصحة  مجاَلي  في  مساَعدة  خدمات  ا¦ليات  هذه  تترافق  وأن  ا<طفال،  لفائدة  إليها  الوصول  ويسهل  وسرية 
العامة والدعم االجتماعي، وإلغاء شرط حضور والد الطفل لمساعدته في تقديم الشكوى. وتحث اللجنة الدولة 
ووضع  واضحين،  وتدريب  توجيه  على  ا<طفال  شكاوى  يتلقون  الذين  ا<شخاص  حصول  ضمان  على  أيض�  الطرف 

إجراءات تحقيق مراعية للطفل.

هاء- البيئة اoسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و11-9 و18(1 و2) و20 و21 و25 و27(4))

البيئة اoسرية   

CRC/C/-) تكرر اللجنة قلقها <ن القانون ما زال ال يوزع المسؤوليات الوالدية بالتساوي بين ا¦باء وا<مهات  -٣٧
JOR/CO/٣، الفقرة ٤٩)، نظر� الستمرار تطبيق أحكام تمييزية من قانون ا<حوال الشخصية المؤقت لسنة ٢٠١٠. كما

(١٢)

يساور اللجنة قلق إزاء ما يلي:

(أ)        مع أن القانون فرض قيود� معّينة على تعدد الزوجات، فإنه ال يزال يجيزه، وهذه حالة تتعارض مع   
كرامة النساء والفتيات الالتي يدخلن هذا الزواج، وتؤثر سلب� في ا<طفال؛

تمتعهم  دون  يحول  ما  مسلم،  غير  ورجل  مسلمة  المرأة  المولودين  با<طفال  القانون  يعترف  ال  (ب)      
بجميع حقوقهم على قدم المساواة مع ا<طفال ا¦خرين؛

(ج)       في حالة الطالق، تمنح المادة ١٧٣ من قانون ا<حوال الشخصية المؤقت ا<م حضانة أطفالها حتى   
بلوغهم سن الخامسة عشرة، ولكن فقط حتى سن السابعة إذا كانت غير مسلمة.

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تقاسم ا<مهات وا¦باء المسؤولية عن أطفالهم بالتساوي، عمًال   -٣٨
بالفقرة ١ من المادة ١٨ من االتفاقية، وعلى ضمان عدم تمييز القوانين ضد الطفلة. وتحث اللجنة الدولة الطرف 

أيض� على ما يلي:

النساء  ضد  تميز  التي  ا<حكام  جميع  إلغاء  وضمان  المؤقت  الشخصية  ا<حوال  قانون  تنقيح  (أ)   
والفتيات وتؤثر سلب� في أطفالهن، كتلك التي تجيز تعدد الزوجات؛

غير  ورجل  مسلمة  امرأة  بين  زواج  من  المولودين  ا<طفال  ضد  التمييز  أشكال  من  شكل  أي  منع  (ب)   
مسلم، والقضاء عليها؛

لمبدأ  وفق�  القرارات  جميع  اتخاذ  ضمان  بغية  الطفل،  بحضانة  المتعلقة  تشريعاتها  مراجعة  (ج)   
تمّيز  التي  ا<حكام  وإلغاء  االتفاقية،  من  و١٢   ٣ المادتين  مع  تمشي�  وذلك  الفضلى،  الطفل  مصالح 

ضد ا<طفال <مهات غير مسلمات.

أسرية اoطفال المحرومون من بيئة 

أول  وإنشاء   ،٢٠٠٩ لسنة   ٤٩ رقم  اxيوائية  ا<طفال  رعاية  دور  وإدارة  ترخيص  نظام  باعتماد  اللجنة  ترحب   -٣٩
برنامج xيواء ا<طفال في محافظة الزرقاء. لكن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم انخفاض عدد ا<طفال المودعين 
في  كثيرة  أحيان  في  المتزوجات  غير  ا<مهات  أطفال  إيداع  وإزاء  بالتقرير،  المشمولة  الفترة  أثناء  مؤسسات  في 
ا<طفال  يجعل  ما  بعد،  سليم  نحو  على  اxيواء  برنامج  تنظيم  لعدم  أيض�  قلق  اللجنة  ويساور  مؤسسات. 

المحرومين من بيئتهم ا<سرية عرضة ل¯يذاء واxهمال.

تتخذ  بأن  وتوصيها  لlطفال،  البديلة  للرعاية  التوجيهية  المبادئ  إلى  الطرف  الدولة  انتباه  اللجنة  تلفت   -٤٠
تدابير فاعلة للتسريع في االنتقال من إيداع ا<طفال في أطر الرعاية المؤسسية إلى الرعاية ا<سرية، وأن تعزز في 
سبيل ذلك جهودها لوضع نظام لكفالة ا<طفال المحرومين من أسرهم يكون خاضع� للوائح تنظيمية جيدة. 

وينبغي للدولة الطرف أيض� ما يلي:

(١٣)

(أ)       ضمان تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية المناسبة لمراكز الرعاية البديلة وخدمات حماية   
في  إدماجهم  وإعادة  فيها  المودعين  ا<طفال  تأهيل  إعادة  تيسير  أجل  من  الصلة  ذات  الطفل 

المجتمع إلى أقصى حد ممكن؛

(ب)     تقديم الدعم لlمهات غير المتزوجات لتمكينهن من رعاية أطفالهن، وتنظيم حمالت توعية من   
أجل القضاء على الوصم االجتماعي المرتبط بالحمل خارج إطار الزواج؛

(ج)     العمـل على توفيـر ضمانـات مناسبــة ومعايــير واضحــــة تستند إلى احتياجات الطفل ومصالحه   
الفضلى من أجل اتخاذ قرار بشأن إيداعه في أطر الرعاية البديلة من عدمه؛

(د)     ضمان إجراء مراجعة دورية لحاالت إيداع ا<طفال في أطر الرعاية البديلة وفي المؤسسات، ورصد   
جودة الرعاية فيها، بطرق منها توفير قنوات يسهل الوصول إليها من أجل اxبالغ عن سوء معاملة 

ا<طفال ورصده وتصحيحه.

واو-  اsعاقة والصحة اoساسية والرعاية االجتماعية (المواد 6 و18(3) و23 و24 و26 و
27(3-1) و33)

اoطفال ذوو اsعاقة

ا<على  المجلس  وإنشاء   ٢٠٠٧ لسنة   ٣١ رقم  المعوقين  ا<شخاص  حقوق  قانون  باعتماد  اللجنة  ترحب   -٤١
لكنها  اxعاقة (٢٠٠٧-٢٠١٥).  ذوي  لlشخاص  الوطنية  االستراتيجية  اعتماد  عن  فضًال  المعوقين،  ا<شخاص  لشؤون 

تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ)       عدم استخـدام المــادة ٢ من القانــون رقم ٣١ تعريف اxعاقة الوارد في اتفاقية حقوق ا<شخاص   
ذوي اxعاقة، وإنما اعتمادها نموذج� طبي� ل¯عاقة؛

(ب)     محدودية البيانات المتاحة عن ا<طفال ذوي اxعاقة؛  

بصورة  إّال  إدماجهم  تعزز  ال  خاصة  صفوف  في  الحاالت  معظم  في  اxعاقة  ذوي  ا<طفال  وضع  (ج)       
محدودة نظر� لمحدودية التدابير المتخذة لتطوير التعليم الجامع؛

(د)       عدم حصول الغالبية العظمى من ا<طفال ذوي اxعاقة وا<طفال الذين يعانون من صعوبات في   
مختصين،  وموظفين  اجتماعيين  وأخصائيين  معلمين  وجود  مثل  مناسب،  دعم  على  التعلم 

لضمان إدماجهم إدماج� فعاًال في المدارس العادية؛

(ه)     استمرار ّشح التدابير الرامية إلى إدماج ا<طفال ذوي اxعاقة في ا<نشطة الترفيهية والثقافية في   
الدولة الطرف.

في ضوء المادة ٢٣ من االتفاقية وتعليق اللجنة العام رقم ٩(٢٠٠٦) المتعلق بحقوق ا<طفال المعوقين،   -٤٢
هذا  وتعزيز  اxعاقة  مع  التعامل  في  اxنسان  حقوق  على  القائم  النهج  اعتماد  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث 
وبأن  المجتمع،  يضعها  التي  والمواقفية  البيئية  الحواجز  في  تكمن  المعيقة  العوامل  بأن  يعترف  الذي  النهج 
في  فاعلين  ومساهمين  مشاركين  يصبحوا  أن  وبمقدورهم  الخاصة  حقوقهم  اxعاقة  ذوي  ا<طفال  لجميع 

المجتمع. وينبغي للدولة الطرف ما يلي:

(١٤)

(١٦) (١٧) (١٨) (١٩) (٢٠) (٢١) (٢٢) (٢٣) (٢٤)

(٢٥) (٢٦) (٢٧) (٢٨) (٢٩) (٣٠) (٣١) (٣٢) (٣٣) (٣٤) (٣٥)

مع  التعامل  في  االجتماعي  النموذج  يعكس  بما   ٢٠٠٧ لسنة   ٣١ رقم  القانون  من   ٢ المادة  تعديل  (أ)       
اxعاقة؛

نظر�   ،٢٠١٤ لعام  الوطني  التعداد  إطار  في  اxعاقة  ذوي  ا<طفال  عن  مالئمة  بيانات  جمع  تنظيم  (ب)     
<هميتها في وضع برامج وسياسات لهم؛

(ج)       وضـع سياسـة شامـلة من أجـل تطـوير التعليـم الجامع وضمان منحه ا<ولوية على إيداع ا<طفال   
العقلية  اxعاقات  ذوي  ا<طفال  إلى  خاص  بشكل  االلتفات  مع  متخصصة،  مؤسسات  في 

والمتعددة؛

(د)      تشغيل أعداد كافية من المعلمين والمهنيين المتخصصين لتقديم الدعم الفردي لlطفال في   
جميع المدارس، وضمان تدريب جميع المهنيين تدريب� مناسب� ليتمكن جميع ا<طفال ذوي اxعاقة 

من التمتع بصورة فعالة بحقهم في تعليم جامع ذي جودة؛

(ه)     اتخاذ جميع التدابير الالزمة لضمان إدماج ا<طفال ذوي اxعاقة في ا<نشطة الترفيهية والثقافية؛  

الوصم  مكافحة  أجل  من  وا<سر  العامة  وجمهور  الحكومة  تستهدف  توعية  حمالت  تنفيذ  (و)     
االجتماعي والتحامل اللذين يعاني منهما ا<طفال ذوو اxعاقة، وتعزيز صورة إيجابية عن ا<طفال 

والبالغين ذوي اxعاقة؛

(ز)       النظر في التصديق على البروتوكول االختياري التفاقية حقوق ا<شخاص ذوي اxعاقة.  

الصحة والخدمات الصحية

عن  فضًال  ا<طفال،  ووفيات  النفاسية  الوفيات  خفض  صعيد  على  المحرز  الكبير  بالتقدم  اللجنة  ترحب   -٤٣
اعتراف الدولة الطرف بالحاجة إلى مزيد من الجهود لخفض معدل وفيات ا<طفال دون سن الخامسة. وتالحظ 
اللجنة باهتمام أيض� إقرار قانون الضمان االجتماعي المؤقت رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ الذي يمنح ا<طفال الحق في التمتع 

بعدد من إعانات الضمان االجتماعي. لكن قلق� بالغ� يساور اللجنة لما يلي:

(أ)        المعدالت المفزعة لسوء التغذية بين ا<طفال في مخيم الزعتري؛  

(ب)     سـوء التغذيـة الـذي ال يزـال يؤثـر بصـورة أكبـر في ا<طفـال الذيـن يعيشـون في المناطــــــق النائية   
وا<طفال المنتمين <فقر الشرائح السكانية؛

(ج)       ا<مراض المعدية التي ال تزال ا<سباب الرئيسية لمراضة ا<طفال؛  

(د)       تغطية جميع ا<طفال بالتأمين الصحي التي لم تتحقق بعد.  

يمكن  صحي  مستوى  بأعلى  التمتع  في  الطفل  حق  بشأن   (٢٠١٣)١٥ رقم  العام  اللجنة  تعليق  ضوء  في   -٤٤
بلوغه، توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف حصول جميع ا<طفال بالتساوي على خدمات صحية ذات جودة 
ا<طفال  سيما  وال  وتهميش�،  حرمان�  الحاالت  أشد  في  لlطفال  ا<ولوية  منح  إلى  تهدف  تدابير  اعتماد  طريق  عن 
تتخذ  أن  أيض�  الطرف  للدولة  وينبغي  المعدية.  وا<مراض  ا<طفال  تغذية  لسوء  التصدي  طريق  وعن  الالجئين، 

التدابير الالزمة من أجل شمول جميع ا<طفال بالتأمين الصحي على النحو الواجب.

صحة المراهقين

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تجريم اxجهاض في جميع الحاالت بموجب المادة ٣٢١ من قانون العقوبات،   -٤٥
ويساور  للخطر.  حياتهن  تعّرض  مأمونة  غير  بطريقة  الخفاء  في  اxجهاض  إلى  المراهقات  لجوء  إلى  يؤدي  ما 
اللجنة قلق أيض� إزاء عدم توفر معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين صحة المراهقين، بما 

في ذلك عن طريق التثقيف في مجال الصحة الجنسية واxنجابية وتحسين خدمات الصحة العقلية للشباب.

في ضوء تعليق اللجنة العام رقم ٤(٢٠٠٣) المتعلق بصحة المراهقين ونمّوهم في إطار اتفاقية حقوق   -٤٦
الطفل وتعليقها العام رقم ١٥(٢٠١٣) المتعلق بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، تحث 
اللجنة الدولة الطرف على أن تزيل صفة الجرم عن اxجهاض، وأن تراجع تشريعاتها، بشكل خاص من أجل كفالة 
دائم�.  واحترامها  اxجهاض  قرارات  في  ا<طفال  آراء  سماع  تضمن  وأن  الحوامل،  للمراهقات  الفضلى  المصالح 
شاملة  سياسة  الطرف  الدولة  تعتمد  بأن  وتوصي   (٦٥ الفقرة   ،٣/CRC/C/JOR/CO) السابقة بتوصيتها  اللجنة  وتذّكر 
في  واxنجابية  الجنسية  الصحة  مجال  في  التثقيف  إدراج  تضمن  وبأن  واxنجابية،  الجنسية  المراهقين  لصحة 
وا<مراض  المبكر  الحمل  منع  على  بتركيز  والمراهقين،  المراهقات  لفائدة  وتوجيهه  اxلزامية  المدرسية  المناهج 

المنقولة جنسي�.

اsيدز وفيروس نقص المناعة البشرية

البشرية/اxيدز  المناعة  نقص  فيروس  مكافحة  بشأن  الوطنية  االستراتيجية  بالخطة  اللجنة  ترحب   -٤٧
بفيروس  المعرفة  إلى  كبير  بشكل  عموم�  والسكان  المراهقين  افتقار  استمرار  بقلق  تالحظ  أنها  غير   ،(٢٠١٢-٢٠١٦)
المشورة  خدمات  إلى  والفتيات  النساء  وصول  تعّذر  إزاء  أيض�  بالقلق  اللجنة  وتشعر  البشرية/اxيدز.  المناعة  نقص 
ل¯صابة  عرضة  ا<شد  الفئات  على  الذكرية  الواقيات  توزيع  ضمان  وعدم  الحوامل،  رعاية  عيادات  في  والفحص 

بالفيروس، بمن في ذلك المراهقون.

وحقوق  البشرية/اxيدز  المناعة  نقص  بفيروس  المتعلق   (٢٠٠٣)٣ رقم  العام  اللجنة  تعليق  ضوء  في   -٤٨
الطفل، توصي اللجنة بأن تحّسن الدولة الطرف إمكانية الحصول على معلومات وخدمات ذات جودة ومناسبة 
بأن  اللجنة  وتوصي  واxنجابية.  الجنسية  والصحة  البشرية/اxيدز  المناعة  نقص  فيروس  مجال  في  ا<طفال  لسن 
بين  المشترك  المتحدة  ا<مم  برنامج  منها  جهات  من  التقنية  المساعدة  ذلك  سبيل  في  الطرف  الدولة  تلتمس 

منظمات ا<مم المتحدة لمكافحة اxيدز ومنظمة ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

المستوى المعيشي

ترحب اللجنة بالتقدم الهام الذي أحرزته الدولة الطرف على صعيد التنمية البشرية، لكنها تشعر بالقلق   -٤٩
<ن وطأة الفقر في الدولة الطرف تطال ا<طفال أكثر من غيرهم بكثير، و<ن صندوق المعونة الوطنية ما زال ال 
في  العجز  تقليص  إلى  تهدف  مالية  سياسات  اعتماد  <ن  أيض�  بالقلق  اللجنة  وتشعر  كاٍف.  بشكل  يشملهم 
الفترة  في  الفقر  مكافحة  صعيد  على  الطرف  الدولة  أحرزته  الذي  التقدم  في  سلب�  أّثر  الوطنية  الميزانية 
المشمولة بالتقرير. ويساور اللجنة قلق كذلك <ن الكثير من ا<سر الفلسطينية تعيش في فقر في الدولة الطرف 
وضع  إلى  تفتقر  كونها  المجانية  ا<ساسية  الخدمات  أو  الوطنية  المعونة  صندوق  من  االستفادة  عليها  ويتعذر 

قانوني.

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إجراء مشاورات محددة ا<هداف مع ا<سر وا<طفال ومنظمات   -٥٠
االستراتيجيات  تعزيز  أجل  من  ا<طفال  فقر  مسألة  بشأن  الطفل  حقوق  مجال  في  الناشطة  المدني  المجتمع 
منح  تضمن  أن  أيض�  الطرف  للدولة  وينبغي  الفقر.  من  الحد  خطة  في  الطفل  حقوق  إعمال  إلى  الرامية  والتدابير 
ا<طفال الذي يعيشون في فقر ا<ولوية في صندوق المعونة الوطنية وإجراء تقييمات ٣<ثر السياسات والتدابير 
الهادفة إلى تقليص العجز في الميزانية الوطنية على ا<طفال. وتحث اللجنة الدولة الطرف على معالجة الوضع 
لlطفال  المجانية  ا<ساسية  الخدمات  تقديم  وضمان  فيها،  تقيم  التي  الفلسطينية  لlسر  القانوني 

الفلسطينيين وشمولهم في صندوق المعونة الوطنية.

زاي- التعليم واoنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28 و29 و30 و31)

التعليم، بما يشمل التدريب والتوجيه المهنيين

معدل  من  للحد  بالتقرير  المشمولة  الفترة  في  الطرف  الدولة  بذلتها  التي  الجهود  بارتياح  اللجنة  تالحظ   -٥١
التسرب وتطوير التعليم المبكر. لكنها ال تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

عن  فضًال  أردنيين،  غير  وآباء  أردنيات  <مهات  ا<طفال  بينهم  ومـن  ا<ردنييـن،  غيـر  ا<طفـال  تعـرض  (أ)       
ا<حيان،  بعض  في  ا<ردنية،  الجنسية  منهم  ُسحبت  ممن  فلسطيني  أصل  من  لوالدين  ا<طفال 
غير  وهم  الحكومية،  والثانوية  االبتدائية  بالمدارس  بالتحاقهم  يتعلق  فيما  تمييزية  لممارسات 

مؤهلين لالستفادة من التعليم العام المجاني؛

(ب)     محدودية فرص وصول الشابات المتزوجات إلى نظام التعليم؛  

(ج)       مالحظة زيادة في عدد الطالب، وال سيما الفتيان، الذين تسربوا من المدارس <سباب اقتصادية على   
مدار ا<عوام ا<خيرة؛

(د)      استمرار انتشار العنف في المدارس على نطاق واسع، وال سيما ضد ا<طفال ¦باء غير أردنيين.  

تحث اللجة الدولة الطرف على ما يلي:  -٥٢

(أ)       اتخاذ تدابير فورية لضمان تمتع جميع ا<طفال الذين يعيشون فيها بحقهم في تعليم ابتدائي   
مجاني دون تمييز، وتحقيق� لذلك، تعديل التشريعات والتصدي للممارسات التي تؤدي إلى التمييز 

ضد ا<طفال من أصل فلسطيني وا<طفال <مهات أردنيات وآباء غير أردنيين؛

(ب)    ضمان دعم المراهقات الحوامل وا<مهات المراهقات ومساعدتهن على مواصلة تعليمهن في   
المدارس العادية؛

(ج)       اتخاذ التدابير الالزمة لتحسين القدرة على الوصول إلى التعليم وتحسين جودته، وتوفير تدريب ذي   
جودة للمعلمين، بتركيز خاص على المناطق الريفية بغية التصدي لمشكلة التسرب من المدرسة؛

(د)      مواصلة التوسع في تعليم الطفولة المبكرة وفق سياسة شاملة وكلية لرعاية الطفولة المبكرة   
ونمائها.

أهداف التعليم

ترحب اللجنة بالمبادرات الرامية إلى تعميم المنظور الجنساني في التعليم التي وردت في تقرير الدولة   -٥٣
بالقلق  تشعر  لكنها  السلبية.  النمطية  الصور  تتحدى  للمعلمين  وأدلة  مدرسية  كتب  تطوير  وبخاصة  الطرف، 
صورتهن  تقوض  التي  الفتيات،  ضد  الراسخة  السلبية  النمطية  الصور  الستمرار  التصدي  عن  المبادرات  هذه  لقصور 

عن أنفسهن. كما تأسف اللجنة لعدم بذل جهود كافية لتطوير التعليم في مجاَلي التسامح والسالم.

على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث  التعليم،  بأهداف  المتعلق   (٢٠٠١)١ رقم  العام  اللجنة  تعليق  مراعاة  مع   -٥٤
تعزيز الجهود التي تبذلها لتعميم المناهج التعليمية غير القائمة على صور نمطية التي تتصدى لlسباب البنيوية 
جميع المستويات. وتوصي  للتمييز الجنساني، وتعزيز الفرص التعليمية واxنجاز التعليمي للفتيات والفتيات على 
المناهج  في  والسالم  التسامح  مجاَلي  في  التثقيف  xدماج  جهودها  الطرف  الدولة  تكثف  بأن  أيض�  اللجنة 

المدرسية.

حاء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب)-(د) و
(38-40

اoطفال ملتمسو اللجوء واoطفال الالجئون

تثني اللجنة على الدولة الطرف لجميع التدابير التي اتخذتها من أجل التعامل مع التدفق الهائل لالجئين   -٥٥
من  العاملين  ا<طفال  بشؤون  الخاصة  الوطنية  اللجنة  إنشاء  ذلك  في  بما  ا<طفال،  من  ونصفهم  السوريين، 
الالجئين السوريين. لكن اللجنة قلقة إزاء استمرار تعّذر حصول معظم ا<طفال الالجئين السوريين على التعليم، 
القسري،  والزواج  المنزلي  للعنف  النطاق  الواسع  واالنتشار  العمل  في  واالستغالل  التغذية  لسوء  تعرضهم  وإزاء 
التي  المعاملة  إزاء  أيض�  عميق  قلق  اللجنة  ويساور  أردنيين.  شرطة  أفراد  إلى  المنسوبة  العنف  حاالت  بعض  وإزاء 

تتلقاها ا<سر وا<طفال من الالجئين الفلسطينيين الفاّرين من الجمهورية العربية السورية، وبخاصة ما يلي:

(أ)        الموقف الذي تعتمــده السلطات مـنذ كانــــون الثانــي/يناير ٢٠١٣ المتمثل في منع منهجي لدخول   
ا<سر الالجئة الفلسطينية الفاّرة من الجمهورية العربية السورية، فضًال عن ترحيل عشرات ا<طفال 

الفلسطينيين الذين دخلوا البلد وإعادتهم إلى الجمهورية العربية السورية؛

(ب)     حاالت ُمنعت فيها أمهات فلسطينيات فررن من الجمهورية العربية السورية من دخول ا<ردن، في   
حين ُسمح <زواجهن وأطفالهن السوريين بالدخول؛

(ج)     حـاالت ُسمـح فيهـا <طفال أصيـــبوا في الجمهـورية العربيــة السورية بدخول ا<ردن لتلقي العالج   
إلى  جرحى  فلسطينيون  أطفال  فيها  ُرّحل  وحاالت  بالدخول،  <سرهم  التصريح  دون  لكن  الطبي 

الجمهورية العربية السورية، في حين ُسمح <مهاتهم ا<ردنيات بالبقاء في الدولة الطرف.

ا<وضاع  لتحسين  محددة  برامج  وتنفيذ  المالئمة  التدابير  جميع  اتخاذ  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٥٦
والرعاية  التعليم  على  الحصول  على  قدرتهم  منها  أمور  جملة  وضمان  السوريين،  الالجئين  لlطفال  المعيشية 
الصحية والتغذية الجيدة، وحمايتهم من شتى أشكال االستغالل في العمل والعنف، وممارسات الزواج القسري 
أو المبكر فيما يتعلق بالفتيات الصغيرات. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان عدم منع أي طفل الجئ 
فلسطيني فاّر من الجمهورية العربية السورية من دخول ا<ردن أو ترحيله ليعود إلى الجمهورية العربية السورية، 
وعلى ضمان أن يعامل هؤالء ا<طفال أسوًة با<طفال السوريين في الدولة الطرف. وتوصي اللجنة أيض� بأن تصّدق 

الدولة الطرف على االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين لعام ١٩٥١ وبروتوكولها لعام ١٩٦٧.

االستغالل االقتصادي، بما في ذلك عمل اoطفال

ترحب اللجنة بمشروع "مكافحة عمل ا<طفال عن طريق التعليم" الذي أطِلق في تشرين الثاني/نوفمبر   -٥٧
٢٠٠٨، فضًال عن تعيين عشرين ضابط ارتباط في مجال عمل ا<طفال في عام ٢٠١٠، لكنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

وتجارة  الجملة  تجارة  قطاعات  في  العمل  في  رئيسي،  بشكل  فتيان  وهم  ا<طفال،  آالف  استمرار  (أ)        
التجزئة والزراعة، وانتشار عمل ا<طفال على نطاق واسع بين الالجئين السوريين؛

(ب)    مواجهة عدد من الفتيات الالتي يشتغلن عامالت منزليات أوضاع� قاسية، وتعّرضهن بشكل كبير   
ل¯يذاء البدني والجنسي؛

(ج)      تعزيز وحدة عمل ا<طفال لم يؤّد إلى زيادة اxدانات بحق مستغّلي ا<طفال.  

تحث اللجنة الدولة الطرف على تسريع جهودها للقضاء على عمل ا<طفال. وينبغي للدولة الطرف منح   -٥٨
منزليات.  عامالت  يشتغلن  الالتي  الفتيات  وبخاصة  ا<طفال،  عمل  أشكال  أسوأ  من  ا<طفال  النتشال  ا<ولوية 
بأن  أيض�  اللجنة  وتوصي  اقتصادي�.  ا<طفال  مستغّلي  ضد  قضائية  دعاوى  تحريك  ضمان  الطرف  للدولة  وينبغي 
تصّدق الدولة الطرف على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ١٨٩(٢٠١١) المتعلقة بالعمل الالئق للعمال المنزليين، 

وبأن تواصل التماس مساعدة البرنامج الدولي للقضاء على عمل ا<طفال.

أطفال الشوارع

تأسف اللجنة إزاء استمرار ضعف المعرفة فيما يتعلق بظاهرة ا<طفال العاملين في الشوارع وحالتهم،   -٥٩
الشوارع  أطفال  على  القبض  إلقاء  في  الشرطة  استمرار  إزاء  خاص  بقلق  اللجنة  وتشعر  السابقة.  توصياتها  رغم 
واضحة  استراتيجية  إلى  االفتقار  استمرار  وإزاء  ذووهم،  يكفلهم  أن  إلى  الزمن  من  قصيرة  فترات  واحتجازهم 

xعادة تأهيل أولئك ا<طفال وتلبية احتياجاتهم.

مّدهم  بل  الشوارع واحتجازهم،  إلقاء القبض على أطفال  عدم  الطرف على ضمان  اللجنة الدولة  تحث   -٦٠
واللباس  التغذية  من  يكفيهم  بما  وتزويدهم  معهم،  العمل  على  مدربين  مرشدين  طريق  عن  بالمساعدة 
والمأوى، فضًال عن الخدمات االجتماعية والصحية، بما فيها خدمات التعافي وإعادة اxدماج االجتماعي، والفرص 
ما  بحسب  الكامل،  نمائهم  دعم  بغية  الحياتية  المهارات  على  والتدريب  المهني  التدريب  تشمل  التي  التعليمية 

أوصت به اللجنة سابق�.

بيع اoطفال واالتجار بهم واختطافهم

االتجار  لمنع  الوطنية  واالستراتيجية   ،٢٠٠٩ لسنة   ٩ رقم  بالبشر  االتجار  منع  قانون  باعتماد  اللجنة  ترحب   -٦١
ا<طفال  اعتبار  يمكن  ال  أنه  إلى  الحوار  أثناء  اxشارة  وتالحظ  عملها.  وإطار   ٢٠١٠ آذار/مارس  في  ُأطِلقت  التي  بالبشر 
ضحايا االتجار جناة، لكنها تشعر بقلق بالغ إزاء اعتراف الوفد باحتمال إيداع ا<طفال الضحايا في مرافق االحتجاز 
لlطفال  وعبور  وجهة  بلد  تزال  ال  الطرف  الدولة  <ن  أيض�  قلق  اللجنة  ويساور  لهم.  ملجأ  توفر  لعدم  نظر� 
الفترة  في  بالبشر  االتجار  بجرائم  المدانين  ا<شخاص  عدد  و<ن  با<شخاص،  الجنسي  واالتجار  للسخرة  المعرضين 
خدمات  إلى  الضحايا  معظم  أحيل  إذ  االتجار،  لضحايا  المقدمة  الحماية  ولقصور  قليًال،  ظل  بالتقرير  المشمولة 

إيواء تديرها منظمات غير حكومية.

تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لتنفيذ قانون منع االتجار بالبشر رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ تنفيذ�   -٦٢
الجريمة.  خطورة  مع  تتناسب  بهم  عقوبات  وإنزال  وإدانتهم  فعالة  بصورة  با<طفال  المّتجرين  ومالحقة  فعاًال، 
وينبغي للدولة الطرف أن تضمن عدم إيداع أي من ا<طفال الضحايا في مرافق االحتجاز، وإنما تزويدهم بخدمات 

حماية وإعادة تأهيل شاملة، بما فيها المأوى المناسب.

إدارة قضاء اoحداث

تنظر اللجنة بإيجابية إلى إنشاء إدارة شرطة ا<حداث عام ٢٠١١ في العاصمة عّمان من أجل دعم عملية   -٦٣
العدالة اxصالحية، ووضع "برنامج ِفَرق الدمج المجتمعي وا<سري" لتحويل ا<طفال الجانحين، لكنها تشعر 

بالقلق إزاء بقاء السن الدنيا للمسؤولية الجنائية سبع سنوات. ويساورها قلق أيض� إزاء ما يلي:

(أ)         عدم إدراج نص في مشروع قانون ا<حداث xنشاء محاكم أحداث متخصصة، وافتقاره إلى أحكام   
بشأن تقديم المساعدة القانونية المجانية لlطفال، وفرضه عقوبات تقيد الحرية أكثر من تقديمه 
بدائل لالحتجاز، وعدم تعامله مع نتائج عمليات تفتيش مرافق االحتجاز التي يوَدع فيها ا<طفال أو 

متابعة تلك العمليات؛

(ب)     محاكمة ا<طفال في محاكم البالغين في حالة اشترك في ارتكاب الجريمة بالغون وأطفال؛  

(ج)       استمرار وجود ضعف واضح في التعليم المتعلق بعدالة ا<حداث.  

لlحداث  والتأهيلية  اxصالحية  للعدالة  نظام  لوضع  جهودها  الطرف  الدولة  تعزز  بأن  اللجنة  توصي   -٦٤
يتماشى تماشي� كامًال مع االتفاقية، وبخاصة المواد ٣٧ و٣٩ و٤٠، ومع معايير ذات صلة أخرى، ومع تعليق اللجنة 
العام رقم ١٠(٢٠٠٧) المتعلق بحقوق الطفل في قضاء ا<حداث. وبصورة خاصة، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما 

يلي:

إلى  الجنائية  المسؤولية  سن  ترفع  ا<حداث  قانون  لمشروع  معدلة  صيغة  اعتماد  في  التعجيل  (أ)        
مستوى مقبول دولي�، بحسب ما أوصت به اللجنة سابق�؛

(ب)     ضمان أن القانون الجديد ينص على إنشاء محاكم أحداث متخصصة تركز على العدالة اxصالحية   
الدعاوى  وطيلة  اxجراءات  من  مبكرة  مرحلة  في  لlطفال  المجانية  القضائية  المساعدة  وتقدم 

القضائية؛

(ج)       ضمان اللجوء إلى االحتجاز، بما في ذلك االحتجاز رهن المحاكمة، كتدبير أخير و<قصر وقت ممكن،   
بغية  منتظمة  بصورة  التدبير  هذا  مراجعة  وضمان  الخطورة،  شديدة  الجرائم  قضايا  في  حتى 
سحبه. وينبغي أن ُتمنح ا<ولوية ما أمكن إلى التدابير البديلة لالحتجاز، مثل التحويل أو إطالق السراح 

تحت المراقبة أو الوساطة أو اxرشاد أو خدمة المجتمع؛

(د)      تعيين قضاة متخصصين لlطفال وضمان تلّقيهم التعليم والتدريب المالئمين؛  

(ه)     االستفادة من أدوات المساعدة التقنية التي وضعها الفريق المشترك بين الوكاالت المعني بقضاء   
والجريمة  بالمخدرات  المعني  المتحدة  ا<مم  مكتب  ومنها  فيه،  العضو  والجهات  ا<حداث 
الحكومية،  غير  والمنظمات  اxنسان  لحقوق  السامية  المتحدة  ا<مم  ومفّوضية  واليونيسيف 

والتماس المساعدة التقنية في مجال عدالة ا<حداث من أعضاء الفريق.

اoطفال ضحايا الجرائم والشهود عليها

توصي اللجنة أيض� بأن تضمن الدولة الطرف وضع ا<حكام وا<نظمة القانونية المناسبة من أجل توفير   -٦٥
الحماية المطلوبة بموجب االتفاقية إلى جميع ا<طفال ضحايا الجرائم و/أو الشهود عليها، مثل ا<طفال ضحايا 
هذه  على  الشهود  وا<طفال  واالتجار،  واالختطاف  واالقتصادي،  الجنسي  واالستغالل  المنزلي،  والعنف  اxيذاء، 
الجرائم، وبأن تراعي بصورة كاملة المبادئ التوجيهية بشأن العدالة في ا<مور المتعلقة با<طفال ضحايا الجريمة 

والشهود عليها.

طاء- التصديق على البروتوكول االختياري المتعلق بإجراء تقديم البالغات

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء   -٦٦
تقديم البالغات، في سبيل المضي في تعزيز إعمال حقوق الطفل.

ياء- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق اsنسان

الصكوك  على  تصدق  بأن  الطفل،  حقوق  إعمال  تعزيز  في  المضي  سبيل  في  الطرف،  الدولة  اللجنة  توصي   -٦٧
االختفاء  من  ا<شخاص  جميع  لحماية  الدولية  االتفاقية  وهي  بعد،  إليها  تنضم  لم  التي  اxنسان  لحقوق  ا<ساسية 
البروتوكوالت  عن  فضًال  أسرهم،  وأفراد  المهاجرين  العمال  جميع  حقوق  لحماية  الدولية  واالتفاقية  القسري، 
بالحقوق  الخاص  الدولي  والعهد  والسياسية،  المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  من  بكل  الملحقة  االختيارية 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب 

وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق ا<شخاص ذوي اxعاقة.

كاف- المتابعة والنشر

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الالزمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في   -٦٨
العليا  والمحكمة  المعنية  والوزارات  والبرلمان  الدولة  رأس  إلى  إحالتها  منها  بوسائل  الختامية،  المالحظات  هذه 

والسلطات المحلية للنظر فيها على النحو الالزم واتخاذ مزيد من اxجراءات بشأنها.

التي  الخطية  والردود  والخامس  الرابع  الدوريين  للتقريرين  الجامع  التقرير  ُيتاح  بأن  أيض�  اللجنة  وتوصي   -٦٩
منها  بطرق  البلد،  بلغات  واسع  نطاق  على  الختامية)  الصلة (المالحظات  ذات  والتوصيات  الطرف  الدولة  قدمتها 
ومجموعات  اxعالم  ووسائل  المدني  المجتمع  ومنظمات  العامة  لجمهور  الحصر،  ال  المثال  سبيل  على  اxنترنت 
بها  الملحقة  االختيارية  والبروتوكوالت  االتفاقية  بشأن  النقاش  إثارة  بغية  وا<طفال،  المهنية  والفئات  الشباب 

والتوعية بها وتنفيذها ورصدها.

الم- التقرير المقبل

ُتدرج  وأن   ٢٠١٩ حزيران/يونيه   ٢٢ بحلول  السادس  الدوري  تقريرها  تقدم  أن  إلى  الطرف  الدولة  اللجنة  تدعو   -٧٠
المنسقة  التوجيهية  للمبادئ  يمتثل  أن  للتقرير  وينبغي  الختامية.  المالحظات  هذه  متابعة  عن  معلومات  فيه 
٢٠١٠ (CRC/C/٥٨/Rev.٢ و ١ تشرين ا<ول/أكتوبر  لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في 

Corr.١)، وأّال يتجاوز عدد كلماته ٢٠٠ ٢١ كلمة (انظر قرار الجمعية العامة ٢٦٨/٦٨ المؤرخ ٩ نيسان/أبريل ٢٠١٤، الفقرة ١٦). 
وفي حالة تجاوز التقرير المقدم العدد المحدد للكلمات، سُيطلب إلى الدولة الطرف اختصاره وفق� للقرار المشار 
إليه أعاله. وفي حالة لم تتمكن الدولة الطرف من مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، ال يمكن ضمان ترجمة التقرير 

<غراض النظر فيه من جانب هيئة المعاهدة.

للشروط  وفق�  المستجدات  آخر  تتضمن  أساسية  وثيقة  تقديم  إلى  أيض�  الطرف  الدولة  اللجنة  وتدعو   -٧١
اعتمدها  التي  التقارير،  لتقديم  المنسقة  التوجيهية  المبادئ  في  الواردة  المشتركة  ا<ساسية  بالوثيقة  المتعلقة 
االجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق اxنسان في حزيران/يونيه ٢٠٠٦ (HRI/GEN/٢/Rev.٦، الفصل 
ا<ول). وال ينبغي أن يتجاوز عدد كلمات الوثيقة ا<ساسية ٤٠٠ ٤٢ كلمة، كما حددته الجمعية العامة في قرارها ٢٦٨/٦٨ 

(الفقرة ١٦).

ُتجمع  التي  البيانات  وتحلل  البيانات،  لجمع  ومركزي�  شامًال  نظام�  الطرف  الدولة  تنشئ  بأن  اللجنة  توصي   -٧
الستخدامها كأساس لتقييم التقدم المحرز والمساعدة في تصميم سياسات وبرامج لتنفيذ البروتوكول االختياري. 
االجتماعية  والخلفية  والقومي  اxثني  وا<صل  الجغرافي  والموقع  والجنس  السن  حسب  البيانات  تصنيف  وينبغي 
عدد  عن  بيانات  جمع  أيض�  وينبغي  االختياري.  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  تحليل  تسهيل  أجل  من  االقتصادية، 
المالحقات القضائية واxدانات، مصنفة حسب طبيعة الجريمة. وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف تعاونها التقني 

في ذلك الصدد مع جهات منها منظمة ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج ا<مم المتحدة اxنمائي.

رابعS- تدابير التنفيذ العامة

خطة العمل الوطنية

سيما  وال  االختياري،  البروتوكول  بتنفيذ  صلة  لها  شتى  وطنية  وخطط  استراتيجيات  وجود  اللجنة  تالحظ   -٨
االستراتيجية الوطنية لمنع االتجار بالبشر. ولكنها تشعر مع ذلك بالقلق إزاء عدم وجود اتساق أو تنسيق جيد فيما بين 

تلك االستراتيجيات، ما يؤثر في قدرة الدولة الطرف على التصدي لجميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري.

التي  المسائل  جميع  معالجة  إلى  تحديد�  تهدف  وطنية  عمل  خطة  الطرف  الدولة  تضع  بأن  اللجنة  توصي   -٩
يشملها البروتوكول االختياري، وبأن تضع أهداف� ومؤشرات واضحة وُتوفر الموارد البشرية والمالية المناسبة من أجل 
البروتوكول  أحكام  جميع  بتنفيذ  خاص�  اهتمام�  تولي  أن  لها  ينبغي  بذلك،  الطرف  الدولة  قيام  ولدى  تنفيذها. 
االختياري، مع مراعاة الوثائق الختامية التي اعتمدها المؤتمر العالمي لمكافحة االستغالل الجنسي لlطفال <غراض 

تجارية في ا<عوام ١٩٩٦ و٢٠٠١ و٢٠٠٨ في ستوكهولم، ويوكوهاما باليابان، وريو دي جانيرو بالبرازيل، على التوالي.

التنسيق والتقييم   

تالحظ اللجنة تقاسم عدة وزارات مسؤولية تنفيذ البروتوكول االختياري، واضطالع المجلس الوطني لشؤون   -١٠
ا<سرة والمجلس ا<على لشؤون ا<شخاص المعوقين بدور أيض� في ذلك الصدد، لكنها تشعر بالقلق إزاء االفتقار إلى 

آلية مخصصة تحديد� لتنسيق عملية تنفيذ البروتوكول االختياري وتقييمها.

توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف آلية تنسيق قادرة على االضطالع بالقيادة واxشراف العام الفعال على   -١١
وتنفيذها،  الطفل  حقوق  مجال  في  السياسات  بوضع  ُتعنى  التي  المختلفة  والوزارات  الوكاالت  بين  التنسيق  صعيد 

وبرصد تنفيذ البروتوكول االختياري.

النشر والتوعية   

يساور اللجنة القلق إزاء االفتقار إلى أنشطة منهجية وشاملة لنشر البروتوكول االختياري بحد ذاته والتوعية   -١٢
به، <ن ذلك ُيسهم في تدّني مستوى فهم الجرائم المشمولة به بين الناس عامة وا<طفال والفئات المهنية العاملة 
مع ا<طفال ومن أجلهم. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء استمرار التستر على جرائم بيع ا<طفال واستغاللهم في 
البغاء وفي المواد اxباحية والتكتم عنها إلى حد بعيد، نظر� إلى الحساسية االجتماعية الثقافية التي تحيط بها في 

الدولة الطرف.

توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها لنشر أحكام البرتوكول االختياري على نطاق واسع بين الناس   -١٣
عامة، بمن فيهم ا<طفال - بطريقة مواتية لهم - وأسرهم ومجتمعاتهم المحلية. وينبغي للدولة الطرف أيض� ما 

يلي:

وضع برامج تثقيفية مراعية لنوع الجنس بشأن التدابير والمساعدة وآليات اxبالغ الرامية إلى منع  (أ)   
مع  وثيق  بتعاون  وذلك  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  للجرائم  ضحايا  ا<طفال  وقوع 

المجتمعات المحلية وا<طفال الضحايا؛

االبتدائي  التعليم  مناهج  في  منظمة  بصورة  االختياري  بالبروتوكول  المتصلة  المسائل  إدراج  (ب)   
والثانوي؛

الشرطة  أفراد  سيما  وال  الصلة،  ذات  المهنية  الفئات  جميع  بين  االختياري  البروتوكول  نشر  (ج)    
الوطني  المجلس  وأعضاء  االجتماعيين  وا<خصائيين  اxعالم  وممثلي  العاّمين  والمدعين  والقضاة 

لشؤون ا<سرة والوزارات المعنية.

التدريب

ترحب اللجنة بأنشطة التدريب في مجال االتجار بالبشر التي ُنّظمت للقضاة والمدعين العاّمين بالتعاون مع   -١٤
في  الرسمية  الحدودية  النقاط  في  العاملين  الموظفين  وبتدريب  حكومية،  غير  ومنظمات  دولية  حكومية  منظمات 
كافية  غير  تزال  ال  االختياري  البروتوكول  على  التدريب  أنشطة  <ن  بالقلق  تشعر  لكنها  االتجار،  ضحايا  تحديد  مجال 

بشكل عام وال تصل إلى جميع المهنيين العاملين مع ا<طفال ومن أجلهم.

المشمولة  المجاالت  جميع  على  التخصصات  متعددة  تدريب  برامج  الطرف  الدولة  تضع  بأن  اللجنة  توصي   -١٥
المصلحة.  أصحاب  من  وغيرها  المحلية  المجتمعات  مشاركة  على  تقوم  عملية  طريق  عن  االختياري  بالبروتوكول 
ومن  ا<طفال  مع  يعملون  وأفراد  ومؤسسات  مهنية  فئات  من  الشأن  أصحاب  لجميع  التدريب  هذا  إتاحة  وينبغي 
أجلهم. وتوصي اللجنة كذلك بأن تكفل الدولة الطرف إجراء تقييم منهجي لجميع برامج التدريب على البروتوكول 

االختياري بغية تعزيز تأثيرها ومدى أهميتها.

تخصيص الموارد   

للخطط  الالزمة  الموارد  توفر  لضمان  سنوية  منح�  يخصص  العامة  الموازنة  قانون  أن  اللجنة  تالحظ   -١٦
الميزانية  مخصصات  عن  معلومات  وجود  لعدم  تأسف  لكنها  الطفل،  بحقوق  المتعلقة  الوطنية  واالستراتيجيات 

المرصودة بوضوح <نشطة مصممة تحديد� لتنفيذ البروتوكول االختياري من قبل الوزارات المعنية.

بطرق  االختياري،  البروتوكول  لتنفيذ  واضحة  ميزانية  مخصصات  الطرف  الدولة  تحدد  بأن  اللجنة  توصي   -١٧
منها رصد مخصصات من الميزانية العادية للموارد البشرية والتقنية والمالية الالزمة لوضع برامج تتصل بأحكام 
البروتوكول االختياري، وال سيما في مجال التحقيقات الجنائية والمساعدة القانونية والتعافي البدني والنفسي 

للضحايا.

منع بيع اoطفال واستغاللهم في البغاء وفي المواد اsباحية (الفقرتان 1   -Sخامس
و2 من المادة 9)

التدابير المعتمدة لمنع وقوع الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول االختياري

خاص  وبشكل  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  لمنع  ات³ِخذت  التدابير  بعض  أن  اللجنة  تالحظ   -١٨
لمنع وصول ا<طفال إلى المواد اxباحية على اxنترنت، لكنها تشعر بالقلق الستمرار النقص في التدابير الوقائية 
ا<سباب  تحديد  إلى  الهادفة  التدابير  عن  فضًال  جنسي�،  ا<طفال  الستغالل  التصدي  أجل  من  ا<هداف  المحددة 
خاصة،  وبصورة  لها.  والتصدي  الجرائم  تلك  وحجم  االختياري  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  لجميع  الجذرية 

تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ)        عدم تقديم تعريف أو قائمة معايير لتحديد فئة "ا<سر المعرضة" للعنف المنزلي، على الرغم من   
أن وزارة التنمية االجتماعية وضعت قاعدة بيانات بها؛

(ب)    عدم كفاية التدابير المتخذة لمكافحة التمييز والعنف القائمين على نوع الجنس، اللذين يشّكالن   
عامَلين رئيسيين في بيع ا<طفال واستغاللهم في البغاء وفي المواد اxباحية. وفي هذا الصدد، 
تعرب اللجنة عن قلق شديد إزاء حجم التمييز والعنف الممارسين ضد الفتيات في الدولة الطرف؛

(ج)      النقص الكبير فيما ُنّفذ أثناء الفترة المشمولة بالتقرير من أنشطة محددة تستهدف ا<طفال في   
أوضاع هشة، مثل ا<طفال الالجئين المعرضين بشكل خاص لالستغالل الجنسي واالتجار.

توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف نهج� شامًال ومحدد ا<هداف يتصدى لlسباب الجذرية للجرائم   -١٩
اللجنة  تحث  خاصة،  وبصورة  هشاشة.  ا<وضاع  أكثر  في  ا<طفال  على  ويركز  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة 

الدولة الطرف على ما يلي:

(أ)         تعزيز استراتيجيات الحد من الفقر وتدابير الحماية االجتماعية الداعمة لlسر المحرومة والمهمشة،   
دعم  أجل  من  ا<طفال،  حول  تتمحور  التي  المبكر  التدخل  برامج  لتنفيذ  معايير  وضع  طريق  عن 

الوالدين لالضطالع على نحو أفضل بمسؤولياتهم في رعاية ا<طفال وحمايتهم؛

(ب)    اجتثاث التمييز والعنف القائمين على نوع الجنس، وبشكل خاص إلغاء ما ال يزال نافذ� من قوانين   
تمّيز ضد النساء والفتيات، وتجريم جميع أشكال العنف المنزلي، بما فيها االغتصاب الزوجي، دون 

مزيد من اxبطاء؛

عامة،  توعية  برامج  وتنفيذ  االختياري  بالبروتوكول  المشمـولة  للجـرائم  الجـذرية  لlسبـاب  التصـدي  (ج)       
خاص  بشكل  المعرضين  ضعف�  ا<طفال  أشد  هوية  تحديد  أجل  من  عامة،  حوارات  عن  فضًال 
للوقوع ضحايا للجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري، بمن فيهم ا<طفال الذين يعيشون في 
فقر وا<طفال المهاجرون والالجئون ومجهولو النسب، وحمايتهم وتزويدهم بما يلزم من دعم 

ومساعدة؛

(د)     تعزيز الوعي بالقواعد والمفاهيم االجتماعية المتعلقة باستغالل ا<طفال في البغاء وفي المواد   
اxباحية وفهمها بغية تغيير مواقف ا<شخاص الذين يطلبون الخدمات الجنسية وسلوكهم.

بيع اoطفال

تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء انتشار ممارسة الزواج المبكر والقسري على نطاق واسع في الدولة الطرف،   -٢٠
وهي ممارسة تصل أحيان� إلى حد بيع ا<طفال. وتشعر اللجنة بقلق خاص أيض� إزاء التقارير التي تتحدث عن فتيات 
زواج  يسمى  ما  أجل  من  ا<ردن  إلى  ُيرَسلن  العمر،  من  عشرة  الحادية  تتجاوز  لم  من  منهن  صغيرات،  عراقيات 
المتعة، وهو زواج ينتهي بعد مدة محددة مسبق� تتلقى فيه ا<سرة مبلغ� مالي� مقابل الفتاة ويتمكن "الزوج" من 
عصابات  في  قسر�  أقحموهن  الفتيات  هؤالء  بعض  "أزواج"  بأن  أيض�  التقارير  وتفيد  جنسي�.  واستغاللها  إيذائها 

االتجار بالبشر. 

للحظر  الفعال  التطبيق  لضمان  وفورية  صارمة  تدابير  اعتماد  على  بقوة  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢١
القانوني لزواج ا<طفال. وبصورة خاصة، ينبغي للدولة الطرف ما يلي:

(أ)       ضمان مساءلة جميع الضالعـين فـي بيـع الفتيـات <غـراض الـزواج القســــري واxيــذاء الجنســـــــي   
واالستغالل الجنسي، وإنزال عقوبات بهم تتناسب مع جسامة الجريمة؛

(ب)     وضع نظام فعال وتنفيذه بالتعاون مع بلدان الجوار من أجل منع بيع الفتيات <غراض الزواج المبكر   
أو القسري.

أطفال السياحة بدافع ممارسة الجنس مع 

إجراءات  أو  تشريعات  أي  اعتماد  لعدم  تأسف  لكنها   ،(١٩٩٨ لعام   ٢٠ السياحة (رقم  قانون  اللجنة  تالحظ   -٢٢
محددة من أجل منع ظاهرة السياحة بدافع ممارسة الجنس مع أطفال، ا¦خذة في الزيادة في الدولة الطرف، 

ومكافحتها بشكل كامل.

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان اتخاذ تدابير فاعلة من أجل منع السياحة بدافع ممارسة الجنس   -٢٣
على  الدعوة  مجال  في  أنشطة  تنّفذ  أن  أيض�  الطرف  للدولة  وينبغي  فعالة.  بصورة  ومكافحتها  ا<طفال  مع 
تنشر  وأن  ا<طفال،  مع  الجنس  ممارسة  بدافع  السياحة  عن  الناجمة  الضارة  ا¦ثار  لتبيان  السياحة  صناعة  صعيد 
تشجع  وأن  السياحة،  ووكاالت  السفر  وكالء  أوساط  في  واسع  نطاق  على  السياحة  <خالقيات  العالمية  المدونة 

تلك الشركات على توقيع مدونة قواعد السلوك لحماية ا<طفال من االستغالل الجنسي في السفر والسياحة.

حظر بيع اoطفال واستغاللهم في المواد اsباحية وفي البغاء، والمسائل   -Sسادس
ذات الصلة (المادة 3، والفقرتان 2 و3 من المادة 4، والمواد 5 و6 و7)

أو الجزائية القائمة القوانين واللوائح الجنائية 

بعض  إدراج  رغم  بعد،  بالكامل  االختياري  للبروتوكول  تمتثل  لم  الطرف  الدولة  أن  بقلق  اللجنة  تالحظ   -٢٤
جسم  بأعضاء  االنتفاع  وقانون   ٢٠٠٩ لعام   ٩ رقم  بالبشر  االتجار  منع  قانون  مثل  الوطنية،  القوانين  في  أحكامه 

اxنسان رقم ٢٣ لعام ١٩٧٧. وبصورة خاصة، تالحظ اللجنة بقلق ما يلي:

ـ³ن قانــون العقــــوبات تعريف� واضــــح� لجريمة استغالل ا<طفال في البغاء، أو عقوبات  (أ)       عدم تضمـ  
تتناسب مع جسامة الجريمة؛

في  ا<طفال  استغالل  على  تنطبق  التي  العقوبات،  قانون  من   ٣١٠ المادة  في  ازدرائية  عبارات  ورود  (ب)     
بفساد  "المعروفات  من  اعُتبرن  إن  للفتيات  الجنسي  االستغالل  لتبرير  ُتستخدم  أن  يمكن  البغاء، 

ا<خالق"؛

الحيازة  تجريم  أو  اxباحية  المواد  في  ا<طفال  استغالل  جريمة  إلى  محدد  بشكل  اxشارة  عدم  (ج)      
المواد  ببيع  تتعلق  التي  العقوبات  قانون  من   ٣١٩ المادة  في  بأطفال  تتعلق  إباحية  لمواد  الخاصة 

البذيئة أو المفِسدة لlخالق وتوزيعها؛

(د)     عدم تطرق تشريعات الدولة الطرف إلى جميع أشكال بيع ا<طفال الواردة في المادتين ٢ و٣ من   
البروتوكول االختياري، وهي جريمة مشابهة لالتجار با<شخاص لكنها ليست متطابقة معها.

البرتوكول  من  و٣   ٢ للمادتين  بالكامل  ليمتثل  العقوبات  قانون  تنقح  أن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢٥
االختياري. وبصورة خاصة، ينبغي للدولة الطرف ما يلي:

من  ٢(ب)  المادة  عليه  نصت  كما  البغاء  في  ا<طفال  الستغالل  تعريف�  العقوبات  قانون  تضمين  (أ)       
البروتوكول االختياري، وضمان أن القانون ينص على عقوبات مناسبة للجريمة ويفرضها؛

(ب)     إزالة جميع ا<حكام االزدرائية من قانون العقوبات دون إبطاء، وضمان أن القانون ينص على عقوبات   
تتناسب مع جسامة الجريمة وال يتيح أي أعذار لمرتكبي الجرائم؛

تتعلق  التي  اxباحية  المواد  حيازة  مجرد  تجريم  وضمان  العقوبات،  قانون  من   ٣١٩ المادة  تعديل  (ج)      
بأطفال؛

(د)       تعريف جميع أشكال بيع ا<طفال وتجريمها على النحو السليم.  

المالحقة القضائية

يساور اللجنة قلق بالغ إزاء التقارير العديدة التي تفيد بإجبار الفتيات الالجئات السوريات على البغاء.  -٢٦

في  البغاء  على  ُأجبرن  الالتي  الفتيات  xنقاذ  فاعلية  أكثر  تدابير  اتخاذ  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢٧
تقريرها  في  تورد  أن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  وتحث  العدالة.  إلى  الجرائم  هذه  مرتكبي  وإحالة  الطرف  الدولة 
ولوحقوا  عليهم  القبض  ُألقي  الذين  ا<شخاص  عدد  عن  تفصيلية  معلومات  االتفاقية  بموجب  المقدم  المقبل 

قضائي� وُأحيلوا إلى العدالة وأدينوا، فضًال عن العقوبات التي ُأنِزلت بهم.

مسؤولية اoشخاص االعتباريين 

االتجار  منع  قانون  من   ١١ المادة  بموجب  االعتباريين  ا<شخاص  بمسؤولية  تعترف  الدولة  أن  اللجنة  تالحظ   -٢٨
بالبشر رقم ٩ لعام ٢٠٠٩، لكن القلق يساورها <ن القوانين ال تنص صراحة على مسؤولية ا<شخاص االعتباريين في 

الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري.

ن الدولة الطرف مسؤولية ا<شخاص االعتباريين الضالعين في أي جرائم مشمولة  توصي اللجنة بأن ُتضمِّ  -٢٩
الجرائم  خطورة  مع  تتناسب  قانونية  عقوبات  تفرض  وأن  صريح،  بشكل  التشريعات  في  االختياري  بالبروتوكول 

المرتَكبة.

الوالية القضائية خارج اsقليم وتسليم المجرمين

تعرب اللجنة عن القلق <ن تشريعات الدولة الطرف ال تزال غير واضحة بشأن فرض واليتها القضائية خارج   -٣٠
الذين  ا<شخاص  تسليم  وإمكانية  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  بجميع  يتعلق  فيما  إقليمها 

يرتكبون جرائم يشملها البروتوكول االختياري.

القضائية  واليتها  فرض  من  نها  تمكِّ المحلية  تشريعاتها  أن  ضمان  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣١
وممارستها خارج إقليمها فيما يتعلق بجميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري. وتوصي اللجنة أيض� بأن 
تستخدم الدولة المادة ٥ من البروتوكول االختياري أساس� قانوني� لتسليم المجرمين في حال عدم وجود اتفاق 

ثنائي.

سابعS- حماية حقوق اoطفال الضحايا (المادة 8، والفقرتان 3 و4 من المادة 9)

التدابير المعتمدة لحماية حقوق اoطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول 
االختياري ومصالحهم

استخدام  تجيز  التي  الجزائية  المحاكمات  أصول  قانون  من   ١٥٩ المادة  أحكام  إلى  بإيجابية  اللجنة  تنظر   -٣٢
اللجنة  لكن  بشهادتهم.  اxدالء  عند  العمر  من  عشرة  الثامنة  يكملوا  لم  الذين  للشهود  حمايًة  الحديثة  التقنية 
تشعر بالقلق إزاء عدم تزويد ا<طفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري بمساعدة قضائية مجانية 

أو دعم من أخصائيين نفسيين واجتماعيين معنيين با<طفال أثناء إجراءات العدالة الجنائية.

في ضوء الفقرة ٣ من المادة ٩ في البروتوكول االختياري، تحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة حماية   -٣٣
وبصورة  عليها.  والشهود  االختياري  البروتوكول  بموجب  المحظورة  الجرائم  ضحايا  لlطفال  كاملة  تشريعية 

خاصة، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

وحماية  والمحاكمة  التحقيق  إجراءات  طيلة  لهم  مراعية  بطريقة  الضحايا  ا<طفال  معاملة  (أ)      
خصوصيتهم؛

واجتماعيين  نفسيين  أخصائيين  من  ودعم  مجانية  قانونية  بمساعدة  الضحايا  ا<طفال  تزويد  (ب)    
معنيين با<طفال أثناء إجراءات العدالة الجنائية؛

وجلسات  القضائية  والمالحقة  التحقيق  أثناء  عليه  والمدعى  الطفل  بين  المباشر  االتصال  تجنب  (ج)      
لعمليات  الفعلي  االستخدام  لضمان  والمالية  والتقنية  البشرية  الموارد  كل  وتوفير  االستماع، 

التحقيق السرية؛

(د)      اتخاذ تدابير قانونية وعملية لكفالة حماية ا<طفال الشهود من ا<عمال االنتقامية.  

تعافي الضحايا وإعادة إدماجهم

غير  المنظمات  اتخذتها  التي  والتدابير   ٢٠٠٧ الثاني/يناير  كانون  في  ا<سري  الوفاق  دار  افتتاح  اللجنة  تالحظ   -٣٤
الحكومية التي سلط تقرير الدولة الطرف الضوء عليها، لكنها تأسف لعدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة 
وتدابير  والنفسي،  البدني  والتعافي  االجتماعي  اxدماج  إعادة  في  المساعدة  صعيد  على  الدولة  مستوى  على 
تيسير الحصول على المعلومات ذات الصلة بهذه الخدمات. وعالوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء النقص في 
إيداع  إلى  يؤدي  ما  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  لضحايا  المخصصة  المباشر  المأوى  خدمات  توفير 

الضحايا ا<طفال في مرافق االحتجاز.

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:  -٣٥

دون  االحتجاز  مرافق  من  االختياري  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  ضحايا  ا<طفال  جميع  إخراج  (أ)       
إبطاء؛

ومساعدة  مالئم  بمأوى  االختياري  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  ضحايا  ا<طفال  تزويد  ضمان  (ب)     
مالئمة من أجل إعادة إدماجهم االجتماعي وتعافيهم البدني والنفسي؛

(ج)      طلب المساعدة التقنية من اليونيسيف والمنظمة الدولية للهجرة في تنفيذ هذه التوصيات.  

ثامنS- المساعدة والتعاون على الصعيد الدولي (المادة 10)

االتفاقات المتعددة اoطراف والثنائية واsقليمية

تواصل  أن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تشجع  االختياري،  البروتوكول  من   ١٠ المادة  من   ١ الفقرة  ضوء  في   -٣٦
تعزيز التعاون الدولي عن طريق ترتيبات متعددة ا<طراف وإقليمية وثنائية، وبخاصة مع بلدان الجوار، بوسائل منها 
المشمولة  الجرائم  منع  على  القدرة  زيادة  بغية  الترتيبات،  هذه  وتنفيذ  لتنفيذ  الالزمة  وا¦ليات  اxجراءات  تعزيز 

بالبروتوكول االختياري والكشف عنها والتحقيق فيها ومالحقة المسؤولين عن أي منها قضائي� ومعاقبتهم.

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعاونها مع وكاالت ا<مم المتحدة وبرامجها، مثل منظمة   -٣٧
إلى  تهدف  تدابير  وتنفيذ  وضع  في  الحكومية،  غير  المنظمات  عن  فضًال  للطفولة (اليونيسيف)،  المتحدة  ا<مم 

تنفيذ البروتوكول االختياري بصورة فعالة.

تاسعS- المتابعة والنشر

التوصيات،  لهذه  الكامل  التنفيذ  لضمان  الالزمة  التدابير  جميع  الطرف  الدولة  تتخذ  بأن  اللجنة  توصي   -٣٨
بوسائل منها إحالتها إلى الملك والوزارات الحكومية المعنية والبرلمان والسلطات الوطنية والمحلية، فضًال عن 

المحكمة العليا، للنظر فيها على النحو الالزم واتخاذ مزيد من اxجراءات بشأنها.

الطرف  الدولة  قدمتها  التي  الخطية  والردوُد  التقريُر  واسع  نطاق  على  ُيتاح  بأن  اللجنة  وتوصي   -٣٩
والمالحظات الختامية ذات الصلة التي اعتمدتها اللجنة، بما في ذلك عن طريق اxنترنت، للناس عامة ولمنظمات 
المجتمع المدني ومجموعات الشباب والفئات المهنية وا<طفال، بغية إثارة النقاش بشأن البروتوكول االختياري 

والتوعية به وتنفيذه ورصده.

عاشر�- التقرير المقبل

عمًال بالفقرة ٢ من المادة ١٢ من البروتوكول االختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تورد مزيد� من   -٤٠
المعلومات عن تنفيذ البروتوكول االختياري في تقريرها الدوري المقبل الذي سُيقدم عمًال بالمادة ٤٤ من اتفاقية 

حقوق الطفل.

ثالثS-  تدابير التنفيذ العامة

التنسيق

وزارة  وأن  االختياري  البروتوكول  تنفيذ  عن  الرئيسية  المسؤولية  تتحمل  الدفاع  وزارة  أن  اللجنة  تالحظ   -٥
مكلفة  هيئة  وجود  عدم  إزاء  يساورها  القلق  ولكن  الصدد،  ذلك  في  أيض�  المسؤولية  من  شيئ�  تتحّمل  الداخلية 

بتنسيق التنفيذ الشامل والفعال للبروتوكول االختياري في عموم الدولة الطرف.

البروتوكول  تنفيذ  عن  الكلية  بالمسؤولية  ُيكلف  حكومي  كيان  تعيين  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٦
االختياري، وعلى إنشاء آلية مؤسسية لتنسيق تنفيذ البروتوكول االختياري على نحو فعال فيما بين الوزارات وغيرها 

من الكيانات الحكومية والشركاء الحكوميين.

تخصيص الموارد

تأسف  لكنها  لالجئين،  المساعدة  تقديم  أجل  من  ضخمة  موارد  تنفق  الطرف  الدولة  أن  اللجنة  تالحظ   -٧
لعدم توفر معلومات عن مخصصات الميزانية المرصودة لتنفيذ البروتوكول االختياري.

توصي اللجنة بأن ترصد الدولة الطرف مخصصات ميزانية كافية لتنفيذ البروتوكول االختياري على وجه   -٨
التحديد.

النشر والتوعية

المصلحة  أصحاب  على  وتوزيعه  الرسمية  الجريدة  في  االختياري  البروتوكول  نشر  اللجنة  تالحظ   -٩
المتخذة  التدابير  كفاية  لعدم  تأسف  لكنها  االختياري،  البروتوكول  يشملها  التي  المجاالت  في  المتخصصين 
للجرائم  ضحايا  ا<طفال  وقوع  إلى  تؤدي  قد  التي  وا<خطار  اxبالغ،  آليات  سيما  وال  وأحكامه،  بمبادئه  للتوعية 

المشمولة بالبروتوكول االختياري، وهو ما اعترفت به الدولة الطرف نفسها.

توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف نشر مبادئ البروتوكول االختياري وأحكامه على نطاق واسع بين   -١٠
الناس عامة وبين ا<طفال وأسرهم.

التدريب

ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لوضع برامج لتدريب أفراد القوات المسلحة والشرطة،   -١١
وxذكاء الوعي بحقوق اxنسان والقانون الدولي اxنساني بين أفراد قواتها ا<منية. لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم 

تلقي فئات أخرى من المهنيين ذوي الصلة تدريب� مناسب� على أحكام البروتوكول االختياري.

ا<طفال،  بشؤون  ُيعنون  الذين  للمهنيين  االختياري  البروتوكول  أحكام  على  تدريب  بتوفير  اللجنة  توصي   -١٢
والقضاة  والمحامين  والشرطة  الدولية  السالم  حفظ  قوات  وأفراد  الهجرة  وسلطات  المعلمين  سيما  وال 

والعاملين في المجال الطبي وا<خصائيين االجتماعيين والصحفيين.

البيانات

بنزاعات  متأثرة  بلدان  من  قادمين  الطرف  الدولة  في  الالجئين  ا<طفال  من  كبير  عدد  وجود  إلى  نظر�   -١٣
مسلحة، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود نظام مركزي لجمع البيانات من أجل تحديد هوية وتسجيل جميع 
ا<طفال الالجئين في ا<راضي الخاضعة لوالية الدولة الطرف القضائية الذين ُيحتمل أن يكونوا ُجندوا في أعمال 

عدائية في الخارج أو اسُتخدموا فيها.

هوية  وتحديد  تسجيل  أجل  من  البيانات  لجمع  مركزي�  نظام�  الطرف  الدولة  تنشئ  بأن  اللجنة  توصي   -١٤
أو  الخارج  في  عدائية  أعمال  في  ُجندوا  يكونوا  أن  ُيحتمل  الذين  القضائية  لواليتها  الخاضعين  ا<طفال  جميع 
اسُتخدموا فيها. وتوصي اللجنة أيض� بأن تضمن الدولة الطرف جمع� سليم� للبيانات الخاصة با<طفال الالجئين 
أمور  جملة  حسب  البيانات  جميع  تصنيف  وينبغي  الممارسات.  هذه  لمثل  ضحايا  وقعوا  الذين  اللجوء  وملتمسي 
الزمنية  المدة  عن  فضًال  االقتصادية،  االجتماعية  والخلفية  اxثني  وا<صل  والجنسية  والسن  الجنس  منها 

الستخدام الطفل.

رابعS- الوقاية

التجنيد الطوعي

تالحظ اللجنة عدم وجود متطوعين في القوات المسلحة في الدولة الطرف. ولكنها تعرب عن قلقها   -١٥
إزاء المادة ٢/١٢ من قانون ا<من العام التي تجيز تعيين ا<شخاص الذين يزيد عمرهم عن السابعة عشرة ضباط� 

في ا<من العام.

ثمانية  إلى  وترفعه  العام  ا<من  لضباط  الطوعي  التجنيد  سن  الطرف  الدولة  تراجع  بأن  اللجنة  توصي   -١٦
عشرة سنة من أجل تعزيز حماية ا<طفال وتدعيمها عن طريق اعتماد معيار قانوني أعلى بشكل عام.

التثقيف في مجاَلي حقوق اsنسان والسالم

ومفاهيم  السالم  مجاَلي  في  التثقيف  xدماج  الطرف  الدولة  تتخذها  التي  بالمبادرات  اللجنة  ترحب   -١٧
اxنسان  حقوق  مجاَلي  في  التثقيف  إدراج  لعدم  تأسف  لكنها  المدرسية.  المناهج  في  اxنساني  الدولي  القانون 
والسالم، وكذلك المعرفة بالبروتوكول االختياري، كجزء إلزامي في مناهج التعليم االبتدائي والثانوي وفي برامج 

تدريب المعلمين.

توصي اللجنة بأن تدمج الدولة الطرف التثقيف اxلزامي في مجاَلي حقوق اxنسان والسالم في مناهج   -١٨
جميع المدارس، بما فيها المدارس العسكرية، مع اxشارة بشكل خاص إلى البروتوكول االختياري.

خامسSً- الحظر والمسائل ذات الصلة

التشريعات واللوائح الجنائية النافذة

تالحظ اللجنة تعليق االستدعاء إلى الخدمة الوطنية حتى إشعار الحق، لكنها تعرب عن القلق إزاء التباين   -١٩
السن  تتراوح  إذ  الطرف،  الدولة  تشريعات  عليه  تنص  كما  المسلحة  القوات  في  اxلزامي  للتجنيد  الدنيا  السن  في 
المسلحة  القوات  لتجنيد  صريحين  وتجريم  حظر  وجود  لعدم  أيض�  القلق  اللجنة  ويساور  سنة.  و١٨   ١٥ بين  الدنيا 
الشركات  ولتشغيل  العدائية،  ا<عمال  في  واستخدامهم  ا<طفاَل  للدولة  التابعة  غير  المسلحة  والجماعات 
ا<منية الخاصة ا<طفاَل واستخدامهم. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك <ن التشريعات في الدولة الطرف ال تحدد 
للمحكمة  ا<ساسي  روما  نظام  في  طرف  ا<ردن  أن  مع  حرب،  جريمة  بوصفه  سنة   ١٥ سن  دون  ا<طفال  تجنيد 

الجنائية الدولية.

تحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء مراجعة شاملة لتشريعاتها من أجل مواءمتها بالكامل مع مبادئ   -٢٠
البروتوكول االختياري وأحكامه، وال سيما:

للدولة  التابعة  غير  المسلحة  والجماعات  المسلحة  القوات  لتجنيد  صريحين  وتجريم  حظر  فرض  (أ)       
ا<طفاَل  الخاصة  ا<منية  الشركات  ولتشغيل  العدائية،  ا<عمال  في  واستخدامهم  ا<طفاَل 

واستخدامهم؛

(ب)     ضمان أن جريمة التجنيد غير القانوني لlطفال على يد القوات المسلحة والجماعات المسلحة غير   
التابعة للدولة تنطبق في زمن السلم وزمن الحرب على السواء؛

(ج)      تحديد تجنيد ا<طفال دون سن ١٥ سنة بوصفها جريمَة حرب ومعاقبة مرتكبيها؛  

الخاصة  وا<منية  العسكرية  الشركات  على  ل¯شراف  محلية  تنظيمية  تشريعات  اعتماد  ضمان  (د)     
ومساءلتها، وتنفيذ هذه التشريعات.

تجنيد الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة اoطفاَل واستخدامها لهم

الالجئين  ا<طفال  السورية  المسلحة  الجماعات  بتجنيد  تفيد  التي  التقارير  إزاء  بالغ  قلق  عن  اللجنة  تعرب   -٢١
السوريين من مخيمات الالجئين في الدولة الطرف واستخدامهم في أدوار قتالية وأدوار داعمة في آن واحد.

تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع تدابير فعالة بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة من أجل   -٢٢
لتلك  وتحقيق�  المسلحة.  النزاعات  في  لُيستخدموا  مجاورة  بلدان  إلى  وإرسالهم  تجنيدهم  من  ا<طفال  حماية 
الغاية، ينبغي للدولة الطرف أن تنظم حمالت توعية بشأن وضع ا<طفال الذين ُيزج بهم في النزاعات المسلحة، 
مخيمات  في  يعيشون  الذين  للمراهقين  مالئمة  وترفيهية  تعليمية  أنشطة  توفير  أجل  من  جهودها  تكثف  وأن 

الالجئين كوسيلة تمنع على نحو فعال تجنيدهم على يد الجماعات المسلحة.

الوالية القضائية خارج اsقليم

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إنشاء والية قضائية خارج إقليمها وممارسة تلك الوالية فيما   -٢٣
الصلة  ذات  الدولية  الصكوك  أيض�  ذلك  في  تراعي  وأن  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  بجميع  يتعلق 

التي هي طرف فيها، بما فيها نظام روما ا<ساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

 

تسليم المجرمين

المشمولة  الجرائم  مرتكبي  لتسليم  المزدوج  التجريم  شرط  الطرف  الدولة  تلغي  بأن  اللجنة  توصي   -٢٤
ذات  الثنائية  وإجراءاتها  معاهداتها  جميع  في  بالكامل  الجرائم  هذه  إدماج  تضمن  وبأن  االختياري،  بالبروتوكول 

الصلة.

سادسS- الحماية والتعافي وإعادة اsدماج 

التدابير المتخذة لحماية حقوق اoطفال الضحايا

تعرب اللجنة عن القلق إزاء كثرة حاالت اxعادة القسرية والترحيل لlسر وا<طفال الفلسطينيين الفارين   -٢٥
من النزاع في الجمهورية العربية السورية على مدار السنوات الثالث الماضية.

الكاملة لlطفال الفلسطينيين وأسرهم الفارين  الحماية  الدولة الطرف على ضمان توفير  تحث اللجنة   -٢٦
الرفض  عدم  ذلك  في  بما  القسرية،  اxعادة  عدم  بمبدأ  الكامل  التقيد  وضمان  السورية،  العربية  الجمهورية  من 
من  وأسرهم  اللجوء  وملتمسي  الالجئين  ا<طفال  جميع  تمّكن  تضمن  أن  الطرف  للدولة  وينبغي  الحدود.  عند 

الحصول على إجراءات منصفة وفعالة لتحديد وضعهم، دون تمييز.

أجل التعافي البدني والنفسي وإعادة اsدماج االجتماعي تقديم المساعدة من 

لكنها  السوريين،  الالجئين  ا<طفال  إلى  الطرف  الدولة  تقدمها  التي  الهائلة  بالمساعدات  اللجنة  تعترف   -٢٧
أن  ُيحتمل  اللجوء الذين  وملتمسي  الالجئين  ا<طفال  هوية  لتحديد  كاٍف  اهتمام  إيالء  عدم  بالغ إزاء  بقلق  تشعر 
محدودية  إزاء  أيض�  قلق  اللجنة  ويساور  بالنزاع.  مرتبطة  صدمات  إلى  تعرضوا  أو  النزاع  في  شاركوا  يكونوا 
المساعدة على التعافي البدني والنفسي التي تلقاها ا<طفال السوريون الذين يعانون من ضيق شديد وإعاقات 
حسية أو ذهنية أو عقلية نتيجة تعرضهم للعنف والمحن المرتبطة بالحرب في الجمهورية العربية السورية أو 

مشاهدتهم لها. 

توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تدريب� منهجي� على التحديد المبكر لهوية ا<طفال الذين ُيحتمل   -٢٨
العاملين  وخاصة  أجلهم،  من  أو  ا<طفال  مع  العاملين  المهنيين  جميع  إلى  به  تأثروا  أو  النزاع  في  شاركوا  أنهم 
للدولة  وينبغي  والطب.  التعليم  مجالي  في  والعاملين  الجيش،  وأفراد  الهجرة،  ودوائر  الحدودية  النقاط  في 
أن  ُيحتمل  الذين  اللجوء  وملتمسي  الالجئين  ا<طفال  إلى  المقدمين  والدعم  المساعدة  تعزز  أن  أيض�  الطرف 
يكونوا شاركوا في النزاع أو تعرضوا إلى الصدمة والتشريد المرتبطين بالنزاع، وتزويدهم بدعم ومساعدة خاصة، 
بطرق منها طلب المساعدة من الشركاء الدوليين والوكاالت الدولية من أجل وضع برامج لتعافي هؤالء ا<طفال 

البدني والنفسي.

سابعS- المساعدة والتعاون الدوليان 

التعاون الدولي

الخاصة  والممثلة  ا<حمر  للصليب  الدولية  اللجنة  مع  تعاونها  الطرف  الدولة  تواصل  بأن  اللجنة  توصي   -٢٩
منظمة  مع  أكبر  بشكل  التعاون  إمكانية  في  تنظر  وأن  وتعززه،  المسلح  والنزاع  با<طفال  المعنية  العام  لlمين 

ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وغيرها من كيانات ا<مم المتحدة في تنفيذ البروتوكول االختياري.

ثامنS- المتابعة والنشر

التوصيات،  لهذه  الكامل  التنفيذ  لضمان  الالزمة  التدابير  جميع  الطرف  الدولة  تتخذ  بأن  اللجنة  توصي   -٣٠
بوسائل منها إحالتها إلى البرلمان والوزارات المعنية، بما فيها وزارة الدفاع، والمحكمة العليا والسلطات المحلية 

للنظر فيها على النحو الالزم واتخاذ مزيد من اxجراءات بشأنها.

وتوصي اللجنة بأن ُيتاح التقرير ا<ولي والردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف والمالحظات الختامية   -٣١
ولمنظمات  عامة  للناس  اxنترنت،  طريق  عن  ذلك  في  بما  واسع،  نطاق  على  اللجنة  اعتمدتها  التي  الصلة  ذات 
المجتمع المدني ومجموعات الشباب والفئات المهنية وا<طفال، بغية إثارة النقاش بشأن البروتوكول االختياري 

والتوعية به وتنفيذه ورصده.

تاسعS- التقرير المقبل

عمًال بالفقرة ٢ من المادة ٨ من البروتوكول االختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تورد مزيد� من   -٣٢
المعلومات عن تنفيذ البروتوكول االختياري وهذه المالحظات الختامية في تقريرها الدوري المقبل الذي سُيقدم 

عمًال بالمادة ٤٤ من اتفاقية حقوق الطفل.

(NCFA) تم النشر من قبل المجلس الوطني لشؤون ا<سرة
من خالل المساعدة الفنية والماليةالتي قدمتها منظمة ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسف)

اoردن : المالحظات الختامية
والتوصيات

اللجنة الدولية لحقوق الطفل

(١٥)

والبروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل والمعنية ببيع ا<طفال، واستغالل ا<طفال في البغاء، واستخدام 
ا<طفال في المواد اxباحية في اجتماعيها رقم ١٨٧٩ و١٨٧٨ (انظر CRC/C/SR. ١٨٧٩) اللذين تم عقدهما في ٢٧ أيار 

من عام ٢٠١٣، وتم اعتماده في االجتماع رقم ١٩٠١ الذي تم عقده في ١٣ حزيران من عام ٢٠١٤.

الرابع  الدوريين  للتقريرين  الجامع  بالتقرير  المتعلقة   - الختامية  والتوصيات  المالحظات  نشر  من  الغرض  إن 
بإشراك  والمتعلقة  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياريين  البروتوكولين  بموجب  ا<ولية  والتقارير  والخامس 
إنتاج  في  ا<طفال  واستخدام  البغاء،  في  ا<طفال  واستغالل  ا<طفال،  وبيع  المسلحة،  النزاعات  في  ا<طفال 
والبرلمانيون  الحكومية،  الوكاالت  ذلك  في  بما  المعنية  المؤسسات  جميع  أن  من  التأكد  هو  اxباحية -  المواد 
الموكل  الدور  يلعبون  وا<طفال  المدني،  والمجتمع  المتحدة،  ا<مم  ووكاالت  الحكومية،  غير  والمنظمات 
حياة  على  إيجابي  تأثير  بالتالي  لهم  وكان  الختامية،  والتوصيات  للمالحظات  الفعال  التنفيذ  ضمان  في  إليهم 
مجال  في  النظر  مسؤولية  المعنية  المؤسسات  وتتحمل  ا<ردن.  في  الطفل  حقوق  واوضاع  ا<طفال 
مسؤولياتهم، وخبراتهم، زمعارفهم، ولعب الدور المنوط بکل منهم من أجل ضمان تنفيذ هذه المالحظات 

والتوصيات الختامية.

اتفاقية حقوق الطفل
Distr.: Generalا<مم المتحدة

8 July 2014
Original: English

لجنة حقوق الطفل
المالحظات الختامية على التقرير المقدم من اoردن بموجب الفقرة 1 من المادة 12 من 
البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع اoطفال واستغالل اoطفال في 

البغاء وفي المواد اsباحية@

نظرت اللجنة في التقرير ا<ولي لlردن (CRC/C/OPSC/JOR/١) في جلستها ١٨٧٨ المعقودة في ٢٧ أيار/مايو   -١
 ١٣ في  المعقودة   ١٩٠١ جلستها  في  التالية  الختامية  المالحظات  واعتمدت   ،(١٨٧٨.CRC/C/SR الوثيقة  (انظر   ٢٠١٤

حزيران/يونيه ٢٠١٤.

أوًال- مقدمة

CRC/C/OPSC/-) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها ا<ولي وبردودها الخطية على قائمة القضايا  -٢
JOR/Q/١/Add.١). وتعرب عن تقديرها للحوار البّناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

وتذّكر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه المالحظات الختامية ينبغي أن ُتقرأ مقترنة بالمالحظات الختامية   -٣
والخامس  الرابع  للتقريرين  الجامع  الطرف  الدولة  بتقرير  يتعلق  فيما   ٢٠١٤ حزيران/يونيه   ١٣ في  اعُتمدت  التي 
البروتوكول  بموجب  المقدم  ا<ولي  وبتقريرها   ،(٤-٥/CRC/C/JOR/CO) الطفل  حقوق  اتفاقية  بموجب  المقدم 

.(١/CRC/C/OPAC/JOR/CO) االختياري بشأن اشتراك ا<طفال في المنازعات المسلحة

ثانيS- مالحظات عامة

الجوانب اsيجابية

ترحب اللجنة باعتماد قانون منع االتجار بالبشر رقم ٩ لعام ٢٠٠٩.  -٤

وترحب اللجنة كذلك بالتقدم المحرز في إنشاء المؤسسات واعتماد الخطط والبرامج الوطنية التي تيسر   -٥
تنفيذ البروتوكول االختياري، بما في ذلك:

إنشاء أفرقة وطنية لحماية ا<سرة؛ (أ)   

االستراتيجية الوطنية لمنع االتجار بالبشر التي أطِلقت في آذار/مارس ٢٠١٠؛ (ب)   

إنشاء وحدات مكافحة االتجار بالبشر. (ج)   

ثالثS- البيانات

جمع البيانات

 ،٢٠١٢ نيسان/أبريل  في  الجنائي  البحث  xدارة  تابعة  بالبشر  االتجار  لمكافحة  وحدة  إنشاء  اللجنة  تالحظ   -٦
وتكليفها بتسجيل جميع حاالت االتجار بالبشر وجميع البيانات ذات الصلة، وتالحظ توقيع مذكرة تفاهم لتدريب 
الدولة  إنشاء  عدم  إزاء  بالقلق  تشعر  لكنها  العاملين،  ا<طفال  عن  البيانات  جمع  وسائل  على  العمل  مفتشي 

الطرف نظام� لجمع البيانات عن جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري.

اتفاقية حقوق الطفل
Distr.: Generalا<مم المتحدة

7 July 2014
Arabic
Original: English

لجنة حقوق الطفل
المالحظات الختامية المتعلقة بالتقرير المقدم من اoردن بموجب الفقرة 1 من المادة 8 من 
البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك اoطفال في المنازعات المسلحة@

نظرت اللجنة في التقرير ا<ولي لlردن (CRC/C/OPAC/JOR/١) في جلستها ١٨٧٩ المعقودة في ٢٧ أيار/مايو   -١
٢٠١٣، واعتمدت المالحظات الختامية التالية في جلستها ١٩٠١ المعقودة في ١٣ حزيران/يونيه ٢٠١٤.

أوًال- مقدمة

CRC/C/OPAC/-) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها ا<ولي وردودها الخطية على قائمة المسائل  -٢
JOR/Q/١/Add.١). وُتعرب عن تقديرها للحوار البّناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

وتذّكر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه المالحظات الختامية ينبغي أن ُتقرأ مقترنة بالمالحظات الختامية   -٣
التي اعتمدتها اللجنة في ١٣ حزيران/يونيه ٢٠١٤ فيما يتعلق بتقرير الدولة الطرف الجامع للتقريرين الرابع والخامس 
البروتوكول  بموجب  المقدم  ا<ولي  وبالتقرير   ،(٤-٥/CRC/C/JOR/CO) الطفل  حقوق  اتفاقية  بموجب  المقدم 
CRC/C/OP-) باحيةxاالختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع ا<طفال واستغالل ا<طفال في البغاء وفي المواد ا

.(١/SC/JOR/CO

ثانيS-  مالحظات عامة

الجوانب اsيجابية

ترحب اللجنة بمختلف التدابير اxيجابية المتخذة في المجاالت المتصلة بتنفيذ البروتوكول االختياري، وال   -٤
سيما بما يلي:

(أ)      الجهود الهائلة التي تبذلها الدولة الطرف من أجل استيعاب آالف الالجئين السوريين، بمن فيهم   
بتكلفة  أو  مجان�  العامة  الخدمات  من  كثير  على  الحصول  من  وتمكينهم  أراضيها،  في  ا<طفال، 

زهيدة؛

(ب)     كون ا<ردن أول بلد في الشرق ا<وسط تقّيد بالمهلة التي حددتها اتفاقية حظر استعمال وتخزين   
وإنتاج ونقل ا<لغام المضادة لlفراد وتدمير تلك ا<لغام، وأعلن خلّوه من ا<لغام ا<رضية في عام 

٢٠١٢؛

(ج)     مبادرة أجيال السالم العالمية التي أطلقها ا<مير فيصل بن الحسين من ا<ردن عام ٢٠٠٧، وهدفها   
في  الناس  بين  للتقريب  الرياضة  استخدام  على  العالم  أنحاء  جميع  من  شابة  قيادات  تدريب 

المجتمعات التي تشهد نزاعات.

اتفاقية حقوق الطفل
Distr.: Generalا<مم المتحدة

7 July 2014
Arabic
Original: English

المملكة ا<ردنية الهاشمية
رقم اxيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية

(٢٠١٧/10/٥٢٩٨)
يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى 

مصنفه وال يعّبر هذا المصنف عن رأي دائرة المكتبة 
الوطنية أو أي جهة حكومية أخرى



التمهيد: المقدمـــة :

وقعت حكومة المملكة ا<ردنية الهاشمية على اتفاقية ا<مم المتحدة لحقوق الطفل بتاريخ ٢٩  آب من عام ١٩٩٠ 
وصادقت عليها بتاريخ ٢٤  أيار من عام ١٩٩١. وعليه تلتزم حكومة المملكة بتقديم تقرير دوري كل خمس سنوات 
إلى لجنة ا<مم المتحدة لحقوق الطفل في جنيف/ سويسرا، وقد نظرت هذه اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين 
الدوريين الرابع والخامس لlردن في اجتماعيها رقم ١٨٧٧ و١٨٧٨ (انظر CRC/C/SR.١٨٧٧ & ١٨٧٨) اللذين عقدا بتاريخ ٢٦ 
و ٢٧ أيار من عام ٢٠١٤، وتم اعتمادهما في اجتماعها رقم ١٩٠١ الذي عقد بتاريخ  ١٣ حزيران من عام ٢٠١٤، ودعت اللجنة 
أن  على   ،٢٠١٩ عام  من  حزيران   ٢٢ في  السادس  الدوري  تقريرها  تقديم  إلى  الهاشمية  ا<ردنية  المملكة  حكومة 
والخامس،  الرابع  الدوريين  للتقريرين  الختامية  المالحظات  بمتابعة  المتعلقة  المعلومات  التقرير  هذا  يتضمن 
باxضافة إلى ذلك نظرت اللجنة في التقارير ا<ولية لlردن في البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل والتي 
ببيع  المتعلقة  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري  والبروتوكول  المسلحة  النزاعات  في  ا<طفال  بإشراك  تتعلق 
ا<طفال، واستغالل ا<طفال في البغاء، واستخدام ا<طفال في إنتاج المواد اxباحية في اجتماعيها رقم ١٨٧٩ و١٨٧٨ 
(انظر CRC/C/SR.١٨٧٩) اللذين عقدا بتاريخ  ٢٧ أيار من عام ٢٠١٣، وتم اعتماده في اجتماع رقم ١٩٠١ الذي عقد بتاريخ ١٣ 
حزيران من عام ٢٠١٤، وقد أوصت اللجنة بأن تتخذ الدولة جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في 
المالحظات الختامية المتعلقة بالتقرير الدوري الجامع للتقريرين الرابع والخامس والبروتوكولين االختياريين تنفيذا 
من  المزيد  واتخاذ  المالئم  النحو  على  فيها  للنظر  المعنية  الجهات  إلى  إحالتها  منها  إجراءات  عدة  طريق  عن  تاما 

اxجراءات المتعلقة بها.

كما أوصت اللجنة  بنشر التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس والمالحظات والتوصيات الختامية على 
شبكة  طريق  عن  النشر  الحصر  ال  المثال  سبيل  على  تشمل  طرق  عبر  ذلك  يكون  وأن  الدولة،  بلغات  واسع  نطاق 
الشباب،  ومجموعات  اxعالم،  ووسائل  والمنظمات،  المدني  وللمجتمع  الجمهور،  لعامة  واxتاحة  االنترنت، 
عليهما،  والتعرف  االختياريين،  وبروتوكوليها  االتفاقية  مناقشة  أجل  من  وا<طفال،  المهنية،  والمجموعات 

وتنفيذهما ورصدهما.

اهداف  تحقيق  الى  الرامية  الجهود  بمتابعة   (NCFA) ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  قانون  عليه  نص  لما  ووفقا 
االردنية  المملكة  صادقت  التي  والشباب  واالطفال  والمراة  االسرة  بشؤون  المتعلقة  الدولية  واالتفاقيات  المواثيق 
والتوصيات  المالحظات  تنفيذ  متابعة   وضمان  الطفل  حقوق  التفاقية  الدورية  التقارير  بإعداد  عليها،   الهاشمية 
تنفيذ  لمتابعة  شاملة  عمل  خطة  بوضع  المجلس  قام  الدولية،   الطفل  حقوق  لجنة  عن  الصادرة  الختامية 
اxقليمي  المكتب  من  فنية  وبمساعدة  لlردن،   ا<خير  الدوري  بالتقرير  المتعلقة  الختامية  والتوصيات  المالحظات 
المتعلقة  الختامية  والتوصيات  المالحظات  آخر  حول  الوعي  لنشر  تشاورية  عملية  بدأت  ا<ردن،  في  لليونيسف 
بالتقرير الدوري الجامع للتقريرين الرابع والخامس لlردن، وتم وضع خطة عمل شاملة للمتابعة في ضوء توصيات 
لنشر  المتابعة  عمل  خطة  من  جزء�  الختامية  والتوصيات  المالحظات  يشمل  الذي  التقرير  هذا  ويعد  اللجنة. 

المالحظات والتوصيات الختامية على نطاق واسع في جميع أرجاء المملكة.

يلتزم المجلس الوطني لشؤون ا<سرة (NCFA) بنشر الوعي حول حقوق الطفل على نطاق واسع، وسوف يساعد 
الوطني  المجلس  سيتابع  كما  الهدف.  هذا  تحقيق  في  الختامية  والتوصيات  بالمالحظات  المختص  التقرير  هذا 

لشؤون ا<سرة، المالحظات والتوصيات الختامية التفاقية ا<مم المتحدة لحقوق الطفل وبروتوكوليها االختياريين 
المالحظات  توزيع  وسيتم   .٢٠١٩ عام  من  حزيران  شهر  في  تسليمه  المقرر  السادس  الدوري  التقرير  تقديم  قبل 
والمسؤولين،  والصحفيين،  البرلمانيين،  ذلك  في  بما  المعنيين،  جميع  على  واسع  نطاق  على  الختامية  والتوصيات 
الوزارات  مع  دقيقة  متابعة  إجراء  وسيتم  أنفسهم.  وا<طفال  العامة،  والجماهير  المدني،  والمجتمع  والقضاة، 
المعنية على المستوى الوطني وجميع اxدارات المعنية على مستوى المحافظات لضمان اتخاذ الخطوات الالزمة 

على المستوى الوطني من أجل تنفيذ المالحظات والتوصيات الختامية.

لما  اليونسيف  للطفولة/  المتحدة  االمم  لمنظمة  امتنانه  عن   (NCFA) ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  ويعرب 
قدمته من مساعدات فنية مفيدة جد� في المتابعة الفعالة للمالحظات والتوصيات الختامية لضمان بذل الجهات 
جميع   (NCFA) ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  يشكر  كما  الختامية.  والتوصيات  المالحظات  لتنفيذ  المعنية 

المعنيين على اهتمامهم ودعمهم لهذا الجهد لتكون المملكة االردنية الهاشمية بلدا صديقا للطفل .

وا� ولي التوفيق

أمين عام المجلس الوطني لشؤون ا<سرة
فاضل  محمد الحمود

لجنة حقوق الطفل

المالحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس ل7ردن@

جلستيها  في   (٤-٥/CRC/C/JOR) والخامس  الرابع  الدوريين  للتقريرين  الجامع  التقرير  في  اللجنة  نظرت   -١
 ١٩٠١ جلستها  في  واعتمدت،   ،٢٠١٤ أيار/مايو  و٢٧   ٢٦ في  المعقودتين  و١٨٧٨)،   ١٨٧٧.CRC/C/SR (انظر  و١٨٧٨   ١٨٧٧

المعقودة في ١٣ حزيران/يونيه ٢٠١٤، المالحظات الختامية التالية.

أوًال- مقدمة

CRC/C/-) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف التقرير الموحد الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس  -٢
حقوق  لحالة  أفضل  فهم�  أتاحت  التي   ،(١.Add/٤-٥/CRC/C/JOR/Q) القضايا قائمة  على  الخطية  والردود   (٤-٥/JOR
المتعدد  الطرف  الدولة  وفد  مع  دار  الذي  البناء  للحوار  تقديرها  عن  اللجنة  وُتعرب  الطرف.  الدولة  في  الطفل 

القطاعات.  

أحرزته ثانيS- تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي 

ترحب اللجنة باعتماد التدابير التشريعية التالية:  -٣

(أ)       قانون منع االتجار بالبشر رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩؛  

(ب)     قانون الحماية من العنف ا<سري رقم ٦ لسنة ٢٠٠٨؛  

(ج)      قانون حقوق ا<شخاص المعوقين رقم ٣١ لسنة ٢٠٠٧.  

وتالحظ اللجنة مع التقدير أيض� تصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية أو انضمامها إليها:  -٤

في  المسلحة  المنازعات  في  ا<طفال  اشتراك  بشأن  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري  البروتوكول  (أ)        
أيار/مايو ٢٠٠٧؛

(ب)     البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع ا<طفال واستغالل ا<طفال في البغاء وفي   
المواد اxباحية في كانون ا<ول/ديسمبر ٢٠٠٦؛

(ج)      اتفاقية حقوق ا<شخاص ذوي اxعاقة في آذار/مارس ٢٠٠٨؛  

التفاقية  المكمل  وا<طفال،  النساء  وبخاصة  با<شخاص،  االتجار  ومعاقبة  وقمع  منع  بروتوكول  (د)      
ا<مم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في حزيران/ يونيه ٢٠٠٩.

وترحب اللجنة أيض� بالتدابير المؤسسية والسياساتية التالية:  -٥

(أ)        االستراتيجية الوطنية لlشخاص ذوي اxعاقة (٢٠٠٧-٢٠١٥)؛  

(ب)     االستراتيجية الوطنية لمنع االتجار بالبشر التي ُأطِلقت في آذار/مارس ٢٠١٠؛  

(ج)     المؤشرات التي وضعها المجلس الوطني لشؤون ا<سرة الستخدامها كمبادئ توجيهية من أجل   
تعزيز القدرات في مجال رصد تنفيذ االتفاقية.

الخاصة  اxجراءات  إلى  دعوة  أول   ٢٠٠٦ نيسان/أبريل  في  وّجهت  الطرف  الدولة  أن  بارتياح  اللجنة  وتالحظ   -٦
لlمم المتحدة لزيارة البلد.

(5)

ثالثS- دواعي القلق والتوصيات الرئيسية

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44 (6) من االتفاقية)

التوصيات السابقة المقدمة من اللجنة

ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف في تنفيذ المالحظات الختامية التي أبدتها اللجنة في عام ٢٠٠٦ بشأن   -٧
هذه  في  الواردة  التوصيات  بعض  أن  ا<سف  مع  تالحظ  أنها  غير   ،(٣/CRC/C/JOR/CO) الثالث  الدوري  تقريرها 

المالحظات لم ُتنفذ تنفيذ� كامًال.

أو  بالكامل  ُتنفذ  لم  التي  التوصيات  لتنفيذ  الالزمة  التدابير  جميع  الطرف  الدولة  تتخذ  بأن  اللجنة  توصي   -٨
بشكل كاٍف، وتكرر بشكل خاص التوصيات التي قدمتها إلى الدولة الطرف بشأن ما يلي:

جميع  على  الطفل  حقوق  مجال  في  العاملة  والمؤسسات  الهيئات  بين  التنسيق  تعزيز  مواصلة  (أ)       
المستويات بغية ضمان تنفيذ االتفاقية بشكل موحد في جميع المحافظات؛

بشأن  البيانات  جمع  وضمان  ا<طفال،  عن  مركزية  بيانات  قاعدة  بإنشاء  البيانات  جمع  آليات  تعزيز  (ب)     
بجميع  يتعلق  فيما  العمر  منها  معايير  حسب  وتصنيفها  االتفاقية  تغطيها  التي  المجاالت  جميع 
الذين  ا<طفال  وفئات  والريفية،  الحضرية  والمناطق  والجنس،  عشرة،  الثامنة  دون  ا<شخاص 
لصوغ  واستخدامها  االتفاقية  مع  تتسق  مؤشرات  وضع  وينبغي  خاصة.  حماية  إلى  يحتاجون 

سياسات وبرامج تهدف إلى تنفيذ االتفاقية بصورة فعالة؛

(ج)     مواصلة وضع أساليـب مبتكرة ومواتيـة للطفل xذكـاء الوعـي بفحـوى االتفاقيـة ومقاصـدها، وال   
في  المقيمين  ا<طفال  إلى  الوصول  بغية  اxعالم  وسائل  طريق  وعن  المحلي  الصعيد  على  سيما 

أنأى المناطق في البلد؛

(د)      مواصلة تعزيز جهودها الرامية إلى توفير مستوى مناسب ومنهجي من التدريب و/أو التوعية في   
والمحامين،  كالقضاة،  و<جلهم،  ا<طفال  مع  العاملة  المهنية  للفئات  الطفل  حقوق  مجال 
والمؤسسات،  المدارس  ومديري  والمعملين،  الصحيين،  والعاملين  القانون،  إنفاذ  وموظفي 

وا<خصائيين االجتماعيين، ورجال الدين، وقادة المجتمعات المحلية، فضًال عن الصحفيين؛

(ه)     ضمان حصول المؤسسة الوطنية لحقوق اxنسان على الموارد البشرية والمالية والتقنية الكافية،   
الصعيدين  على  وتقييمه  االتفاقية  تنفيذ  في  المحرز  التقدم  لرصد  الالزمة  التسهيالت  وامتالكها 

الوطني والمحلي، فضًال عن تلقي الشكاوى المقدمة من ا<طفال والتحقيق فيها ومعالجتها؛

وضع وتعزيز المشاريع المشتركة للتثقيف في مجال حقوق اxنسان، وإدراج التثقيف في مجال  (و)   
لمرحلَتي  الدراسية  المناهج  في  الطفل،  حقوق  مجال  في  التثقيف  سيما  وال  اxنسان،  حقوق 

التعليم االبتدائي والثانوي.

التحفظات

سحب  إمكانية  في  ستنظر  الطرف  الدولة  بأن  الحوار  أثناء  الوفد  رئيسة  به  صّرحت  ما  اللجنة  تالحظ   -٩
غير  و٢١   ٢٠ المادتين  على  الطرف  الدولة  تحفظ  بأن  رأيها  عن  مجدد�  اللجنة  وتعرب  االتفاقية.  على  تحفظاتها 

ضروري، وكذلك عن قلقها إزاء الطبيعة العامة وغير الدقيقة لتحفظ الدولة الطرف على المادة ١٤.

(6)

تحفظاتها  طبيعة  في  النظر  تعيد  بأن  الطرف  الدولة  إلى  قدمتها  التي  السابقة  توصيتها  اللجنة  تكرر   -١٠
 ١٩٩٣ عام  في  اxنسان  لحقوق  العالمي  المؤتمر  اعتمدهما  اللذين  فيينا  عمل  وبرنامج  xعالن  وفق�  سحبها  بغية 

(CRC/C/JOR/CO/٣، الفقرة ١١).

 التشريعات

تالحظ اللجنة مع التقدير أن نشر االتفاقية في الجريدة الرسمية بموجب القانون رقم ٥٠ لسنة ٢٠٠٦، عمًال   -١١
اللجنة  لكن  المحلية.  القوانين  على  ا<ولوية  لها  وأن  القانوني  وضعها  أوضح  قد  اللجنة،  قدمتها  سابقة  بتوصية 
قلقة إزاء التأخر الكبير في اعتماد قانون حقوق الطفل ومشروع قانون ا<حداث. وتشعر اللجنة بالقلق أيض� <ن 

جهود مواءمة اxطار القانوني المحلي مع مبادئ االتفاقية وأحكامها ال تزال غير كافية.

الحقوق  بجميع  إحاطته  وضمان  إبطاء  دون  الطفل  حقوق  قانون  سّن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -١٢
قانون  مشروع  اعتماد  في  الطرف  الدولة  تعّجل  بأن  كذلك  اللجنة  وتوصي  االتفاقية.  عليها  تنص  التي  والمبادئ 
با<طفال  المتعلقة  المحلية  القوانين  جميع  بدقة  الطرف  الدولة  تراجع  بأن  توصيتها  اللجنة  وتكرر  ا<حداث. 
واللوائح اxدارية ذات الصلة بغية ضمان استنادها إلى الحقوق ومطابقتها لالتفاقية (CRC/C/JOR/CO/٣، الفقرة ١٣).

 تخصيص الموارد

المخصصة  الميزانيات  لتحليل  ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  أجراها  التي  بالدراسة  اللجنة  ترحب   -١٣
لlطفال، فضًال عن وضع نموذج للميزانية يتضمن ا<هداف االستراتيجية والمهام التي تضطلع بها كل وزارة من 
الميزانية  في  العامة  التخفيضات  إزاء  اللجنة  يساور  القلق  لكن  حقوقهم.  وحماية  ا<طفال  احتياجات  تلبية  أجل 

الوطنية التي تهدد التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مجال نماء الطفل.

xعمال  المخصصة  "الموارد  بشأن   ٢٠٠٧ عام  في  اللجنة  نّظمته  الذي  العامة  المناقشة  يوم  ضوء  في   -١٤
الدولة  تقوم  بأن  اللجنة  توصي  االتفاقية،  من  و٦  و٤   ٢ المواد  على  وبالتركيز  الدول"،  مسؤولية   - الطفل  حقوق 

الطرف بما يلي:

(أ)        مواصلة تخصيص موارد كافية في الميزانية xعمال حقوق الطفل، عمًال بالمادة ٤ من االتفاقية؛  

(ب)    إجــراء تقييمات منهجيــة <ثر السياسات الهادفـــة إلى تقليـــص العجز في الميزانية الوطنية على   
في  سلب�  قد تؤثر  سياسات  أي  اعتماد  التقييمات، االمتناع عن  تلك  نتيجة  الطفل، وبناًء على  حقوق 

ا<طفال؛

في  الطفل  حقوق  على  قائم  نهج  اعتماد  الطرف،  الدولة  وضعته  الذي  الميزانية  نموذج  على  بناًء  (ج)       
في  واستخدامها  للطفل  المخصصة  للموارد  تتّبع  نظام  بتطبيق  وذلك  الدولة،  ميزانية  وضع 
على  أيض�  اللجنة  وتحث  الطفل.  مجال  في  االستثمار  حجم  إبراز  وبالتالي  عام،  بشكل  الميزانية 
في  القطاعات  من  قطاع  أي  في  االستثمارات  <ثر  تقييمات  إجراء  أجل  من  التتّبع  نظام  استخدام 

مصالح الطفل الفضلى، وضمان قياس اختالف أثر هذه االستثمارات بين الفتيات والفتيان؛

تدابير  تتطلب  قد  التي  الضعف  أو  الحرمان  أوضاع  في  لlطفال  استراتيجية  ميزانية  بنود  تحديد  (د)      
اجتماعية إيجابية، وضمان حماية بنود الميزانية هذه حتى في أوقات ا<زمات االقتصادية أو الكوارث 

الطبيعية أو حاالت الطوارئ ا<خرى.

(7)

(1) (٢)

قام  أن  وبعد   .(UNCRC) الطفل  لحقوق  المتحدة  ا<مم  اتفاقية  في  طرف�  الهاشمية  ا<ردنية  المملكة  تعد 
التقرير  وقدم   .١٩٩٣ عام  من  الثاني  تشرين  شهر  في  ا<ولي  تقريره  ا<ردن  قدم  االتفاقية،  هذه  على  بالمصادقة 
الدوري الثاني الذي كان مقرر� في عام ١٩٩٨ في شهر أيلول من عام ١٩٩٩. وقدم التقرير الدوري الثالث الذي كان 
الرابع  التقريرين  تقديم  تم  ولذلك  سنوات.  ثالث  مدته  وبتأخير   ٢٠٠٦ عام  من  آذار  شهر  في   ٢٠٠٣ عام  في  مقرر� 
الختامية  المالحظات  اعتماد  وتم   ٢٠١٤ عام  في  الطفل  حقوق  لجنة  فيهما  ونظرت   ٢٠١٣ عام  في  مع�  والخامس 
والتوصيات في ١٨ تموز من عام ٢٠١٤. ومن المقرر أن يصدر التقرير الدوري السادس لlردن في ٢٢ حزيران من عام 
٢٠١٩ حيث بقي أقل من عامين. ولذلك من الضروري أن يكون هناك متابعة فعالة للمالحظات والتوصيات الختامية 
الحالية حتى نتمكن من االستعداد جيد� في الوقت الذي يتم فيه إعداد تقريرنا الدوري السادس المقرر تقديمه 

بعد أقل من عامين من ا¦ن.

المجاالت  من  مجال   ١٢ في  توزيعها  تم  التي  الختامية  والتوصيات  المالحظات  من  بندا   ٧١ مجموعه  ما  يوجد 
الرئيسية التي تشمل:

أ- التدابير العامة للتنفيذ (المواد ٤، و٤٢، و٤٤ (٦) من االتفاقية)
ب- المبادئ العامة (المواد ٢، و٣، و٦، و١٢ من االتفاقية)

ج- الحقوق والحريات المدنية (المواد ٧، و٨، و١٣-١٧)
د- العنف ضد ا<طفال (المواد ١٩، و٢٤ (٣)، و٢٨ (٢)، و٣٤، و٣٧ (أ)، و٣٩)

ه- البيئة ا<سرية والرعاية البديلة (المواد ٥، و٩-١١، و١٨ (١ و٢)، و٢٠، و٢١، و٢٥، و٢٧ (٤))
و- اxعاقة، والصحة ا<ساسية، والرفاه االجتماعي (المواد ٦، و١٨ (٣)، و٢٣، و٢٤، و٢٦، و٢٧ (١-٣)، و٣٣)

ز- التعليم وا<نشطة الترفيهية والثقافية (المواد ٢٨، و٢٩، و٣٠، و٣١)
ح- تدابير الحماية الخاصة (المواد ٢٢، و٣٠، و٣٢، و٣٣، و٣٥، و٣٦، و٣٧ (ب)- (د)، و٣٨-٤٠)

ط- المصادقة على البروتوكول االختياري المتعلق بإجراء  تقديم البالغات 
ي- المصادقة على ا<دوات الدولية لحقوق اxنسان

ك- المتابعة والنشر
ل- التقرير المقبل

ويشكل المجلس الوطني لشؤون ا<سرة (NCFA) ووزارة العدل ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ووزارة العمل 
ووزارة التنمية االجتماعية ووزارة الداخلية اكثر الجهات المسؤولة عن تنفيذ المالحظات والتوصيات الختامية إلى 
جانب  وإلى  المحافظات.  في  الحكومية  الجهات  بعض  ذلك  في  بما  ا<خرى  واxدارات  الجهات  من  عدد  جانب 
الوزارات والهيئات الحكومية، تلعب وكاالت ا<مم المتحدة المعنية، والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، 
وا<وساط ا<كاديمية، ووسائل اxعالم، وغيرها من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، والمجتمعات المحلية، 

وا<سر دورا رئيسيا في ضمان تنفيذ برنامج المالحظات والتوصيات الختامية.

وإلى جانب النظر في التقرير الدوري الموحد الرابع والخامس لlردن، نظرت اللجنة أيض� في التقارير ا<ولية لlردن 
المسلحة  النزاعات  في  ا<طفال  باشتراك  والمتعلقة  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري  البروتوكول  بموجب 

(3) (4)

باء- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 من االتفاقية)

عدم التمييز

غير  وأب  أردنية  <م  المولودين  ا<طفال  ضد  القانون  بحكم  التمييز  إزاء  قلقها  عن  مجدد�  اللجنة  تعرب    -١٥
إزاء  أيض�  بالقلق  اللجنة  وتشعر  الزواج.  إطار  خارج  المولودين  ا<طفال  ضد  والتمييز  ا<ب،  جنسية  على  بناًء  أردني 
في  يعيشون  الذين  وا<طفال  اxعاقات  ذوو  وا<طفال  فلسطيني  أصل  من  ا<طفال  منه  يعاني  الذي  التمييز 

المؤسسات وا<طفال الذين يعيشون في فقر مدقع وا<طفال في المناطق النائية.

"أطفاًال  أو  شرعيين"  "غير  بوصفهم  لlطفال  التمييزية  التصنيفات  إلغاء  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -١٦
ضحايا للسفاح"، واعتماد استراتيجية استباقية وشاملة من أجل القضاء على التمييز على أي أسس بحكم القانون 

والواقع، والتمييز ضد جميع فئات ا<طفال في أوضاع التهميش أو الحرمان.

وتعرب اللجنة عن القلق <ن تشريعات الدولة الطرف وطريقة تطبيقها ال تزال تميز ضد الفتيات، وبا<خص   -١٧
المعاهدات.  هيئات  من  المتكررة  التوصيات  من  الرغم  على  العنف،  من  والحماية  والزواج  الميراث  مجاالت  في 
وتشعر اللجنة بالقلق أيض� لعدم كفاية الجهود التي تبذلها الدولة الطرف، بما في ذلك مع رجال الدين وقادة 
والقواعد  والممارسات  المواقف  وتغيير  لمكافحة  الجماهيري،  اxعالم  ووسائل  التعليمية  والمؤسسات  الرأي 
الضارة التي تتغاضى عن التمييز ضد الفتيات وانتهاكات حقوقهن في إطار االتفاقية، بما في ذلك العنف القائم 

على نوع الجنس، على الرغم من أن الفتيات ال يزلن يواجهن التمييز من أبكر مراحل حياتهن وطيلة طفولتهن.

اxبطاء.  من  مزيد  دون  الفتيات  ضد  تميز  التي  التشريعات  جميع  إلغاء  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -١٨
وينبغي للدولة الطرف أن تمنح ا<ولوية العتماد استراتيجية شاملة لمكافحة جميع أشكال التمييز ضد الفتيات، 
وتكرر  الفتيات.  ضد  والعنف  التمييز  إلى  وتؤدي  منتشرة  تزال  ال  التي  السلبية  الجنسانية  النمطية  للصور  والتصدي 
اللجنة توصيتها بضرورة دعوة القادة المحليين ورجال الدين وغيرهم من القادة إلى االضطالع بدور أكثر فاعلية 
ذلك  في  المحلية  المجتمعات  إلى  التوجيه  وتقديم  عليه،  والقضاء  الطفالت  ضد  العنف  منع  جهود  دعم  في 

الصدد (CRC/C/JOR/CO/٣، الفقرة ٣٢).

مصالح الطفل الفضلى

قانون  في  الرئيسية  المبادئ  أحد  الفضلى  الطفل  مصالح  جعل  في  الطرف  الدولة  رغبة  اللجنة  تالحظ   -١٩
ا<حوال الشخصية المؤقت رقم ٣٦ لسنة ٢٠١٠، لكن القلق يساورها <ن العديد من أحكام القانون تعكس إساءة 
التي  الجنسية  ونقل  والميراث  والزواج  الطفل  بحضانة  المتعلقة  تلك  سيما  وال  الفضلى،  الطفل  لمصالح  تفسير 
القانون  <ن  خاص  بشكل  بالقلق  اللجنة  وتشعر  االعتبار.  الفضلى  مصالحه  إيالء  في  الطفل  حق  مع  تتعارض 
(المادة ٣٠٨ من قانون العقوبات) والفقه القضائي في الدولة الطرف يتيحان اعتبار زواج الفتاة من مغتصبها أمر� 

يصب في مصلحتها الفضلى، على الرغم من أن هذا الخيار يشّكل بحد ذاته انتهاك� خطير� لالتفاقية.

إيالء  في  الطفل  بحق  المتعلق   (٢٠١٣)١٤ رقم  العام  اللجنة  تعليق  ضوء  في  الطرف،  الدولة  اللجنة  تذّكر   -٢٠
التي  الحقوق  بجميع  والفعال  الكامل  التمتع  ضمان  إلى  يهدف  الحق  هذا  أن  ا<ول،  االعتبار  الفضلى  مصالحه 
تعترف بها االتفاقية وإلى ضمان النماء الكلي لlطفال. وتوصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف إدماج هذا الحق 
جميع  عن  فضًال  والقضائية،  واxدارية  التشريعية  اxجراءات  جميع  في  ثابت  بشكل  وتطبيقه  مالئم  بشكل 
ع الدولة الطرف على  السياسات والبرامج والمشاريع التي لها صلة با<طفال أو تؤثر فيهم. وفي ذلك الصدد، تشجَّ
تحديد  في  سلطة  مواقع  يحتلون  الذين  المعنيين  ا<شخاص  لجميع  التوجيه  لتقديم  ومعايير  إجراءات  وضع 
مصالح الطفل الفضلى في جميع المجاالت، وفي منح تلك المصالح ا<همية التي تستحقها بوصفها اعتبار� أول. 
العامة  االجتماعية  الرعاية  مؤسسات  ذلك  في  بما  العامة،  جمهور  بين  والمعايير  اxجراءات  هذه  نشر  وينبغي 

والخاصة، فضًال عن المحاكم والسلطات اxدارية والهيئات التشريعية والقادة المحليين ورجال الدين.

(8)

الحق في الحياة والبقاء والنماء

٢١-  تعرب اللجنة عن عميق قلقها <ن المادة ٣٤٥ مكرر� من قانون العقوبات، التي استحدثتها الدولة الطرف 
ف،  ف، وبالتالي من ُحكم مخفَّ عن طريق تعديل، ال تستثني مرتكبي هذه الجرائم من االستفادة من العذر المخفِّ
جرائم  ُيسمى  ما  بذريعة  سنوي�  الفتيات  عشرات  قتل  استمرار  رغم  سنة   ١٥ من  أصغر  الضحية  كانت  حال  في  إّال 
يزلن،  وال  كّن،  الجرائم  لهذه  ضحايا  للوقوع  المعرضات  الفتيات  <ن  أيض�  شديد  بقلق  اللجنة  وتشعر  الشرف. 

ُيحتجزن تعسفي� في اxصالحيات ¦جال غير مسماة بداعي حمايتهن.

عن  تتغاضى  التي  القانونية  ا<حكام  جميع  إبطاء  دون  تلغي  أن  على  بقوة  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢٢
الجرائم القائمة على نوع الجنس، وال سيما المواد ٩٧ و٩٩ و٣٤٠ و٣٤٥ مكرر� من قانون العقوبات، وأن تضمن تلّقي 
الشرف،  جرائم  ُيسمى  ما  بذريعة  المرتكبة  الجرائم  فيها  بما  الجنس،  نوع  على  القائمة  الجرائم  مرتكبي  جميع 
عقوبات تتناسب مع خطورة جرائمهم. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيض� على إخالء سبيل جميع النساء والفتيات 
حماية  أي تدبير  أن  وضمان  البلد،  عموم  في  لحمايتهن  وآليات مالئمة  مالجئ  وإنشاء  فور�،  الحجز  في  الموَدعات 

موجه لهن يوَضع بمشاركتهن وموافقتهن.

احترام آراء الطفل

حق  تعزيز  أجل  من  بالتقرير  المشمولة  الفترة  أثناء  الطرف  الدولة  اتخذتها  التي  بالمبادرات  اللجنة  ترحب   -٢٣
الطفل في االستماع إليه، وال سيما عن طريق التشاور مع ا<طفال في سياق إعداد تقرير الدولة الطرف، والمسح 
اxجراءات  <ن  قلقها  عن  مجدد�  اللجنة  تعرب  ذلك،  ومع  ا<طفال.  برلمانات  وإنشاء  للشباب،  الثاني  الوطني 
يزال  ال  الطفل  آراء  احترام  و<ن  إليه،  االستماع  في  الطفل  حق  على  منهجي  بشكل  تنص  ال  واxدارية  القانونية 
محدود� نظر� للمواقف المجتمعية التقليدية من ا<طفال، وال سيما الفتيات، في داخل ا<سرة والمجتمع بشكل 

عام.

تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم ١٢(٢٠٠٩) المتعلق بحق الطفل في االستماع إليه،   -٢٤
الذي يؤكد أن حق الطفل في التعبير بحرية عن رأيه يشكل أحد أهم العناصر في كرامة الطفل، وأن ا<سرة التي 
العمر،  من  ا<ولى  المراحل  منذ  الجد  مأخذ  آراؤه  فيها  تؤخذ  والتي  بحرية  آرائه  عن  يعّبر  أن  فيها  للطفل  يمكن 
وتوصي  ا<وسع.  المجتمع  في  إليه  االستماع  في  الحق  لممارسة  الطفل  يعّد  ما  وهي  مهم�،  نموذج�  تشّكل 

اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

في  إليه  االستماع  في  الطفل  بحق  تعترف  التي  للتشريعات  الفعال  التنفيذ  لضمان  تدابير  اتخـــاذ  (أ)       
ا<خصائيين  امتثال  لضمان  إجراءات  و/أو  ُنظم  وضع  ذلك  في  بما  الصلة،  ذات  القانونية  الدعاوى 

االجتماعيين والمحاكم لهذا المبدأ.

(ب)     إجـــراء بحوث لتحديد أهم القضايا من وجهة نظر ا<طفال، وسماع آرائهم بشأنها، ومعرفة مدى   
مراعاة آرائهم في القرارات التي ُتتخذ داخل ا<سرة وتؤثر في حياتهم، وتحديد القنوات القائمة أو 
الوطني  الصعيد  على  القرار  صنع  عملية  في  ا<كبر  التأثير  ممارسة  من  تمّكنهم  التي  المحتملة 

والمحلي.

(ج)      تنفيـذ برامـج وأنشطــة توعيـة لتعزيز مشاركة جميع ا<طفال بصورة هادفة وقائمة على التمكين   
الفتيات  إيالء  مع  الطلبة،  مجالس  ضمن  ذلك  في  بما  والمدارس،  المحلي  والمجتمع  ا<سرة  في 

وا<طفال في أوضاع هشة اهتمام� خاص�.

(9)

جيم- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و17-13 من االتفاقية)

الحق في الجنسية

كّن  إذا  أمهاتهن  جنسية  اكتساب  ا<ردنيات  ا<مهات  أطفال  على  متعذر�  يزال  ال  <نه  قلقة  اللجنة  تظل   -٢٥
متزوجات من غير أردنيين، ما قد يؤدي إلى حالة انعدام الجنسية، ويتسبب في معاناة هؤالء ا<طفال وأسرهم 
والرعاية  التعليم  بخدمات  لالنتفاع  مثًال  مؤهلين  غير  ُيعتبرون  إنهم  إذ  اقتصادية،  صعوبات  ومن  التمييز  من 
الجنسية  بأن  تفيد  التي  المصداقية  وذات  بأدلة  المدعومة  التقارير  بالغ  بقلق  اللجنة  وتالحظ  المدعومة.  الصحية 
بشكل  يقيمون  الذين  الفلسطينية  وا<سر  ا<طفال  عشرات  من  بالتقرير  المشمولة  الفترة  في  ُسحبت  ا<ردنية 

دائم في ا<ردن، على الرغم من التطمينات التي قدمها وفد الدولة الطرف أثناء الحوار.

تكرر اللجنة توصيتها إلى الدولة الطرف بمراجعة قانون الجنسية ا<ردنية رقم ٦ لعام ١٩٥٤ وتعديله بغية   -٢٦
ضمان تمتع ا<م ا<ردنية المتزوجة بغير أردني بحقها في منح جنسيتها <طفالها على قدم المساواة مع الرجل 
الالجئة  ا<سر  من  ا<ردنية  الجنسية  سحب  عن  الكف  على  أيض�  الطرف  الدولة  اللجنة  وتحث  تمييز.  ودون 
خفض  اتفاقية  إلى  االنضمام  في  الطرف  الدولة  تنظر  بأن  أيض�  اللجنة  وتوصي  ا<ردن.  في  المقيمة  الفلسطينية 

حاالت انعدام الجنسية لعام ١٩٦١.

) و39) أ دال- العنف ضد اoطفال (المواد 19 و24(3) و28(2) و34 و37(

العقاب البدني

ترحب اللجنة بالمبادرات التي تنّفذها الدولة الطرف مثل حملة "مع� نحو بيئة مدرسية آمنة" التي تهدف   -٢٧
إلى تعريف المعلمين با<ساليب التربوية اxيجابية. لكن اللجنة قلقة <ن الصيغة المعدلة من المادة ٦٢ من قانون 
العقوبات ال تزال تجيز للوالدين وا<وصياء إنزال ضروب تأديب بأطفالهم وفق "ما يبيحه العرف العام"، ما دامت ال 
تلحق بهم أذى بدني�، و<ن مسح السكان والصحة ا<سرية في ا<ردن لعام ٢٠١٢ أظهر أن ٨٩ في المائة من ا<طفال 

يتعرضون لضروب تأديب عنيفة.

تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم ٨(٢٠٠٦) المتعلق بحق الطفل في الحماية من   -٢٨
العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة الذي شددت فيه اللجنة على رفض جميع أشكال 
العنف ضد ا<طفال، مهما كانت طفيفة، وعلى أن صالحيات الوالدين ال ينبغي في أي حال من ا<حوال أن تقّوض 

حق الطفل في حمايته من العقاب البدني. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

حظر�  ا<ماكن  جميع  في  البدني  العقاب  وحظر  إبطاء  دون  العقوبات  قانون  من   ٦٢ المادة  إلغاء  (أ)        
قطعي�؛

بصورة  قضائية  دعاوى  وإقامة  فعاًال،  تنفيذ�  البدني  العقاب  تحظر  التي  القوانين  تنفيذ  ضمان  (ب)    
منهجية ضد َمن ُيعاقبون ا<طفال بدني�؛

ا<طفال  بمشاركة  االجتماعية  والتعبئة  والتوعية  العام  التثقيف  مجاالت  في  دائمة  برامج  وضع  (ج)     
البدني،  للعقاب  الضارة  والنفسية  البدنية  ا¦ثار  تعالج  الدين،  ورجال  المحلية  والمجتمعات  وا<سر 
في  وتشاركية  عنيفة  وغير  إيجابية  أشكال  وتعزيز  الممارسة،  تلك  من  العامة  المواقف  تغيير  بغية 

تنشئة ا<طفال وتأديبهم كبديل عن العقاب البدني؛

منع  استراتيجيات  تصميم  في  ا<طفال،  ذلك  في  بما  ككل،  المجتمع  ومشاركة  إشراك  ضمان  (د)     
معاقبة ا<طفال بدني� وتنفيذها.

(١٠) (١١)

اsيذاء واsهمال

سيما  وال  المنزلي،  للعنف  التصدي  صعيد  على  الطرف  الدولة  اتخذتها  التي  بالخطوات  اللجنة  ترحب   -٢٩
اعتماد قانون الحماية من العنف ا<سري رقم ٦ لسنة ٢٠٠٨، والخطة االستراتيجية الوطنية لحماية ا<سرة والوقاية 
لثبوت  عميق  بقلق  تشعر  اللجنة  لكن  المنزلي.  العنف  حاالت  لتتّبع  نظام  وإنشاء   ،٢٠٠٥-٢٠٠٩ لlعوام  العنف  من 
قصور تلك التدابير عن االستجابة للشواغل الكثيرة التي أعربت عنها اللجنة في عام ٢٠٠٦، وهو ما يتضح من استمرار 

وقوع ا<طفال، وال سيما الفتيات، ضحايا ل¯يذاء واxهمال على نطاق واسع.

 ،٣/CRC/C/JOR/CO)  ٢٠٠٦ عام  من  توصياتها  لتنفيذ  ا<ولوية  من  مزيد  منح  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣٠
وسوء  المنزلي  العنف  عن  وطنية  دراسة  إجراء  بضرورة  المتعلقة  التوصيات  وبخاصة  فعاًال،  تنفيذ�   (٥٥ الفقرة 
ووضع  وطبيعتها،  وأسبابها  المشكلة  هذه  نطاق  تقييم  أجل  من  ا<سرة  داخل  وإيذائهم  ا<طفال  معاملة 
وسوء  ا<طفال  إيذاء  حاالت  لتحديد  فعال  نظام  ووضع  له،  والتصدي  المنزلي  العنف  لمنع  شاملة  استراتيجية 

معاملتهم واxبالغ عنها وإدارتها. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيض� على ما يلي:

أحكام  أي  وإلغاء  الزوجي،  االغتصاب  فيها  بما  المنزلي،  العنف  أشكال  جميع  يجّرم  قانون  اعتماد  (أ)       
قانونية تتسامح مع مرتكبي العنف المنزلي، وذلك على وجه ا<ولوية؛

(ب)     إنشاء قاعدة بيانات وطنية عن جميع حاالت العنف المنزلي المترّكب ضد ا<طفال؛  

والعادات  والتقاليد  المواقف  لتغيير  عملية  تدابير  واتخاذ  واxيذاء،  للعنف  الجذرية  ا<سباب  معالجة  (ج)      
والممارسات السلوكية التي كثير� ما تبرر العنف المنزلي، وال سيما ضد الفتيات؛

والتصدي  وإهمالهم،  ا<طفال  وإيذاء  المنزلي  العنف  منع  إلى  الرامية  المجتمعية  البرامج  تشجيع  (د)       
المحلي  المجتمع  وأفراد  والمتطوعين  السابقين  الضحايا  إشراك  منها  بطرق  المشاكل  لهذه 

ودعمهم في مجال التدريب؛

(ه)     ضمــان تقديم مستــوى مالئـــم من المساعدة الطبيــــة والقانونيـــة والنفسية والسكن لlطفال   
به  تعّهدت  الذي  االلتزام  مع  يتماشى  بما  اxيواء  دور  عدد  وزيادة  المنزلي،  العنف  ضحايا  والنساء 

الدولة الطرف في االستعراض الدوري الشامل لعام ٢٠٠٩ (A/HRC/٢٩/١١، الفقرة ٩٢-٢١)؛

(و)       تقديم معلومات مفصلة في تقريرها الدوري المقبل عن التدابير المتخذة للتصدي للعنف المنزلي   
ونتائج تلك التدابير.

االستغالل الجنسي واsيذاء الجنسي

تشعر اللجنة بقلق عميق <ن المادة ٣٠٨ من قانون العقوبات تتيح لمرتكبي جريمة االغتصاب اxفالت من   -٣١
العقاب إذا تزوجوا من الفتاة التي اعتدوا عليها. ويساور اللجنة قلق أيض� <ن المادة ٣١٠ من قانون العقوبات تتيح 
اللجنة  وتشعر  ا<خالق".  بفساد  "معروفة  ُتعتبر  الفتاة  كانت  إذا  العقاب  من  اxفالت  الجنسي  اxيذاء  لمرتكبي 
بالقلق أيض� <ن تشريعات الدولة الطرف ال تحمي الفتيان من اxيذاء الجنسي واالستغالل الجنسي، وال تنص على 

أحكام تتناسب مع خطورة الجرائم الجنسية المرتبكة ضد ا<طفال.

وجميع  العقوبات  قانون  من  و٣١٠   ٣٠٨ المادتين  إلغاء  في  التعجيل  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣٢
ا<حكام القانونية التي يمكن استخدامها للتساهل مع المعتدين على ا<طفال جنسي�. وينبغي للدولة الطرف 
الجنسي  اxيذاء  أشكال  جميع  من  الفتيان،  فيهم  بمن  ا<طفال،  لجميع  الكاملة  الحماية  تضمن  أن  أيض� 

واالستغالل الجنسي. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيض� على ما يلي:

(أ)       وضع آليات وإجراءات ومبادئ توجيهية لضمان إلزامية اxبالغ عن حاالت إيذاء ا<طفال واستغاللهم   
جنسي�؛

ا<طفال  لجميع  وفعالة  لlطفال  ومواتية  وسرية  إليها  الوصول  يسهل  إبالغ  قنوات  توفر  ضمان  (ب)     
لتمثيل  قانوني  وصي  أو  الوالدين  أحد  وجود  يوِجب  الذي  الشرط  وإلغاء  االنتهاكات،  هذه  ضحايا 

الطفل الضحية؛

(ج)      تنفيذ أنشطة توعية لمكافحة الوصم االجتماعي لضحايا االستغالل الجنسي واxيذاء الجنسي، بما   
في ذلك سفاح المحارم؛

الضحايا وفق�  التعافي وإعادة اxدماج االجتماعي لlطفال  (د)     ضمان وضع برامج وسياسات من أجل   
<غراض  لlطفال  الجنسي  االستغالل  لمكافحة  العالمي  المؤتمر  اعتمدها  التي  الختامية  للوثائق 
بالبرازيل،  جانيرو  دي  وريو  باليابان،  ويوكوهاما  ستوكهولم،  في  و٢٠٠٨  و٢٠٠١   ١٩٩٦ ا<عوام  في  تجارية 

على التوالي.

الممارسات الضارة

الفتيات،  آالف  وزواج  الطرف،  الدولة  في  القاصرات  الفتيات  زواج  حاالت  في  الزيادة  إزاء  قلقة  اللجنة  تزال  ال   -٣٣
منهن من لم تتجاوز الخامسة عشرة، كل سنة نتيجة اxفراط في اللجوء إلى االستثناءات من السن الدنيا للزواج، 
والسلطة التقديرية الواسعة الممنوحة لقاضي القضاة وا<وصياء القانونيين في ذلك الصدد. ويساور اللجنة قلق 
بشكل خاص <ن حاالت الفقر وحاالت الحمل خارج إطار الزواج غالب� ما تؤدي في الممارسة الواقعية إلى إجازة هذا 

الزواج.

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فاعلة لوضع حد لممارسة الزواج المبكر والقسري. كما تكرر   -٣٤
CRC/C/-) المبكر الزواج  عن  الناشئة  الكثيرة  السلبية  با¦ثار  توعية  حمالت  الطرف  الدولة  تنّفذ  بأن  توصيتها  اللجنة 

JOR/CO/٣، الفقرة ٢٨).

الوصول إلى العدالة وسبل االنتصاف

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعلومات التي قدمها الوفد وتفيد بأن من المتعذر على ا<طفال دون سن   -٣٥
الخامسة عشرة تقديم شكاوى بشأن انتهاكات حقوقهم إذا لم يكن الوالدان أو ا<وصياء القانونيون موجودين 

لمساعدتهم. ويساور اللجنة القلق أيض� إزاء االفتقار إلى آليات لدعم ا<طفال في اxبالغ عن ادعاءاتهم.

وسبل  العدالة  إلى  ا<طفال  وصول  لضمان  الالزمة  التدابير  جميع  اتخاذ  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣٦
واسع  بشكل  عنها  ومعلن  آمنة  إبالغ  آليات  وضع  أمور،  جملة  بين  من  الطرف،  للدولة  وينبغي  الفعالة.  االنتصاف 
الصحة  مجاَلي  في  مساَعدة  خدمات  ا¦ليات  هذه  تترافق  وأن  ا<طفال،  لفائدة  إليها  الوصول  ويسهل  وسرية 
العامة والدعم االجتماعي، وإلغاء شرط حضور والد الطفل لمساعدته في تقديم الشكوى. وتحث اللجنة الدولة 
ووضع  واضحين،  وتدريب  توجيه  على  ا<طفال  شكاوى  يتلقون  الذين  ا<شخاص  حصول  ضمان  على  أيض�  الطرف 

إجراءات تحقيق مراعية للطفل.

هاء- البيئة اoسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و11-9 و18(1 و2) و20 و21 و25 و27(4))

البيئة اoسرية   

CRC/C/-) تكرر اللجنة قلقها <ن القانون ما زال ال يوزع المسؤوليات الوالدية بالتساوي بين ا¦باء وا<مهات  -٣٧
JOR/CO/٣، الفقرة ٤٩)، نظر� الستمرار تطبيق أحكام تمييزية من قانون ا<حوال الشخصية المؤقت لسنة ٢٠١٠. كما

(١٢)

يساور اللجنة قلق إزاء ما يلي:

(أ)        مع أن القانون فرض قيود� معّينة على تعدد الزوجات، فإنه ال يزال يجيزه، وهذه حالة تتعارض مع   
كرامة النساء والفتيات الالتي يدخلن هذا الزواج، وتؤثر سلب� في ا<طفال؛

تمتعهم  دون  يحول  ما  مسلم،  غير  ورجل  مسلمة  المرأة  المولودين  با<طفال  القانون  يعترف  ال  (ب)      
بجميع حقوقهم على قدم المساواة مع ا<طفال ا¦خرين؛

(ج)       في حالة الطالق، تمنح المادة ١٧٣ من قانون ا<حوال الشخصية المؤقت ا<م حضانة أطفالها حتى   
بلوغهم سن الخامسة عشرة، ولكن فقط حتى سن السابعة إذا كانت غير مسلمة.

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تقاسم ا<مهات وا¦باء المسؤولية عن أطفالهم بالتساوي، عمًال   -٣٨
بالفقرة ١ من المادة ١٨ من االتفاقية، وعلى ضمان عدم تمييز القوانين ضد الطفلة. وتحث اللجنة الدولة الطرف 

أيض� على ما يلي:

النساء  ضد  تميز  التي  ا<حكام  جميع  إلغاء  وضمان  المؤقت  الشخصية  ا<حوال  قانون  تنقيح  (أ)   
والفتيات وتؤثر سلب� في أطفالهن، كتلك التي تجيز تعدد الزوجات؛

غير  ورجل  مسلمة  امرأة  بين  زواج  من  المولودين  ا<طفال  ضد  التمييز  أشكال  من  شكل  أي  منع  (ب)   
مسلم، والقضاء عليها؛

لمبدأ  وفق�  القرارات  جميع  اتخاذ  ضمان  بغية  الطفل،  بحضانة  المتعلقة  تشريعاتها  مراجعة  (ج)   
تمّيز  التي  ا<حكام  وإلغاء  االتفاقية،  من  و١٢   ٣ المادتين  مع  تمشي�  وذلك  الفضلى،  الطفل  مصالح 

ضد ا<طفال <مهات غير مسلمات.

أسرية اoطفال المحرومون من بيئة 

أول  وإنشاء   ،٢٠٠٩ لسنة   ٤٩ رقم  اxيوائية  ا<طفال  رعاية  دور  وإدارة  ترخيص  نظام  باعتماد  اللجنة  ترحب   -٣٩
برنامج xيواء ا<طفال في محافظة الزرقاء. لكن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم انخفاض عدد ا<طفال المودعين 
في  كثيرة  أحيان  في  المتزوجات  غير  ا<مهات  أطفال  إيداع  وإزاء  بالتقرير،  المشمولة  الفترة  أثناء  مؤسسات  في 
ا<طفال  يجعل  ما  بعد،  سليم  نحو  على  اxيواء  برنامج  تنظيم  لعدم  أيض�  قلق  اللجنة  ويساور  مؤسسات. 

المحرومين من بيئتهم ا<سرية عرضة ل¯يذاء واxهمال.

تتخذ  بأن  وتوصيها  لlطفال،  البديلة  للرعاية  التوجيهية  المبادئ  إلى  الطرف  الدولة  انتباه  اللجنة  تلفت   -٤٠
تدابير فاعلة للتسريع في االنتقال من إيداع ا<طفال في أطر الرعاية المؤسسية إلى الرعاية ا<سرية، وأن تعزز في 
سبيل ذلك جهودها لوضع نظام لكفالة ا<طفال المحرومين من أسرهم يكون خاضع� للوائح تنظيمية جيدة. 

وينبغي للدولة الطرف أيض� ما يلي:

(١٣)

(أ)       ضمان تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية المناسبة لمراكز الرعاية البديلة وخدمات حماية   
في  إدماجهم  وإعادة  فيها  المودعين  ا<طفال  تأهيل  إعادة  تيسير  أجل  من  الصلة  ذات  الطفل 

المجتمع إلى أقصى حد ممكن؛

(ب)     تقديم الدعم لlمهات غير المتزوجات لتمكينهن من رعاية أطفالهن، وتنظيم حمالت توعية من   
أجل القضاء على الوصم االجتماعي المرتبط بالحمل خارج إطار الزواج؛

(ج)     العمـل على توفيـر ضمانـات مناسبــة ومعايــير واضحــــة تستند إلى احتياجات الطفل ومصالحه   
الفضلى من أجل اتخاذ قرار بشأن إيداعه في أطر الرعاية البديلة من عدمه؛

(د)     ضمان إجراء مراجعة دورية لحاالت إيداع ا<طفال في أطر الرعاية البديلة وفي المؤسسات، ورصد   
جودة الرعاية فيها، بطرق منها توفير قنوات يسهل الوصول إليها من أجل اxبالغ عن سوء معاملة 

ا<طفال ورصده وتصحيحه.

واو-  اsعاقة والصحة اoساسية والرعاية االجتماعية (المواد 6 و18(3) و23 و24 و26 و
27(3-1) و33)

اoطفال ذوو اsعاقة

ا<على  المجلس  وإنشاء   ٢٠٠٧ لسنة   ٣١ رقم  المعوقين  ا<شخاص  حقوق  قانون  باعتماد  اللجنة  ترحب   -٤١
لكنها  اxعاقة (٢٠٠٧-٢٠١٥).  ذوي  لlشخاص  الوطنية  االستراتيجية  اعتماد  عن  فضًال  المعوقين،  ا<شخاص  لشؤون 

تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ)       عدم استخـدام المــادة ٢ من القانــون رقم ٣١ تعريف اxعاقة الوارد في اتفاقية حقوق ا<شخاص   
ذوي اxعاقة، وإنما اعتمادها نموذج� طبي� ل¯عاقة؛

(ب)     محدودية البيانات المتاحة عن ا<طفال ذوي اxعاقة؛  

بصورة  إّال  إدماجهم  تعزز  ال  خاصة  صفوف  في  الحاالت  معظم  في  اxعاقة  ذوي  ا<طفال  وضع  (ج)       
محدودة نظر� لمحدودية التدابير المتخذة لتطوير التعليم الجامع؛

(د)       عدم حصول الغالبية العظمى من ا<طفال ذوي اxعاقة وا<طفال الذين يعانون من صعوبات في   
مختصين،  وموظفين  اجتماعيين  وأخصائيين  معلمين  وجود  مثل  مناسب،  دعم  على  التعلم 

لضمان إدماجهم إدماج� فعاًال في المدارس العادية؛

(ه)     استمرار ّشح التدابير الرامية إلى إدماج ا<طفال ذوي اxعاقة في ا<نشطة الترفيهية والثقافية في   
الدولة الطرف.

في ضوء المادة ٢٣ من االتفاقية وتعليق اللجنة العام رقم ٩(٢٠٠٦) المتعلق بحقوق ا<طفال المعوقين،   -٤٢
هذا  وتعزيز  اxعاقة  مع  التعامل  في  اxنسان  حقوق  على  القائم  النهج  اعتماد  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث 
وبأن  المجتمع،  يضعها  التي  والمواقفية  البيئية  الحواجز  في  تكمن  المعيقة  العوامل  بأن  يعترف  الذي  النهج 
في  فاعلين  ومساهمين  مشاركين  يصبحوا  أن  وبمقدورهم  الخاصة  حقوقهم  اxعاقة  ذوي  ا<طفال  لجميع 

المجتمع. وينبغي للدولة الطرف ما يلي:

(١٤)

(١٦) (١٧) (١٨) (١٩) (٢٠) (٢١) (٢٢) (٢٣) (٢٤)

(٢٥) (٢٦) (٢٧) (٢٨) (٢٩) (٣٠) (٣١) (٣٢) (٣٣) (٣٤) (٣٥)

مع  التعامل  في  االجتماعي  النموذج  يعكس  بما   ٢٠٠٧ لسنة   ٣١ رقم  القانون  من   ٢ المادة  تعديل  (أ)       
اxعاقة؛

نظر�   ،٢٠١٤ لعام  الوطني  التعداد  إطار  في  اxعاقة  ذوي  ا<طفال  عن  مالئمة  بيانات  جمع  تنظيم  (ب)     
<هميتها في وضع برامج وسياسات لهم؛

(ج)       وضـع سياسـة شامـلة من أجـل تطـوير التعليـم الجامع وضمان منحه ا<ولوية على إيداع ا<طفال   
العقلية  اxعاقات  ذوي  ا<طفال  إلى  خاص  بشكل  االلتفات  مع  متخصصة،  مؤسسات  في 

والمتعددة؛

(د)      تشغيل أعداد كافية من المعلمين والمهنيين المتخصصين لتقديم الدعم الفردي لlطفال في   
جميع المدارس، وضمان تدريب جميع المهنيين تدريب� مناسب� ليتمكن جميع ا<طفال ذوي اxعاقة 

من التمتع بصورة فعالة بحقهم في تعليم جامع ذي جودة؛

(ه)     اتخاذ جميع التدابير الالزمة لضمان إدماج ا<طفال ذوي اxعاقة في ا<نشطة الترفيهية والثقافية؛  

الوصم  مكافحة  أجل  من  وا<سر  العامة  وجمهور  الحكومة  تستهدف  توعية  حمالت  تنفيذ  (و)     
االجتماعي والتحامل اللذين يعاني منهما ا<طفال ذوو اxعاقة، وتعزيز صورة إيجابية عن ا<طفال 

والبالغين ذوي اxعاقة؛

(ز)       النظر في التصديق على البروتوكول االختياري التفاقية حقوق ا<شخاص ذوي اxعاقة.  

الصحة والخدمات الصحية

عن  فضًال  ا<طفال،  ووفيات  النفاسية  الوفيات  خفض  صعيد  على  المحرز  الكبير  بالتقدم  اللجنة  ترحب   -٤٣
اعتراف الدولة الطرف بالحاجة إلى مزيد من الجهود لخفض معدل وفيات ا<طفال دون سن الخامسة. وتالحظ 
اللجنة باهتمام أيض� إقرار قانون الضمان االجتماعي المؤقت رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ الذي يمنح ا<طفال الحق في التمتع 

بعدد من إعانات الضمان االجتماعي. لكن قلق� بالغ� يساور اللجنة لما يلي:

(أ)        المعدالت المفزعة لسوء التغذية بين ا<طفال في مخيم الزعتري؛  

(ب)     سـوء التغذيـة الـذي ال يزـال يؤثـر بصـورة أكبـر في ا<طفـال الذيـن يعيشـون في المناطــــــق النائية   
وا<طفال المنتمين <فقر الشرائح السكانية؛

(ج)       ا<مراض المعدية التي ال تزال ا<سباب الرئيسية لمراضة ا<طفال؛  

(د)       تغطية جميع ا<طفال بالتأمين الصحي التي لم تتحقق بعد.  

يمكن  صحي  مستوى  بأعلى  التمتع  في  الطفل  حق  بشأن   (٢٠١٣)١٥ رقم  العام  اللجنة  تعليق  ضوء  في   -٤٤
بلوغه، توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف حصول جميع ا<طفال بالتساوي على خدمات صحية ذات جودة 
ا<طفال  سيما  وال  وتهميش�،  حرمان�  الحاالت  أشد  في  لlطفال  ا<ولوية  منح  إلى  تهدف  تدابير  اعتماد  طريق  عن 
تتخذ  أن  أيض�  الطرف  للدولة  وينبغي  المعدية.  وا<مراض  ا<طفال  تغذية  لسوء  التصدي  طريق  وعن  الالجئين، 

التدابير الالزمة من أجل شمول جميع ا<طفال بالتأمين الصحي على النحو الواجب.

صحة المراهقين

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تجريم اxجهاض في جميع الحاالت بموجب المادة ٣٢١ من قانون العقوبات،   -٤٥
ويساور  للخطر.  حياتهن  تعّرض  مأمونة  غير  بطريقة  الخفاء  في  اxجهاض  إلى  المراهقات  لجوء  إلى  يؤدي  ما 
اللجنة قلق أيض� إزاء عدم توفر معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين صحة المراهقين، بما 

في ذلك عن طريق التثقيف في مجال الصحة الجنسية واxنجابية وتحسين خدمات الصحة العقلية للشباب.

في ضوء تعليق اللجنة العام رقم ٤(٢٠٠٣) المتعلق بصحة المراهقين ونمّوهم في إطار اتفاقية حقوق   -٤٦
الطفل وتعليقها العام رقم ١٥(٢٠١٣) المتعلق بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، تحث 
اللجنة الدولة الطرف على أن تزيل صفة الجرم عن اxجهاض، وأن تراجع تشريعاتها، بشكل خاص من أجل كفالة 
دائم�.  واحترامها  اxجهاض  قرارات  في  ا<طفال  آراء  سماع  تضمن  وأن  الحوامل،  للمراهقات  الفضلى  المصالح 
شاملة  سياسة  الطرف  الدولة  تعتمد  بأن  وتوصي   (٦٥ الفقرة   ،٣/CRC/C/JOR/CO) السابقة بتوصيتها  اللجنة  وتذّكر 
في  واxنجابية  الجنسية  الصحة  مجال  في  التثقيف  إدراج  تضمن  وبأن  واxنجابية،  الجنسية  المراهقين  لصحة 
وا<مراض  المبكر  الحمل  منع  على  بتركيز  والمراهقين،  المراهقات  لفائدة  وتوجيهه  اxلزامية  المدرسية  المناهج 

المنقولة جنسي�.

اsيدز وفيروس نقص المناعة البشرية

البشرية/اxيدز  المناعة  نقص  فيروس  مكافحة  بشأن  الوطنية  االستراتيجية  بالخطة  اللجنة  ترحب   -٤٧
بفيروس  المعرفة  إلى  كبير  بشكل  عموم�  والسكان  المراهقين  افتقار  استمرار  بقلق  تالحظ  أنها  غير   ،(٢٠١٢-٢٠١٦)
المشورة  خدمات  إلى  والفتيات  النساء  وصول  تعّذر  إزاء  أيض�  بالقلق  اللجنة  وتشعر  البشرية/اxيدز.  المناعة  نقص 
ل¯صابة  عرضة  ا<شد  الفئات  على  الذكرية  الواقيات  توزيع  ضمان  وعدم  الحوامل،  رعاية  عيادات  في  والفحص 

بالفيروس، بمن في ذلك المراهقون.

وحقوق  البشرية/اxيدز  المناعة  نقص  بفيروس  المتعلق   (٢٠٠٣)٣ رقم  العام  اللجنة  تعليق  ضوء  في   -٤٨
الطفل، توصي اللجنة بأن تحّسن الدولة الطرف إمكانية الحصول على معلومات وخدمات ذات جودة ومناسبة 
بأن  اللجنة  وتوصي  واxنجابية.  الجنسية  والصحة  البشرية/اxيدز  المناعة  نقص  فيروس  مجال  في  ا<طفال  لسن 
بين  المشترك  المتحدة  ا<مم  برنامج  منها  جهات  من  التقنية  المساعدة  ذلك  سبيل  في  الطرف  الدولة  تلتمس 

منظمات ا<مم المتحدة لمكافحة اxيدز ومنظمة ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

المستوى المعيشي

ترحب اللجنة بالتقدم الهام الذي أحرزته الدولة الطرف على صعيد التنمية البشرية، لكنها تشعر بالقلق   -٤٩
<ن وطأة الفقر في الدولة الطرف تطال ا<طفال أكثر من غيرهم بكثير، و<ن صندوق المعونة الوطنية ما زال ال 
في  العجز  تقليص  إلى  تهدف  مالية  سياسات  اعتماد  <ن  أيض�  بالقلق  اللجنة  وتشعر  كاٍف.  بشكل  يشملهم 
الفترة  في  الفقر  مكافحة  صعيد  على  الطرف  الدولة  أحرزته  الذي  التقدم  في  سلب�  أّثر  الوطنية  الميزانية 
المشمولة بالتقرير. ويساور اللجنة قلق كذلك <ن الكثير من ا<سر الفلسطينية تعيش في فقر في الدولة الطرف 
وضع  إلى  تفتقر  كونها  المجانية  ا<ساسية  الخدمات  أو  الوطنية  المعونة  صندوق  من  االستفادة  عليها  ويتعذر 

قانوني.

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إجراء مشاورات محددة ا<هداف مع ا<سر وا<طفال ومنظمات   -٥٠
االستراتيجيات  تعزيز  أجل  من  ا<طفال  فقر  مسألة  بشأن  الطفل  حقوق  مجال  في  الناشطة  المدني  المجتمع 
منح  تضمن  أن  أيض�  الطرف  للدولة  وينبغي  الفقر.  من  الحد  خطة  في  الطفل  حقوق  إعمال  إلى  الرامية  والتدابير 
ا<طفال الذي يعيشون في فقر ا<ولوية في صندوق المعونة الوطنية وإجراء تقييمات ٣<ثر السياسات والتدابير 
الهادفة إلى تقليص العجز في الميزانية الوطنية على ا<طفال. وتحث اللجنة الدولة الطرف على معالجة الوضع 
لlطفال  المجانية  ا<ساسية  الخدمات  تقديم  وضمان  فيها،  تقيم  التي  الفلسطينية  لlسر  القانوني 

الفلسطينيين وشمولهم في صندوق المعونة الوطنية.

زاي- التعليم واoنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28 و29 و30 و31)

التعليم، بما يشمل التدريب والتوجيه المهنيين

معدل  من  للحد  بالتقرير  المشمولة  الفترة  في  الطرف  الدولة  بذلتها  التي  الجهود  بارتياح  اللجنة  تالحظ   -٥١
التسرب وتطوير التعليم المبكر. لكنها ال تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

عن  فضًال  أردنيين،  غير  وآباء  أردنيات  <مهات  ا<طفال  بينهم  ومـن  ا<ردنييـن،  غيـر  ا<طفـال  تعـرض  (أ)       
ا<حيان،  بعض  في  ا<ردنية،  الجنسية  منهم  ُسحبت  ممن  فلسطيني  أصل  من  لوالدين  ا<طفال 
غير  وهم  الحكومية،  والثانوية  االبتدائية  بالمدارس  بالتحاقهم  يتعلق  فيما  تمييزية  لممارسات 

مؤهلين لالستفادة من التعليم العام المجاني؛

(ب)     محدودية فرص وصول الشابات المتزوجات إلى نظام التعليم؛  

(ج)       مالحظة زيادة في عدد الطالب، وال سيما الفتيان، الذين تسربوا من المدارس <سباب اقتصادية على   
مدار ا<عوام ا<خيرة؛

(د)      استمرار انتشار العنف في المدارس على نطاق واسع، وال سيما ضد ا<طفال ¦باء غير أردنيين.  

تحث اللجة الدولة الطرف على ما يلي:  -٥٢

(أ)       اتخاذ تدابير فورية لضمان تمتع جميع ا<طفال الذين يعيشون فيها بحقهم في تعليم ابتدائي   
مجاني دون تمييز، وتحقيق� لذلك، تعديل التشريعات والتصدي للممارسات التي تؤدي إلى التمييز 

ضد ا<طفال من أصل فلسطيني وا<طفال <مهات أردنيات وآباء غير أردنيين؛

(ب)    ضمان دعم المراهقات الحوامل وا<مهات المراهقات ومساعدتهن على مواصلة تعليمهن في   
المدارس العادية؛

(ج)       اتخاذ التدابير الالزمة لتحسين القدرة على الوصول إلى التعليم وتحسين جودته، وتوفير تدريب ذي   
جودة للمعلمين، بتركيز خاص على المناطق الريفية بغية التصدي لمشكلة التسرب من المدرسة؛

(د)      مواصلة التوسع في تعليم الطفولة المبكرة وفق سياسة شاملة وكلية لرعاية الطفولة المبكرة   
ونمائها.

أهداف التعليم

ترحب اللجنة بالمبادرات الرامية إلى تعميم المنظور الجنساني في التعليم التي وردت في تقرير الدولة   -٥٣
بالقلق  تشعر  لكنها  السلبية.  النمطية  الصور  تتحدى  للمعلمين  وأدلة  مدرسية  كتب  تطوير  وبخاصة  الطرف، 
صورتهن  تقوض  التي  الفتيات،  ضد  الراسخة  السلبية  النمطية  الصور  الستمرار  التصدي  عن  المبادرات  هذه  لقصور 

عن أنفسهن. كما تأسف اللجنة لعدم بذل جهود كافية لتطوير التعليم في مجاَلي التسامح والسالم.

على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث  التعليم،  بأهداف  المتعلق   (٢٠٠١)١ رقم  العام  اللجنة  تعليق  مراعاة  مع   -٥٤
تعزيز الجهود التي تبذلها لتعميم المناهج التعليمية غير القائمة على صور نمطية التي تتصدى لlسباب البنيوية 
جميع المستويات. وتوصي  للتمييز الجنساني، وتعزيز الفرص التعليمية واxنجاز التعليمي للفتيات والفتيات على 
المناهج  في  والسالم  التسامح  مجاَلي  في  التثقيف  xدماج  جهودها  الطرف  الدولة  تكثف  بأن  أيض�  اللجنة 

المدرسية.

حاء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب)-(د) و
(38-40

اoطفال ملتمسو اللجوء واoطفال الالجئون

تثني اللجنة على الدولة الطرف لجميع التدابير التي اتخذتها من أجل التعامل مع التدفق الهائل لالجئين   -٥٥
من  العاملين  ا<طفال  بشؤون  الخاصة  الوطنية  اللجنة  إنشاء  ذلك  في  بما  ا<طفال،  من  ونصفهم  السوريين، 
الالجئين السوريين. لكن اللجنة قلقة إزاء استمرار تعّذر حصول معظم ا<طفال الالجئين السوريين على التعليم، 
القسري،  والزواج  المنزلي  للعنف  النطاق  الواسع  واالنتشار  العمل  في  واالستغالل  التغذية  لسوء  تعرضهم  وإزاء 
التي  المعاملة  إزاء  أيض�  عميق  قلق  اللجنة  ويساور  أردنيين.  شرطة  أفراد  إلى  المنسوبة  العنف  حاالت  بعض  وإزاء 

تتلقاها ا<سر وا<طفال من الالجئين الفلسطينيين الفاّرين من الجمهورية العربية السورية، وبخاصة ما يلي:

(أ)        الموقف الذي تعتمــده السلطات مـنذ كانــــون الثانــي/يناير ٢٠١٣ المتمثل في منع منهجي لدخول   
ا<سر الالجئة الفلسطينية الفاّرة من الجمهورية العربية السورية، فضًال عن ترحيل عشرات ا<طفال 

الفلسطينيين الذين دخلوا البلد وإعادتهم إلى الجمهورية العربية السورية؛

(ب)     حاالت ُمنعت فيها أمهات فلسطينيات فررن من الجمهورية العربية السورية من دخول ا<ردن، في   
حين ُسمح <زواجهن وأطفالهن السوريين بالدخول؛

(ج)     حـاالت ُسمـح فيهـا <طفال أصيـــبوا في الجمهـورية العربيــة السورية بدخول ا<ردن لتلقي العالج   
إلى  جرحى  فلسطينيون  أطفال  فيها  ُرّحل  وحاالت  بالدخول،  <سرهم  التصريح  دون  لكن  الطبي 

الجمهورية العربية السورية، في حين ُسمح <مهاتهم ا<ردنيات بالبقاء في الدولة الطرف.

ا<وضاع  لتحسين  محددة  برامج  وتنفيذ  المالئمة  التدابير  جميع  اتخاذ  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٥٦
والرعاية  التعليم  على  الحصول  على  قدرتهم  منها  أمور  جملة  وضمان  السوريين،  الالجئين  لlطفال  المعيشية 
الصحية والتغذية الجيدة، وحمايتهم من شتى أشكال االستغالل في العمل والعنف، وممارسات الزواج القسري 
أو المبكر فيما يتعلق بالفتيات الصغيرات. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان عدم منع أي طفل الجئ 
فلسطيني فاّر من الجمهورية العربية السورية من دخول ا<ردن أو ترحيله ليعود إلى الجمهورية العربية السورية، 
وعلى ضمان أن يعامل هؤالء ا<طفال أسوًة با<طفال السوريين في الدولة الطرف. وتوصي اللجنة أيض� بأن تصّدق 

الدولة الطرف على االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين لعام ١٩٥١ وبروتوكولها لعام ١٩٦٧.

االستغالل االقتصادي، بما في ذلك عمل اoطفال

ترحب اللجنة بمشروع "مكافحة عمل ا<طفال عن طريق التعليم" الذي أطِلق في تشرين الثاني/نوفمبر   -٥٧
٢٠٠٨، فضًال عن تعيين عشرين ضابط ارتباط في مجال عمل ا<طفال في عام ٢٠١٠، لكنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

وتجارة  الجملة  تجارة  قطاعات  في  العمل  في  رئيسي،  بشكل  فتيان  وهم  ا<طفال،  آالف  استمرار  (أ)        
التجزئة والزراعة، وانتشار عمل ا<طفال على نطاق واسع بين الالجئين السوريين؛

(ب)    مواجهة عدد من الفتيات الالتي يشتغلن عامالت منزليات أوضاع� قاسية، وتعّرضهن بشكل كبير   
ل¯يذاء البدني والجنسي؛

(ج)      تعزيز وحدة عمل ا<طفال لم يؤّد إلى زيادة اxدانات بحق مستغّلي ا<طفال.  

تحث اللجنة الدولة الطرف على تسريع جهودها للقضاء على عمل ا<طفال. وينبغي للدولة الطرف منح   -٥٨
منزليات.  عامالت  يشتغلن  الالتي  الفتيات  وبخاصة  ا<طفال،  عمل  أشكال  أسوأ  من  ا<طفال  النتشال  ا<ولوية 
بأن  أيض�  اللجنة  وتوصي  اقتصادي�.  ا<طفال  مستغّلي  ضد  قضائية  دعاوى  تحريك  ضمان  الطرف  للدولة  وينبغي 
تصّدق الدولة الطرف على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ١٨٩(٢٠١١) المتعلقة بالعمل الالئق للعمال المنزليين، 

وبأن تواصل التماس مساعدة البرنامج الدولي للقضاء على عمل ا<طفال.

أطفال الشوارع

تأسف اللجنة إزاء استمرار ضعف المعرفة فيما يتعلق بظاهرة ا<طفال العاملين في الشوارع وحالتهم،   -٥٩
الشوارع  أطفال  على  القبض  إلقاء  في  الشرطة  استمرار  إزاء  خاص  بقلق  اللجنة  وتشعر  السابقة.  توصياتها  رغم 
واضحة  استراتيجية  إلى  االفتقار  استمرار  وإزاء  ذووهم،  يكفلهم  أن  إلى  الزمن  من  قصيرة  فترات  واحتجازهم 

xعادة تأهيل أولئك ا<طفال وتلبية احتياجاتهم.

مّدهم  بل  الشوارع واحتجازهم،  إلقاء القبض على أطفال  عدم  الطرف على ضمان  اللجنة الدولة  تحث   -٦٠
واللباس  التغذية  من  يكفيهم  بما  وتزويدهم  معهم،  العمل  على  مدربين  مرشدين  طريق  عن  بالمساعدة 
والمأوى، فضًال عن الخدمات االجتماعية والصحية، بما فيها خدمات التعافي وإعادة اxدماج االجتماعي، والفرص 
ما  بحسب  الكامل،  نمائهم  دعم  بغية  الحياتية  المهارات  على  والتدريب  المهني  التدريب  تشمل  التي  التعليمية 

أوصت به اللجنة سابق�.

بيع اoطفال واالتجار بهم واختطافهم

االتجار  لمنع  الوطنية  واالستراتيجية   ،٢٠٠٩ لسنة   ٩ رقم  بالبشر  االتجار  منع  قانون  باعتماد  اللجنة  ترحب   -٦١
ا<طفال  اعتبار  يمكن  ال  أنه  إلى  الحوار  أثناء  اxشارة  وتالحظ  عملها.  وإطار   ٢٠١٠ آذار/مارس  في  ُأطِلقت  التي  بالبشر 
ضحايا االتجار جناة، لكنها تشعر بقلق بالغ إزاء اعتراف الوفد باحتمال إيداع ا<طفال الضحايا في مرافق االحتجاز 
لlطفال  وعبور  وجهة  بلد  تزال  ال  الطرف  الدولة  <ن  أيض�  قلق  اللجنة  ويساور  لهم.  ملجأ  توفر  لعدم  نظر� 
الفترة  في  بالبشر  االتجار  بجرائم  المدانين  ا<شخاص  عدد  و<ن  با<شخاص،  الجنسي  واالتجار  للسخرة  المعرضين 
خدمات  إلى  الضحايا  معظم  أحيل  إذ  االتجار،  لضحايا  المقدمة  الحماية  ولقصور  قليًال،  ظل  بالتقرير  المشمولة 

إيواء تديرها منظمات غير حكومية.

تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لتنفيذ قانون منع االتجار بالبشر رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ تنفيذ�   -٦٢
الجريمة.  خطورة  مع  تتناسب  بهم  عقوبات  وإنزال  وإدانتهم  فعالة  بصورة  با<طفال  المّتجرين  ومالحقة  فعاًال، 
وينبغي للدولة الطرف أن تضمن عدم إيداع أي من ا<طفال الضحايا في مرافق االحتجاز، وإنما تزويدهم بخدمات 

حماية وإعادة تأهيل شاملة، بما فيها المأوى المناسب.

إدارة قضاء اoحداث

تنظر اللجنة بإيجابية إلى إنشاء إدارة شرطة ا<حداث عام ٢٠١١ في العاصمة عّمان من أجل دعم عملية   -٦٣
العدالة اxصالحية، ووضع "برنامج ِفَرق الدمج المجتمعي وا<سري" لتحويل ا<طفال الجانحين، لكنها تشعر 

بالقلق إزاء بقاء السن الدنيا للمسؤولية الجنائية سبع سنوات. ويساورها قلق أيض� إزاء ما يلي:

(أ)         عدم إدراج نص في مشروع قانون ا<حداث xنشاء محاكم أحداث متخصصة، وافتقاره إلى أحكام   
بشأن تقديم المساعدة القانونية المجانية لlطفال، وفرضه عقوبات تقيد الحرية أكثر من تقديمه 
بدائل لالحتجاز، وعدم تعامله مع نتائج عمليات تفتيش مرافق االحتجاز التي يوَدع فيها ا<طفال أو 

متابعة تلك العمليات؛

(ب)     محاكمة ا<طفال في محاكم البالغين في حالة اشترك في ارتكاب الجريمة بالغون وأطفال؛  

(ج)       استمرار وجود ضعف واضح في التعليم المتعلق بعدالة ا<حداث.  

لlحداث  والتأهيلية  اxصالحية  للعدالة  نظام  لوضع  جهودها  الطرف  الدولة  تعزز  بأن  اللجنة  توصي   -٦٤
يتماشى تماشي� كامًال مع االتفاقية، وبخاصة المواد ٣٧ و٣٩ و٤٠، ومع معايير ذات صلة أخرى، ومع تعليق اللجنة 
العام رقم ١٠(٢٠٠٧) المتعلق بحقوق الطفل في قضاء ا<حداث. وبصورة خاصة، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما 

يلي:

إلى  الجنائية  المسؤولية  سن  ترفع  ا<حداث  قانون  لمشروع  معدلة  صيغة  اعتماد  في  التعجيل  (أ)        
مستوى مقبول دولي�، بحسب ما أوصت به اللجنة سابق�؛

(ب)     ضمان أن القانون الجديد ينص على إنشاء محاكم أحداث متخصصة تركز على العدالة اxصالحية   
الدعاوى  وطيلة  اxجراءات  من  مبكرة  مرحلة  في  لlطفال  المجانية  القضائية  المساعدة  وتقدم 

القضائية؛

(ج)       ضمان اللجوء إلى االحتجاز، بما في ذلك االحتجاز رهن المحاكمة، كتدبير أخير و<قصر وقت ممكن،   
بغية  منتظمة  بصورة  التدبير  هذا  مراجعة  وضمان  الخطورة،  شديدة  الجرائم  قضايا  في  حتى 
سحبه. وينبغي أن ُتمنح ا<ولوية ما أمكن إلى التدابير البديلة لالحتجاز، مثل التحويل أو إطالق السراح 

تحت المراقبة أو الوساطة أو اxرشاد أو خدمة المجتمع؛

(د)      تعيين قضاة متخصصين لlطفال وضمان تلّقيهم التعليم والتدريب المالئمين؛  

(ه)     االستفادة من أدوات المساعدة التقنية التي وضعها الفريق المشترك بين الوكاالت المعني بقضاء   
والجريمة  بالمخدرات  المعني  المتحدة  ا<مم  مكتب  ومنها  فيه،  العضو  والجهات  ا<حداث 
الحكومية،  غير  والمنظمات  اxنسان  لحقوق  السامية  المتحدة  ا<مم  ومفّوضية  واليونيسيف 

والتماس المساعدة التقنية في مجال عدالة ا<حداث من أعضاء الفريق.

اoطفال ضحايا الجرائم والشهود عليها

توصي اللجنة أيض� بأن تضمن الدولة الطرف وضع ا<حكام وا<نظمة القانونية المناسبة من أجل توفير   -٦٥
الحماية المطلوبة بموجب االتفاقية إلى جميع ا<طفال ضحايا الجرائم و/أو الشهود عليها، مثل ا<طفال ضحايا 
هذه  على  الشهود  وا<طفال  واالتجار،  واالختطاف  واالقتصادي،  الجنسي  واالستغالل  المنزلي،  والعنف  اxيذاء، 
الجرائم، وبأن تراعي بصورة كاملة المبادئ التوجيهية بشأن العدالة في ا<مور المتعلقة با<طفال ضحايا الجريمة 

والشهود عليها.

طاء- التصديق على البروتوكول االختياري المتعلق بإجراء تقديم البالغات

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء   -٦٦
تقديم البالغات، في سبيل المضي في تعزيز إعمال حقوق الطفل.

ياء- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق اsنسان

الصكوك  على  تصدق  بأن  الطفل،  حقوق  إعمال  تعزيز  في  المضي  سبيل  في  الطرف،  الدولة  اللجنة  توصي   -٦٧
االختفاء  من  ا<شخاص  جميع  لحماية  الدولية  االتفاقية  وهي  بعد،  إليها  تنضم  لم  التي  اxنسان  لحقوق  ا<ساسية 
البروتوكوالت  عن  فضًال  أسرهم،  وأفراد  المهاجرين  العمال  جميع  حقوق  لحماية  الدولية  واالتفاقية  القسري، 
بالحقوق  الخاص  الدولي  والعهد  والسياسية،  المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  من  بكل  الملحقة  االختيارية 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب 

وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق ا<شخاص ذوي اxعاقة.

كاف- المتابعة والنشر

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الالزمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في   -٦٨
العليا  والمحكمة  المعنية  والوزارات  والبرلمان  الدولة  رأس  إلى  إحالتها  منها  بوسائل  الختامية،  المالحظات  هذه 

والسلطات المحلية للنظر فيها على النحو الالزم واتخاذ مزيد من اxجراءات بشأنها.

التي  الخطية  والردود  والخامس  الرابع  الدوريين  للتقريرين  الجامع  التقرير  ُيتاح  بأن  أيض�  اللجنة  وتوصي   -٦٩
منها  بطرق  البلد،  بلغات  واسع  نطاق  على  الختامية)  الصلة (المالحظات  ذات  والتوصيات  الطرف  الدولة  قدمتها 
ومجموعات  اxعالم  ووسائل  المدني  المجتمع  ومنظمات  العامة  لجمهور  الحصر،  ال  المثال  سبيل  على  اxنترنت 
بها  الملحقة  االختيارية  والبروتوكوالت  االتفاقية  بشأن  النقاش  إثارة  بغية  وا<طفال،  المهنية  والفئات  الشباب 

والتوعية بها وتنفيذها ورصدها.

الم- التقرير المقبل

ُتدرج  وأن   ٢٠١٩ حزيران/يونيه   ٢٢ بحلول  السادس  الدوري  تقريرها  تقدم  أن  إلى  الطرف  الدولة  اللجنة  تدعو   -٧٠
المنسقة  التوجيهية  للمبادئ  يمتثل  أن  للتقرير  وينبغي  الختامية.  المالحظات  هذه  متابعة  عن  معلومات  فيه 
٢٠١٠ (CRC/C/٥٨/Rev.٢ و ١ تشرين ا<ول/أكتوبر  لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في 

Corr.١)، وأّال يتجاوز عدد كلماته ٢٠٠ ٢١ كلمة (انظر قرار الجمعية العامة ٢٦٨/٦٨ المؤرخ ٩ نيسان/أبريل ٢٠١٤، الفقرة ١٦). 
وفي حالة تجاوز التقرير المقدم العدد المحدد للكلمات، سُيطلب إلى الدولة الطرف اختصاره وفق� للقرار المشار 
إليه أعاله. وفي حالة لم تتمكن الدولة الطرف من مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، ال يمكن ضمان ترجمة التقرير 

<غراض النظر فيه من جانب هيئة المعاهدة.

للشروط  وفق�  المستجدات  آخر  تتضمن  أساسية  وثيقة  تقديم  إلى  أيض�  الطرف  الدولة  اللجنة  وتدعو   -٧١
اعتمدها  التي  التقارير،  لتقديم  المنسقة  التوجيهية  المبادئ  في  الواردة  المشتركة  ا<ساسية  بالوثيقة  المتعلقة 
االجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق اxنسان في حزيران/يونيه ٢٠٠٦ (HRI/GEN/٢/Rev.٦، الفصل 
ا<ول). وال ينبغي أن يتجاوز عدد كلمات الوثيقة ا<ساسية ٤٠٠ ٤٢ كلمة، كما حددته الجمعية العامة في قرارها ٢٦٨/٦٨ 

(الفقرة ١٦).

ُتجمع  التي  البيانات  وتحلل  البيانات،  لجمع  ومركزي�  شامًال  نظام�  الطرف  الدولة  تنشئ  بأن  اللجنة  توصي   -٧
الستخدامها كأساس لتقييم التقدم المحرز والمساعدة في تصميم سياسات وبرامج لتنفيذ البروتوكول االختياري. 
االجتماعية  والخلفية  والقومي  اxثني  وا<صل  الجغرافي  والموقع  والجنس  السن  حسب  البيانات  تصنيف  وينبغي 
عدد  عن  بيانات  جمع  أيض�  وينبغي  االختياري.  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  تحليل  تسهيل  أجل  من  االقتصادية، 
المالحقات القضائية واxدانات، مصنفة حسب طبيعة الجريمة. وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف تعاونها التقني 

في ذلك الصدد مع جهات منها منظمة ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج ا<مم المتحدة اxنمائي.

رابعS- تدابير التنفيذ العامة

خطة العمل الوطنية

سيما  وال  االختياري،  البروتوكول  بتنفيذ  صلة  لها  شتى  وطنية  وخطط  استراتيجيات  وجود  اللجنة  تالحظ   -٨
االستراتيجية الوطنية لمنع االتجار بالبشر. ولكنها تشعر مع ذلك بالقلق إزاء عدم وجود اتساق أو تنسيق جيد فيما بين 

تلك االستراتيجيات، ما يؤثر في قدرة الدولة الطرف على التصدي لجميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري.

التي  المسائل  جميع  معالجة  إلى  تحديد�  تهدف  وطنية  عمل  خطة  الطرف  الدولة  تضع  بأن  اللجنة  توصي   -٩
يشملها البروتوكول االختياري، وبأن تضع أهداف� ومؤشرات واضحة وُتوفر الموارد البشرية والمالية المناسبة من أجل 
البروتوكول  أحكام  جميع  بتنفيذ  خاص�  اهتمام�  تولي  أن  لها  ينبغي  بذلك،  الطرف  الدولة  قيام  ولدى  تنفيذها. 
االختياري، مع مراعاة الوثائق الختامية التي اعتمدها المؤتمر العالمي لمكافحة االستغالل الجنسي لlطفال <غراض 

تجارية في ا<عوام ١٩٩٦ و٢٠٠١ و٢٠٠٨ في ستوكهولم، ويوكوهاما باليابان، وريو دي جانيرو بالبرازيل، على التوالي.

التنسيق والتقييم   

تالحظ اللجنة تقاسم عدة وزارات مسؤولية تنفيذ البروتوكول االختياري، واضطالع المجلس الوطني لشؤون   -١٠
ا<سرة والمجلس ا<على لشؤون ا<شخاص المعوقين بدور أيض� في ذلك الصدد، لكنها تشعر بالقلق إزاء االفتقار إلى 

آلية مخصصة تحديد� لتنسيق عملية تنفيذ البروتوكول االختياري وتقييمها.

توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف آلية تنسيق قادرة على االضطالع بالقيادة واxشراف العام الفعال على   -١١
وتنفيذها،  الطفل  حقوق  مجال  في  السياسات  بوضع  ُتعنى  التي  المختلفة  والوزارات  الوكاالت  بين  التنسيق  صعيد 

وبرصد تنفيذ البروتوكول االختياري.

النشر والتوعية   

يساور اللجنة القلق إزاء االفتقار إلى أنشطة منهجية وشاملة لنشر البروتوكول االختياري بحد ذاته والتوعية   -١٢
به، <ن ذلك ُيسهم في تدّني مستوى فهم الجرائم المشمولة به بين الناس عامة وا<طفال والفئات المهنية العاملة 
مع ا<طفال ومن أجلهم. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء استمرار التستر على جرائم بيع ا<طفال واستغاللهم في 
البغاء وفي المواد اxباحية والتكتم عنها إلى حد بعيد، نظر� إلى الحساسية االجتماعية الثقافية التي تحيط بها في 

الدولة الطرف.

توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها لنشر أحكام البرتوكول االختياري على نطاق واسع بين الناس   -١٣
عامة، بمن فيهم ا<طفال - بطريقة مواتية لهم - وأسرهم ومجتمعاتهم المحلية. وينبغي للدولة الطرف أيض� ما 

يلي:

وضع برامج تثقيفية مراعية لنوع الجنس بشأن التدابير والمساعدة وآليات اxبالغ الرامية إلى منع  (أ)   
مع  وثيق  بتعاون  وذلك  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  للجرائم  ضحايا  ا<طفال  وقوع 

المجتمعات المحلية وا<طفال الضحايا؛

االبتدائي  التعليم  مناهج  في  منظمة  بصورة  االختياري  بالبروتوكول  المتصلة  المسائل  إدراج  (ب)   
والثانوي؛

الشرطة  أفراد  سيما  وال  الصلة،  ذات  المهنية  الفئات  جميع  بين  االختياري  البروتوكول  نشر  (ج)    
الوطني  المجلس  وأعضاء  االجتماعيين  وا<خصائيين  اxعالم  وممثلي  العاّمين  والمدعين  والقضاة 

لشؤون ا<سرة والوزارات المعنية.

التدريب

ترحب اللجنة بأنشطة التدريب في مجال االتجار بالبشر التي ُنّظمت للقضاة والمدعين العاّمين بالتعاون مع   -١٤
في  الرسمية  الحدودية  النقاط  في  العاملين  الموظفين  وبتدريب  حكومية،  غير  ومنظمات  دولية  حكومية  منظمات 
كافية  غير  تزال  ال  االختياري  البروتوكول  على  التدريب  أنشطة  <ن  بالقلق  تشعر  لكنها  االتجار،  ضحايا  تحديد  مجال 

بشكل عام وال تصل إلى جميع المهنيين العاملين مع ا<طفال ومن أجلهم.

المشمولة  المجاالت  جميع  على  التخصصات  متعددة  تدريب  برامج  الطرف  الدولة  تضع  بأن  اللجنة  توصي   -١٥
المصلحة.  أصحاب  من  وغيرها  المحلية  المجتمعات  مشاركة  على  تقوم  عملية  طريق  عن  االختياري  بالبروتوكول 
ومن  ا<طفال  مع  يعملون  وأفراد  ومؤسسات  مهنية  فئات  من  الشأن  أصحاب  لجميع  التدريب  هذا  إتاحة  وينبغي 
أجلهم. وتوصي اللجنة كذلك بأن تكفل الدولة الطرف إجراء تقييم منهجي لجميع برامج التدريب على البروتوكول 

االختياري بغية تعزيز تأثيرها ومدى أهميتها.

تخصيص الموارد   

للخطط  الالزمة  الموارد  توفر  لضمان  سنوية  منح�  يخصص  العامة  الموازنة  قانون  أن  اللجنة  تالحظ   -١٦
الميزانية  مخصصات  عن  معلومات  وجود  لعدم  تأسف  لكنها  الطفل،  بحقوق  المتعلقة  الوطنية  واالستراتيجيات 

المرصودة بوضوح <نشطة مصممة تحديد� لتنفيذ البروتوكول االختياري من قبل الوزارات المعنية.

بطرق  االختياري،  البروتوكول  لتنفيذ  واضحة  ميزانية  مخصصات  الطرف  الدولة  تحدد  بأن  اللجنة  توصي   -١٧
منها رصد مخصصات من الميزانية العادية للموارد البشرية والتقنية والمالية الالزمة لوضع برامج تتصل بأحكام 
البروتوكول االختياري، وال سيما في مجال التحقيقات الجنائية والمساعدة القانونية والتعافي البدني والنفسي 

للضحايا.

منع بيع اoطفال واستغاللهم في البغاء وفي المواد اsباحية (الفقرتان 1   -Sخامس
و2 من المادة 9)

التدابير المعتمدة لمنع وقوع الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول االختياري

خاص  وبشكل  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  لمنع  ات³ِخذت  التدابير  بعض  أن  اللجنة  تالحظ   -١٨
لمنع وصول ا<طفال إلى المواد اxباحية على اxنترنت، لكنها تشعر بالقلق الستمرار النقص في التدابير الوقائية 
ا<سباب  تحديد  إلى  الهادفة  التدابير  عن  فضًال  جنسي�،  ا<طفال  الستغالل  التصدي  أجل  من  ا<هداف  المحددة 
خاصة،  وبصورة  لها.  والتصدي  الجرائم  تلك  وحجم  االختياري  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  لجميع  الجذرية 

تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ)        عدم تقديم تعريف أو قائمة معايير لتحديد فئة "ا<سر المعرضة" للعنف المنزلي، على الرغم من   
أن وزارة التنمية االجتماعية وضعت قاعدة بيانات بها؛

(ب)    عدم كفاية التدابير المتخذة لمكافحة التمييز والعنف القائمين على نوع الجنس، اللذين يشّكالن   
عامَلين رئيسيين في بيع ا<طفال واستغاللهم في البغاء وفي المواد اxباحية. وفي هذا الصدد، 
تعرب اللجنة عن قلق شديد إزاء حجم التمييز والعنف الممارسين ضد الفتيات في الدولة الطرف؛

(ج)      النقص الكبير فيما ُنّفذ أثناء الفترة المشمولة بالتقرير من أنشطة محددة تستهدف ا<طفال في   
أوضاع هشة، مثل ا<طفال الالجئين المعرضين بشكل خاص لالستغالل الجنسي واالتجار.

توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف نهج� شامًال ومحدد ا<هداف يتصدى لlسباب الجذرية للجرائم   -١٩
اللجنة  تحث  خاصة،  وبصورة  هشاشة.  ا<وضاع  أكثر  في  ا<طفال  على  ويركز  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة 

الدولة الطرف على ما يلي:

(أ)         تعزيز استراتيجيات الحد من الفقر وتدابير الحماية االجتماعية الداعمة لlسر المحرومة والمهمشة،   
دعم  أجل  من  ا<طفال،  حول  تتمحور  التي  المبكر  التدخل  برامج  لتنفيذ  معايير  وضع  طريق  عن 

الوالدين لالضطالع على نحو أفضل بمسؤولياتهم في رعاية ا<طفال وحمايتهم؛

(ب)    اجتثاث التمييز والعنف القائمين على نوع الجنس، وبشكل خاص إلغاء ما ال يزال نافذ� من قوانين   
تمّيز ضد النساء والفتيات، وتجريم جميع أشكال العنف المنزلي، بما فيها االغتصاب الزوجي، دون 

مزيد من اxبطاء؛

عامة،  توعية  برامج  وتنفيذ  االختياري  بالبروتوكول  المشمـولة  للجـرائم  الجـذرية  لlسبـاب  التصـدي  (ج)       
خاص  بشكل  المعرضين  ضعف�  ا<طفال  أشد  هوية  تحديد  أجل  من  عامة،  حوارات  عن  فضًال 
للوقوع ضحايا للجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري، بمن فيهم ا<طفال الذين يعيشون في 
فقر وا<طفال المهاجرون والالجئون ومجهولو النسب، وحمايتهم وتزويدهم بما يلزم من دعم 

ومساعدة؛

(د)     تعزيز الوعي بالقواعد والمفاهيم االجتماعية المتعلقة باستغالل ا<طفال في البغاء وفي المواد   
اxباحية وفهمها بغية تغيير مواقف ا<شخاص الذين يطلبون الخدمات الجنسية وسلوكهم.

بيع اoطفال

تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء انتشار ممارسة الزواج المبكر والقسري على نطاق واسع في الدولة الطرف،   -٢٠
وهي ممارسة تصل أحيان� إلى حد بيع ا<طفال. وتشعر اللجنة بقلق خاص أيض� إزاء التقارير التي تتحدث عن فتيات 
زواج  يسمى  ما  أجل  من  ا<ردن  إلى  ُيرَسلن  العمر،  من  عشرة  الحادية  تتجاوز  لم  من  منهن  صغيرات،  عراقيات 
المتعة، وهو زواج ينتهي بعد مدة محددة مسبق� تتلقى فيه ا<سرة مبلغ� مالي� مقابل الفتاة ويتمكن "الزوج" من 
عصابات  في  قسر�  أقحموهن  الفتيات  هؤالء  بعض  "أزواج"  بأن  أيض�  التقارير  وتفيد  جنسي�.  واستغاللها  إيذائها 

االتجار بالبشر. 

للحظر  الفعال  التطبيق  لضمان  وفورية  صارمة  تدابير  اعتماد  على  بقوة  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢١
القانوني لزواج ا<طفال. وبصورة خاصة، ينبغي للدولة الطرف ما يلي:

(أ)       ضمان مساءلة جميع الضالعـين فـي بيـع الفتيـات <غـراض الـزواج القســــري واxيــذاء الجنســـــــي   
واالستغالل الجنسي، وإنزال عقوبات بهم تتناسب مع جسامة الجريمة؛

(ب)     وضع نظام فعال وتنفيذه بالتعاون مع بلدان الجوار من أجل منع بيع الفتيات <غراض الزواج المبكر   
أو القسري.

أطفال السياحة بدافع ممارسة الجنس مع 

إجراءات  أو  تشريعات  أي  اعتماد  لعدم  تأسف  لكنها   ،(١٩٩٨ لعام   ٢٠ السياحة (رقم  قانون  اللجنة  تالحظ   -٢٢
محددة من أجل منع ظاهرة السياحة بدافع ممارسة الجنس مع أطفال، ا¦خذة في الزيادة في الدولة الطرف، 

ومكافحتها بشكل كامل.

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان اتخاذ تدابير فاعلة من أجل منع السياحة بدافع ممارسة الجنس   -٢٣
على  الدعوة  مجال  في  أنشطة  تنّفذ  أن  أيض�  الطرف  للدولة  وينبغي  فعالة.  بصورة  ومكافحتها  ا<طفال  مع 
تنشر  وأن  ا<طفال،  مع  الجنس  ممارسة  بدافع  السياحة  عن  الناجمة  الضارة  ا¦ثار  لتبيان  السياحة  صناعة  صعيد 
تشجع  وأن  السياحة،  ووكاالت  السفر  وكالء  أوساط  في  واسع  نطاق  على  السياحة  <خالقيات  العالمية  المدونة 

تلك الشركات على توقيع مدونة قواعد السلوك لحماية ا<طفال من االستغالل الجنسي في السفر والسياحة.

حظر بيع اoطفال واستغاللهم في المواد اsباحية وفي البغاء، والمسائل   -Sسادس
ذات الصلة (المادة 3، والفقرتان 2 و3 من المادة 4، والمواد 5 و6 و7)

أو الجزائية القائمة القوانين واللوائح الجنائية 

بعض  إدراج  رغم  بعد،  بالكامل  االختياري  للبروتوكول  تمتثل  لم  الطرف  الدولة  أن  بقلق  اللجنة  تالحظ   -٢٤
جسم  بأعضاء  االنتفاع  وقانون   ٢٠٠٩ لعام   ٩ رقم  بالبشر  االتجار  منع  قانون  مثل  الوطنية،  القوانين  في  أحكامه 

اxنسان رقم ٢٣ لعام ١٩٧٧. وبصورة خاصة، تالحظ اللجنة بقلق ما يلي:

ـ³ن قانــون العقــــوبات تعريف� واضــــح� لجريمة استغالل ا<طفال في البغاء، أو عقوبات  (أ)       عدم تضمـ  
تتناسب مع جسامة الجريمة؛

في  ا<طفال  استغالل  على  تنطبق  التي  العقوبات،  قانون  من   ٣١٠ المادة  في  ازدرائية  عبارات  ورود  (ب)     
بفساد  "المعروفات  من  اعُتبرن  إن  للفتيات  الجنسي  االستغالل  لتبرير  ُتستخدم  أن  يمكن  البغاء، 

ا<خالق"؛

الحيازة  تجريم  أو  اxباحية  المواد  في  ا<طفال  استغالل  جريمة  إلى  محدد  بشكل  اxشارة  عدم  (ج)      
المواد  ببيع  تتعلق  التي  العقوبات  قانون  من   ٣١٩ المادة  في  بأطفال  تتعلق  إباحية  لمواد  الخاصة 

البذيئة أو المفِسدة لlخالق وتوزيعها؛

(د)     عدم تطرق تشريعات الدولة الطرف إلى جميع أشكال بيع ا<طفال الواردة في المادتين ٢ و٣ من   
البروتوكول االختياري، وهي جريمة مشابهة لالتجار با<شخاص لكنها ليست متطابقة معها.

البرتوكول  من  و٣   ٢ للمادتين  بالكامل  ليمتثل  العقوبات  قانون  تنقح  أن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢٥
االختياري. وبصورة خاصة، ينبغي للدولة الطرف ما يلي:

من  ٢(ب)  المادة  عليه  نصت  كما  البغاء  في  ا<طفال  الستغالل  تعريف�  العقوبات  قانون  تضمين  (أ)       
البروتوكول االختياري، وضمان أن القانون ينص على عقوبات مناسبة للجريمة ويفرضها؛

(ب)     إزالة جميع ا<حكام االزدرائية من قانون العقوبات دون إبطاء، وضمان أن القانون ينص على عقوبات   
تتناسب مع جسامة الجريمة وال يتيح أي أعذار لمرتكبي الجرائم؛

تتعلق  التي  اxباحية  المواد  حيازة  مجرد  تجريم  وضمان  العقوبات،  قانون  من   ٣١٩ المادة  تعديل  (ج)      
بأطفال؛

(د)       تعريف جميع أشكال بيع ا<طفال وتجريمها على النحو السليم.  

المالحقة القضائية

يساور اللجنة قلق بالغ إزاء التقارير العديدة التي تفيد بإجبار الفتيات الالجئات السوريات على البغاء.  -٢٦

في  البغاء  على  ُأجبرن  الالتي  الفتيات  xنقاذ  فاعلية  أكثر  تدابير  اتخاذ  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢٧
تقريرها  في  تورد  أن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  وتحث  العدالة.  إلى  الجرائم  هذه  مرتكبي  وإحالة  الطرف  الدولة 
ولوحقوا  عليهم  القبض  ُألقي  الذين  ا<شخاص  عدد  عن  تفصيلية  معلومات  االتفاقية  بموجب  المقدم  المقبل 

قضائي� وُأحيلوا إلى العدالة وأدينوا، فضًال عن العقوبات التي ُأنِزلت بهم.

مسؤولية اoشخاص االعتباريين 

االتجار  منع  قانون  من   ١١ المادة  بموجب  االعتباريين  ا<شخاص  بمسؤولية  تعترف  الدولة  أن  اللجنة  تالحظ   -٢٨
بالبشر رقم ٩ لعام ٢٠٠٩، لكن القلق يساورها <ن القوانين ال تنص صراحة على مسؤولية ا<شخاص االعتباريين في 

الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري.

ن الدولة الطرف مسؤولية ا<شخاص االعتباريين الضالعين في أي جرائم مشمولة  توصي اللجنة بأن ُتضمِّ  -٢٩
الجرائم  خطورة  مع  تتناسب  قانونية  عقوبات  تفرض  وأن  صريح،  بشكل  التشريعات  في  االختياري  بالبروتوكول 

المرتَكبة.

الوالية القضائية خارج اsقليم وتسليم المجرمين

تعرب اللجنة عن القلق <ن تشريعات الدولة الطرف ال تزال غير واضحة بشأن فرض واليتها القضائية خارج   -٣٠
الذين  ا<شخاص  تسليم  وإمكانية  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  بجميع  يتعلق  فيما  إقليمها 

يرتكبون جرائم يشملها البروتوكول االختياري.

القضائية  واليتها  فرض  من  نها  تمكِّ المحلية  تشريعاتها  أن  ضمان  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣١
وممارستها خارج إقليمها فيما يتعلق بجميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري. وتوصي اللجنة أيض� بأن 
تستخدم الدولة المادة ٥ من البروتوكول االختياري أساس� قانوني� لتسليم المجرمين في حال عدم وجود اتفاق 

ثنائي.

سابعS- حماية حقوق اoطفال الضحايا (المادة 8، والفقرتان 3 و4 من المادة 9)

التدابير المعتمدة لحماية حقوق اoطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول 
االختياري ومصالحهم

استخدام  تجيز  التي  الجزائية  المحاكمات  أصول  قانون  من   ١٥٩ المادة  أحكام  إلى  بإيجابية  اللجنة  تنظر   -٣٢
اللجنة  لكن  بشهادتهم.  اxدالء  عند  العمر  من  عشرة  الثامنة  يكملوا  لم  الذين  للشهود  حمايًة  الحديثة  التقنية 
تشعر بالقلق إزاء عدم تزويد ا<طفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري بمساعدة قضائية مجانية 

أو دعم من أخصائيين نفسيين واجتماعيين معنيين با<طفال أثناء إجراءات العدالة الجنائية.

في ضوء الفقرة ٣ من المادة ٩ في البروتوكول االختياري، تحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة حماية   -٣٣
وبصورة  عليها.  والشهود  االختياري  البروتوكول  بموجب  المحظورة  الجرائم  ضحايا  لlطفال  كاملة  تشريعية 

خاصة، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

وحماية  والمحاكمة  التحقيق  إجراءات  طيلة  لهم  مراعية  بطريقة  الضحايا  ا<طفال  معاملة  (أ)      
خصوصيتهم؛

واجتماعيين  نفسيين  أخصائيين  من  ودعم  مجانية  قانونية  بمساعدة  الضحايا  ا<طفال  تزويد  (ب)    
معنيين با<طفال أثناء إجراءات العدالة الجنائية؛

وجلسات  القضائية  والمالحقة  التحقيق  أثناء  عليه  والمدعى  الطفل  بين  المباشر  االتصال  تجنب  (ج)      
لعمليات  الفعلي  االستخدام  لضمان  والمالية  والتقنية  البشرية  الموارد  كل  وتوفير  االستماع، 

التحقيق السرية؛

(د)      اتخاذ تدابير قانونية وعملية لكفالة حماية ا<طفال الشهود من ا<عمال االنتقامية.  

تعافي الضحايا وإعادة إدماجهم

غير  المنظمات  اتخذتها  التي  والتدابير   ٢٠٠٧ الثاني/يناير  كانون  في  ا<سري  الوفاق  دار  افتتاح  اللجنة  تالحظ   -٣٤
الحكومية التي سلط تقرير الدولة الطرف الضوء عليها، لكنها تأسف لعدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة 
وتدابير  والنفسي،  البدني  والتعافي  االجتماعي  اxدماج  إعادة  في  المساعدة  صعيد  على  الدولة  مستوى  على 
تيسير الحصول على المعلومات ذات الصلة بهذه الخدمات. وعالوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء النقص في 
إيداع  إلى  يؤدي  ما  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  لضحايا  المخصصة  المباشر  المأوى  خدمات  توفير 

الضحايا ا<طفال في مرافق االحتجاز.

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:  -٣٥

دون  االحتجاز  مرافق  من  االختياري  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  ضحايا  ا<طفال  جميع  إخراج  (أ)       
إبطاء؛

ومساعدة  مالئم  بمأوى  االختياري  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  ضحايا  ا<طفال  تزويد  ضمان  (ب)     
مالئمة من أجل إعادة إدماجهم االجتماعي وتعافيهم البدني والنفسي؛

(ج)      طلب المساعدة التقنية من اليونيسيف والمنظمة الدولية للهجرة في تنفيذ هذه التوصيات.  

ثامنS- المساعدة والتعاون على الصعيد الدولي (المادة 10)

االتفاقات المتعددة اoطراف والثنائية واsقليمية

تواصل  أن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تشجع  االختياري،  البروتوكول  من   ١٠ المادة  من   ١ الفقرة  ضوء  في   -٣٦
تعزيز التعاون الدولي عن طريق ترتيبات متعددة ا<طراف وإقليمية وثنائية، وبخاصة مع بلدان الجوار، بوسائل منها 
المشمولة  الجرائم  منع  على  القدرة  زيادة  بغية  الترتيبات،  هذه  وتنفيذ  لتنفيذ  الالزمة  وا¦ليات  اxجراءات  تعزيز 

بالبروتوكول االختياري والكشف عنها والتحقيق فيها ومالحقة المسؤولين عن أي منها قضائي� ومعاقبتهم.

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعاونها مع وكاالت ا<مم المتحدة وبرامجها، مثل منظمة   -٣٧
إلى  تهدف  تدابير  وتنفيذ  وضع  في  الحكومية،  غير  المنظمات  عن  فضًال  للطفولة (اليونيسيف)،  المتحدة  ا<مم 

تنفيذ البروتوكول االختياري بصورة فعالة.

تاسعS- المتابعة والنشر

التوصيات،  لهذه  الكامل  التنفيذ  لضمان  الالزمة  التدابير  جميع  الطرف  الدولة  تتخذ  بأن  اللجنة  توصي   -٣٨
بوسائل منها إحالتها إلى الملك والوزارات الحكومية المعنية والبرلمان والسلطات الوطنية والمحلية، فضًال عن 

المحكمة العليا، للنظر فيها على النحو الالزم واتخاذ مزيد من اxجراءات بشأنها.

الطرف  الدولة  قدمتها  التي  الخطية  والردوُد  التقريُر  واسع  نطاق  على  ُيتاح  بأن  اللجنة  وتوصي   -٣٩
والمالحظات الختامية ذات الصلة التي اعتمدتها اللجنة، بما في ذلك عن طريق اxنترنت، للناس عامة ولمنظمات 
المجتمع المدني ومجموعات الشباب والفئات المهنية وا<طفال، بغية إثارة النقاش بشأن البروتوكول االختياري 

والتوعية به وتنفيذه ورصده.

عاشر�- التقرير المقبل

عمًال بالفقرة ٢ من المادة ١٢ من البروتوكول االختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تورد مزيد� من   -٤٠
المعلومات عن تنفيذ البروتوكول االختياري في تقريرها الدوري المقبل الذي سُيقدم عمًال بالمادة ٤٤ من اتفاقية 

حقوق الطفل.

ثالثS-  تدابير التنفيذ العامة

التنسيق

وزارة  وأن  االختياري  البروتوكول  تنفيذ  عن  الرئيسية  المسؤولية  تتحمل  الدفاع  وزارة  أن  اللجنة  تالحظ   -٥
مكلفة  هيئة  وجود  عدم  إزاء  يساورها  القلق  ولكن  الصدد،  ذلك  في  أيض�  المسؤولية  من  شيئ�  تتحّمل  الداخلية 

بتنسيق التنفيذ الشامل والفعال للبروتوكول االختياري في عموم الدولة الطرف.

البروتوكول  تنفيذ  عن  الكلية  بالمسؤولية  ُيكلف  حكومي  كيان  تعيين  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٦
االختياري، وعلى إنشاء آلية مؤسسية لتنسيق تنفيذ البروتوكول االختياري على نحو فعال فيما بين الوزارات وغيرها 

من الكيانات الحكومية والشركاء الحكوميين.

تخصيص الموارد

تأسف  لكنها  لالجئين،  المساعدة  تقديم  أجل  من  ضخمة  موارد  تنفق  الطرف  الدولة  أن  اللجنة  تالحظ   -٧
لعدم توفر معلومات عن مخصصات الميزانية المرصودة لتنفيذ البروتوكول االختياري.

توصي اللجنة بأن ترصد الدولة الطرف مخصصات ميزانية كافية لتنفيذ البروتوكول االختياري على وجه   -٨
التحديد.

النشر والتوعية

المصلحة  أصحاب  على  وتوزيعه  الرسمية  الجريدة  في  االختياري  البروتوكول  نشر  اللجنة  تالحظ   -٩
المتخذة  التدابير  كفاية  لعدم  تأسف  لكنها  االختياري،  البروتوكول  يشملها  التي  المجاالت  في  المتخصصين 
للجرائم  ضحايا  ا<طفال  وقوع  إلى  تؤدي  قد  التي  وا<خطار  اxبالغ،  آليات  سيما  وال  وأحكامه،  بمبادئه  للتوعية 

المشمولة بالبروتوكول االختياري، وهو ما اعترفت به الدولة الطرف نفسها.

توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف نشر مبادئ البروتوكول االختياري وأحكامه على نطاق واسع بين   -١٠
الناس عامة وبين ا<طفال وأسرهم.

التدريب

ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لوضع برامج لتدريب أفراد القوات المسلحة والشرطة،   -١١
وxذكاء الوعي بحقوق اxنسان والقانون الدولي اxنساني بين أفراد قواتها ا<منية. لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم 

تلقي فئات أخرى من المهنيين ذوي الصلة تدريب� مناسب� على أحكام البروتوكول االختياري.

ا<طفال،  بشؤون  ُيعنون  الذين  للمهنيين  االختياري  البروتوكول  أحكام  على  تدريب  بتوفير  اللجنة  توصي   -١٢
والقضاة  والمحامين  والشرطة  الدولية  السالم  حفظ  قوات  وأفراد  الهجرة  وسلطات  المعلمين  سيما  وال 

والعاملين في المجال الطبي وا<خصائيين االجتماعيين والصحفيين.

البيانات

بنزاعات  متأثرة  بلدان  من  قادمين  الطرف  الدولة  في  الالجئين  ا<طفال  من  كبير  عدد  وجود  إلى  نظر�   -١٣
مسلحة، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود نظام مركزي لجمع البيانات من أجل تحديد هوية وتسجيل جميع 
ا<طفال الالجئين في ا<راضي الخاضعة لوالية الدولة الطرف القضائية الذين ُيحتمل أن يكونوا ُجندوا في أعمال 

عدائية في الخارج أو اسُتخدموا فيها.

هوية  وتحديد  تسجيل  أجل  من  البيانات  لجمع  مركزي�  نظام�  الطرف  الدولة  تنشئ  بأن  اللجنة  توصي   -١٤
أو  الخارج  في  عدائية  أعمال  في  ُجندوا  يكونوا  أن  ُيحتمل  الذين  القضائية  لواليتها  الخاضعين  ا<طفال  جميع 
اسُتخدموا فيها. وتوصي اللجنة أيض� بأن تضمن الدولة الطرف جمع� سليم� للبيانات الخاصة با<طفال الالجئين 
أمور  جملة  حسب  البيانات  جميع  تصنيف  وينبغي  الممارسات.  هذه  لمثل  ضحايا  وقعوا  الذين  اللجوء  وملتمسي 
الزمنية  المدة  عن  فضًال  االقتصادية،  االجتماعية  والخلفية  اxثني  وا<صل  والجنسية  والسن  الجنس  منها 

الستخدام الطفل.

رابعS- الوقاية

التجنيد الطوعي

تالحظ اللجنة عدم وجود متطوعين في القوات المسلحة في الدولة الطرف. ولكنها تعرب عن قلقها   -١٥
إزاء المادة ٢/١٢ من قانون ا<من العام التي تجيز تعيين ا<شخاص الذين يزيد عمرهم عن السابعة عشرة ضباط� 

في ا<من العام.

ثمانية  إلى  وترفعه  العام  ا<من  لضباط  الطوعي  التجنيد  سن  الطرف  الدولة  تراجع  بأن  اللجنة  توصي   -١٦
عشرة سنة من أجل تعزيز حماية ا<طفال وتدعيمها عن طريق اعتماد معيار قانوني أعلى بشكل عام.

التثقيف في مجاَلي حقوق اsنسان والسالم

ومفاهيم  السالم  مجاَلي  في  التثقيف  xدماج  الطرف  الدولة  تتخذها  التي  بالمبادرات  اللجنة  ترحب   -١٧
اxنسان  حقوق  مجاَلي  في  التثقيف  إدراج  لعدم  تأسف  لكنها  المدرسية.  المناهج  في  اxنساني  الدولي  القانون 
والسالم، وكذلك المعرفة بالبروتوكول االختياري، كجزء إلزامي في مناهج التعليم االبتدائي والثانوي وفي برامج 

تدريب المعلمين.

توصي اللجنة بأن تدمج الدولة الطرف التثقيف اxلزامي في مجاَلي حقوق اxنسان والسالم في مناهج   -١٨
جميع المدارس، بما فيها المدارس العسكرية، مع اxشارة بشكل خاص إلى البروتوكول االختياري.

خامسSً- الحظر والمسائل ذات الصلة

التشريعات واللوائح الجنائية النافذة

تالحظ اللجنة تعليق االستدعاء إلى الخدمة الوطنية حتى إشعار الحق، لكنها تعرب عن القلق إزاء التباين   -١٩
السن  تتراوح  إذ  الطرف،  الدولة  تشريعات  عليه  تنص  كما  المسلحة  القوات  في  اxلزامي  للتجنيد  الدنيا  السن  في 
المسلحة  القوات  لتجنيد  صريحين  وتجريم  حظر  وجود  لعدم  أيض�  القلق  اللجنة  ويساور  سنة.  و١٨   ١٥ بين  الدنيا 
الشركات  ولتشغيل  العدائية،  ا<عمال  في  واستخدامهم  ا<طفاَل  للدولة  التابعة  غير  المسلحة  والجماعات 
ا<منية الخاصة ا<طفاَل واستخدامهم. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك <ن التشريعات في الدولة الطرف ال تحدد 
للمحكمة  ا<ساسي  روما  نظام  في  طرف  ا<ردن  أن  مع  حرب،  جريمة  بوصفه  سنة   ١٥ سن  دون  ا<طفال  تجنيد 

الجنائية الدولية.

تحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء مراجعة شاملة لتشريعاتها من أجل مواءمتها بالكامل مع مبادئ   -٢٠
البروتوكول االختياري وأحكامه، وال سيما:

للدولة  التابعة  غير  المسلحة  والجماعات  المسلحة  القوات  لتجنيد  صريحين  وتجريم  حظر  فرض  (أ)       
ا<طفاَل  الخاصة  ا<منية  الشركات  ولتشغيل  العدائية،  ا<عمال  في  واستخدامهم  ا<طفاَل 

واستخدامهم؛

(ب)     ضمان أن جريمة التجنيد غير القانوني لlطفال على يد القوات المسلحة والجماعات المسلحة غير   
التابعة للدولة تنطبق في زمن السلم وزمن الحرب على السواء؛

(ج)      تحديد تجنيد ا<طفال دون سن ١٥ سنة بوصفها جريمَة حرب ومعاقبة مرتكبيها؛  

الخاصة  وا<منية  العسكرية  الشركات  على  ل¯شراف  محلية  تنظيمية  تشريعات  اعتماد  ضمان  (د)     
ومساءلتها، وتنفيذ هذه التشريعات.

تجنيد الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة اoطفاَل واستخدامها لهم

الالجئين  ا<طفال  السورية  المسلحة  الجماعات  بتجنيد  تفيد  التي  التقارير  إزاء  بالغ  قلق  عن  اللجنة  تعرب   -٢١
السوريين من مخيمات الالجئين في الدولة الطرف واستخدامهم في أدوار قتالية وأدوار داعمة في آن واحد.

تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع تدابير فعالة بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة من أجل   -٢٢
لتلك  وتحقيق�  المسلحة.  النزاعات  في  لُيستخدموا  مجاورة  بلدان  إلى  وإرسالهم  تجنيدهم  من  ا<طفال  حماية 
الغاية، ينبغي للدولة الطرف أن تنظم حمالت توعية بشأن وضع ا<طفال الذين ُيزج بهم في النزاعات المسلحة، 
مخيمات  في  يعيشون  الذين  للمراهقين  مالئمة  وترفيهية  تعليمية  أنشطة  توفير  أجل  من  جهودها  تكثف  وأن 

الالجئين كوسيلة تمنع على نحو فعال تجنيدهم على يد الجماعات المسلحة.

الوالية القضائية خارج اsقليم

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إنشاء والية قضائية خارج إقليمها وممارسة تلك الوالية فيما   -٢٣
الصلة  ذات  الدولية  الصكوك  أيض�  ذلك  في  تراعي  وأن  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  بجميع  يتعلق 

التي هي طرف فيها، بما فيها نظام روما ا<ساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

 

تسليم المجرمين

المشمولة  الجرائم  مرتكبي  لتسليم  المزدوج  التجريم  شرط  الطرف  الدولة  تلغي  بأن  اللجنة  توصي   -٢٤
ذات  الثنائية  وإجراءاتها  معاهداتها  جميع  في  بالكامل  الجرائم  هذه  إدماج  تضمن  وبأن  االختياري،  بالبروتوكول 

الصلة.

سادسS- الحماية والتعافي وإعادة اsدماج 

التدابير المتخذة لحماية حقوق اoطفال الضحايا

تعرب اللجنة عن القلق إزاء كثرة حاالت اxعادة القسرية والترحيل لlسر وا<طفال الفلسطينيين الفارين   -٢٥
من النزاع في الجمهورية العربية السورية على مدار السنوات الثالث الماضية.

الكاملة لlطفال الفلسطينيين وأسرهم الفارين  الحماية  الدولة الطرف على ضمان توفير  تحث اللجنة   -٢٦
الرفض  عدم  ذلك  في  بما  القسرية،  اxعادة  عدم  بمبدأ  الكامل  التقيد  وضمان  السورية،  العربية  الجمهورية  من 
من  وأسرهم  اللجوء  وملتمسي  الالجئين  ا<طفال  جميع  تمّكن  تضمن  أن  الطرف  للدولة  وينبغي  الحدود.  عند 

الحصول على إجراءات منصفة وفعالة لتحديد وضعهم، دون تمييز.

أجل التعافي البدني والنفسي وإعادة اsدماج االجتماعي تقديم المساعدة من 

لكنها  السوريين،  الالجئين  ا<طفال  إلى  الطرف  الدولة  تقدمها  التي  الهائلة  بالمساعدات  اللجنة  تعترف   -٢٧
أن  ُيحتمل  اللجوء الذين  وملتمسي  الالجئين  ا<طفال  هوية  لتحديد  كاٍف  اهتمام  إيالء  عدم  بالغ إزاء  بقلق  تشعر 
محدودية  إزاء  أيض�  قلق  اللجنة  ويساور  بالنزاع.  مرتبطة  صدمات  إلى  تعرضوا  أو  النزاع  في  شاركوا  يكونوا 
المساعدة على التعافي البدني والنفسي التي تلقاها ا<طفال السوريون الذين يعانون من ضيق شديد وإعاقات 
حسية أو ذهنية أو عقلية نتيجة تعرضهم للعنف والمحن المرتبطة بالحرب في الجمهورية العربية السورية أو 

مشاهدتهم لها. 

توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تدريب� منهجي� على التحديد المبكر لهوية ا<طفال الذين ُيحتمل   -٢٨
العاملين  وخاصة  أجلهم،  من  أو  ا<طفال  مع  العاملين  المهنيين  جميع  إلى  به  تأثروا  أو  النزاع  في  شاركوا  أنهم 
للدولة  وينبغي  والطب.  التعليم  مجالي  في  والعاملين  الجيش،  وأفراد  الهجرة،  ودوائر  الحدودية  النقاط  في 
أن  ُيحتمل  الذين  اللجوء  وملتمسي  الالجئين  ا<طفال  إلى  المقدمين  والدعم  المساعدة  تعزز  أن  أيض�  الطرف 
يكونوا شاركوا في النزاع أو تعرضوا إلى الصدمة والتشريد المرتبطين بالنزاع، وتزويدهم بدعم ومساعدة خاصة، 
بطرق منها طلب المساعدة من الشركاء الدوليين والوكاالت الدولية من أجل وضع برامج لتعافي هؤالء ا<طفال 

البدني والنفسي.

سابعS- المساعدة والتعاون الدوليان 

التعاون الدولي

الخاصة  والممثلة  ا<حمر  للصليب  الدولية  اللجنة  مع  تعاونها  الطرف  الدولة  تواصل  بأن  اللجنة  توصي   -٢٩
منظمة  مع  أكبر  بشكل  التعاون  إمكانية  في  تنظر  وأن  وتعززه،  المسلح  والنزاع  با<طفال  المعنية  العام  لlمين 

ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وغيرها من كيانات ا<مم المتحدة في تنفيذ البروتوكول االختياري.

ثامنS- المتابعة والنشر

التوصيات،  لهذه  الكامل  التنفيذ  لضمان  الالزمة  التدابير  جميع  الطرف  الدولة  تتخذ  بأن  اللجنة  توصي   -٣٠
بوسائل منها إحالتها إلى البرلمان والوزارات المعنية، بما فيها وزارة الدفاع، والمحكمة العليا والسلطات المحلية 

للنظر فيها على النحو الالزم واتخاذ مزيد من اxجراءات بشأنها.

وتوصي اللجنة بأن ُيتاح التقرير ا<ولي والردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف والمالحظات الختامية   -٣١
ولمنظمات  عامة  للناس  اxنترنت،  طريق  عن  ذلك  في  بما  واسع،  نطاق  على  اللجنة  اعتمدتها  التي  الصلة  ذات 
المجتمع المدني ومجموعات الشباب والفئات المهنية وا<طفال، بغية إثارة النقاش بشأن البروتوكول االختياري 

والتوعية به وتنفيذه ورصده.

تاسعS- التقرير المقبل

عمًال بالفقرة ٢ من المادة ٨ من البروتوكول االختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تورد مزيد� من   -٣٢
المعلومات عن تنفيذ البروتوكول االختياري وهذه المالحظات الختامية في تقريرها الدوري المقبل الذي سُيقدم 

عمًال بالمادة ٤٤ من اتفاقية حقوق الطفل.

(NCFA) تم النشر من قبل المجلس الوطني لشؤون ا<سرة
من خالل المساعدة الفنية والماليةالتي قدمتها منظمة ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسف)

اoردن : المالحظات الختامية
والتوصيات

اللجنة الدولية لحقوق الطفل

(١٥)

والبروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل والمعنية ببيع ا<طفال، واستغالل ا<طفال في البغاء، واستخدام 
ا<طفال في المواد اxباحية في اجتماعيها رقم ١٨٧٩ و١٨٧٨ (انظر CRC/C/SR. ١٨٧٩) اللذين تم عقدهما في ٢٧ أيار 

من عام ٢٠١٣، وتم اعتماده في االجتماع رقم ١٩٠١ الذي تم عقده في ١٣ حزيران من عام ٢٠١٤.

الرابع  الدوريين  للتقريرين  الجامع  بالتقرير  المتعلقة   - الختامية  والتوصيات  المالحظات  نشر  من  الغرض  إن 
بإشراك  والمتعلقة  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياريين  البروتوكولين  بموجب  ا<ولية  والتقارير  والخامس 
إنتاج  في  ا<طفال  واستخدام  البغاء،  في  ا<طفال  واستغالل  ا<طفال،  وبيع  المسلحة،  النزاعات  في  ا<طفال 
والبرلمانيون  الحكومية،  الوكاالت  ذلك  في  بما  المعنية  المؤسسات  جميع  أن  من  التأكد  هو  اxباحية -  المواد 
الموكل  الدور  يلعبون  وا<طفال  المدني،  والمجتمع  المتحدة،  ا<مم  ووكاالت  الحكومية،  غير  والمنظمات 
حياة  على  إيجابي  تأثير  بالتالي  لهم  وكان  الختامية،  والتوصيات  للمالحظات  الفعال  التنفيذ  ضمان  في  إليهم 
مجال  في  النظر  مسؤولية  المعنية  المؤسسات  وتتحمل  ا<ردن.  في  الطفل  حقوق  واوضاع  ا<طفال 
مسؤولياتهم، وخبراتهم، زمعارفهم، ولعب الدور المنوط بکل منهم من أجل ضمان تنفيذ هذه المالحظات 

والتوصيات الختامية.

اتفاقية حقوق الطفل
Distr.: Generalا<مم المتحدة

8 July 2014
Original: English

لجنة حقوق الطفل
المالحظات الختامية على التقرير المقدم من اoردن بموجب الفقرة 1 من المادة 12 من 
البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع اoطفال واستغالل اoطفال في 

البغاء وفي المواد اsباحية@

نظرت اللجنة في التقرير ا<ولي لlردن (CRC/C/OPSC/JOR/١) في جلستها ١٨٧٨ المعقودة في ٢٧ أيار/مايو   -١
 ١٣ في  المعقودة   ١٩٠١ جلستها  في  التالية  الختامية  المالحظات  واعتمدت   ،(١٨٧٨.CRC/C/SR الوثيقة  (انظر   ٢٠١٤

حزيران/يونيه ٢٠١٤.

أوًال- مقدمة

CRC/C/OPSC/-) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها ا<ولي وبردودها الخطية على قائمة القضايا  -٢
JOR/Q/١/Add.١). وتعرب عن تقديرها للحوار البّناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

وتذّكر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه المالحظات الختامية ينبغي أن ُتقرأ مقترنة بالمالحظات الختامية   -٣
والخامس  الرابع  للتقريرين  الجامع  الطرف  الدولة  بتقرير  يتعلق  فيما   ٢٠١٤ حزيران/يونيه   ١٣ في  اعُتمدت  التي 
البروتوكول  بموجب  المقدم  ا<ولي  وبتقريرها   ،(٤-٥/CRC/C/JOR/CO) الطفل  حقوق  اتفاقية  بموجب  المقدم 

.(١/CRC/C/OPAC/JOR/CO) االختياري بشأن اشتراك ا<طفال في المنازعات المسلحة

ثانيS- مالحظات عامة

الجوانب اsيجابية

ترحب اللجنة باعتماد قانون منع االتجار بالبشر رقم ٩ لعام ٢٠٠٩.  -٤

وترحب اللجنة كذلك بالتقدم المحرز في إنشاء المؤسسات واعتماد الخطط والبرامج الوطنية التي تيسر   -٥
تنفيذ البروتوكول االختياري، بما في ذلك:

إنشاء أفرقة وطنية لحماية ا<سرة؛ (أ)   

االستراتيجية الوطنية لمنع االتجار بالبشر التي أطِلقت في آذار/مارس ٢٠١٠؛ (ب)   

إنشاء وحدات مكافحة االتجار بالبشر. (ج)   

ثالثS- البيانات

جمع البيانات

 ،٢٠١٢ نيسان/أبريل  في  الجنائي  البحث  xدارة  تابعة  بالبشر  االتجار  لمكافحة  وحدة  إنشاء  اللجنة  تالحظ   -٦
وتكليفها بتسجيل جميع حاالت االتجار بالبشر وجميع البيانات ذات الصلة، وتالحظ توقيع مذكرة تفاهم لتدريب 
الدولة  إنشاء  عدم  إزاء  بالقلق  تشعر  لكنها  العاملين،  ا<طفال  عن  البيانات  جمع  وسائل  على  العمل  مفتشي 

الطرف نظام� لجمع البيانات عن جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري.

اتفاقية حقوق الطفل
Distr.: Generalا<مم المتحدة

7 July 2014
Arabic
Original: English

لجنة حقوق الطفل
المالحظات الختامية المتعلقة بالتقرير المقدم من اoردن بموجب الفقرة 1 من المادة 8 من 
البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك اoطفال في المنازعات المسلحة@

نظرت اللجنة في التقرير ا<ولي لlردن (CRC/C/OPAC/JOR/١) في جلستها ١٨٧٩ المعقودة في ٢٧ أيار/مايو   -١
٢٠١٣، واعتمدت المالحظات الختامية التالية في جلستها ١٩٠١ المعقودة في ١٣ حزيران/يونيه ٢٠١٤.

أوًال- مقدمة

CRC/C/OPAC/-) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها ا<ولي وردودها الخطية على قائمة المسائل  -٢
JOR/Q/١/Add.١). وُتعرب عن تقديرها للحوار البّناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

وتذّكر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه المالحظات الختامية ينبغي أن ُتقرأ مقترنة بالمالحظات الختامية   -٣
التي اعتمدتها اللجنة في ١٣ حزيران/يونيه ٢٠١٤ فيما يتعلق بتقرير الدولة الطرف الجامع للتقريرين الرابع والخامس 
البروتوكول  بموجب  المقدم  ا<ولي  وبالتقرير   ،(٤-٥/CRC/C/JOR/CO) الطفل  حقوق  اتفاقية  بموجب  المقدم 
CRC/C/OP-) باحيةxاالختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع ا<طفال واستغالل ا<طفال في البغاء وفي المواد ا

.(١/SC/JOR/CO

ثانيS-  مالحظات عامة

الجوانب اsيجابية

ترحب اللجنة بمختلف التدابير اxيجابية المتخذة في المجاالت المتصلة بتنفيذ البروتوكول االختياري، وال   -٤
سيما بما يلي:

(أ)      الجهود الهائلة التي تبذلها الدولة الطرف من أجل استيعاب آالف الالجئين السوريين، بمن فيهم   
بتكلفة  أو  مجان�  العامة  الخدمات  من  كثير  على  الحصول  من  وتمكينهم  أراضيها،  في  ا<طفال، 

زهيدة؛

(ب)     كون ا<ردن أول بلد في الشرق ا<وسط تقّيد بالمهلة التي حددتها اتفاقية حظر استعمال وتخزين   
وإنتاج ونقل ا<لغام المضادة لlفراد وتدمير تلك ا<لغام، وأعلن خلّوه من ا<لغام ا<رضية في عام 

٢٠١٢؛

(ج)     مبادرة أجيال السالم العالمية التي أطلقها ا<مير فيصل بن الحسين من ا<ردن عام ٢٠٠٧، وهدفها   
في  الناس  بين  للتقريب  الرياضة  استخدام  على  العالم  أنحاء  جميع  من  شابة  قيادات  تدريب 

المجتمعات التي تشهد نزاعات.

اتفاقية حقوق الطفل
Distr.: Generalا<مم المتحدة

7 July 2014
Arabic
Original: English

المملكة ا<ردنية الهاشمية
رقم اxيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية

(٢٠١٧/10/٥٢٩٨)
يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى 

مصنفه وال يعّبر هذا المصنف عن رأي دائرة المكتبة 
الوطنية أو أي جهة حكومية أخرى



التمهيد: المقدمـــة :

وقعت حكومة المملكة ا<ردنية الهاشمية على اتفاقية ا<مم المتحدة لحقوق الطفل بتاريخ ٢٩  آب من عام ١٩٩٠ 
وصادقت عليها بتاريخ ٢٤  أيار من عام ١٩٩١. وعليه تلتزم حكومة المملكة بتقديم تقرير دوري كل خمس سنوات 
إلى لجنة ا<مم المتحدة لحقوق الطفل في جنيف/ سويسرا، وقد نظرت هذه اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين 
الدوريين الرابع والخامس لlردن في اجتماعيها رقم ١٨٧٧ و١٨٧٨ (انظر CRC/C/SR.١٨٧٧ & ١٨٧٨) اللذين عقدا بتاريخ ٢٦ 
و ٢٧ أيار من عام ٢٠١٤، وتم اعتمادهما في اجتماعها رقم ١٩٠١ الذي عقد بتاريخ  ١٣ حزيران من عام ٢٠١٤، ودعت اللجنة 
أن  على   ،٢٠١٩ عام  من  حزيران   ٢٢ في  السادس  الدوري  تقريرها  تقديم  إلى  الهاشمية  ا<ردنية  المملكة  حكومة 
والخامس،  الرابع  الدوريين  للتقريرين  الختامية  المالحظات  بمتابعة  المتعلقة  المعلومات  التقرير  هذا  يتضمن 
باxضافة إلى ذلك نظرت اللجنة في التقارير ا<ولية لlردن في البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل والتي 
ببيع  المتعلقة  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري  والبروتوكول  المسلحة  النزاعات  في  ا<طفال  بإشراك  تتعلق 
ا<طفال، واستغالل ا<طفال في البغاء، واستخدام ا<طفال في إنتاج المواد اxباحية في اجتماعيها رقم ١٨٧٩ و١٨٧٨ 
(انظر CRC/C/SR.١٨٧٩) اللذين عقدا بتاريخ  ٢٧ أيار من عام ٢٠١٣، وتم اعتماده في اجتماع رقم ١٩٠١ الذي عقد بتاريخ ١٣ 
حزيران من عام ٢٠١٤، وقد أوصت اللجنة بأن تتخذ الدولة جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في 
المالحظات الختامية المتعلقة بالتقرير الدوري الجامع للتقريرين الرابع والخامس والبروتوكولين االختياريين تنفيذا 
من  المزيد  واتخاذ  المالئم  النحو  على  فيها  للنظر  المعنية  الجهات  إلى  إحالتها  منها  إجراءات  عدة  طريق  عن  تاما 

اxجراءات المتعلقة بها.

كما أوصت اللجنة  بنشر التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس والمالحظات والتوصيات الختامية على 
شبكة  طريق  عن  النشر  الحصر  ال  المثال  سبيل  على  تشمل  طرق  عبر  ذلك  يكون  وأن  الدولة،  بلغات  واسع  نطاق 
الشباب،  ومجموعات  اxعالم،  ووسائل  والمنظمات،  المدني  وللمجتمع  الجمهور،  لعامة  واxتاحة  االنترنت، 
عليهما،  والتعرف  االختياريين،  وبروتوكوليها  االتفاقية  مناقشة  أجل  من  وا<طفال،  المهنية،  والمجموعات 

وتنفيذهما ورصدهما.

اهداف  تحقيق  الى  الرامية  الجهود  بمتابعة   (NCFA) ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  قانون  عليه  نص  لما  ووفقا 
االردنية  المملكة  صادقت  التي  والشباب  واالطفال  والمراة  االسرة  بشؤون  المتعلقة  الدولية  واالتفاقيات  المواثيق 
والتوصيات  المالحظات  تنفيذ  متابعة   وضمان  الطفل  حقوق  التفاقية  الدورية  التقارير  بإعداد  عليها،   الهاشمية 
تنفيذ  لمتابعة  شاملة  عمل  خطة  بوضع  المجلس  قام  الدولية،   الطفل  حقوق  لجنة  عن  الصادرة  الختامية 
اxقليمي  المكتب  من  فنية  وبمساعدة  لlردن،   ا<خير  الدوري  بالتقرير  المتعلقة  الختامية  والتوصيات  المالحظات 
المتعلقة  الختامية  والتوصيات  المالحظات  آخر  حول  الوعي  لنشر  تشاورية  عملية  بدأت  ا<ردن،  في  لليونيسف 
بالتقرير الدوري الجامع للتقريرين الرابع والخامس لlردن، وتم وضع خطة عمل شاملة للمتابعة في ضوء توصيات 
لنشر  المتابعة  عمل  خطة  من  جزء�  الختامية  والتوصيات  المالحظات  يشمل  الذي  التقرير  هذا  ويعد  اللجنة. 

المالحظات والتوصيات الختامية على نطاق واسع في جميع أرجاء المملكة.

يلتزم المجلس الوطني لشؤون ا<سرة (NCFA) بنشر الوعي حول حقوق الطفل على نطاق واسع، وسوف يساعد 
الوطني  المجلس  سيتابع  كما  الهدف.  هذا  تحقيق  في  الختامية  والتوصيات  بالمالحظات  المختص  التقرير  هذا 

لشؤون ا<سرة، المالحظات والتوصيات الختامية التفاقية ا<مم المتحدة لحقوق الطفل وبروتوكوليها االختياريين 
المالحظات  توزيع  وسيتم   .٢٠١٩ عام  من  حزيران  شهر  في  تسليمه  المقرر  السادس  الدوري  التقرير  تقديم  قبل 
والمسؤولين،  والصحفيين،  البرلمانيين،  ذلك  في  بما  المعنيين،  جميع  على  واسع  نطاق  على  الختامية  والتوصيات 
الوزارات  مع  دقيقة  متابعة  إجراء  وسيتم  أنفسهم.  وا<طفال  العامة،  والجماهير  المدني،  والمجتمع  والقضاة، 
المعنية على المستوى الوطني وجميع اxدارات المعنية على مستوى المحافظات لضمان اتخاذ الخطوات الالزمة 

على المستوى الوطني من أجل تنفيذ المالحظات والتوصيات الختامية.

لما  اليونسيف  للطفولة/  المتحدة  االمم  لمنظمة  امتنانه  عن   (NCFA) ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  ويعرب 
قدمته من مساعدات فنية مفيدة جد� في المتابعة الفعالة للمالحظات والتوصيات الختامية لضمان بذل الجهات 
جميع   (NCFA) ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  يشكر  كما  الختامية.  والتوصيات  المالحظات  لتنفيذ  المعنية 

المعنيين على اهتمامهم ودعمهم لهذا الجهد لتكون المملكة االردنية الهاشمية بلدا صديقا للطفل .

وا� ولي التوفيق

أمين عام المجلس الوطني لشؤون ا<سرة
فاضل  محمد الحمود

لجنة حقوق الطفل

المالحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس ل7ردن@

جلستيها  في   (٤-٥/CRC/C/JOR) والخامس  الرابع  الدوريين  للتقريرين  الجامع  التقرير  في  اللجنة  نظرت   -١
 ١٩٠١ جلستها  في  واعتمدت،   ،٢٠١٤ أيار/مايو  و٢٧   ٢٦ في  المعقودتين  و١٨٧٨)،   ١٨٧٧.CRC/C/SR (انظر  و١٨٧٨   ١٨٧٧

المعقودة في ١٣ حزيران/يونيه ٢٠١٤، المالحظات الختامية التالية.

أوًال- مقدمة

CRC/C/-) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف التقرير الموحد الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس  -٢
حقوق  لحالة  أفضل  فهم�  أتاحت  التي   ،(١.Add/٤-٥/CRC/C/JOR/Q) القضايا قائمة  على  الخطية  والردود   (٤-٥/JOR
المتعدد  الطرف  الدولة  وفد  مع  دار  الذي  البناء  للحوار  تقديرها  عن  اللجنة  وُتعرب  الطرف.  الدولة  في  الطفل 

القطاعات.  

أحرزته ثانيS- تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي 

ترحب اللجنة باعتماد التدابير التشريعية التالية:  -٣

(أ)       قانون منع االتجار بالبشر رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩؛  

(ب)     قانون الحماية من العنف ا<سري رقم ٦ لسنة ٢٠٠٨؛  

(ج)      قانون حقوق ا<شخاص المعوقين رقم ٣١ لسنة ٢٠٠٧.  

وتالحظ اللجنة مع التقدير أيض� تصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية أو انضمامها إليها:  -٤

في  المسلحة  المنازعات  في  ا<طفال  اشتراك  بشأن  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري  البروتوكول  (أ)        
أيار/مايو ٢٠٠٧؛

(ب)     البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع ا<طفال واستغالل ا<طفال في البغاء وفي   
المواد اxباحية في كانون ا<ول/ديسمبر ٢٠٠٦؛

(ج)      اتفاقية حقوق ا<شخاص ذوي اxعاقة في آذار/مارس ٢٠٠٨؛  

التفاقية  المكمل  وا<طفال،  النساء  وبخاصة  با<شخاص،  االتجار  ومعاقبة  وقمع  منع  بروتوكول  (د)      
ا<مم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في حزيران/ يونيه ٢٠٠٩.

وترحب اللجنة أيض� بالتدابير المؤسسية والسياساتية التالية:  -٥

(أ)        االستراتيجية الوطنية لlشخاص ذوي اxعاقة (٢٠٠٧-٢٠١٥)؛  

(ب)     االستراتيجية الوطنية لمنع االتجار بالبشر التي ُأطِلقت في آذار/مارس ٢٠١٠؛  

(ج)     المؤشرات التي وضعها المجلس الوطني لشؤون ا<سرة الستخدامها كمبادئ توجيهية من أجل   
تعزيز القدرات في مجال رصد تنفيذ االتفاقية.

الخاصة  اxجراءات  إلى  دعوة  أول   ٢٠٠٦ نيسان/أبريل  في  وّجهت  الطرف  الدولة  أن  بارتياح  اللجنة  وتالحظ   -٦
لlمم المتحدة لزيارة البلد.

(5)

ثالثS- دواعي القلق والتوصيات الرئيسية

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44 (6) من االتفاقية)

التوصيات السابقة المقدمة من اللجنة

ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف في تنفيذ المالحظات الختامية التي أبدتها اللجنة في عام ٢٠٠٦ بشأن   -٧
هذه  في  الواردة  التوصيات  بعض  أن  ا<سف  مع  تالحظ  أنها  غير   ،(٣/CRC/C/JOR/CO) الثالث  الدوري  تقريرها 

المالحظات لم ُتنفذ تنفيذ� كامًال.

أو  بالكامل  ُتنفذ  لم  التي  التوصيات  لتنفيذ  الالزمة  التدابير  جميع  الطرف  الدولة  تتخذ  بأن  اللجنة  توصي   -٨
بشكل كاٍف، وتكرر بشكل خاص التوصيات التي قدمتها إلى الدولة الطرف بشأن ما يلي:

جميع  على  الطفل  حقوق  مجال  في  العاملة  والمؤسسات  الهيئات  بين  التنسيق  تعزيز  مواصلة  (أ)       
المستويات بغية ضمان تنفيذ االتفاقية بشكل موحد في جميع المحافظات؛

بشأن  البيانات  جمع  وضمان  ا<طفال،  عن  مركزية  بيانات  قاعدة  بإنشاء  البيانات  جمع  آليات  تعزيز  (ب)     
بجميع  يتعلق  فيما  العمر  منها  معايير  حسب  وتصنيفها  االتفاقية  تغطيها  التي  المجاالت  جميع 
الذين  ا<طفال  وفئات  والريفية،  الحضرية  والمناطق  والجنس،  عشرة،  الثامنة  دون  ا<شخاص 
لصوغ  واستخدامها  االتفاقية  مع  تتسق  مؤشرات  وضع  وينبغي  خاصة.  حماية  إلى  يحتاجون 

سياسات وبرامج تهدف إلى تنفيذ االتفاقية بصورة فعالة؛

(ج)     مواصلة وضع أساليـب مبتكرة ومواتيـة للطفل xذكـاء الوعـي بفحـوى االتفاقيـة ومقاصـدها، وال   
في  المقيمين  ا<طفال  إلى  الوصول  بغية  اxعالم  وسائل  طريق  وعن  المحلي  الصعيد  على  سيما 

أنأى المناطق في البلد؛

(د)      مواصلة تعزيز جهودها الرامية إلى توفير مستوى مناسب ومنهجي من التدريب و/أو التوعية في   
والمحامين،  كالقضاة،  و<جلهم،  ا<طفال  مع  العاملة  المهنية  للفئات  الطفل  حقوق  مجال 
والمؤسسات،  المدارس  ومديري  والمعملين،  الصحيين،  والعاملين  القانون،  إنفاذ  وموظفي 

وا<خصائيين االجتماعيين، ورجال الدين، وقادة المجتمعات المحلية، فضًال عن الصحفيين؛

(ه)     ضمان حصول المؤسسة الوطنية لحقوق اxنسان على الموارد البشرية والمالية والتقنية الكافية،   
الصعيدين  على  وتقييمه  االتفاقية  تنفيذ  في  المحرز  التقدم  لرصد  الالزمة  التسهيالت  وامتالكها 

الوطني والمحلي، فضًال عن تلقي الشكاوى المقدمة من ا<طفال والتحقيق فيها ومعالجتها؛

وضع وتعزيز المشاريع المشتركة للتثقيف في مجال حقوق اxنسان، وإدراج التثقيف في مجال  (و)   
لمرحلَتي  الدراسية  المناهج  في  الطفل،  حقوق  مجال  في  التثقيف  سيما  وال  اxنسان،  حقوق 

التعليم االبتدائي والثانوي.

التحفظات

سحب  إمكانية  في  ستنظر  الطرف  الدولة  بأن  الحوار  أثناء  الوفد  رئيسة  به  صّرحت  ما  اللجنة  تالحظ   -٩
غير  و٢١   ٢٠ المادتين  على  الطرف  الدولة  تحفظ  بأن  رأيها  عن  مجدد�  اللجنة  وتعرب  االتفاقية.  على  تحفظاتها 

ضروري، وكذلك عن قلقها إزاء الطبيعة العامة وغير الدقيقة لتحفظ الدولة الطرف على المادة ١٤.

(6)

تحفظاتها  طبيعة  في  النظر  تعيد  بأن  الطرف  الدولة  إلى  قدمتها  التي  السابقة  توصيتها  اللجنة  تكرر   -١٠
 ١٩٩٣ عام  في  اxنسان  لحقوق  العالمي  المؤتمر  اعتمدهما  اللذين  فيينا  عمل  وبرنامج  xعالن  وفق�  سحبها  بغية 

(CRC/C/JOR/CO/٣، الفقرة ١١).

 التشريعات

تالحظ اللجنة مع التقدير أن نشر االتفاقية في الجريدة الرسمية بموجب القانون رقم ٥٠ لسنة ٢٠٠٦، عمًال   -١١
اللجنة  لكن  المحلية.  القوانين  على  ا<ولوية  لها  وأن  القانوني  وضعها  أوضح  قد  اللجنة،  قدمتها  سابقة  بتوصية 
قلقة إزاء التأخر الكبير في اعتماد قانون حقوق الطفل ومشروع قانون ا<حداث. وتشعر اللجنة بالقلق أيض� <ن 

جهود مواءمة اxطار القانوني المحلي مع مبادئ االتفاقية وأحكامها ال تزال غير كافية.

الحقوق  بجميع  إحاطته  وضمان  إبطاء  دون  الطفل  حقوق  قانون  سّن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -١٢
قانون  مشروع  اعتماد  في  الطرف  الدولة  تعّجل  بأن  كذلك  اللجنة  وتوصي  االتفاقية.  عليها  تنص  التي  والمبادئ 
با<طفال  المتعلقة  المحلية  القوانين  جميع  بدقة  الطرف  الدولة  تراجع  بأن  توصيتها  اللجنة  وتكرر  ا<حداث. 
واللوائح اxدارية ذات الصلة بغية ضمان استنادها إلى الحقوق ومطابقتها لالتفاقية (CRC/C/JOR/CO/٣، الفقرة ١٣).

 تخصيص الموارد

المخصصة  الميزانيات  لتحليل  ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  أجراها  التي  بالدراسة  اللجنة  ترحب   -١٣
لlطفال، فضًال عن وضع نموذج للميزانية يتضمن ا<هداف االستراتيجية والمهام التي تضطلع بها كل وزارة من 
الميزانية  في  العامة  التخفيضات  إزاء  اللجنة  يساور  القلق  لكن  حقوقهم.  وحماية  ا<طفال  احتياجات  تلبية  أجل 

الوطنية التي تهدد التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مجال نماء الطفل.

xعمال  المخصصة  "الموارد  بشأن   ٢٠٠٧ عام  في  اللجنة  نّظمته  الذي  العامة  المناقشة  يوم  ضوء  في   -١٤
الدولة  تقوم  بأن  اللجنة  توصي  االتفاقية،  من  و٦  و٤   ٢ المواد  على  وبالتركيز  الدول"،  مسؤولية   - الطفل  حقوق 

الطرف بما يلي:

(أ)        مواصلة تخصيص موارد كافية في الميزانية xعمال حقوق الطفل، عمًال بالمادة ٤ من االتفاقية؛  

(ب)    إجــراء تقييمات منهجيــة <ثر السياسات الهادفـــة إلى تقليـــص العجز في الميزانية الوطنية على   
في  سلب�  قد تؤثر  سياسات  أي  اعتماد  التقييمات، االمتناع عن  تلك  نتيجة  الطفل، وبناًء على  حقوق 

ا<طفال؛

في  الطفل  حقوق  على  قائم  نهج  اعتماد  الطرف،  الدولة  وضعته  الذي  الميزانية  نموذج  على  بناًء  (ج)       
في  واستخدامها  للطفل  المخصصة  للموارد  تتّبع  نظام  بتطبيق  وذلك  الدولة،  ميزانية  وضع 
على  أيض�  اللجنة  وتحث  الطفل.  مجال  في  االستثمار  حجم  إبراز  وبالتالي  عام،  بشكل  الميزانية 
في  القطاعات  من  قطاع  أي  في  االستثمارات  <ثر  تقييمات  إجراء  أجل  من  التتّبع  نظام  استخدام 

مصالح الطفل الفضلى، وضمان قياس اختالف أثر هذه االستثمارات بين الفتيات والفتيان؛

تدابير  تتطلب  قد  التي  الضعف  أو  الحرمان  أوضاع  في  لlطفال  استراتيجية  ميزانية  بنود  تحديد  (د)      
اجتماعية إيجابية، وضمان حماية بنود الميزانية هذه حتى في أوقات ا<زمات االقتصادية أو الكوارث 

الطبيعية أو حاالت الطوارئ ا<خرى.

(7)

(1) (٢)

قام  أن  وبعد   .(UNCRC) الطفل  لحقوق  المتحدة  ا<مم  اتفاقية  في  طرف�  الهاشمية  ا<ردنية  المملكة  تعد 
التقرير  وقدم   .١٩٩٣ عام  من  الثاني  تشرين  شهر  في  ا<ولي  تقريره  ا<ردن  قدم  االتفاقية،  هذه  على  بالمصادقة 
الدوري الثاني الذي كان مقرر� في عام ١٩٩٨ في شهر أيلول من عام ١٩٩٩. وقدم التقرير الدوري الثالث الذي كان 
الرابع  التقريرين  تقديم  تم  ولذلك  سنوات.  ثالث  مدته  وبتأخير   ٢٠٠٦ عام  من  آذار  شهر  في   ٢٠٠٣ عام  في  مقرر� 
الختامية  المالحظات  اعتماد  وتم   ٢٠١٤ عام  في  الطفل  حقوق  لجنة  فيهما  ونظرت   ٢٠١٣ عام  في  مع�  والخامس 
والتوصيات في ١٨ تموز من عام ٢٠١٤. ومن المقرر أن يصدر التقرير الدوري السادس لlردن في ٢٢ حزيران من عام 
٢٠١٩ حيث بقي أقل من عامين. ولذلك من الضروري أن يكون هناك متابعة فعالة للمالحظات والتوصيات الختامية 
الحالية حتى نتمكن من االستعداد جيد� في الوقت الذي يتم فيه إعداد تقريرنا الدوري السادس المقرر تقديمه 

بعد أقل من عامين من ا¦ن.

المجاالت  من  مجال   ١٢ في  توزيعها  تم  التي  الختامية  والتوصيات  المالحظات  من  بندا   ٧١ مجموعه  ما  يوجد 
الرئيسية التي تشمل:

أ- التدابير العامة للتنفيذ (المواد ٤، و٤٢، و٤٤ (٦) من االتفاقية)
ب- المبادئ العامة (المواد ٢، و٣، و٦، و١٢ من االتفاقية)

ج- الحقوق والحريات المدنية (المواد ٧، و٨، و١٣-١٧)
د- العنف ضد ا<طفال (المواد ١٩، و٢٤ (٣)، و٢٨ (٢)، و٣٤، و٣٧ (أ)، و٣٩)

ه- البيئة ا<سرية والرعاية البديلة (المواد ٥، و٩-١١، و١٨ (١ و٢)، و٢٠، و٢١، و٢٥، و٢٧ (٤))
و- اxعاقة، والصحة ا<ساسية، والرفاه االجتماعي (المواد ٦، و١٨ (٣)، و٢٣، و٢٤، و٢٦، و٢٧ (١-٣)، و٣٣)

ز- التعليم وا<نشطة الترفيهية والثقافية (المواد ٢٨، و٢٩، و٣٠، و٣١)
ح- تدابير الحماية الخاصة (المواد ٢٢، و٣٠، و٣٢، و٣٣، و٣٥، و٣٦، و٣٧ (ب)- (د)، و٣٨-٤٠)

ط- المصادقة على البروتوكول االختياري المتعلق بإجراء  تقديم البالغات 
ي- المصادقة على ا<دوات الدولية لحقوق اxنسان

ك- المتابعة والنشر
ل- التقرير المقبل

ويشكل المجلس الوطني لشؤون ا<سرة (NCFA) ووزارة العدل ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ووزارة العمل 
ووزارة التنمية االجتماعية ووزارة الداخلية اكثر الجهات المسؤولة عن تنفيذ المالحظات والتوصيات الختامية إلى 
جانب  وإلى  المحافظات.  في  الحكومية  الجهات  بعض  ذلك  في  بما  ا<خرى  واxدارات  الجهات  من  عدد  جانب 
الوزارات والهيئات الحكومية، تلعب وكاالت ا<مم المتحدة المعنية، والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، 
وا<وساط ا<كاديمية، ووسائل اxعالم، وغيرها من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، والمجتمعات المحلية، 

وا<سر دورا رئيسيا في ضمان تنفيذ برنامج المالحظات والتوصيات الختامية.

وإلى جانب النظر في التقرير الدوري الموحد الرابع والخامس لlردن، نظرت اللجنة أيض� في التقارير ا<ولية لlردن 
المسلحة  النزاعات  في  ا<طفال  باشتراك  والمتعلقة  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري  البروتوكول  بموجب 

(3) (4)

باء- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 من االتفاقية)

عدم التمييز

غير  وأب  أردنية  <م  المولودين  ا<طفال  ضد  القانون  بحكم  التمييز  إزاء  قلقها  عن  مجدد�  اللجنة  تعرب    -١٥
إزاء  أيض�  بالقلق  اللجنة  وتشعر  الزواج.  إطار  خارج  المولودين  ا<طفال  ضد  والتمييز  ا<ب،  جنسية  على  بناًء  أردني 
في  يعيشون  الذين  وا<طفال  اxعاقات  ذوو  وا<طفال  فلسطيني  أصل  من  ا<طفال  منه  يعاني  الذي  التمييز 

المؤسسات وا<طفال الذين يعيشون في فقر مدقع وا<طفال في المناطق النائية.

"أطفاًال  أو  شرعيين"  "غير  بوصفهم  لlطفال  التمييزية  التصنيفات  إلغاء  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -١٦
ضحايا للسفاح"، واعتماد استراتيجية استباقية وشاملة من أجل القضاء على التمييز على أي أسس بحكم القانون 

والواقع، والتمييز ضد جميع فئات ا<طفال في أوضاع التهميش أو الحرمان.

وتعرب اللجنة عن القلق <ن تشريعات الدولة الطرف وطريقة تطبيقها ال تزال تميز ضد الفتيات، وبا<خص   -١٧
المعاهدات.  هيئات  من  المتكررة  التوصيات  من  الرغم  على  العنف،  من  والحماية  والزواج  الميراث  مجاالت  في 
وتشعر اللجنة بالقلق أيض� لعدم كفاية الجهود التي تبذلها الدولة الطرف، بما في ذلك مع رجال الدين وقادة 
والقواعد  والممارسات  المواقف  وتغيير  لمكافحة  الجماهيري،  اxعالم  ووسائل  التعليمية  والمؤسسات  الرأي 
الضارة التي تتغاضى عن التمييز ضد الفتيات وانتهاكات حقوقهن في إطار االتفاقية، بما في ذلك العنف القائم 

على نوع الجنس، على الرغم من أن الفتيات ال يزلن يواجهن التمييز من أبكر مراحل حياتهن وطيلة طفولتهن.

اxبطاء.  من  مزيد  دون  الفتيات  ضد  تميز  التي  التشريعات  جميع  إلغاء  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -١٨
وينبغي للدولة الطرف أن تمنح ا<ولوية العتماد استراتيجية شاملة لمكافحة جميع أشكال التمييز ضد الفتيات، 
وتكرر  الفتيات.  ضد  والعنف  التمييز  إلى  وتؤدي  منتشرة  تزال  ال  التي  السلبية  الجنسانية  النمطية  للصور  والتصدي 
اللجنة توصيتها بضرورة دعوة القادة المحليين ورجال الدين وغيرهم من القادة إلى االضطالع بدور أكثر فاعلية 
ذلك  في  المحلية  المجتمعات  إلى  التوجيه  وتقديم  عليه،  والقضاء  الطفالت  ضد  العنف  منع  جهود  دعم  في 

الصدد (CRC/C/JOR/CO/٣، الفقرة ٣٢).

مصالح الطفل الفضلى

قانون  في  الرئيسية  المبادئ  أحد  الفضلى  الطفل  مصالح  جعل  في  الطرف  الدولة  رغبة  اللجنة  تالحظ   -١٩
ا<حوال الشخصية المؤقت رقم ٣٦ لسنة ٢٠١٠، لكن القلق يساورها <ن العديد من أحكام القانون تعكس إساءة 
التي  الجنسية  ونقل  والميراث  والزواج  الطفل  بحضانة  المتعلقة  تلك  سيما  وال  الفضلى،  الطفل  لمصالح  تفسير 
القانون  <ن  خاص  بشكل  بالقلق  اللجنة  وتشعر  االعتبار.  الفضلى  مصالحه  إيالء  في  الطفل  حق  مع  تتعارض 
(المادة ٣٠٨ من قانون العقوبات) والفقه القضائي في الدولة الطرف يتيحان اعتبار زواج الفتاة من مغتصبها أمر� 

يصب في مصلحتها الفضلى، على الرغم من أن هذا الخيار يشّكل بحد ذاته انتهاك� خطير� لالتفاقية.

إيالء  في  الطفل  بحق  المتعلق   (٢٠١٣)١٤ رقم  العام  اللجنة  تعليق  ضوء  في  الطرف،  الدولة  اللجنة  تذّكر   -٢٠
التي  الحقوق  بجميع  والفعال  الكامل  التمتع  ضمان  إلى  يهدف  الحق  هذا  أن  ا<ول،  االعتبار  الفضلى  مصالحه 
تعترف بها االتفاقية وإلى ضمان النماء الكلي لlطفال. وتوصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف إدماج هذا الحق 
جميع  عن  فضًال  والقضائية،  واxدارية  التشريعية  اxجراءات  جميع  في  ثابت  بشكل  وتطبيقه  مالئم  بشكل 
ع الدولة الطرف على  السياسات والبرامج والمشاريع التي لها صلة با<طفال أو تؤثر فيهم. وفي ذلك الصدد، تشجَّ
تحديد  في  سلطة  مواقع  يحتلون  الذين  المعنيين  ا<شخاص  لجميع  التوجيه  لتقديم  ومعايير  إجراءات  وضع 
مصالح الطفل الفضلى في جميع المجاالت، وفي منح تلك المصالح ا<همية التي تستحقها بوصفها اعتبار� أول. 
العامة  االجتماعية  الرعاية  مؤسسات  ذلك  في  بما  العامة،  جمهور  بين  والمعايير  اxجراءات  هذه  نشر  وينبغي 

والخاصة، فضًال عن المحاكم والسلطات اxدارية والهيئات التشريعية والقادة المحليين ورجال الدين.

(8)

الحق في الحياة والبقاء والنماء

٢١-  تعرب اللجنة عن عميق قلقها <ن المادة ٣٤٥ مكرر� من قانون العقوبات، التي استحدثتها الدولة الطرف 
ف،  ف، وبالتالي من ُحكم مخفَّ عن طريق تعديل، ال تستثني مرتكبي هذه الجرائم من االستفادة من العذر المخفِّ
جرائم  ُيسمى  ما  بذريعة  سنوي�  الفتيات  عشرات  قتل  استمرار  رغم  سنة   ١٥ من  أصغر  الضحية  كانت  حال  في  إّال 
يزلن،  وال  كّن،  الجرائم  لهذه  ضحايا  للوقوع  المعرضات  الفتيات  <ن  أيض�  شديد  بقلق  اللجنة  وتشعر  الشرف. 

ُيحتجزن تعسفي� في اxصالحيات ¦جال غير مسماة بداعي حمايتهن.

عن  تتغاضى  التي  القانونية  ا<حكام  جميع  إبطاء  دون  تلغي  أن  على  بقوة  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢٢
الجرائم القائمة على نوع الجنس، وال سيما المواد ٩٧ و٩٩ و٣٤٠ و٣٤٥ مكرر� من قانون العقوبات، وأن تضمن تلّقي 
الشرف،  جرائم  ُيسمى  ما  بذريعة  المرتكبة  الجرائم  فيها  بما  الجنس،  نوع  على  القائمة  الجرائم  مرتكبي  جميع 
عقوبات تتناسب مع خطورة جرائمهم. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيض� على إخالء سبيل جميع النساء والفتيات 
حماية  أي تدبير  أن  وضمان  البلد،  عموم  في  لحمايتهن  وآليات مالئمة  مالجئ  وإنشاء  فور�،  الحجز  في  الموَدعات 

موجه لهن يوَضع بمشاركتهن وموافقتهن.

احترام آراء الطفل

حق  تعزيز  أجل  من  بالتقرير  المشمولة  الفترة  أثناء  الطرف  الدولة  اتخذتها  التي  بالمبادرات  اللجنة  ترحب   -٢٣
الطفل في االستماع إليه، وال سيما عن طريق التشاور مع ا<طفال في سياق إعداد تقرير الدولة الطرف، والمسح 
اxجراءات  <ن  قلقها  عن  مجدد�  اللجنة  تعرب  ذلك،  ومع  ا<طفال.  برلمانات  وإنشاء  للشباب،  الثاني  الوطني 
يزال  ال  الطفل  آراء  احترام  و<ن  إليه،  االستماع  في  الطفل  حق  على  منهجي  بشكل  تنص  ال  واxدارية  القانونية 
محدود� نظر� للمواقف المجتمعية التقليدية من ا<طفال، وال سيما الفتيات، في داخل ا<سرة والمجتمع بشكل 

عام.

تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم ١٢(٢٠٠٩) المتعلق بحق الطفل في االستماع إليه،   -٢٤
الذي يؤكد أن حق الطفل في التعبير بحرية عن رأيه يشكل أحد أهم العناصر في كرامة الطفل، وأن ا<سرة التي 
العمر،  من  ا<ولى  المراحل  منذ  الجد  مأخذ  آراؤه  فيها  تؤخذ  والتي  بحرية  آرائه  عن  يعّبر  أن  فيها  للطفل  يمكن 
وتوصي  ا<وسع.  المجتمع  في  إليه  االستماع  في  الحق  لممارسة  الطفل  يعّد  ما  وهي  مهم�،  نموذج�  تشّكل 

اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

في  إليه  االستماع  في  الطفل  بحق  تعترف  التي  للتشريعات  الفعال  التنفيذ  لضمان  تدابير  اتخـــاذ  (أ)       
ا<خصائيين  امتثال  لضمان  إجراءات  و/أو  ُنظم  وضع  ذلك  في  بما  الصلة،  ذات  القانونية  الدعاوى 

االجتماعيين والمحاكم لهذا المبدأ.

(ب)     إجـــراء بحوث لتحديد أهم القضايا من وجهة نظر ا<طفال، وسماع آرائهم بشأنها، ومعرفة مدى   
مراعاة آرائهم في القرارات التي ُتتخذ داخل ا<سرة وتؤثر في حياتهم، وتحديد القنوات القائمة أو 
الوطني  الصعيد  على  القرار  صنع  عملية  في  ا<كبر  التأثير  ممارسة  من  تمّكنهم  التي  المحتملة 

والمحلي.

(ج)      تنفيـذ برامـج وأنشطــة توعيـة لتعزيز مشاركة جميع ا<طفال بصورة هادفة وقائمة على التمكين   
الفتيات  إيالء  مع  الطلبة،  مجالس  ضمن  ذلك  في  بما  والمدارس،  المحلي  والمجتمع  ا<سرة  في 

وا<طفال في أوضاع هشة اهتمام� خاص�.

(9)

جيم- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و17-13 من االتفاقية)

الحق في الجنسية

كّن  إذا  أمهاتهن  جنسية  اكتساب  ا<ردنيات  ا<مهات  أطفال  على  متعذر�  يزال  ال  <نه  قلقة  اللجنة  تظل   -٢٥
متزوجات من غير أردنيين، ما قد يؤدي إلى حالة انعدام الجنسية، ويتسبب في معاناة هؤالء ا<طفال وأسرهم 
والرعاية  التعليم  بخدمات  لالنتفاع  مثًال  مؤهلين  غير  ُيعتبرون  إنهم  إذ  اقتصادية،  صعوبات  ومن  التمييز  من 
الجنسية  بأن  تفيد  التي  المصداقية  وذات  بأدلة  المدعومة  التقارير  بالغ  بقلق  اللجنة  وتالحظ  المدعومة.  الصحية 
بشكل  يقيمون  الذين  الفلسطينية  وا<سر  ا<طفال  عشرات  من  بالتقرير  المشمولة  الفترة  في  ُسحبت  ا<ردنية 

دائم في ا<ردن، على الرغم من التطمينات التي قدمها وفد الدولة الطرف أثناء الحوار.

تكرر اللجنة توصيتها إلى الدولة الطرف بمراجعة قانون الجنسية ا<ردنية رقم ٦ لعام ١٩٥٤ وتعديله بغية   -٢٦
ضمان تمتع ا<م ا<ردنية المتزوجة بغير أردني بحقها في منح جنسيتها <طفالها على قدم المساواة مع الرجل 
الالجئة  ا<سر  من  ا<ردنية  الجنسية  سحب  عن  الكف  على  أيض�  الطرف  الدولة  اللجنة  وتحث  تمييز.  ودون 
خفض  اتفاقية  إلى  االنضمام  في  الطرف  الدولة  تنظر  بأن  أيض�  اللجنة  وتوصي  ا<ردن.  في  المقيمة  الفلسطينية 

حاالت انعدام الجنسية لعام ١٩٦١.

) و39) أ دال- العنف ضد اoطفال (المواد 19 و24(3) و28(2) و34 و37(

العقاب البدني

ترحب اللجنة بالمبادرات التي تنّفذها الدولة الطرف مثل حملة "مع� نحو بيئة مدرسية آمنة" التي تهدف   -٢٧
إلى تعريف المعلمين با<ساليب التربوية اxيجابية. لكن اللجنة قلقة <ن الصيغة المعدلة من المادة ٦٢ من قانون 
العقوبات ال تزال تجيز للوالدين وا<وصياء إنزال ضروب تأديب بأطفالهم وفق "ما يبيحه العرف العام"، ما دامت ال 
تلحق بهم أذى بدني�، و<ن مسح السكان والصحة ا<سرية في ا<ردن لعام ٢٠١٢ أظهر أن ٨٩ في المائة من ا<طفال 

يتعرضون لضروب تأديب عنيفة.

تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم ٨(٢٠٠٦) المتعلق بحق الطفل في الحماية من   -٢٨
العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة الذي شددت فيه اللجنة على رفض جميع أشكال 
العنف ضد ا<طفال، مهما كانت طفيفة، وعلى أن صالحيات الوالدين ال ينبغي في أي حال من ا<حوال أن تقّوض 

حق الطفل في حمايته من العقاب البدني. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

حظر�  ا<ماكن  جميع  في  البدني  العقاب  وحظر  إبطاء  دون  العقوبات  قانون  من   ٦٢ المادة  إلغاء  (أ)        
قطعي�؛

بصورة  قضائية  دعاوى  وإقامة  فعاًال،  تنفيذ�  البدني  العقاب  تحظر  التي  القوانين  تنفيذ  ضمان  (ب)    
منهجية ضد َمن ُيعاقبون ا<طفال بدني�؛

ا<طفال  بمشاركة  االجتماعية  والتعبئة  والتوعية  العام  التثقيف  مجاالت  في  دائمة  برامج  وضع  (ج)     
البدني،  للعقاب  الضارة  والنفسية  البدنية  ا¦ثار  تعالج  الدين،  ورجال  المحلية  والمجتمعات  وا<سر 
في  وتشاركية  عنيفة  وغير  إيجابية  أشكال  وتعزيز  الممارسة،  تلك  من  العامة  المواقف  تغيير  بغية 

تنشئة ا<طفال وتأديبهم كبديل عن العقاب البدني؛

منع  استراتيجيات  تصميم  في  ا<طفال،  ذلك  في  بما  ككل،  المجتمع  ومشاركة  إشراك  ضمان  (د)     
معاقبة ا<طفال بدني� وتنفيذها.

(١٠) (١١)

اsيذاء واsهمال

سيما  وال  المنزلي،  للعنف  التصدي  صعيد  على  الطرف  الدولة  اتخذتها  التي  بالخطوات  اللجنة  ترحب   -٢٩
اعتماد قانون الحماية من العنف ا<سري رقم ٦ لسنة ٢٠٠٨، والخطة االستراتيجية الوطنية لحماية ا<سرة والوقاية 
لثبوت  عميق  بقلق  تشعر  اللجنة  لكن  المنزلي.  العنف  حاالت  لتتّبع  نظام  وإنشاء   ،٢٠٠٥-٢٠٠٩ لlعوام  العنف  من 
قصور تلك التدابير عن االستجابة للشواغل الكثيرة التي أعربت عنها اللجنة في عام ٢٠٠٦، وهو ما يتضح من استمرار 

وقوع ا<طفال، وال سيما الفتيات، ضحايا ل¯يذاء واxهمال على نطاق واسع.

 ،٣/CRC/C/JOR/CO)  ٢٠٠٦ عام  من  توصياتها  لتنفيذ  ا<ولوية  من  مزيد  منح  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣٠
وسوء  المنزلي  العنف  عن  وطنية  دراسة  إجراء  بضرورة  المتعلقة  التوصيات  وبخاصة  فعاًال،  تنفيذ�   (٥٥ الفقرة 
ووضع  وطبيعتها،  وأسبابها  المشكلة  هذه  نطاق  تقييم  أجل  من  ا<سرة  داخل  وإيذائهم  ا<طفال  معاملة 
وسوء  ا<طفال  إيذاء  حاالت  لتحديد  فعال  نظام  ووضع  له،  والتصدي  المنزلي  العنف  لمنع  شاملة  استراتيجية 

معاملتهم واxبالغ عنها وإدارتها. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيض� على ما يلي:

أحكام  أي  وإلغاء  الزوجي،  االغتصاب  فيها  بما  المنزلي،  العنف  أشكال  جميع  يجّرم  قانون  اعتماد  (أ)       
قانونية تتسامح مع مرتكبي العنف المنزلي، وذلك على وجه ا<ولوية؛

(ب)     إنشاء قاعدة بيانات وطنية عن جميع حاالت العنف المنزلي المترّكب ضد ا<طفال؛  

والعادات  والتقاليد  المواقف  لتغيير  عملية  تدابير  واتخاذ  واxيذاء،  للعنف  الجذرية  ا<سباب  معالجة  (ج)      
والممارسات السلوكية التي كثير� ما تبرر العنف المنزلي، وال سيما ضد الفتيات؛

والتصدي  وإهمالهم،  ا<طفال  وإيذاء  المنزلي  العنف  منع  إلى  الرامية  المجتمعية  البرامج  تشجيع  (د)       
المحلي  المجتمع  وأفراد  والمتطوعين  السابقين  الضحايا  إشراك  منها  بطرق  المشاكل  لهذه 

ودعمهم في مجال التدريب؛

(ه)     ضمــان تقديم مستــوى مالئـــم من المساعدة الطبيــــة والقانونيـــة والنفسية والسكن لlطفال   
به  تعّهدت  الذي  االلتزام  مع  يتماشى  بما  اxيواء  دور  عدد  وزيادة  المنزلي،  العنف  ضحايا  والنساء 

الدولة الطرف في االستعراض الدوري الشامل لعام ٢٠٠٩ (A/HRC/٢٩/١١، الفقرة ٩٢-٢١)؛

(و)       تقديم معلومات مفصلة في تقريرها الدوري المقبل عن التدابير المتخذة للتصدي للعنف المنزلي   
ونتائج تلك التدابير.

االستغالل الجنسي واsيذاء الجنسي

تشعر اللجنة بقلق عميق <ن المادة ٣٠٨ من قانون العقوبات تتيح لمرتكبي جريمة االغتصاب اxفالت من   -٣١
العقاب إذا تزوجوا من الفتاة التي اعتدوا عليها. ويساور اللجنة قلق أيض� <ن المادة ٣١٠ من قانون العقوبات تتيح 
اللجنة  وتشعر  ا<خالق".  بفساد  "معروفة  ُتعتبر  الفتاة  كانت  إذا  العقاب  من  اxفالت  الجنسي  اxيذاء  لمرتكبي 
بالقلق أيض� <ن تشريعات الدولة الطرف ال تحمي الفتيان من اxيذاء الجنسي واالستغالل الجنسي، وال تنص على 

أحكام تتناسب مع خطورة الجرائم الجنسية المرتبكة ضد ا<طفال.

وجميع  العقوبات  قانون  من  و٣١٠   ٣٠٨ المادتين  إلغاء  في  التعجيل  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣٢
ا<حكام القانونية التي يمكن استخدامها للتساهل مع المعتدين على ا<طفال جنسي�. وينبغي للدولة الطرف 
الجنسي  اxيذاء  أشكال  جميع  من  الفتيان،  فيهم  بمن  ا<طفال،  لجميع  الكاملة  الحماية  تضمن  أن  أيض� 

واالستغالل الجنسي. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيض� على ما يلي:

(أ)       وضع آليات وإجراءات ومبادئ توجيهية لضمان إلزامية اxبالغ عن حاالت إيذاء ا<طفال واستغاللهم   
جنسي�؛

ا<طفال  لجميع  وفعالة  لlطفال  ومواتية  وسرية  إليها  الوصول  يسهل  إبالغ  قنوات  توفر  ضمان  (ب)     
لتمثيل  قانوني  وصي  أو  الوالدين  أحد  وجود  يوِجب  الذي  الشرط  وإلغاء  االنتهاكات،  هذه  ضحايا 

الطفل الضحية؛

(ج)      تنفيذ أنشطة توعية لمكافحة الوصم االجتماعي لضحايا االستغالل الجنسي واxيذاء الجنسي، بما   
في ذلك سفاح المحارم؛

الضحايا وفق�  التعافي وإعادة اxدماج االجتماعي لlطفال  (د)     ضمان وضع برامج وسياسات من أجل   
<غراض  لlطفال  الجنسي  االستغالل  لمكافحة  العالمي  المؤتمر  اعتمدها  التي  الختامية  للوثائق 
بالبرازيل،  جانيرو  دي  وريو  باليابان،  ويوكوهاما  ستوكهولم،  في  و٢٠٠٨  و٢٠٠١   ١٩٩٦ ا<عوام  في  تجارية 

على التوالي.

الممارسات الضارة

الفتيات،  آالف  وزواج  الطرف،  الدولة  في  القاصرات  الفتيات  زواج  حاالت  في  الزيادة  إزاء  قلقة  اللجنة  تزال  ال   -٣٣
منهن من لم تتجاوز الخامسة عشرة، كل سنة نتيجة اxفراط في اللجوء إلى االستثناءات من السن الدنيا للزواج، 
والسلطة التقديرية الواسعة الممنوحة لقاضي القضاة وا<وصياء القانونيين في ذلك الصدد. ويساور اللجنة قلق 
بشكل خاص <ن حاالت الفقر وحاالت الحمل خارج إطار الزواج غالب� ما تؤدي في الممارسة الواقعية إلى إجازة هذا 

الزواج.

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فاعلة لوضع حد لممارسة الزواج المبكر والقسري. كما تكرر   -٣٤
CRC/C/-) المبكر الزواج  عن  الناشئة  الكثيرة  السلبية  با¦ثار  توعية  حمالت  الطرف  الدولة  تنّفذ  بأن  توصيتها  اللجنة 

JOR/CO/٣، الفقرة ٢٨).

الوصول إلى العدالة وسبل االنتصاف

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعلومات التي قدمها الوفد وتفيد بأن من المتعذر على ا<طفال دون سن   -٣٥
الخامسة عشرة تقديم شكاوى بشأن انتهاكات حقوقهم إذا لم يكن الوالدان أو ا<وصياء القانونيون موجودين 

لمساعدتهم. ويساور اللجنة القلق أيض� إزاء االفتقار إلى آليات لدعم ا<طفال في اxبالغ عن ادعاءاتهم.

وسبل  العدالة  إلى  ا<طفال  وصول  لضمان  الالزمة  التدابير  جميع  اتخاذ  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣٦
واسع  بشكل  عنها  ومعلن  آمنة  إبالغ  آليات  وضع  أمور،  جملة  بين  من  الطرف،  للدولة  وينبغي  الفعالة.  االنتصاف 
الصحة  مجاَلي  في  مساَعدة  خدمات  ا¦ليات  هذه  تترافق  وأن  ا<طفال،  لفائدة  إليها  الوصول  ويسهل  وسرية 
العامة والدعم االجتماعي، وإلغاء شرط حضور والد الطفل لمساعدته في تقديم الشكوى. وتحث اللجنة الدولة 
ووضع  واضحين،  وتدريب  توجيه  على  ا<طفال  شكاوى  يتلقون  الذين  ا<شخاص  حصول  ضمان  على  أيض�  الطرف 

إجراءات تحقيق مراعية للطفل.

هاء- البيئة اoسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و11-9 و18(1 و2) و20 و21 و25 و27(4))

البيئة اoسرية   

CRC/C/-) تكرر اللجنة قلقها <ن القانون ما زال ال يوزع المسؤوليات الوالدية بالتساوي بين ا¦باء وا<مهات  -٣٧
JOR/CO/٣، الفقرة ٤٩)، نظر� الستمرار تطبيق أحكام تمييزية من قانون ا<حوال الشخصية المؤقت لسنة ٢٠١٠. كما

(١٢)

يساور اللجنة قلق إزاء ما يلي:

(أ)        مع أن القانون فرض قيود� معّينة على تعدد الزوجات، فإنه ال يزال يجيزه، وهذه حالة تتعارض مع   
كرامة النساء والفتيات الالتي يدخلن هذا الزواج، وتؤثر سلب� في ا<طفال؛

تمتعهم  دون  يحول  ما  مسلم،  غير  ورجل  مسلمة  المرأة  المولودين  با<طفال  القانون  يعترف  ال  (ب)      
بجميع حقوقهم على قدم المساواة مع ا<طفال ا¦خرين؛

(ج)       في حالة الطالق، تمنح المادة ١٧٣ من قانون ا<حوال الشخصية المؤقت ا<م حضانة أطفالها حتى   
بلوغهم سن الخامسة عشرة، ولكن فقط حتى سن السابعة إذا كانت غير مسلمة.

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تقاسم ا<مهات وا¦باء المسؤولية عن أطفالهم بالتساوي، عمًال   -٣٨
بالفقرة ١ من المادة ١٨ من االتفاقية، وعلى ضمان عدم تمييز القوانين ضد الطفلة. وتحث اللجنة الدولة الطرف 

أيض� على ما يلي:

النساء  ضد  تميز  التي  ا<حكام  جميع  إلغاء  وضمان  المؤقت  الشخصية  ا<حوال  قانون  تنقيح  (أ)   
والفتيات وتؤثر سلب� في أطفالهن، كتلك التي تجيز تعدد الزوجات؛

غير  ورجل  مسلمة  امرأة  بين  زواج  من  المولودين  ا<طفال  ضد  التمييز  أشكال  من  شكل  أي  منع  (ب)   
مسلم، والقضاء عليها؛

لمبدأ  وفق�  القرارات  جميع  اتخاذ  ضمان  بغية  الطفل،  بحضانة  المتعلقة  تشريعاتها  مراجعة  (ج)   
تمّيز  التي  ا<حكام  وإلغاء  االتفاقية،  من  و١٢   ٣ المادتين  مع  تمشي�  وذلك  الفضلى،  الطفل  مصالح 

ضد ا<طفال <مهات غير مسلمات.

أسرية اoطفال المحرومون من بيئة 

أول  وإنشاء   ،٢٠٠٩ لسنة   ٤٩ رقم  اxيوائية  ا<طفال  رعاية  دور  وإدارة  ترخيص  نظام  باعتماد  اللجنة  ترحب   -٣٩
برنامج xيواء ا<طفال في محافظة الزرقاء. لكن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم انخفاض عدد ا<طفال المودعين 
في  كثيرة  أحيان  في  المتزوجات  غير  ا<مهات  أطفال  إيداع  وإزاء  بالتقرير،  المشمولة  الفترة  أثناء  مؤسسات  في 
ا<طفال  يجعل  ما  بعد،  سليم  نحو  على  اxيواء  برنامج  تنظيم  لعدم  أيض�  قلق  اللجنة  ويساور  مؤسسات. 

المحرومين من بيئتهم ا<سرية عرضة ل¯يذاء واxهمال.

تتخذ  بأن  وتوصيها  لlطفال،  البديلة  للرعاية  التوجيهية  المبادئ  إلى  الطرف  الدولة  انتباه  اللجنة  تلفت   -٤٠
تدابير فاعلة للتسريع في االنتقال من إيداع ا<طفال في أطر الرعاية المؤسسية إلى الرعاية ا<سرية، وأن تعزز في 
سبيل ذلك جهودها لوضع نظام لكفالة ا<طفال المحرومين من أسرهم يكون خاضع� للوائح تنظيمية جيدة. 

وينبغي للدولة الطرف أيض� ما يلي:

(١٣)

(أ)       ضمان تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية المناسبة لمراكز الرعاية البديلة وخدمات حماية   
في  إدماجهم  وإعادة  فيها  المودعين  ا<طفال  تأهيل  إعادة  تيسير  أجل  من  الصلة  ذات  الطفل 

المجتمع إلى أقصى حد ممكن؛

(ب)     تقديم الدعم لlمهات غير المتزوجات لتمكينهن من رعاية أطفالهن، وتنظيم حمالت توعية من   
أجل القضاء على الوصم االجتماعي المرتبط بالحمل خارج إطار الزواج؛

(ج)     العمـل على توفيـر ضمانـات مناسبــة ومعايــير واضحــــة تستند إلى احتياجات الطفل ومصالحه   
الفضلى من أجل اتخاذ قرار بشأن إيداعه في أطر الرعاية البديلة من عدمه؛

(د)     ضمان إجراء مراجعة دورية لحاالت إيداع ا<طفال في أطر الرعاية البديلة وفي المؤسسات، ورصد   
جودة الرعاية فيها، بطرق منها توفير قنوات يسهل الوصول إليها من أجل اxبالغ عن سوء معاملة 

ا<طفال ورصده وتصحيحه.

واو-  اsعاقة والصحة اoساسية والرعاية االجتماعية (المواد 6 و18(3) و23 و24 و26 و
27(3-1) و33)

اoطفال ذوو اsعاقة

ا<على  المجلس  وإنشاء   ٢٠٠٧ لسنة   ٣١ رقم  المعوقين  ا<شخاص  حقوق  قانون  باعتماد  اللجنة  ترحب   -٤١
لكنها  اxعاقة (٢٠٠٧-٢٠١٥).  ذوي  لlشخاص  الوطنية  االستراتيجية  اعتماد  عن  فضًال  المعوقين،  ا<شخاص  لشؤون 

تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ)       عدم استخـدام المــادة ٢ من القانــون رقم ٣١ تعريف اxعاقة الوارد في اتفاقية حقوق ا<شخاص   
ذوي اxعاقة، وإنما اعتمادها نموذج� طبي� ل¯عاقة؛

(ب)     محدودية البيانات المتاحة عن ا<طفال ذوي اxعاقة؛  

بصورة  إّال  إدماجهم  تعزز  ال  خاصة  صفوف  في  الحاالت  معظم  في  اxعاقة  ذوي  ا<طفال  وضع  (ج)       
محدودة نظر� لمحدودية التدابير المتخذة لتطوير التعليم الجامع؛

(د)       عدم حصول الغالبية العظمى من ا<طفال ذوي اxعاقة وا<طفال الذين يعانون من صعوبات في   
مختصين،  وموظفين  اجتماعيين  وأخصائيين  معلمين  وجود  مثل  مناسب،  دعم  على  التعلم 

لضمان إدماجهم إدماج� فعاًال في المدارس العادية؛

(ه)     استمرار ّشح التدابير الرامية إلى إدماج ا<طفال ذوي اxعاقة في ا<نشطة الترفيهية والثقافية في   
الدولة الطرف.

في ضوء المادة ٢٣ من االتفاقية وتعليق اللجنة العام رقم ٩(٢٠٠٦) المتعلق بحقوق ا<طفال المعوقين،   -٤٢
هذا  وتعزيز  اxعاقة  مع  التعامل  في  اxنسان  حقوق  على  القائم  النهج  اعتماد  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث 
وبأن  المجتمع،  يضعها  التي  والمواقفية  البيئية  الحواجز  في  تكمن  المعيقة  العوامل  بأن  يعترف  الذي  النهج 
في  فاعلين  ومساهمين  مشاركين  يصبحوا  أن  وبمقدورهم  الخاصة  حقوقهم  اxعاقة  ذوي  ا<طفال  لجميع 

المجتمع. وينبغي للدولة الطرف ما يلي:

(١٤)

(١٦) (١٧) (١٨) (١٩) (٢٠) (٢١) (٢٢) (٢٣) (٢٤)

(٢٥) (٢٦) (٢٧) (٢٨) (٢٩) (٣٠) (٣١) (٣٢) (٣٣) (٣٤) (٣٥)

مع  التعامل  في  االجتماعي  النموذج  يعكس  بما   ٢٠٠٧ لسنة   ٣١ رقم  القانون  من   ٢ المادة  تعديل  (أ)       
اxعاقة؛

نظر�   ،٢٠١٤ لعام  الوطني  التعداد  إطار  في  اxعاقة  ذوي  ا<طفال  عن  مالئمة  بيانات  جمع  تنظيم  (ب)     
<هميتها في وضع برامج وسياسات لهم؛

(ج)       وضـع سياسـة شامـلة من أجـل تطـوير التعليـم الجامع وضمان منحه ا<ولوية على إيداع ا<طفال   
العقلية  اxعاقات  ذوي  ا<طفال  إلى  خاص  بشكل  االلتفات  مع  متخصصة،  مؤسسات  في 

والمتعددة؛

(د)      تشغيل أعداد كافية من المعلمين والمهنيين المتخصصين لتقديم الدعم الفردي لlطفال في   
جميع المدارس، وضمان تدريب جميع المهنيين تدريب� مناسب� ليتمكن جميع ا<طفال ذوي اxعاقة 

من التمتع بصورة فعالة بحقهم في تعليم جامع ذي جودة؛

(ه)     اتخاذ جميع التدابير الالزمة لضمان إدماج ا<طفال ذوي اxعاقة في ا<نشطة الترفيهية والثقافية؛  

الوصم  مكافحة  أجل  من  وا<سر  العامة  وجمهور  الحكومة  تستهدف  توعية  حمالت  تنفيذ  (و)     
االجتماعي والتحامل اللذين يعاني منهما ا<طفال ذوو اxعاقة، وتعزيز صورة إيجابية عن ا<طفال 

والبالغين ذوي اxعاقة؛

(ز)       النظر في التصديق على البروتوكول االختياري التفاقية حقوق ا<شخاص ذوي اxعاقة.  

الصحة والخدمات الصحية

عن  فضًال  ا<طفال،  ووفيات  النفاسية  الوفيات  خفض  صعيد  على  المحرز  الكبير  بالتقدم  اللجنة  ترحب   -٤٣
اعتراف الدولة الطرف بالحاجة إلى مزيد من الجهود لخفض معدل وفيات ا<طفال دون سن الخامسة. وتالحظ 
اللجنة باهتمام أيض� إقرار قانون الضمان االجتماعي المؤقت رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ الذي يمنح ا<طفال الحق في التمتع 

بعدد من إعانات الضمان االجتماعي. لكن قلق� بالغ� يساور اللجنة لما يلي:

(أ)        المعدالت المفزعة لسوء التغذية بين ا<طفال في مخيم الزعتري؛  

(ب)     سـوء التغذيـة الـذي ال يزـال يؤثـر بصـورة أكبـر في ا<طفـال الذيـن يعيشـون في المناطــــــق النائية   
وا<طفال المنتمين <فقر الشرائح السكانية؛

(ج)       ا<مراض المعدية التي ال تزال ا<سباب الرئيسية لمراضة ا<طفال؛  

(د)       تغطية جميع ا<طفال بالتأمين الصحي التي لم تتحقق بعد.  

يمكن  صحي  مستوى  بأعلى  التمتع  في  الطفل  حق  بشأن   (٢٠١٣)١٥ رقم  العام  اللجنة  تعليق  ضوء  في   -٤٤
بلوغه، توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف حصول جميع ا<طفال بالتساوي على خدمات صحية ذات جودة 
ا<طفال  سيما  وال  وتهميش�،  حرمان�  الحاالت  أشد  في  لlطفال  ا<ولوية  منح  إلى  تهدف  تدابير  اعتماد  طريق  عن 
تتخذ  أن  أيض�  الطرف  للدولة  وينبغي  المعدية.  وا<مراض  ا<طفال  تغذية  لسوء  التصدي  طريق  وعن  الالجئين، 

التدابير الالزمة من أجل شمول جميع ا<طفال بالتأمين الصحي على النحو الواجب.

صحة المراهقين

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تجريم اxجهاض في جميع الحاالت بموجب المادة ٣٢١ من قانون العقوبات،   -٤٥
ويساور  للخطر.  حياتهن  تعّرض  مأمونة  غير  بطريقة  الخفاء  في  اxجهاض  إلى  المراهقات  لجوء  إلى  يؤدي  ما 
اللجنة قلق أيض� إزاء عدم توفر معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين صحة المراهقين، بما 

في ذلك عن طريق التثقيف في مجال الصحة الجنسية واxنجابية وتحسين خدمات الصحة العقلية للشباب.

في ضوء تعليق اللجنة العام رقم ٤(٢٠٠٣) المتعلق بصحة المراهقين ونمّوهم في إطار اتفاقية حقوق   -٤٦
الطفل وتعليقها العام رقم ١٥(٢٠١٣) المتعلق بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، تحث 
اللجنة الدولة الطرف على أن تزيل صفة الجرم عن اxجهاض، وأن تراجع تشريعاتها، بشكل خاص من أجل كفالة 
دائم�.  واحترامها  اxجهاض  قرارات  في  ا<طفال  آراء  سماع  تضمن  وأن  الحوامل،  للمراهقات  الفضلى  المصالح 
شاملة  سياسة  الطرف  الدولة  تعتمد  بأن  وتوصي   (٦٥ الفقرة   ،٣/CRC/C/JOR/CO) السابقة بتوصيتها  اللجنة  وتذّكر 
في  واxنجابية  الجنسية  الصحة  مجال  في  التثقيف  إدراج  تضمن  وبأن  واxنجابية،  الجنسية  المراهقين  لصحة 
وا<مراض  المبكر  الحمل  منع  على  بتركيز  والمراهقين،  المراهقات  لفائدة  وتوجيهه  اxلزامية  المدرسية  المناهج 

المنقولة جنسي�.

اsيدز وفيروس نقص المناعة البشرية

البشرية/اxيدز  المناعة  نقص  فيروس  مكافحة  بشأن  الوطنية  االستراتيجية  بالخطة  اللجنة  ترحب   -٤٧
بفيروس  المعرفة  إلى  كبير  بشكل  عموم�  والسكان  المراهقين  افتقار  استمرار  بقلق  تالحظ  أنها  غير   ،(٢٠١٢-٢٠١٦)
المشورة  خدمات  إلى  والفتيات  النساء  وصول  تعّذر  إزاء  أيض�  بالقلق  اللجنة  وتشعر  البشرية/اxيدز.  المناعة  نقص 
ل¯صابة  عرضة  ا<شد  الفئات  على  الذكرية  الواقيات  توزيع  ضمان  وعدم  الحوامل،  رعاية  عيادات  في  والفحص 

بالفيروس، بمن في ذلك المراهقون.

وحقوق  البشرية/اxيدز  المناعة  نقص  بفيروس  المتعلق   (٢٠٠٣)٣ رقم  العام  اللجنة  تعليق  ضوء  في   -٤٨
الطفل، توصي اللجنة بأن تحّسن الدولة الطرف إمكانية الحصول على معلومات وخدمات ذات جودة ومناسبة 
بأن  اللجنة  وتوصي  واxنجابية.  الجنسية  والصحة  البشرية/اxيدز  المناعة  نقص  فيروس  مجال  في  ا<طفال  لسن 
بين  المشترك  المتحدة  ا<مم  برنامج  منها  جهات  من  التقنية  المساعدة  ذلك  سبيل  في  الطرف  الدولة  تلتمس 

منظمات ا<مم المتحدة لمكافحة اxيدز ومنظمة ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

المستوى المعيشي

ترحب اللجنة بالتقدم الهام الذي أحرزته الدولة الطرف على صعيد التنمية البشرية، لكنها تشعر بالقلق   -٤٩
<ن وطأة الفقر في الدولة الطرف تطال ا<طفال أكثر من غيرهم بكثير، و<ن صندوق المعونة الوطنية ما زال ال 
في  العجز  تقليص  إلى  تهدف  مالية  سياسات  اعتماد  <ن  أيض�  بالقلق  اللجنة  وتشعر  كاٍف.  بشكل  يشملهم 
الفترة  في  الفقر  مكافحة  صعيد  على  الطرف  الدولة  أحرزته  الذي  التقدم  في  سلب�  أّثر  الوطنية  الميزانية 
المشمولة بالتقرير. ويساور اللجنة قلق كذلك <ن الكثير من ا<سر الفلسطينية تعيش في فقر في الدولة الطرف 
وضع  إلى  تفتقر  كونها  المجانية  ا<ساسية  الخدمات  أو  الوطنية  المعونة  صندوق  من  االستفادة  عليها  ويتعذر 

قانوني.

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إجراء مشاورات محددة ا<هداف مع ا<سر وا<طفال ومنظمات   -٥٠
االستراتيجيات  تعزيز  أجل  من  ا<طفال  فقر  مسألة  بشأن  الطفل  حقوق  مجال  في  الناشطة  المدني  المجتمع 
منح  تضمن  أن  أيض�  الطرف  للدولة  وينبغي  الفقر.  من  الحد  خطة  في  الطفل  حقوق  إعمال  إلى  الرامية  والتدابير 
ا<طفال الذي يعيشون في فقر ا<ولوية في صندوق المعونة الوطنية وإجراء تقييمات ٣<ثر السياسات والتدابير 
الهادفة إلى تقليص العجز في الميزانية الوطنية على ا<طفال. وتحث اللجنة الدولة الطرف على معالجة الوضع 
لlطفال  المجانية  ا<ساسية  الخدمات  تقديم  وضمان  فيها،  تقيم  التي  الفلسطينية  لlسر  القانوني 

الفلسطينيين وشمولهم في صندوق المعونة الوطنية.

زاي- التعليم واoنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28 و29 و30 و31)

التعليم، بما يشمل التدريب والتوجيه المهنيين

معدل  من  للحد  بالتقرير  المشمولة  الفترة  في  الطرف  الدولة  بذلتها  التي  الجهود  بارتياح  اللجنة  تالحظ   -٥١
التسرب وتطوير التعليم المبكر. لكنها ال تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

عن  فضًال  أردنيين،  غير  وآباء  أردنيات  <مهات  ا<طفال  بينهم  ومـن  ا<ردنييـن،  غيـر  ا<طفـال  تعـرض  (أ)       
ا<حيان،  بعض  في  ا<ردنية،  الجنسية  منهم  ُسحبت  ممن  فلسطيني  أصل  من  لوالدين  ا<طفال 
غير  وهم  الحكومية،  والثانوية  االبتدائية  بالمدارس  بالتحاقهم  يتعلق  فيما  تمييزية  لممارسات 

مؤهلين لالستفادة من التعليم العام المجاني؛

(ب)     محدودية فرص وصول الشابات المتزوجات إلى نظام التعليم؛  

(ج)       مالحظة زيادة في عدد الطالب، وال سيما الفتيان، الذين تسربوا من المدارس <سباب اقتصادية على   
مدار ا<عوام ا<خيرة؛

(د)      استمرار انتشار العنف في المدارس على نطاق واسع، وال سيما ضد ا<طفال ¦باء غير أردنيين.  

تحث اللجة الدولة الطرف على ما يلي:  -٥٢

(أ)       اتخاذ تدابير فورية لضمان تمتع جميع ا<طفال الذين يعيشون فيها بحقهم في تعليم ابتدائي   
مجاني دون تمييز، وتحقيق� لذلك، تعديل التشريعات والتصدي للممارسات التي تؤدي إلى التمييز 

ضد ا<طفال من أصل فلسطيني وا<طفال <مهات أردنيات وآباء غير أردنيين؛

(ب)    ضمان دعم المراهقات الحوامل وا<مهات المراهقات ومساعدتهن على مواصلة تعليمهن في   
المدارس العادية؛

(ج)       اتخاذ التدابير الالزمة لتحسين القدرة على الوصول إلى التعليم وتحسين جودته، وتوفير تدريب ذي   
جودة للمعلمين، بتركيز خاص على المناطق الريفية بغية التصدي لمشكلة التسرب من المدرسة؛

(د)      مواصلة التوسع في تعليم الطفولة المبكرة وفق سياسة شاملة وكلية لرعاية الطفولة المبكرة   
ونمائها.

أهداف التعليم

ترحب اللجنة بالمبادرات الرامية إلى تعميم المنظور الجنساني في التعليم التي وردت في تقرير الدولة   -٥٣
بالقلق  تشعر  لكنها  السلبية.  النمطية  الصور  تتحدى  للمعلمين  وأدلة  مدرسية  كتب  تطوير  وبخاصة  الطرف، 
صورتهن  تقوض  التي  الفتيات،  ضد  الراسخة  السلبية  النمطية  الصور  الستمرار  التصدي  عن  المبادرات  هذه  لقصور 

عن أنفسهن. كما تأسف اللجنة لعدم بذل جهود كافية لتطوير التعليم في مجاَلي التسامح والسالم.

على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث  التعليم،  بأهداف  المتعلق   (٢٠٠١)١ رقم  العام  اللجنة  تعليق  مراعاة  مع   -٥٤
تعزيز الجهود التي تبذلها لتعميم المناهج التعليمية غير القائمة على صور نمطية التي تتصدى لlسباب البنيوية 
جميع المستويات. وتوصي  للتمييز الجنساني، وتعزيز الفرص التعليمية واxنجاز التعليمي للفتيات والفتيات على 
المناهج  في  والسالم  التسامح  مجاَلي  في  التثقيف  xدماج  جهودها  الطرف  الدولة  تكثف  بأن  أيض�  اللجنة 

المدرسية.

حاء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب)-(د) و
(38-40

اoطفال ملتمسو اللجوء واoطفال الالجئون

تثني اللجنة على الدولة الطرف لجميع التدابير التي اتخذتها من أجل التعامل مع التدفق الهائل لالجئين   -٥٥
من  العاملين  ا<طفال  بشؤون  الخاصة  الوطنية  اللجنة  إنشاء  ذلك  في  بما  ا<طفال،  من  ونصفهم  السوريين، 
الالجئين السوريين. لكن اللجنة قلقة إزاء استمرار تعّذر حصول معظم ا<طفال الالجئين السوريين على التعليم، 
القسري،  والزواج  المنزلي  للعنف  النطاق  الواسع  واالنتشار  العمل  في  واالستغالل  التغذية  لسوء  تعرضهم  وإزاء 
التي  المعاملة  إزاء  أيض�  عميق  قلق  اللجنة  ويساور  أردنيين.  شرطة  أفراد  إلى  المنسوبة  العنف  حاالت  بعض  وإزاء 

تتلقاها ا<سر وا<طفال من الالجئين الفلسطينيين الفاّرين من الجمهورية العربية السورية، وبخاصة ما يلي:

(أ)        الموقف الذي تعتمــده السلطات مـنذ كانــــون الثانــي/يناير ٢٠١٣ المتمثل في منع منهجي لدخول   
ا<سر الالجئة الفلسطينية الفاّرة من الجمهورية العربية السورية، فضًال عن ترحيل عشرات ا<طفال 

الفلسطينيين الذين دخلوا البلد وإعادتهم إلى الجمهورية العربية السورية؛

(ب)     حاالت ُمنعت فيها أمهات فلسطينيات فررن من الجمهورية العربية السورية من دخول ا<ردن، في   
حين ُسمح <زواجهن وأطفالهن السوريين بالدخول؛

(ج)     حـاالت ُسمـح فيهـا <طفال أصيـــبوا في الجمهـورية العربيــة السورية بدخول ا<ردن لتلقي العالج   
إلى  جرحى  فلسطينيون  أطفال  فيها  ُرّحل  وحاالت  بالدخول،  <سرهم  التصريح  دون  لكن  الطبي 

الجمهورية العربية السورية، في حين ُسمح <مهاتهم ا<ردنيات بالبقاء في الدولة الطرف.

ا<وضاع  لتحسين  محددة  برامج  وتنفيذ  المالئمة  التدابير  جميع  اتخاذ  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٥٦
والرعاية  التعليم  على  الحصول  على  قدرتهم  منها  أمور  جملة  وضمان  السوريين،  الالجئين  لlطفال  المعيشية 
الصحية والتغذية الجيدة، وحمايتهم من شتى أشكال االستغالل في العمل والعنف، وممارسات الزواج القسري 
أو المبكر فيما يتعلق بالفتيات الصغيرات. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان عدم منع أي طفل الجئ 
فلسطيني فاّر من الجمهورية العربية السورية من دخول ا<ردن أو ترحيله ليعود إلى الجمهورية العربية السورية، 
وعلى ضمان أن يعامل هؤالء ا<طفال أسوًة با<طفال السوريين في الدولة الطرف. وتوصي اللجنة أيض� بأن تصّدق 

الدولة الطرف على االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين لعام ١٩٥١ وبروتوكولها لعام ١٩٦٧.

االستغالل االقتصادي، بما في ذلك عمل اoطفال

ترحب اللجنة بمشروع "مكافحة عمل ا<طفال عن طريق التعليم" الذي أطِلق في تشرين الثاني/نوفمبر   -٥٧
٢٠٠٨، فضًال عن تعيين عشرين ضابط ارتباط في مجال عمل ا<طفال في عام ٢٠١٠، لكنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

وتجارة  الجملة  تجارة  قطاعات  في  العمل  في  رئيسي،  بشكل  فتيان  وهم  ا<طفال،  آالف  استمرار  (أ)        
التجزئة والزراعة، وانتشار عمل ا<طفال على نطاق واسع بين الالجئين السوريين؛

(ب)    مواجهة عدد من الفتيات الالتي يشتغلن عامالت منزليات أوضاع� قاسية، وتعّرضهن بشكل كبير   
ل¯يذاء البدني والجنسي؛

(ج)      تعزيز وحدة عمل ا<طفال لم يؤّد إلى زيادة اxدانات بحق مستغّلي ا<طفال.  

تحث اللجنة الدولة الطرف على تسريع جهودها للقضاء على عمل ا<طفال. وينبغي للدولة الطرف منح   -٥٨
منزليات.  عامالت  يشتغلن  الالتي  الفتيات  وبخاصة  ا<طفال،  عمل  أشكال  أسوأ  من  ا<طفال  النتشال  ا<ولوية 
بأن  أيض�  اللجنة  وتوصي  اقتصادي�.  ا<طفال  مستغّلي  ضد  قضائية  دعاوى  تحريك  ضمان  الطرف  للدولة  وينبغي 
تصّدق الدولة الطرف على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ١٨٩(٢٠١١) المتعلقة بالعمل الالئق للعمال المنزليين، 

وبأن تواصل التماس مساعدة البرنامج الدولي للقضاء على عمل ا<طفال.

أطفال الشوارع

تأسف اللجنة إزاء استمرار ضعف المعرفة فيما يتعلق بظاهرة ا<طفال العاملين في الشوارع وحالتهم،   -٥٩
الشوارع  أطفال  على  القبض  إلقاء  في  الشرطة  استمرار  إزاء  خاص  بقلق  اللجنة  وتشعر  السابقة.  توصياتها  رغم 
واضحة  استراتيجية  إلى  االفتقار  استمرار  وإزاء  ذووهم،  يكفلهم  أن  إلى  الزمن  من  قصيرة  فترات  واحتجازهم 

xعادة تأهيل أولئك ا<طفال وتلبية احتياجاتهم.

مّدهم  بل  الشوارع واحتجازهم،  إلقاء القبض على أطفال  عدم  الطرف على ضمان  اللجنة الدولة  تحث   -٦٠
واللباس  التغذية  من  يكفيهم  بما  وتزويدهم  معهم،  العمل  على  مدربين  مرشدين  طريق  عن  بالمساعدة 
والمأوى، فضًال عن الخدمات االجتماعية والصحية، بما فيها خدمات التعافي وإعادة اxدماج االجتماعي، والفرص 
ما  بحسب  الكامل،  نمائهم  دعم  بغية  الحياتية  المهارات  على  والتدريب  المهني  التدريب  تشمل  التي  التعليمية 

أوصت به اللجنة سابق�.

بيع اoطفال واالتجار بهم واختطافهم

االتجار  لمنع  الوطنية  واالستراتيجية   ،٢٠٠٩ لسنة   ٩ رقم  بالبشر  االتجار  منع  قانون  باعتماد  اللجنة  ترحب   -٦١
ا<طفال  اعتبار  يمكن  ال  أنه  إلى  الحوار  أثناء  اxشارة  وتالحظ  عملها.  وإطار   ٢٠١٠ آذار/مارس  في  ُأطِلقت  التي  بالبشر 
ضحايا االتجار جناة، لكنها تشعر بقلق بالغ إزاء اعتراف الوفد باحتمال إيداع ا<طفال الضحايا في مرافق االحتجاز 
لlطفال  وعبور  وجهة  بلد  تزال  ال  الطرف  الدولة  <ن  أيض�  قلق  اللجنة  ويساور  لهم.  ملجأ  توفر  لعدم  نظر� 
الفترة  في  بالبشر  االتجار  بجرائم  المدانين  ا<شخاص  عدد  و<ن  با<شخاص،  الجنسي  واالتجار  للسخرة  المعرضين 
خدمات  إلى  الضحايا  معظم  أحيل  إذ  االتجار،  لضحايا  المقدمة  الحماية  ولقصور  قليًال،  ظل  بالتقرير  المشمولة 

إيواء تديرها منظمات غير حكومية.

تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لتنفيذ قانون منع االتجار بالبشر رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ تنفيذ�   -٦٢
الجريمة.  خطورة  مع  تتناسب  بهم  عقوبات  وإنزال  وإدانتهم  فعالة  بصورة  با<طفال  المّتجرين  ومالحقة  فعاًال، 
وينبغي للدولة الطرف أن تضمن عدم إيداع أي من ا<طفال الضحايا في مرافق االحتجاز، وإنما تزويدهم بخدمات 

حماية وإعادة تأهيل شاملة، بما فيها المأوى المناسب.

إدارة قضاء اoحداث

تنظر اللجنة بإيجابية إلى إنشاء إدارة شرطة ا<حداث عام ٢٠١١ في العاصمة عّمان من أجل دعم عملية   -٦٣
العدالة اxصالحية، ووضع "برنامج ِفَرق الدمج المجتمعي وا<سري" لتحويل ا<طفال الجانحين، لكنها تشعر 

بالقلق إزاء بقاء السن الدنيا للمسؤولية الجنائية سبع سنوات. ويساورها قلق أيض� إزاء ما يلي:

(أ)         عدم إدراج نص في مشروع قانون ا<حداث xنشاء محاكم أحداث متخصصة، وافتقاره إلى أحكام   
بشأن تقديم المساعدة القانونية المجانية لlطفال، وفرضه عقوبات تقيد الحرية أكثر من تقديمه 
بدائل لالحتجاز، وعدم تعامله مع نتائج عمليات تفتيش مرافق االحتجاز التي يوَدع فيها ا<طفال أو 

متابعة تلك العمليات؛

(ب)     محاكمة ا<طفال في محاكم البالغين في حالة اشترك في ارتكاب الجريمة بالغون وأطفال؛  

(ج)       استمرار وجود ضعف واضح في التعليم المتعلق بعدالة ا<حداث.  

لlحداث  والتأهيلية  اxصالحية  للعدالة  نظام  لوضع  جهودها  الطرف  الدولة  تعزز  بأن  اللجنة  توصي   -٦٤
يتماشى تماشي� كامًال مع االتفاقية، وبخاصة المواد ٣٧ و٣٩ و٤٠، ومع معايير ذات صلة أخرى، ومع تعليق اللجنة 
العام رقم ١٠(٢٠٠٧) المتعلق بحقوق الطفل في قضاء ا<حداث. وبصورة خاصة، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما 

يلي:

إلى  الجنائية  المسؤولية  سن  ترفع  ا<حداث  قانون  لمشروع  معدلة  صيغة  اعتماد  في  التعجيل  (أ)        
مستوى مقبول دولي�، بحسب ما أوصت به اللجنة سابق�؛

(ب)     ضمان أن القانون الجديد ينص على إنشاء محاكم أحداث متخصصة تركز على العدالة اxصالحية   
الدعاوى  وطيلة  اxجراءات  من  مبكرة  مرحلة  في  لlطفال  المجانية  القضائية  المساعدة  وتقدم 

القضائية؛

(ج)       ضمان اللجوء إلى االحتجاز، بما في ذلك االحتجاز رهن المحاكمة، كتدبير أخير و<قصر وقت ممكن،   
بغية  منتظمة  بصورة  التدبير  هذا  مراجعة  وضمان  الخطورة،  شديدة  الجرائم  قضايا  في  حتى 
سحبه. وينبغي أن ُتمنح ا<ولوية ما أمكن إلى التدابير البديلة لالحتجاز، مثل التحويل أو إطالق السراح 

تحت المراقبة أو الوساطة أو اxرشاد أو خدمة المجتمع؛

(د)      تعيين قضاة متخصصين لlطفال وضمان تلّقيهم التعليم والتدريب المالئمين؛  

(ه)     االستفادة من أدوات المساعدة التقنية التي وضعها الفريق المشترك بين الوكاالت المعني بقضاء   
والجريمة  بالمخدرات  المعني  المتحدة  ا<مم  مكتب  ومنها  فيه،  العضو  والجهات  ا<حداث 
الحكومية،  غير  والمنظمات  اxنسان  لحقوق  السامية  المتحدة  ا<مم  ومفّوضية  واليونيسيف 

والتماس المساعدة التقنية في مجال عدالة ا<حداث من أعضاء الفريق.

اoطفال ضحايا الجرائم والشهود عليها

توصي اللجنة أيض� بأن تضمن الدولة الطرف وضع ا<حكام وا<نظمة القانونية المناسبة من أجل توفير   -٦٥
الحماية المطلوبة بموجب االتفاقية إلى جميع ا<طفال ضحايا الجرائم و/أو الشهود عليها، مثل ا<طفال ضحايا 
هذه  على  الشهود  وا<طفال  واالتجار،  واالختطاف  واالقتصادي،  الجنسي  واالستغالل  المنزلي،  والعنف  اxيذاء، 
الجرائم، وبأن تراعي بصورة كاملة المبادئ التوجيهية بشأن العدالة في ا<مور المتعلقة با<طفال ضحايا الجريمة 

والشهود عليها.

طاء- التصديق على البروتوكول االختياري المتعلق بإجراء تقديم البالغات

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء   -٦٦
تقديم البالغات، في سبيل المضي في تعزيز إعمال حقوق الطفل.

ياء- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق اsنسان

الصكوك  على  تصدق  بأن  الطفل،  حقوق  إعمال  تعزيز  في  المضي  سبيل  في  الطرف،  الدولة  اللجنة  توصي   -٦٧
االختفاء  من  ا<شخاص  جميع  لحماية  الدولية  االتفاقية  وهي  بعد،  إليها  تنضم  لم  التي  اxنسان  لحقوق  ا<ساسية 
البروتوكوالت  عن  فضًال  أسرهم،  وأفراد  المهاجرين  العمال  جميع  حقوق  لحماية  الدولية  واالتفاقية  القسري، 
بالحقوق  الخاص  الدولي  والعهد  والسياسية،  المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  من  بكل  الملحقة  االختيارية 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب 

وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق ا<شخاص ذوي اxعاقة.

كاف- المتابعة والنشر

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الالزمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في   -٦٨
العليا  والمحكمة  المعنية  والوزارات  والبرلمان  الدولة  رأس  إلى  إحالتها  منها  بوسائل  الختامية،  المالحظات  هذه 

والسلطات المحلية للنظر فيها على النحو الالزم واتخاذ مزيد من اxجراءات بشأنها.

التي  الخطية  والردود  والخامس  الرابع  الدوريين  للتقريرين  الجامع  التقرير  ُيتاح  بأن  أيض�  اللجنة  وتوصي   -٦٩
منها  بطرق  البلد،  بلغات  واسع  نطاق  على  الختامية)  الصلة (المالحظات  ذات  والتوصيات  الطرف  الدولة  قدمتها 
ومجموعات  اxعالم  ووسائل  المدني  المجتمع  ومنظمات  العامة  لجمهور  الحصر،  ال  المثال  سبيل  على  اxنترنت 
بها  الملحقة  االختيارية  والبروتوكوالت  االتفاقية  بشأن  النقاش  إثارة  بغية  وا<طفال،  المهنية  والفئات  الشباب 

والتوعية بها وتنفيذها ورصدها.

الم- التقرير المقبل

ُتدرج  وأن   ٢٠١٩ حزيران/يونيه   ٢٢ بحلول  السادس  الدوري  تقريرها  تقدم  أن  إلى  الطرف  الدولة  اللجنة  تدعو   -٧٠
المنسقة  التوجيهية  للمبادئ  يمتثل  أن  للتقرير  وينبغي  الختامية.  المالحظات  هذه  متابعة  عن  معلومات  فيه 
٢٠١٠ (CRC/C/٥٨/Rev.٢ و ١ تشرين ا<ول/أكتوبر  لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في 

Corr.١)، وأّال يتجاوز عدد كلماته ٢٠٠ ٢١ كلمة (انظر قرار الجمعية العامة ٢٦٨/٦٨ المؤرخ ٩ نيسان/أبريل ٢٠١٤، الفقرة ١٦). 
وفي حالة تجاوز التقرير المقدم العدد المحدد للكلمات، سُيطلب إلى الدولة الطرف اختصاره وفق� للقرار المشار 
إليه أعاله. وفي حالة لم تتمكن الدولة الطرف من مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، ال يمكن ضمان ترجمة التقرير 

<غراض النظر فيه من جانب هيئة المعاهدة.

للشروط  وفق�  المستجدات  آخر  تتضمن  أساسية  وثيقة  تقديم  إلى  أيض�  الطرف  الدولة  اللجنة  وتدعو   -٧١
اعتمدها  التي  التقارير،  لتقديم  المنسقة  التوجيهية  المبادئ  في  الواردة  المشتركة  ا<ساسية  بالوثيقة  المتعلقة 
االجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق اxنسان في حزيران/يونيه ٢٠٠٦ (HRI/GEN/٢/Rev.٦، الفصل 
ا<ول). وال ينبغي أن يتجاوز عدد كلمات الوثيقة ا<ساسية ٤٠٠ ٤٢ كلمة، كما حددته الجمعية العامة في قرارها ٢٦٨/٦٨ 

(الفقرة ١٦).

ُتجمع  التي  البيانات  وتحلل  البيانات،  لجمع  ومركزي�  شامًال  نظام�  الطرف  الدولة  تنشئ  بأن  اللجنة  توصي   -٧
الستخدامها كأساس لتقييم التقدم المحرز والمساعدة في تصميم سياسات وبرامج لتنفيذ البروتوكول االختياري. 
االجتماعية  والخلفية  والقومي  اxثني  وا<صل  الجغرافي  والموقع  والجنس  السن  حسب  البيانات  تصنيف  وينبغي 
عدد  عن  بيانات  جمع  أيض�  وينبغي  االختياري.  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  تحليل  تسهيل  أجل  من  االقتصادية، 
المالحقات القضائية واxدانات، مصنفة حسب طبيعة الجريمة. وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف تعاونها التقني 

في ذلك الصدد مع جهات منها منظمة ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج ا<مم المتحدة اxنمائي.

رابعS- تدابير التنفيذ العامة

خطة العمل الوطنية

سيما  وال  االختياري،  البروتوكول  بتنفيذ  صلة  لها  شتى  وطنية  وخطط  استراتيجيات  وجود  اللجنة  تالحظ   -٨
االستراتيجية الوطنية لمنع االتجار بالبشر. ولكنها تشعر مع ذلك بالقلق إزاء عدم وجود اتساق أو تنسيق جيد فيما بين 

تلك االستراتيجيات، ما يؤثر في قدرة الدولة الطرف على التصدي لجميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري.

التي  المسائل  جميع  معالجة  إلى  تحديد�  تهدف  وطنية  عمل  خطة  الطرف  الدولة  تضع  بأن  اللجنة  توصي   -٩
يشملها البروتوكول االختياري، وبأن تضع أهداف� ومؤشرات واضحة وُتوفر الموارد البشرية والمالية المناسبة من أجل 
البروتوكول  أحكام  جميع  بتنفيذ  خاص�  اهتمام�  تولي  أن  لها  ينبغي  بذلك،  الطرف  الدولة  قيام  ولدى  تنفيذها. 
االختياري، مع مراعاة الوثائق الختامية التي اعتمدها المؤتمر العالمي لمكافحة االستغالل الجنسي لlطفال <غراض 

تجارية في ا<عوام ١٩٩٦ و٢٠٠١ و٢٠٠٨ في ستوكهولم، ويوكوهاما باليابان، وريو دي جانيرو بالبرازيل، على التوالي.

التنسيق والتقييم   

تالحظ اللجنة تقاسم عدة وزارات مسؤولية تنفيذ البروتوكول االختياري، واضطالع المجلس الوطني لشؤون   -١٠
ا<سرة والمجلس ا<على لشؤون ا<شخاص المعوقين بدور أيض� في ذلك الصدد، لكنها تشعر بالقلق إزاء االفتقار إلى 

آلية مخصصة تحديد� لتنسيق عملية تنفيذ البروتوكول االختياري وتقييمها.

توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف آلية تنسيق قادرة على االضطالع بالقيادة واxشراف العام الفعال على   -١١
وتنفيذها،  الطفل  حقوق  مجال  في  السياسات  بوضع  ُتعنى  التي  المختلفة  والوزارات  الوكاالت  بين  التنسيق  صعيد 

وبرصد تنفيذ البروتوكول االختياري.

النشر والتوعية   

يساور اللجنة القلق إزاء االفتقار إلى أنشطة منهجية وشاملة لنشر البروتوكول االختياري بحد ذاته والتوعية   -١٢
به، <ن ذلك ُيسهم في تدّني مستوى فهم الجرائم المشمولة به بين الناس عامة وا<طفال والفئات المهنية العاملة 
مع ا<طفال ومن أجلهم. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء استمرار التستر على جرائم بيع ا<طفال واستغاللهم في 
البغاء وفي المواد اxباحية والتكتم عنها إلى حد بعيد، نظر� إلى الحساسية االجتماعية الثقافية التي تحيط بها في 

الدولة الطرف.

توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها لنشر أحكام البرتوكول االختياري على نطاق واسع بين الناس   -١٣
عامة، بمن فيهم ا<طفال - بطريقة مواتية لهم - وأسرهم ومجتمعاتهم المحلية. وينبغي للدولة الطرف أيض� ما 

يلي:

وضع برامج تثقيفية مراعية لنوع الجنس بشأن التدابير والمساعدة وآليات اxبالغ الرامية إلى منع  (أ)   
مع  وثيق  بتعاون  وذلك  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  للجرائم  ضحايا  ا<طفال  وقوع 

المجتمعات المحلية وا<طفال الضحايا؛

االبتدائي  التعليم  مناهج  في  منظمة  بصورة  االختياري  بالبروتوكول  المتصلة  المسائل  إدراج  (ب)   
والثانوي؛

الشرطة  أفراد  سيما  وال  الصلة،  ذات  المهنية  الفئات  جميع  بين  االختياري  البروتوكول  نشر  (ج)    
الوطني  المجلس  وأعضاء  االجتماعيين  وا<خصائيين  اxعالم  وممثلي  العاّمين  والمدعين  والقضاة 

لشؤون ا<سرة والوزارات المعنية.

التدريب

ترحب اللجنة بأنشطة التدريب في مجال االتجار بالبشر التي ُنّظمت للقضاة والمدعين العاّمين بالتعاون مع   -١٤
في  الرسمية  الحدودية  النقاط  في  العاملين  الموظفين  وبتدريب  حكومية،  غير  ومنظمات  دولية  حكومية  منظمات 
كافية  غير  تزال  ال  االختياري  البروتوكول  على  التدريب  أنشطة  <ن  بالقلق  تشعر  لكنها  االتجار،  ضحايا  تحديد  مجال 

بشكل عام وال تصل إلى جميع المهنيين العاملين مع ا<طفال ومن أجلهم.

المشمولة  المجاالت  جميع  على  التخصصات  متعددة  تدريب  برامج  الطرف  الدولة  تضع  بأن  اللجنة  توصي   -١٥
المصلحة.  أصحاب  من  وغيرها  المحلية  المجتمعات  مشاركة  على  تقوم  عملية  طريق  عن  االختياري  بالبروتوكول 
ومن  ا<طفال  مع  يعملون  وأفراد  ومؤسسات  مهنية  فئات  من  الشأن  أصحاب  لجميع  التدريب  هذا  إتاحة  وينبغي 
أجلهم. وتوصي اللجنة كذلك بأن تكفل الدولة الطرف إجراء تقييم منهجي لجميع برامج التدريب على البروتوكول 

االختياري بغية تعزيز تأثيرها ومدى أهميتها.

تخصيص الموارد   

للخطط  الالزمة  الموارد  توفر  لضمان  سنوية  منح�  يخصص  العامة  الموازنة  قانون  أن  اللجنة  تالحظ   -١٦
الميزانية  مخصصات  عن  معلومات  وجود  لعدم  تأسف  لكنها  الطفل،  بحقوق  المتعلقة  الوطنية  واالستراتيجيات 

المرصودة بوضوح <نشطة مصممة تحديد� لتنفيذ البروتوكول االختياري من قبل الوزارات المعنية.

بطرق  االختياري،  البروتوكول  لتنفيذ  واضحة  ميزانية  مخصصات  الطرف  الدولة  تحدد  بأن  اللجنة  توصي   -١٧
منها رصد مخصصات من الميزانية العادية للموارد البشرية والتقنية والمالية الالزمة لوضع برامج تتصل بأحكام 
البروتوكول االختياري، وال سيما في مجال التحقيقات الجنائية والمساعدة القانونية والتعافي البدني والنفسي 

للضحايا.

منع بيع اoطفال واستغاللهم في البغاء وفي المواد اsباحية (الفقرتان 1   -Sخامس
و2 من المادة 9)

التدابير المعتمدة لمنع وقوع الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول االختياري

خاص  وبشكل  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  لمنع  ات³ِخذت  التدابير  بعض  أن  اللجنة  تالحظ   -١٨
لمنع وصول ا<طفال إلى المواد اxباحية على اxنترنت، لكنها تشعر بالقلق الستمرار النقص في التدابير الوقائية 
ا<سباب  تحديد  إلى  الهادفة  التدابير  عن  فضًال  جنسي�،  ا<طفال  الستغالل  التصدي  أجل  من  ا<هداف  المحددة 
خاصة،  وبصورة  لها.  والتصدي  الجرائم  تلك  وحجم  االختياري  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  لجميع  الجذرية 

تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ)        عدم تقديم تعريف أو قائمة معايير لتحديد فئة "ا<سر المعرضة" للعنف المنزلي، على الرغم من   
أن وزارة التنمية االجتماعية وضعت قاعدة بيانات بها؛

(ب)    عدم كفاية التدابير المتخذة لمكافحة التمييز والعنف القائمين على نوع الجنس، اللذين يشّكالن   
عامَلين رئيسيين في بيع ا<طفال واستغاللهم في البغاء وفي المواد اxباحية. وفي هذا الصدد، 
تعرب اللجنة عن قلق شديد إزاء حجم التمييز والعنف الممارسين ضد الفتيات في الدولة الطرف؛

(ج)      النقص الكبير فيما ُنّفذ أثناء الفترة المشمولة بالتقرير من أنشطة محددة تستهدف ا<طفال في   
أوضاع هشة، مثل ا<طفال الالجئين المعرضين بشكل خاص لالستغالل الجنسي واالتجار.

توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف نهج� شامًال ومحدد ا<هداف يتصدى لlسباب الجذرية للجرائم   -١٩
اللجنة  تحث  خاصة،  وبصورة  هشاشة.  ا<وضاع  أكثر  في  ا<طفال  على  ويركز  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة 

الدولة الطرف على ما يلي:

(أ)         تعزيز استراتيجيات الحد من الفقر وتدابير الحماية االجتماعية الداعمة لlسر المحرومة والمهمشة،   
دعم  أجل  من  ا<طفال،  حول  تتمحور  التي  المبكر  التدخل  برامج  لتنفيذ  معايير  وضع  طريق  عن 

الوالدين لالضطالع على نحو أفضل بمسؤولياتهم في رعاية ا<طفال وحمايتهم؛

(ب)    اجتثاث التمييز والعنف القائمين على نوع الجنس، وبشكل خاص إلغاء ما ال يزال نافذ� من قوانين   
تمّيز ضد النساء والفتيات، وتجريم جميع أشكال العنف المنزلي، بما فيها االغتصاب الزوجي، دون 

مزيد من اxبطاء؛

عامة،  توعية  برامج  وتنفيذ  االختياري  بالبروتوكول  المشمـولة  للجـرائم  الجـذرية  لlسبـاب  التصـدي  (ج)       
خاص  بشكل  المعرضين  ضعف�  ا<طفال  أشد  هوية  تحديد  أجل  من  عامة،  حوارات  عن  فضًال 
للوقوع ضحايا للجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري، بمن فيهم ا<طفال الذين يعيشون في 
فقر وا<طفال المهاجرون والالجئون ومجهولو النسب، وحمايتهم وتزويدهم بما يلزم من دعم 

ومساعدة؛

(د)     تعزيز الوعي بالقواعد والمفاهيم االجتماعية المتعلقة باستغالل ا<طفال في البغاء وفي المواد   
اxباحية وفهمها بغية تغيير مواقف ا<شخاص الذين يطلبون الخدمات الجنسية وسلوكهم.

بيع اoطفال

تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء انتشار ممارسة الزواج المبكر والقسري على نطاق واسع في الدولة الطرف،   -٢٠
وهي ممارسة تصل أحيان� إلى حد بيع ا<طفال. وتشعر اللجنة بقلق خاص أيض� إزاء التقارير التي تتحدث عن فتيات 
زواج  يسمى  ما  أجل  من  ا<ردن  إلى  ُيرَسلن  العمر،  من  عشرة  الحادية  تتجاوز  لم  من  منهن  صغيرات،  عراقيات 
المتعة، وهو زواج ينتهي بعد مدة محددة مسبق� تتلقى فيه ا<سرة مبلغ� مالي� مقابل الفتاة ويتمكن "الزوج" من 
عصابات  في  قسر�  أقحموهن  الفتيات  هؤالء  بعض  "أزواج"  بأن  أيض�  التقارير  وتفيد  جنسي�.  واستغاللها  إيذائها 

االتجار بالبشر. 

للحظر  الفعال  التطبيق  لضمان  وفورية  صارمة  تدابير  اعتماد  على  بقوة  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢١
القانوني لزواج ا<طفال. وبصورة خاصة، ينبغي للدولة الطرف ما يلي:

(أ)       ضمان مساءلة جميع الضالعـين فـي بيـع الفتيـات <غـراض الـزواج القســــري واxيــذاء الجنســـــــي   
واالستغالل الجنسي، وإنزال عقوبات بهم تتناسب مع جسامة الجريمة؛

(ب)     وضع نظام فعال وتنفيذه بالتعاون مع بلدان الجوار من أجل منع بيع الفتيات <غراض الزواج المبكر   
أو القسري.

أطفال السياحة بدافع ممارسة الجنس مع 

إجراءات  أو  تشريعات  أي  اعتماد  لعدم  تأسف  لكنها   ،(١٩٩٨ لعام   ٢٠ السياحة (رقم  قانون  اللجنة  تالحظ   -٢٢
محددة من أجل منع ظاهرة السياحة بدافع ممارسة الجنس مع أطفال، ا¦خذة في الزيادة في الدولة الطرف، 

ومكافحتها بشكل كامل.

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان اتخاذ تدابير فاعلة من أجل منع السياحة بدافع ممارسة الجنس   -٢٣
على  الدعوة  مجال  في  أنشطة  تنّفذ  أن  أيض�  الطرف  للدولة  وينبغي  فعالة.  بصورة  ومكافحتها  ا<طفال  مع 
تنشر  وأن  ا<طفال،  مع  الجنس  ممارسة  بدافع  السياحة  عن  الناجمة  الضارة  ا¦ثار  لتبيان  السياحة  صناعة  صعيد 
تشجع  وأن  السياحة،  ووكاالت  السفر  وكالء  أوساط  في  واسع  نطاق  على  السياحة  <خالقيات  العالمية  المدونة 

تلك الشركات على توقيع مدونة قواعد السلوك لحماية ا<طفال من االستغالل الجنسي في السفر والسياحة.

حظر بيع اoطفال واستغاللهم في المواد اsباحية وفي البغاء، والمسائل   -Sسادس
ذات الصلة (المادة 3، والفقرتان 2 و3 من المادة 4، والمواد 5 و6 و7)

أو الجزائية القائمة القوانين واللوائح الجنائية 

بعض  إدراج  رغم  بعد،  بالكامل  االختياري  للبروتوكول  تمتثل  لم  الطرف  الدولة  أن  بقلق  اللجنة  تالحظ   -٢٤
جسم  بأعضاء  االنتفاع  وقانون   ٢٠٠٩ لعام   ٩ رقم  بالبشر  االتجار  منع  قانون  مثل  الوطنية،  القوانين  في  أحكامه 

اxنسان رقم ٢٣ لعام ١٩٧٧. وبصورة خاصة، تالحظ اللجنة بقلق ما يلي:

ـ³ن قانــون العقــــوبات تعريف� واضــــح� لجريمة استغالل ا<طفال في البغاء، أو عقوبات  (أ)       عدم تضمـ  
تتناسب مع جسامة الجريمة؛

في  ا<طفال  استغالل  على  تنطبق  التي  العقوبات،  قانون  من   ٣١٠ المادة  في  ازدرائية  عبارات  ورود  (ب)     
بفساد  "المعروفات  من  اعُتبرن  إن  للفتيات  الجنسي  االستغالل  لتبرير  ُتستخدم  أن  يمكن  البغاء، 

ا<خالق"؛

الحيازة  تجريم  أو  اxباحية  المواد  في  ا<طفال  استغالل  جريمة  إلى  محدد  بشكل  اxشارة  عدم  (ج)      
المواد  ببيع  تتعلق  التي  العقوبات  قانون  من   ٣١٩ المادة  في  بأطفال  تتعلق  إباحية  لمواد  الخاصة 

البذيئة أو المفِسدة لlخالق وتوزيعها؛

(د)     عدم تطرق تشريعات الدولة الطرف إلى جميع أشكال بيع ا<طفال الواردة في المادتين ٢ و٣ من   
البروتوكول االختياري، وهي جريمة مشابهة لالتجار با<شخاص لكنها ليست متطابقة معها.

البرتوكول  من  و٣   ٢ للمادتين  بالكامل  ليمتثل  العقوبات  قانون  تنقح  أن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢٥
االختياري. وبصورة خاصة، ينبغي للدولة الطرف ما يلي:

من  ٢(ب)  المادة  عليه  نصت  كما  البغاء  في  ا<طفال  الستغالل  تعريف�  العقوبات  قانون  تضمين  (أ)       
البروتوكول االختياري، وضمان أن القانون ينص على عقوبات مناسبة للجريمة ويفرضها؛

(ب)     إزالة جميع ا<حكام االزدرائية من قانون العقوبات دون إبطاء، وضمان أن القانون ينص على عقوبات   
تتناسب مع جسامة الجريمة وال يتيح أي أعذار لمرتكبي الجرائم؛

تتعلق  التي  اxباحية  المواد  حيازة  مجرد  تجريم  وضمان  العقوبات،  قانون  من   ٣١٩ المادة  تعديل  (ج)      
بأطفال؛

(د)       تعريف جميع أشكال بيع ا<طفال وتجريمها على النحو السليم.  

المالحقة القضائية

يساور اللجنة قلق بالغ إزاء التقارير العديدة التي تفيد بإجبار الفتيات الالجئات السوريات على البغاء.  -٢٦

في  البغاء  على  ُأجبرن  الالتي  الفتيات  xنقاذ  فاعلية  أكثر  تدابير  اتخاذ  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢٧
تقريرها  في  تورد  أن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  وتحث  العدالة.  إلى  الجرائم  هذه  مرتكبي  وإحالة  الطرف  الدولة 
ولوحقوا  عليهم  القبض  ُألقي  الذين  ا<شخاص  عدد  عن  تفصيلية  معلومات  االتفاقية  بموجب  المقدم  المقبل 

قضائي� وُأحيلوا إلى العدالة وأدينوا، فضًال عن العقوبات التي ُأنِزلت بهم.

مسؤولية اoشخاص االعتباريين 

االتجار  منع  قانون  من   ١١ المادة  بموجب  االعتباريين  ا<شخاص  بمسؤولية  تعترف  الدولة  أن  اللجنة  تالحظ   -٢٨
بالبشر رقم ٩ لعام ٢٠٠٩، لكن القلق يساورها <ن القوانين ال تنص صراحة على مسؤولية ا<شخاص االعتباريين في 

الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري.

ن الدولة الطرف مسؤولية ا<شخاص االعتباريين الضالعين في أي جرائم مشمولة  توصي اللجنة بأن ُتضمِّ  -٢٩
الجرائم  خطورة  مع  تتناسب  قانونية  عقوبات  تفرض  وأن  صريح،  بشكل  التشريعات  في  االختياري  بالبروتوكول 

المرتَكبة.

الوالية القضائية خارج اsقليم وتسليم المجرمين

تعرب اللجنة عن القلق <ن تشريعات الدولة الطرف ال تزال غير واضحة بشأن فرض واليتها القضائية خارج   -٣٠
الذين  ا<شخاص  تسليم  وإمكانية  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  بجميع  يتعلق  فيما  إقليمها 

يرتكبون جرائم يشملها البروتوكول االختياري.

القضائية  واليتها  فرض  من  نها  تمكِّ المحلية  تشريعاتها  أن  ضمان  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣١
وممارستها خارج إقليمها فيما يتعلق بجميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري. وتوصي اللجنة أيض� بأن 
تستخدم الدولة المادة ٥ من البروتوكول االختياري أساس� قانوني� لتسليم المجرمين في حال عدم وجود اتفاق 

ثنائي.

سابعS- حماية حقوق اoطفال الضحايا (المادة 8، والفقرتان 3 و4 من المادة 9)

التدابير المعتمدة لحماية حقوق اoطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول 
االختياري ومصالحهم

استخدام  تجيز  التي  الجزائية  المحاكمات  أصول  قانون  من   ١٥٩ المادة  أحكام  إلى  بإيجابية  اللجنة  تنظر   -٣٢
اللجنة  لكن  بشهادتهم.  اxدالء  عند  العمر  من  عشرة  الثامنة  يكملوا  لم  الذين  للشهود  حمايًة  الحديثة  التقنية 
تشعر بالقلق إزاء عدم تزويد ا<طفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري بمساعدة قضائية مجانية 

أو دعم من أخصائيين نفسيين واجتماعيين معنيين با<طفال أثناء إجراءات العدالة الجنائية.

في ضوء الفقرة ٣ من المادة ٩ في البروتوكول االختياري، تحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة حماية   -٣٣
وبصورة  عليها.  والشهود  االختياري  البروتوكول  بموجب  المحظورة  الجرائم  ضحايا  لlطفال  كاملة  تشريعية 

خاصة، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

وحماية  والمحاكمة  التحقيق  إجراءات  طيلة  لهم  مراعية  بطريقة  الضحايا  ا<طفال  معاملة  (أ)      
خصوصيتهم؛

واجتماعيين  نفسيين  أخصائيين  من  ودعم  مجانية  قانونية  بمساعدة  الضحايا  ا<طفال  تزويد  (ب)    
معنيين با<طفال أثناء إجراءات العدالة الجنائية؛

وجلسات  القضائية  والمالحقة  التحقيق  أثناء  عليه  والمدعى  الطفل  بين  المباشر  االتصال  تجنب  (ج)      
لعمليات  الفعلي  االستخدام  لضمان  والمالية  والتقنية  البشرية  الموارد  كل  وتوفير  االستماع، 

التحقيق السرية؛

(د)      اتخاذ تدابير قانونية وعملية لكفالة حماية ا<طفال الشهود من ا<عمال االنتقامية.  

تعافي الضحايا وإعادة إدماجهم

غير  المنظمات  اتخذتها  التي  والتدابير   ٢٠٠٧ الثاني/يناير  كانون  في  ا<سري  الوفاق  دار  افتتاح  اللجنة  تالحظ   -٣٤
الحكومية التي سلط تقرير الدولة الطرف الضوء عليها، لكنها تأسف لعدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة 
وتدابير  والنفسي،  البدني  والتعافي  االجتماعي  اxدماج  إعادة  في  المساعدة  صعيد  على  الدولة  مستوى  على 
تيسير الحصول على المعلومات ذات الصلة بهذه الخدمات. وعالوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء النقص في 
إيداع  إلى  يؤدي  ما  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  لضحايا  المخصصة  المباشر  المأوى  خدمات  توفير 

الضحايا ا<طفال في مرافق االحتجاز.

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:  -٣٥

دون  االحتجاز  مرافق  من  االختياري  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  ضحايا  ا<طفال  جميع  إخراج  (أ)       
إبطاء؛

ومساعدة  مالئم  بمأوى  االختياري  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  ضحايا  ا<طفال  تزويد  ضمان  (ب)     
مالئمة من أجل إعادة إدماجهم االجتماعي وتعافيهم البدني والنفسي؛

(ج)      طلب المساعدة التقنية من اليونيسيف والمنظمة الدولية للهجرة في تنفيذ هذه التوصيات.  

ثامنS- المساعدة والتعاون على الصعيد الدولي (المادة 10)

االتفاقات المتعددة اoطراف والثنائية واsقليمية

تواصل  أن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تشجع  االختياري،  البروتوكول  من   ١٠ المادة  من   ١ الفقرة  ضوء  في   -٣٦
تعزيز التعاون الدولي عن طريق ترتيبات متعددة ا<طراف وإقليمية وثنائية، وبخاصة مع بلدان الجوار، بوسائل منها 
المشمولة  الجرائم  منع  على  القدرة  زيادة  بغية  الترتيبات،  هذه  وتنفيذ  لتنفيذ  الالزمة  وا¦ليات  اxجراءات  تعزيز 

بالبروتوكول االختياري والكشف عنها والتحقيق فيها ومالحقة المسؤولين عن أي منها قضائي� ومعاقبتهم.

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعاونها مع وكاالت ا<مم المتحدة وبرامجها، مثل منظمة   -٣٧
إلى  تهدف  تدابير  وتنفيذ  وضع  في  الحكومية،  غير  المنظمات  عن  فضًال  للطفولة (اليونيسيف)،  المتحدة  ا<مم 

تنفيذ البروتوكول االختياري بصورة فعالة.

تاسعS- المتابعة والنشر

التوصيات،  لهذه  الكامل  التنفيذ  لضمان  الالزمة  التدابير  جميع  الطرف  الدولة  تتخذ  بأن  اللجنة  توصي   -٣٨
بوسائل منها إحالتها إلى الملك والوزارات الحكومية المعنية والبرلمان والسلطات الوطنية والمحلية، فضًال عن 

المحكمة العليا، للنظر فيها على النحو الالزم واتخاذ مزيد من اxجراءات بشأنها.

الطرف  الدولة  قدمتها  التي  الخطية  والردوُد  التقريُر  واسع  نطاق  على  ُيتاح  بأن  اللجنة  وتوصي   -٣٩
والمالحظات الختامية ذات الصلة التي اعتمدتها اللجنة، بما في ذلك عن طريق اxنترنت، للناس عامة ولمنظمات 
المجتمع المدني ومجموعات الشباب والفئات المهنية وا<طفال، بغية إثارة النقاش بشأن البروتوكول االختياري 

والتوعية به وتنفيذه ورصده.

عاشر�- التقرير المقبل

عمًال بالفقرة ٢ من المادة ١٢ من البروتوكول االختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تورد مزيد� من   -٤٠
المعلومات عن تنفيذ البروتوكول االختياري في تقريرها الدوري المقبل الذي سُيقدم عمًال بالمادة ٤٤ من اتفاقية 

حقوق الطفل.

ثالثS-  تدابير التنفيذ العامة

التنسيق

وزارة  وأن  االختياري  البروتوكول  تنفيذ  عن  الرئيسية  المسؤولية  تتحمل  الدفاع  وزارة  أن  اللجنة  تالحظ   -٥
مكلفة  هيئة  وجود  عدم  إزاء  يساورها  القلق  ولكن  الصدد،  ذلك  في  أيض�  المسؤولية  من  شيئ�  تتحّمل  الداخلية 

بتنسيق التنفيذ الشامل والفعال للبروتوكول االختياري في عموم الدولة الطرف.

البروتوكول  تنفيذ  عن  الكلية  بالمسؤولية  ُيكلف  حكومي  كيان  تعيين  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٦
االختياري، وعلى إنشاء آلية مؤسسية لتنسيق تنفيذ البروتوكول االختياري على نحو فعال فيما بين الوزارات وغيرها 

من الكيانات الحكومية والشركاء الحكوميين.

تخصيص الموارد

تأسف  لكنها  لالجئين،  المساعدة  تقديم  أجل  من  ضخمة  موارد  تنفق  الطرف  الدولة  أن  اللجنة  تالحظ   -٧
لعدم توفر معلومات عن مخصصات الميزانية المرصودة لتنفيذ البروتوكول االختياري.

توصي اللجنة بأن ترصد الدولة الطرف مخصصات ميزانية كافية لتنفيذ البروتوكول االختياري على وجه   -٨
التحديد.

النشر والتوعية

المصلحة  أصحاب  على  وتوزيعه  الرسمية  الجريدة  في  االختياري  البروتوكول  نشر  اللجنة  تالحظ   -٩
المتخذة  التدابير  كفاية  لعدم  تأسف  لكنها  االختياري،  البروتوكول  يشملها  التي  المجاالت  في  المتخصصين 
للجرائم  ضحايا  ا<طفال  وقوع  إلى  تؤدي  قد  التي  وا<خطار  اxبالغ،  آليات  سيما  وال  وأحكامه،  بمبادئه  للتوعية 

المشمولة بالبروتوكول االختياري، وهو ما اعترفت به الدولة الطرف نفسها.

توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف نشر مبادئ البروتوكول االختياري وأحكامه على نطاق واسع بين   -١٠
الناس عامة وبين ا<طفال وأسرهم.

التدريب

ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لوضع برامج لتدريب أفراد القوات المسلحة والشرطة،   -١١
وxذكاء الوعي بحقوق اxنسان والقانون الدولي اxنساني بين أفراد قواتها ا<منية. لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم 

تلقي فئات أخرى من المهنيين ذوي الصلة تدريب� مناسب� على أحكام البروتوكول االختياري.

ا<طفال،  بشؤون  ُيعنون  الذين  للمهنيين  االختياري  البروتوكول  أحكام  على  تدريب  بتوفير  اللجنة  توصي   -١٢
والقضاة  والمحامين  والشرطة  الدولية  السالم  حفظ  قوات  وأفراد  الهجرة  وسلطات  المعلمين  سيما  وال 

والعاملين في المجال الطبي وا<خصائيين االجتماعيين والصحفيين.

البيانات

بنزاعات  متأثرة  بلدان  من  قادمين  الطرف  الدولة  في  الالجئين  ا<طفال  من  كبير  عدد  وجود  إلى  نظر�   -١٣
مسلحة، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود نظام مركزي لجمع البيانات من أجل تحديد هوية وتسجيل جميع 
ا<طفال الالجئين في ا<راضي الخاضعة لوالية الدولة الطرف القضائية الذين ُيحتمل أن يكونوا ُجندوا في أعمال 

عدائية في الخارج أو اسُتخدموا فيها.

هوية  وتحديد  تسجيل  أجل  من  البيانات  لجمع  مركزي�  نظام�  الطرف  الدولة  تنشئ  بأن  اللجنة  توصي   -١٤
أو  الخارج  في  عدائية  أعمال  في  ُجندوا  يكونوا  أن  ُيحتمل  الذين  القضائية  لواليتها  الخاضعين  ا<طفال  جميع 
اسُتخدموا فيها. وتوصي اللجنة أيض� بأن تضمن الدولة الطرف جمع� سليم� للبيانات الخاصة با<طفال الالجئين 
أمور  جملة  حسب  البيانات  جميع  تصنيف  وينبغي  الممارسات.  هذه  لمثل  ضحايا  وقعوا  الذين  اللجوء  وملتمسي 
الزمنية  المدة  عن  فضًال  االقتصادية،  االجتماعية  والخلفية  اxثني  وا<صل  والجنسية  والسن  الجنس  منها 

الستخدام الطفل.

رابعS- الوقاية

التجنيد الطوعي

تالحظ اللجنة عدم وجود متطوعين في القوات المسلحة في الدولة الطرف. ولكنها تعرب عن قلقها   -١٥
إزاء المادة ٢/١٢ من قانون ا<من العام التي تجيز تعيين ا<شخاص الذين يزيد عمرهم عن السابعة عشرة ضباط� 

في ا<من العام.

ثمانية  إلى  وترفعه  العام  ا<من  لضباط  الطوعي  التجنيد  سن  الطرف  الدولة  تراجع  بأن  اللجنة  توصي   -١٦
عشرة سنة من أجل تعزيز حماية ا<طفال وتدعيمها عن طريق اعتماد معيار قانوني أعلى بشكل عام.

التثقيف في مجاَلي حقوق اsنسان والسالم

ومفاهيم  السالم  مجاَلي  في  التثقيف  xدماج  الطرف  الدولة  تتخذها  التي  بالمبادرات  اللجنة  ترحب   -١٧
اxنسان  حقوق  مجاَلي  في  التثقيف  إدراج  لعدم  تأسف  لكنها  المدرسية.  المناهج  في  اxنساني  الدولي  القانون 
والسالم، وكذلك المعرفة بالبروتوكول االختياري، كجزء إلزامي في مناهج التعليم االبتدائي والثانوي وفي برامج 

تدريب المعلمين.

توصي اللجنة بأن تدمج الدولة الطرف التثقيف اxلزامي في مجاَلي حقوق اxنسان والسالم في مناهج   -١٨
جميع المدارس، بما فيها المدارس العسكرية، مع اxشارة بشكل خاص إلى البروتوكول االختياري.

خامسSً- الحظر والمسائل ذات الصلة

التشريعات واللوائح الجنائية النافذة

تالحظ اللجنة تعليق االستدعاء إلى الخدمة الوطنية حتى إشعار الحق، لكنها تعرب عن القلق إزاء التباين   -١٩
السن  تتراوح  إذ  الطرف،  الدولة  تشريعات  عليه  تنص  كما  المسلحة  القوات  في  اxلزامي  للتجنيد  الدنيا  السن  في 
المسلحة  القوات  لتجنيد  صريحين  وتجريم  حظر  وجود  لعدم  أيض�  القلق  اللجنة  ويساور  سنة.  و١٨   ١٥ بين  الدنيا 
الشركات  ولتشغيل  العدائية،  ا<عمال  في  واستخدامهم  ا<طفاَل  للدولة  التابعة  غير  المسلحة  والجماعات 
ا<منية الخاصة ا<طفاَل واستخدامهم. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك <ن التشريعات في الدولة الطرف ال تحدد 
للمحكمة  ا<ساسي  روما  نظام  في  طرف  ا<ردن  أن  مع  حرب،  جريمة  بوصفه  سنة   ١٥ سن  دون  ا<طفال  تجنيد 

الجنائية الدولية.

تحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء مراجعة شاملة لتشريعاتها من أجل مواءمتها بالكامل مع مبادئ   -٢٠
البروتوكول االختياري وأحكامه، وال سيما:

للدولة  التابعة  غير  المسلحة  والجماعات  المسلحة  القوات  لتجنيد  صريحين  وتجريم  حظر  فرض  (أ)       
ا<طفاَل  الخاصة  ا<منية  الشركات  ولتشغيل  العدائية،  ا<عمال  في  واستخدامهم  ا<طفاَل 

واستخدامهم؛

(ب)     ضمان أن جريمة التجنيد غير القانوني لlطفال على يد القوات المسلحة والجماعات المسلحة غير   
التابعة للدولة تنطبق في زمن السلم وزمن الحرب على السواء؛

(ج)      تحديد تجنيد ا<طفال دون سن ١٥ سنة بوصفها جريمَة حرب ومعاقبة مرتكبيها؛  

الخاصة  وا<منية  العسكرية  الشركات  على  ل¯شراف  محلية  تنظيمية  تشريعات  اعتماد  ضمان  (د)     
ومساءلتها، وتنفيذ هذه التشريعات.

تجنيد الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة اoطفاَل واستخدامها لهم

الالجئين  ا<طفال  السورية  المسلحة  الجماعات  بتجنيد  تفيد  التي  التقارير  إزاء  بالغ  قلق  عن  اللجنة  تعرب   -٢١
السوريين من مخيمات الالجئين في الدولة الطرف واستخدامهم في أدوار قتالية وأدوار داعمة في آن واحد.

تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع تدابير فعالة بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة من أجل   -٢٢
لتلك  وتحقيق�  المسلحة.  النزاعات  في  لُيستخدموا  مجاورة  بلدان  إلى  وإرسالهم  تجنيدهم  من  ا<طفال  حماية 
الغاية، ينبغي للدولة الطرف أن تنظم حمالت توعية بشأن وضع ا<طفال الذين ُيزج بهم في النزاعات المسلحة، 
مخيمات  في  يعيشون  الذين  للمراهقين  مالئمة  وترفيهية  تعليمية  أنشطة  توفير  أجل  من  جهودها  تكثف  وأن 

الالجئين كوسيلة تمنع على نحو فعال تجنيدهم على يد الجماعات المسلحة.

الوالية القضائية خارج اsقليم

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إنشاء والية قضائية خارج إقليمها وممارسة تلك الوالية فيما   -٢٣
الصلة  ذات  الدولية  الصكوك  أيض�  ذلك  في  تراعي  وأن  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  بجميع  يتعلق 

التي هي طرف فيها، بما فيها نظام روما ا<ساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

 

تسليم المجرمين

المشمولة  الجرائم  مرتكبي  لتسليم  المزدوج  التجريم  شرط  الطرف  الدولة  تلغي  بأن  اللجنة  توصي   -٢٤
ذات  الثنائية  وإجراءاتها  معاهداتها  جميع  في  بالكامل  الجرائم  هذه  إدماج  تضمن  وبأن  االختياري،  بالبروتوكول 

الصلة.

سادسS- الحماية والتعافي وإعادة اsدماج 

التدابير المتخذة لحماية حقوق اoطفال الضحايا

تعرب اللجنة عن القلق إزاء كثرة حاالت اxعادة القسرية والترحيل لlسر وا<طفال الفلسطينيين الفارين   -٢٥
من النزاع في الجمهورية العربية السورية على مدار السنوات الثالث الماضية.

الكاملة لlطفال الفلسطينيين وأسرهم الفارين  الحماية  الدولة الطرف على ضمان توفير  تحث اللجنة   -٢٦
الرفض  عدم  ذلك  في  بما  القسرية،  اxعادة  عدم  بمبدأ  الكامل  التقيد  وضمان  السورية،  العربية  الجمهورية  من 
من  وأسرهم  اللجوء  وملتمسي  الالجئين  ا<طفال  جميع  تمّكن  تضمن  أن  الطرف  للدولة  وينبغي  الحدود.  عند 

الحصول على إجراءات منصفة وفعالة لتحديد وضعهم، دون تمييز.

أجل التعافي البدني والنفسي وإعادة اsدماج االجتماعي تقديم المساعدة من 

لكنها  السوريين،  الالجئين  ا<طفال  إلى  الطرف  الدولة  تقدمها  التي  الهائلة  بالمساعدات  اللجنة  تعترف   -٢٧
أن  ُيحتمل  اللجوء الذين  وملتمسي  الالجئين  ا<طفال  هوية  لتحديد  كاٍف  اهتمام  إيالء  عدم  بالغ إزاء  بقلق  تشعر 
محدودية  إزاء  أيض�  قلق  اللجنة  ويساور  بالنزاع.  مرتبطة  صدمات  إلى  تعرضوا  أو  النزاع  في  شاركوا  يكونوا 
المساعدة على التعافي البدني والنفسي التي تلقاها ا<طفال السوريون الذين يعانون من ضيق شديد وإعاقات 
حسية أو ذهنية أو عقلية نتيجة تعرضهم للعنف والمحن المرتبطة بالحرب في الجمهورية العربية السورية أو 

مشاهدتهم لها. 

توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تدريب� منهجي� على التحديد المبكر لهوية ا<طفال الذين ُيحتمل   -٢٨
العاملين  وخاصة  أجلهم،  من  أو  ا<طفال  مع  العاملين  المهنيين  جميع  إلى  به  تأثروا  أو  النزاع  في  شاركوا  أنهم 
للدولة  وينبغي  والطب.  التعليم  مجالي  في  والعاملين  الجيش،  وأفراد  الهجرة،  ودوائر  الحدودية  النقاط  في 
أن  ُيحتمل  الذين  اللجوء  وملتمسي  الالجئين  ا<طفال  إلى  المقدمين  والدعم  المساعدة  تعزز  أن  أيض�  الطرف 
يكونوا شاركوا في النزاع أو تعرضوا إلى الصدمة والتشريد المرتبطين بالنزاع، وتزويدهم بدعم ومساعدة خاصة، 
بطرق منها طلب المساعدة من الشركاء الدوليين والوكاالت الدولية من أجل وضع برامج لتعافي هؤالء ا<طفال 

البدني والنفسي.

سابعS- المساعدة والتعاون الدوليان 

التعاون الدولي

الخاصة  والممثلة  ا<حمر  للصليب  الدولية  اللجنة  مع  تعاونها  الطرف  الدولة  تواصل  بأن  اللجنة  توصي   -٢٩
منظمة  مع  أكبر  بشكل  التعاون  إمكانية  في  تنظر  وأن  وتعززه،  المسلح  والنزاع  با<طفال  المعنية  العام  لlمين 

ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وغيرها من كيانات ا<مم المتحدة في تنفيذ البروتوكول االختياري.

ثامنS- المتابعة والنشر

التوصيات،  لهذه  الكامل  التنفيذ  لضمان  الالزمة  التدابير  جميع  الطرف  الدولة  تتخذ  بأن  اللجنة  توصي   -٣٠
بوسائل منها إحالتها إلى البرلمان والوزارات المعنية، بما فيها وزارة الدفاع، والمحكمة العليا والسلطات المحلية 

للنظر فيها على النحو الالزم واتخاذ مزيد من اxجراءات بشأنها.

وتوصي اللجنة بأن ُيتاح التقرير ا<ولي والردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف والمالحظات الختامية   -٣١
ولمنظمات  عامة  للناس  اxنترنت،  طريق  عن  ذلك  في  بما  واسع،  نطاق  على  اللجنة  اعتمدتها  التي  الصلة  ذات 
المجتمع المدني ومجموعات الشباب والفئات المهنية وا<طفال، بغية إثارة النقاش بشأن البروتوكول االختياري 

والتوعية به وتنفيذه ورصده.

تاسعS- التقرير المقبل

عمًال بالفقرة ٢ من المادة ٨ من البروتوكول االختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تورد مزيد� من   -٣٢
المعلومات عن تنفيذ البروتوكول االختياري وهذه المالحظات الختامية في تقريرها الدوري المقبل الذي سُيقدم 

عمًال بالمادة ٤٤ من اتفاقية حقوق الطفل.

(NCFA) تم النشر من قبل المجلس الوطني لشؤون ا<سرة
من خالل المساعدة الفنية والماليةالتي قدمتها منظمة ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسف)

اoردن : المالحظات الختامية
والتوصيات

اللجنة الدولية لحقوق الطفل

(١٥)

والبروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل والمعنية ببيع ا<طفال، واستغالل ا<طفال في البغاء، واستخدام 
ا<طفال في المواد اxباحية في اجتماعيها رقم ١٨٧٩ و١٨٧٨ (انظر CRC/C/SR. ١٨٧٩) اللذين تم عقدهما في ٢٧ أيار 

من عام ٢٠١٣، وتم اعتماده في االجتماع رقم ١٩٠١ الذي تم عقده في ١٣ حزيران من عام ٢٠١٤.

الرابع  الدوريين  للتقريرين  الجامع  بالتقرير  المتعلقة   - الختامية  والتوصيات  المالحظات  نشر  من  الغرض  إن 
بإشراك  والمتعلقة  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياريين  البروتوكولين  بموجب  ا<ولية  والتقارير  والخامس 
إنتاج  في  ا<طفال  واستخدام  البغاء،  في  ا<طفال  واستغالل  ا<طفال،  وبيع  المسلحة،  النزاعات  في  ا<طفال 
والبرلمانيون  الحكومية،  الوكاالت  ذلك  في  بما  المعنية  المؤسسات  جميع  أن  من  التأكد  هو  اxباحية -  المواد 
الموكل  الدور  يلعبون  وا<طفال  المدني،  والمجتمع  المتحدة،  ا<مم  ووكاالت  الحكومية،  غير  والمنظمات 
حياة  على  إيجابي  تأثير  بالتالي  لهم  وكان  الختامية،  والتوصيات  للمالحظات  الفعال  التنفيذ  ضمان  في  إليهم 
مجال  في  النظر  مسؤولية  المعنية  المؤسسات  وتتحمل  ا<ردن.  في  الطفل  حقوق  واوضاع  ا<طفال 
مسؤولياتهم، وخبراتهم، زمعارفهم، ولعب الدور المنوط بکل منهم من أجل ضمان تنفيذ هذه المالحظات 

والتوصيات الختامية.

اتفاقية حقوق الطفل
Distr.: Generalا<مم المتحدة

8 July 2014
Original: English

لجنة حقوق الطفل
المالحظات الختامية على التقرير المقدم من اoردن بموجب الفقرة 1 من المادة 12 من 
البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع اoطفال واستغالل اoطفال في 

البغاء وفي المواد اsباحية@

نظرت اللجنة في التقرير ا<ولي لlردن (CRC/C/OPSC/JOR/١) في جلستها ١٨٧٨ المعقودة في ٢٧ أيار/مايو   -١
 ١٣ في  المعقودة   ١٩٠١ جلستها  في  التالية  الختامية  المالحظات  واعتمدت   ،(١٨٧٨.CRC/C/SR الوثيقة  (انظر   ٢٠١٤

حزيران/يونيه ٢٠١٤.

أوًال- مقدمة

CRC/C/OPSC/-) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها ا<ولي وبردودها الخطية على قائمة القضايا  -٢
JOR/Q/١/Add.١). وتعرب عن تقديرها للحوار البّناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

وتذّكر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه المالحظات الختامية ينبغي أن ُتقرأ مقترنة بالمالحظات الختامية   -٣
والخامس  الرابع  للتقريرين  الجامع  الطرف  الدولة  بتقرير  يتعلق  فيما   ٢٠١٤ حزيران/يونيه   ١٣ في  اعُتمدت  التي 
البروتوكول  بموجب  المقدم  ا<ولي  وبتقريرها   ،(٤-٥/CRC/C/JOR/CO) الطفل  حقوق  اتفاقية  بموجب  المقدم 

.(١/CRC/C/OPAC/JOR/CO) االختياري بشأن اشتراك ا<طفال في المنازعات المسلحة

ثانيS- مالحظات عامة

الجوانب اsيجابية

ترحب اللجنة باعتماد قانون منع االتجار بالبشر رقم ٩ لعام ٢٠٠٩.  -٤

وترحب اللجنة كذلك بالتقدم المحرز في إنشاء المؤسسات واعتماد الخطط والبرامج الوطنية التي تيسر   -٥
تنفيذ البروتوكول االختياري، بما في ذلك:

إنشاء أفرقة وطنية لحماية ا<سرة؛ (أ)   

االستراتيجية الوطنية لمنع االتجار بالبشر التي أطِلقت في آذار/مارس ٢٠١٠؛ (ب)   

إنشاء وحدات مكافحة االتجار بالبشر. (ج)   

ثالثS- البيانات

جمع البيانات

 ،٢٠١٢ نيسان/أبريل  في  الجنائي  البحث  xدارة  تابعة  بالبشر  االتجار  لمكافحة  وحدة  إنشاء  اللجنة  تالحظ   -٦
وتكليفها بتسجيل جميع حاالت االتجار بالبشر وجميع البيانات ذات الصلة، وتالحظ توقيع مذكرة تفاهم لتدريب 
الدولة  إنشاء  عدم  إزاء  بالقلق  تشعر  لكنها  العاملين،  ا<طفال  عن  البيانات  جمع  وسائل  على  العمل  مفتشي 

الطرف نظام� لجمع البيانات عن جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري.

اتفاقية حقوق الطفل
Distr.: Generalا<مم المتحدة

7 July 2014
Arabic
Original: English

لجنة حقوق الطفل
المالحظات الختامية المتعلقة بالتقرير المقدم من اoردن بموجب الفقرة 1 من المادة 8 من 
البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك اoطفال في المنازعات المسلحة@

نظرت اللجنة في التقرير ا<ولي لlردن (CRC/C/OPAC/JOR/١) في جلستها ١٨٧٩ المعقودة في ٢٧ أيار/مايو   -١
٢٠١٣، واعتمدت المالحظات الختامية التالية في جلستها ١٩٠١ المعقودة في ١٣ حزيران/يونيه ٢٠١٤.

أوًال- مقدمة

CRC/C/OPAC/-) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها ا<ولي وردودها الخطية على قائمة المسائل  -٢
JOR/Q/١/Add.١). وُتعرب عن تقديرها للحوار البّناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

وتذّكر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه المالحظات الختامية ينبغي أن ُتقرأ مقترنة بالمالحظات الختامية   -٣
التي اعتمدتها اللجنة في ١٣ حزيران/يونيه ٢٠١٤ فيما يتعلق بتقرير الدولة الطرف الجامع للتقريرين الرابع والخامس 
البروتوكول  بموجب  المقدم  ا<ولي  وبالتقرير   ،(٤-٥/CRC/C/JOR/CO) الطفل  حقوق  اتفاقية  بموجب  المقدم 
CRC/C/OP-) باحيةxاالختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع ا<طفال واستغالل ا<طفال في البغاء وفي المواد ا

.(١/SC/JOR/CO

ثانيS-  مالحظات عامة

الجوانب اsيجابية

ترحب اللجنة بمختلف التدابير اxيجابية المتخذة في المجاالت المتصلة بتنفيذ البروتوكول االختياري، وال   -٤
سيما بما يلي:

(أ)      الجهود الهائلة التي تبذلها الدولة الطرف من أجل استيعاب آالف الالجئين السوريين، بمن فيهم   
بتكلفة  أو  مجان�  العامة  الخدمات  من  كثير  على  الحصول  من  وتمكينهم  أراضيها،  في  ا<طفال، 

زهيدة؛

(ب)     كون ا<ردن أول بلد في الشرق ا<وسط تقّيد بالمهلة التي حددتها اتفاقية حظر استعمال وتخزين   
وإنتاج ونقل ا<لغام المضادة لlفراد وتدمير تلك ا<لغام، وأعلن خلّوه من ا<لغام ا<رضية في عام 

٢٠١٢؛

(ج)     مبادرة أجيال السالم العالمية التي أطلقها ا<مير فيصل بن الحسين من ا<ردن عام ٢٠٠٧، وهدفها   
في  الناس  بين  للتقريب  الرياضة  استخدام  على  العالم  أنحاء  جميع  من  شابة  قيادات  تدريب 

المجتمعات التي تشهد نزاعات.

اتفاقية حقوق الطفل
Distr.: Generalا<مم المتحدة

7 July 2014
Arabic
Original: English

المملكة ا<ردنية الهاشمية
رقم اxيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية

(٢٠١٧/10/٥٢٩٨)
يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى 

مصنفه وال يعّبر هذا المصنف عن رأي دائرة المكتبة 
الوطنية أو أي جهة حكومية أخرى



التمهيد: المقدمـــة :

وقعت حكومة المملكة ا<ردنية الهاشمية على اتفاقية ا<مم المتحدة لحقوق الطفل بتاريخ ٢٩  آب من عام ١٩٩٠ 
وصادقت عليها بتاريخ ٢٤  أيار من عام ١٩٩١. وعليه تلتزم حكومة المملكة بتقديم تقرير دوري كل خمس سنوات 
إلى لجنة ا<مم المتحدة لحقوق الطفل في جنيف/ سويسرا، وقد نظرت هذه اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين 
الدوريين الرابع والخامس لlردن في اجتماعيها رقم ١٨٧٧ و١٨٧٨ (انظر CRC/C/SR.١٨٧٧ & ١٨٧٨) اللذين عقدا بتاريخ ٢٦ 
و ٢٧ أيار من عام ٢٠١٤، وتم اعتمادهما في اجتماعها رقم ١٩٠١ الذي عقد بتاريخ  ١٣ حزيران من عام ٢٠١٤، ودعت اللجنة 
أن  على   ،٢٠١٩ عام  من  حزيران   ٢٢ في  السادس  الدوري  تقريرها  تقديم  إلى  الهاشمية  ا<ردنية  المملكة  حكومة 
والخامس،  الرابع  الدوريين  للتقريرين  الختامية  المالحظات  بمتابعة  المتعلقة  المعلومات  التقرير  هذا  يتضمن 
باxضافة إلى ذلك نظرت اللجنة في التقارير ا<ولية لlردن في البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل والتي 
ببيع  المتعلقة  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري  والبروتوكول  المسلحة  النزاعات  في  ا<طفال  بإشراك  تتعلق 
ا<طفال، واستغالل ا<طفال في البغاء، واستخدام ا<طفال في إنتاج المواد اxباحية في اجتماعيها رقم ١٨٧٩ و١٨٧٨ 
(انظر CRC/C/SR.١٨٧٩) اللذين عقدا بتاريخ  ٢٧ أيار من عام ٢٠١٣، وتم اعتماده في اجتماع رقم ١٩٠١ الذي عقد بتاريخ ١٣ 
حزيران من عام ٢٠١٤، وقد أوصت اللجنة بأن تتخذ الدولة جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في 
المالحظات الختامية المتعلقة بالتقرير الدوري الجامع للتقريرين الرابع والخامس والبروتوكولين االختياريين تنفيذا 
من  المزيد  واتخاذ  المالئم  النحو  على  فيها  للنظر  المعنية  الجهات  إلى  إحالتها  منها  إجراءات  عدة  طريق  عن  تاما 

اxجراءات المتعلقة بها.

كما أوصت اللجنة  بنشر التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس والمالحظات والتوصيات الختامية على 
شبكة  طريق  عن  النشر  الحصر  ال  المثال  سبيل  على  تشمل  طرق  عبر  ذلك  يكون  وأن  الدولة،  بلغات  واسع  نطاق 
الشباب،  ومجموعات  اxعالم،  ووسائل  والمنظمات،  المدني  وللمجتمع  الجمهور،  لعامة  واxتاحة  االنترنت، 
عليهما،  والتعرف  االختياريين،  وبروتوكوليها  االتفاقية  مناقشة  أجل  من  وا<طفال،  المهنية،  والمجموعات 

وتنفيذهما ورصدهما.

اهداف  تحقيق  الى  الرامية  الجهود  بمتابعة   (NCFA) ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  قانون  عليه  نص  لما  ووفقا 
االردنية  المملكة  صادقت  التي  والشباب  واالطفال  والمراة  االسرة  بشؤون  المتعلقة  الدولية  واالتفاقيات  المواثيق 
والتوصيات  المالحظات  تنفيذ  متابعة   وضمان  الطفل  حقوق  التفاقية  الدورية  التقارير  بإعداد  عليها،   الهاشمية 
تنفيذ  لمتابعة  شاملة  عمل  خطة  بوضع  المجلس  قام  الدولية،   الطفل  حقوق  لجنة  عن  الصادرة  الختامية 
اxقليمي  المكتب  من  فنية  وبمساعدة  لlردن،   ا<خير  الدوري  بالتقرير  المتعلقة  الختامية  والتوصيات  المالحظات 
المتعلقة  الختامية  والتوصيات  المالحظات  آخر  حول  الوعي  لنشر  تشاورية  عملية  بدأت  ا<ردن،  في  لليونيسف 
بالتقرير الدوري الجامع للتقريرين الرابع والخامس لlردن، وتم وضع خطة عمل شاملة للمتابعة في ضوء توصيات 
لنشر  المتابعة  عمل  خطة  من  جزء�  الختامية  والتوصيات  المالحظات  يشمل  الذي  التقرير  هذا  ويعد  اللجنة. 

المالحظات والتوصيات الختامية على نطاق واسع في جميع أرجاء المملكة.

يلتزم المجلس الوطني لشؤون ا<سرة (NCFA) بنشر الوعي حول حقوق الطفل على نطاق واسع، وسوف يساعد 
الوطني  المجلس  سيتابع  كما  الهدف.  هذا  تحقيق  في  الختامية  والتوصيات  بالمالحظات  المختص  التقرير  هذا 

لشؤون ا<سرة، المالحظات والتوصيات الختامية التفاقية ا<مم المتحدة لحقوق الطفل وبروتوكوليها االختياريين 
المالحظات  توزيع  وسيتم   .٢٠١٩ عام  من  حزيران  شهر  في  تسليمه  المقرر  السادس  الدوري  التقرير  تقديم  قبل 
والمسؤولين،  والصحفيين،  البرلمانيين،  ذلك  في  بما  المعنيين،  جميع  على  واسع  نطاق  على  الختامية  والتوصيات 
الوزارات  مع  دقيقة  متابعة  إجراء  وسيتم  أنفسهم.  وا<طفال  العامة،  والجماهير  المدني،  والمجتمع  والقضاة، 
المعنية على المستوى الوطني وجميع اxدارات المعنية على مستوى المحافظات لضمان اتخاذ الخطوات الالزمة 

على المستوى الوطني من أجل تنفيذ المالحظات والتوصيات الختامية.

لما  اليونسيف  للطفولة/  المتحدة  االمم  لمنظمة  امتنانه  عن   (NCFA) ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  ويعرب 
قدمته من مساعدات فنية مفيدة جد� في المتابعة الفعالة للمالحظات والتوصيات الختامية لضمان بذل الجهات 
جميع   (NCFA) ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  يشكر  كما  الختامية.  والتوصيات  المالحظات  لتنفيذ  المعنية 

المعنيين على اهتمامهم ودعمهم لهذا الجهد لتكون المملكة االردنية الهاشمية بلدا صديقا للطفل .

وا� ولي التوفيق

أمين عام المجلس الوطني لشؤون ا<سرة
فاضل  محمد الحمود

لجنة حقوق الطفل

المالحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس ل7ردن@

جلستيها  في   (٤-٥/CRC/C/JOR) والخامس  الرابع  الدوريين  للتقريرين  الجامع  التقرير  في  اللجنة  نظرت   -١
 ١٩٠١ جلستها  في  واعتمدت،   ،٢٠١٤ أيار/مايو  و٢٧   ٢٦ في  المعقودتين  و١٨٧٨)،   ١٨٧٧.CRC/C/SR (انظر  و١٨٧٨   ١٨٧٧

المعقودة في ١٣ حزيران/يونيه ٢٠١٤، المالحظات الختامية التالية.

أوًال- مقدمة

CRC/C/-) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف التقرير الموحد الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس  -٢
حقوق  لحالة  أفضل  فهم�  أتاحت  التي   ،(١.Add/٤-٥/CRC/C/JOR/Q) القضايا قائمة  على  الخطية  والردود   (٤-٥/JOR
المتعدد  الطرف  الدولة  وفد  مع  دار  الذي  البناء  للحوار  تقديرها  عن  اللجنة  وُتعرب  الطرف.  الدولة  في  الطفل 

القطاعات.  

أحرزته ثانيS- تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي 

ترحب اللجنة باعتماد التدابير التشريعية التالية:  -٣

(أ)       قانون منع االتجار بالبشر رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩؛  

(ب)     قانون الحماية من العنف ا<سري رقم ٦ لسنة ٢٠٠٨؛  

(ج)      قانون حقوق ا<شخاص المعوقين رقم ٣١ لسنة ٢٠٠٧.  

وتالحظ اللجنة مع التقدير أيض� تصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية أو انضمامها إليها:  -٤

في  المسلحة  المنازعات  في  ا<طفال  اشتراك  بشأن  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري  البروتوكول  (أ)        
أيار/مايو ٢٠٠٧؛

(ب)     البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع ا<طفال واستغالل ا<طفال في البغاء وفي   
المواد اxباحية في كانون ا<ول/ديسمبر ٢٠٠٦؛

(ج)      اتفاقية حقوق ا<شخاص ذوي اxعاقة في آذار/مارس ٢٠٠٨؛  

التفاقية  المكمل  وا<طفال،  النساء  وبخاصة  با<شخاص،  االتجار  ومعاقبة  وقمع  منع  بروتوكول  (د)      
ا<مم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في حزيران/ يونيه ٢٠٠٩.

وترحب اللجنة أيض� بالتدابير المؤسسية والسياساتية التالية:  -٥

(أ)        االستراتيجية الوطنية لlشخاص ذوي اxعاقة (٢٠٠٧-٢٠١٥)؛  

(ب)     االستراتيجية الوطنية لمنع االتجار بالبشر التي ُأطِلقت في آذار/مارس ٢٠١٠؛  

(ج)     المؤشرات التي وضعها المجلس الوطني لشؤون ا<سرة الستخدامها كمبادئ توجيهية من أجل   
تعزيز القدرات في مجال رصد تنفيذ االتفاقية.

الخاصة  اxجراءات  إلى  دعوة  أول   ٢٠٠٦ نيسان/أبريل  في  وّجهت  الطرف  الدولة  أن  بارتياح  اللجنة  وتالحظ   -٦
لlمم المتحدة لزيارة البلد.

(5)

ثالثS- دواعي القلق والتوصيات الرئيسية

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44 (6) من االتفاقية)

التوصيات السابقة المقدمة من اللجنة

ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف في تنفيذ المالحظات الختامية التي أبدتها اللجنة في عام ٢٠٠٦ بشأن   -٧
هذه  في  الواردة  التوصيات  بعض  أن  ا<سف  مع  تالحظ  أنها  غير   ،(٣/CRC/C/JOR/CO) الثالث  الدوري  تقريرها 

المالحظات لم ُتنفذ تنفيذ� كامًال.

أو  بالكامل  ُتنفذ  لم  التي  التوصيات  لتنفيذ  الالزمة  التدابير  جميع  الطرف  الدولة  تتخذ  بأن  اللجنة  توصي   -٨
بشكل كاٍف، وتكرر بشكل خاص التوصيات التي قدمتها إلى الدولة الطرف بشأن ما يلي:

جميع  على  الطفل  حقوق  مجال  في  العاملة  والمؤسسات  الهيئات  بين  التنسيق  تعزيز  مواصلة  (أ)       
المستويات بغية ضمان تنفيذ االتفاقية بشكل موحد في جميع المحافظات؛

بشأن  البيانات  جمع  وضمان  ا<طفال،  عن  مركزية  بيانات  قاعدة  بإنشاء  البيانات  جمع  آليات  تعزيز  (ب)     
بجميع  يتعلق  فيما  العمر  منها  معايير  حسب  وتصنيفها  االتفاقية  تغطيها  التي  المجاالت  جميع 
الذين  ا<طفال  وفئات  والريفية،  الحضرية  والمناطق  والجنس،  عشرة،  الثامنة  دون  ا<شخاص 
لصوغ  واستخدامها  االتفاقية  مع  تتسق  مؤشرات  وضع  وينبغي  خاصة.  حماية  إلى  يحتاجون 

سياسات وبرامج تهدف إلى تنفيذ االتفاقية بصورة فعالة؛

(ج)     مواصلة وضع أساليـب مبتكرة ومواتيـة للطفل xذكـاء الوعـي بفحـوى االتفاقيـة ومقاصـدها، وال   
في  المقيمين  ا<طفال  إلى  الوصول  بغية  اxعالم  وسائل  طريق  وعن  المحلي  الصعيد  على  سيما 

أنأى المناطق في البلد؛

(د)      مواصلة تعزيز جهودها الرامية إلى توفير مستوى مناسب ومنهجي من التدريب و/أو التوعية في   
والمحامين،  كالقضاة،  و<جلهم،  ا<طفال  مع  العاملة  المهنية  للفئات  الطفل  حقوق  مجال 
والمؤسسات،  المدارس  ومديري  والمعملين،  الصحيين،  والعاملين  القانون،  إنفاذ  وموظفي 

وا<خصائيين االجتماعيين، ورجال الدين، وقادة المجتمعات المحلية، فضًال عن الصحفيين؛

(ه)     ضمان حصول المؤسسة الوطنية لحقوق اxنسان على الموارد البشرية والمالية والتقنية الكافية،   
الصعيدين  على  وتقييمه  االتفاقية  تنفيذ  في  المحرز  التقدم  لرصد  الالزمة  التسهيالت  وامتالكها 

الوطني والمحلي، فضًال عن تلقي الشكاوى المقدمة من ا<طفال والتحقيق فيها ومعالجتها؛

وضع وتعزيز المشاريع المشتركة للتثقيف في مجال حقوق اxنسان، وإدراج التثقيف في مجال  (و)   
لمرحلَتي  الدراسية  المناهج  في  الطفل،  حقوق  مجال  في  التثقيف  سيما  وال  اxنسان،  حقوق 

التعليم االبتدائي والثانوي.

التحفظات

سحب  إمكانية  في  ستنظر  الطرف  الدولة  بأن  الحوار  أثناء  الوفد  رئيسة  به  صّرحت  ما  اللجنة  تالحظ   -٩
غير  و٢١   ٢٠ المادتين  على  الطرف  الدولة  تحفظ  بأن  رأيها  عن  مجدد�  اللجنة  وتعرب  االتفاقية.  على  تحفظاتها 

ضروري، وكذلك عن قلقها إزاء الطبيعة العامة وغير الدقيقة لتحفظ الدولة الطرف على المادة ١٤.

(6)

تحفظاتها  طبيعة  في  النظر  تعيد  بأن  الطرف  الدولة  إلى  قدمتها  التي  السابقة  توصيتها  اللجنة  تكرر   -١٠
 ١٩٩٣ عام  في  اxنسان  لحقوق  العالمي  المؤتمر  اعتمدهما  اللذين  فيينا  عمل  وبرنامج  xعالن  وفق�  سحبها  بغية 

(CRC/C/JOR/CO/٣، الفقرة ١١).

 التشريعات

تالحظ اللجنة مع التقدير أن نشر االتفاقية في الجريدة الرسمية بموجب القانون رقم ٥٠ لسنة ٢٠٠٦، عمًال   -١١
اللجنة  لكن  المحلية.  القوانين  على  ا<ولوية  لها  وأن  القانوني  وضعها  أوضح  قد  اللجنة،  قدمتها  سابقة  بتوصية 
قلقة إزاء التأخر الكبير في اعتماد قانون حقوق الطفل ومشروع قانون ا<حداث. وتشعر اللجنة بالقلق أيض� <ن 

جهود مواءمة اxطار القانوني المحلي مع مبادئ االتفاقية وأحكامها ال تزال غير كافية.

الحقوق  بجميع  إحاطته  وضمان  إبطاء  دون  الطفل  حقوق  قانون  سّن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -١٢
قانون  مشروع  اعتماد  في  الطرف  الدولة  تعّجل  بأن  كذلك  اللجنة  وتوصي  االتفاقية.  عليها  تنص  التي  والمبادئ 
با<طفال  المتعلقة  المحلية  القوانين  جميع  بدقة  الطرف  الدولة  تراجع  بأن  توصيتها  اللجنة  وتكرر  ا<حداث. 
واللوائح اxدارية ذات الصلة بغية ضمان استنادها إلى الحقوق ومطابقتها لالتفاقية (CRC/C/JOR/CO/٣، الفقرة ١٣).

 تخصيص الموارد

المخصصة  الميزانيات  لتحليل  ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  أجراها  التي  بالدراسة  اللجنة  ترحب   -١٣
لlطفال، فضًال عن وضع نموذج للميزانية يتضمن ا<هداف االستراتيجية والمهام التي تضطلع بها كل وزارة من 
الميزانية  في  العامة  التخفيضات  إزاء  اللجنة  يساور  القلق  لكن  حقوقهم.  وحماية  ا<طفال  احتياجات  تلبية  أجل 

الوطنية التي تهدد التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مجال نماء الطفل.

xعمال  المخصصة  "الموارد  بشأن   ٢٠٠٧ عام  في  اللجنة  نّظمته  الذي  العامة  المناقشة  يوم  ضوء  في   -١٤
الدولة  تقوم  بأن  اللجنة  توصي  االتفاقية،  من  و٦  و٤   ٢ المواد  على  وبالتركيز  الدول"،  مسؤولية   - الطفل  حقوق 

الطرف بما يلي:

(أ)        مواصلة تخصيص موارد كافية في الميزانية xعمال حقوق الطفل، عمًال بالمادة ٤ من االتفاقية؛  

(ب)    إجــراء تقييمات منهجيــة <ثر السياسات الهادفـــة إلى تقليـــص العجز في الميزانية الوطنية على   
في  سلب�  قد تؤثر  سياسات  أي  اعتماد  التقييمات، االمتناع عن  تلك  نتيجة  الطفل، وبناًء على  حقوق 

ا<طفال؛

في  الطفل  حقوق  على  قائم  نهج  اعتماد  الطرف،  الدولة  وضعته  الذي  الميزانية  نموذج  على  بناًء  (ج)       
في  واستخدامها  للطفل  المخصصة  للموارد  تتّبع  نظام  بتطبيق  وذلك  الدولة،  ميزانية  وضع 
على  أيض�  اللجنة  وتحث  الطفل.  مجال  في  االستثمار  حجم  إبراز  وبالتالي  عام،  بشكل  الميزانية 
في  القطاعات  من  قطاع  أي  في  االستثمارات  <ثر  تقييمات  إجراء  أجل  من  التتّبع  نظام  استخدام 

مصالح الطفل الفضلى، وضمان قياس اختالف أثر هذه االستثمارات بين الفتيات والفتيان؛

تدابير  تتطلب  قد  التي  الضعف  أو  الحرمان  أوضاع  في  لlطفال  استراتيجية  ميزانية  بنود  تحديد  (د)      
اجتماعية إيجابية، وضمان حماية بنود الميزانية هذه حتى في أوقات ا<زمات االقتصادية أو الكوارث 

الطبيعية أو حاالت الطوارئ ا<خرى.

(7)

(1) (٢)

قام  أن  وبعد   .(UNCRC) الطفل  لحقوق  المتحدة  ا<مم  اتفاقية  في  طرف�  الهاشمية  ا<ردنية  المملكة  تعد 
التقرير  وقدم   .١٩٩٣ عام  من  الثاني  تشرين  شهر  في  ا<ولي  تقريره  ا<ردن  قدم  االتفاقية،  هذه  على  بالمصادقة 
الدوري الثاني الذي كان مقرر� في عام ١٩٩٨ في شهر أيلول من عام ١٩٩٩. وقدم التقرير الدوري الثالث الذي كان 
الرابع  التقريرين  تقديم  تم  ولذلك  سنوات.  ثالث  مدته  وبتأخير   ٢٠٠٦ عام  من  آذار  شهر  في   ٢٠٠٣ عام  في  مقرر� 
الختامية  المالحظات  اعتماد  وتم   ٢٠١٤ عام  في  الطفل  حقوق  لجنة  فيهما  ونظرت   ٢٠١٣ عام  في  مع�  والخامس 
والتوصيات في ١٨ تموز من عام ٢٠١٤. ومن المقرر أن يصدر التقرير الدوري السادس لlردن في ٢٢ حزيران من عام 
٢٠١٩ حيث بقي أقل من عامين. ولذلك من الضروري أن يكون هناك متابعة فعالة للمالحظات والتوصيات الختامية 
الحالية حتى نتمكن من االستعداد جيد� في الوقت الذي يتم فيه إعداد تقريرنا الدوري السادس المقرر تقديمه 

بعد أقل من عامين من ا¦ن.

المجاالت  من  مجال   ١٢ في  توزيعها  تم  التي  الختامية  والتوصيات  المالحظات  من  بندا   ٧١ مجموعه  ما  يوجد 
الرئيسية التي تشمل:

أ- التدابير العامة للتنفيذ (المواد ٤، و٤٢، و٤٤ (٦) من االتفاقية)
ب- المبادئ العامة (المواد ٢، و٣، و٦، و١٢ من االتفاقية)

ج- الحقوق والحريات المدنية (المواد ٧، و٨، و١٣-١٧)
د- العنف ضد ا<طفال (المواد ١٩، و٢٤ (٣)، و٢٨ (٢)، و٣٤، و٣٧ (أ)، و٣٩)

ه- البيئة ا<سرية والرعاية البديلة (المواد ٥، و٩-١١، و١٨ (١ و٢)، و٢٠، و٢١، و٢٥، و٢٧ (٤))
و- اxعاقة، والصحة ا<ساسية، والرفاه االجتماعي (المواد ٦، و١٨ (٣)، و٢٣، و٢٤، و٢٦، و٢٧ (١-٣)، و٣٣)

ز- التعليم وا<نشطة الترفيهية والثقافية (المواد ٢٨، و٢٩، و٣٠، و٣١)
ح- تدابير الحماية الخاصة (المواد ٢٢، و٣٠، و٣٢، و٣٣، و٣٥، و٣٦، و٣٧ (ب)- (د)، و٣٨-٤٠)

ط- المصادقة على البروتوكول االختياري المتعلق بإجراء  تقديم البالغات 
ي- المصادقة على ا<دوات الدولية لحقوق اxنسان

ك- المتابعة والنشر
ل- التقرير المقبل

ويشكل المجلس الوطني لشؤون ا<سرة (NCFA) ووزارة العدل ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ووزارة العمل 
ووزارة التنمية االجتماعية ووزارة الداخلية اكثر الجهات المسؤولة عن تنفيذ المالحظات والتوصيات الختامية إلى 
جانب  وإلى  المحافظات.  في  الحكومية  الجهات  بعض  ذلك  في  بما  ا<خرى  واxدارات  الجهات  من  عدد  جانب 
الوزارات والهيئات الحكومية، تلعب وكاالت ا<مم المتحدة المعنية، والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، 
وا<وساط ا<كاديمية، ووسائل اxعالم، وغيرها من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، والمجتمعات المحلية، 

وا<سر دورا رئيسيا في ضمان تنفيذ برنامج المالحظات والتوصيات الختامية.

وإلى جانب النظر في التقرير الدوري الموحد الرابع والخامس لlردن، نظرت اللجنة أيض� في التقارير ا<ولية لlردن 
المسلحة  النزاعات  في  ا<طفال  باشتراك  والمتعلقة  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري  البروتوكول  بموجب 

(3) (4)

باء- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 من االتفاقية)

عدم التمييز

غير  وأب  أردنية  <م  المولودين  ا<طفال  ضد  القانون  بحكم  التمييز  إزاء  قلقها  عن  مجدد�  اللجنة  تعرب    -١٥
إزاء  أيض�  بالقلق  اللجنة  وتشعر  الزواج.  إطار  خارج  المولودين  ا<طفال  ضد  والتمييز  ا<ب،  جنسية  على  بناًء  أردني 
في  يعيشون  الذين  وا<طفال  اxعاقات  ذوو  وا<طفال  فلسطيني  أصل  من  ا<طفال  منه  يعاني  الذي  التمييز 

المؤسسات وا<طفال الذين يعيشون في فقر مدقع وا<طفال في المناطق النائية.

"أطفاًال  أو  شرعيين"  "غير  بوصفهم  لlطفال  التمييزية  التصنيفات  إلغاء  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -١٦
ضحايا للسفاح"، واعتماد استراتيجية استباقية وشاملة من أجل القضاء على التمييز على أي أسس بحكم القانون 

والواقع، والتمييز ضد جميع فئات ا<طفال في أوضاع التهميش أو الحرمان.

وتعرب اللجنة عن القلق <ن تشريعات الدولة الطرف وطريقة تطبيقها ال تزال تميز ضد الفتيات، وبا<خص   -١٧
المعاهدات.  هيئات  من  المتكررة  التوصيات  من  الرغم  على  العنف،  من  والحماية  والزواج  الميراث  مجاالت  في 
وتشعر اللجنة بالقلق أيض� لعدم كفاية الجهود التي تبذلها الدولة الطرف، بما في ذلك مع رجال الدين وقادة 
والقواعد  والممارسات  المواقف  وتغيير  لمكافحة  الجماهيري،  اxعالم  ووسائل  التعليمية  والمؤسسات  الرأي 
الضارة التي تتغاضى عن التمييز ضد الفتيات وانتهاكات حقوقهن في إطار االتفاقية، بما في ذلك العنف القائم 

على نوع الجنس، على الرغم من أن الفتيات ال يزلن يواجهن التمييز من أبكر مراحل حياتهن وطيلة طفولتهن.

اxبطاء.  من  مزيد  دون  الفتيات  ضد  تميز  التي  التشريعات  جميع  إلغاء  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -١٨
وينبغي للدولة الطرف أن تمنح ا<ولوية العتماد استراتيجية شاملة لمكافحة جميع أشكال التمييز ضد الفتيات، 
وتكرر  الفتيات.  ضد  والعنف  التمييز  إلى  وتؤدي  منتشرة  تزال  ال  التي  السلبية  الجنسانية  النمطية  للصور  والتصدي 
اللجنة توصيتها بضرورة دعوة القادة المحليين ورجال الدين وغيرهم من القادة إلى االضطالع بدور أكثر فاعلية 
ذلك  في  المحلية  المجتمعات  إلى  التوجيه  وتقديم  عليه،  والقضاء  الطفالت  ضد  العنف  منع  جهود  دعم  في 

الصدد (CRC/C/JOR/CO/٣، الفقرة ٣٢).

مصالح الطفل الفضلى

قانون  في  الرئيسية  المبادئ  أحد  الفضلى  الطفل  مصالح  جعل  في  الطرف  الدولة  رغبة  اللجنة  تالحظ   -١٩
ا<حوال الشخصية المؤقت رقم ٣٦ لسنة ٢٠١٠، لكن القلق يساورها <ن العديد من أحكام القانون تعكس إساءة 
التي  الجنسية  ونقل  والميراث  والزواج  الطفل  بحضانة  المتعلقة  تلك  سيما  وال  الفضلى،  الطفل  لمصالح  تفسير 
القانون  <ن  خاص  بشكل  بالقلق  اللجنة  وتشعر  االعتبار.  الفضلى  مصالحه  إيالء  في  الطفل  حق  مع  تتعارض 
(المادة ٣٠٨ من قانون العقوبات) والفقه القضائي في الدولة الطرف يتيحان اعتبار زواج الفتاة من مغتصبها أمر� 

يصب في مصلحتها الفضلى، على الرغم من أن هذا الخيار يشّكل بحد ذاته انتهاك� خطير� لالتفاقية.

إيالء  في  الطفل  بحق  المتعلق   (٢٠١٣)١٤ رقم  العام  اللجنة  تعليق  ضوء  في  الطرف،  الدولة  اللجنة  تذّكر   -٢٠
التي  الحقوق  بجميع  والفعال  الكامل  التمتع  ضمان  إلى  يهدف  الحق  هذا  أن  ا<ول،  االعتبار  الفضلى  مصالحه 
تعترف بها االتفاقية وإلى ضمان النماء الكلي لlطفال. وتوصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف إدماج هذا الحق 
جميع  عن  فضًال  والقضائية،  واxدارية  التشريعية  اxجراءات  جميع  في  ثابت  بشكل  وتطبيقه  مالئم  بشكل 
ع الدولة الطرف على  السياسات والبرامج والمشاريع التي لها صلة با<طفال أو تؤثر فيهم. وفي ذلك الصدد، تشجَّ
تحديد  في  سلطة  مواقع  يحتلون  الذين  المعنيين  ا<شخاص  لجميع  التوجيه  لتقديم  ومعايير  إجراءات  وضع 
مصالح الطفل الفضلى في جميع المجاالت، وفي منح تلك المصالح ا<همية التي تستحقها بوصفها اعتبار� أول. 
العامة  االجتماعية  الرعاية  مؤسسات  ذلك  في  بما  العامة،  جمهور  بين  والمعايير  اxجراءات  هذه  نشر  وينبغي 

والخاصة، فضًال عن المحاكم والسلطات اxدارية والهيئات التشريعية والقادة المحليين ورجال الدين.

(8)

الحق في الحياة والبقاء والنماء

٢١-  تعرب اللجنة عن عميق قلقها <ن المادة ٣٤٥ مكرر� من قانون العقوبات، التي استحدثتها الدولة الطرف 
ف،  ف، وبالتالي من ُحكم مخفَّ عن طريق تعديل، ال تستثني مرتكبي هذه الجرائم من االستفادة من العذر المخفِّ
جرائم  ُيسمى  ما  بذريعة  سنوي�  الفتيات  عشرات  قتل  استمرار  رغم  سنة   ١٥ من  أصغر  الضحية  كانت  حال  في  إّال 
يزلن،  وال  كّن،  الجرائم  لهذه  ضحايا  للوقوع  المعرضات  الفتيات  <ن  أيض�  شديد  بقلق  اللجنة  وتشعر  الشرف. 

ُيحتجزن تعسفي� في اxصالحيات ¦جال غير مسماة بداعي حمايتهن.

عن  تتغاضى  التي  القانونية  ا<حكام  جميع  إبطاء  دون  تلغي  أن  على  بقوة  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢٢
الجرائم القائمة على نوع الجنس، وال سيما المواد ٩٧ و٩٩ و٣٤٠ و٣٤٥ مكرر� من قانون العقوبات، وأن تضمن تلّقي 
الشرف،  جرائم  ُيسمى  ما  بذريعة  المرتكبة  الجرائم  فيها  بما  الجنس،  نوع  على  القائمة  الجرائم  مرتكبي  جميع 
عقوبات تتناسب مع خطورة جرائمهم. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيض� على إخالء سبيل جميع النساء والفتيات 
حماية  أي تدبير  أن  وضمان  البلد،  عموم  في  لحمايتهن  وآليات مالئمة  مالجئ  وإنشاء  فور�،  الحجز  في  الموَدعات 

موجه لهن يوَضع بمشاركتهن وموافقتهن.

احترام آراء الطفل

حق  تعزيز  أجل  من  بالتقرير  المشمولة  الفترة  أثناء  الطرف  الدولة  اتخذتها  التي  بالمبادرات  اللجنة  ترحب   -٢٣
الطفل في االستماع إليه، وال سيما عن طريق التشاور مع ا<طفال في سياق إعداد تقرير الدولة الطرف، والمسح 
اxجراءات  <ن  قلقها  عن  مجدد�  اللجنة  تعرب  ذلك،  ومع  ا<طفال.  برلمانات  وإنشاء  للشباب،  الثاني  الوطني 
يزال  ال  الطفل  آراء  احترام  و<ن  إليه،  االستماع  في  الطفل  حق  على  منهجي  بشكل  تنص  ال  واxدارية  القانونية 
محدود� نظر� للمواقف المجتمعية التقليدية من ا<طفال، وال سيما الفتيات، في داخل ا<سرة والمجتمع بشكل 

عام.

تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم ١٢(٢٠٠٩) المتعلق بحق الطفل في االستماع إليه،   -٢٤
الذي يؤكد أن حق الطفل في التعبير بحرية عن رأيه يشكل أحد أهم العناصر في كرامة الطفل، وأن ا<سرة التي 
العمر،  من  ا<ولى  المراحل  منذ  الجد  مأخذ  آراؤه  فيها  تؤخذ  والتي  بحرية  آرائه  عن  يعّبر  أن  فيها  للطفل  يمكن 
وتوصي  ا<وسع.  المجتمع  في  إليه  االستماع  في  الحق  لممارسة  الطفل  يعّد  ما  وهي  مهم�،  نموذج�  تشّكل 

اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

في  إليه  االستماع  في  الطفل  بحق  تعترف  التي  للتشريعات  الفعال  التنفيذ  لضمان  تدابير  اتخـــاذ  (أ)       
ا<خصائيين  امتثال  لضمان  إجراءات  و/أو  ُنظم  وضع  ذلك  في  بما  الصلة،  ذات  القانونية  الدعاوى 

االجتماعيين والمحاكم لهذا المبدأ.

(ب)     إجـــراء بحوث لتحديد أهم القضايا من وجهة نظر ا<طفال، وسماع آرائهم بشأنها، ومعرفة مدى   
مراعاة آرائهم في القرارات التي ُتتخذ داخل ا<سرة وتؤثر في حياتهم، وتحديد القنوات القائمة أو 
الوطني  الصعيد  على  القرار  صنع  عملية  في  ا<كبر  التأثير  ممارسة  من  تمّكنهم  التي  المحتملة 

والمحلي.

(ج)      تنفيـذ برامـج وأنشطــة توعيـة لتعزيز مشاركة جميع ا<طفال بصورة هادفة وقائمة على التمكين   
الفتيات  إيالء  مع  الطلبة،  مجالس  ضمن  ذلك  في  بما  والمدارس،  المحلي  والمجتمع  ا<سرة  في 

وا<طفال في أوضاع هشة اهتمام� خاص�.

(9)

جيم- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و17-13 من االتفاقية)

الحق في الجنسية

كّن  إذا  أمهاتهن  جنسية  اكتساب  ا<ردنيات  ا<مهات  أطفال  على  متعذر�  يزال  ال  <نه  قلقة  اللجنة  تظل   -٢٥
متزوجات من غير أردنيين، ما قد يؤدي إلى حالة انعدام الجنسية، ويتسبب في معاناة هؤالء ا<طفال وأسرهم 
والرعاية  التعليم  بخدمات  لالنتفاع  مثًال  مؤهلين  غير  ُيعتبرون  إنهم  إذ  اقتصادية،  صعوبات  ومن  التمييز  من 
الجنسية  بأن  تفيد  التي  المصداقية  وذات  بأدلة  المدعومة  التقارير  بالغ  بقلق  اللجنة  وتالحظ  المدعومة.  الصحية 
بشكل  يقيمون  الذين  الفلسطينية  وا<سر  ا<طفال  عشرات  من  بالتقرير  المشمولة  الفترة  في  ُسحبت  ا<ردنية 

دائم في ا<ردن، على الرغم من التطمينات التي قدمها وفد الدولة الطرف أثناء الحوار.

تكرر اللجنة توصيتها إلى الدولة الطرف بمراجعة قانون الجنسية ا<ردنية رقم ٦ لعام ١٩٥٤ وتعديله بغية   -٢٦
ضمان تمتع ا<م ا<ردنية المتزوجة بغير أردني بحقها في منح جنسيتها <طفالها على قدم المساواة مع الرجل 
الالجئة  ا<سر  من  ا<ردنية  الجنسية  سحب  عن  الكف  على  أيض�  الطرف  الدولة  اللجنة  وتحث  تمييز.  ودون 
خفض  اتفاقية  إلى  االنضمام  في  الطرف  الدولة  تنظر  بأن  أيض�  اللجنة  وتوصي  ا<ردن.  في  المقيمة  الفلسطينية 

حاالت انعدام الجنسية لعام ١٩٦١.

) و39) أ دال- العنف ضد اoطفال (المواد 19 و24(3) و28(2) و34 و37(

العقاب البدني

ترحب اللجنة بالمبادرات التي تنّفذها الدولة الطرف مثل حملة "مع� نحو بيئة مدرسية آمنة" التي تهدف   -٢٧
إلى تعريف المعلمين با<ساليب التربوية اxيجابية. لكن اللجنة قلقة <ن الصيغة المعدلة من المادة ٦٢ من قانون 
العقوبات ال تزال تجيز للوالدين وا<وصياء إنزال ضروب تأديب بأطفالهم وفق "ما يبيحه العرف العام"، ما دامت ال 
تلحق بهم أذى بدني�، و<ن مسح السكان والصحة ا<سرية في ا<ردن لعام ٢٠١٢ أظهر أن ٨٩ في المائة من ا<طفال 

يتعرضون لضروب تأديب عنيفة.

تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم ٨(٢٠٠٦) المتعلق بحق الطفل في الحماية من   -٢٨
العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة الذي شددت فيه اللجنة على رفض جميع أشكال 
العنف ضد ا<طفال، مهما كانت طفيفة، وعلى أن صالحيات الوالدين ال ينبغي في أي حال من ا<حوال أن تقّوض 

حق الطفل في حمايته من العقاب البدني. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

حظر�  ا<ماكن  جميع  في  البدني  العقاب  وحظر  إبطاء  دون  العقوبات  قانون  من   ٦٢ المادة  إلغاء  (أ)        
قطعي�؛

بصورة  قضائية  دعاوى  وإقامة  فعاًال،  تنفيذ�  البدني  العقاب  تحظر  التي  القوانين  تنفيذ  ضمان  (ب)    
منهجية ضد َمن ُيعاقبون ا<طفال بدني�؛

ا<طفال  بمشاركة  االجتماعية  والتعبئة  والتوعية  العام  التثقيف  مجاالت  في  دائمة  برامج  وضع  (ج)     
البدني،  للعقاب  الضارة  والنفسية  البدنية  ا¦ثار  تعالج  الدين،  ورجال  المحلية  والمجتمعات  وا<سر 
في  وتشاركية  عنيفة  وغير  إيجابية  أشكال  وتعزيز  الممارسة،  تلك  من  العامة  المواقف  تغيير  بغية 

تنشئة ا<طفال وتأديبهم كبديل عن العقاب البدني؛

منع  استراتيجيات  تصميم  في  ا<طفال،  ذلك  في  بما  ككل،  المجتمع  ومشاركة  إشراك  ضمان  (د)     
معاقبة ا<طفال بدني� وتنفيذها.

(١٠) (١١)

اsيذاء واsهمال

سيما  وال  المنزلي،  للعنف  التصدي  صعيد  على  الطرف  الدولة  اتخذتها  التي  بالخطوات  اللجنة  ترحب   -٢٩
اعتماد قانون الحماية من العنف ا<سري رقم ٦ لسنة ٢٠٠٨، والخطة االستراتيجية الوطنية لحماية ا<سرة والوقاية 
لثبوت  عميق  بقلق  تشعر  اللجنة  لكن  المنزلي.  العنف  حاالت  لتتّبع  نظام  وإنشاء   ،٢٠٠٥-٢٠٠٩ لlعوام  العنف  من 
قصور تلك التدابير عن االستجابة للشواغل الكثيرة التي أعربت عنها اللجنة في عام ٢٠٠٦، وهو ما يتضح من استمرار 

وقوع ا<طفال، وال سيما الفتيات، ضحايا ل¯يذاء واxهمال على نطاق واسع.

 ،٣/CRC/C/JOR/CO)  ٢٠٠٦ عام  من  توصياتها  لتنفيذ  ا<ولوية  من  مزيد  منح  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣٠
وسوء  المنزلي  العنف  عن  وطنية  دراسة  إجراء  بضرورة  المتعلقة  التوصيات  وبخاصة  فعاًال،  تنفيذ�   (٥٥ الفقرة 
ووضع  وطبيعتها،  وأسبابها  المشكلة  هذه  نطاق  تقييم  أجل  من  ا<سرة  داخل  وإيذائهم  ا<طفال  معاملة 
وسوء  ا<طفال  إيذاء  حاالت  لتحديد  فعال  نظام  ووضع  له،  والتصدي  المنزلي  العنف  لمنع  شاملة  استراتيجية 

معاملتهم واxبالغ عنها وإدارتها. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيض� على ما يلي:

أحكام  أي  وإلغاء  الزوجي،  االغتصاب  فيها  بما  المنزلي،  العنف  أشكال  جميع  يجّرم  قانون  اعتماد  (أ)       
قانونية تتسامح مع مرتكبي العنف المنزلي، وذلك على وجه ا<ولوية؛

(ب)     إنشاء قاعدة بيانات وطنية عن جميع حاالت العنف المنزلي المترّكب ضد ا<طفال؛  

والعادات  والتقاليد  المواقف  لتغيير  عملية  تدابير  واتخاذ  واxيذاء،  للعنف  الجذرية  ا<سباب  معالجة  (ج)      
والممارسات السلوكية التي كثير� ما تبرر العنف المنزلي، وال سيما ضد الفتيات؛

والتصدي  وإهمالهم،  ا<طفال  وإيذاء  المنزلي  العنف  منع  إلى  الرامية  المجتمعية  البرامج  تشجيع  (د)       
المحلي  المجتمع  وأفراد  والمتطوعين  السابقين  الضحايا  إشراك  منها  بطرق  المشاكل  لهذه 

ودعمهم في مجال التدريب؛

(ه)     ضمــان تقديم مستــوى مالئـــم من المساعدة الطبيــــة والقانونيـــة والنفسية والسكن لlطفال   
به  تعّهدت  الذي  االلتزام  مع  يتماشى  بما  اxيواء  دور  عدد  وزيادة  المنزلي،  العنف  ضحايا  والنساء 

الدولة الطرف في االستعراض الدوري الشامل لعام ٢٠٠٩ (A/HRC/٢٩/١١، الفقرة ٩٢-٢١)؛

(و)       تقديم معلومات مفصلة في تقريرها الدوري المقبل عن التدابير المتخذة للتصدي للعنف المنزلي   
ونتائج تلك التدابير.

االستغالل الجنسي واsيذاء الجنسي

تشعر اللجنة بقلق عميق <ن المادة ٣٠٨ من قانون العقوبات تتيح لمرتكبي جريمة االغتصاب اxفالت من   -٣١
العقاب إذا تزوجوا من الفتاة التي اعتدوا عليها. ويساور اللجنة قلق أيض� <ن المادة ٣١٠ من قانون العقوبات تتيح 
اللجنة  وتشعر  ا<خالق".  بفساد  "معروفة  ُتعتبر  الفتاة  كانت  إذا  العقاب  من  اxفالت  الجنسي  اxيذاء  لمرتكبي 
بالقلق أيض� <ن تشريعات الدولة الطرف ال تحمي الفتيان من اxيذاء الجنسي واالستغالل الجنسي، وال تنص على 

أحكام تتناسب مع خطورة الجرائم الجنسية المرتبكة ضد ا<طفال.

وجميع  العقوبات  قانون  من  و٣١٠   ٣٠٨ المادتين  إلغاء  في  التعجيل  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣٢
ا<حكام القانونية التي يمكن استخدامها للتساهل مع المعتدين على ا<طفال جنسي�. وينبغي للدولة الطرف 
الجنسي  اxيذاء  أشكال  جميع  من  الفتيان،  فيهم  بمن  ا<طفال،  لجميع  الكاملة  الحماية  تضمن  أن  أيض� 

واالستغالل الجنسي. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيض� على ما يلي:

(أ)       وضع آليات وإجراءات ومبادئ توجيهية لضمان إلزامية اxبالغ عن حاالت إيذاء ا<طفال واستغاللهم   
جنسي�؛

ا<طفال  لجميع  وفعالة  لlطفال  ومواتية  وسرية  إليها  الوصول  يسهل  إبالغ  قنوات  توفر  ضمان  (ب)     
لتمثيل  قانوني  وصي  أو  الوالدين  أحد  وجود  يوِجب  الذي  الشرط  وإلغاء  االنتهاكات،  هذه  ضحايا 

الطفل الضحية؛

(ج)      تنفيذ أنشطة توعية لمكافحة الوصم االجتماعي لضحايا االستغالل الجنسي واxيذاء الجنسي، بما   
في ذلك سفاح المحارم؛

الضحايا وفق�  التعافي وإعادة اxدماج االجتماعي لlطفال  (د)     ضمان وضع برامج وسياسات من أجل   
<غراض  لlطفال  الجنسي  االستغالل  لمكافحة  العالمي  المؤتمر  اعتمدها  التي  الختامية  للوثائق 
بالبرازيل،  جانيرو  دي  وريو  باليابان،  ويوكوهاما  ستوكهولم،  في  و٢٠٠٨  و٢٠٠١   ١٩٩٦ ا<عوام  في  تجارية 

على التوالي.

الممارسات الضارة

الفتيات،  آالف  وزواج  الطرف،  الدولة  في  القاصرات  الفتيات  زواج  حاالت  في  الزيادة  إزاء  قلقة  اللجنة  تزال  ال   -٣٣
منهن من لم تتجاوز الخامسة عشرة، كل سنة نتيجة اxفراط في اللجوء إلى االستثناءات من السن الدنيا للزواج، 
والسلطة التقديرية الواسعة الممنوحة لقاضي القضاة وا<وصياء القانونيين في ذلك الصدد. ويساور اللجنة قلق 
بشكل خاص <ن حاالت الفقر وحاالت الحمل خارج إطار الزواج غالب� ما تؤدي في الممارسة الواقعية إلى إجازة هذا 

الزواج.

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فاعلة لوضع حد لممارسة الزواج المبكر والقسري. كما تكرر   -٣٤
CRC/C/-) المبكر الزواج  عن  الناشئة  الكثيرة  السلبية  با¦ثار  توعية  حمالت  الطرف  الدولة  تنّفذ  بأن  توصيتها  اللجنة 

JOR/CO/٣، الفقرة ٢٨).

الوصول إلى العدالة وسبل االنتصاف

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعلومات التي قدمها الوفد وتفيد بأن من المتعذر على ا<طفال دون سن   -٣٥
الخامسة عشرة تقديم شكاوى بشأن انتهاكات حقوقهم إذا لم يكن الوالدان أو ا<وصياء القانونيون موجودين 

لمساعدتهم. ويساور اللجنة القلق أيض� إزاء االفتقار إلى آليات لدعم ا<طفال في اxبالغ عن ادعاءاتهم.

وسبل  العدالة  إلى  ا<طفال  وصول  لضمان  الالزمة  التدابير  جميع  اتخاذ  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣٦
واسع  بشكل  عنها  ومعلن  آمنة  إبالغ  آليات  وضع  أمور،  جملة  بين  من  الطرف،  للدولة  وينبغي  الفعالة.  االنتصاف 
الصحة  مجاَلي  في  مساَعدة  خدمات  ا¦ليات  هذه  تترافق  وأن  ا<طفال،  لفائدة  إليها  الوصول  ويسهل  وسرية 
العامة والدعم االجتماعي، وإلغاء شرط حضور والد الطفل لمساعدته في تقديم الشكوى. وتحث اللجنة الدولة 
ووضع  واضحين،  وتدريب  توجيه  على  ا<طفال  شكاوى  يتلقون  الذين  ا<شخاص  حصول  ضمان  على  أيض�  الطرف 

إجراءات تحقيق مراعية للطفل.

هاء- البيئة اoسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و11-9 و18(1 و2) و20 و21 و25 و27(4))

البيئة اoسرية   

CRC/C/-) تكرر اللجنة قلقها <ن القانون ما زال ال يوزع المسؤوليات الوالدية بالتساوي بين ا¦باء وا<مهات  -٣٧
JOR/CO/٣، الفقرة ٤٩)، نظر� الستمرار تطبيق أحكام تمييزية من قانون ا<حوال الشخصية المؤقت لسنة ٢٠١٠. كما

(١٢)

يساور اللجنة قلق إزاء ما يلي:

(أ)        مع أن القانون فرض قيود� معّينة على تعدد الزوجات، فإنه ال يزال يجيزه، وهذه حالة تتعارض مع   
كرامة النساء والفتيات الالتي يدخلن هذا الزواج، وتؤثر سلب� في ا<طفال؛

تمتعهم  دون  يحول  ما  مسلم،  غير  ورجل  مسلمة  المرأة  المولودين  با<طفال  القانون  يعترف  ال  (ب)      
بجميع حقوقهم على قدم المساواة مع ا<طفال ا¦خرين؛

(ج)       في حالة الطالق، تمنح المادة ١٧٣ من قانون ا<حوال الشخصية المؤقت ا<م حضانة أطفالها حتى   
بلوغهم سن الخامسة عشرة، ولكن فقط حتى سن السابعة إذا كانت غير مسلمة.

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تقاسم ا<مهات وا¦باء المسؤولية عن أطفالهم بالتساوي، عمًال   -٣٨
بالفقرة ١ من المادة ١٨ من االتفاقية، وعلى ضمان عدم تمييز القوانين ضد الطفلة. وتحث اللجنة الدولة الطرف 

أيض� على ما يلي:

النساء  ضد  تميز  التي  ا<حكام  جميع  إلغاء  وضمان  المؤقت  الشخصية  ا<حوال  قانون  تنقيح  (أ)   
والفتيات وتؤثر سلب� في أطفالهن، كتلك التي تجيز تعدد الزوجات؛

غير  ورجل  مسلمة  امرأة  بين  زواج  من  المولودين  ا<طفال  ضد  التمييز  أشكال  من  شكل  أي  منع  (ب)   
مسلم، والقضاء عليها؛

لمبدأ  وفق�  القرارات  جميع  اتخاذ  ضمان  بغية  الطفل،  بحضانة  المتعلقة  تشريعاتها  مراجعة  (ج)   
تمّيز  التي  ا<حكام  وإلغاء  االتفاقية،  من  و١٢   ٣ المادتين  مع  تمشي�  وذلك  الفضلى،  الطفل  مصالح 

ضد ا<طفال <مهات غير مسلمات.

أسرية اoطفال المحرومون من بيئة 

أول  وإنشاء   ،٢٠٠٩ لسنة   ٤٩ رقم  اxيوائية  ا<طفال  رعاية  دور  وإدارة  ترخيص  نظام  باعتماد  اللجنة  ترحب   -٣٩
برنامج xيواء ا<طفال في محافظة الزرقاء. لكن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم انخفاض عدد ا<طفال المودعين 
في  كثيرة  أحيان  في  المتزوجات  غير  ا<مهات  أطفال  إيداع  وإزاء  بالتقرير،  المشمولة  الفترة  أثناء  مؤسسات  في 
ا<طفال  يجعل  ما  بعد،  سليم  نحو  على  اxيواء  برنامج  تنظيم  لعدم  أيض�  قلق  اللجنة  ويساور  مؤسسات. 

المحرومين من بيئتهم ا<سرية عرضة ل¯يذاء واxهمال.

تتخذ  بأن  وتوصيها  لlطفال،  البديلة  للرعاية  التوجيهية  المبادئ  إلى  الطرف  الدولة  انتباه  اللجنة  تلفت   -٤٠
تدابير فاعلة للتسريع في االنتقال من إيداع ا<طفال في أطر الرعاية المؤسسية إلى الرعاية ا<سرية، وأن تعزز في 
سبيل ذلك جهودها لوضع نظام لكفالة ا<طفال المحرومين من أسرهم يكون خاضع� للوائح تنظيمية جيدة. 

وينبغي للدولة الطرف أيض� ما يلي:

(١٣)

(أ)       ضمان تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية المناسبة لمراكز الرعاية البديلة وخدمات حماية   
في  إدماجهم  وإعادة  فيها  المودعين  ا<طفال  تأهيل  إعادة  تيسير  أجل  من  الصلة  ذات  الطفل 

المجتمع إلى أقصى حد ممكن؛

(ب)     تقديم الدعم لlمهات غير المتزوجات لتمكينهن من رعاية أطفالهن، وتنظيم حمالت توعية من   
أجل القضاء على الوصم االجتماعي المرتبط بالحمل خارج إطار الزواج؛

(ج)     العمـل على توفيـر ضمانـات مناسبــة ومعايــير واضحــــة تستند إلى احتياجات الطفل ومصالحه   
الفضلى من أجل اتخاذ قرار بشأن إيداعه في أطر الرعاية البديلة من عدمه؛

(د)     ضمان إجراء مراجعة دورية لحاالت إيداع ا<طفال في أطر الرعاية البديلة وفي المؤسسات، ورصد   
جودة الرعاية فيها، بطرق منها توفير قنوات يسهل الوصول إليها من أجل اxبالغ عن سوء معاملة 

ا<طفال ورصده وتصحيحه.

واو-  اsعاقة والصحة اoساسية والرعاية االجتماعية (المواد 6 و18(3) و23 و24 و26 و
27(3-1) و33)

اoطفال ذوو اsعاقة

ا<على  المجلس  وإنشاء   ٢٠٠٧ لسنة   ٣١ رقم  المعوقين  ا<شخاص  حقوق  قانون  باعتماد  اللجنة  ترحب   -٤١
لكنها  اxعاقة (٢٠٠٧-٢٠١٥).  ذوي  لlشخاص  الوطنية  االستراتيجية  اعتماد  عن  فضًال  المعوقين،  ا<شخاص  لشؤون 

تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ)       عدم استخـدام المــادة ٢ من القانــون رقم ٣١ تعريف اxعاقة الوارد في اتفاقية حقوق ا<شخاص   
ذوي اxعاقة، وإنما اعتمادها نموذج� طبي� ل¯عاقة؛

(ب)     محدودية البيانات المتاحة عن ا<طفال ذوي اxعاقة؛  

بصورة  إّال  إدماجهم  تعزز  ال  خاصة  صفوف  في  الحاالت  معظم  في  اxعاقة  ذوي  ا<طفال  وضع  (ج)       
محدودة نظر� لمحدودية التدابير المتخذة لتطوير التعليم الجامع؛

(د)       عدم حصول الغالبية العظمى من ا<طفال ذوي اxعاقة وا<طفال الذين يعانون من صعوبات في   
مختصين،  وموظفين  اجتماعيين  وأخصائيين  معلمين  وجود  مثل  مناسب،  دعم  على  التعلم 

لضمان إدماجهم إدماج� فعاًال في المدارس العادية؛

(ه)     استمرار ّشح التدابير الرامية إلى إدماج ا<طفال ذوي اxعاقة في ا<نشطة الترفيهية والثقافية في   
الدولة الطرف.

في ضوء المادة ٢٣ من االتفاقية وتعليق اللجنة العام رقم ٩(٢٠٠٦) المتعلق بحقوق ا<طفال المعوقين،   -٤٢
هذا  وتعزيز  اxعاقة  مع  التعامل  في  اxنسان  حقوق  على  القائم  النهج  اعتماد  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث 
وبأن  المجتمع،  يضعها  التي  والمواقفية  البيئية  الحواجز  في  تكمن  المعيقة  العوامل  بأن  يعترف  الذي  النهج 
في  فاعلين  ومساهمين  مشاركين  يصبحوا  أن  وبمقدورهم  الخاصة  حقوقهم  اxعاقة  ذوي  ا<طفال  لجميع 

المجتمع. وينبغي للدولة الطرف ما يلي:

(١٤)

(١٦) (١٧) (١٨) (١٩) (٢٠) (٢١) (٢٢) (٢٣) (٢٤)

(٢٥) (٢٦) (٢٧) (٢٨) (٢٩) (٣٠) (٣١) (٣٢) (٣٣) (٣٤) (٣٥)

مع  التعامل  في  االجتماعي  النموذج  يعكس  بما   ٢٠٠٧ لسنة   ٣١ رقم  القانون  من   ٢ المادة  تعديل  (أ)       
اxعاقة؛

نظر�   ،٢٠١٤ لعام  الوطني  التعداد  إطار  في  اxعاقة  ذوي  ا<طفال  عن  مالئمة  بيانات  جمع  تنظيم  (ب)     
<هميتها في وضع برامج وسياسات لهم؛

(ج)       وضـع سياسـة شامـلة من أجـل تطـوير التعليـم الجامع وضمان منحه ا<ولوية على إيداع ا<طفال   
العقلية  اxعاقات  ذوي  ا<طفال  إلى  خاص  بشكل  االلتفات  مع  متخصصة،  مؤسسات  في 

والمتعددة؛

(د)      تشغيل أعداد كافية من المعلمين والمهنيين المتخصصين لتقديم الدعم الفردي لlطفال في   
جميع المدارس، وضمان تدريب جميع المهنيين تدريب� مناسب� ليتمكن جميع ا<طفال ذوي اxعاقة 

من التمتع بصورة فعالة بحقهم في تعليم جامع ذي جودة؛

(ه)     اتخاذ جميع التدابير الالزمة لضمان إدماج ا<طفال ذوي اxعاقة في ا<نشطة الترفيهية والثقافية؛  

الوصم  مكافحة  أجل  من  وا<سر  العامة  وجمهور  الحكومة  تستهدف  توعية  حمالت  تنفيذ  (و)     
االجتماعي والتحامل اللذين يعاني منهما ا<طفال ذوو اxعاقة، وتعزيز صورة إيجابية عن ا<طفال 

والبالغين ذوي اxعاقة؛

(ز)       النظر في التصديق على البروتوكول االختياري التفاقية حقوق ا<شخاص ذوي اxعاقة.  

الصحة والخدمات الصحية

عن  فضًال  ا<طفال،  ووفيات  النفاسية  الوفيات  خفض  صعيد  على  المحرز  الكبير  بالتقدم  اللجنة  ترحب   -٤٣
اعتراف الدولة الطرف بالحاجة إلى مزيد من الجهود لخفض معدل وفيات ا<طفال دون سن الخامسة. وتالحظ 
اللجنة باهتمام أيض� إقرار قانون الضمان االجتماعي المؤقت رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ الذي يمنح ا<طفال الحق في التمتع 

بعدد من إعانات الضمان االجتماعي. لكن قلق� بالغ� يساور اللجنة لما يلي:

(أ)        المعدالت المفزعة لسوء التغذية بين ا<طفال في مخيم الزعتري؛  

(ب)     سـوء التغذيـة الـذي ال يزـال يؤثـر بصـورة أكبـر في ا<طفـال الذيـن يعيشـون في المناطــــــق النائية   
وا<طفال المنتمين <فقر الشرائح السكانية؛

(ج)       ا<مراض المعدية التي ال تزال ا<سباب الرئيسية لمراضة ا<طفال؛  

(د)       تغطية جميع ا<طفال بالتأمين الصحي التي لم تتحقق بعد.  

يمكن  صحي  مستوى  بأعلى  التمتع  في  الطفل  حق  بشأن   (٢٠١٣)١٥ رقم  العام  اللجنة  تعليق  ضوء  في   -٤٤
بلوغه، توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف حصول جميع ا<طفال بالتساوي على خدمات صحية ذات جودة 
ا<طفال  سيما  وال  وتهميش�،  حرمان�  الحاالت  أشد  في  لlطفال  ا<ولوية  منح  إلى  تهدف  تدابير  اعتماد  طريق  عن 
تتخذ  أن  أيض�  الطرف  للدولة  وينبغي  المعدية.  وا<مراض  ا<طفال  تغذية  لسوء  التصدي  طريق  وعن  الالجئين، 

التدابير الالزمة من أجل شمول جميع ا<طفال بالتأمين الصحي على النحو الواجب.

صحة المراهقين

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تجريم اxجهاض في جميع الحاالت بموجب المادة ٣٢١ من قانون العقوبات،   -٤٥
ويساور  للخطر.  حياتهن  تعّرض  مأمونة  غير  بطريقة  الخفاء  في  اxجهاض  إلى  المراهقات  لجوء  إلى  يؤدي  ما 
اللجنة قلق أيض� إزاء عدم توفر معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين صحة المراهقين، بما 

في ذلك عن طريق التثقيف في مجال الصحة الجنسية واxنجابية وتحسين خدمات الصحة العقلية للشباب.

في ضوء تعليق اللجنة العام رقم ٤(٢٠٠٣) المتعلق بصحة المراهقين ونمّوهم في إطار اتفاقية حقوق   -٤٦
الطفل وتعليقها العام رقم ١٥(٢٠١٣) المتعلق بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، تحث 
اللجنة الدولة الطرف على أن تزيل صفة الجرم عن اxجهاض، وأن تراجع تشريعاتها، بشكل خاص من أجل كفالة 
دائم�.  واحترامها  اxجهاض  قرارات  في  ا<طفال  آراء  سماع  تضمن  وأن  الحوامل،  للمراهقات  الفضلى  المصالح 
شاملة  سياسة  الطرف  الدولة  تعتمد  بأن  وتوصي   (٦٥ الفقرة   ،٣/CRC/C/JOR/CO) السابقة بتوصيتها  اللجنة  وتذّكر 
في  واxنجابية  الجنسية  الصحة  مجال  في  التثقيف  إدراج  تضمن  وبأن  واxنجابية،  الجنسية  المراهقين  لصحة 
وا<مراض  المبكر  الحمل  منع  على  بتركيز  والمراهقين،  المراهقات  لفائدة  وتوجيهه  اxلزامية  المدرسية  المناهج 

المنقولة جنسي�.

اsيدز وفيروس نقص المناعة البشرية

البشرية/اxيدز  المناعة  نقص  فيروس  مكافحة  بشأن  الوطنية  االستراتيجية  بالخطة  اللجنة  ترحب   -٤٧
بفيروس  المعرفة  إلى  كبير  بشكل  عموم�  والسكان  المراهقين  افتقار  استمرار  بقلق  تالحظ  أنها  غير   ،(٢٠١٢-٢٠١٦)
المشورة  خدمات  إلى  والفتيات  النساء  وصول  تعّذر  إزاء  أيض�  بالقلق  اللجنة  وتشعر  البشرية/اxيدز.  المناعة  نقص 
ل¯صابة  عرضة  ا<شد  الفئات  على  الذكرية  الواقيات  توزيع  ضمان  وعدم  الحوامل،  رعاية  عيادات  في  والفحص 

بالفيروس، بمن في ذلك المراهقون.

وحقوق  البشرية/اxيدز  المناعة  نقص  بفيروس  المتعلق   (٢٠٠٣)٣ رقم  العام  اللجنة  تعليق  ضوء  في   -٤٨
الطفل، توصي اللجنة بأن تحّسن الدولة الطرف إمكانية الحصول على معلومات وخدمات ذات جودة ومناسبة 
بأن  اللجنة  وتوصي  واxنجابية.  الجنسية  والصحة  البشرية/اxيدز  المناعة  نقص  فيروس  مجال  في  ا<طفال  لسن 
بين  المشترك  المتحدة  ا<مم  برنامج  منها  جهات  من  التقنية  المساعدة  ذلك  سبيل  في  الطرف  الدولة  تلتمس 

منظمات ا<مم المتحدة لمكافحة اxيدز ومنظمة ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

المستوى المعيشي

ترحب اللجنة بالتقدم الهام الذي أحرزته الدولة الطرف على صعيد التنمية البشرية، لكنها تشعر بالقلق   -٤٩
<ن وطأة الفقر في الدولة الطرف تطال ا<طفال أكثر من غيرهم بكثير، و<ن صندوق المعونة الوطنية ما زال ال 
في  العجز  تقليص  إلى  تهدف  مالية  سياسات  اعتماد  <ن  أيض�  بالقلق  اللجنة  وتشعر  كاٍف.  بشكل  يشملهم 
الفترة  في  الفقر  مكافحة  صعيد  على  الطرف  الدولة  أحرزته  الذي  التقدم  في  سلب�  أّثر  الوطنية  الميزانية 
المشمولة بالتقرير. ويساور اللجنة قلق كذلك <ن الكثير من ا<سر الفلسطينية تعيش في فقر في الدولة الطرف 
وضع  إلى  تفتقر  كونها  المجانية  ا<ساسية  الخدمات  أو  الوطنية  المعونة  صندوق  من  االستفادة  عليها  ويتعذر 

قانوني.

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إجراء مشاورات محددة ا<هداف مع ا<سر وا<طفال ومنظمات   -٥٠
االستراتيجيات  تعزيز  أجل  من  ا<طفال  فقر  مسألة  بشأن  الطفل  حقوق  مجال  في  الناشطة  المدني  المجتمع 
منح  تضمن  أن  أيض�  الطرف  للدولة  وينبغي  الفقر.  من  الحد  خطة  في  الطفل  حقوق  إعمال  إلى  الرامية  والتدابير 
ا<طفال الذي يعيشون في فقر ا<ولوية في صندوق المعونة الوطنية وإجراء تقييمات ٣<ثر السياسات والتدابير 
الهادفة إلى تقليص العجز في الميزانية الوطنية على ا<طفال. وتحث اللجنة الدولة الطرف على معالجة الوضع 
لlطفال  المجانية  ا<ساسية  الخدمات  تقديم  وضمان  فيها،  تقيم  التي  الفلسطينية  لlسر  القانوني 

الفلسطينيين وشمولهم في صندوق المعونة الوطنية.

زاي- التعليم واoنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28 و29 و30 و31)

التعليم، بما يشمل التدريب والتوجيه المهنيين

معدل  من  للحد  بالتقرير  المشمولة  الفترة  في  الطرف  الدولة  بذلتها  التي  الجهود  بارتياح  اللجنة  تالحظ   -٥١
التسرب وتطوير التعليم المبكر. لكنها ال تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

عن  فضًال  أردنيين،  غير  وآباء  أردنيات  <مهات  ا<طفال  بينهم  ومـن  ا<ردنييـن،  غيـر  ا<طفـال  تعـرض  (أ)       
ا<حيان،  بعض  في  ا<ردنية،  الجنسية  منهم  ُسحبت  ممن  فلسطيني  أصل  من  لوالدين  ا<طفال 
غير  وهم  الحكومية،  والثانوية  االبتدائية  بالمدارس  بالتحاقهم  يتعلق  فيما  تمييزية  لممارسات 

مؤهلين لالستفادة من التعليم العام المجاني؛

(ب)     محدودية فرص وصول الشابات المتزوجات إلى نظام التعليم؛  

(ج)       مالحظة زيادة في عدد الطالب، وال سيما الفتيان، الذين تسربوا من المدارس <سباب اقتصادية على   
مدار ا<عوام ا<خيرة؛

(د)      استمرار انتشار العنف في المدارس على نطاق واسع، وال سيما ضد ا<طفال ¦باء غير أردنيين.  

تحث اللجة الدولة الطرف على ما يلي:  -٥٢

(أ)       اتخاذ تدابير فورية لضمان تمتع جميع ا<طفال الذين يعيشون فيها بحقهم في تعليم ابتدائي   
مجاني دون تمييز، وتحقيق� لذلك، تعديل التشريعات والتصدي للممارسات التي تؤدي إلى التمييز 

ضد ا<طفال من أصل فلسطيني وا<طفال <مهات أردنيات وآباء غير أردنيين؛

(ب)    ضمان دعم المراهقات الحوامل وا<مهات المراهقات ومساعدتهن على مواصلة تعليمهن في   
المدارس العادية؛

(ج)       اتخاذ التدابير الالزمة لتحسين القدرة على الوصول إلى التعليم وتحسين جودته، وتوفير تدريب ذي   
جودة للمعلمين، بتركيز خاص على المناطق الريفية بغية التصدي لمشكلة التسرب من المدرسة؛

(د)      مواصلة التوسع في تعليم الطفولة المبكرة وفق سياسة شاملة وكلية لرعاية الطفولة المبكرة   
ونمائها.

أهداف التعليم

ترحب اللجنة بالمبادرات الرامية إلى تعميم المنظور الجنساني في التعليم التي وردت في تقرير الدولة   -٥٣
بالقلق  تشعر  لكنها  السلبية.  النمطية  الصور  تتحدى  للمعلمين  وأدلة  مدرسية  كتب  تطوير  وبخاصة  الطرف، 
صورتهن  تقوض  التي  الفتيات،  ضد  الراسخة  السلبية  النمطية  الصور  الستمرار  التصدي  عن  المبادرات  هذه  لقصور 

عن أنفسهن. كما تأسف اللجنة لعدم بذل جهود كافية لتطوير التعليم في مجاَلي التسامح والسالم.

على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث  التعليم،  بأهداف  المتعلق   (٢٠٠١)١ رقم  العام  اللجنة  تعليق  مراعاة  مع   -٥٤
تعزيز الجهود التي تبذلها لتعميم المناهج التعليمية غير القائمة على صور نمطية التي تتصدى لlسباب البنيوية 
جميع المستويات. وتوصي  للتمييز الجنساني، وتعزيز الفرص التعليمية واxنجاز التعليمي للفتيات والفتيات على 
المناهج  في  والسالم  التسامح  مجاَلي  في  التثقيف  xدماج  جهودها  الطرف  الدولة  تكثف  بأن  أيض�  اللجنة 

المدرسية.

حاء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب)-(د) و
(38-40

اoطفال ملتمسو اللجوء واoطفال الالجئون

تثني اللجنة على الدولة الطرف لجميع التدابير التي اتخذتها من أجل التعامل مع التدفق الهائل لالجئين   -٥٥
من  العاملين  ا<طفال  بشؤون  الخاصة  الوطنية  اللجنة  إنشاء  ذلك  في  بما  ا<طفال،  من  ونصفهم  السوريين، 
الالجئين السوريين. لكن اللجنة قلقة إزاء استمرار تعّذر حصول معظم ا<طفال الالجئين السوريين على التعليم، 
القسري،  والزواج  المنزلي  للعنف  النطاق  الواسع  واالنتشار  العمل  في  واالستغالل  التغذية  لسوء  تعرضهم  وإزاء 
التي  المعاملة  إزاء  أيض�  عميق  قلق  اللجنة  ويساور  أردنيين.  شرطة  أفراد  إلى  المنسوبة  العنف  حاالت  بعض  وإزاء 

تتلقاها ا<سر وا<طفال من الالجئين الفلسطينيين الفاّرين من الجمهورية العربية السورية، وبخاصة ما يلي:

(أ)        الموقف الذي تعتمــده السلطات مـنذ كانــــون الثانــي/يناير ٢٠١٣ المتمثل في منع منهجي لدخول   
ا<سر الالجئة الفلسطينية الفاّرة من الجمهورية العربية السورية، فضًال عن ترحيل عشرات ا<طفال 

الفلسطينيين الذين دخلوا البلد وإعادتهم إلى الجمهورية العربية السورية؛

(ب)     حاالت ُمنعت فيها أمهات فلسطينيات فررن من الجمهورية العربية السورية من دخول ا<ردن، في   
حين ُسمح <زواجهن وأطفالهن السوريين بالدخول؛

(ج)     حـاالت ُسمـح فيهـا <طفال أصيـــبوا في الجمهـورية العربيــة السورية بدخول ا<ردن لتلقي العالج   
إلى  جرحى  فلسطينيون  أطفال  فيها  ُرّحل  وحاالت  بالدخول،  <سرهم  التصريح  دون  لكن  الطبي 

الجمهورية العربية السورية، في حين ُسمح <مهاتهم ا<ردنيات بالبقاء في الدولة الطرف.

ا<وضاع  لتحسين  محددة  برامج  وتنفيذ  المالئمة  التدابير  جميع  اتخاذ  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٥٦
والرعاية  التعليم  على  الحصول  على  قدرتهم  منها  أمور  جملة  وضمان  السوريين،  الالجئين  لlطفال  المعيشية 
الصحية والتغذية الجيدة، وحمايتهم من شتى أشكال االستغالل في العمل والعنف، وممارسات الزواج القسري 
أو المبكر فيما يتعلق بالفتيات الصغيرات. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان عدم منع أي طفل الجئ 
فلسطيني فاّر من الجمهورية العربية السورية من دخول ا<ردن أو ترحيله ليعود إلى الجمهورية العربية السورية، 
وعلى ضمان أن يعامل هؤالء ا<طفال أسوًة با<طفال السوريين في الدولة الطرف. وتوصي اللجنة أيض� بأن تصّدق 

الدولة الطرف على االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين لعام ١٩٥١ وبروتوكولها لعام ١٩٦٧.

االستغالل االقتصادي، بما في ذلك عمل اoطفال

ترحب اللجنة بمشروع "مكافحة عمل ا<طفال عن طريق التعليم" الذي أطِلق في تشرين الثاني/نوفمبر   -٥٧
٢٠٠٨، فضًال عن تعيين عشرين ضابط ارتباط في مجال عمل ا<طفال في عام ٢٠١٠، لكنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

وتجارة  الجملة  تجارة  قطاعات  في  العمل  في  رئيسي،  بشكل  فتيان  وهم  ا<طفال،  آالف  استمرار  (أ)        
التجزئة والزراعة، وانتشار عمل ا<طفال على نطاق واسع بين الالجئين السوريين؛

(ب)    مواجهة عدد من الفتيات الالتي يشتغلن عامالت منزليات أوضاع� قاسية، وتعّرضهن بشكل كبير   
ل¯يذاء البدني والجنسي؛

(ج)      تعزيز وحدة عمل ا<طفال لم يؤّد إلى زيادة اxدانات بحق مستغّلي ا<طفال.  

تحث اللجنة الدولة الطرف على تسريع جهودها للقضاء على عمل ا<طفال. وينبغي للدولة الطرف منح   -٥٨
منزليات.  عامالت  يشتغلن  الالتي  الفتيات  وبخاصة  ا<طفال،  عمل  أشكال  أسوأ  من  ا<طفال  النتشال  ا<ولوية 
بأن  أيض�  اللجنة  وتوصي  اقتصادي�.  ا<طفال  مستغّلي  ضد  قضائية  دعاوى  تحريك  ضمان  الطرف  للدولة  وينبغي 
تصّدق الدولة الطرف على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ١٨٩(٢٠١١) المتعلقة بالعمل الالئق للعمال المنزليين، 

وبأن تواصل التماس مساعدة البرنامج الدولي للقضاء على عمل ا<طفال.

أطفال الشوارع

تأسف اللجنة إزاء استمرار ضعف المعرفة فيما يتعلق بظاهرة ا<طفال العاملين في الشوارع وحالتهم،   -٥٩
الشوارع  أطفال  على  القبض  إلقاء  في  الشرطة  استمرار  إزاء  خاص  بقلق  اللجنة  وتشعر  السابقة.  توصياتها  رغم 
واضحة  استراتيجية  إلى  االفتقار  استمرار  وإزاء  ذووهم،  يكفلهم  أن  إلى  الزمن  من  قصيرة  فترات  واحتجازهم 

xعادة تأهيل أولئك ا<طفال وتلبية احتياجاتهم.

مّدهم  بل  الشوارع واحتجازهم،  إلقاء القبض على أطفال  عدم  الطرف على ضمان  اللجنة الدولة  تحث   -٦٠
واللباس  التغذية  من  يكفيهم  بما  وتزويدهم  معهم،  العمل  على  مدربين  مرشدين  طريق  عن  بالمساعدة 
والمأوى، فضًال عن الخدمات االجتماعية والصحية، بما فيها خدمات التعافي وإعادة اxدماج االجتماعي، والفرص 
ما  بحسب  الكامل،  نمائهم  دعم  بغية  الحياتية  المهارات  على  والتدريب  المهني  التدريب  تشمل  التي  التعليمية 

أوصت به اللجنة سابق�.

بيع اoطفال واالتجار بهم واختطافهم

االتجار  لمنع  الوطنية  واالستراتيجية   ،٢٠٠٩ لسنة   ٩ رقم  بالبشر  االتجار  منع  قانون  باعتماد  اللجنة  ترحب   -٦١
ا<طفال  اعتبار  يمكن  ال  أنه  إلى  الحوار  أثناء  اxشارة  وتالحظ  عملها.  وإطار   ٢٠١٠ آذار/مارس  في  ُأطِلقت  التي  بالبشر 
ضحايا االتجار جناة، لكنها تشعر بقلق بالغ إزاء اعتراف الوفد باحتمال إيداع ا<طفال الضحايا في مرافق االحتجاز 
لlطفال  وعبور  وجهة  بلد  تزال  ال  الطرف  الدولة  <ن  أيض�  قلق  اللجنة  ويساور  لهم.  ملجأ  توفر  لعدم  نظر� 
الفترة  في  بالبشر  االتجار  بجرائم  المدانين  ا<شخاص  عدد  و<ن  با<شخاص،  الجنسي  واالتجار  للسخرة  المعرضين 
خدمات  إلى  الضحايا  معظم  أحيل  إذ  االتجار،  لضحايا  المقدمة  الحماية  ولقصور  قليًال،  ظل  بالتقرير  المشمولة 

إيواء تديرها منظمات غير حكومية.

تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لتنفيذ قانون منع االتجار بالبشر رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ تنفيذ�   -٦٢
الجريمة.  خطورة  مع  تتناسب  بهم  عقوبات  وإنزال  وإدانتهم  فعالة  بصورة  با<طفال  المّتجرين  ومالحقة  فعاًال، 
وينبغي للدولة الطرف أن تضمن عدم إيداع أي من ا<طفال الضحايا في مرافق االحتجاز، وإنما تزويدهم بخدمات 

حماية وإعادة تأهيل شاملة، بما فيها المأوى المناسب.

إدارة قضاء اoحداث

تنظر اللجنة بإيجابية إلى إنشاء إدارة شرطة ا<حداث عام ٢٠١١ في العاصمة عّمان من أجل دعم عملية   -٦٣
العدالة اxصالحية، ووضع "برنامج ِفَرق الدمج المجتمعي وا<سري" لتحويل ا<طفال الجانحين، لكنها تشعر 

بالقلق إزاء بقاء السن الدنيا للمسؤولية الجنائية سبع سنوات. ويساورها قلق أيض� إزاء ما يلي:

(أ)         عدم إدراج نص في مشروع قانون ا<حداث xنشاء محاكم أحداث متخصصة، وافتقاره إلى أحكام   
بشأن تقديم المساعدة القانونية المجانية لlطفال، وفرضه عقوبات تقيد الحرية أكثر من تقديمه 
بدائل لالحتجاز، وعدم تعامله مع نتائج عمليات تفتيش مرافق االحتجاز التي يوَدع فيها ا<طفال أو 

متابعة تلك العمليات؛

(ب)     محاكمة ا<طفال في محاكم البالغين في حالة اشترك في ارتكاب الجريمة بالغون وأطفال؛  

(ج)       استمرار وجود ضعف واضح في التعليم المتعلق بعدالة ا<حداث.  

لlحداث  والتأهيلية  اxصالحية  للعدالة  نظام  لوضع  جهودها  الطرف  الدولة  تعزز  بأن  اللجنة  توصي   -٦٤
يتماشى تماشي� كامًال مع االتفاقية، وبخاصة المواد ٣٧ و٣٩ و٤٠، ومع معايير ذات صلة أخرى، ومع تعليق اللجنة 
العام رقم ١٠(٢٠٠٧) المتعلق بحقوق الطفل في قضاء ا<حداث. وبصورة خاصة، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما 

يلي:

إلى  الجنائية  المسؤولية  سن  ترفع  ا<حداث  قانون  لمشروع  معدلة  صيغة  اعتماد  في  التعجيل  (أ)        
مستوى مقبول دولي�، بحسب ما أوصت به اللجنة سابق�؛

(ب)     ضمان أن القانون الجديد ينص على إنشاء محاكم أحداث متخصصة تركز على العدالة اxصالحية   
الدعاوى  وطيلة  اxجراءات  من  مبكرة  مرحلة  في  لlطفال  المجانية  القضائية  المساعدة  وتقدم 

القضائية؛

(ج)       ضمان اللجوء إلى االحتجاز، بما في ذلك االحتجاز رهن المحاكمة، كتدبير أخير و<قصر وقت ممكن،   
بغية  منتظمة  بصورة  التدبير  هذا  مراجعة  وضمان  الخطورة،  شديدة  الجرائم  قضايا  في  حتى 
سحبه. وينبغي أن ُتمنح ا<ولوية ما أمكن إلى التدابير البديلة لالحتجاز، مثل التحويل أو إطالق السراح 

تحت المراقبة أو الوساطة أو اxرشاد أو خدمة المجتمع؛

(د)      تعيين قضاة متخصصين لlطفال وضمان تلّقيهم التعليم والتدريب المالئمين؛  

(ه)     االستفادة من أدوات المساعدة التقنية التي وضعها الفريق المشترك بين الوكاالت المعني بقضاء   
والجريمة  بالمخدرات  المعني  المتحدة  ا<مم  مكتب  ومنها  فيه،  العضو  والجهات  ا<حداث 
الحكومية،  غير  والمنظمات  اxنسان  لحقوق  السامية  المتحدة  ا<مم  ومفّوضية  واليونيسيف 

والتماس المساعدة التقنية في مجال عدالة ا<حداث من أعضاء الفريق.

اoطفال ضحايا الجرائم والشهود عليها

توصي اللجنة أيض� بأن تضمن الدولة الطرف وضع ا<حكام وا<نظمة القانونية المناسبة من أجل توفير   -٦٥
الحماية المطلوبة بموجب االتفاقية إلى جميع ا<طفال ضحايا الجرائم و/أو الشهود عليها، مثل ا<طفال ضحايا 
هذه  على  الشهود  وا<طفال  واالتجار،  واالختطاف  واالقتصادي،  الجنسي  واالستغالل  المنزلي،  والعنف  اxيذاء، 
الجرائم، وبأن تراعي بصورة كاملة المبادئ التوجيهية بشأن العدالة في ا<مور المتعلقة با<طفال ضحايا الجريمة 

والشهود عليها.

طاء- التصديق على البروتوكول االختياري المتعلق بإجراء تقديم البالغات

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء   -٦٦
تقديم البالغات، في سبيل المضي في تعزيز إعمال حقوق الطفل.

ياء- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق اsنسان

الصكوك  على  تصدق  بأن  الطفل،  حقوق  إعمال  تعزيز  في  المضي  سبيل  في  الطرف،  الدولة  اللجنة  توصي   -٦٧
االختفاء  من  ا<شخاص  جميع  لحماية  الدولية  االتفاقية  وهي  بعد،  إليها  تنضم  لم  التي  اxنسان  لحقوق  ا<ساسية 
البروتوكوالت  عن  فضًال  أسرهم،  وأفراد  المهاجرين  العمال  جميع  حقوق  لحماية  الدولية  واالتفاقية  القسري، 
بالحقوق  الخاص  الدولي  والعهد  والسياسية،  المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  من  بكل  الملحقة  االختيارية 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب 

وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق ا<شخاص ذوي اxعاقة.

كاف- المتابعة والنشر

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الالزمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في   -٦٨
العليا  والمحكمة  المعنية  والوزارات  والبرلمان  الدولة  رأس  إلى  إحالتها  منها  بوسائل  الختامية،  المالحظات  هذه 

والسلطات المحلية للنظر فيها على النحو الالزم واتخاذ مزيد من اxجراءات بشأنها.

التي  الخطية  والردود  والخامس  الرابع  الدوريين  للتقريرين  الجامع  التقرير  ُيتاح  بأن  أيض�  اللجنة  وتوصي   -٦٩
منها  بطرق  البلد،  بلغات  واسع  نطاق  على  الختامية)  الصلة (المالحظات  ذات  والتوصيات  الطرف  الدولة  قدمتها 
ومجموعات  اxعالم  ووسائل  المدني  المجتمع  ومنظمات  العامة  لجمهور  الحصر،  ال  المثال  سبيل  على  اxنترنت 
بها  الملحقة  االختيارية  والبروتوكوالت  االتفاقية  بشأن  النقاش  إثارة  بغية  وا<طفال،  المهنية  والفئات  الشباب 

والتوعية بها وتنفيذها ورصدها.

الم- التقرير المقبل

ُتدرج  وأن   ٢٠١٩ حزيران/يونيه   ٢٢ بحلول  السادس  الدوري  تقريرها  تقدم  أن  إلى  الطرف  الدولة  اللجنة  تدعو   -٧٠
المنسقة  التوجيهية  للمبادئ  يمتثل  أن  للتقرير  وينبغي  الختامية.  المالحظات  هذه  متابعة  عن  معلومات  فيه 
٢٠١٠ (CRC/C/٥٨/Rev.٢ و ١ تشرين ا<ول/أكتوبر  لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في 

Corr.١)، وأّال يتجاوز عدد كلماته ٢٠٠ ٢١ كلمة (انظر قرار الجمعية العامة ٢٦٨/٦٨ المؤرخ ٩ نيسان/أبريل ٢٠١٤، الفقرة ١٦). 
وفي حالة تجاوز التقرير المقدم العدد المحدد للكلمات، سُيطلب إلى الدولة الطرف اختصاره وفق� للقرار المشار 
إليه أعاله. وفي حالة لم تتمكن الدولة الطرف من مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، ال يمكن ضمان ترجمة التقرير 

<غراض النظر فيه من جانب هيئة المعاهدة.

للشروط  وفق�  المستجدات  آخر  تتضمن  أساسية  وثيقة  تقديم  إلى  أيض�  الطرف  الدولة  اللجنة  وتدعو   -٧١
اعتمدها  التي  التقارير،  لتقديم  المنسقة  التوجيهية  المبادئ  في  الواردة  المشتركة  ا<ساسية  بالوثيقة  المتعلقة 
االجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق اxنسان في حزيران/يونيه ٢٠٠٦ (HRI/GEN/٢/Rev.٦، الفصل 
ا<ول). وال ينبغي أن يتجاوز عدد كلمات الوثيقة ا<ساسية ٤٠٠ ٤٢ كلمة، كما حددته الجمعية العامة في قرارها ٢٦٨/٦٨ 

(الفقرة ١٦).

ُتجمع  التي  البيانات  وتحلل  البيانات،  لجمع  ومركزي�  شامًال  نظام�  الطرف  الدولة  تنشئ  بأن  اللجنة  توصي   -٧
الستخدامها كأساس لتقييم التقدم المحرز والمساعدة في تصميم سياسات وبرامج لتنفيذ البروتوكول االختياري. 
االجتماعية  والخلفية  والقومي  اxثني  وا<صل  الجغرافي  والموقع  والجنس  السن  حسب  البيانات  تصنيف  وينبغي 
عدد  عن  بيانات  جمع  أيض�  وينبغي  االختياري.  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  تحليل  تسهيل  أجل  من  االقتصادية، 
المالحقات القضائية واxدانات، مصنفة حسب طبيعة الجريمة. وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف تعاونها التقني 

في ذلك الصدد مع جهات منها منظمة ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج ا<مم المتحدة اxنمائي.

رابعS- تدابير التنفيذ العامة

خطة العمل الوطنية

سيما  وال  االختياري،  البروتوكول  بتنفيذ  صلة  لها  شتى  وطنية  وخطط  استراتيجيات  وجود  اللجنة  تالحظ   -٨
االستراتيجية الوطنية لمنع االتجار بالبشر. ولكنها تشعر مع ذلك بالقلق إزاء عدم وجود اتساق أو تنسيق جيد فيما بين 

تلك االستراتيجيات، ما يؤثر في قدرة الدولة الطرف على التصدي لجميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري.

التي  المسائل  جميع  معالجة  إلى  تحديد�  تهدف  وطنية  عمل  خطة  الطرف  الدولة  تضع  بأن  اللجنة  توصي   -٩
يشملها البروتوكول االختياري، وبأن تضع أهداف� ومؤشرات واضحة وُتوفر الموارد البشرية والمالية المناسبة من أجل 
البروتوكول  أحكام  جميع  بتنفيذ  خاص�  اهتمام�  تولي  أن  لها  ينبغي  بذلك،  الطرف  الدولة  قيام  ولدى  تنفيذها. 
االختياري، مع مراعاة الوثائق الختامية التي اعتمدها المؤتمر العالمي لمكافحة االستغالل الجنسي لlطفال <غراض 

تجارية في ا<عوام ١٩٩٦ و٢٠٠١ و٢٠٠٨ في ستوكهولم، ويوكوهاما باليابان، وريو دي جانيرو بالبرازيل، على التوالي.

التنسيق والتقييم   

تالحظ اللجنة تقاسم عدة وزارات مسؤولية تنفيذ البروتوكول االختياري، واضطالع المجلس الوطني لشؤون   -١٠
ا<سرة والمجلس ا<على لشؤون ا<شخاص المعوقين بدور أيض� في ذلك الصدد، لكنها تشعر بالقلق إزاء االفتقار إلى 

آلية مخصصة تحديد� لتنسيق عملية تنفيذ البروتوكول االختياري وتقييمها.

توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف آلية تنسيق قادرة على االضطالع بالقيادة واxشراف العام الفعال على   -١١
وتنفيذها،  الطفل  حقوق  مجال  في  السياسات  بوضع  ُتعنى  التي  المختلفة  والوزارات  الوكاالت  بين  التنسيق  صعيد 

وبرصد تنفيذ البروتوكول االختياري.

النشر والتوعية   

يساور اللجنة القلق إزاء االفتقار إلى أنشطة منهجية وشاملة لنشر البروتوكول االختياري بحد ذاته والتوعية   -١٢
به، <ن ذلك ُيسهم في تدّني مستوى فهم الجرائم المشمولة به بين الناس عامة وا<طفال والفئات المهنية العاملة 
مع ا<طفال ومن أجلهم. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء استمرار التستر على جرائم بيع ا<طفال واستغاللهم في 
البغاء وفي المواد اxباحية والتكتم عنها إلى حد بعيد، نظر� إلى الحساسية االجتماعية الثقافية التي تحيط بها في 

الدولة الطرف.

توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها لنشر أحكام البرتوكول االختياري على نطاق واسع بين الناس   -١٣
عامة، بمن فيهم ا<طفال - بطريقة مواتية لهم - وأسرهم ومجتمعاتهم المحلية. وينبغي للدولة الطرف أيض� ما 

يلي:

وضع برامج تثقيفية مراعية لنوع الجنس بشأن التدابير والمساعدة وآليات اxبالغ الرامية إلى منع  (أ)   
مع  وثيق  بتعاون  وذلك  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  للجرائم  ضحايا  ا<طفال  وقوع 

المجتمعات المحلية وا<طفال الضحايا؛

االبتدائي  التعليم  مناهج  في  منظمة  بصورة  االختياري  بالبروتوكول  المتصلة  المسائل  إدراج  (ب)   
والثانوي؛

الشرطة  أفراد  سيما  وال  الصلة،  ذات  المهنية  الفئات  جميع  بين  االختياري  البروتوكول  نشر  (ج)    
الوطني  المجلس  وأعضاء  االجتماعيين  وا<خصائيين  اxعالم  وممثلي  العاّمين  والمدعين  والقضاة 

لشؤون ا<سرة والوزارات المعنية.

التدريب

ترحب اللجنة بأنشطة التدريب في مجال االتجار بالبشر التي ُنّظمت للقضاة والمدعين العاّمين بالتعاون مع   -١٤
في  الرسمية  الحدودية  النقاط  في  العاملين  الموظفين  وبتدريب  حكومية،  غير  ومنظمات  دولية  حكومية  منظمات 
كافية  غير  تزال  ال  االختياري  البروتوكول  على  التدريب  أنشطة  <ن  بالقلق  تشعر  لكنها  االتجار،  ضحايا  تحديد  مجال 

بشكل عام وال تصل إلى جميع المهنيين العاملين مع ا<طفال ومن أجلهم.

المشمولة  المجاالت  جميع  على  التخصصات  متعددة  تدريب  برامج  الطرف  الدولة  تضع  بأن  اللجنة  توصي   -١٥
المصلحة.  أصحاب  من  وغيرها  المحلية  المجتمعات  مشاركة  على  تقوم  عملية  طريق  عن  االختياري  بالبروتوكول 
ومن  ا<طفال  مع  يعملون  وأفراد  ومؤسسات  مهنية  فئات  من  الشأن  أصحاب  لجميع  التدريب  هذا  إتاحة  وينبغي 
أجلهم. وتوصي اللجنة كذلك بأن تكفل الدولة الطرف إجراء تقييم منهجي لجميع برامج التدريب على البروتوكول 

االختياري بغية تعزيز تأثيرها ومدى أهميتها.

تخصيص الموارد   

للخطط  الالزمة  الموارد  توفر  لضمان  سنوية  منح�  يخصص  العامة  الموازنة  قانون  أن  اللجنة  تالحظ   -١٦
الميزانية  مخصصات  عن  معلومات  وجود  لعدم  تأسف  لكنها  الطفل،  بحقوق  المتعلقة  الوطنية  واالستراتيجيات 

المرصودة بوضوح <نشطة مصممة تحديد� لتنفيذ البروتوكول االختياري من قبل الوزارات المعنية.

بطرق  االختياري،  البروتوكول  لتنفيذ  واضحة  ميزانية  مخصصات  الطرف  الدولة  تحدد  بأن  اللجنة  توصي   -١٧
منها رصد مخصصات من الميزانية العادية للموارد البشرية والتقنية والمالية الالزمة لوضع برامج تتصل بأحكام 
البروتوكول االختياري، وال سيما في مجال التحقيقات الجنائية والمساعدة القانونية والتعافي البدني والنفسي 

للضحايا.

منع بيع اoطفال واستغاللهم في البغاء وفي المواد اsباحية (الفقرتان 1   -Sخامس
و2 من المادة 9)

التدابير المعتمدة لمنع وقوع الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول االختياري

خاص  وبشكل  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  لمنع  ات³ِخذت  التدابير  بعض  أن  اللجنة  تالحظ   -١٨
لمنع وصول ا<طفال إلى المواد اxباحية على اxنترنت، لكنها تشعر بالقلق الستمرار النقص في التدابير الوقائية 
ا<سباب  تحديد  إلى  الهادفة  التدابير  عن  فضًال  جنسي�،  ا<طفال  الستغالل  التصدي  أجل  من  ا<هداف  المحددة 
خاصة،  وبصورة  لها.  والتصدي  الجرائم  تلك  وحجم  االختياري  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  لجميع  الجذرية 

تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ)        عدم تقديم تعريف أو قائمة معايير لتحديد فئة "ا<سر المعرضة" للعنف المنزلي، على الرغم من   
أن وزارة التنمية االجتماعية وضعت قاعدة بيانات بها؛

(ب)    عدم كفاية التدابير المتخذة لمكافحة التمييز والعنف القائمين على نوع الجنس، اللذين يشّكالن   
عامَلين رئيسيين في بيع ا<طفال واستغاللهم في البغاء وفي المواد اxباحية. وفي هذا الصدد، 
تعرب اللجنة عن قلق شديد إزاء حجم التمييز والعنف الممارسين ضد الفتيات في الدولة الطرف؛

(ج)      النقص الكبير فيما ُنّفذ أثناء الفترة المشمولة بالتقرير من أنشطة محددة تستهدف ا<طفال في   
أوضاع هشة، مثل ا<طفال الالجئين المعرضين بشكل خاص لالستغالل الجنسي واالتجار.

توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف نهج� شامًال ومحدد ا<هداف يتصدى لlسباب الجذرية للجرائم   -١٩
اللجنة  تحث  خاصة،  وبصورة  هشاشة.  ا<وضاع  أكثر  في  ا<طفال  على  ويركز  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة 

الدولة الطرف على ما يلي:

(أ)         تعزيز استراتيجيات الحد من الفقر وتدابير الحماية االجتماعية الداعمة لlسر المحرومة والمهمشة،   
دعم  أجل  من  ا<طفال،  حول  تتمحور  التي  المبكر  التدخل  برامج  لتنفيذ  معايير  وضع  طريق  عن 

الوالدين لالضطالع على نحو أفضل بمسؤولياتهم في رعاية ا<طفال وحمايتهم؛

(ب)    اجتثاث التمييز والعنف القائمين على نوع الجنس، وبشكل خاص إلغاء ما ال يزال نافذ� من قوانين   
تمّيز ضد النساء والفتيات، وتجريم جميع أشكال العنف المنزلي، بما فيها االغتصاب الزوجي، دون 

مزيد من اxبطاء؛

عامة،  توعية  برامج  وتنفيذ  االختياري  بالبروتوكول  المشمـولة  للجـرائم  الجـذرية  لlسبـاب  التصـدي  (ج)       
خاص  بشكل  المعرضين  ضعف�  ا<طفال  أشد  هوية  تحديد  أجل  من  عامة،  حوارات  عن  فضًال 
للوقوع ضحايا للجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري، بمن فيهم ا<طفال الذين يعيشون في 
فقر وا<طفال المهاجرون والالجئون ومجهولو النسب، وحمايتهم وتزويدهم بما يلزم من دعم 

ومساعدة؛

(د)     تعزيز الوعي بالقواعد والمفاهيم االجتماعية المتعلقة باستغالل ا<طفال في البغاء وفي المواد   
اxباحية وفهمها بغية تغيير مواقف ا<شخاص الذين يطلبون الخدمات الجنسية وسلوكهم.

بيع اoطفال

تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء انتشار ممارسة الزواج المبكر والقسري على نطاق واسع في الدولة الطرف،   -٢٠
وهي ممارسة تصل أحيان� إلى حد بيع ا<طفال. وتشعر اللجنة بقلق خاص أيض� إزاء التقارير التي تتحدث عن فتيات 
زواج  يسمى  ما  أجل  من  ا<ردن  إلى  ُيرَسلن  العمر،  من  عشرة  الحادية  تتجاوز  لم  من  منهن  صغيرات،  عراقيات 
المتعة، وهو زواج ينتهي بعد مدة محددة مسبق� تتلقى فيه ا<سرة مبلغ� مالي� مقابل الفتاة ويتمكن "الزوج" من 
عصابات  في  قسر�  أقحموهن  الفتيات  هؤالء  بعض  "أزواج"  بأن  أيض�  التقارير  وتفيد  جنسي�.  واستغاللها  إيذائها 

االتجار بالبشر. 

للحظر  الفعال  التطبيق  لضمان  وفورية  صارمة  تدابير  اعتماد  على  بقوة  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢١
القانوني لزواج ا<طفال. وبصورة خاصة، ينبغي للدولة الطرف ما يلي:

(أ)       ضمان مساءلة جميع الضالعـين فـي بيـع الفتيـات <غـراض الـزواج القســــري واxيــذاء الجنســـــــي   
واالستغالل الجنسي، وإنزال عقوبات بهم تتناسب مع جسامة الجريمة؛

(ب)     وضع نظام فعال وتنفيذه بالتعاون مع بلدان الجوار من أجل منع بيع الفتيات <غراض الزواج المبكر   
أو القسري.

أطفال السياحة بدافع ممارسة الجنس مع 

إجراءات  أو  تشريعات  أي  اعتماد  لعدم  تأسف  لكنها   ،(١٩٩٨ لعام   ٢٠ السياحة (رقم  قانون  اللجنة  تالحظ   -٢٢
محددة من أجل منع ظاهرة السياحة بدافع ممارسة الجنس مع أطفال، ا¦خذة في الزيادة في الدولة الطرف، 

ومكافحتها بشكل كامل.

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان اتخاذ تدابير فاعلة من أجل منع السياحة بدافع ممارسة الجنس   -٢٣
على  الدعوة  مجال  في  أنشطة  تنّفذ  أن  أيض�  الطرف  للدولة  وينبغي  فعالة.  بصورة  ومكافحتها  ا<طفال  مع 
تنشر  وأن  ا<طفال،  مع  الجنس  ممارسة  بدافع  السياحة  عن  الناجمة  الضارة  ا¦ثار  لتبيان  السياحة  صناعة  صعيد 
تشجع  وأن  السياحة،  ووكاالت  السفر  وكالء  أوساط  في  واسع  نطاق  على  السياحة  <خالقيات  العالمية  المدونة 

تلك الشركات على توقيع مدونة قواعد السلوك لحماية ا<طفال من االستغالل الجنسي في السفر والسياحة.

حظر بيع اoطفال واستغاللهم في المواد اsباحية وفي البغاء، والمسائل   -Sسادس
ذات الصلة (المادة 3، والفقرتان 2 و3 من المادة 4، والمواد 5 و6 و7)

أو الجزائية القائمة القوانين واللوائح الجنائية 

بعض  إدراج  رغم  بعد،  بالكامل  االختياري  للبروتوكول  تمتثل  لم  الطرف  الدولة  أن  بقلق  اللجنة  تالحظ   -٢٤
جسم  بأعضاء  االنتفاع  وقانون   ٢٠٠٩ لعام   ٩ رقم  بالبشر  االتجار  منع  قانون  مثل  الوطنية،  القوانين  في  أحكامه 

اxنسان رقم ٢٣ لعام ١٩٧٧. وبصورة خاصة، تالحظ اللجنة بقلق ما يلي:

ـ³ن قانــون العقــــوبات تعريف� واضــــح� لجريمة استغالل ا<طفال في البغاء، أو عقوبات  (أ)       عدم تضمـ  
تتناسب مع جسامة الجريمة؛

في  ا<طفال  استغالل  على  تنطبق  التي  العقوبات،  قانون  من   ٣١٠ المادة  في  ازدرائية  عبارات  ورود  (ب)     
بفساد  "المعروفات  من  اعُتبرن  إن  للفتيات  الجنسي  االستغالل  لتبرير  ُتستخدم  أن  يمكن  البغاء، 

ا<خالق"؛

الحيازة  تجريم  أو  اxباحية  المواد  في  ا<طفال  استغالل  جريمة  إلى  محدد  بشكل  اxشارة  عدم  (ج)      
المواد  ببيع  تتعلق  التي  العقوبات  قانون  من   ٣١٩ المادة  في  بأطفال  تتعلق  إباحية  لمواد  الخاصة 

البذيئة أو المفِسدة لlخالق وتوزيعها؛

(د)     عدم تطرق تشريعات الدولة الطرف إلى جميع أشكال بيع ا<طفال الواردة في المادتين ٢ و٣ من   
البروتوكول االختياري، وهي جريمة مشابهة لالتجار با<شخاص لكنها ليست متطابقة معها.

البرتوكول  من  و٣   ٢ للمادتين  بالكامل  ليمتثل  العقوبات  قانون  تنقح  أن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢٥
االختياري. وبصورة خاصة، ينبغي للدولة الطرف ما يلي:

من  ٢(ب)  المادة  عليه  نصت  كما  البغاء  في  ا<طفال  الستغالل  تعريف�  العقوبات  قانون  تضمين  (أ)       
البروتوكول االختياري، وضمان أن القانون ينص على عقوبات مناسبة للجريمة ويفرضها؛

(ب)     إزالة جميع ا<حكام االزدرائية من قانون العقوبات دون إبطاء، وضمان أن القانون ينص على عقوبات   
تتناسب مع جسامة الجريمة وال يتيح أي أعذار لمرتكبي الجرائم؛

تتعلق  التي  اxباحية  المواد  حيازة  مجرد  تجريم  وضمان  العقوبات،  قانون  من   ٣١٩ المادة  تعديل  (ج)      
بأطفال؛

(د)       تعريف جميع أشكال بيع ا<طفال وتجريمها على النحو السليم.  

المالحقة القضائية

يساور اللجنة قلق بالغ إزاء التقارير العديدة التي تفيد بإجبار الفتيات الالجئات السوريات على البغاء.  -٢٦

في  البغاء  على  ُأجبرن  الالتي  الفتيات  xنقاذ  فاعلية  أكثر  تدابير  اتخاذ  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢٧
تقريرها  في  تورد  أن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  وتحث  العدالة.  إلى  الجرائم  هذه  مرتكبي  وإحالة  الطرف  الدولة 
ولوحقوا  عليهم  القبض  ُألقي  الذين  ا<شخاص  عدد  عن  تفصيلية  معلومات  االتفاقية  بموجب  المقدم  المقبل 

قضائي� وُأحيلوا إلى العدالة وأدينوا، فضًال عن العقوبات التي ُأنِزلت بهم.

مسؤولية اoشخاص االعتباريين 

االتجار  منع  قانون  من   ١١ المادة  بموجب  االعتباريين  ا<شخاص  بمسؤولية  تعترف  الدولة  أن  اللجنة  تالحظ   -٢٨
بالبشر رقم ٩ لعام ٢٠٠٩، لكن القلق يساورها <ن القوانين ال تنص صراحة على مسؤولية ا<شخاص االعتباريين في 

الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري.

ن الدولة الطرف مسؤولية ا<شخاص االعتباريين الضالعين في أي جرائم مشمولة  توصي اللجنة بأن ُتضمِّ  -٢٩
الجرائم  خطورة  مع  تتناسب  قانونية  عقوبات  تفرض  وأن  صريح،  بشكل  التشريعات  في  االختياري  بالبروتوكول 

المرتَكبة.

الوالية القضائية خارج اsقليم وتسليم المجرمين

تعرب اللجنة عن القلق <ن تشريعات الدولة الطرف ال تزال غير واضحة بشأن فرض واليتها القضائية خارج   -٣٠
الذين  ا<شخاص  تسليم  وإمكانية  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  بجميع  يتعلق  فيما  إقليمها 

يرتكبون جرائم يشملها البروتوكول االختياري.

القضائية  واليتها  فرض  من  نها  تمكِّ المحلية  تشريعاتها  أن  ضمان  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣١
وممارستها خارج إقليمها فيما يتعلق بجميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري. وتوصي اللجنة أيض� بأن 
تستخدم الدولة المادة ٥ من البروتوكول االختياري أساس� قانوني� لتسليم المجرمين في حال عدم وجود اتفاق 

ثنائي.

سابعS- حماية حقوق اoطفال الضحايا (المادة 8، والفقرتان 3 و4 من المادة 9)

التدابير المعتمدة لحماية حقوق اoطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول 
االختياري ومصالحهم

استخدام  تجيز  التي  الجزائية  المحاكمات  أصول  قانون  من   ١٥٩ المادة  أحكام  إلى  بإيجابية  اللجنة  تنظر   -٣٢
اللجنة  لكن  بشهادتهم.  اxدالء  عند  العمر  من  عشرة  الثامنة  يكملوا  لم  الذين  للشهود  حمايًة  الحديثة  التقنية 
تشعر بالقلق إزاء عدم تزويد ا<طفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري بمساعدة قضائية مجانية 

أو دعم من أخصائيين نفسيين واجتماعيين معنيين با<طفال أثناء إجراءات العدالة الجنائية.

في ضوء الفقرة ٣ من المادة ٩ في البروتوكول االختياري، تحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة حماية   -٣٣
وبصورة  عليها.  والشهود  االختياري  البروتوكول  بموجب  المحظورة  الجرائم  ضحايا  لlطفال  كاملة  تشريعية 

خاصة، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

وحماية  والمحاكمة  التحقيق  إجراءات  طيلة  لهم  مراعية  بطريقة  الضحايا  ا<طفال  معاملة  (أ)      
خصوصيتهم؛

واجتماعيين  نفسيين  أخصائيين  من  ودعم  مجانية  قانونية  بمساعدة  الضحايا  ا<طفال  تزويد  (ب)    
معنيين با<طفال أثناء إجراءات العدالة الجنائية؛

وجلسات  القضائية  والمالحقة  التحقيق  أثناء  عليه  والمدعى  الطفل  بين  المباشر  االتصال  تجنب  (ج)      
لعمليات  الفعلي  االستخدام  لضمان  والمالية  والتقنية  البشرية  الموارد  كل  وتوفير  االستماع، 

التحقيق السرية؛

(د)      اتخاذ تدابير قانونية وعملية لكفالة حماية ا<طفال الشهود من ا<عمال االنتقامية.  

تعافي الضحايا وإعادة إدماجهم

غير  المنظمات  اتخذتها  التي  والتدابير   ٢٠٠٧ الثاني/يناير  كانون  في  ا<سري  الوفاق  دار  افتتاح  اللجنة  تالحظ   -٣٤
الحكومية التي سلط تقرير الدولة الطرف الضوء عليها، لكنها تأسف لعدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة 
وتدابير  والنفسي،  البدني  والتعافي  االجتماعي  اxدماج  إعادة  في  المساعدة  صعيد  على  الدولة  مستوى  على 
تيسير الحصول على المعلومات ذات الصلة بهذه الخدمات. وعالوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء النقص في 
إيداع  إلى  يؤدي  ما  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  لضحايا  المخصصة  المباشر  المأوى  خدمات  توفير 

الضحايا ا<طفال في مرافق االحتجاز.

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:  -٣٥

دون  االحتجاز  مرافق  من  االختياري  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  ضحايا  ا<طفال  جميع  إخراج  (أ)       
إبطاء؛

ومساعدة  مالئم  بمأوى  االختياري  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  ضحايا  ا<طفال  تزويد  ضمان  (ب)     
مالئمة من أجل إعادة إدماجهم االجتماعي وتعافيهم البدني والنفسي؛

(ج)      طلب المساعدة التقنية من اليونيسيف والمنظمة الدولية للهجرة في تنفيذ هذه التوصيات.  

ثامنS- المساعدة والتعاون على الصعيد الدولي (المادة 10)

االتفاقات المتعددة اoطراف والثنائية واsقليمية

تواصل  أن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تشجع  االختياري،  البروتوكول  من   ١٠ المادة  من   ١ الفقرة  ضوء  في   -٣٦
تعزيز التعاون الدولي عن طريق ترتيبات متعددة ا<طراف وإقليمية وثنائية، وبخاصة مع بلدان الجوار، بوسائل منها 
المشمولة  الجرائم  منع  على  القدرة  زيادة  بغية  الترتيبات،  هذه  وتنفيذ  لتنفيذ  الالزمة  وا¦ليات  اxجراءات  تعزيز 

بالبروتوكول االختياري والكشف عنها والتحقيق فيها ومالحقة المسؤولين عن أي منها قضائي� ومعاقبتهم.

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعاونها مع وكاالت ا<مم المتحدة وبرامجها، مثل منظمة   -٣٧
إلى  تهدف  تدابير  وتنفيذ  وضع  في  الحكومية،  غير  المنظمات  عن  فضًال  للطفولة (اليونيسيف)،  المتحدة  ا<مم 

تنفيذ البروتوكول االختياري بصورة فعالة.

تاسعS- المتابعة والنشر

التوصيات،  لهذه  الكامل  التنفيذ  لضمان  الالزمة  التدابير  جميع  الطرف  الدولة  تتخذ  بأن  اللجنة  توصي   -٣٨
بوسائل منها إحالتها إلى الملك والوزارات الحكومية المعنية والبرلمان والسلطات الوطنية والمحلية، فضًال عن 

المحكمة العليا، للنظر فيها على النحو الالزم واتخاذ مزيد من اxجراءات بشأنها.

الطرف  الدولة  قدمتها  التي  الخطية  والردوُد  التقريُر  واسع  نطاق  على  ُيتاح  بأن  اللجنة  وتوصي   -٣٩
والمالحظات الختامية ذات الصلة التي اعتمدتها اللجنة، بما في ذلك عن طريق اxنترنت، للناس عامة ولمنظمات 
المجتمع المدني ومجموعات الشباب والفئات المهنية وا<طفال، بغية إثارة النقاش بشأن البروتوكول االختياري 

والتوعية به وتنفيذه ورصده.

عاشر�- التقرير المقبل

عمًال بالفقرة ٢ من المادة ١٢ من البروتوكول االختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تورد مزيد� من   -٤٠
المعلومات عن تنفيذ البروتوكول االختياري في تقريرها الدوري المقبل الذي سُيقدم عمًال بالمادة ٤٤ من اتفاقية 

حقوق الطفل.

ثالثS-  تدابير التنفيذ العامة

التنسيق

وزارة  وأن  االختياري  البروتوكول  تنفيذ  عن  الرئيسية  المسؤولية  تتحمل  الدفاع  وزارة  أن  اللجنة  تالحظ   -٥
مكلفة  هيئة  وجود  عدم  إزاء  يساورها  القلق  ولكن  الصدد،  ذلك  في  أيض�  المسؤولية  من  شيئ�  تتحّمل  الداخلية 

بتنسيق التنفيذ الشامل والفعال للبروتوكول االختياري في عموم الدولة الطرف.

البروتوكول  تنفيذ  عن  الكلية  بالمسؤولية  ُيكلف  حكومي  كيان  تعيين  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٦
االختياري، وعلى إنشاء آلية مؤسسية لتنسيق تنفيذ البروتوكول االختياري على نحو فعال فيما بين الوزارات وغيرها 

من الكيانات الحكومية والشركاء الحكوميين.

تخصيص الموارد

تأسف  لكنها  لالجئين،  المساعدة  تقديم  أجل  من  ضخمة  موارد  تنفق  الطرف  الدولة  أن  اللجنة  تالحظ   -٧
لعدم توفر معلومات عن مخصصات الميزانية المرصودة لتنفيذ البروتوكول االختياري.

توصي اللجنة بأن ترصد الدولة الطرف مخصصات ميزانية كافية لتنفيذ البروتوكول االختياري على وجه   -٨
التحديد.

النشر والتوعية

المصلحة  أصحاب  على  وتوزيعه  الرسمية  الجريدة  في  االختياري  البروتوكول  نشر  اللجنة  تالحظ   -٩
المتخذة  التدابير  كفاية  لعدم  تأسف  لكنها  االختياري،  البروتوكول  يشملها  التي  المجاالت  في  المتخصصين 
للجرائم  ضحايا  ا<طفال  وقوع  إلى  تؤدي  قد  التي  وا<خطار  اxبالغ،  آليات  سيما  وال  وأحكامه،  بمبادئه  للتوعية 

المشمولة بالبروتوكول االختياري، وهو ما اعترفت به الدولة الطرف نفسها.

توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف نشر مبادئ البروتوكول االختياري وأحكامه على نطاق واسع بين   -١٠
الناس عامة وبين ا<طفال وأسرهم.

التدريب

ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لوضع برامج لتدريب أفراد القوات المسلحة والشرطة،   -١١
وxذكاء الوعي بحقوق اxنسان والقانون الدولي اxنساني بين أفراد قواتها ا<منية. لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم 

تلقي فئات أخرى من المهنيين ذوي الصلة تدريب� مناسب� على أحكام البروتوكول االختياري.

ا<طفال،  بشؤون  ُيعنون  الذين  للمهنيين  االختياري  البروتوكول  أحكام  على  تدريب  بتوفير  اللجنة  توصي   -١٢
والقضاة  والمحامين  والشرطة  الدولية  السالم  حفظ  قوات  وأفراد  الهجرة  وسلطات  المعلمين  سيما  وال 

والعاملين في المجال الطبي وا<خصائيين االجتماعيين والصحفيين.

البيانات

بنزاعات  متأثرة  بلدان  من  قادمين  الطرف  الدولة  في  الالجئين  ا<طفال  من  كبير  عدد  وجود  إلى  نظر�   -١٣
مسلحة، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود نظام مركزي لجمع البيانات من أجل تحديد هوية وتسجيل جميع 
ا<طفال الالجئين في ا<راضي الخاضعة لوالية الدولة الطرف القضائية الذين ُيحتمل أن يكونوا ُجندوا في أعمال 

عدائية في الخارج أو اسُتخدموا فيها.

هوية  وتحديد  تسجيل  أجل  من  البيانات  لجمع  مركزي�  نظام�  الطرف  الدولة  تنشئ  بأن  اللجنة  توصي   -١٤
أو  الخارج  في  عدائية  أعمال  في  ُجندوا  يكونوا  أن  ُيحتمل  الذين  القضائية  لواليتها  الخاضعين  ا<طفال  جميع 
اسُتخدموا فيها. وتوصي اللجنة أيض� بأن تضمن الدولة الطرف جمع� سليم� للبيانات الخاصة با<طفال الالجئين 
أمور  جملة  حسب  البيانات  جميع  تصنيف  وينبغي  الممارسات.  هذه  لمثل  ضحايا  وقعوا  الذين  اللجوء  وملتمسي 
الزمنية  المدة  عن  فضًال  االقتصادية،  االجتماعية  والخلفية  اxثني  وا<صل  والجنسية  والسن  الجنس  منها 

الستخدام الطفل.

رابعS- الوقاية

التجنيد الطوعي

تالحظ اللجنة عدم وجود متطوعين في القوات المسلحة في الدولة الطرف. ولكنها تعرب عن قلقها   -١٥
إزاء المادة ٢/١٢ من قانون ا<من العام التي تجيز تعيين ا<شخاص الذين يزيد عمرهم عن السابعة عشرة ضباط� 

في ا<من العام.

ثمانية  إلى  وترفعه  العام  ا<من  لضباط  الطوعي  التجنيد  سن  الطرف  الدولة  تراجع  بأن  اللجنة  توصي   -١٦
عشرة سنة من أجل تعزيز حماية ا<طفال وتدعيمها عن طريق اعتماد معيار قانوني أعلى بشكل عام.

التثقيف في مجاَلي حقوق اsنسان والسالم

ومفاهيم  السالم  مجاَلي  في  التثقيف  xدماج  الطرف  الدولة  تتخذها  التي  بالمبادرات  اللجنة  ترحب   -١٧
اxنسان  حقوق  مجاَلي  في  التثقيف  إدراج  لعدم  تأسف  لكنها  المدرسية.  المناهج  في  اxنساني  الدولي  القانون 
والسالم، وكذلك المعرفة بالبروتوكول االختياري، كجزء إلزامي في مناهج التعليم االبتدائي والثانوي وفي برامج 

تدريب المعلمين.

توصي اللجنة بأن تدمج الدولة الطرف التثقيف اxلزامي في مجاَلي حقوق اxنسان والسالم في مناهج   -١٨
جميع المدارس، بما فيها المدارس العسكرية، مع اxشارة بشكل خاص إلى البروتوكول االختياري.

خامسSً- الحظر والمسائل ذات الصلة

التشريعات واللوائح الجنائية النافذة

تالحظ اللجنة تعليق االستدعاء إلى الخدمة الوطنية حتى إشعار الحق، لكنها تعرب عن القلق إزاء التباين   -١٩
السن  تتراوح  إذ  الطرف،  الدولة  تشريعات  عليه  تنص  كما  المسلحة  القوات  في  اxلزامي  للتجنيد  الدنيا  السن  في 
المسلحة  القوات  لتجنيد  صريحين  وتجريم  حظر  وجود  لعدم  أيض�  القلق  اللجنة  ويساور  سنة.  و١٨   ١٥ بين  الدنيا 
الشركات  ولتشغيل  العدائية،  ا<عمال  في  واستخدامهم  ا<طفاَل  للدولة  التابعة  غير  المسلحة  والجماعات 
ا<منية الخاصة ا<طفاَل واستخدامهم. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك <ن التشريعات في الدولة الطرف ال تحدد 
للمحكمة  ا<ساسي  روما  نظام  في  طرف  ا<ردن  أن  مع  حرب،  جريمة  بوصفه  سنة   ١٥ سن  دون  ا<طفال  تجنيد 

الجنائية الدولية.

تحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء مراجعة شاملة لتشريعاتها من أجل مواءمتها بالكامل مع مبادئ   -٢٠
البروتوكول االختياري وأحكامه، وال سيما:

للدولة  التابعة  غير  المسلحة  والجماعات  المسلحة  القوات  لتجنيد  صريحين  وتجريم  حظر  فرض  (أ)       
ا<طفاَل  الخاصة  ا<منية  الشركات  ولتشغيل  العدائية،  ا<عمال  في  واستخدامهم  ا<طفاَل 

واستخدامهم؛

(ب)     ضمان أن جريمة التجنيد غير القانوني لlطفال على يد القوات المسلحة والجماعات المسلحة غير   
التابعة للدولة تنطبق في زمن السلم وزمن الحرب على السواء؛

(ج)      تحديد تجنيد ا<طفال دون سن ١٥ سنة بوصفها جريمَة حرب ومعاقبة مرتكبيها؛  

الخاصة  وا<منية  العسكرية  الشركات  على  ل¯شراف  محلية  تنظيمية  تشريعات  اعتماد  ضمان  (د)     
ومساءلتها، وتنفيذ هذه التشريعات.

تجنيد الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة اoطفاَل واستخدامها لهم

الالجئين  ا<طفال  السورية  المسلحة  الجماعات  بتجنيد  تفيد  التي  التقارير  إزاء  بالغ  قلق  عن  اللجنة  تعرب   -٢١
السوريين من مخيمات الالجئين في الدولة الطرف واستخدامهم في أدوار قتالية وأدوار داعمة في آن واحد.

تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع تدابير فعالة بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة من أجل   -٢٢
لتلك  وتحقيق�  المسلحة.  النزاعات  في  لُيستخدموا  مجاورة  بلدان  إلى  وإرسالهم  تجنيدهم  من  ا<طفال  حماية 
الغاية، ينبغي للدولة الطرف أن تنظم حمالت توعية بشأن وضع ا<طفال الذين ُيزج بهم في النزاعات المسلحة، 
مخيمات  في  يعيشون  الذين  للمراهقين  مالئمة  وترفيهية  تعليمية  أنشطة  توفير  أجل  من  جهودها  تكثف  وأن 

الالجئين كوسيلة تمنع على نحو فعال تجنيدهم على يد الجماعات المسلحة.

الوالية القضائية خارج اsقليم

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إنشاء والية قضائية خارج إقليمها وممارسة تلك الوالية فيما   -٢٣
الصلة  ذات  الدولية  الصكوك  أيض�  ذلك  في  تراعي  وأن  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  بجميع  يتعلق 

التي هي طرف فيها، بما فيها نظام روما ا<ساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

 

تسليم المجرمين

المشمولة  الجرائم  مرتكبي  لتسليم  المزدوج  التجريم  شرط  الطرف  الدولة  تلغي  بأن  اللجنة  توصي   -٢٤
ذات  الثنائية  وإجراءاتها  معاهداتها  جميع  في  بالكامل  الجرائم  هذه  إدماج  تضمن  وبأن  االختياري،  بالبروتوكول 

الصلة.

سادسS- الحماية والتعافي وإعادة اsدماج 

التدابير المتخذة لحماية حقوق اoطفال الضحايا

تعرب اللجنة عن القلق إزاء كثرة حاالت اxعادة القسرية والترحيل لlسر وا<طفال الفلسطينيين الفارين   -٢٥
من النزاع في الجمهورية العربية السورية على مدار السنوات الثالث الماضية.

الكاملة لlطفال الفلسطينيين وأسرهم الفارين  الحماية  الدولة الطرف على ضمان توفير  تحث اللجنة   -٢٦
الرفض  عدم  ذلك  في  بما  القسرية،  اxعادة  عدم  بمبدأ  الكامل  التقيد  وضمان  السورية،  العربية  الجمهورية  من 
من  وأسرهم  اللجوء  وملتمسي  الالجئين  ا<طفال  جميع  تمّكن  تضمن  أن  الطرف  للدولة  وينبغي  الحدود.  عند 

الحصول على إجراءات منصفة وفعالة لتحديد وضعهم، دون تمييز.

أجل التعافي البدني والنفسي وإعادة اsدماج االجتماعي تقديم المساعدة من 

لكنها  السوريين،  الالجئين  ا<طفال  إلى  الطرف  الدولة  تقدمها  التي  الهائلة  بالمساعدات  اللجنة  تعترف   -٢٧
أن  ُيحتمل  اللجوء الذين  وملتمسي  الالجئين  ا<طفال  هوية  لتحديد  كاٍف  اهتمام  إيالء  عدم  بالغ إزاء  بقلق  تشعر 
محدودية  إزاء  أيض�  قلق  اللجنة  ويساور  بالنزاع.  مرتبطة  صدمات  إلى  تعرضوا  أو  النزاع  في  شاركوا  يكونوا 
المساعدة على التعافي البدني والنفسي التي تلقاها ا<طفال السوريون الذين يعانون من ضيق شديد وإعاقات 
حسية أو ذهنية أو عقلية نتيجة تعرضهم للعنف والمحن المرتبطة بالحرب في الجمهورية العربية السورية أو 

مشاهدتهم لها. 

توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تدريب� منهجي� على التحديد المبكر لهوية ا<طفال الذين ُيحتمل   -٢٨
العاملين  وخاصة  أجلهم،  من  أو  ا<طفال  مع  العاملين  المهنيين  جميع  إلى  به  تأثروا  أو  النزاع  في  شاركوا  أنهم 
للدولة  وينبغي  والطب.  التعليم  مجالي  في  والعاملين  الجيش،  وأفراد  الهجرة،  ودوائر  الحدودية  النقاط  في 
أن  ُيحتمل  الذين  اللجوء  وملتمسي  الالجئين  ا<طفال  إلى  المقدمين  والدعم  المساعدة  تعزز  أن  أيض�  الطرف 
يكونوا شاركوا في النزاع أو تعرضوا إلى الصدمة والتشريد المرتبطين بالنزاع، وتزويدهم بدعم ومساعدة خاصة، 
بطرق منها طلب المساعدة من الشركاء الدوليين والوكاالت الدولية من أجل وضع برامج لتعافي هؤالء ا<طفال 

البدني والنفسي.

سابعS- المساعدة والتعاون الدوليان 

التعاون الدولي

الخاصة  والممثلة  ا<حمر  للصليب  الدولية  اللجنة  مع  تعاونها  الطرف  الدولة  تواصل  بأن  اللجنة  توصي   -٢٩
منظمة  مع  أكبر  بشكل  التعاون  إمكانية  في  تنظر  وأن  وتعززه،  المسلح  والنزاع  با<طفال  المعنية  العام  لlمين 

ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وغيرها من كيانات ا<مم المتحدة في تنفيذ البروتوكول االختياري.

ثامنS- المتابعة والنشر

التوصيات،  لهذه  الكامل  التنفيذ  لضمان  الالزمة  التدابير  جميع  الطرف  الدولة  تتخذ  بأن  اللجنة  توصي   -٣٠
بوسائل منها إحالتها إلى البرلمان والوزارات المعنية، بما فيها وزارة الدفاع، والمحكمة العليا والسلطات المحلية 

للنظر فيها على النحو الالزم واتخاذ مزيد من اxجراءات بشأنها.

وتوصي اللجنة بأن ُيتاح التقرير ا<ولي والردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف والمالحظات الختامية   -٣١
ولمنظمات  عامة  للناس  اxنترنت،  طريق  عن  ذلك  في  بما  واسع،  نطاق  على  اللجنة  اعتمدتها  التي  الصلة  ذات 
المجتمع المدني ومجموعات الشباب والفئات المهنية وا<طفال، بغية إثارة النقاش بشأن البروتوكول االختياري 

والتوعية به وتنفيذه ورصده.

تاسعS- التقرير المقبل

عمًال بالفقرة ٢ من المادة ٨ من البروتوكول االختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تورد مزيد� من   -٣٢
المعلومات عن تنفيذ البروتوكول االختياري وهذه المالحظات الختامية في تقريرها الدوري المقبل الذي سُيقدم 

عمًال بالمادة ٤٤ من اتفاقية حقوق الطفل.

(NCFA) تم النشر من قبل المجلس الوطني لشؤون ا<سرة
من خالل المساعدة الفنية والماليةالتي قدمتها منظمة ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسف)

اoردن : المالحظات الختامية
والتوصيات

اللجنة الدولية لحقوق الطفل

(١٥)

والبروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل والمعنية ببيع ا<طفال، واستغالل ا<طفال في البغاء، واستخدام 
ا<طفال في المواد اxباحية في اجتماعيها رقم ١٨٧٩ و١٨٧٨ (انظر CRC/C/SR. ١٨٧٩) اللذين تم عقدهما في ٢٧ أيار 

من عام ٢٠١٣، وتم اعتماده في االجتماع رقم ١٩٠١ الذي تم عقده في ١٣ حزيران من عام ٢٠١٤.

الرابع  الدوريين  للتقريرين  الجامع  بالتقرير  المتعلقة   - الختامية  والتوصيات  المالحظات  نشر  من  الغرض  إن 
بإشراك  والمتعلقة  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياريين  البروتوكولين  بموجب  ا<ولية  والتقارير  والخامس 
إنتاج  في  ا<طفال  واستخدام  البغاء،  في  ا<طفال  واستغالل  ا<طفال،  وبيع  المسلحة،  النزاعات  في  ا<طفال 
والبرلمانيون  الحكومية،  الوكاالت  ذلك  في  بما  المعنية  المؤسسات  جميع  أن  من  التأكد  هو  اxباحية -  المواد 
الموكل  الدور  يلعبون  وا<طفال  المدني،  والمجتمع  المتحدة،  ا<مم  ووكاالت  الحكومية،  غير  والمنظمات 
حياة  على  إيجابي  تأثير  بالتالي  لهم  وكان  الختامية،  والتوصيات  للمالحظات  الفعال  التنفيذ  ضمان  في  إليهم 
مجال  في  النظر  مسؤولية  المعنية  المؤسسات  وتتحمل  ا<ردن.  في  الطفل  حقوق  واوضاع  ا<طفال 
مسؤولياتهم، وخبراتهم، زمعارفهم، ولعب الدور المنوط بکل منهم من أجل ضمان تنفيذ هذه المالحظات 

والتوصيات الختامية.

اتفاقية حقوق الطفل
Distr.: Generalا<مم المتحدة

8 July 2014
Original: English

لجنة حقوق الطفل
المالحظات الختامية على التقرير المقدم من اoردن بموجب الفقرة 1 من المادة 12 من 
البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع اoطفال واستغالل اoطفال في 

البغاء وفي المواد اsباحية@

نظرت اللجنة في التقرير ا<ولي لlردن (CRC/C/OPSC/JOR/١) في جلستها ١٨٧٨ المعقودة في ٢٧ أيار/مايو   -١
 ١٣ في  المعقودة   ١٩٠١ جلستها  في  التالية  الختامية  المالحظات  واعتمدت   ،(١٨٧٨.CRC/C/SR الوثيقة  (انظر   ٢٠١٤

حزيران/يونيه ٢٠١٤.

أوًال- مقدمة

CRC/C/OPSC/-) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها ا<ولي وبردودها الخطية على قائمة القضايا  -٢
JOR/Q/١/Add.١). وتعرب عن تقديرها للحوار البّناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

وتذّكر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه المالحظات الختامية ينبغي أن ُتقرأ مقترنة بالمالحظات الختامية   -٣
والخامس  الرابع  للتقريرين  الجامع  الطرف  الدولة  بتقرير  يتعلق  فيما   ٢٠١٤ حزيران/يونيه   ١٣ في  اعُتمدت  التي 
البروتوكول  بموجب  المقدم  ا<ولي  وبتقريرها   ،(٤-٥/CRC/C/JOR/CO) الطفل  حقوق  اتفاقية  بموجب  المقدم 

.(١/CRC/C/OPAC/JOR/CO) االختياري بشأن اشتراك ا<طفال في المنازعات المسلحة

ثانيS- مالحظات عامة

الجوانب اsيجابية

ترحب اللجنة باعتماد قانون منع االتجار بالبشر رقم ٩ لعام ٢٠٠٩.  -٤

وترحب اللجنة كذلك بالتقدم المحرز في إنشاء المؤسسات واعتماد الخطط والبرامج الوطنية التي تيسر   -٥
تنفيذ البروتوكول االختياري، بما في ذلك:

إنشاء أفرقة وطنية لحماية ا<سرة؛ (أ)   

االستراتيجية الوطنية لمنع االتجار بالبشر التي أطِلقت في آذار/مارس ٢٠١٠؛ (ب)   

إنشاء وحدات مكافحة االتجار بالبشر. (ج)   

ثالثS- البيانات

جمع البيانات

 ،٢٠١٢ نيسان/أبريل  في  الجنائي  البحث  xدارة  تابعة  بالبشر  االتجار  لمكافحة  وحدة  إنشاء  اللجنة  تالحظ   -٦
وتكليفها بتسجيل جميع حاالت االتجار بالبشر وجميع البيانات ذات الصلة، وتالحظ توقيع مذكرة تفاهم لتدريب 
الدولة  إنشاء  عدم  إزاء  بالقلق  تشعر  لكنها  العاملين،  ا<طفال  عن  البيانات  جمع  وسائل  على  العمل  مفتشي 

الطرف نظام� لجمع البيانات عن جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري.

اتفاقية حقوق الطفل
Distr.: Generalا<مم المتحدة

7 July 2014
Arabic
Original: English

لجنة حقوق الطفل
المالحظات الختامية المتعلقة بالتقرير المقدم من اoردن بموجب الفقرة 1 من المادة 8 من 
البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك اoطفال في المنازعات المسلحة@

نظرت اللجنة في التقرير ا<ولي لlردن (CRC/C/OPAC/JOR/١) في جلستها ١٨٧٩ المعقودة في ٢٧ أيار/مايو   -١
٢٠١٣، واعتمدت المالحظات الختامية التالية في جلستها ١٩٠١ المعقودة في ١٣ حزيران/يونيه ٢٠١٤.

أوًال- مقدمة

CRC/C/OPAC/-) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها ا<ولي وردودها الخطية على قائمة المسائل  -٢
JOR/Q/١/Add.١). وُتعرب عن تقديرها للحوار البّناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

وتذّكر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه المالحظات الختامية ينبغي أن ُتقرأ مقترنة بالمالحظات الختامية   -٣
التي اعتمدتها اللجنة في ١٣ حزيران/يونيه ٢٠١٤ فيما يتعلق بتقرير الدولة الطرف الجامع للتقريرين الرابع والخامس 
البروتوكول  بموجب  المقدم  ا<ولي  وبالتقرير   ،(٤-٥/CRC/C/JOR/CO) الطفل  حقوق  اتفاقية  بموجب  المقدم 
CRC/C/OP-) باحيةxاالختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع ا<طفال واستغالل ا<طفال في البغاء وفي المواد ا

.(١/SC/JOR/CO

ثانيS-  مالحظات عامة

الجوانب اsيجابية

ترحب اللجنة بمختلف التدابير اxيجابية المتخذة في المجاالت المتصلة بتنفيذ البروتوكول االختياري، وال   -٤
سيما بما يلي:

(أ)      الجهود الهائلة التي تبذلها الدولة الطرف من أجل استيعاب آالف الالجئين السوريين، بمن فيهم   
بتكلفة  أو  مجان�  العامة  الخدمات  من  كثير  على  الحصول  من  وتمكينهم  أراضيها،  في  ا<طفال، 

زهيدة؛

(ب)     كون ا<ردن أول بلد في الشرق ا<وسط تقّيد بالمهلة التي حددتها اتفاقية حظر استعمال وتخزين   
وإنتاج ونقل ا<لغام المضادة لlفراد وتدمير تلك ا<لغام، وأعلن خلّوه من ا<لغام ا<رضية في عام 

٢٠١٢؛

(ج)     مبادرة أجيال السالم العالمية التي أطلقها ا<مير فيصل بن الحسين من ا<ردن عام ٢٠٠٧، وهدفها   
في  الناس  بين  للتقريب  الرياضة  استخدام  على  العالم  أنحاء  جميع  من  شابة  قيادات  تدريب 

المجتمعات التي تشهد نزاعات.

اتفاقية حقوق الطفل
Distr.: Generalا<مم المتحدة

7 July 2014
Arabic
Original: English

المملكة ا<ردنية الهاشمية
رقم اxيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية

(٢٠١٧/10/٥٢٩٨)
يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى 

مصنفه وال يعّبر هذا المصنف عن رأي دائرة المكتبة 
الوطنية أو أي جهة حكومية أخرى



التمهيد: المقدمـــة :

وقعت حكومة المملكة ا<ردنية الهاشمية على اتفاقية ا<مم المتحدة لحقوق الطفل بتاريخ ٢٩  آب من عام ١٩٩٠ 
وصادقت عليها بتاريخ ٢٤  أيار من عام ١٩٩١. وعليه تلتزم حكومة المملكة بتقديم تقرير دوري كل خمس سنوات 
إلى لجنة ا<مم المتحدة لحقوق الطفل في جنيف/ سويسرا، وقد نظرت هذه اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين 
الدوريين الرابع والخامس لlردن في اجتماعيها رقم ١٨٧٧ و١٨٧٨ (انظر CRC/C/SR.١٨٧٧ & ١٨٧٨) اللذين عقدا بتاريخ ٢٦ 
و ٢٧ أيار من عام ٢٠١٤، وتم اعتمادهما في اجتماعها رقم ١٩٠١ الذي عقد بتاريخ  ١٣ حزيران من عام ٢٠١٤، ودعت اللجنة 
أن  على   ،٢٠١٩ عام  من  حزيران   ٢٢ في  السادس  الدوري  تقريرها  تقديم  إلى  الهاشمية  ا<ردنية  المملكة  حكومة 
والخامس،  الرابع  الدوريين  للتقريرين  الختامية  المالحظات  بمتابعة  المتعلقة  المعلومات  التقرير  هذا  يتضمن 
باxضافة إلى ذلك نظرت اللجنة في التقارير ا<ولية لlردن في البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل والتي 
ببيع  المتعلقة  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري  والبروتوكول  المسلحة  النزاعات  في  ا<طفال  بإشراك  تتعلق 
ا<طفال، واستغالل ا<طفال في البغاء، واستخدام ا<طفال في إنتاج المواد اxباحية في اجتماعيها رقم ١٨٧٩ و١٨٧٨ 
(انظر CRC/C/SR.١٨٧٩) اللذين عقدا بتاريخ  ٢٧ أيار من عام ٢٠١٣، وتم اعتماده في اجتماع رقم ١٩٠١ الذي عقد بتاريخ ١٣ 
حزيران من عام ٢٠١٤، وقد أوصت اللجنة بأن تتخذ الدولة جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في 
المالحظات الختامية المتعلقة بالتقرير الدوري الجامع للتقريرين الرابع والخامس والبروتوكولين االختياريين تنفيذا 
من  المزيد  واتخاذ  المالئم  النحو  على  فيها  للنظر  المعنية  الجهات  إلى  إحالتها  منها  إجراءات  عدة  طريق  عن  تاما 

اxجراءات المتعلقة بها.

كما أوصت اللجنة  بنشر التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس والمالحظات والتوصيات الختامية على 
شبكة  طريق  عن  النشر  الحصر  ال  المثال  سبيل  على  تشمل  طرق  عبر  ذلك  يكون  وأن  الدولة،  بلغات  واسع  نطاق 
الشباب،  ومجموعات  اxعالم،  ووسائل  والمنظمات،  المدني  وللمجتمع  الجمهور،  لعامة  واxتاحة  االنترنت، 
عليهما،  والتعرف  االختياريين،  وبروتوكوليها  االتفاقية  مناقشة  أجل  من  وا<طفال،  المهنية،  والمجموعات 

وتنفيذهما ورصدهما.

اهداف  تحقيق  الى  الرامية  الجهود  بمتابعة   (NCFA) ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  قانون  عليه  نص  لما  ووفقا 
االردنية  المملكة  صادقت  التي  والشباب  واالطفال  والمراة  االسرة  بشؤون  المتعلقة  الدولية  واالتفاقيات  المواثيق 
والتوصيات  المالحظات  تنفيذ  متابعة   وضمان  الطفل  حقوق  التفاقية  الدورية  التقارير  بإعداد  عليها،   الهاشمية 
تنفيذ  لمتابعة  شاملة  عمل  خطة  بوضع  المجلس  قام  الدولية،   الطفل  حقوق  لجنة  عن  الصادرة  الختامية 
اxقليمي  المكتب  من  فنية  وبمساعدة  لlردن،   ا<خير  الدوري  بالتقرير  المتعلقة  الختامية  والتوصيات  المالحظات 
المتعلقة  الختامية  والتوصيات  المالحظات  آخر  حول  الوعي  لنشر  تشاورية  عملية  بدأت  ا<ردن،  في  لليونيسف 
بالتقرير الدوري الجامع للتقريرين الرابع والخامس لlردن، وتم وضع خطة عمل شاملة للمتابعة في ضوء توصيات 
لنشر  المتابعة  عمل  خطة  من  جزء�  الختامية  والتوصيات  المالحظات  يشمل  الذي  التقرير  هذا  ويعد  اللجنة. 

المالحظات والتوصيات الختامية على نطاق واسع في جميع أرجاء المملكة.

يلتزم المجلس الوطني لشؤون ا<سرة (NCFA) بنشر الوعي حول حقوق الطفل على نطاق واسع، وسوف يساعد 
الوطني  المجلس  سيتابع  كما  الهدف.  هذا  تحقيق  في  الختامية  والتوصيات  بالمالحظات  المختص  التقرير  هذا 

لشؤون ا<سرة، المالحظات والتوصيات الختامية التفاقية ا<مم المتحدة لحقوق الطفل وبروتوكوليها االختياريين 
المالحظات  توزيع  وسيتم   .٢٠١٩ عام  من  حزيران  شهر  في  تسليمه  المقرر  السادس  الدوري  التقرير  تقديم  قبل 
والمسؤولين،  والصحفيين،  البرلمانيين،  ذلك  في  بما  المعنيين،  جميع  على  واسع  نطاق  على  الختامية  والتوصيات 
الوزارات  مع  دقيقة  متابعة  إجراء  وسيتم  أنفسهم.  وا<طفال  العامة،  والجماهير  المدني،  والمجتمع  والقضاة، 
المعنية على المستوى الوطني وجميع اxدارات المعنية على مستوى المحافظات لضمان اتخاذ الخطوات الالزمة 

على المستوى الوطني من أجل تنفيذ المالحظات والتوصيات الختامية.

لما  اليونسيف  للطفولة/  المتحدة  االمم  لمنظمة  امتنانه  عن   (NCFA) ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  ويعرب 
قدمته من مساعدات فنية مفيدة جد� في المتابعة الفعالة للمالحظات والتوصيات الختامية لضمان بذل الجهات 
جميع   (NCFA) ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  يشكر  كما  الختامية.  والتوصيات  المالحظات  لتنفيذ  المعنية 

المعنيين على اهتمامهم ودعمهم لهذا الجهد لتكون المملكة االردنية الهاشمية بلدا صديقا للطفل .

وا� ولي التوفيق

أمين عام المجلس الوطني لشؤون ا<سرة
فاضل  محمد الحمود

لجنة حقوق الطفل

المالحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس ل7ردن@

جلستيها  في   (٤-٥/CRC/C/JOR) والخامس  الرابع  الدوريين  للتقريرين  الجامع  التقرير  في  اللجنة  نظرت   -١
 ١٩٠١ جلستها  في  واعتمدت،   ،٢٠١٤ أيار/مايو  و٢٧   ٢٦ في  المعقودتين  و١٨٧٨)،   ١٨٧٧.CRC/C/SR (انظر  و١٨٧٨   ١٨٧٧

المعقودة في ١٣ حزيران/يونيه ٢٠١٤، المالحظات الختامية التالية.

أوًال- مقدمة

CRC/C/-) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف التقرير الموحد الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس  -٢
حقوق  لحالة  أفضل  فهم�  أتاحت  التي   ،(١.Add/٤-٥/CRC/C/JOR/Q) القضايا قائمة  على  الخطية  والردود   (٤-٥/JOR
المتعدد  الطرف  الدولة  وفد  مع  دار  الذي  البناء  للحوار  تقديرها  عن  اللجنة  وُتعرب  الطرف.  الدولة  في  الطفل 

القطاعات.  

أحرزته ثانيS- تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي 

ترحب اللجنة باعتماد التدابير التشريعية التالية:  -٣

(أ)       قانون منع االتجار بالبشر رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩؛  

(ب)     قانون الحماية من العنف ا<سري رقم ٦ لسنة ٢٠٠٨؛  

(ج)      قانون حقوق ا<شخاص المعوقين رقم ٣١ لسنة ٢٠٠٧.  

وتالحظ اللجنة مع التقدير أيض� تصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية أو انضمامها إليها:  -٤

في  المسلحة  المنازعات  في  ا<طفال  اشتراك  بشأن  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري  البروتوكول  (أ)        
أيار/مايو ٢٠٠٧؛

(ب)     البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع ا<طفال واستغالل ا<طفال في البغاء وفي   
المواد اxباحية في كانون ا<ول/ديسمبر ٢٠٠٦؛

(ج)      اتفاقية حقوق ا<شخاص ذوي اxعاقة في آذار/مارس ٢٠٠٨؛  

التفاقية  المكمل  وا<طفال،  النساء  وبخاصة  با<شخاص،  االتجار  ومعاقبة  وقمع  منع  بروتوكول  (د)      
ا<مم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في حزيران/ يونيه ٢٠٠٩.

وترحب اللجنة أيض� بالتدابير المؤسسية والسياساتية التالية:  -٥

(أ)        االستراتيجية الوطنية لlشخاص ذوي اxعاقة (٢٠٠٧-٢٠١٥)؛  

(ب)     االستراتيجية الوطنية لمنع االتجار بالبشر التي ُأطِلقت في آذار/مارس ٢٠١٠؛  

(ج)     المؤشرات التي وضعها المجلس الوطني لشؤون ا<سرة الستخدامها كمبادئ توجيهية من أجل   
تعزيز القدرات في مجال رصد تنفيذ االتفاقية.

الخاصة  اxجراءات  إلى  دعوة  أول   ٢٠٠٦ نيسان/أبريل  في  وّجهت  الطرف  الدولة  أن  بارتياح  اللجنة  وتالحظ   -٦
لlمم المتحدة لزيارة البلد.

(5)

ثالثS- دواعي القلق والتوصيات الرئيسية

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44 (6) من االتفاقية)

التوصيات السابقة المقدمة من اللجنة

ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف في تنفيذ المالحظات الختامية التي أبدتها اللجنة في عام ٢٠٠٦ بشأن   -٧
هذه  في  الواردة  التوصيات  بعض  أن  ا<سف  مع  تالحظ  أنها  غير   ،(٣/CRC/C/JOR/CO) الثالث  الدوري  تقريرها 

المالحظات لم ُتنفذ تنفيذ� كامًال.

أو  بالكامل  ُتنفذ  لم  التي  التوصيات  لتنفيذ  الالزمة  التدابير  جميع  الطرف  الدولة  تتخذ  بأن  اللجنة  توصي   -٨
بشكل كاٍف، وتكرر بشكل خاص التوصيات التي قدمتها إلى الدولة الطرف بشأن ما يلي:

جميع  على  الطفل  حقوق  مجال  في  العاملة  والمؤسسات  الهيئات  بين  التنسيق  تعزيز  مواصلة  (أ)       
المستويات بغية ضمان تنفيذ االتفاقية بشكل موحد في جميع المحافظات؛

بشأن  البيانات  جمع  وضمان  ا<طفال،  عن  مركزية  بيانات  قاعدة  بإنشاء  البيانات  جمع  آليات  تعزيز  (ب)     
بجميع  يتعلق  فيما  العمر  منها  معايير  حسب  وتصنيفها  االتفاقية  تغطيها  التي  المجاالت  جميع 
الذين  ا<طفال  وفئات  والريفية،  الحضرية  والمناطق  والجنس،  عشرة،  الثامنة  دون  ا<شخاص 
لصوغ  واستخدامها  االتفاقية  مع  تتسق  مؤشرات  وضع  وينبغي  خاصة.  حماية  إلى  يحتاجون 

سياسات وبرامج تهدف إلى تنفيذ االتفاقية بصورة فعالة؛

(ج)     مواصلة وضع أساليـب مبتكرة ومواتيـة للطفل xذكـاء الوعـي بفحـوى االتفاقيـة ومقاصـدها، وال   
في  المقيمين  ا<طفال  إلى  الوصول  بغية  اxعالم  وسائل  طريق  وعن  المحلي  الصعيد  على  سيما 

أنأى المناطق في البلد؛

(د)      مواصلة تعزيز جهودها الرامية إلى توفير مستوى مناسب ومنهجي من التدريب و/أو التوعية في   
والمحامين،  كالقضاة،  و<جلهم،  ا<طفال  مع  العاملة  المهنية  للفئات  الطفل  حقوق  مجال 
والمؤسسات،  المدارس  ومديري  والمعملين،  الصحيين،  والعاملين  القانون،  إنفاذ  وموظفي 

وا<خصائيين االجتماعيين، ورجال الدين، وقادة المجتمعات المحلية، فضًال عن الصحفيين؛

(ه)     ضمان حصول المؤسسة الوطنية لحقوق اxنسان على الموارد البشرية والمالية والتقنية الكافية،   
الصعيدين  على  وتقييمه  االتفاقية  تنفيذ  في  المحرز  التقدم  لرصد  الالزمة  التسهيالت  وامتالكها 

الوطني والمحلي، فضًال عن تلقي الشكاوى المقدمة من ا<طفال والتحقيق فيها ومعالجتها؛

وضع وتعزيز المشاريع المشتركة للتثقيف في مجال حقوق اxنسان، وإدراج التثقيف في مجال  (و)   
لمرحلَتي  الدراسية  المناهج  في  الطفل،  حقوق  مجال  في  التثقيف  سيما  وال  اxنسان،  حقوق 

التعليم االبتدائي والثانوي.

التحفظات

سحب  إمكانية  في  ستنظر  الطرف  الدولة  بأن  الحوار  أثناء  الوفد  رئيسة  به  صّرحت  ما  اللجنة  تالحظ   -٩
غير  و٢١   ٢٠ المادتين  على  الطرف  الدولة  تحفظ  بأن  رأيها  عن  مجدد�  اللجنة  وتعرب  االتفاقية.  على  تحفظاتها 

ضروري، وكذلك عن قلقها إزاء الطبيعة العامة وغير الدقيقة لتحفظ الدولة الطرف على المادة ١٤.

(6)

تحفظاتها  طبيعة  في  النظر  تعيد  بأن  الطرف  الدولة  إلى  قدمتها  التي  السابقة  توصيتها  اللجنة  تكرر   -١٠
 ١٩٩٣ عام  في  اxنسان  لحقوق  العالمي  المؤتمر  اعتمدهما  اللذين  فيينا  عمل  وبرنامج  xعالن  وفق�  سحبها  بغية 

(CRC/C/JOR/CO/٣، الفقرة ١١).

 التشريعات

تالحظ اللجنة مع التقدير أن نشر االتفاقية في الجريدة الرسمية بموجب القانون رقم ٥٠ لسنة ٢٠٠٦، عمًال   -١١
اللجنة  لكن  المحلية.  القوانين  على  ا<ولوية  لها  وأن  القانوني  وضعها  أوضح  قد  اللجنة،  قدمتها  سابقة  بتوصية 
قلقة إزاء التأخر الكبير في اعتماد قانون حقوق الطفل ومشروع قانون ا<حداث. وتشعر اللجنة بالقلق أيض� <ن 

جهود مواءمة اxطار القانوني المحلي مع مبادئ االتفاقية وأحكامها ال تزال غير كافية.

الحقوق  بجميع  إحاطته  وضمان  إبطاء  دون  الطفل  حقوق  قانون  سّن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -١٢
قانون  مشروع  اعتماد  في  الطرف  الدولة  تعّجل  بأن  كذلك  اللجنة  وتوصي  االتفاقية.  عليها  تنص  التي  والمبادئ 
با<طفال  المتعلقة  المحلية  القوانين  جميع  بدقة  الطرف  الدولة  تراجع  بأن  توصيتها  اللجنة  وتكرر  ا<حداث. 
واللوائح اxدارية ذات الصلة بغية ضمان استنادها إلى الحقوق ومطابقتها لالتفاقية (CRC/C/JOR/CO/٣، الفقرة ١٣).

 تخصيص الموارد

المخصصة  الميزانيات  لتحليل  ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  أجراها  التي  بالدراسة  اللجنة  ترحب   -١٣
لlطفال، فضًال عن وضع نموذج للميزانية يتضمن ا<هداف االستراتيجية والمهام التي تضطلع بها كل وزارة من 
الميزانية  في  العامة  التخفيضات  إزاء  اللجنة  يساور  القلق  لكن  حقوقهم.  وحماية  ا<طفال  احتياجات  تلبية  أجل 

الوطنية التي تهدد التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مجال نماء الطفل.

xعمال  المخصصة  "الموارد  بشأن   ٢٠٠٧ عام  في  اللجنة  نّظمته  الذي  العامة  المناقشة  يوم  ضوء  في   -١٤
الدولة  تقوم  بأن  اللجنة  توصي  االتفاقية،  من  و٦  و٤   ٢ المواد  على  وبالتركيز  الدول"،  مسؤولية   - الطفل  حقوق 

الطرف بما يلي:

(أ)        مواصلة تخصيص موارد كافية في الميزانية xعمال حقوق الطفل، عمًال بالمادة ٤ من االتفاقية؛  

(ب)    إجــراء تقييمات منهجيــة <ثر السياسات الهادفـــة إلى تقليـــص العجز في الميزانية الوطنية على   
في  سلب�  قد تؤثر  سياسات  أي  اعتماد  التقييمات، االمتناع عن  تلك  نتيجة  الطفل، وبناًء على  حقوق 

ا<طفال؛

في  الطفل  حقوق  على  قائم  نهج  اعتماد  الطرف،  الدولة  وضعته  الذي  الميزانية  نموذج  على  بناًء  (ج)       
في  واستخدامها  للطفل  المخصصة  للموارد  تتّبع  نظام  بتطبيق  وذلك  الدولة،  ميزانية  وضع 
على  أيض�  اللجنة  وتحث  الطفل.  مجال  في  االستثمار  حجم  إبراز  وبالتالي  عام،  بشكل  الميزانية 
في  القطاعات  من  قطاع  أي  في  االستثمارات  <ثر  تقييمات  إجراء  أجل  من  التتّبع  نظام  استخدام 

مصالح الطفل الفضلى، وضمان قياس اختالف أثر هذه االستثمارات بين الفتيات والفتيان؛

تدابير  تتطلب  قد  التي  الضعف  أو  الحرمان  أوضاع  في  لlطفال  استراتيجية  ميزانية  بنود  تحديد  (د)      
اجتماعية إيجابية، وضمان حماية بنود الميزانية هذه حتى في أوقات ا<زمات االقتصادية أو الكوارث 

الطبيعية أو حاالت الطوارئ ا<خرى.

(7)

(1) (٢)

قام  أن  وبعد   .(UNCRC) الطفل  لحقوق  المتحدة  ا<مم  اتفاقية  في  طرف�  الهاشمية  ا<ردنية  المملكة  تعد 
التقرير  وقدم   .١٩٩٣ عام  من  الثاني  تشرين  شهر  في  ا<ولي  تقريره  ا<ردن  قدم  االتفاقية،  هذه  على  بالمصادقة 
الدوري الثاني الذي كان مقرر� في عام ١٩٩٨ في شهر أيلول من عام ١٩٩٩. وقدم التقرير الدوري الثالث الذي كان 
الرابع  التقريرين  تقديم  تم  ولذلك  سنوات.  ثالث  مدته  وبتأخير   ٢٠٠٦ عام  من  آذار  شهر  في   ٢٠٠٣ عام  في  مقرر� 
الختامية  المالحظات  اعتماد  وتم   ٢٠١٤ عام  في  الطفل  حقوق  لجنة  فيهما  ونظرت   ٢٠١٣ عام  في  مع�  والخامس 
والتوصيات في ١٨ تموز من عام ٢٠١٤. ومن المقرر أن يصدر التقرير الدوري السادس لlردن في ٢٢ حزيران من عام 
٢٠١٩ حيث بقي أقل من عامين. ولذلك من الضروري أن يكون هناك متابعة فعالة للمالحظات والتوصيات الختامية 
الحالية حتى نتمكن من االستعداد جيد� في الوقت الذي يتم فيه إعداد تقريرنا الدوري السادس المقرر تقديمه 

بعد أقل من عامين من ا¦ن.

المجاالت  من  مجال   ١٢ في  توزيعها  تم  التي  الختامية  والتوصيات  المالحظات  من  بندا   ٧١ مجموعه  ما  يوجد 
الرئيسية التي تشمل:

أ- التدابير العامة للتنفيذ (المواد ٤، و٤٢، و٤٤ (٦) من االتفاقية)
ب- المبادئ العامة (المواد ٢، و٣، و٦، و١٢ من االتفاقية)

ج- الحقوق والحريات المدنية (المواد ٧، و٨، و١٣-١٧)
د- العنف ضد ا<طفال (المواد ١٩، و٢٤ (٣)، و٢٨ (٢)، و٣٤، و٣٧ (أ)، و٣٩)

ه- البيئة ا<سرية والرعاية البديلة (المواد ٥، و٩-١١، و١٨ (١ و٢)، و٢٠، و٢١، و٢٥، و٢٧ (٤))
و- اxعاقة، والصحة ا<ساسية، والرفاه االجتماعي (المواد ٦، و١٨ (٣)، و٢٣، و٢٤، و٢٦، و٢٧ (١-٣)، و٣٣)

ز- التعليم وا<نشطة الترفيهية والثقافية (المواد ٢٨، و٢٩، و٣٠، و٣١)
ح- تدابير الحماية الخاصة (المواد ٢٢، و٣٠، و٣٢، و٣٣، و٣٥، و٣٦، و٣٧ (ب)- (د)، و٣٨-٤٠)

ط- المصادقة على البروتوكول االختياري المتعلق بإجراء  تقديم البالغات 
ي- المصادقة على ا<دوات الدولية لحقوق اxنسان

ك- المتابعة والنشر
ل- التقرير المقبل

ويشكل المجلس الوطني لشؤون ا<سرة (NCFA) ووزارة العدل ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ووزارة العمل 
ووزارة التنمية االجتماعية ووزارة الداخلية اكثر الجهات المسؤولة عن تنفيذ المالحظات والتوصيات الختامية إلى 
جانب  وإلى  المحافظات.  في  الحكومية  الجهات  بعض  ذلك  في  بما  ا<خرى  واxدارات  الجهات  من  عدد  جانب 
الوزارات والهيئات الحكومية، تلعب وكاالت ا<مم المتحدة المعنية، والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، 
وا<وساط ا<كاديمية، ووسائل اxعالم، وغيرها من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، والمجتمعات المحلية، 

وا<سر دورا رئيسيا في ضمان تنفيذ برنامج المالحظات والتوصيات الختامية.

وإلى جانب النظر في التقرير الدوري الموحد الرابع والخامس لlردن، نظرت اللجنة أيض� في التقارير ا<ولية لlردن 
المسلحة  النزاعات  في  ا<طفال  باشتراك  والمتعلقة  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري  البروتوكول  بموجب 

(3) (4)

باء- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 من االتفاقية)

عدم التمييز

غير  وأب  أردنية  <م  المولودين  ا<طفال  ضد  القانون  بحكم  التمييز  إزاء  قلقها  عن  مجدد�  اللجنة  تعرب    -١٥
إزاء  أيض�  بالقلق  اللجنة  وتشعر  الزواج.  إطار  خارج  المولودين  ا<طفال  ضد  والتمييز  ا<ب،  جنسية  على  بناًء  أردني 
في  يعيشون  الذين  وا<طفال  اxعاقات  ذوو  وا<طفال  فلسطيني  أصل  من  ا<طفال  منه  يعاني  الذي  التمييز 

المؤسسات وا<طفال الذين يعيشون في فقر مدقع وا<طفال في المناطق النائية.

"أطفاًال  أو  شرعيين"  "غير  بوصفهم  لlطفال  التمييزية  التصنيفات  إلغاء  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -١٦
ضحايا للسفاح"، واعتماد استراتيجية استباقية وشاملة من أجل القضاء على التمييز على أي أسس بحكم القانون 

والواقع، والتمييز ضد جميع فئات ا<طفال في أوضاع التهميش أو الحرمان.

وتعرب اللجنة عن القلق <ن تشريعات الدولة الطرف وطريقة تطبيقها ال تزال تميز ضد الفتيات، وبا<خص   -١٧
المعاهدات.  هيئات  من  المتكررة  التوصيات  من  الرغم  على  العنف،  من  والحماية  والزواج  الميراث  مجاالت  في 
وتشعر اللجنة بالقلق أيض� لعدم كفاية الجهود التي تبذلها الدولة الطرف، بما في ذلك مع رجال الدين وقادة 
والقواعد  والممارسات  المواقف  وتغيير  لمكافحة  الجماهيري،  اxعالم  ووسائل  التعليمية  والمؤسسات  الرأي 
الضارة التي تتغاضى عن التمييز ضد الفتيات وانتهاكات حقوقهن في إطار االتفاقية، بما في ذلك العنف القائم 

على نوع الجنس، على الرغم من أن الفتيات ال يزلن يواجهن التمييز من أبكر مراحل حياتهن وطيلة طفولتهن.

اxبطاء.  من  مزيد  دون  الفتيات  ضد  تميز  التي  التشريعات  جميع  إلغاء  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -١٨
وينبغي للدولة الطرف أن تمنح ا<ولوية العتماد استراتيجية شاملة لمكافحة جميع أشكال التمييز ضد الفتيات، 
وتكرر  الفتيات.  ضد  والعنف  التمييز  إلى  وتؤدي  منتشرة  تزال  ال  التي  السلبية  الجنسانية  النمطية  للصور  والتصدي 
اللجنة توصيتها بضرورة دعوة القادة المحليين ورجال الدين وغيرهم من القادة إلى االضطالع بدور أكثر فاعلية 
ذلك  في  المحلية  المجتمعات  إلى  التوجيه  وتقديم  عليه،  والقضاء  الطفالت  ضد  العنف  منع  جهود  دعم  في 

الصدد (CRC/C/JOR/CO/٣، الفقرة ٣٢).

مصالح الطفل الفضلى

قانون  في  الرئيسية  المبادئ  أحد  الفضلى  الطفل  مصالح  جعل  في  الطرف  الدولة  رغبة  اللجنة  تالحظ   -١٩
ا<حوال الشخصية المؤقت رقم ٣٦ لسنة ٢٠١٠، لكن القلق يساورها <ن العديد من أحكام القانون تعكس إساءة 
التي  الجنسية  ونقل  والميراث  والزواج  الطفل  بحضانة  المتعلقة  تلك  سيما  وال  الفضلى،  الطفل  لمصالح  تفسير 
القانون  <ن  خاص  بشكل  بالقلق  اللجنة  وتشعر  االعتبار.  الفضلى  مصالحه  إيالء  في  الطفل  حق  مع  تتعارض 
(المادة ٣٠٨ من قانون العقوبات) والفقه القضائي في الدولة الطرف يتيحان اعتبار زواج الفتاة من مغتصبها أمر� 

يصب في مصلحتها الفضلى، على الرغم من أن هذا الخيار يشّكل بحد ذاته انتهاك� خطير� لالتفاقية.

إيالء  في  الطفل  بحق  المتعلق   (٢٠١٣)١٤ رقم  العام  اللجنة  تعليق  ضوء  في  الطرف،  الدولة  اللجنة  تذّكر   -٢٠
التي  الحقوق  بجميع  والفعال  الكامل  التمتع  ضمان  إلى  يهدف  الحق  هذا  أن  ا<ول،  االعتبار  الفضلى  مصالحه 
تعترف بها االتفاقية وإلى ضمان النماء الكلي لlطفال. وتوصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف إدماج هذا الحق 
جميع  عن  فضًال  والقضائية،  واxدارية  التشريعية  اxجراءات  جميع  في  ثابت  بشكل  وتطبيقه  مالئم  بشكل 
ع الدولة الطرف على  السياسات والبرامج والمشاريع التي لها صلة با<طفال أو تؤثر فيهم. وفي ذلك الصدد، تشجَّ
تحديد  في  سلطة  مواقع  يحتلون  الذين  المعنيين  ا<شخاص  لجميع  التوجيه  لتقديم  ومعايير  إجراءات  وضع 
مصالح الطفل الفضلى في جميع المجاالت، وفي منح تلك المصالح ا<همية التي تستحقها بوصفها اعتبار� أول. 
العامة  االجتماعية  الرعاية  مؤسسات  ذلك  في  بما  العامة،  جمهور  بين  والمعايير  اxجراءات  هذه  نشر  وينبغي 

والخاصة، فضًال عن المحاكم والسلطات اxدارية والهيئات التشريعية والقادة المحليين ورجال الدين.

(8)

الحق في الحياة والبقاء والنماء

٢١-  تعرب اللجنة عن عميق قلقها <ن المادة ٣٤٥ مكرر� من قانون العقوبات، التي استحدثتها الدولة الطرف 
ف،  ف، وبالتالي من ُحكم مخفَّ عن طريق تعديل، ال تستثني مرتكبي هذه الجرائم من االستفادة من العذر المخفِّ
جرائم  ُيسمى  ما  بذريعة  سنوي�  الفتيات  عشرات  قتل  استمرار  رغم  سنة   ١٥ من  أصغر  الضحية  كانت  حال  في  إّال 
يزلن،  وال  كّن،  الجرائم  لهذه  ضحايا  للوقوع  المعرضات  الفتيات  <ن  أيض�  شديد  بقلق  اللجنة  وتشعر  الشرف. 

ُيحتجزن تعسفي� في اxصالحيات ¦جال غير مسماة بداعي حمايتهن.

عن  تتغاضى  التي  القانونية  ا<حكام  جميع  إبطاء  دون  تلغي  أن  على  بقوة  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢٢
الجرائم القائمة على نوع الجنس، وال سيما المواد ٩٧ و٩٩ و٣٤٠ و٣٤٥ مكرر� من قانون العقوبات، وأن تضمن تلّقي 
الشرف،  جرائم  ُيسمى  ما  بذريعة  المرتكبة  الجرائم  فيها  بما  الجنس،  نوع  على  القائمة  الجرائم  مرتكبي  جميع 
عقوبات تتناسب مع خطورة جرائمهم. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيض� على إخالء سبيل جميع النساء والفتيات 
حماية  أي تدبير  أن  وضمان  البلد،  عموم  في  لحمايتهن  وآليات مالئمة  مالجئ  وإنشاء  فور�،  الحجز  في  الموَدعات 

موجه لهن يوَضع بمشاركتهن وموافقتهن.

احترام آراء الطفل

حق  تعزيز  أجل  من  بالتقرير  المشمولة  الفترة  أثناء  الطرف  الدولة  اتخذتها  التي  بالمبادرات  اللجنة  ترحب   -٢٣
الطفل في االستماع إليه، وال سيما عن طريق التشاور مع ا<طفال في سياق إعداد تقرير الدولة الطرف، والمسح 
اxجراءات  <ن  قلقها  عن  مجدد�  اللجنة  تعرب  ذلك،  ومع  ا<طفال.  برلمانات  وإنشاء  للشباب،  الثاني  الوطني 
يزال  ال  الطفل  آراء  احترام  و<ن  إليه،  االستماع  في  الطفل  حق  على  منهجي  بشكل  تنص  ال  واxدارية  القانونية 
محدود� نظر� للمواقف المجتمعية التقليدية من ا<طفال، وال سيما الفتيات، في داخل ا<سرة والمجتمع بشكل 

عام.

تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم ١٢(٢٠٠٩) المتعلق بحق الطفل في االستماع إليه،   -٢٤
الذي يؤكد أن حق الطفل في التعبير بحرية عن رأيه يشكل أحد أهم العناصر في كرامة الطفل، وأن ا<سرة التي 
العمر،  من  ا<ولى  المراحل  منذ  الجد  مأخذ  آراؤه  فيها  تؤخذ  والتي  بحرية  آرائه  عن  يعّبر  أن  فيها  للطفل  يمكن 
وتوصي  ا<وسع.  المجتمع  في  إليه  االستماع  في  الحق  لممارسة  الطفل  يعّد  ما  وهي  مهم�،  نموذج�  تشّكل 

اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

في  إليه  االستماع  في  الطفل  بحق  تعترف  التي  للتشريعات  الفعال  التنفيذ  لضمان  تدابير  اتخـــاذ  (أ)       
ا<خصائيين  امتثال  لضمان  إجراءات  و/أو  ُنظم  وضع  ذلك  في  بما  الصلة،  ذات  القانونية  الدعاوى 

االجتماعيين والمحاكم لهذا المبدأ.

(ب)     إجـــراء بحوث لتحديد أهم القضايا من وجهة نظر ا<طفال، وسماع آرائهم بشأنها، ومعرفة مدى   
مراعاة آرائهم في القرارات التي ُتتخذ داخل ا<سرة وتؤثر في حياتهم، وتحديد القنوات القائمة أو 
الوطني  الصعيد  على  القرار  صنع  عملية  في  ا<كبر  التأثير  ممارسة  من  تمّكنهم  التي  المحتملة 

والمحلي.

(ج)      تنفيـذ برامـج وأنشطــة توعيـة لتعزيز مشاركة جميع ا<طفال بصورة هادفة وقائمة على التمكين   
الفتيات  إيالء  مع  الطلبة،  مجالس  ضمن  ذلك  في  بما  والمدارس،  المحلي  والمجتمع  ا<سرة  في 

وا<طفال في أوضاع هشة اهتمام� خاص�.

(9)

جيم- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و17-13 من االتفاقية)

الحق في الجنسية

كّن  إذا  أمهاتهن  جنسية  اكتساب  ا<ردنيات  ا<مهات  أطفال  على  متعذر�  يزال  ال  <نه  قلقة  اللجنة  تظل   -٢٥
متزوجات من غير أردنيين، ما قد يؤدي إلى حالة انعدام الجنسية، ويتسبب في معاناة هؤالء ا<طفال وأسرهم 
والرعاية  التعليم  بخدمات  لالنتفاع  مثًال  مؤهلين  غير  ُيعتبرون  إنهم  إذ  اقتصادية،  صعوبات  ومن  التمييز  من 
الجنسية  بأن  تفيد  التي  المصداقية  وذات  بأدلة  المدعومة  التقارير  بالغ  بقلق  اللجنة  وتالحظ  المدعومة.  الصحية 
بشكل  يقيمون  الذين  الفلسطينية  وا<سر  ا<طفال  عشرات  من  بالتقرير  المشمولة  الفترة  في  ُسحبت  ا<ردنية 

دائم في ا<ردن، على الرغم من التطمينات التي قدمها وفد الدولة الطرف أثناء الحوار.

تكرر اللجنة توصيتها إلى الدولة الطرف بمراجعة قانون الجنسية ا<ردنية رقم ٦ لعام ١٩٥٤ وتعديله بغية   -٢٦
ضمان تمتع ا<م ا<ردنية المتزوجة بغير أردني بحقها في منح جنسيتها <طفالها على قدم المساواة مع الرجل 
الالجئة  ا<سر  من  ا<ردنية  الجنسية  سحب  عن  الكف  على  أيض�  الطرف  الدولة  اللجنة  وتحث  تمييز.  ودون 
خفض  اتفاقية  إلى  االنضمام  في  الطرف  الدولة  تنظر  بأن  أيض�  اللجنة  وتوصي  ا<ردن.  في  المقيمة  الفلسطينية 

حاالت انعدام الجنسية لعام ١٩٦١.

) و39) أ دال- العنف ضد اoطفال (المواد 19 و24(3) و28(2) و34 و37(

العقاب البدني

ترحب اللجنة بالمبادرات التي تنّفذها الدولة الطرف مثل حملة "مع� نحو بيئة مدرسية آمنة" التي تهدف   -٢٧
إلى تعريف المعلمين با<ساليب التربوية اxيجابية. لكن اللجنة قلقة <ن الصيغة المعدلة من المادة ٦٢ من قانون 
العقوبات ال تزال تجيز للوالدين وا<وصياء إنزال ضروب تأديب بأطفالهم وفق "ما يبيحه العرف العام"، ما دامت ال 
تلحق بهم أذى بدني�، و<ن مسح السكان والصحة ا<سرية في ا<ردن لعام ٢٠١٢ أظهر أن ٨٩ في المائة من ا<طفال 

يتعرضون لضروب تأديب عنيفة.

تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم ٨(٢٠٠٦) المتعلق بحق الطفل في الحماية من   -٢٨
العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة الذي شددت فيه اللجنة على رفض جميع أشكال 
العنف ضد ا<طفال، مهما كانت طفيفة، وعلى أن صالحيات الوالدين ال ينبغي في أي حال من ا<حوال أن تقّوض 

حق الطفل في حمايته من العقاب البدني. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

حظر�  ا<ماكن  جميع  في  البدني  العقاب  وحظر  إبطاء  دون  العقوبات  قانون  من   ٦٢ المادة  إلغاء  (أ)        
قطعي�؛

بصورة  قضائية  دعاوى  وإقامة  فعاًال،  تنفيذ�  البدني  العقاب  تحظر  التي  القوانين  تنفيذ  ضمان  (ب)    
منهجية ضد َمن ُيعاقبون ا<طفال بدني�؛

ا<طفال  بمشاركة  االجتماعية  والتعبئة  والتوعية  العام  التثقيف  مجاالت  في  دائمة  برامج  وضع  (ج)     
البدني،  للعقاب  الضارة  والنفسية  البدنية  ا¦ثار  تعالج  الدين،  ورجال  المحلية  والمجتمعات  وا<سر 
في  وتشاركية  عنيفة  وغير  إيجابية  أشكال  وتعزيز  الممارسة،  تلك  من  العامة  المواقف  تغيير  بغية 

تنشئة ا<طفال وتأديبهم كبديل عن العقاب البدني؛

منع  استراتيجيات  تصميم  في  ا<طفال،  ذلك  في  بما  ككل،  المجتمع  ومشاركة  إشراك  ضمان  (د)     
معاقبة ا<طفال بدني� وتنفيذها.

(١٠) (١١)

اsيذاء واsهمال

سيما  وال  المنزلي،  للعنف  التصدي  صعيد  على  الطرف  الدولة  اتخذتها  التي  بالخطوات  اللجنة  ترحب   -٢٩
اعتماد قانون الحماية من العنف ا<سري رقم ٦ لسنة ٢٠٠٨، والخطة االستراتيجية الوطنية لحماية ا<سرة والوقاية 
لثبوت  عميق  بقلق  تشعر  اللجنة  لكن  المنزلي.  العنف  حاالت  لتتّبع  نظام  وإنشاء   ،٢٠٠٥-٢٠٠٩ لlعوام  العنف  من 
قصور تلك التدابير عن االستجابة للشواغل الكثيرة التي أعربت عنها اللجنة في عام ٢٠٠٦، وهو ما يتضح من استمرار 

وقوع ا<طفال، وال سيما الفتيات، ضحايا ل¯يذاء واxهمال على نطاق واسع.

 ،٣/CRC/C/JOR/CO)  ٢٠٠٦ عام  من  توصياتها  لتنفيذ  ا<ولوية  من  مزيد  منح  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣٠
وسوء  المنزلي  العنف  عن  وطنية  دراسة  إجراء  بضرورة  المتعلقة  التوصيات  وبخاصة  فعاًال،  تنفيذ�   (٥٥ الفقرة 
ووضع  وطبيعتها،  وأسبابها  المشكلة  هذه  نطاق  تقييم  أجل  من  ا<سرة  داخل  وإيذائهم  ا<طفال  معاملة 
وسوء  ا<طفال  إيذاء  حاالت  لتحديد  فعال  نظام  ووضع  له،  والتصدي  المنزلي  العنف  لمنع  شاملة  استراتيجية 

معاملتهم واxبالغ عنها وإدارتها. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيض� على ما يلي:

أحكام  أي  وإلغاء  الزوجي،  االغتصاب  فيها  بما  المنزلي،  العنف  أشكال  جميع  يجّرم  قانون  اعتماد  (أ)       
قانونية تتسامح مع مرتكبي العنف المنزلي، وذلك على وجه ا<ولوية؛

(ب)     إنشاء قاعدة بيانات وطنية عن جميع حاالت العنف المنزلي المترّكب ضد ا<طفال؛  

والعادات  والتقاليد  المواقف  لتغيير  عملية  تدابير  واتخاذ  واxيذاء،  للعنف  الجذرية  ا<سباب  معالجة  (ج)      
والممارسات السلوكية التي كثير� ما تبرر العنف المنزلي، وال سيما ضد الفتيات؛

والتصدي  وإهمالهم،  ا<طفال  وإيذاء  المنزلي  العنف  منع  إلى  الرامية  المجتمعية  البرامج  تشجيع  (د)       
المحلي  المجتمع  وأفراد  والمتطوعين  السابقين  الضحايا  إشراك  منها  بطرق  المشاكل  لهذه 

ودعمهم في مجال التدريب؛

(ه)     ضمــان تقديم مستــوى مالئـــم من المساعدة الطبيــــة والقانونيـــة والنفسية والسكن لlطفال   
به  تعّهدت  الذي  االلتزام  مع  يتماشى  بما  اxيواء  دور  عدد  وزيادة  المنزلي،  العنف  ضحايا  والنساء 

الدولة الطرف في االستعراض الدوري الشامل لعام ٢٠٠٩ (A/HRC/٢٩/١١، الفقرة ٩٢-٢١)؛

(و)       تقديم معلومات مفصلة في تقريرها الدوري المقبل عن التدابير المتخذة للتصدي للعنف المنزلي   
ونتائج تلك التدابير.

االستغالل الجنسي واsيذاء الجنسي

تشعر اللجنة بقلق عميق <ن المادة ٣٠٨ من قانون العقوبات تتيح لمرتكبي جريمة االغتصاب اxفالت من   -٣١
العقاب إذا تزوجوا من الفتاة التي اعتدوا عليها. ويساور اللجنة قلق أيض� <ن المادة ٣١٠ من قانون العقوبات تتيح 
اللجنة  وتشعر  ا<خالق".  بفساد  "معروفة  ُتعتبر  الفتاة  كانت  إذا  العقاب  من  اxفالت  الجنسي  اxيذاء  لمرتكبي 
بالقلق أيض� <ن تشريعات الدولة الطرف ال تحمي الفتيان من اxيذاء الجنسي واالستغالل الجنسي، وال تنص على 

أحكام تتناسب مع خطورة الجرائم الجنسية المرتبكة ضد ا<طفال.

وجميع  العقوبات  قانون  من  و٣١٠   ٣٠٨ المادتين  إلغاء  في  التعجيل  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣٢
ا<حكام القانونية التي يمكن استخدامها للتساهل مع المعتدين على ا<طفال جنسي�. وينبغي للدولة الطرف 
الجنسي  اxيذاء  أشكال  جميع  من  الفتيان،  فيهم  بمن  ا<طفال،  لجميع  الكاملة  الحماية  تضمن  أن  أيض� 

واالستغالل الجنسي. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيض� على ما يلي:

(أ)       وضع آليات وإجراءات ومبادئ توجيهية لضمان إلزامية اxبالغ عن حاالت إيذاء ا<طفال واستغاللهم   
جنسي�؛

ا<طفال  لجميع  وفعالة  لlطفال  ومواتية  وسرية  إليها  الوصول  يسهل  إبالغ  قنوات  توفر  ضمان  (ب)     
لتمثيل  قانوني  وصي  أو  الوالدين  أحد  وجود  يوِجب  الذي  الشرط  وإلغاء  االنتهاكات،  هذه  ضحايا 

الطفل الضحية؛

(ج)      تنفيذ أنشطة توعية لمكافحة الوصم االجتماعي لضحايا االستغالل الجنسي واxيذاء الجنسي، بما   
في ذلك سفاح المحارم؛

الضحايا وفق�  التعافي وإعادة اxدماج االجتماعي لlطفال  (د)     ضمان وضع برامج وسياسات من أجل   
<غراض  لlطفال  الجنسي  االستغالل  لمكافحة  العالمي  المؤتمر  اعتمدها  التي  الختامية  للوثائق 
بالبرازيل،  جانيرو  دي  وريو  باليابان،  ويوكوهاما  ستوكهولم،  في  و٢٠٠٨  و٢٠٠١   ١٩٩٦ ا<عوام  في  تجارية 

على التوالي.

الممارسات الضارة

الفتيات،  آالف  وزواج  الطرف،  الدولة  في  القاصرات  الفتيات  زواج  حاالت  في  الزيادة  إزاء  قلقة  اللجنة  تزال  ال   -٣٣
منهن من لم تتجاوز الخامسة عشرة، كل سنة نتيجة اxفراط في اللجوء إلى االستثناءات من السن الدنيا للزواج، 
والسلطة التقديرية الواسعة الممنوحة لقاضي القضاة وا<وصياء القانونيين في ذلك الصدد. ويساور اللجنة قلق 
بشكل خاص <ن حاالت الفقر وحاالت الحمل خارج إطار الزواج غالب� ما تؤدي في الممارسة الواقعية إلى إجازة هذا 

الزواج.

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فاعلة لوضع حد لممارسة الزواج المبكر والقسري. كما تكرر   -٣٤
CRC/C/-) المبكر الزواج  عن  الناشئة  الكثيرة  السلبية  با¦ثار  توعية  حمالت  الطرف  الدولة  تنّفذ  بأن  توصيتها  اللجنة 

JOR/CO/٣، الفقرة ٢٨).

الوصول إلى العدالة وسبل االنتصاف

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعلومات التي قدمها الوفد وتفيد بأن من المتعذر على ا<طفال دون سن   -٣٥
الخامسة عشرة تقديم شكاوى بشأن انتهاكات حقوقهم إذا لم يكن الوالدان أو ا<وصياء القانونيون موجودين 

لمساعدتهم. ويساور اللجنة القلق أيض� إزاء االفتقار إلى آليات لدعم ا<طفال في اxبالغ عن ادعاءاتهم.

وسبل  العدالة  إلى  ا<طفال  وصول  لضمان  الالزمة  التدابير  جميع  اتخاذ  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣٦
واسع  بشكل  عنها  ومعلن  آمنة  إبالغ  آليات  وضع  أمور،  جملة  بين  من  الطرف،  للدولة  وينبغي  الفعالة.  االنتصاف 
الصحة  مجاَلي  في  مساَعدة  خدمات  ا¦ليات  هذه  تترافق  وأن  ا<طفال،  لفائدة  إليها  الوصول  ويسهل  وسرية 
العامة والدعم االجتماعي، وإلغاء شرط حضور والد الطفل لمساعدته في تقديم الشكوى. وتحث اللجنة الدولة 
ووضع  واضحين،  وتدريب  توجيه  على  ا<طفال  شكاوى  يتلقون  الذين  ا<شخاص  حصول  ضمان  على  أيض�  الطرف 

إجراءات تحقيق مراعية للطفل.

هاء- البيئة اoسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و11-9 و18(1 و2) و20 و21 و25 و27(4))

البيئة اoسرية   

CRC/C/-) تكرر اللجنة قلقها <ن القانون ما زال ال يوزع المسؤوليات الوالدية بالتساوي بين ا¦باء وا<مهات  -٣٧
JOR/CO/٣، الفقرة ٤٩)، نظر� الستمرار تطبيق أحكام تمييزية من قانون ا<حوال الشخصية المؤقت لسنة ٢٠١٠. كما

(١٢)

يساور اللجنة قلق إزاء ما يلي:

(أ)        مع أن القانون فرض قيود� معّينة على تعدد الزوجات، فإنه ال يزال يجيزه، وهذه حالة تتعارض مع   
كرامة النساء والفتيات الالتي يدخلن هذا الزواج، وتؤثر سلب� في ا<طفال؛

تمتعهم  دون  يحول  ما  مسلم،  غير  ورجل  مسلمة  المرأة  المولودين  با<طفال  القانون  يعترف  ال  (ب)      
بجميع حقوقهم على قدم المساواة مع ا<طفال ا¦خرين؛

(ج)       في حالة الطالق، تمنح المادة ١٧٣ من قانون ا<حوال الشخصية المؤقت ا<م حضانة أطفالها حتى   
بلوغهم سن الخامسة عشرة، ولكن فقط حتى سن السابعة إذا كانت غير مسلمة.

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تقاسم ا<مهات وا¦باء المسؤولية عن أطفالهم بالتساوي، عمًال   -٣٨
بالفقرة ١ من المادة ١٨ من االتفاقية، وعلى ضمان عدم تمييز القوانين ضد الطفلة. وتحث اللجنة الدولة الطرف 

أيض� على ما يلي:

النساء  ضد  تميز  التي  ا<حكام  جميع  إلغاء  وضمان  المؤقت  الشخصية  ا<حوال  قانون  تنقيح  (أ)   
والفتيات وتؤثر سلب� في أطفالهن، كتلك التي تجيز تعدد الزوجات؛

غير  ورجل  مسلمة  امرأة  بين  زواج  من  المولودين  ا<طفال  ضد  التمييز  أشكال  من  شكل  أي  منع  (ب)   
مسلم، والقضاء عليها؛

لمبدأ  وفق�  القرارات  جميع  اتخاذ  ضمان  بغية  الطفل،  بحضانة  المتعلقة  تشريعاتها  مراجعة  (ج)   
تمّيز  التي  ا<حكام  وإلغاء  االتفاقية،  من  و١٢   ٣ المادتين  مع  تمشي�  وذلك  الفضلى،  الطفل  مصالح 

ضد ا<طفال <مهات غير مسلمات.

أسرية اoطفال المحرومون من بيئة 

أول  وإنشاء   ،٢٠٠٩ لسنة   ٤٩ رقم  اxيوائية  ا<طفال  رعاية  دور  وإدارة  ترخيص  نظام  باعتماد  اللجنة  ترحب   -٣٩
برنامج xيواء ا<طفال في محافظة الزرقاء. لكن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم انخفاض عدد ا<طفال المودعين 
في  كثيرة  أحيان  في  المتزوجات  غير  ا<مهات  أطفال  إيداع  وإزاء  بالتقرير،  المشمولة  الفترة  أثناء  مؤسسات  في 
ا<طفال  يجعل  ما  بعد،  سليم  نحو  على  اxيواء  برنامج  تنظيم  لعدم  أيض�  قلق  اللجنة  ويساور  مؤسسات. 

المحرومين من بيئتهم ا<سرية عرضة ل¯يذاء واxهمال.

تتخذ  بأن  وتوصيها  لlطفال،  البديلة  للرعاية  التوجيهية  المبادئ  إلى  الطرف  الدولة  انتباه  اللجنة  تلفت   -٤٠
تدابير فاعلة للتسريع في االنتقال من إيداع ا<طفال في أطر الرعاية المؤسسية إلى الرعاية ا<سرية، وأن تعزز في 
سبيل ذلك جهودها لوضع نظام لكفالة ا<طفال المحرومين من أسرهم يكون خاضع� للوائح تنظيمية جيدة. 

وينبغي للدولة الطرف أيض� ما يلي:

(١٣)

(أ)       ضمان تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية المناسبة لمراكز الرعاية البديلة وخدمات حماية   
في  إدماجهم  وإعادة  فيها  المودعين  ا<طفال  تأهيل  إعادة  تيسير  أجل  من  الصلة  ذات  الطفل 

المجتمع إلى أقصى حد ممكن؛

(ب)     تقديم الدعم لlمهات غير المتزوجات لتمكينهن من رعاية أطفالهن، وتنظيم حمالت توعية من   
أجل القضاء على الوصم االجتماعي المرتبط بالحمل خارج إطار الزواج؛

(ج)     العمـل على توفيـر ضمانـات مناسبــة ومعايــير واضحــــة تستند إلى احتياجات الطفل ومصالحه   
الفضلى من أجل اتخاذ قرار بشأن إيداعه في أطر الرعاية البديلة من عدمه؛

(د)     ضمان إجراء مراجعة دورية لحاالت إيداع ا<طفال في أطر الرعاية البديلة وفي المؤسسات، ورصد   
جودة الرعاية فيها، بطرق منها توفير قنوات يسهل الوصول إليها من أجل اxبالغ عن سوء معاملة 

ا<طفال ورصده وتصحيحه.

واو-  اsعاقة والصحة اoساسية والرعاية االجتماعية (المواد 6 و18(3) و23 و24 و26 و
27(3-1) و33)

اoطفال ذوو اsعاقة

ا<على  المجلس  وإنشاء   ٢٠٠٧ لسنة   ٣١ رقم  المعوقين  ا<شخاص  حقوق  قانون  باعتماد  اللجنة  ترحب   -٤١
لكنها  اxعاقة (٢٠٠٧-٢٠١٥).  ذوي  لlشخاص  الوطنية  االستراتيجية  اعتماد  عن  فضًال  المعوقين،  ا<شخاص  لشؤون 

تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ)       عدم استخـدام المــادة ٢ من القانــون رقم ٣١ تعريف اxعاقة الوارد في اتفاقية حقوق ا<شخاص   
ذوي اxعاقة، وإنما اعتمادها نموذج� طبي� ل¯عاقة؛

(ب)     محدودية البيانات المتاحة عن ا<طفال ذوي اxعاقة؛  

بصورة  إّال  إدماجهم  تعزز  ال  خاصة  صفوف  في  الحاالت  معظم  في  اxعاقة  ذوي  ا<طفال  وضع  (ج)       
محدودة نظر� لمحدودية التدابير المتخذة لتطوير التعليم الجامع؛

(د)       عدم حصول الغالبية العظمى من ا<طفال ذوي اxعاقة وا<طفال الذين يعانون من صعوبات في   
مختصين،  وموظفين  اجتماعيين  وأخصائيين  معلمين  وجود  مثل  مناسب،  دعم  على  التعلم 

لضمان إدماجهم إدماج� فعاًال في المدارس العادية؛

(ه)     استمرار ّشح التدابير الرامية إلى إدماج ا<طفال ذوي اxعاقة في ا<نشطة الترفيهية والثقافية في   
الدولة الطرف.

في ضوء المادة ٢٣ من االتفاقية وتعليق اللجنة العام رقم ٩(٢٠٠٦) المتعلق بحقوق ا<طفال المعوقين،   -٤٢
هذا  وتعزيز  اxعاقة  مع  التعامل  في  اxنسان  حقوق  على  القائم  النهج  اعتماد  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث 
وبأن  المجتمع،  يضعها  التي  والمواقفية  البيئية  الحواجز  في  تكمن  المعيقة  العوامل  بأن  يعترف  الذي  النهج 
في  فاعلين  ومساهمين  مشاركين  يصبحوا  أن  وبمقدورهم  الخاصة  حقوقهم  اxعاقة  ذوي  ا<طفال  لجميع 

المجتمع. وينبغي للدولة الطرف ما يلي:

(١٤)

(١٦) (١٧) (١٨) (١٩) (٢٠) (٢١) (٢٢) (٢٣) (٢٤)

(٢٥) (٢٦) (٢٧) (٢٨) (٢٩) (٣٠) (٣١) (٣٢) (٣٣) (٣٤) (٣٥)

مع  التعامل  في  االجتماعي  النموذج  يعكس  بما   ٢٠٠٧ لسنة   ٣١ رقم  القانون  من   ٢ المادة  تعديل  (أ)       
اxعاقة؛

نظر�   ،٢٠١٤ لعام  الوطني  التعداد  إطار  في  اxعاقة  ذوي  ا<طفال  عن  مالئمة  بيانات  جمع  تنظيم  (ب)     
<هميتها في وضع برامج وسياسات لهم؛

(ج)       وضـع سياسـة شامـلة من أجـل تطـوير التعليـم الجامع وضمان منحه ا<ولوية على إيداع ا<طفال   
العقلية  اxعاقات  ذوي  ا<طفال  إلى  خاص  بشكل  االلتفات  مع  متخصصة،  مؤسسات  في 

والمتعددة؛

(د)      تشغيل أعداد كافية من المعلمين والمهنيين المتخصصين لتقديم الدعم الفردي لlطفال في   
جميع المدارس، وضمان تدريب جميع المهنيين تدريب� مناسب� ليتمكن جميع ا<طفال ذوي اxعاقة 

من التمتع بصورة فعالة بحقهم في تعليم جامع ذي جودة؛

(ه)     اتخاذ جميع التدابير الالزمة لضمان إدماج ا<طفال ذوي اxعاقة في ا<نشطة الترفيهية والثقافية؛  

الوصم  مكافحة  أجل  من  وا<سر  العامة  وجمهور  الحكومة  تستهدف  توعية  حمالت  تنفيذ  (و)     
االجتماعي والتحامل اللذين يعاني منهما ا<طفال ذوو اxعاقة، وتعزيز صورة إيجابية عن ا<طفال 

والبالغين ذوي اxعاقة؛

(ز)       النظر في التصديق على البروتوكول االختياري التفاقية حقوق ا<شخاص ذوي اxعاقة.  

الصحة والخدمات الصحية

عن  فضًال  ا<طفال،  ووفيات  النفاسية  الوفيات  خفض  صعيد  على  المحرز  الكبير  بالتقدم  اللجنة  ترحب   -٤٣
اعتراف الدولة الطرف بالحاجة إلى مزيد من الجهود لخفض معدل وفيات ا<طفال دون سن الخامسة. وتالحظ 
اللجنة باهتمام أيض� إقرار قانون الضمان االجتماعي المؤقت رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ الذي يمنح ا<طفال الحق في التمتع 

بعدد من إعانات الضمان االجتماعي. لكن قلق� بالغ� يساور اللجنة لما يلي:

(أ)        المعدالت المفزعة لسوء التغذية بين ا<طفال في مخيم الزعتري؛  

(ب)     سـوء التغذيـة الـذي ال يزـال يؤثـر بصـورة أكبـر في ا<طفـال الذيـن يعيشـون في المناطــــــق النائية   
وا<طفال المنتمين <فقر الشرائح السكانية؛

(ج)       ا<مراض المعدية التي ال تزال ا<سباب الرئيسية لمراضة ا<طفال؛  

(د)       تغطية جميع ا<طفال بالتأمين الصحي التي لم تتحقق بعد.  

يمكن  صحي  مستوى  بأعلى  التمتع  في  الطفل  حق  بشأن   (٢٠١٣)١٥ رقم  العام  اللجنة  تعليق  ضوء  في   -٤٤
بلوغه، توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف حصول جميع ا<طفال بالتساوي على خدمات صحية ذات جودة 
ا<طفال  سيما  وال  وتهميش�،  حرمان�  الحاالت  أشد  في  لlطفال  ا<ولوية  منح  إلى  تهدف  تدابير  اعتماد  طريق  عن 
تتخذ  أن  أيض�  الطرف  للدولة  وينبغي  المعدية.  وا<مراض  ا<طفال  تغذية  لسوء  التصدي  طريق  وعن  الالجئين، 

التدابير الالزمة من أجل شمول جميع ا<طفال بالتأمين الصحي على النحو الواجب.

صحة المراهقين

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تجريم اxجهاض في جميع الحاالت بموجب المادة ٣٢١ من قانون العقوبات،   -٤٥
ويساور  للخطر.  حياتهن  تعّرض  مأمونة  غير  بطريقة  الخفاء  في  اxجهاض  إلى  المراهقات  لجوء  إلى  يؤدي  ما 
اللجنة قلق أيض� إزاء عدم توفر معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين صحة المراهقين، بما 

في ذلك عن طريق التثقيف في مجال الصحة الجنسية واxنجابية وتحسين خدمات الصحة العقلية للشباب.

في ضوء تعليق اللجنة العام رقم ٤(٢٠٠٣) المتعلق بصحة المراهقين ونمّوهم في إطار اتفاقية حقوق   -٤٦
الطفل وتعليقها العام رقم ١٥(٢٠١٣) المتعلق بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، تحث 
اللجنة الدولة الطرف على أن تزيل صفة الجرم عن اxجهاض، وأن تراجع تشريعاتها، بشكل خاص من أجل كفالة 
دائم�.  واحترامها  اxجهاض  قرارات  في  ا<طفال  آراء  سماع  تضمن  وأن  الحوامل،  للمراهقات  الفضلى  المصالح 
شاملة  سياسة  الطرف  الدولة  تعتمد  بأن  وتوصي   (٦٥ الفقرة   ،٣/CRC/C/JOR/CO) السابقة بتوصيتها  اللجنة  وتذّكر 
في  واxنجابية  الجنسية  الصحة  مجال  في  التثقيف  إدراج  تضمن  وبأن  واxنجابية،  الجنسية  المراهقين  لصحة 
وا<مراض  المبكر  الحمل  منع  على  بتركيز  والمراهقين،  المراهقات  لفائدة  وتوجيهه  اxلزامية  المدرسية  المناهج 

المنقولة جنسي�.

اsيدز وفيروس نقص المناعة البشرية

البشرية/اxيدز  المناعة  نقص  فيروس  مكافحة  بشأن  الوطنية  االستراتيجية  بالخطة  اللجنة  ترحب   -٤٧
بفيروس  المعرفة  إلى  كبير  بشكل  عموم�  والسكان  المراهقين  افتقار  استمرار  بقلق  تالحظ  أنها  غير   ،(٢٠١٢-٢٠١٦)
المشورة  خدمات  إلى  والفتيات  النساء  وصول  تعّذر  إزاء  أيض�  بالقلق  اللجنة  وتشعر  البشرية/اxيدز.  المناعة  نقص 
ل¯صابة  عرضة  ا<شد  الفئات  على  الذكرية  الواقيات  توزيع  ضمان  وعدم  الحوامل،  رعاية  عيادات  في  والفحص 

بالفيروس، بمن في ذلك المراهقون.

وحقوق  البشرية/اxيدز  المناعة  نقص  بفيروس  المتعلق   (٢٠٠٣)٣ رقم  العام  اللجنة  تعليق  ضوء  في   -٤٨
الطفل، توصي اللجنة بأن تحّسن الدولة الطرف إمكانية الحصول على معلومات وخدمات ذات جودة ومناسبة 
بأن  اللجنة  وتوصي  واxنجابية.  الجنسية  والصحة  البشرية/اxيدز  المناعة  نقص  فيروس  مجال  في  ا<طفال  لسن 
بين  المشترك  المتحدة  ا<مم  برنامج  منها  جهات  من  التقنية  المساعدة  ذلك  سبيل  في  الطرف  الدولة  تلتمس 

منظمات ا<مم المتحدة لمكافحة اxيدز ومنظمة ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

المستوى المعيشي

ترحب اللجنة بالتقدم الهام الذي أحرزته الدولة الطرف على صعيد التنمية البشرية، لكنها تشعر بالقلق   -٤٩
<ن وطأة الفقر في الدولة الطرف تطال ا<طفال أكثر من غيرهم بكثير، و<ن صندوق المعونة الوطنية ما زال ال 
في  العجز  تقليص  إلى  تهدف  مالية  سياسات  اعتماد  <ن  أيض�  بالقلق  اللجنة  وتشعر  كاٍف.  بشكل  يشملهم 
الفترة  في  الفقر  مكافحة  صعيد  على  الطرف  الدولة  أحرزته  الذي  التقدم  في  سلب�  أّثر  الوطنية  الميزانية 
المشمولة بالتقرير. ويساور اللجنة قلق كذلك <ن الكثير من ا<سر الفلسطينية تعيش في فقر في الدولة الطرف 
وضع  إلى  تفتقر  كونها  المجانية  ا<ساسية  الخدمات  أو  الوطنية  المعونة  صندوق  من  االستفادة  عليها  ويتعذر 

قانوني.

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إجراء مشاورات محددة ا<هداف مع ا<سر وا<طفال ومنظمات   -٥٠
االستراتيجيات  تعزيز  أجل  من  ا<طفال  فقر  مسألة  بشأن  الطفل  حقوق  مجال  في  الناشطة  المدني  المجتمع 
منح  تضمن  أن  أيض�  الطرف  للدولة  وينبغي  الفقر.  من  الحد  خطة  في  الطفل  حقوق  إعمال  إلى  الرامية  والتدابير 
ا<طفال الذي يعيشون في فقر ا<ولوية في صندوق المعونة الوطنية وإجراء تقييمات ٣<ثر السياسات والتدابير 
الهادفة إلى تقليص العجز في الميزانية الوطنية على ا<طفال. وتحث اللجنة الدولة الطرف على معالجة الوضع 
لlطفال  المجانية  ا<ساسية  الخدمات  تقديم  وضمان  فيها،  تقيم  التي  الفلسطينية  لlسر  القانوني 

الفلسطينيين وشمولهم في صندوق المعونة الوطنية.

زاي- التعليم واoنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28 و29 و30 و31)

التعليم، بما يشمل التدريب والتوجيه المهنيين

معدل  من  للحد  بالتقرير  المشمولة  الفترة  في  الطرف  الدولة  بذلتها  التي  الجهود  بارتياح  اللجنة  تالحظ   -٥١
التسرب وتطوير التعليم المبكر. لكنها ال تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

عن  فضًال  أردنيين،  غير  وآباء  أردنيات  <مهات  ا<طفال  بينهم  ومـن  ا<ردنييـن،  غيـر  ا<طفـال  تعـرض  (أ)       
ا<حيان،  بعض  في  ا<ردنية،  الجنسية  منهم  ُسحبت  ممن  فلسطيني  أصل  من  لوالدين  ا<طفال 
غير  وهم  الحكومية،  والثانوية  االبتدائية  بالمدارس  بالتحاقهم  يتعلق  فيما  تمييزية  لممارسات 

مؤهلين لالستفادة من التعليم العام المجاني؛

(ب)     محدودية فرص وصول الشابات المتزوجات إلى نظام التعليم؛  

(ج)       مالحظة زيادة في عدد الطالب، وال سيما الفتيان، الذين تسربوا من المدارس <سباب اقتصادية على   
مدار ا<عوام ا<خيرة؛

(د)      استمرار انتشار العنف في المدارس على نطاق واسع، وال سيما ضد ا<طفال ¦باء غير أردنيين.  

تحث اللجة الدولة الطرف على ما يلي:  -٥٢

(أ)       اتخاذ تدابير فورية لضمان تمتع جميع ا<طفال الذين يعيشون فيها بحقهم في تعليم ابتدائي   
مجاني دون تمييز، وتحقيق� لذلك، تعديل التشريعات والتصدي للممارسات التي تؤدي إلى التمييز 

ضد ا<طفال من أصل فلسطيني وا<طفال <مهات أردنيات وآباء غير أردنيين؛

(ب)    ضمان دعم المراهقات الحوامل وا<مهات المراهقات ومساعدتهن على مواصلة تعليمهن في   
المدارس العادية؛

(ج)       اتخاذ التدابير الالزمة لتحسين القدرة على الوصول إلى التعليم وتحسين جودته، وتوفير تدريب ذي   
جودة للمعلمين، بتركيز خاص على المناطق الريفية بغية التصدي لمشكلة التسرب من المدرسة؛

(د)      مواصلة التوسع في تعليم الطفولة المبكرة وفق سياسة شاملة وكلية لرعاية الطفولة المبكرة   
ونمائها.

أهداف التعليم

ترحب اللجنة بالمبادرات الرامية إلى تعميم المنظور الجنساني في التعليم التي وردت في تقرير الدولة   -٥٣
بالقلق  تشعر  لكنها  السلبية.  النمطية  الصور  تتحدى  للمعلمين  وأدلة  مدرسية  كتب  تطوير  وبخاصة  الطرف، 
صورتهن  تقوض  التي  الفتيات،  ضد  الراسخة  السلبية  النمطية  الصور  الستمرار  التصدي  عن  المبادرات  هذه  لقصور 

عن أنفسهن. كما تأسف اللجنة لعدم بذل جهود كافية لتطوير التعليم في مجاَلي التسامح والسالم.

على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث  التعليم،  بأهداف  المتعلق   (٢٠٠١)١ رقم  العام  اللجنة  تعليق  مراعاة  مع   -٥٤
تعزيز الجهود التي تبذلها لتعميم المناهج التعليمية غير القائمة على صور نمطية التي تتصدى لlسباب البنيوية 
جميع المستويات. وتوصي  للتمييز الجنساني، وتعزيز الفرص التعليمية واxنجاز التعليمي للفتيات والفتيات على 
المناهج  في  والسالم  التسامح  مجاَلي  في  التثقيف  xدماج  جهودها  الطرف  الدولة  تكثف  بأن  أيض�  اللجنة 

المدرسية.

حاء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب)-(د) و
(38-40

اoطفال ملتمسو اللجوء واoطفال الالجئون

تثني اللجنة على الدولة الطرف لجميع التدابير التي اتخذتها من أجل التعامل مع التدفق الهائل لالجئين   -٥٥
من  العاملين  ا<طفال  بشؤون  الخاصة  الوطنية  اللجنة  إنشاء  ذلك  في  بما  ا<طفال،  من  ونصفهم  السوريين، 
الالجئين السوريين. لكن اللجنة قلقة إزاء استمرار تعّذر حصول معظم ا<طفال الالجئين السوريين على التعليم، 
القسري،  والزواج  المنزلي  للعنف  النطاق  الواسع  واالنتشار  العمل  في  واالستغالل  التغذية  لسوء  تعرضهم  وإزاء 
التي  المعاملة  إزاء  أيض�  عميق  قلق  اللجنة  ويساور  أردنيين.  شرطة  أفراد  إلى  المنسوبة  العنف  حاالت  بعض  وإزاء 

تتلقاها ا<سر وا<طفال من الالجئين الفلسطينيين الفاّرين من الجمهورية العربية السورية، وبخاصة ما يلي:

(أ)        الموقف الذي تعتمــده السلطات مـنذ كانــــون الثانــي/يناير ٢٠١٣ المتمثل في منع منهجي لدخول   
ا<سر الالجئة الفلسطينية الفاّرة من الجمهورية العربية السورية، فضًال عن ترحيل عشرات ا<طفال 

الفلسطينيين الذين دخلوا البلد وإعادتهم إلى الجمهورية العربية السورية؛

(ب)     حاالت ُمنعت فيها أمهات فلسطينيات فررن من الجمهورية العربية السورية من دخول ا<ردن، في   
حين ُسمح <زواجهن وأطفالهن السوريين بالدخول؛

(ج)     حـاالت ُسمـح فيهـا <طفال أصيـــبوا في الجمهـورية العربيــة السورية بدخول ا<ردن لتلقي العالج   
إلى  جرحى  فلسطينيون  أطفال  فيها  ُرّحل  وحاالت  بالدخول،  <سرهم  التصريح  دون  لكن  الطبي 

الجمهورية العربية السورية، في حين ُسمح <مهاتهم ا<ردنيات بالبقاء في الدولة الطرف.

ا<وضاع  لتحسين  محددة  برامج  وتنفيذ  المالئمة  التدابير  جميع  اتخاذ  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٥٦
والرعاية  التعليم  على  الحصول  على  قدرتهم  منها  أمور  جملة  وضمان  السوريين،  الالجئين  لlطفال  المعيشية 
الصحية والتغذية الجيدة، وحمايتهم من شتى أشكال االستغالل في العمل والعنف، وممارسات الزواج القسري 
أو المبكر فيما يتعلق بالفتيات الصغيرات. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان عدم منع أي طفل الجئ 
فلسطيني فاّر من الجمهورية العربية السورية من دخول ا<ردن أو ترحيله ليعود إلى الجمهورية العربية السورية، 
وعلى ضمان أن يعامل هؤالء ا<طفال أسوًة با<طفال السوريين في الدولة الطرف. وتوصي اللجنة أيض� بأن تصّدق 

الدولة الطرف على االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين لعام ١٩٥١ وبروتوكولها لعام ١٩٦٧.

االستغالل االقتصادي، بما في ذلك عمل اoطفال

ترحب اللجنة بمشروع "مكافحة عمل ا<طفال عن طريق التعليم" الذي أطِلق في تشرين الثاني/نوفمبر   -٥٧
٢٠٠٨، فضًال عن تعيين عشرين ضابط ارتباط في مجال عمل ا<طفال في عام ٢٠١٠، لكنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

وتجارة  الجملة  تجارة  قطاعات  في  العمل  في  رئيسي،  بشكل  فتيان  وهم  ا<طفال،  آالف  استمرار  (أ)        
التجزئة والزراعة، وانتشار عمل ا<طفال على نطاق واسع بين الالجئين السوريين؛

(ب)    مواجهة عدد من الفتيات الالتي يشتغلن عامالت منزليات أوضاع� قاسية، وتعّرضهن بشكل كبير   
ل¯يذاء البدني والجنسي؛

(ج)      تعزيز وحدة عمل ا<طفال لم يؤّد إلى زيادة اxدانات بحق مستغّلي ا<طفال.  

تحث اللجنة الدولة الطرف على تسريع جهودها للقضاء على عمل ا<طفال. وينبغي للدولة الطرف منح   -٥٨
منزليات.  عامالت  يشتغلن  الالتي  الفتيات  وبخاصة  ا<طفال،  عمل  أشكال  أسوأ  من  ا<طفال  النتشال  ا<ولوية 
بأن  أيض�  اللجنة  وتوصي  اقتصادي�.  ا<طفال  مستغّلي  ضد  قضائية  دعاوى  تحريك  ضمان  الطرف  للدولة  وينبغي 
تصّدق الدولة الطرف على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ١٨٩(٢٠١١) المتعلقة بالعمل الالئق للعمال المنزليين، 

وبأن تواصل التماس مساعدة البرنامج الدولي للقضاء على عمل ا<طفال.

أطفال الشوارع

تأسف اللجنة إزاء استمرار ضعف المعرفة فيما يتعلق بظاهرة ا<طفال العاملين في الشوارع وحالتهم،   -٥٩
الشوارع  أطفال  على  القبض  إلقاء  في  الشرطة  استمرار  إزاء  خاص  بقلق  اللجنة  وتشعر  السابقة.  توصياتها  رغم 
واضحة  استراتيجية  إلى  االفتقار  استمرار  وإزاء  ذووهم،  يكفلهم  أن  إلى  الزمن  من  قصيرة  فترات  واحتجازهم 

xعادة تأهيل أولئك ا<طفال وتلبية احتياجاتهم.

مّدهم  بل  الشوارع واحتجازهم،  إلقاء القبض على أطفال  عدم  الطرف على ضمان  اللجنة الدولة  تحث   -٦٠
واللباس  التغذية  من  يكفيهم  بما  وتزويدهم  معهم،  العمل  على  مدربين  مرشدين  طريق  عن  بالمساعدة 
والمأوى، فضًال عن الخدمات االجتماعية والصحية، بما فيها خدمات التعافي وإعادة اxدماج االجتماعي، والفرص 
ما  بحسب  الكامل،  نمائهم  دعم  بغية  الحياتية  المهارات  على  والتدريب  المهني  التدريب  تشمل  التي  التعليمية 

أوصت به اللجنة سابق�.

بيع اoطفال واالتجار بهم واختطافهم

االتجار  لمنع  الوطنية  واالستراتيجية   ،٢٠٠٩ لسنة   ٩ رقم  بالبشر  االتجار  منع  قانون  باعتماد  اللجنة  ترحب   -٦١
ا<طفال  اعتبار  يمكن  ال  أنه  إلى  الحوار  أثناء  اxشارة  وتالحظ  عملها.  وإطار   ٢٠١٠ آذار/مارس  في  ُأطِلقت  التي  بالبشر 
ضحايا االتجار جناة، لكنها تشعر بقلق بالغ إزاء اعتراف الوفد باحتمال إيداع ا<طفال الضحايا في مرافق االحتجاز 
لlطفال  وعبور  وجهة  بلد  تزال  ال  الطرف  الدولة  <ن  أيض�  قلق  اللجنة  ويساور  لهم.  ملجأ  توفر  لعدم  نظر� 
الفترة  في  بالبشر  االتجار  بجرائم  المدانين  ا<شخاص  عدد  و<ن  با<شخاص،  الجنسي  واالتجار  للسخرة  المعرضين 
خدمات  إلى  الضحايا  معظم  أحيل  إذ  االتجار،  لضحايا  المقدمة  الحماية  ولقصور  قليًال،  ظل  بالتقرير  المشمولة 

إيواء تديرها منظمات غير حكومية.

تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لتنفيذ قانون منع االتجار بالبشر رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ تنفيذ�   -٦٢
الجريمة.  خطورة  مع  تتناسب  بهم  عقوبات  وإنزال  وإدانتهم  فعالة  بصورة  با<طفال  المّتجرين  ومالحقة  فعاًال، 
وينبغي للدولة الطرف أن تضمن عدم إيداع أي من ا<طفال الضحايا في مرافق االحتجاز، وإنما تزويدهم بخدمات 

حماية وإعادة تأهيل شاملة، بما فيها المأوى المناسب.

إدارة قضاء اoحداث

تنظر اللجنة بإيجابية إلى إنشاء إدارة شرطة ا<حداث عام ٢٠١١ في العاصمة عّمان من أجل دعم عملية   -٦٣
العدالة اxصالحية، ووضع "برنامج ِفَرق الدمج المجتمعي وا<سري" لتحويل ا<طفال الجانحين، لكنها تشعر 

بالقلق إزاء بقاء السن الدنيا للمسؤولية الجنائية سبع سنوات. ويساورها قلق أيض� إزاء ما يلي:

(أ)         عدم إدراج نص في مشروع قانون ا<حداث xنشاء محاكم أحداث متخصصة، وافتقاره إلى أحكام   
بشأن تقديم المساعدة القانونية المجانية لlطفال، وفرضه عقوبات تقيد الحرية أكثر من تقديمه 
بدائل لالحتجاز، وعدم تعامله مع نتائج عمليات تفتيش مرافق االحتجاز التي يوَدع فيها ا<طفال أو 

متابعة تلك العمليات؛

(ب)     محاكمة ا<طفال في محاكم البالغين في حالة اشترك في ارتكاب الجريمة بالغون وأطفال؛  

(ج)       استمرار وجود ضعف واضح في التعليم المتعلق بعدالة ا<حداث.  

لlحداث  والتأهيلية  اxصالحية  للعدالة  نظام  لوضع  جهودها  الطرف  الدولة  تعزز  بأن  اللجنة  توصي   -٦٤
يتماشى تماشي� كامًال مع االتفاقية، وبخاصة المواد ٣٧ و٣٩ و٤٠، ومع معايير ذات صلة أخرى، ومع تعليق اللجنة 
العام رقم ١٠(٢٠٠٧) المتعلق بحقوق الطفل في قضاء ا<حداث. وبصورة خاصة، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما 

يلي:

إلى  الجنائية  المسؤولية  سن  ترفع  ا<حداث  قانون  لمشروع  معدلة  صيغة  اعتماد  في  التعجيل  (أ)        
مستوى مقبول دولي�، بحسب ما أوصت به اللجنة سابق�؛

(ب)     ضمان أن القانون الجديد ينص على إنشاء محاكم أحداث متخصصة تركز على العدالة اxصالحية   
الدعاوى  وطيلة  اxجراءات  من  مبكرة  مرحلة  في  لlطفال  المجانية  القضائية  المساعدة  وتقدم 

القضائية؛

(ج)       ضمان اللجوء إلى االحتجاز، بما في ذلك االحتجاز رهن المحاكمة، كتدبير أخير و<قصر وقت ممكن،   
بغية  منتظمة  بصورة  التدبير  هذا  مراجعة  وضمان  الخطورة،  شديدة  الجرائم  قضايا  في  حتى 
سحبه. وينبغي أن ُتمنح ا<ولوية ما أمكن إلى التدابير البديلة لالحتجاز، مثل التحويل أو إطالق السراح 

تحت المراقبة أو الوساطة أو اxرشاد أو خدمة المجتمع؛

(د)      تعيين قضاة متخصصين لlطفال وضمان تلّقيهم التعليم والتدريب المالئمين؛  

(ه)     االستفادة من أدوات المساعدة التقنية التي وضعها الفريق المشترك بين الوكاالت المعني بقضاء   
والجريمة  بالمخدرات  المعني  المتحدة  ا<مم  مكتب  ومنها  فيه،  العضو  والجهات  ا<حداث 
الحكومية،  غير  والمنظمات  اxنسان  لحقوق  السامية  المتحدة  ا<مم  ومفّوضية  واليونيسيف 

والتماس المساعدة التقنية في مجال عدالة ا<حداث من أعضاء الفريق.

اoطفال ضحايا الجرائم والشهود عليها

توصي اللجنة أيض� بأن تضمن الدولة الطرف وضع ا<حكام وا<نظمة القانونية المناسبة من أجل توفير   -٦٥
الحماية المطلوبة بموجب االتفاقية إلى جميع ا<طفال ضحايا الجرائم و/أو الشهود عليها، مثل ا<طفال ضحايا 
هذه  على  الشهود  وا<طفال  واالتجار،  واالختطاف  واالقتصادي،  الجنسي  واالستغالل  المنزلي،  والعنف  اxيذاء، 
الجرائم، وبأن تراعي بصورة كاملة المبادئ التوجيهية بشأن العدالة في ا<مور المتعلقة با<طفال ضحايا الجريمة 

والشهود عليها.

طاء- التصديق على البروتوكول االختياري المتعلق بإجراء تقديم البالغات

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء   -٦٦
تقديم البالغات، في سبيل المضي في تعزيز إعمال حقوق الطفل.

ياء- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق اsنسان

الصكوك  على  تصدق  بأن  الطفل،  حقوق  إعمال  تعزيز  في  المضي  سبيل  في  الطرف،  الدولة  اللجنة  توصي   -٦٧
االختفاء  من  ا<شخاص  جميع  لحماية  الدولية  االتفاقية  وهي  بعد،  إليها  تنضم  لم  التي  اxنسان  لحقوق  ا<ساسية 
البروتوكوالت  عن  فضًال  أسرهم،  وأفراد  المهاجرين  العمال  جميع  حقوق  لحماية  الدولية  واالتفاقية  القسري، 
بالحقوق  الخاص  الدولي  والعهد  والسياسية،  المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  من  بكل  الملحقة  االختيارية 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب 

وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق ا<شخاص ذوي اxعاقة.

كاف- المتابعة والنشر

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الالزمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في   -٦٨
العليا  والمحكمة  المعنية  والوزارات  والبرلمان  الدولة  رأس  إلى  إحالتها  منها  بوسائل  الختامية،  المالحظات  هذه 

والسلطات المحلية للنظر فيها على النحو الالزم واتخاذ مزيد من اxجراءات بشأنها.

التي  الخطية  والردود  والخامس  الرابع  الدوريين  للتقريرين  الجامع  التقرير  ُيتاح  بأن  أيض�  اللجنة  وتوصي   -٦٩
منها  بطرق  البلد،  بلغات  واسع  نطاق  على  الختامية)  الصلة (المالحظات  ذات  والتوصيات  الطرف  الدولة  قدمتها 
ومجموعات  اxعالم  ووسائل  المدني  المجتمع  ومنظمات  العامة  لجمهور  الحصر،  ال  المثال  سبيل  على  اxنترنت 
بها  الملحقة  االختيارية  والبروتوكوالت  االتفاقية  بشأن  النقاش  إثارة  بغية  وا<طفال،  المهنية  والفئات  الشباب 

والتوعية بها وتنفيذها ورصدها.

الم- التقرير المقبل

ُتدرج  وأن   ٢٠١٩ حزيران/يونيه   ٢٢ بحلول  السادس  الدوري  تقريرها  تقدم  أن  إلى  الطرف  الدولة  اللجنة  تدعو   -٧٠
المنسقة  التوجيهية  للمبادئ  يمتثل  أن  للتقرير  وينبغي  الختامية.  المالحظات  هذه  متابعة  عن  معلومات  فيه 
٢٠١٠ (CRC/C/٥٨/Rev.٢ و ١ تشرين ا<ول/أكتوبر  لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في 

Corr.١)، وأّال يتجاوز عدد كلماته ٢٠٠ ٢١ كلمة (انظر قرار الجمعية العامة ٢٦٨/٦٨ المؤرخ ٩ نيسان/أبريل ٢٠١٤، الفقرة ١٦). 
وفي حالة تجاوز التقرير المقدم العدد المحدد للكلمات، سُيطلب إلى الدولة الطرف اختصاره وفق� للقرار المشار 
إليه أعاله. وفي حالة لم تتمكن الدولة الطرف من مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، ال يمكن ضمان ترجمة التقرير 

<غراض النظر فيه من جانب هيئة المعاهدة.

للشروط  وفق�  المستجدات  آخر  تتضمن  أساسية  وثيقة  تقديم  إلى  أيض�  الطرف  الدولة  اللجنة  وتدعو   -٧١
اعتمدها  التي  التقارير،  لتقديم  المنسقة  التوجيهية  المبادئ  في  الواردة  المشتركة  ا<ساسية  بالوثيقة  المتعلقة 
االجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق اxنسان في حزيران/يونيه ٢٠٠٦ (HRI/GEN/٢/Rev.٦، الفصل 
ا<ول). وال ينبغي أن يتجاوز عدد كلمات الوثيقة ا<ساسية ٤٠٠ ٤٢ كلمة، كما حددته الجمعية العامة في قرارها ٢٦٨/٦٨ 

(الفقرة ١٦).

ُتجمع  التي  البيانات  وتحلل  البيانات،  لجمع  ومركزي�  شامًال  نظام�  الطرف  الدولة  تنشئ  بأن  اللجنة  توصي   -٧
الستخدامها كأساس لتقييم التقدم المحرز والمساعدة في تصميم سياسات وبرامج لتنفيذ البروتوكول االختياري. 
االجتماعية  والخلفية  والقومي  اxثني  وا<صل  الجغرافي  والموقع  والجنس  السن  حسب  البيانات  تصنيف  وينبغي 
عدد  عن  بيانات  جمع  أيض�  وينبغي  االختياري.  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  تحليل  تسهيل  أجل  من  االقتصادية، 
المالحقات القضائية واxدانات، مصنفة حسب طبيعة الجريمة. وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف تعاونها التقني 

في ذلك الصدد مع جهات منها منظمة ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج ا<مم المتحدة اxنمائي.

رابعS- تدابير التنفيذ العامة

خطة العمل الوطنية

سيما  وال  االختياري،  البروتوكول  بتنفيذ  صلة  لها  شتى  وطنية  وخطط  استراتيجيات  وجود  اللجنة  تالحظ   -٨
االستراتيجية الوطنية لمنع االتجار بالبشر. ولكنها تشعر مع ذلك بالقلق إزاء عدم وجود اتساق أو تنسيق جيد فيما بين 

تلك االستراتيجيات، ما يؤثر في قدرة الدولة الطرف على التصدي لجميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري.

التي  المسائل  جميع  معالجة  إلى  تحديد�  تهدف  وطنية  عمل  خطة  الطرف  الدولة  تضع  بأن  اللجنة  توصي   -٩
يشملها البروتوكول االختياري، وبأن تضع أهداف� ومؤشرات واضحة وُتوفر الموارد البشرية والمالية المناسبة من أجل 
البروتوكول  أحكام  جميع  بتنفيذ  خاص�  اهتمام�  تولي  أن  لها  ينبغي  بذلك،  الطرف  الدولة  قيام  ولدى  تنفيذها. 
االختياري، مع مراعاة الوثائق الختامية التي اعتمدها المؤتمر العالمي لمكافحة االستغالل الجنسي لlطفال <غراض 

تجارية في ا<عوام ١٩٩٦ و٢٠٠١ و٢٠٠٨ في ستوكهولم، ويوكوهاما باليابان، وريو دي جانيرو بالبرازيل، على التوالي.

التنسيق والتقييم   

تالحظ اللجنة تقاسم عدة وزارات مسؤولية تنفيذ البروتوكول االختياري، واضطالع المجلس الوطني لشؤون   -١٠
ا<سرة والمجلس ا<على لشؤون ا<شخاص المعوقين بدور أيض� في ذلك الصدد، لكنها تشعر بالقلق إزاء االفتقار إلى 

آلية مخصصة تحديد� لتنسيق عملية تنفيذ البروتوكول االختياري وتقييمها.

توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف آلية تنسيق قادرة على االضطالع بالقيادة واxشراف العام الفعال على   -١١
وتنفيذها،  الطفل  حقوق  مجال  في  السياسات  بوضع  ُتعنى  التي  المختلفة  والوزارات  الوكاالت  بين  التنسيق  صعيد 

وبرصد تنفيذ البروتوكول االختياري.

النشر والتوعية   

يساور اللجنة القلق إزاء االفتقار إلى أنشطة منهجية وشاملة لنشر البروتوكول االختياري بحد ذاته والتوعية   -١٢
به، <ن ذلك ُيسهم في تدّني مستوى فهم الجرائم المشمولة به بين الناس عامة وا<طفال والفئات المهنية العاملة 
مع ا<طفال ومن أجلهم. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء استمرار التستر على جرائم بيع ا<طفال واستغاللهم في 
البغاء وفي المواد اxباحية والتكتم عنها إلى حد بعيد، نظر� إلى الحساسية االجتماعية الثقافية التي تحيط بها في 

الدولة الطرف.

توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها لنشر أحكام البرتوكول االختياري على نطاق واسع بين الناس   -١٣
عامة، بمن فيهم ا<طفال - بطريقة مواتية لهم - وأسرهم ومجتمعاتهم المحلية. وينبغي للدولة الطرف أيض� ما 

يلي:

وضع برامج تثقيفية مراعية لنوع الجنس بشأن التدابير والمساعدة وآليات اxبالغ الرامية إلى منع  (أ)   
مع  وثيق  بتعاون  وذلك  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  للجرائم  ضحايا  ا<طفال  وقوع 

المجتمعات المحلية وا<طفال الضحايا؛

االبتدائي  التعليم  مناهج  في  منظمة  بصورة  االختياري  بالبروتوكول  المتصلة  المسائل  إدراج  (ب)   
والثانوي؛

الشرطة  أفراد  سيما  وال  الصلة،  ذات  المهنية  الفئات  جميع  بين  االختياري  البروتوكول  نشر  (ج)    
الوطني  المجلس  وأعضاء  االجتماعيين  وا<خصائيين  اxعالم  وممثلي  العاّمين  والمدعين  والقضاة 

لشؤون ا<سرة والوزارات المعنية.

التدريب

ترحب اللجنة بأنشطة التدريب في مجال االتجار بالبشر التي ُنّظمت للقضاة والمدعين العاّمين بالتعاون مع   -١٤
في  الرسمية  الحدودية  النقاط  في  العاملين  الموظفين  وبتدريب  حكومية،  غير  ومنظمات  دولية  حكومية  منظمات 
كافية  غير  تزال  ال  االختياري  البروتوكول  على  التدريب  أنشطة  <ن  بالقلق  تشعر  لكنها  االتجار،  ضحايا  تحديد  مجال 

بشكل عام وال تصل إلى جميع المهنيين العاملين مع ا<طفال ومن أجلهم.

المشمولة  المجاالت  جميع  على  التخصصات  متعددة  تدريب  برامج  الطرف  الدولة  تضع  بأن  اللجنة  توصي   -١٥
المصلحة.  أصحاب  من  وغيرها  المحلية  المجتمعات  مشاركة  على  تقوم  عملية  طريق  عن  االختياري  بالبروتوكول 
ومن  ا<طفال  مع  يعملون  وأفراد  ومؤسسات  مهنية  فئات  من  الشأن  أصحاب  لجميع  التدريب  هذا  إتاحة  وينبغي 
أجلهم. وتوصي اللجنة كذلك بأن تكفل الدولة الطرف إجراء تقييم منهجي لجميع برامج التدريب على البروتوكول 

االختياري بغية تعزيز تأثيرها ومدى أهميتها.

تخصيص الموارد   

للخطط  الالزمة  الموارد  توفر  لضمان  سنوية  منح�  يخصص  العامة  الموازنة  قانون  أن  اللجنة  تالحظ   -١٦
الميزانية  مخصصات  عن  معلومات  وجود  لعدم  تأسف  لكنها  الطفل،  بحقوق  المتعلقة  الوطنية  واالستراتيجيات 

المرصودة بوضوح <نشطة مصممة تحديد� لتنفيذ البروتوكول االختياري من قبل الوزارات المعنية.

بطرق  االختياري،  البروتوكول  لتنفيذ  واضحة  ميزانية  مخصصات  الطرف  الدولة  تحدد  بأن  اللجنة  توصي   -١٧
منها رصد مخصصات من الميزانية العادية للموارد البشرية والتقنية والمالية الالزمة لوضع برامج تتصل بأحكام 
البروتوكول االختياري، وال سيما في مجال التحقيقات الجنائية والمساعدة القانونية والتعافي البدني والنفسي 

للضحايا.

منع بيع اoطفال واستغاللهم في البغاء وفي المواد اsباحية (الفقرتان 1   -Sخامس
و2 من المادة 9)

التدابير المعتمدة لمنع وقوع الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول االختياري

خاص  وبشكل  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  لمنع  ات³ِخذت  التدابير  بعض  أن  اللجنة  تالحظ   -١٨
لمنع وصول ا<طفال إلى المواد اxباحية على اxنترنت، لكنها تشعر بالقلق الستمرار النقص في التدابير الوقائية 
ا<سباب  تحديد  إلى  الهادفة  التدابير  عن  فضًال  جنسي�،  ا<طفال  الستغالل  التصدي  أجل  من  ا<هداف  المحددة 
خاصة،  وبصورة  لها.  والتصدي  الجرائم  تلك  وحجم  االختياري  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  لجميع  الجذرية 

تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ)        عدم تقديم تعريف أو قائمة معايير لتحديد فئة "ا<سر المعرضة" للعنف المنزلي، على الرغم من   
أن وزارة التنمية االجتماعية وضعت قاعدة بيانات بها؛

(ب)    عدم كفاية التدابير المتخذة لمكافحة التمييز والعنف القائمين على نوع الجنس، اللذين يشّكالن   
عامَلين رئيسيين في بيع ا<طفال واستغاللهم في البغاء وفي المواد اxباحية. وفي هذا الصدد، 
تعرب اللجنة عن قلق شديد إزاء حجم التمييز والعنف الممارسين ضد الفتيات في الدولة الطرف؛

(ج)      النقص الكبير فيما ُنّفذ أثناء الفترة المشمولة بالتقرير من أنشطة محددة تستهدف ا<طفال في   
أوضاع هشة، مثل ا<طفال الالجئين المعرضين بشكل خاص لالستغالل الجنسي واالتجار.

توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف نهج� شامًال ومحدد ا<هداف يتصدى لlسباب الجذرية للجرائم   -١٩
اللجنة  تحث  خاصة،  وبصورة  هشاشة.  ا<وضاع  أكثر  في  ا<طفال  على  ويركز  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة 

الدولة الطرف على ما يلي:

(أ)         تعزيز استراتيجيات الحد من الفقر وتدابير الحماية االجتماعية الداعمة لlسر المحرومة والمهمشة،   
دعم  أجل  من  ا<طفال،  حول  تتمحور  التي  المبكر  التدخل  برامج  لتنفيذ  معايير  وضع  طريق  عن 

الوالدين لالضطالع على نحو أفضل بمسؤولياتهم في رعاية ا<طفال وحمايتهم؛

(ب)    اجتثاث التمييز والعنف القائمين على نوع الجنس، وبشكل خاص إلغاء ما ال يزال نافذ� من قوانين   
تمّيز ضد النساء والفتيات، وتجريم جميع أشكال العنف المنزلي، بما فيها االغتصاب الزوجي، دون 

مزيد من اxبطاء؛

عامة،  توعية  برامج  وتنفيذ  االختياري  بالبروتوكول  المشمـولة  للجـرائم  الجـذرية  لlسبـاب  التصـدي  (ج)       
خاص  بشكل  المعرضين  ضعف�  ا<طفال  أشد  هوية  تحديد  أجل  من  عامة،  حوارات  عن  فضًال 
للوقوع ضحايا للجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري، بمن فيهم ا<طفال الذين يعيشون في 
فقر وا<طفال المهاجرون والالجئون ومجهولو النسب، وحمايتهم وتزويدهم بما يلزم من دعم 

ومساعدة؛

(د)     تعزيز الوعي بالقواعد والمفاهيم االجتماعية المتعلقة باستغالل ا<طفال في البغاء وفي المواد   
اxباحية وفهمها بغية تغيير مواقف ا<شخاص الذين يطلبون الخدمات الجنسية وسلوكهم.

بيع اoطفال

تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء انتشار ممارسة الزواج المبكر والقسري على نطاق واسع في الدولة الطرف،   -٢٠
وهي ممارسة تصل أحيان� إلى حد بيع ا<طفال. وتشعر اللجنة بقلق خاص أيض� إزاء التقارير التي تتحدث عن فتيات 
زواج  يسمى  ما  أجل  من  ا<ردن  إلى  ُيرَسلن  العمر،  من  عشرة  الحادية  تتجاوز  لم  من  منهن  صغيرات،  عراقيات 
المتعة، وهو زواج ينتهي بعد مدة محددة مسبق� تتلقى فيه ا<سرة مبلغ� مالي� مقابل الفتاة ويتمكن "الزوج" من 
عصابات  في  قسر�  أقحموهن  الفتيات  هؤالء  بعض  "أزواج"  بأن  أيض�  التقارير  وتفيد  جنسي�.  واستغاللها  إيذائها 

االتجار بالبشر. 

للحظر  الفعال  التطبيق  لضمان  وفورية  صارمة  تدابير  اعتماد  على  بقوة  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢١
القانوني لزواج ا<طفال. وبصورة خاصة، ينبغي للدولة الطرف ما يلي:

(أ)       ضمان مساءلة جميع الضالعـين فـي بيـع الفتيـات <غـراض الـزواج القســــري واxيــذاء الجنســـــــي   
واالستغالل الجنسي، وإنزال عقوبات بهم تتناسب مع جسامة الجريمة؛

(ب)     وضع نظام فعال وتنفيذه بالتعاون مع بلدان الجوار من أجل منع بيع الفتيات <غراض الزواج المبكر   
أو القسري.

أطفال السياحة بدافع ممارسة الجنس مع 

إجراءات  أو  تشريعات  أي  اعتماد  لعدم  تأسف  لكنها   ،(١٩٩٨ لعام   ٢٠ السياحة (رقم  قانون  اللجنة  تالحظ   -٢٢
محددة من أجل منع ظاهرة السياحة بدافع ممارسة الجنس مع أطفال، ا¦خذة في الزيادة في الدولة الطرف، 

ومكافحتها بشكل كامل.

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان اتخاذ تدابير فاعلة من أجل منع السياحة بدافع ممارسة الجنس   -٢٣
على  الدعوة  مجال  في  أنشطة  تنّفذ  أن  أيض�  الطرف  للدولة  وينبغي  فعالة.  بصورة  ومكافحتها  ا<طفال  مع 
تنشر  وأن  ا<طفال،  مع  الجنس  ممارسة  بدافع  السياحة  عن  الناجمة  الضارة  ا¦ثار  لتبيان  السياحة  صناعة  صعيد 
تشجع  وأن  السياحة،  ووكاالت  السفر  وكالء  أوساط  في  واسع  نطاق  على  السياحة  <خالقيات  العالمية  المدونة 

تلك الشركات على توقيع مدونة قواعد السلوك لحماية ا<طفال من االستغالل الجنسي في السفر والسياحة.

حظر بيع اoطفال واستغاللهم في المواد اsباحية وفي البغاء، والمسائل   -Sسادس
ذات الصلة (المادة 3، والفقرتان 2 و3 من المادة 4، والمواد 5 و6 و7)

أو الجزائية القائمة القوانين واللوائح الجنائية 

بعض  إدراج  رغم  بعد،  بالكامل  االختياري  للبروتوكول  تمتثل  لم  الطرف  الدولة  أن  بقلق  اللجنة  تالحظ   -٢٤
جسم  بأعضاء  االنتفاع  وقانون   ٢٠٠٩ لعام   ٩ رقم  بالبشر  االتجار  منع  قانون  مثل  الوطنية،  القوانين  في  أحكامه 

اxنسان رقم ٢٣ لعام ١٩٧٧. وبصورة خاصة، تالحظ اللجنة بقلق ما يلي:

ـ³ن قانــون العقــــوبات تعريف� واضــــح� لجريمة استغالل ا<طفال في البغاء، أو عقوبات  (أ)       عدم تضمـ  
تتناسب مع جسامة الجريمة؛

في  ا<طفال  استغالل  على  تنطبق  التي  العقوبات،  قانون  من   ٣١٠ المادة  في  ازدرائية  عبارات  ورود  (ب)     
بفساد  "المعروفات  من  اعُتبرن  إن  للفتيات  الجنسي  االستغالل  لتبرير  ُتستخدم  أن  يمكن  البغاء، 

ا<خالق"؛

الحيازة  تجريم  أو  اxباحية  المواد  في  ا<طفال  استغالل  جريمة  إلى  محدد  بشكل  اxشارة  عدم  (ج)      
المواد  ببيع  تتعلق  التي  العقوبات  قانون  من   ٣١٩ المادة  في  بأطفال  تتعلق  إباحية  لمواد  الخاصة 

البذيئة أو المفِسدة لlخالق وتوزيعها؛

(د)     عدم تطرق تشريعات الدولة الطرف إلى جميع أشكال بيع ا<طفال الواردة في المادتين ٢ و٣ من   
البروتوكول االختياري، وهي جريمة مشابهة لالتجار با<شخاص لكنها ليست متطابقة معها.

البرتوكول  من  و٣   ٢ للمادتين  بالكامل  ليمتثل  العقوبات  قانون  تنقح  أن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢٥
االختياري. وبصورة خاصة، ينبغي للدولة الطرف ما يلي:

من  ٢(ب)  المادة  عليه  نصت  كما  البغاء  في  ا<طفال  الستغالل  تعريف�  العقوبات  قانون  تضمين  (أ)       
البروتوكول االختياري، وضمان أن القانون ينص على عقوبات مناسبة للجريمة ويفرضها؛

(ب)     إزالة جميع ا<حكام االزدرائية من قانون العقوبات دون إبطاء، وضمان أن القانون ينص على عقوبات   
تتناسب مع جسامة الجريمة وال يتيح أي أعذار لمرتكبي الجرائم؛

تتعلق  التي  اxباحية  المواد  حيازة  مجرد  تجريم  وضمان  العقوبات،  قانون  من   ٣١٩ المادة  تعديل  (ج)      
بأطفال؛

(د)       تعريف جميع أشكال بيع ا<طفال وتجريمها على النحو السليم.  

المالحقة القضائية

يساور اللجنة قلق بالغ إزاء التقارير العديدة التي تفيد بإجبار الفتيات الالجئات السوريات على البغاء.  -٢٦

في  البغاء  على  ُأجبرن  الالتي  الفتيات  xنقاذ  فاعلية  أكثر  تدابير  اتخاذ  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢٧
تقريرها  في  تورد  أن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  وتحث  العدالة.  إلى  الجرائم  هذه  مرتكبي  وإحالة  الطرف  الدولة 
ولوحقوا  عليهم  القبض  ُألقي  الذين  ا<شخاص  عدد  عن  تفصيلية  معلومات  االتفاقية  بموجب  المقدم  المقبل 

قضائي� وُأحيلوا إلى العدالة وأدينوا، فضًال عن العقوبات التي ُأنِزلت بهم.

مسؤولية اoشخاص االعتباريين 

االتجار  منع  قانون  من   ١١ المادة  بموجب  االعتباريين  ا<شخاص  بمسؤولية  تعترف  الدولة  أن  اللجنة  تالحظ   -٢٨
بالبشر رقم ٩ لعام ٢٠٠٩، لكن القلق يساورها <ن القوانين ال تنص صراحة على مسؤولية ا<شخاص االعتباريين في 

الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري.

ن الدولة الطرف مسؤولية ا<شخاص االعتباريين الضالعين في أي جرائم مشمولة  توصي اللجنة بأن ُتضمِّ  -٢٩
الجرائم  خطورة  مع  تتناسب  قانونية  عقوبات  تفرض  وأن  صريح،  بشكل  التشريعات  في  االختياري  بالبروتوكول 

المرتَكبة.

الوالية القضائية خارج اsقليم وتسليم المجرمين

تعرب اللجنة عن القلق <ن تشريعات الدولة الطرف ال تزال غير واضحة بشأن فرض واليتها القضائية خارج   -٣٠
الذين  ا<شخاص  تسليم  وإمكانية  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  بجميع  يتعلق  فيما  إقليمها 

يرتكبون جرائم يشملها البروتوكول االختياري.

القضائية  واليتها  فرض  من  نها  تمكِّ المحلية  تشريعاتها  أن  ضمان  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣١
وممارستها خارج إقليمها فيما يتعلق بجميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري. وتوصي اللجنة أيض� بأن 
تستخدم الدولة المادة ٥ من البروتوكول االختياري أساس� قانوني� لتسليم المجرمين في حال عدم وجود اتفاق 

ثنائي.

سابعS- حماية حقوق اoطفال الضحايا (المادة 8، والفقرتان 3 و4 من المادة 9)

التدابير المعتمدة لحماية حقوق اoطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول 
االختياري ومصالحهم

استخدام  تجيز  التي  الجزائية  المحاكمات  أصول  قانون  من   ١٥٩ المادة  أحكام  إلى  بإيجابية  اللجنة  تنظر   -٣٢
اللجنة  لكن  بشهادتهم.  اxدالء  عند  العمر  من  عشرة  الثامنة  يكملوا  لم  الذين  للشهود  حمايًة  الحديثة  التقنية 
تشعر بالقلق إزاء عدم تزويد ا<طفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري بمساعدة قضائية مجانية 

أو دعم من أخصائيين نفسيين واجتماعيين معنيين با<طفال أثناء إجراءات العدالة الجنائية.

في ضوء الفقرة ٣ من المادة ٩ في البروتوكول االختياري، تحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة حماية   -٣٣
وبصورة  عليها.  والشهود  االختياري  البروتوكول  بموجب  المحظورة  الجرائم  ضحايا  لlطفال  كاملة  تشريعية 

خاصة، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

وحماية  والمحاكمة  التحقيق  إجراءات  طيلة  لهم  مراعية  بطريقة  الضحايا  ا<طفال  معاملة  (أ)      
خصوصيتهم؛

واجتماعيين  نفسيين  أخصائيين  من  ودعم  مجانية  قانونية  بمساعدة  الضحايا  ا<طفال  تزويد  (ب)    
معنيين با<طفال أثناء إجراءات العدالة الجنائية؛

وجلسات  القضائية  والمالحقة  التحقيق  أثناء  عليه  والمدعى  الطفل  بين  المباشر  االتصال  تجنب  (ج)      
لعمليات  الفعلي  االستخدام  لضمان  والمالية  والتقنية  البشرية  الموارد  كل  وتوفير  االستماع، 

التحقيق السرية؛

(د)      اتخاذ تدابير قانونية وعملية لكفالة حماية ا<طفال الشهود من ا<عمال االنتقامية.  

تعافي الضحايا وإعادة إدماجهم

غير  المنظمات  اتخذتها  التي  والتدابير   ٢٠٠٧ الثاني/يناير  كانون  في  ا<سري  الوفاق  دار  افتتاح  اللجنة  تالحظ   -٣٤
الحكومية التي سلط تقرير الدولة الطرف الضوء عليها، لكنها تأسف لعدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة 
وتدابير  والنفسي،  البدني  والتعافي  االجتماعي  اxدماج  إعادة  في  المساعدة  صعيد  على  الدولة  مستوى  على 
تيسير الحصول على المعلومات ذات الصلة بهذه الخدمات. وعالوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء النقص في 
إيداع  إلى  يؤدي  ما  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  لضحايا  المخصصة  المباشر  المأوى  خدمات  توفير 

الضحايا ا<طفال في مرافق االحتجاز.

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:  -٣٥

دون  االحتجاز  مرافق  من  االختياري  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  ضحايا  ا<طفال  جميع  إخراج  (أ)       
إبطاء؛

ومساعدة  مالئم  بمأوى  االختياري  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  ضحايا  ا<طفال  تزويد  ضمان  (ب)     
مالئمة من أجل إعادة إدماجهم االجتماعي وتعافيهم البدني والنفسي؛

(ج)      طلب المساعدة التقنية من اليونيسيف والمنظمة الدولية للهجرة في تنفيذ هذه التوصيات.  

ثامنS- المساعدة والتعاون على الصعيد الدولي (المادة 10)

االتفاقات المتعددة اoطراف والثنائية واsقليمية

تواصل  أن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تشجع  االختياري،  البروتوكول  من   ١٠ المادة  من   ١ الفقرة  ضوء  في   -٣٦
تعزيز التعاون الدولي عن طريق ترتيبات متعددة ا<طراف وإقليمية وثنائية، وبخاصة مع بلدان الجوار، بوسائل منها 
المشمولة  الجرائم  منع  على  القدرة  زيادة  بغية  الترتيبات،  هذه  وتنفيذ  لتنفيذ  الالزمة  وا¦ليات  اxجراءات  تعزيز 

بالبروتوكول االختياري والكشف عنها والتحقيق فيها ومالحقة المسؤولين عن أي منها قضائي� ومعاقبتهم.

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعاونها مع وكاالت ا<مم المتحدة وبرامجها، مثل منظمة   -٣٧
إلى  تهدف  تدابير  وتنفيذ  وضع  في  الحكومية،  غير  المنظمات  عن  فضًال  للطفولة (اليونيسيف)،  المتحدة  ا<مم 

تنفيذ البروتوكول االختياري بصورة فعالة.

تاسعS- المتابعة والنشر

التوصيات،  لهذه  الكامل  التنفيذ  لضمان  الالزمة  التدابير  جميع  الطرف  الدولة  تتخذ  بأن  اللجنة  توصي   -٣٨
بوسائل منها إحالتها إلى الملك والوزارات الحكومية المعنية والبرلمان والسلطات الوطنية والمحلية، فضًال عن 

المحكمة العليا، للنظر فيها على النحو الالزم واتخاذ مزيد من اxجراءات بشأنها.

الطرف  الدولة  قدمتها  التي  الخطية  والردوُد  التقريُر  واسع  نطاق  على  ُيتاح  بأن  اللجنة  وتوصي   -٣٩
والمالحظات الختامية ذات الصلة التي اعتمدتها اللجنة، بما في ذلك عن طريق اxنترنت، للناس عامة ولمنظمات 
المجتمع المدني ومجموعات الشباب والفئات المهنية وا<طفال، بغية إثارة النقاش بشأن البروتوكول االختياري 

والتوعية به وتنفيذه ورصده.

عاشر�- التقرير المقبل

عمًال بالفقرة ٢ من المادة ١٢ من البروتوكول االختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تورد مزيد� من   -٤٠
المعلومات عن تنفيذ البروتوكول االختياري في تقريرها الدوري المقبل الذي سُيقدم عمًال بالمادة ٤٤ من اتفاقية 

حقوق الطفل.

ثالثS-  تدابير التنفيذ العامة

التنسيق

وزارة  وأن  االختياري  البروتوكول  تنفيذ  عن  الرئيسية  المسؤولية  تتحمل  الدفاع  وزارة  أن  اللجنة  تالحظ   -٥
مكلفة  هيئة  وجود  عدم  إزاء  يساورها  القلق  ولكن  الصدد،  ذلك  في  أيض�  المسؤولية  من  شيئ�  تتحّمل  الداخلية 

بتنسيق التنفيذ الشامل والفعال للبروتوكول االختياري في عموم الدولة الطرف.

البروتوكول  تنفيذ  عن  الكلية  بالمسؤولية  ُيكلف  حكومي  كيان  تعيين  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٦
االختياري، وعلى إنشاء آلية مؤسسية لتنسيق تنفيذ البروتوكول االختياري على نحو فعال فيما بين الوزارات وغيرها 

من الكيانات الحكومية والشركاء الحكوميين.

تخصيص الموارد

تأسف  لكنها  لالجئين،  المساعدة  تقديم  أجل  من  ضخمة  موارد  تنفق  الطرف  الدولة  أن  اللجنة  تالحظ   -٧
لعدم توفر معلومات عن مخصصات الميزانية المرصودة لتنفيذ البروتوكول االختياري.

توصي اللجنة بأن ترصد الدولة الطرف مخصصات ميزانية كافية لتنفيذ البروتوكول االختياري على وجه   -٨
التحديد.

النشر والتوعية

المصلحة  أصحاب  على  وتوزيعه  الرسمية  الجريدة  في  االختياري  البروتوكول  نشر  اللجنة  تالحظ   -٩
المتخذة  التدابير  كفاية  لعدم  تأسف  لكنها  االختياري،  البروتوكول  يشملها  التي  المجاالت  في  المتخصصين 
للجرائم  ضحايا  ا<طفال  وقوع  إلى  تؤدي  قد  التي  وا<خطار  اxبالغ،  آليات  سيما  وال  وأحكامه،  بمبادئه  للتوعية 

المشمولة بالبروتوكول االختياري، وهو ما اعترفت به الدولة الطرف نفسها.

توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف نشر مبادئ البروتوكول االختياري وأحكامه على نطاق واسع بين   -١٠
الناس عامة وبين ا<طفال وأسرهم.

التدريب

ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لوضع برامج لتدريب أفراد القوات المسلحة والشرطة،   -١١
وxذكاء الوعي بحقوق اxنسان والقانون الدولي اxنساني بين أفراد قواتها ا<منية. لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم 

تلقي فئات أخرى من المهنيين ذوي الصلة تدريب� مناسب� على أحكام البروتوكول االختياري.

ا<طفال،  بشؤون  ُيعنون  الذين  للمهنيين  االختياري  البروتوكول  أحكام  على  تدريب  بتوفير  اللجنة  توصي   -١٢
والقضاة  والمحامين  والشرطة  الدولية  السالم  حفظ  قوات  وأفراد  الهجرة  وسلطات  المعلمين  سيما  وال 

والعاملين في المجال الطبي وا<خصائيين االجتماعيين والصحفيين.

البيانات

بنزاعات  متأثرة  بلدان  من  قادمين  الطرف  الدولة  في  الالجئين  ا<طفال  من  كبير  عدد  وجود  إلى  نظر�   -١٣
مسلحة، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود نظام مركزي لجمع البيانات من أجل تحديد هوية وتسجيل جميع 
ا<طفال الالجئين في ا<راضي الخاضعة لوالية الدولة الطرف القضائية الذين ُيحتمل أن يكونوا ُجندوا في أعمال 

عدائية في الخارج أو اسُتخدموا فيها.

هوية  وتحديد  تسجيل  أجل  من  البيانات  لجمع  مركزي�  نظام�  الطرف  الدولة  تنشئ  بأن  اللجنة  توصي   -١٤
أو  الخارج  في  عدائية  أعمال  في  ُجندوا  يكونوا  أن  ُيحتمل  الذين  القضائية  لواليتها  الخاضعين  ا<طفال  جميع 
اسُتخدموا فيها. وتوصي اللجنة أيض� بأن تضمن الدولة الطرف جمع� سليم� للبيانات الخاصة با<طفال الالجئين 
أمور  جملة  حسب  البيانات  جميع  تصنيف  وينبغي  الممارسات.  هذه  لمثل  ضحايا  وقعوا  الذين  اللجوء  وملتمسي 
الزمنية  المدة  عن  فضًال  االقتصادية،  االجتماعية  والخلفية  اxثني  وا<صل  والجنسية  والسن  الجنس  منها 

الستخدام الطفل.

رابعS- الوقاية

التجنيد الطوعي

تالحظ اللجنة عدم وجود متطوعين في القوات المسلحة في الدولة الطرف. ولكنها تعرب عن قلقها   -١٥
إزاء المادة ٢/١٢ من قانون ا<من العام التي تجيز تعيين ا<شخاص الذين يزيد عمرهم عن السابعة عشرة ضباط� 

في ا<من العام.

ثمانية  إلى  وترفعه  العام  ا<من  لضباط  الطوعي  التجنيد  سن  الطرف  الدولة  تراجع  بأن  اللجنة  توصي   -١٦
عشرة سنة من أجل تعزيز حماية ا<طفال وتدعيمها عن طريق اعتماد معيار قانوني أعلى بشكل عام.

التثقيف في مجاَلي حقوق اsنسان والسالم

ومفاهيم  السالم  مجاَلي  في  التثقيف  xدماج  الطرف  الدولة  تتخذها  التي  بالمبادرات  اللجنة  ترحب   -١٧
اxنسان  حقوق  مجاَلي  في  التثقيف  إدراج  لعدم  تأسف  لكنها  المدرسية.  المناهج  في  اxنساني  الدولي  القانون 
والسالم، وكذلك المعرفة بالبروتوكول االختياري، كجزء إلزامي في مناهج التعليم االبتدائي والثانوي وفي برامج 

تدريب المعلمين.

توصي اللجنة بأن تدمج الدولة الطرف التثقيف اxلزامي في مجاَلي حقوق اxنسان والسالم في مناهج   -١٨
جميع المدارس، بما فيها المدارس العسكرية، مع اxشارة بشكل خاص إلى البروتوكول االختياري.

خامسSً- الحظر والمسائل ذات الصلة

التشريعات واللوائح الجنائية النافذة

تالحظ اللجنة تعليق االستدعاء إلى الخدمة الوطنية حتى إشعار الحق، لكنها تعرب عن القلق إزاء التباين   -١٩
السن  تتراوح  إذ  الطرف،  الدولة  تشريعات  عليه  تنص  كما  المسلحة  القوات  في  اxلزامي  للتجنيد  الدنيا  السن  في 
المسلحة  القوات  لتجنيد  صريحين  وتجريم  حظر  وجود  لعدم  أيض�  القلق  اللجنة  ويساور  سنة.  و١٨   ١٥ بين  الدنيا 
الشركات  ولتشغيل  العدائية،  ا<عمال  في  واستخدامهم  ا<طفاَل  للدولة  التابعة  غير  المسلحة  والجماعات 
ا<منية الخاصة ا<طفاَل واستخدامهم. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك <ن التشريعات في الدولة الطرف ال تحدد 
للمحكمة  ا<ساسي  روما  نظام  في  طرف  ا<ردن  أن  مع  حرب،  جريمة  بوصفه  سنة   ١٥ سن  دون  ا<طفال  تجنيد 

الجنائية الدولية.

تحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء مراجعة شاملة لتشريعاتها من أجل مواءمتها بالكامل مع مبادئ   -٢٠
البروتوكول االختياري وأحكامه، وال سيما:

للدولة  التابعة  غير  المسلحة  والجماعات  المسلحة  القوات  لتجنيد  صريحين  وتجريم  حظر  فرض  (أ)       
ا<طفاَل  الخاصة  ا<منية  الشركات  ولتشغيل  العدائية،  ا<عمال  في  واستخدامهم  ا<طفاَل 

واستخدامهم؛

(ب)     ضمان أن جريمة التجنيد غير القانوني لlطفال على يد القوات المسلحة والجماعات المسلحة غير   
التابعة للدولة تنطبق في زمن السلم وزمن الحرب على السواء؛

(ج)      تحديد تجنيد ا<طفال دون سن ١٥ سنة بوصفها جريمَة حرب ومعاقبة مرتكبيها؛  

الخاصة  وا<منية  العسكرية  الشركات  على  ل¯شراف  محلية  تنظيمية  تشريعات  اعتماد  ضمان  (د)     
ومساءلتها، وتنفيذ هذه التشريعات.

تجنيد الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة اoطفاَل واستخدامها لهم

الالجئين  ا<طفال  السورية  المسلحة  الجماعات  بتجنيد  تفيد  التي  التقارير  إزاء  بالغ  قلق  عن  اللجنة  تعرب   -٢١
السوريين من مخيمات الالجئين في الدولة الطرف واستخدامهم في أدوار قتالية وأدوار داعمة في آن واحد.

تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع تدابير فعالة بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة من أجل   -٢٢
لتلك  وتحقيق�  المسلحة.  النزاعات  في  لُيستخدموا  مجاورة  بلدان  إلى  وإرسالهم  تجنيدهم  من  ا<طفال  حماية 
الغاية، ينبغي للدولة الطرف أن تنظم حمالت توعية بشأن وضع ا<طفال الذين ُيزج بهم في النزاعات المسلحة، 
مخيمات  في  يعيشون  الذين  للمراهقين  مالئمة  وترفيهية  تعليمية  أنشطة  توفير  أجل  من  جهودها  تكثف  وأن 

الالجئين كوسيلة تمنع على نحو فعال تجنيدهم على يد الجماعات المسلحة.

الوالية القضائية خارج اsقليم

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إنشاء والية قضائية خارج إقليمها وممارسة تلك الوالية فيما   -٢٣
الصلة  ذات  الدولية  الصكوك  أيض�  ذلك  في  تراعي  وأن  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  بجميع  يتعلق 

التي هي طرف فيها، بما فيها نظام روما ا<ساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

 

تسليم المجرمين

المشمولة  الجرائم  مرتكبي  لتسليم  المزدوج  التجريم  شرط  الطرف  الدولة  تلغي  بأن  اللجنة  توصي   -٢٤
ذات  الثنائية  وإجراءاتها  معاهداتها  جميع  في  بالكامل  الجرائم  هذه  إدماج  تضمن  وبأن  االختياري،  بالبروتوكول 

الصلة.

سادسS- الحماية والتعافي وإعادة اsدماج 

التدابير المتخذة لحماية حقوق اoطفال الضحايا

تعرب اللجنة عن القلق إزاء كثرة حاالت اxعادة القسرية والترحيل لlسر وا<طفال الفلسطينيين الفارين   -٢٥
من النزاع في الجمهورية العربية السورية على مدار السنوات الثالث الماضية.

الكاملة لlطفال الفلسطينيين وأسرهم الفارين  الحماية  الدولة الطرف على ضمان توفير  تحث اللجنة   -٢٦
الرفض  عدم  ذلك  في  بما  القسرية،  اxعادة  عدم  بمبدأ  الكامل  التقيد  وضمان  السورية،  العربية  الجمهورية  من 
من  وأسرهم  اللجوء  وملتمسي  الالجئين  ا<طفال  جميع  تمّكن  تضمن  أن  الطرف  للدولة  وينبغي  الحدود.  عند 

الحصول على إجراءات منصفة وفعالة لتحديد وضعهم، دون تمييز.

أجل التعافي البدني والنفسي وإعادة اsدماج االجتماعي تقديم المساعدة من 

لكنها  السوريين،  الالجئين  ا<طفال  إلى  الطرف  الدولة  تقدمها  التي  الهائلة  بالمساعدات  اللجنة  تعترف   -٢٧
أن  ُيحتمل  اللجوء الذين  وملتمسي  الالجئين  ا<طفال  هوية  لتحديد  كاٍف  اهتمام  إيالء  عدم  بالغ إزاء  بقلق  تشعر 
محدودية  إزاء  أيض�  قلق  اللجنة  ويساور  بالنزاع.  مرتبطة  صدمات  إلى  تعرضوا  أو  النزاع  في  شاركوا  يكونوا 
المساعدة على التعافي البدني والنفسي التي تلقاها ا<طفال السوريون الذين يعانون من ضيق شديد وإعاقات 
حسية أو ذهنية أو عقلية نتيجة تعرضهم للعنف والمحن المرتبطة بالحرب في الجمهورية العربية السورية أو 

مشاهدتهم لها. 

توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تدريب� منهجي� على التحديد المبكر لهوية ا<طفال الذين ُيحتمل   -٢٨
العاملين  وخاصة  أجلهم،  من  أو  ا<طفال  مع  العاملين  المهنيين  جميع  إلى  به  تأثروا  أو  النزاع  في  شاركوا  أنهم 
للدولة  وينبغي  والطب.  التعليم  مجالي  في  والعاملين  الجيش،  وأفراد  الهجرة،  ودوائر  الحدودية  النقاط  في 
أن  ُيحتمل  الذين  اللجوء  وملتمسي  الالجئين  ا<طفال  إلى  المقدمين  والدعم  المساعدة  تعزز  أن  أيض�  الطرف 
يكونوا شاركوا في النزاع أو تعرضوا إلى الصدمة والتشريد المرتبطين بالنزاع، وتزويدهم بدعم ومساعدة خاصة، 
بطرق منها طلب المساعدة من الشركاء الدوليين والوكاالت الدولية من أجل وضع برامج لتعافي هؤالء ا<طفال 

البدني والنفسي.

سابعS- المساعدة والتعاون الدوليان 

التعاون الدولي

الخاصة  والممثلة  ا<حمر  للصليب  الدولية  اللجنة  مع  تعاونها  الطرف  الدولة  تواصل  بأن  اللجنة  توصي   -٢٩
منظمة  مع  أكبر  بشكل  التعاون  إمكانية  في  تنظر  وأن  وتعززه،  المسلح  والنزاع  با<طفال  المعنية  العام  لlمين 

ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وغيرها من كيانات ا<مم المتحدة في تنفيذ البروتوكول االختياري.

ثامنS- المتابعة والنشر

التوصيات،  لهذه  الكامل  التنفيذ  لضمان  الالزمة  التدابير  جميع  الطرف  الدولة  تتخذ  بأن  اللجنة  توصي   -٣٠
بوسائل منها إحالتها إلى البرلمان والوزارات المعنية، بما فيها وزارة الدفاع، والمحكمة العليا والسلطات المحلية 

للنظر فيها على النحو الالزم واتخاذ مزيد من اxجراءات بشأنها.

وتوصي اللجنة بأن ُيتاح التقرير ا<ولي والردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف والمالحظات الختامية   -٣١
ولمنظمات  عامة  للناس  اxنترنت،  طريق  عن  ذلك  في  بما  واسع،  نطاق  على  اللجنة  اعتمدتها  التي  الصلة  ذات 
المجتمع المدني ومجموعات الشباب والفئات المهنية وا<طفال، بغية إثارة النقاش بشأن البروتوكول االختياري 

والتوعية به وتنفيذه ورصده.

تاسعS- التقرير المقبل

عمًال بالفقرة ٢ من المادة ٨ من البروتوكول االختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تورد مزيد� من   -٣٢
المعلومات عن تنفيذ البروتوكول االختياري وهذه المالحظات الختامية في تقريرها الدوري المقبل الذي سُيقدم 

عمًال بالمادة ٤٤ من اتفاقية حقوق الطفل.

(NCFA) تم النشر من قبل المجلس الوطني لشؤون ا<سرة
من خالل المساعدة الفنية والماليةالتي قدمتها منظمة ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسف)

اoردن : المالحظات الختامية
والتوصيات

اللجنة الدولية لحقوق الطفل

(١٥)

والبروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل والمعنية ببيع ا<طفال، واستغالل ا<طفال في البغاء، واستخدام 
ا<طفال في المواد اxباحية في اجتماعيها رقم ١٨٧٩ و١٨٧٨ (انظر CRC/C/SR. ١٨٧٩) اللذين تم عقدهما في ٢٧ أيار 

من عام ٢٠١٣، وتم اعتماده في االجتماع رقم ١٩٠١ الذي تم عقده في ١٣ حزيران من عام ٢٠١٤.

الرابع  الدوريين  للتقريرين  الجامع  بالتقرير  المتعلقة   - الختامية  والتوصيات  المالحظات  نشر  من  الغرض  إن 
بإشراك  والمتعلقة  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياريين  البروتوكولين  بموجب  ا<ولية  والتقارير  والخامس 
إنتاج  في  ا<طفال  واستخدام  البغاء،  في  ا<طفال  واستغالل  ا<طفال،  وبيع  المسلحة،  النزاعات  في  ا<طفال 
والبرلمانيون  الحكومية،  الوكاالت  ذلك  في  بما  المعنية  المؤسسات  جميع  أن  من  التأكد  هو  اxباحية -  المواد 
الموكل  الدور  يلعبون  وا<طفال  المدني،  والمجتمع  المتحدة،  ا<مم  ووكاالت  الحكومية،  غير  والمنظمات 
حياة  على  إيجابي  تأثير  بالتالي  لهم  وكان  الختامية،  والتوصيات  للمالحظات  الفعال  التنفيذ  ضمان  في  إليهم 
مجال  في  النظر  مسؤولية  المعنية  المؤسسات  وتتحمل  ا<ردن.  في  الطفل  حقوق  واوضاع  ا<طفال 
مسؤولياتهم، وخبراتهم، زمعارفهم، ولعب الدور المنوط بکل منهم من أجل ضمان تنفيذ هذه المالحظات 

والتوصيات الختامية.

اتفاقية حقوق الطفل
Distr.: Generalا<مم المتحدة

8 July 2014
Original: English

لجنة حقوق الطفل
المالحظات الختامية على التقرير المقدم من اoردن بموجب الفقرة 1 من المادة 12 من 
البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع اoطفال واستغالل اoطفال في 

البغاء وفي المواد اsباحية@

نظرت اللجنة في التقرير ا<ولي لlردن (CRC/C/OPSC/JOR/١) في جلستها ١٨٧٨ المعقودة في ٢٧ أيار/مايو   -١
 ١٣ في  المعقودة   ١٩٠١ جلستها  في  التالية  الختامية  المالحظات  واعتمدت   ،(١٨٧٨.CRC/C/SR الوثيقة  (انظر   ٢٠١٤

حزيران/يونيه ٢٠١٤.

أوًال- مقدمة

CRC/C/OPSC/-) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها ا<ولي وبردودها الخطية على قائمة القضايا  -٢
JOR/Q/١/Add.١). وتعرب عن تقديرها للحوار البّناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

وتذّكر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه المالحظات الختامية ينبغي أن ُتقرأ مقترنة بالمالحظات الختامية   -٣
والخامس  الرابع  للتقريرين  الجامع  الطرف  الدولة  بتقرير  يتعلق  فيما   ٢٠١٤ حزيران/يونيه   ١٣ في  اعُتمدت  التي 
البروتوكول  بموجب  المقدم  ا<ولي  وبتقريرها   ،(٤-٥/CRC/C/JOR/CO) الطفل  حقوق  اتفاقية  بموجب  المقدم 

.(١/CRC/C/OPAC/JOR/CO) االختياري بشأن اشتراك ا<طفال في المنازعات المسلحة

ثانيS- مالحظات عامة

الجوانب اsيجابية

ترحب اللجنة باعتماد قانون منع االتجار بالبشر رقم ٩ لعام ٢٠٠٩.  -٤

وترحب اللجنة كذلك بالتقدم المحرز في إنشاء المؤسسات واعتماد الخطط والبرامج الوطنية التي تيسر   -٥
تنفيذ البروتوكول االختياري، بما في ذلك:

إنشاء أفرقة وطنية لحماية ا<سرة؛ (أ)   

االستراتيجية الوطنية لمنع االتجار بالبشر التي أطِلقت في آذار/مارس ٢٠١٠؛ (ب)   

إنشاء وحدات مكافحة االتجار بالبشر. (ج)   

ثالثS- البيانات

جمع البيانات

 ،٢٠١٢ نيسان/أبريل  في  الجنائي  البحث  xدارة  تابعة  بالبشر  االتجار  لمكافحة  وحدة  إنشاء  اللجنة  تالحظ   -٦
وتكليفها بتسجيل جميع حاالت االتجار بالبشر وجميع البيانات ذات الصلة، وتالحظ توقيع مذكرة تفاهم لتدريب 
الدولة  إنشاء  عدم  إزاء  بالقلق  تشعر  لكنها  العاملين،  ا<طفال  عن  البيانات  جمع  وسائل  على  العمل  مفتشي 

الطرف نظام� لجمع البيانات عن جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري.

اتفاقية حقوق الطفل
Distr.: Generalا<مم المتحدة

7 July 2014
Arabic
Original: English

لجنة حقوق الطفل
المالحظات الختامية المتعلقة بالتقرير المقدم من اoردن بموجب الفقرة 1 من المادة 8 من 
البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك اoطفال في المنازعات المسلحة@

نظرت اللجنة في التقرير ا<ولي لlردن (CRC/C/OPAC/JOR/١) في جلستها ١٨٧٩ المعقودة في ٢٧ أيار/مايو   -١
٢٠١٣، واعتمدت المالحظات الختامية التالية في جلستها ١٩٠١ المعقودة في ١٣ حزيران/يونيه ٢٠١٤.

أوًال- مقدمة

CRC/C/OPAC/-) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها ا<ولي وردودها الخطية على قائمة المسائل  -٢
JOR/Q/١/Add.١). وُتعرب عن تقديرها للحوار البّناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

وتذّكر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه المالحظات الختامية ينبغي أن ُتقرأ مقترنة بالمالحظات الختامية   -٣
التي اعتمدتها اللجنة في ١٣ حزيران/يونيه ٢٠١٤ فيما يتعلق بتقرير الدولة الطرف الجامع للتقريرين الرابع والخامس 
البروتوكول  بموجب  المقدم  ا<ولي  وبالتقرير   ،(٤-٥/CRC/C/JOR/CO) الطفل  حقوق  اتفاقية  بموجب  المقدم 
CRC/C/OP-) باحيةxاالختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع ا<طفال واستغالل ا<طفال في البغاء وفي المواد ا

.(١/SC/JOR/CO

ثانيS-  مالحظات عامة

الجوانب اsيجابية

ترحب اللجنة بمختلف التدابير اxيجابية المتخذة في المجاالت المتصلة بتنفيذ البروتوكول االختياري، وال   -٤
سيما بما يلي:

(أ)      الجهود الهائلة التي تبذلها الدولة الطرف من أجل استيعاب آالف الالجئين السوريين، بمن فيهم   
بتكلفة  أو  مجان�  العامة  الخدمات  من  كثير  على  الحصول  من  وتمكينهم  أراضيها،  في  ا<طفال، 

زهيدة؛

(ب)     كون ا<ردن أول بلد في الشرق ا<وسط تقّيد بالمهلة التي حددتها اتفاقية حظر استعمال وتخزين   
وإنتاج ونقل ا<لغام المضادة لlفراد وتدمير تلك ا<لغام، وأعلن خلّوه من ا<لغام ا<رضية في عام 

٢٠١٢؛

(ج)     مبادرة أجيال السالم العالمية التي أطلقها ا<مير فيصل بن الحسين من ا<ردن عام ٢٠٠٧، وهدفها   
في  الناس  بين  للتقريب  الرياضة  استخدام  على  العالم  أنحاء  جميع  من  شابة  قيادات  تدريب 

المجتمعات التي تشهد نزاعات.

اتفاقية حقوق الطفل
Distr.: Generalا<مم المتحدة

7 July 2014
Arabic
Original: English

المملكة ا<ردنية الهاشمية
رقم اxيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية

(٢٠١٧/10/٥٢٩٨)
يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى 

مصنفه وال يعّبر هذا المصنف عن رأي دائرة المكتبة 
الوطنية أو أي جهة حكومية أخرى



التمهيد: المقدمـــة :

وقعت حكومة المملكة ا<ردنية الهاشمية على اتفاقية ا<مم المتحدة لحقوق الطفل بتاريخ ٢٩  آب من عام ١٩٩٠ 
وصادقت عليها بتاريخ ٢٤  أيار من عام ١٩٩١. وعليه تلتزم حكومة المملكة بتقديم تقرير دوري كل خمس سنوات 
إلى لجنة ا<مم المتحدة لحقوق الطفل في جنيف/ سويسرا، وقد نظرت هذه اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين 
الدوريين الرابع والخامس لlردن في اجتماعيها رقم ١٨٧٧ و١٨٧٨ (انظر CRC/C/SR.١٨٧٧ & ١٨٧٨) اللذين عقدا بتاريخ ٢٦ 
و ٢٧ أيار من عام ٢٠١٤، وتم اعتمادهما في اجتماعها رقم ١٩٠١ الذي عقد بتاريخ  ١٣ حزيران من عام ٢٠١٤، ودعت اللجنة 
أن  على   ،٢٠١٩ عام  من  حزيران   ٢٢ في  السادس  الدوري  تقريرها  تقديم  إلى  الهاشمية  ا<ردنية  المملكة  حكومة 
والخامس،  الرابع  الدوريين  للتقريرين  الختامية  المالحظات  بمتابعة  المتعلقة  المعلومات  التقرير  هذا  يتضمن 
باxضافة إلى ذلك نظرت اللجنة في التقارير ا<ولية لlردن في البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل والتي 
ببيع  المتعلقة  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري  والبروتوكول  المسلحة  النزاعات  في  ا<طفال  بإشراك  تتعلق 
ا<طفال، واستغالل ا<طفال في البغاء، واستخدام ا<طفال في إنتاج المواد اxباحية في اجتماعيها رقم ١٨٧٩ و١٨٧٨ 
(انظر CRC/C/SR.١٨٧٩) اللذين عقدا بتاريخ  ٢٧ أيار من عام ٢٠١٣، وتم اعتماده في اجتماع رقم ١٩٠١ الذي عقد بتاريخ ١٣ 
حزيران من عام ٢٠١٤، وقد أوصت اللجنة بأن تتخذ الدولة جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في 
المالحظات الختامية المتعلقة بالتقرير الدوري الجامع للتقريرين الرابع والخامس والبروتوكولين االختياريين تنفيذا 
من  المزيد  واتخاذ  المالئم  النحو  على  فيها  للنظر  المعنية  الجهات  إلى  إحالتها  منها  إجراءات  عدة  طريق  عن  تاما 

اxجراءات المتعلقة بها.

كما أوصت اللجنة  بنشر التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس والمالحظات والتوصيات الختامية على 
شبكة  طريق  عن  النشر  الحصر  ال  المثال  سبيل  على  تشمل  طرق  عبر  ذلك  يكون  وأن  الدولة،  بلغات  واسع  نطاق 
الشباب،  ومجموعات  اxعالم،  ووسائل  والمنظمات،  المدني  وللمجتمع  الجمهور،  لعامة  واxتاحة  االنترنت، 
عليهما،  والتعرف  االختياريين،  وبروتوكوليها  االتفاقية  مناقشة  أجل  من  وا<طفال،  المهنية،  والمجموعات 

وتنفيذهما ورصدهما.

اهداف  تحقيق  الى  الرامية  الجهود  بمتابعة   (NCFA) ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  قانون  عليه  نص  لما  ووفقا 
االردنية  المملكة  صادقت  التي  والشباب  واالطفال  والمراة  االسرة  بشؤون  المتعلقة  الدولية  واالتفاقيات  المواثيق 
والتوصيات  المالحظات  تنفيذ  متابعة   وضمان  الطفل  حقوق  التفاقية  الدورية  التقارير  بإعداد  عليها،   الهاشمية 
تنفيذ  لمتابعة  شاملة  عمل  خطة  بوضع  المجلس  قام  الدولية،   الطفل  حقوق  لجنة  عن  الصادرة  الختامية 
اxقليمي  المكتب  من  فنية  وبمساعدة  لlردن،   ا<خير  الدوري  بالتقرير  المتعلقة  الختامية  والتوصيات  المالحظات 
المتعلقة  الختامية  والتوصيات  المالحظات  آخر  حول  الوعي  لنشر  تشاورية  عملية  بدأت  ا<ردن،  في  لليونيسف 
بالتقرير الدوري الجامع للتقريرين الرابع والخامس لlردن، وتم وضع خطة عمل شاملة للمتابعة في ضوء توصيات 
لنشر  المتابعة  عمل  خطة  من  جزء�  الختامية  والتوصيات  المالحظات  يشمل  الذي  التقرير  هذا  ويعد  اللجنة. 

المالحظات والتوصيات الختامية على نطاق واسع في جميع أرجاء المملكة.

يلتزم المجلس الوطني لشؤون ا<سرة (NCFA) بنشر الوعي حول حقوق الطفل على نطاق واسع، وسوف يساعد 
الوطني  المجلس  سيتابع  كما  الهدف.  هذا  تحقيق  في  الختامية  والتوصيات  بالمالحظات  المختص  التقرير  هذا 

لشؤون ا<سرة، المالحظات والتوصيات الختامية التفاقية ا<مم المتحدة لحقوق الطفل وبروتوكوليها االختياريين 
المالحظات  توزيع  وسيتم   .٢٠١٩ عام  من  حزيران  شهر  في  تسليمه  المقرر  السادس  الدوري  التقرير  تقديم  قبل 
والمسؤولين،  والصحفيين،  البرلمانيين،  ذلك  في  بما  المعنيين،  جميع  على  واسع  نطاق  على  الختامية  والتوصيات 
الوزارات  مع  دقيقة  متابعة  إجراء  وسيتم  أنفسهم.  وا<طفال  العامة،  والجماهير  المدني،  والمجتمع  والقضاة، 
المعنية على المستوى الوطني وجميع اxدارات المعنية على مستوى المحافظات لضمان اتخاذ الخطوات الالزمة 

على المستوى الوطني من أجل تنفيذ المالحظات والتوصيات الختامية.

لما  اليونسيف  للطفولة/  المتحدة  االمم  لمنظمة  امتنانه  عن   (NCFA) ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  ويعرب 
قدمته من مساعدات فنية مفيدة جد� في المتابعة الفعالة للمالحظات والتوصيات الختامية لضمان بذل الجهات 
جميع   (NCFA) ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  يشكر  كما  الختامية.  والتوصيات  المالحظات  لتنفيذ  المعنية 

المعنيين على اهتمامهم ودعمهم لهذا الجهد لتكون المملكة االردنية الهاشمية بلدا صديقا للطفل .

وا� ولي التوفيق

أمين عام المجلس الوطني لشؤون ا<سرة
فاضل  محمد الحمود

لجنة حقوق الطفل

المالحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس ل7ردن@

جلستيها  في   (٤-٥/CRC/C/JOR) والخامس  الرابع  الدوريين  للتقريرين  الجامع  التقرير  في  اللجنة  نظرت   -١
 ١٩٠١ جلستها  في  واعتمدت،   ،٢٠١٤ أيار/مايو  و٢٧   ٢٦ في  المعقودتين  و١٨٧٨)،   ١٨٧٧.CRC/C/SR (انظر  و١٨٧٨   ١٨٧٧

المعقودة في ١٣ حزيران/يونيه ٢٠١٤، المالحظات الختامية التالية.

أوًال- مقدمة

CRC/C/-) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف التقرير الموحد الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس  -٢
حقوق  لحالة  أفضل  فهم�  أتاحت  التي   ،(١.Add/٤-٥/CRC/C/JOR/Q) القضايا قائمة  على  الخطية  والردود   (٤-٥/JOR
المتعدد  الطرف  الدولة  وفد  مع  دار  الذي  البناء  للحوار  تقديرها  عن  اللجنة  وُتعرب  الطرف.  الدولة  في  الطفل 

القطاعات.  

أحرزته ثانيS- تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي 

ترحب اللجنة باعتماد التدابير التشريعية التالية:  -٣

(أ)       قانون منع االتجار بالبشر رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩؛  

(ب)     قانون الحماية من العنف ا<سري رقم ٦ لسنة ٢٠٠٨؛  

(ج)      قانون حقوق ا<شخاص المعوقين رقم ٣١ لسنة ٢٠٠٧.  

وتالحظ اللجنة مع التقدير أيض� تصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية أو انضمامها إليها:  -٤

في  المسلحة  المنازعات  في  ا<طفال  اشتراك  بشأن  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري  البروتوكول  (أ)        
أيار/مايو ٢٠٠٧؛

(ب)     البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع ا<طفال واستغالل ا<طفال في البغاء وفي   
المواد اxباحية في كانون ا<ول/ديسمبر ٢٠٠٦؛

(ج)      اتفاقية حقوق ا<شخاص ذوي اxعاقة في آذار/مارس ٢٠٠٨؛  

التفاقية  المكمل  وا<طفال،  النساء  وبخاصة  با<شخاص،  االتجار  ومعاقبة  وقمع  منع  بروتوكول  (د)      
ا<مم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في حزيران/ يونيه ٢٠٠٩.

وترحب اللجنة أيض� بالتدابير المؤسسية والسياساتية التالية:  -٥

(أ)        االستراتيجية الوطنية لlشخاص ذوي اxعاقة (٢٠٠٧-٢٠١٥)؛  

(ب)     االستراتيجية الوطنية لمنع االتجار بالبشر التي ُأطِلقت في آذار/مارس ٢٠١٠؛  

(ج)     المؤشرات التي وضعها المجلس الوطني لشؤون ا<سرة الستخدامها كمبادئ توجيهية من أجل   
تعزيز القدرات في مجال رصد تنفيذ االتفاقية.

الخاصة  اxجراءات  إلى  دعوة  أول   ٢٠٠٦ نيسان/أبريل  في  وّجهت  الطرف  الدولة  أن  بارتياح  اللجنة  وتالحظ   -٦
لlمم المتحدة لزيارة البلد.

(5)

ثالثS- دواعي القلق والتوصيات الرئيسية

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44 (6) من االتفاقية)

التوصيات السابقة المقدمة من اللجنة

ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف في تنفيذ المالحظات الختامية التي أبدتها اللجنة في عام ٢٠٠٦ بشأن   -٧
هذه  في  الواردة  التوصيات  بعض  أن  ا<سف  مع  تالحظ  أنها  غير   ،(٣/CRC/C/JOR/CO) الثالث  الدوري  تقريرها 

المالحظات لم ُتنفذ تنفيذ� كامًال.

أو  بالكامل  ُتنفذ  لم  التي  التوصيات  لتنفيذ  الالزمة  التدابير  جميع  الطرف  الدولة  تتخذ  بأن  اللجنة  توصي   -٨
بشكل كاٍف، وتكرر بشكل خاص التوصيات التي قدمتها إلى الدولة الطرف بشأن ما يلي:

جميع  على  الطفل  حقوق  مجال  في  العاملة  والمؤسسات  الهيئات  بين  التنسيق  تعزيز  مواصلة  (أ)       
المستويات بغية ضمان تنفيذ االتفاقية بشكل موحد في جميع المحافظات؛

بشأن  البيانات  جمع  وضمان  ا<طفال،  عن  مركزية  بيانات  قاعدة  بإنشاء  البيانات  جمع  آليات  تعزيز  (ب)     
بجميع  يتعلق  فيما  العمر  منها  معايير  حسب  وتصنيفها  االتفاقية  تغطيها  التي  المجاالت  جميع 
الذين  ا<طفال  وفئات  والريفية،  الحضرية  والمناطق  والجنس،  عشرة،  الثامنة  دون  ا<شخاص 
لصوغ  واستخدامها  االتفاقية  مع  تتسق  مؤشرات  وضع  وينبغي  خاصة.  حماية  إلى  يحتاجون 

سياسات وبرامج تهدف إلى تنفيذ االتفاقية بصورة فعالة؛

(ج)     مواصلة وضع أساليـب مبتكرة ومواتيـة للطفل xذكـاء الوعـي بفحـوى االتفاقيـة ومقاصـدها، وال   
في  المقيمين  ا<طفال  إلى  الوصول  بغية  اxعالم  وسائل  طريق  وعن  المحلي  الصعيد  على  سيما 

أنأى المناطق في البلد؛

(د)      مواصلة تعزيز جهودها الرامية إلى توفير مستوى مناسب ومنهجي من التدريب و/أو التوعية في   
والمحامين،  كالقضاة،  و<جلهم،  ا<طفال  مع  العاملة  المهنية  للفئات  الطفل  حقوق  مجال 
والمؤسسات،  المدارس  ومديري  والمعملين،  الصحيين،  والعاملين  القانون،  إنفاذ  وموظفي 

وا<خصائيين االجتماعيين، ورجال الدين، وقادة المجتمعات المحلية، فضًال عن الصحفيين؛

(ه)     ضمان حصول المؤسسة الوطنية لحقوق اxنسان على الموارد البشرية والمالية والتقنية الكافية،   
الصعيدين  على  وتقييمه  االتفاقية  تنفيذ  في  المحرز  التقدم  لرصد  الالزمة  التسهيالت  وامتالكها 

الوطني والمحلي، فضًال عن تلقي الشكاوى المقدمة من ا<طفال والتحقيق فيها ومعالجتها؛

وضع وتعزيز المشاريع المشتركة للتثقيف في مجال حقوق اxنسان، وإدراج التثقيف في مجال  (و)   
لمرحلَتي  الدراسية  المناهج  في  الطفل،  حقوق  مجال  في  التثقيف  سيما  وال  اxنسان،  حقوق 

التعليم االبتدائي والثانوي.

التحفظات

سحب  إمكانية  في  ستنظر  الطرف  الدولة  بأن  الحوار  أثناء  الوفد  رئيسة  به  صّرحت  ما  اللجنة  تالحظ   -٩
غير  و٢١   ٢٠ المادتين  على  الطرف  الدولة  تحفظ  بأن  رأيها  عن  مجدد�  اللجنة  وتعرب  االتفاقية.  على  تحفظاتها 

ضروري، وكذلك عن قلقها إزاء الطبيعة العامة وغير الدقيقة لتحفظ الدولة الطرف على المادة ١٤.

(6)

تحفظاتها  طبيعة  في  النظر  تعيد  بأن  الطرف  الدولة  إلى  قدمتها  التي  السابقة  توصيتها  اللجنة  تكرر   -١٠
 ١٩٩٣ عام  في  اxنسان  لحقوق  العالمي  المؤتمر  اعتمدهما  اللذين  فيينا  عمل  وبرنامج  xعالن  وفق�  سحبها  بغية 

(CRC/C/JOR/CO/٣، الفقرة ١١).

 التشريعات

تالحظ اللجنة مع التقدير أن نشر االتفاقية في الجريدة الرسمية بموجب القانون رقم ٥٠ لسنة ٢٠٠٦، عمًال   -١١
اللجنة  لكن  المحلية.  القوانين  على  ا<ولوية  لها  وأن  القانوني  وضعها  أوضح  قد  اللجنة،  قدمتها  سابقة  بتوصية 
قلقة إزاء التأخر الكبير في اعتماد قانون حقوق الطفل ومشروع قانون ا<حداث. وتشعر اللجنة بالقلق أيض� <ن 

جهود مواءمة اxطار القانوني المحلي مع مبادئ االتفاقية وأحكامها ال تزال غير كافية.

الحقوق  بجميع  إحاطته  وضمان  إبطاء  دون  الطفل  حقوق  قانون  سّن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -١٢
قانون  مشروع  اعتماد  في  الطرف  الدولة  تعّجل  بأن  كذلك  اللجنة  وتوصي  االتفاقية.  عليها  تنص  التي  والمبادئ 
با<طفال  المتعلقة  المحلية  القوانين  جميع  بدقة  الطرف  الدولة  تراجع  بأن  توصيتها  اللجنة  وتكرر  ا<حداث. 
واللوائح اxدارية ذات الصلة بغية ضمان استنادها إلى الحقوق ومطابقتها لالتفاقية (CRC/C/JOR/CO/٣، الفقرة ١٣).

 تخصيص الموارد

المخصصة  الميزانيات  لتحليل  ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  أجراها  التي  بالدراسة  اللجنة  ترحب   -١٣
لlطفال، فضًال عن وضع نموذج للميزانية يتضمن ا<هداف االستراتيجية والمهام التي تضطلع بها كل وزارة من 
الميزانية  في  العامة  التخفيضات  إزاء  اللجنة  يساور  القلق  لكن  حقوقهم.  وحماية  ا<طفال  احتياجات  تلبية  أجل 

الوطنية التي تهدد التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مجال نماء الطفل.

xعمال  المخصصة  "الموارد  بشأن   ٢٠٠٧ عام  في  اللجنة  نّظمته  الذي  العامة  المناقشة  يوم  ضوء  في   -١٤
الدولة  تقوم  بأن  اللجنة  توصي  االتفاقية،  من  و٦  و٤   ٢ المواد  على  وبالتركيز  الدول"،  مسؤولية   - الطفل  حقوق 

الطرف بما يلي:

(أ)        مواصلة تخصيص موارد كافية في الميزانية xعمال حقوق الطفل، عمًال بالمادة ٤ من االتفاقية؛  

(ب)    إجــراء تقييمات منهجيــة <ثر السياسات الهادفـــة إلى تقليـــص العجز في الميزانية الوطنية على   
في  سلب�  قد تؤثر  سياسات  أي  اعتماد  التقييمات، االمتناع عن  تلك  نتيجة  الطفل، وبناًء على  حقوق 

ا<طفال؛

في  الطفل  حقوق  على  قائم  نهج  اعتماد  الطرف،  الدولة  وضعته  الذي  الميزانية  نموذج  على  بناًء  (ج)       
في  واستخدامها  للطفل  المخصصة  للموارد  تتّبع  نظام  بتطبيق  وذلك  الدولة،  ميزانية  وضع 
على  أيض�  اللجنة  وتحث  الطفل.  مجال  في  االستثمار  حجم  إبراز  وبالتالي  عام،  بشكل  الميزانية 
في  القطاعات  من  قطاع  أي  في  االستثمارات  <ثر  تقييمات  إجراء  أجل  من  التتّبع  نظام  استخدام 

مصالح الطفل الفضلى، وضمان قياس اختالف أثر هذه االستثمارات بين الفتيات والفتيان؛

تدابير  تتطلب  قد  التي  الضعف  أو  الحرمان  أوضاع  في  لlطفال  استراتيجية  ميزانية  بنود  تحديد  (د)      
اجتماعية إيجابية، وضمان حماية بنود الميزانية هذه حتى في أوقات ا<زمات االقتصادية أو الكوارث 

الطبيعية أو حاالت الطوارئ ا<خرى.

(7)

(1) (٢)

قام  أن  وبعد   .(UNCRC) الطفل  لحقوق  المتحدة  ا<مم  اتفاقية  في  طرف�  الهاشمية  ا<ردنية  المملكة  تعد 
التقرير  وقدم   .١٩٩٣ عام  من  الثاني  تشرين  شهر  في  ا<ولي  تقريره  ا<ردن  قدم  االتفاقية،  هذه  على  بالمصادقة 
الدوري الثاني الذي كان مقرر� في عام ١٩٩٨ في شهر أيلول من عام ١٩٩٩. وقدم التقرير الدوري الثالث الذي كان 
الرابع  التقريرين  تقديم  تم  ولذلك  سنوات.  ثالث  مدته  وبتأخير   ٢٠٠٦ عام  من  آذار  شهر  في   ٢٠٠٣ عام  في  مقرر� 
الختامية  المالحظات  اعتماد  وتم   ٢٠١٤ عام  في  الطفل  حقوق  لجنة  فيهما  ونظرت   ٢٠١٣ عام  في  مع�  والخامس 
والتوصيات في ١٨ تموز من عام ٢٠١٤. ومن المقرر أن يصدر التقرير الدوري السادس لlردن في ٢٢ حزيران من عام 
٢٠١٩ حيث بقي أقل من عامين. ولذلك من الضروري أن يكون هناك متابعة فعالة للمالحظات والتوصيات الختامية 
الحالية حتى نتمكن من االستعداد جيد� في الوقت الذي يتم فيه إعداد تقريرنا الدوري السادس المقرر تقديمه 

بعد أقل من عامين من ا¦ن.

المجاالت  من  مجال   ١٢ في  توزيعها  تم  التي  الختامية  والتوصيات  المالحظات  من  بندا   ٧١ مجموعه  ما  يوجد 
الرئيسية التي تشمل:

أ- التدابير العامة للتنفيذ (المواد ٤، و٤٢، و٤٤ (٦) من االتفاقية)
ب- المبادئ العامة (المواد ٢، و٣، و٦، و١٢ من االتفاقية)

ج- الحقوق والحريات المدنية (المواد ٧، و٨، و١٣-١٧)
د- العنف ضد ا<طفال (المواد ١٩، و٢٤ (٣)، و٢٨ (٢)، و٣٤، و٣٧ (أ)، و٣٩)

ه- البيئة ا<سرية والرعاية البديلة (المواد ٥، و٩-١١، و١٨ (١ و٢)، و٢٠، و٢١، و٢٥، و٢٧ (٤))
و- اxعاقة، والصحة ا<ساسية، والرفاه االجتماعي (المواد ٦، و١٨ (٣)، و٢٣، و٢٤، و٢٦، و٢٧ (١-٣)، و٣٣)

ز- التعليم وا<نشطة الترفيهية والثقافية (المواد ٢٨، و٢٩، و٣٠، و٣١)
ح- تدابير الحماية الخاصة (المواد ٢٢، و٣٠، و٣٢، و٣٣، و٣٥، و٣٦، و٣٧ (ب)- (د)، و٣٨-٤٠)

ط- المصادقة على البروتوكول االختياري المتعلق بإجراء  تقديم البالغات 
ي- المصادقة على ا<دوات الدولية لحقوق اxنسان

ك- المتابعة والنشر
ل- التقرير المقبل

ويشكل المجلس الوطني لشؤون ا<سرة (NCFA) ووزارة العدل ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ووزارة العمل 
ووزارة التنمية االجتماعية ووزارة الداخلية اكثر الجهات المسؤولة عن تنفيذ المالحظات والتوصيات الختامية إلى 
جانب  وإلى  المحافظات.  في  الحكومية  الجهات  بعض  ذلك  في  بما  ا<خرى  واxدارات  الجهات  من  عدد  جانب 
الوزارات والهيئات الحكومية، تلعب وكاالت ا<مم المتحدة المعنية، والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، 
وا<وساط ا<كاديمية، ووسائل اxعالم، وغيرها من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، والمجتمعات المحلية، 

وا<سر دورا رئيسيا في ضمان تنفيذ برنامج المالحظات والتوصيات الختامية.

وإلى جانب النظر في التقرير الدوري الموحد الرابع والخامس لlردن، نظرت اللجنة أيض� في التقارير ا<ولية لlردن 
المسلحة  النزاعات  في  ا<طفال  باشتراك  والمتعلقة  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري  البروتوكول  بموجب 

(3) (4)

باء- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 من االتفاقية)

عدم التمييز

غير  وأب  أردنية  <م  المولودين  ا<طفال  ضد  القانون  بحكم  التمييز  إزاء  قلقها  عن  مجدد�  اللجنة  تعرب    -١٥
إزاء  أيض�  بالقلق  اللجنة  وتشعر  الزواج.  إطار  خارج  المولودين  ا<طفال  ضد  والتمييز  ا<ب،  جنسية  على  بناًء  أردني 
في  يعيشون  الذين  وا<طفال  اxعاقات  ذوو  وا<طفال  فلسطيني  أصل  من  ا<طفال  منه  يعاني  الذي  التمييز 

المؤسسات وا<طفال الذين يعيشون في فقر مدقع وا<طفال في المناطق النائية.

"أطفاًال  أو  شرعيين"  "غير  بوصفهم  لlطفال  التمييزية  التصنيفات  إلغاء  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -١٦
ضحايا للسفاح"، واعتماد استراتيجية استباقية وشاملة من أجل القضاء على التمييز على أي أسس بحكم القانون 

والواقع، والتمييز ضد جميع فئات ا<طفال في أوضاع التهميش أو الحرمان.

وتعرب اللجنة عن القلق <ن تشريعات الدولة الطرف وطريقة تطبيقها ال تزال تميز ضد الفتيات، وبا<خص   -١٧
المعاهدات.  هيئات  من  المتكررة  التوصيات  من  الرغم  على  العنف،  من  والحماية  والزواج  الميراث  مجاالت  في 
وتشعر اللجنة بالقلق أيض� لعدم كفاية الجهود التي تبذلها الدولة الطرف، بما في ذلك مع رجال الدين وقادة 
والقواعد  والممارسات  المواقف  وتغيير  لمكافحة  الجماهيري،  اxعالم  ووسائل  التعليمية  والمؤسسات  الرأي 
الضارة التي تتغاضى عن التمييز ضد الفتيات وانتهاكات حقوقهن في إطار االتفاقية، بما في ذلك العنف القائم 

على نوع الجنس، على الرغم من أن الفتيات ال يزلن يواجهن التمييز من أبكر مراحل حياتهن وطيلة طفولتهن.

اxبطاء.  من  مزيد  دون  الفتيات  ضد  تميز  التي  التشريعات  جميع  إلغاء  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -١٨
وينبغي للدولة الطرف أن تمنح ا<ولوية العتماد استراتيجية شاملة لمكافحة جميع أشكال التمييز ضد الفتيات، 
وتكرر  الفتيات.  ضد  والعنف  التمييز  إلى  وتؤدي  منتشرة  تزال  ال  التي  السلبية  الجنسانية  النمطية  للصور  والتصدي 
اللجنة توصيتها بضرورة دعوة القادة المحليين ورجال الدين وغيرهم من القادة إلى االضطالع بدور أكثر فاعلية 
ذلك  في  المحلية  المجتمعات  إلى  التوجيه  وتقديم  عليه،  والقضاء  الطفالت  ضد  العنف  منع  جهود  دعم  في 

الصدد (CRC/C/JOR/CO/٣، الفقرة ٣٢).

مصالح الطفل الفضلى

قانون  في  الرئيسية  المبادئ  أحد  الفضلى  الطفل  مصالح  جعل  في  الطرف  الدولة  رغبة  اللجنة  تالحظ   -١٩
ا<حوال الشخصية المؤقت رقم ٣٦ لسنة ٢٠١٠، لكن القلق يساورها <ن العديد من أحكام القانون تعكس إساءة 
التي  الجنسية  ونقل  والميراث  والزواج  الطفل  بحضانة  المتعلقة  تلك  سيما  وال  الفضلى،  الطفل  لمصالح  تفسير 
القانون  <ن  خاص  بشكل  بالقلق  اللجنة  وتشعر  االعتبار.  الفضلى  مصالحه  إيالء  في  الطفل  حق  مع  تتعارض 
(المادة ٣٠٨ من قانون العقوبات) والفقه القضائي في الدولة الطرف يتيحان اعتبار زواج الفتاة من مغتصبها أمر� 

يصب في مصلحتها الفضلى، على الرغم من أن هذا الخيار يشّكل بحد ذاته انتهاك� خطير� لالتفاقية.

إيالء  في  الطفل  بحق  المتعلق   (٢٠١٣)١٤ رقم  العام  اللجنة  تعليق  ضوء  في  الطرف،  الدولة  اللجنة  تذّكر   -٢٠
التي  الحقوق  بجميع  والفعال  الكامل  التمتع  ضمان  إلى  يهدف  الحق  هذا  أن  ا<ول،  االعتبار  الفضلى  مصالحه 
تعترف بها االتفاقية وإلى ضمان النماء الكلي لlطفال. وتوصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف إدماج هذا الحق 
جميع  عن  فضًال  والقضائية،  واxدارية  التشريعية  اxجراءات  جميع  في  ثابت  بشكل  وتطبيقه  مالئم  بشكل 
ع الدولة الطرف على  السياسات والبرامج والمشاريع التي لها صلة با<طفال أو تؤثر فيهم. وفي ذلك الصدد، تشجَّ
تحديد  في  سلطة  مواقع  يحتلون  الذين  المعنيين  ا<شخاص  لجميع  التوجيه  لتقديم  ومعايير  إجراءات  وضع 
مصالح الطفل الفضلى في جميع المجاالت، وفي منح تلك المصالح ا<همية التي تستحقها بوصفها اعتبار� أول. 
العامة  االجتماعية  الرعاية  مؤسسات  ذلك  في  بما  العامة،  جمهور  بين  والمعايير  اxجراءات  هذه  نشر  وينبغي 

والخاصة، فضًال عن المحاكم والسلطات اxدارية والهيئات التشريعية والقادة المحليين ورجال الدين.

(8)

الحق في الحياة والبقاء والنماء

٢١-  تعرب اللجنة عن عميق قلقها <ن المادة ٣٤٥ مكرر� من قانون العقوبات، التي استحدثتها الدولة الطرف 
ف،  ف، وبالتالي من ُحكم مخفَّ عن طريق تعديل، ال تستثني مرتكبي هذه الجرائم من االستفادة من العذر المخفِّ
جرائم  ُيسمى  ما  بذريعة  سنوي�  الفتيات  عشرات  قتل  استمرار  رغم  سنة   ١٥ من  أصغر  الضحية  كانت  حال  في  إّال 
يزلن،  وال  كّن،  الجرائم  لهذه  ضحايا  للوقوع  المعرضات  الفتيات  <ن  أيض�  شديد  بقلق  اللجنة  وتشعر  الشرف. 

ُيحتجزن تعسفي� في اxصالحيات ¦جال غير مسماة بداعي حمايتهن.

عن  تتغاضى  التي  القانونية  ا<حكام  جميع  إبطاء  دون  تلغي  أن  على  بقوة  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢٢
الجرائم القائمة على نوع الجنس، وال سيما المواد ٩٧ و٩٩ و٣٤٠ و٣٤٥ مكرر� من قانون العقوبات، وأن تضمن تلّقي 
الشرف،  جرائم  ُيسمى  ما  بذريعة  المرتكبة  الجرائم  فيها  بما  الجنس،  نوع  على  القائمة  الجرائم  مرتكبي  جميع 
عقوبات تتناسب مع خطورة جرائمهم. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيض� على إخالء سبيل جميع النساء والفتيات 
حماية  أي تدبير  أن  وضمان  البلد،  عموم  في  لحمايتهن  وآليات مالئمة  مالجئ  وإنشاء  فور�،  الحجز  في  الموَدعات 

موجه لهن يوَضع بمشاركتهن وموافقتهن.

احترام آراء الطفل

حق  تعزيز  أجل  من  بالتقرير  المشمولة  الفترة  أثناء  الطرف  الدولة  اتخذتها  التي  بالمبادرات  اللجنة  ترحب   -٢٣
الطفل في االستماع إليه، وال سيما عن طريق التشاور مع ا<طفال في سياق إعداد تقرير الدولة الطرف، والمسح 
اxجراءات  <ن  قلقها  عن  مجدد�  اللجنة  تعرب  ذلك،  ومع  ا<طفال.  برلمانات  وإنشاء  للشباب،  الثاني  الوطني 
يزال  ال  الطفل  آراء  احترام  و<ن  إليه،  االستماع  في  الطفل  حق  على  منهجي  بشكل  تنص  ال  واxدارية  القانونية 
محدود� نظر� للمواقف المجتمعية التقليدية من ا<طفال، وال سيما الفتيات، في داخل ا<سرة والمجتمع بشكل 

عام.

تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم ١٢(٢٠٠٩) المتعلق بحق الطفل في االستماع إليه،   -٢٤
الذي يؤكد أن حق الطفل في التعبير بحرية عن رأيه يشكل أحد أهم العناصر في كرامة الطفل، وأن ا<سرة التي 
العمر،  من  ا<ولى  المراحل  منذ  الجد  مأخذ  آراؤه  فيها  تؤخذ  والتي  بحرية  آرائه  عن  يعّبر  أن  فيها  للطفل  يمكن 
وتوصي  ا<وسع.  المجتمع  في  إليه  االستماع  في  الحق  لممارسة  الطفل  يعّد  ما  وهي  مهم�،  نموذج�  تشّكل 

اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

في  إليه  االستماع  في  الطفل  بحق  تعترف  التي  للتشريعات  الفعال  التنفيذ  لضمان  تدابير  اتخـــاذ  (أ)       
ا<خصائيين  امتثال  لضمان  إجراءات  و/أو  ُنظم  وضع  ذلك  في  بما  الصلة،  ذات  القانونية  الدعاوى 

االجتماعيين والمحاكم لهذا المبدأ.

(ب)     إجـــراء بحوث لتحديد أهم القضايا من وجهة نظر ا<طفال، وسماع آرائهم بشأنها، ومعرفة مدى   
مراعاة آرائهم في القرارات التي ُتتخذ داخل ا<سرة وتؤثر في حياتهم، وتحديد القنوات القائمة أو 
الوطني  الصعيد  على  القرار  صنع  عملية  في  ا<كبر  التأثير  ممارسة  من  تمّكنهم  التي  المحتملة 

والمحلي.

(ج)      تنفيـذ برامـج وأنشطــة توعيـة لتعزيز مشاركة جميع ا<طفال بصورة هادفة وقائمة على التمكين   
الفتيات  إيالء  مع  الطلبة،  مجالس  ضمن  ذلك  في  بما  والمدارس،  المحلي  والمجتمع  ا<سرة  في 

وا<طفال في أوضاع هشة اهتمام� خاص�.

(9)

جيم- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و17-13 من االتفاقية)

الحق في الجنسية

كّن  إذا  أمهاتهن  جنسية  اكتساب  ا<ردنيات  ا<مهات  أطفال  على  متعذر�  يزال  ال  <نه  قلقة  اللجنة  تظل   -٢٥
متزوجات من غير أردنيين، ما قد يؤدي إلى حالة انعدام الجنسية، ويتسبب في معاناة هؤالء ا<طفال وأسرهم 
والرعاية  التعليم  بخدمات  لالنتفاع  مثًال  مؤهلين  غير  ُيعتبرون  إنهم  إذ  اقتصادية،  صعوبات  ومن  التمييز  من 
الجنسية  بأن  تفيد  التي  المصداقية  وذات  بأدلة  المدعومة  التقارير  بالغ  بقلق  اللجنة  وتالحظ  المدعومة.  الصحية 
بشكل  يقيمون  الذين  الفلسطينية  وا<سر  ا<طفال  عشرات  من  بالتقرير  المشمولة  الفترة  في  ُسحبت  ا<ردنية 

دائم في ا<ردن، على الرغم من التطمينات التي قدمها وفد الدولة الطرف أثناء الحوار.

تكرر اللجنة توصيتها إلى الدولة الطرف بمراجعة قانون الجنسية ا<ردنية رقم ٦ لعام ١٩٥٤ وتعديله بغية   -٢٦
ضمان تمتع ا<م ا<ردنية المتزوجة بغير أردني بحقها في منح جنسيتها <طفالها على قدم المساواة مع الرجل 
الالجئة  ا<سر  من  ا<ردنية  الجنسية  سحب  عن  الكف  على  أيض�  الطرف  الدولة  اللجنة  وتحث  تمييز.  ودون 
خفض  اتفاقية  إلى  االنضمام  في  الطرف  الدولة  تنظر  بأن  أيض�  اللجنة  وتوصي  ا<ردن.  في  المقيمة  الفلسطينية 

حاالت انعدام الجنسية لعام ١٩٦١.

) و39) أ دال- العنف ضد اoطفال (المواد 19 و24(3) و28(2) و34 و37(

العقاب البدني

ترحب اللجنة بالمبادرات التي تنّفذها الدولة الطرف مثل حملة "مع� نحو بيئة مدرسية آمنة" التي تهدف   -٢٧
إلى تعريف المعلمين با<ساليب التربوية اxيجابية. لكن اللجنة قلقة <ن الصيغة المعدلة من المادة ٦٢ من قانون 
العقوبات ال تزال تجيز للوالدين وا<وصياء إنزال ضروب تأديب بأطفالهم وفق "ما يبيحه العرف العام"، ما دامت ال 
تلحق بهم أذى بدني�، و<ن مسح السكان والصحة ا<سرية في ا<ردن لعام ٢٠١٢ أظهر أن ٨٩ في المائة من ا<طفال 

يتعرضون لضروب تأديب عنيفة.

تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم ٨(٢٠٠٦) المتعلق بحق الطفل في الحماية من   -٢٨
العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة الذي شددت فيه اللجنة على رفض جميع أشكال 
العنف ضد ا<طفال، مهما كانت طفيفة، وعلى أن صالحيات الوالدين ال ينبغي في أي حال من ا<حوال أن تقّوض 

حق الطفل في حمايته من العقاب البدني. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

حظر�  ا<ماكن  جميع  في  البدني  العقاب  وحظر  إبطاء  دون  العقوبات  قانون  من   ٦٢ المادة  إلغاء  (أ)        
قطعي�؛

بصورة  قضائية  دعاوى  وإقامة  فعاًال،  تنفيذ�  البدني  العقاب  تحظر  التي  القوانين  تنفيذ  ضمان  (ب)    
منهجية ضد َمن ُيعاقبون ا<طفال بدني�؛

ا<طفال  بمشاركة  االجتماعية  والتعبئة  والتوعية  العام  التثقيف  مجاالت  في  دائمة  برامج  وضع  (ج)     
البدني،  للعقاب  الضارة  والنفسية  البدنية  ا¦ثار  تعالج  الدين،  ورجال  المحلية  والمجتمعات  وا<سر 
في  وتشاركية  عنيفة  وغير  إيجابية  أشكال  وتعزيز  الممارسة،  تلك  من  العامة  المواقف  تغيير  بغية 

تنشئة ا<طفال وتأديبهم كبديل عن العقاب البدني؛

منع  استراتيجيات  تصميم  في  ا<طفال،  ذلك  في  بما  ككل،  المجتمع  ومشاركة  إشراك  ضمان  (د)     
معاقبة ا<طفال بدني� وتنفيذها.

(١٠) (١١)

اsيذاء واsهمال

سيما  وال  المنزلي،  للعنف  التصدي  صعيد  على  الطرف  الدولة  اتخذتها  التي  بالخطوات  اللجنة  ترحب   -٢٩
اعتماد قانون الحماية من العنف ا<سري رقم ٦ لسنة ٢٠٠٨، والخطة االستراتيجية الوطنية لحماية ا<سرة والوقاية 
لثبوت  عميق  بقلق  تشعر  اللجنة  لكن  المنزلي.  العنف  حاالت  لتتّبع  نظام  وإنشاء   ،٢٠٠٥-٢٠٠٩ لlعوام  العنف  من 
قصور تلك التدابير عن االستجابة للشواغل الكثيرة التي أعربت عنها اللجنة في عام ٢٠٠٦، وهو ما يتضح من استمرار 

وقوع ا<طفال، وال سيما الفتيات، ضحايا ل¯يذاء واxهمال على نطاق واسع.

 ،٣/CRC/C/JOR/CO)  ٢٠٠٦ عام  من  توصياتها  لتنفيذ  ا<ولوية  من  مزيد  منح  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣٠
وسوء  المنزلي  العنف  عن  وطنية  دراسة  إجراء  بضرورة  المتعلقة  التوصيات  وبخاصة  فعاًال،  تنفيذ�   (٥٥ الفقرة 
ووضع  وطبيعتها،  وأسبابها  المشكلة  هذه  نطاق  تقييم  أجل  من  ا<سرة  داخل  وإيذائهم  ا<طفال  معاملة 
وسوء  ا<طفال  إيذاء  حاالت  لتحديد  فعال  نظام  ووضع  له،  والتصدي  المنزلي  العنف  لمنع  شاملة  استراتيجية 

معاملتهم واxبالغ عنها وإدارتها. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيض� على ما يلي:

أحكام  أي  وإلغاء  الزوجي،  االغتصاب  فيها  بما  المنزلي،  العنف  أشكال  جميع  يجّرم  قانون  اعتماد  (أ)       
قانونية تتسامح مع مرتكبي العنف المنزلي، وذلك على وجه ا<ولوية؛

(ب)     إنشاء قاعدة بيانات وطنية عن جميع حاالت العنف المنزلي المترّكب ضد ا<طفال؛  

والعادات  والتقاليد  المواقف  لتغيير  عملية  تدابير  واتخاذ  واxيذاء،  للعنف  الجذرية  ا<سباب  معالجة  (ج)      
والممارسات السلوكية التي كثير� ما تبرر العنف المنزلي، وال سيما ضد الفتيات؛

والتصدي  وإهمالهم،  ا<طفال  وإيذاء  المنزلي  العنف  منع  إلى  الرامية  المجتمعية  البرامج  تشجيع  (د)       
المحلي  المجتمع  وأفراد  والمتطوعين  السابقين  الضحايا  إشراك  منها  بطرق  المشاكل  لهذه 

ودعمهم في مجال التدريب؛

(ه)     ضمــان تقديم مستــوى مالئـــم من المساعدة الطبيــــة والقانونيـــة والنفسية والسكن لlطفال   
به  تعّهدت  الذي  االلتزام  مع  يتماشى  بما  اxيواء  دور  عدد  وزيادة  المنزلي،  العنف  ضحايا  والنساء 

الدولة الطرف في االستعراض الدوري الشامل لعام ٢٠٠٩ (A/HRC/٢٩/١١، الفقرة ٩٢-٢١)؛

(و)       تقديم معلومات مفصلة في تقريرها الدوري المقبل عن التدابير المتخذة للتصدي للعنف المنزلي   
ونتائج تلك التدابير.

االستغالل الجنسي واsيذاء الجنسي

تشعر اللجنة بقلق عميق <ن المادة ٣٠٨ من قانون العقوبات تتيح لمرتكبي جريمة االغتصاب اxفالت من   -٣١
العقاب إذا تزوجوا من الفتاة التي اعتدوا عليها. ويساور اللجنة قلق أيض� <ن المادة ٣١٠ من قانون العقوبات تتيح 
اللجنة  وتشعر  ا<خالق".  بفساد  "معروفة  ُتعتبر  الفتاة  كانت  إذا  العقاب  من  اxفالت  الجنسي  اxيذاء  لمرتكبي 
بالقلق أيض� <ن تشريعات الدولة الطرف ال تحمي الفتيان من اxيذاء الجنسي واالستغالل الجنسي، وال تنص على 

أحكام تتناسب مع خطورة الجرائم الجنسية المرتبكة ضد ا<طفال.

وجميع  العقوبات  قانون  من  و٣١٠   ٣٠٨ المادتين  إلغاء  في  التعجيل  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣٢
ا<حكام القانونية التي يمكن استخدامها للتساهل مع المعتدين على ا<طفال جنسي�. وينبغي للدولة الطرف 
الجنسي  اxيذاء  أشكال  جميع  من  الفتيان،  فيهم  بمن  ا<طفال،  لجميع  الكاملة  الحماية  تضمن  أن  أيض� 

واالستغالل الجنسي. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيض� على ما يلي:

(أ)       وضع آليات وإجراءات ومبادئ توجيهية لضمان إلزامية اxبالغ عن حاالت إيذاء ا<طفال واستغاللهم   
جنسي�؛

ا<طفال  لجميع  وفعالة  لlطفال  ومواتية  وسرية  إليها  الوصول  يسهل  إبالغ  قنوات  توفر  ضمان  (ب)     
لتمثيل  قانوني  وصي  أو  الوالدين  أحد  وجود  يوِجب  الذي  الشرط  وإلغاء  االنتهاكات،  هذه  ضحايا 

الطفل الضحية؛

(ج)      تنفيذ أنشطة توعية لمكافحة الوصم االجتماعي لضحايا االستغالل الجنسي واxيذاء الجنسي، بما   
في ذلك سفاح المحارم؛

الضحايا وفق�  التعافي وإعادة اxدماج االجتماعي لlطفال  (د)     ضمان وضع برامج وسياسات من أجل   
<غراض  لlطفال  الجنسي  االستغالل  لمكافحة  العالمي  المؤتمر  اعتمدها  التي  الختامية  للوثائق 
بالبرازيل،  جانيرو  دي  وريو  باليابان،  ويوكوهاما  ستوكهولم،  في  و٢٠٠٨  و٢٠٠١   ١٩٩٦ ا<عوام  في  تجارية 

على التوالي.

الممارسات الضارة

الفتيات،  آالف  وزواج  الطرف،  الدولة  في  القاصرات  الفتيات  زواج  حاالت  في  الزيادة  إزاء  قلقة  اللجنة  تزال  ال   -٣٣
منهن من لم تتجاوز الخامسة عشرة، كل سنة نتيجة اxفراط في اللجوء إلى االستثناءات من السن الدنيا للزواج، 
والسلطة التقديرية الواسعة الممنوحة لقاضي القضاة وا<وصياء القانونيين في ذلك الصدد. ويساور اللجنة قلق 
بشكل خاص <ن حاالت الفقر وحاالت الحمل خارج إطار الزواج غالب� ما تؤدي في الممارسة الواقعية إلى إجازة هذا 

الزواج.

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فاعلة لوضع حد لممارسة الزواج المبكر والقسري. كما تكرر   -٣٤
CRC/C/-) المبكر الزواج  عن  الناشئة  الكثيرة  السلبية  با¦ثار  توعية  حمالت  الطرف  الدولة  تنّفذ  بأن  توصيتها  اللجنة 

JOR/CO/٣، الفقرة ٢٨).

الوصول إلى العدالة وسبل االنتصاف

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعلومات التي قدمها الوفد وتفيد بأن من المتعذر على ا<طفال دون سن   -٣٥
الخامسة عشرة تقديم شكاوى بشأن انتهاكات حقوقهم إذا لم يكن الوالدان أو ا<وصياء القانونيون موجودين 

لمساعدتهم. ويساور اللجنة القلق أيض� إزاء االفتقار إلى آليات لدعم ا<طفال في اxبالغ عن ادعاءاتهم.

وسبل  العدالة  إلى  ا<طفال  وصول  لضمان  الالزمة  التدابير  جميع  اتخاذ  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣٦
واسع  بشكل  عنها  ومعلن  آمنة  إبالغ  آليات  وضع  أمور،  جملة  بين  من  الطرف،  للدولة  وينبغي  الفعالة.  االنتصاف 
الصحة  مجاَلي  في  مساَعدة  خدمات  ا¦ليات  هذه  تترافق  وأن  ا<طفال،  لفائدة  إليها  الوصول  ويسهل  وسرية 
العامة والدعم االجتماعي، وإلغاء شرط حضور والد الطفل لمساعدته في تقديم الشكوى. وتحث اللجنة الدولة 
ووضع  واضحين،  وتدريب  توجيه  على  ا<طفال  شكاوى  يتلقون  الذين  ا<شخاص  حصول  ضمان  على  أيض�  الطرف 

إجراءات تحقيق مراعية للطفل.

هاء- البيئة اoسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و11-9 و18(1 و2) و20 و21 و25 و27(4))

البيئة اoسرية   

CRC/C/-) تكرر اللجنة قلقها <ن القانون ما زال ال يوزع المسؤوليات الوالدية بالتساوي بين ا¦باء وا<مهات  -٣٧
JOR/CO/٣، الفقرة ٤٩)، نظر� الستمرار تطبيق أحكام تمييزية من قانون ا<حوال الشخصية المؤقت لسنة ٢٠١٠. كما

(١٢)

يساور اللجنة قلق إزاء ما يلي:

(أ)        مع أن القانون فرض قيود� معّينة على تعدد الزوجات، فإنه ال يزال يجيزه، وهذه حالة تتعارض مع   
كرامة النساء والفتيات الالتي يدخلن هذا الزواج، وتؤثر سلب� في ا<طفال؛

تمتعهم  دون  يحول  ما  مسلم،  غير  ورجل  مسلمة  المرأة  المولودين  با<طفال  القانون  يعترف  ال  (ب)      
بجميع حقوقهم على قدم المساواة مع ا<طفال ا¦خرين؛

(ج)       في حالة الطالق، تمنح المادة ١٧٣ من قانون ا<حوال الشخصية المؤقت ا<م حضانة أطفالها حتى   
بلوغهم سن الخامسة عشرة، ولكن فقط حتى سن السابعة إذا كانت غير مسلمة.

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تقاسم ا<مهات وا¦باء المسؤولية عن أطفالهم بالتساوي، عمًال   -٣٨
بالفقرة ١ من المادة ١٨ من االتفاقية، وعلى ضمان عدم تمييز القوانين ضد الطفلة. وتحث اللجنة الدولة الطرف 

أيض� على ما يلي:

النساء  ضد  تميز  التي  ا<حكام  جميع  إلغاء  وضمان  المؤقت  الشخصية  ا<حوال  قانون  تنقيح  (أ)   
والفتيات وتؤثر سلب� في أطفالهن، كتلك التي تجيز تعدد الزوجات؛

غير  ورجل  مسلمة  امرأة  بين  زواج  من  المولودين  ا<طفال  ضد  التمييز  أشكال  من  شكل  أي  منع  (ب)   
مسلم، والقضاء عليها؛

لمبدأ  وفق�  القرارات  جميع  اتخاذ  ضمان  بغية  الطفل،  بحضانة  المتعلقة  تشريعاتها  مراجعة  (ج)   
تمّيز  التي  ا<حكام  وإلغاء  االتفاقية،  من  و١٢   ٣ المادتين  مع  تمشي�  وذلك  الفضلى،  الطفل  مصالح 

ضد ا<طفال <مهات غير مسلمات.

أسرية اoطفال المحرومون من بيئة 

أول  وإنشاء   ،٢٠٠٩ لسنة   ٤٩ رقم  اxيوائية  ا<طفال  رعاية  دور  وإدارة  ترخيص  نظام  باعتماد  اللجنة  ترحب   -٣٩
برنامج xيواء ا<طفال في محافظة الزرقاء. لكن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم انخفاض عدد ا<طفال المودعين 
في  كثيرة  أحيان  في  المتزوجات  غير  ا<مهات  أطفال  إيداع  وإزاء  بالتقرير،  المشمولة  الفترة  أثناء  مؤسسات  في 
ا<طفال  يجعل  ما  بعد،  سليم  نحو  على  اxيواء  برنامج  تنظيم  لعدم  أيض�  قلق  اللجنة  ويساور  مؤسسات. 

المحرومين من بيئتهم ا<سرية عرضة ل¯يذاء واxهمال.

تتخذ  بأن  وتوصيها  لlطفال،  البديلة  للرعاية  التوجيهية  المبادئ  إلى  الطرف  الدولة  انتباه  اللجنة  تلفت   -٤٠
تدابير فاعلة للتسريع في االنتقال من إيداع ا<طفال في أطر الرعاية المؤسسية إلى الرعاية ا<سرية، وأن تعزز في 
سبيل ذلك جهودها لوضع نظام لكفالة ا<طفال المحرومين من أسرهم يكون خاضع� للوائح تنظيمية جيدة. 

وينبغي للدولة الطرف أيض� ما يلي:

(١٣)

(أ)       ضمان تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية المناسبة لمراكز الرعاية البديلة وخدمات حماية   
في  إدماجهم  وإعادة  فيها  المودعين  ا<طفال  تأهيل  إعادة  تيسير  أجل  من  الصلة  ذات  الطفل 

المجتمع إلى أقصى حد ممكن؛

(ب)     تقديم الدعم لlمهات غير المتزوجات لتمكينهن من رعاية أطفالهن، وتنظيم حمالت توعية من   
أجل القضاء على الوصم االجتماعي المرتبط بالحمل خارج إطار الزواج؛

(ج)     العمـل على توفيـر ضمانـات مناسبــة ومعايــير واضحــــة تستند إلى احتياجات الطفل ومصالحه   
الفضلى من أجل اتخاذ قرار بشأن إيداعه في أطر الرعاية البديلة من عدمه؛

(د)     ضمان إجراء مراجعة دورية لحاالت إيداع ا<طفال في أطر الرعاية البديلة وفي المؤسسات، ورصد   
جودة الرعاية فيها، بطرق منها توفير قنوات يسهل الوصول إليها من أجل اxبالغ عن سوء معاملة 

ا<طفال ورصده وتصحيحه.

واو-  اsعاقة والصحة اoساسية والرعاية االجتماعية (المواد 6 و18(3) و23 و24 و26 و
27(3-1) و33)

اoطفال ذوو اsعاقة

ا<على  المجلس  وإنشاء   ٢٠٠٧ لسنة   ٣١ رقم  المعوقين  ا<شخاص  حقوق  قانون  باعتماد  اللجنة  ترحب   -٤١
لكنها  اxعاقة (٢٠٠٧-٢٠١٥).  ذوي  لlشخاص  الوطنية  االستراتيجية  اعتماد  عن  فضًال  المعوقين،  ا<شخاص  لشؤون 

تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ)       عدم استخـدام المــادة ٢ من القانــون رقم ٣١ تعريف اxعاقة الوارد في اتفاقية حقوق ا<شخاص   
ذوي اxعاقة، وإنما اعتمادها نموذج� طبي� ل¯عاقة؛

(ب)     محدودية البيانات المتاحة عن ا<طفال ذوي اxعاقة؛  

بصورة  إّال  إدماجهم  تعزز  ال  خاصة  صفوف  في  الحاالت  معظم  في  اxعاقة  ذوي  ا<طفال  وضع  (ج)       
محدودة نظر� لمحدودية التدابير المتخذة لتطوير التعليم الجامع؛

(د)       عدم حصول الغالبية العظمى من ا<طفال ذوي اxعاقة وا<طفال الذين يعانون من صعوبات في   
مختصين،  وموظفين  اجتماعيين  وأخصائيين  معلمين  وجود  مثل  مناسب،  دعم  على  التعلم 

لضمان إدماجهم إدماج� فعاًال في المدارس العادية؛

(ه)     استمرار ّشح التدابير الرامية إلى إدماج ا<طفال ذوي اxعاقة في ا<نشطة الترفيهية والثقافية في   
الدولة الطرف.

في ضوء المادة ٢٣ من االتفاقية وتعليق اللجنة العام رقم ٩(٢٠٠٦) المتعلق بحقوق ا<طفال المعوقين،   -٤٢
هذا  وتعزيز  اxعاقة  مع  التعامل  في  اxنسان  حقوق  على  القائم  النهج  اعتماد  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث 
وبأن  المجتمع،  يضعها  التي  والمواقفية  البيئية  الحواجز  في  تكمن  المعيقة  العوامل  بأن  يعترف  الذي  النهج 
في  فاعلين  ومساهمين  مشاركين  يصبحوا  أن  وبمقدورهم  الخاصة  حقوقهم  اxعاقة  ذوي  ا<طفال  لجميع 

المجتمع. وينبغي للدولة الطرف ما يلي:

(١٤)

(١٦) (١٧) (١٨) (١٩) (٢٠) (٢١) (٢٢) (٢٣) (٢٤)

(٢٥) (٢٦) (٢٧) (٢٨) (٢٩) (٣٠) (٣١) (٣٢) (٣٣) (٣٤) (٣٥)

مع  التعامل  في  االجتماعي  النموذج  يعكس  بما   ٢٠٠٧ لسنة   ٣١ رقم  القانون  من   ٢ المادة  تعديل  (أ)       
اxعاقة؛

نظر�   ،٢٠١٤ لعام  الوطني  التعداد  إطار  في  اxعاقة  ذوي  ا<طفال  عن  مالئمة  بيانات  جمع  تنظيم  (ب)     
<هميتها في وضع برامج وسياسات لهم؛

(ج)       وضـع سياسـة شامـلة من أجـل تطـوير التعليـم الجامع وضمان منحه ا<ولوية على إيداع ا<طفال   
العقلية  اxعاقات  ذوي  ا<طفال  إلى  خاص  بشكل  االلتفات  مع  متخصصة،  مؤسسات  في 

والمتعددة؛

(د)      تشغيل أعداد كافية من المعلمين والمهنيين المتخصصين لتقديم الدعم الفردي لlطفال في   
جميع المدارس، وضمان تدريب جميع المهنيين تدريب� مناسب� ليتمكن جميع ا<طفال ذوي اxعاقة 

من التمتع بصورة فعالة بحقهم في تعليم جامع ذي جودة؛

(ه)     اتخاذ جميع التدابير الالزمة لضمان إدماج ا<طفال ذوي اxعاقة في ا<نشطة الترفيهية والثقافية؛  

الوصم  مكافحة  أجل  من  وا<سر  العامة  وجمهور  الحكومة  تستهدف  توعية  حمالت  تنفيذ  (و)     
االجتماعي والتحامل اللذين يعاني منهما ا<طفال ذوو اxعاقة، وتعزيز صورة إيجابية عن ا<طفال 

والبالغين ذوي اxعاقة؛

(ز)       النظر في التصديق على البروتوكول االختياري التفاقية حقوق ا<شخاص ذوي اxعاقة.  

الصحة والخدمات الصحية

عن  فضًال  ا<طفال،  ووفيات  النفاسية  الوفيات  خفض  صعيد  على  المحرز  الكبير  بالتقدم  اللجنة  ترحب   -٤٣
اعتراف الدولة الطرف بالحاجة إلى مزيد من الجهود لخفض معدل وفيات ا<طفال دون سن الخامسة. وتالحظ 
اللجنة باهتمام أيض� إقرار قانون الضمان االجتماعي المؤقت رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ الذي يمنح ا<طفال الحق في التمتع 

بعدد من إعانات الضمان االجتماعي. لكن قلق� بالغ� يساور اللجنة لما يلي:

(أ)        المعدالت المفزعة لسوء التغذية بين ا<طفال في مخيم الزعتري؛  

(ب)     سـوء التغذيـة الـذي ال يزـال يؤثـر بصـورة أكبـر في ا<طفـال الذيـن يعيشـون في المناطــــــق النائية   
وا<طفال المنتمين <فقر الشرائح السكانية؛

(ج)       ا<مراض المعدية التي ال تزال ا<سباب الرئيسية لمراضة ا<طفال؛  

(د)       تغطية جميع ا<طفال بالتأمين الصحي التي لم تتحقق بعد.  

يمكن  صحي  مستوى  بأعلى  التمتع  في  الطفل  حق  بشأن   (٢٠١٣)١٥ رقم  العام  اللجنة  تعليق  ضوء  في   -٤٤
بلوغه، توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف حصول جميع ا<طفال بالتساوي على خدمات صحية ذات جودة 
ا<طفال  سيما  وال  وتهميش�،  حرمان�  الحاالت  أشد  في  لlطفال  ا<ولوية  منح  إلى  تهدف  تدابير  اعتماد  طريق  عن 
تتخذ  أن  أيض�  الطرف  للدولة  وينبغي  المعدية.  وا<مراض  ا<طفال  تغذية  لسوء  التصدي  طريق  وعن  الالجئين، 

التدابير الالزمة من أجل شمول جميع ا<طفال بالتأمين الصحي على النحو الواجب.

صحة المراهقين

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تجريم اxجهاض في جميع الحاالت بموجب المادة ٣٢١ من قانون العقوبات،   -٤٥
ويساور  للخطر.  حياتهن  تعّرض  مأمونة  غير  بطريقة  الخفاء  في  اxجهاض  إلى  المراهقات  لجوء  إلى  يؤدي  ما 
اللجنة قلق أيض� إزاء عدم توفر معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين صحة المراهقين، بما 

في ذلك عن طريق التثقيف في مجال الصحة الجنسية واxنجابية وتحسين خدمات الصحة العقلية للشباب.

في ضوء تعليق اللجنة العام رقم ٤(٢٠٠٣) المتعلق بصحة المراهقين ونمّوهم في إطار اتفاقية حقوق   -٤٦
الطفل وتعليقها العام رقم ١٥(٢٠١٣) المتعلق بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، تحث 
اللجنة الدولة الطرف على أن تزيل صفة الجرم عن اxجهاض، وأن تراجع تشريعاتها، بشكل خاص من أجل كفالة 
دائم�.  واحترامها  اxجهاض  قرارات  في  ا<طفال  آراء  سماع  تضمن  وأن  الحوامل،  للمراهقات  الفضلى  المصالح 
شاملة  سياسة  الطرف  الدولة  تعتمد  بأن  وتوصي   (٦٥ الفقرة   ،٣/CRC/C/JOR/CO) السابقة بتوصيتها  اللجنة  وتذّكر 
في  واxنجابية  الجنسية  الصحة  مجال  في  التثقيف  إدراج  تضمن  وبأن  واxنجابية،  الجنسية  المراهقين  لصحة 
وا<مراض  المبكر  الحمل  منع  على  بتركيز  والمراهقين،  المراهقات  لفائدة  وتوجيهه  اxلزامية  المدرسية  المناهج 

المنقولة جنسي�.

اsيدز وفيروس نقص المناعة البشرية

البشرية/اxيدز  المناعة  نقص  فيروس  مكافحة  بشأن  الوطنية  االستراتيجية  بالخطة  اللجنة  ترحب   -٤٧
بفيروس  المعرفة  إلى  كبير  بشكل  عموم�  والسكان  المراهقين  افتقار  استمرار  بقلق  تالحظ  أنها  غير   ،(٢٠١٢-٢٠١٦)
المشورة  خدمات  إلى  والفتيات  النساء  وصول  تعّذر  إزاء  أيض�  بالقلق  اللجنة  وتشعر  البشرية/اxيدز.  المناعة  نقص 
ل¯صابة  عرضة  ا<شد  الفئات  على  الذكرية  الواقيات  توزيع  ضمان  وعدم  الحوامل،  رعاية  عيادات  في  والفحص 

بالفيروس، بمن في ذلك المراهقون.

وحقوق  البشرية/اxيدز  المناعة  نقص  بفيروس  المتعلق   (٢٠٠٣)٣ رقم  العام  اللجنة  تعليق  ضوء  في   -٤٨
الطفل، توصي اللجنة بأن تحّسن الدولة الطرف إمكانية الحصول على معلومات وخدمات ذات جودة ومناسبة 
بأن  اللجنة  وتوصي  واxنجابية.  الجنسية  والصحة  البشرية/اxيدز  المناعة  نقص  فيروس  مجال  في  ا<طفال  لسن 
بين  المشترك  المتحدة  ا<مم  برنامج  منها  جهات  من  التقنية  المساعدة  ذلك  سبيل  في  الطرف  الدولة  تلتمس 

منظمات ا<مم المتحدة لمكافحة اxيدز ومنظمة ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

المستوى المعيشي

ترحب اللجنة بالتقدم الهام الذي أحرزته الدولة الطرف على صعيد التنمية البشرية، لكنها تشعر بالقلق   -٤٩
<ن وطأة الفقر في الدولة الطرف تطال ا<طفال أكثر من غيرهم بكثير، و<ن صندوق المعونة الوطنية ما زال ال 
في  العجز  تقليص  إلى  تهدف  مالية  سياسات  اعتماد  <ن  أيض�  بالقلق  اللجنة  وتشعر  كاٍف.  بشكل  يشملهم 
الفترة  في  الفقر  مكافحة  صعيد  على  الطرف  الدولة  أحرزته  الذي  التقدم  في  سلب�  أّثر  الوطنية  الميزانية 
المشمولة بالتقرير. ويساور اللجنة قلق كذلك <ن الكثير من ا<سر الفلسطينية تعيش في فقر في الدولة الطرف 
وضع  إلى  تفتقر  كونها  المجانية  ا<ساسية  الخدمات  أو  الوطنية  المعونة  صندوق  من  االستفادة  عليها  ويتعذر 

قانوني.

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إجراء مشاورات محددة ا<هداف مع ا<سر وا<طفال ومنظمات   -٥٠
االستراتيجيات  تعزيز  أجل  من  ا<طفال  فقر  مسألة  بشأن  الطفل  حقوق  مجال  في  الناشطة  المدني  المجتمع 
منح  تضمن  أن  أيض�  الطرف  للدولة  وينبغي  الفقر.  من  الحد  خطة  في  الطفل  حقوق  إعمال  إلى  الرامية  والتدابير 
ا<طفال الذي يعيشون في فقر ا<ولوية في صندوق المعونة الوطنية وإجراء تقييمات ٣<ثر السياسات والتدابير 
الهادفة إلى تقليص العجز في الميزانية الوطنية على ا<طفال. وتحث اللجنة الدولة الطرف على معالجة الوضع 
لlطفال  المجانية  ا<ساسية  الخدمات  تقديم  وضمان  فيها،  تقيم  التي  الفلسطينية  لlسر  القانوني 

الفلسطينيين وشمولهم في صندوق المعونة الوطنية.

زاي- التعليم واoنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28 و29 و30 و31)

التعليم، بما يشمل التدريب والتوجيه المهنيين

معدل  من  للحد  بالتقرير  المشمولة  الفترة  في  الطرف  الدولة  بذلتها  التي  الجهود  بارتياح  اللجنة  تالحظ   -٥١
التسرب وتطوير التعليم المبكر. لكنها ال تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

عن  فضًال  أردنيين،  غير  وآباء  أردنيات  <مهات  ا<طفال  بينهم  ومـن  ا<ردنييـن،  غيـر  ا<طفـال  تعـرض  (أ)       
ا<حيان،  بعض  في  ا<ردنية،  الجنسية  منهم  ُسحبت  ممن  فلسطيني  أصل  من  لوالدين  ا<طفال 
غير  وهم  الحكومية،  والثانوية  االبتدائية  بالمدارس  بالتحاقهم  يتعلق  فيما  تمييزية  لممارسات 

مؤهلين لالستفادة من التعليم العام المجاني؛

(ب)     محدودية فرص وصول الشابات المتزوجات إلى نظام التعليم؛  

(ج)       مالحظة زيادة في عدد الطالب، وال سيما الفتيان، الذين تسربوا من المدارس <سباب اقتصادية على   
مدار ا<عوام ا<خيرة؛

(د)      استمرار انتشار العنف في المدارس على نطاق واسع، وال سيما ضد ا<طفال ¦باء غير أردنيين.  

تحث اللجة الدولة الطرف على ما يلي:  -٥٢

(أ)       اتخاذ تدابير فورية لضمان تمتع جميع ا<طفال الذين يعيشون فيها بحقهم في تعليم ابتدائي   
مجاني دون تمييز، وتحقيق� لذلك، تعديل التشريعات والتصدي للممارسات التي تؤدي إلى التمييز 

ضد ا<طفال من أصل فلسطيني وا<طفال <مهات أردنيات وآباء غير أردنيين؛

(ب)    ضمان دعم المراهقات الحوامل وا<مهات المراهقات ومساعدتهن على مواصلة تعليمهن في   
المدارس العادية؛

(ج)       اتخاذ التدابير الالزمة لتحسين القدرة على الوصول إلى التعليم وتحسين جودته، وتوفير تدريب ذي   
جودة للمعلمين، بتركيز خاص على المناطق الريفية بغية التصدي لمشكلة التسرب من المدرسة؛

(د)      مواصلة التوسع في تعليم الطفولة المبكرة وفق سياسة شاملة وكلية لرعاية الطفولة المبكرة   
ونمائها.

أهداف التعليم

ترحب اللجنة بالمبادرات الرامية إلى تعميم المنظور الجنساني في التعليم التي وردت في تقرير الدولة   -٥٣
بالقلق  تشعر  لكنها  السلبية.  النمطية  الصور  تتحدى  للمعلمين  وأدلة  مدرسية  كتب  تطوير  وبخاصة  الطرف، 
صورتهن  تقوض  التي  الفتيات،  ضد  الراسخة  السلبية  النمطية  الصور  الستمرار  التصدي  عن  المبادرات  هذه  لقصور 

عن أنفسهن. كما تأسف اللجنة لعدم بذل جهود كافية لتطوير التعليم في مجاَلي التسامح والسالم.

على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث  التعليم،  بأهداف  المتعلق   (٢٠٠١)١ رقم  العام  اللجنة  تعليق  مراعاة  مع   -٥٤
تعزيز الجهود التي تبذلها لتعميم المناهج التعليمية غير القائمة على صور نمطية التي تتصدى لlسباب البنيوية 
جميع المستويات. وتوصي  للتمييز الجنساني، وتعزيز الفرص التعليمية واxنجاز التعليمي للفتيات والفتيات على 
المناهج  في  والسالم  التسامح  مجاَلي  في  التثقيف  xدماج  جهودها  الطرف  الدولة  تكثف  بأن  أيض�  اللجنة 

المدرسية.

حاء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب)-(د) و
(38-40

اoطفال ملتمسو اللجوء واoطفال الالجئون

تثني اللجنة على الدولة الطرف لجميع التدابير التي اتخذتها من أجل التعامل مع التدفق الهائل لالجئين   -٥٥
من  العاملين  ا<طفال  بشؤون  الخاصة  الوطنية  اللجنة  إنشاء  ذلك  في  بما  ا<طفال،  من  ونصفهم  السوريين، 
الالجئين السوريين. لكن اللجنة قلقة إزاء استمرار تعّذر حصول معظم ا<طفال الالجئين السوريين على التعليم، 
القسري،  والزواج  المنزلي  للعنف  النطاق  الواسع  واالنتشار  العمل  في  واالستغالل  التغذية  لسوء  تعرضهم  وإزاء 
التي  المعاملة  إزاء  أيض�  عميق  قلق  اللجنة  ويساور  أردنيين.  شرطة  أفراد  إلى  المنسوبة  العنف  حاالت  بعض  وإزاء 

تتلقاها ا<سر وا<طفال من الالجئين الفلسطينيين الفاّرين من الجمهورية العربية السورية، وبخاصة ما يلي:

(أ)        الموقف الذي تعتمــده السلطات مـنذ كانــــون الثانــي/يناير ٢٠١٣ المتمثل في منع منهجي لدخول   
ا<سر الالجئة الفلسطينية الفاّرة من الجمهورية العربية السورية، فضًال عن ترحيل عشرات ا<طفال 

الفلسطينيين الذين دخلوا البلد وإعادتهم إلى الجمهورية العربية السورية؛

(ب)     حاالت ُمنعت فيها أمهات فلسطينيات فررن من الجمهورية العربية السورية من دخول ا<ردن، في   
حين ُسمح <زواجهن وأطفالهن السوريين بالدخول؛

(ج)     حـاالت ُسمـح فيهـا <طفال أصيـــبوا في الجمهـورية العربيــة السورية بدخول ا<ردن لتلقي العالج   
إلى  جرحى  فلسطينيون  أطفال  فيها  ُرّحل  وحاالت  بالدخول،  <سرهم  التصريح  دون  لكن  الطبي 

الجمهورية العربية السورية، في حين ُسمح <مهاتهم ا<ردنيات بالبقاء في الدولة الطرف.

ا<وضاع  لتحسين  محددة  برامج  وتنفيذ  المالئمة  التدابير  جميع  اتخاذ  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٥٦
والرعاية  التعليم  على  الحصول  على  قدرتهم  منها  أمور  جملة  وضمان  السوريين،  الالجئين  لlطفال  المعيشية 
الصحية والتغذية الجيدة، وحمايتهم من شتى أشكال االستغالل في العمل والعنف، وممارسات الزواج القسري 
أو المبكر فيما يتعلق بالفتيات الصغيرات. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان عدم منع أي طفل الجئ 
فلسطيني فاّر من الجمهورية العربية السورية من دخول ا<ردن أو ترحيله ليعود إلى الجمهورية العربية السورية، 
وعلى ضمان أن يعامل هؤالء ا<طفال أسوًة با<طفال السوريين في الدولة الطرف. وتوصي اللجنة أيض� بأن تصّدق 

الدولة الطرف على االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين لعام ١٩٥١ وبروتوكولها لعام ١٩٦٧.

االستغالل االقتصادي، بما في ذلك عمل اoطفال

ترحب اللجنة بمشروع "مكافحة عمل ا<طفال عن طريق التعليم" الذي أطِلق في تشرين الثاني/نوفمبر   -٥٧
٢٠٠٨، فضًال عن تعيين عشرين ضابط ارتباط في مجال عمل ا<طفال في عام ٢٠١٠، لكنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

وتجارة  الجملة  تجارة  قطاعات  في  العمل  في  رئيسي،  بشكل  فتيان  وهم  ا<طفال،  آالف  استمرار  (أ)        
التجزئة والزراعة، وانتشار عمل ا<طفال على نطاق واسع بين الالجئين السوريين؛

(ب)    مواجهة عدد من الفتيات الالتي يشتغلن عامالت منزليات أوضاع� قاسية، وتعّرضهن بشكل كبير   
ل¯يذاء البدني والجنسي؛

(ج)      تعزيز وحدة عمل ا<طفال لم يؤّد إلى زيادة اxدانات بحق مستغّلي ا<طفال.  

تحث اللجنة الدولة الطرف على تسريع جهودها للقضاء على عمل ا<طفال. وينبغي للدولة الطرف منح   -٥٨
منزليات.  عامالت  يشتغلن  الالتي  الفتيات  وبخاصة  ا<طفال،  عمل  أشكال  أسوأ  من  ا<طفال  النتشال  ا<ولوية 
بأن  أيض�  اللجنة  وتوصي  اقتصادي�.  ا<طفال  مستغّلي  ضد  قضائية  دعاوى  تحريك  ضمان  الطرف  للدولة  وينبغي 
تصّدق الدولة الطرف على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ١٨٩(٢٠١١) المتعلقة بالعمل الالئق للعمال المنزليين، 

وبأن تواصل التماس مساعدة البرنامج الدولي للقضاء على عمل ا<طفال.

أطفال الشوارع

تأسف اللجنة إزاء استمرار ضعف المعرفة فيما يتعلق بظاهرة ا<طفال العاملين في الشوارع وحالتهم،   -٥٩
الشوارع  أطفال  على  القبض  إلقاء  في  الشرطة  استمرار  إزاء  خاص  بقلق  اللجنة  وتشعر  السابقة.  توصياتها  رغم 
واضحة  استراتيجية  إلى  االفتقار  استمرار  وإزاء  ذووهم،  يكفلهم  أن  إلى  الزمن  من  قصيرة  فترات  واحتجازهم 

xعادة تأهيل أولئك ا<طفال وتلبية احتياجاتهم.

مّدهم  بل  الشوارع واحتجازهم،  إلقاء القبض على أطفال  عدم  الطرف على ضمان  اللجنة الدولة  تحث   -٦٠
واللباس  التغذية  من  يكفيهم  بما  وتزويدهم  معهم،  العمل  على  مدربين  مرشدين  طريق  عن  بالمساعدة 
والمأوى، فضًال عن الخدمات االجتماعية والصحية، بما فيها خدمات التعافي وإعادة اxدماج االجتماعي، والفرص 
ما  بحسب  الكامل،  نمائهم  دعم  بغية  الحياتية  المهارات  على  والتدريب  المهني  التدريب  تشمل  التي  التعليمية 

أوصت به اللجنة سابق�.

بيع اoطفال واالتجار بهم واختطافهم

االتجار  لمنع  الوطنية  واالستراتيجية   ،٢٠٠٩ لسنة   ٩ رقم  بالبشر  االتجار  منع  قانون  باعتماد  اللجنة  ترحب   -٦١
ا<طفال  اعتبار  يمكن  ال  أنه  إلى  الحوار  أثناء  اxشارة  وتالحظ  عملها.  وإطار   ٢٠١٠ آذار/مارس  في  ُأطِلقت  التي  بالبشر 
ضحايا االتجار جناة، لكنها تشعر بقلق بالغ إزاء اعتراف الوفد باحتمال إيداع ا<طفال الضحايا في مرافق االحتجاز 
لlطفال  وعبور  وجهة  بلد  تزال  ال  الطرف  الدولة  <ن  أيض�  قلق  اللجنة  ويساور  لهم.  ملجأ  توفر  لعدم  نظر� 
الفترة  في  بالبشر  االتجار  بجرائم  المدانين  ا<شخاص  عدد  و<ن  با<شخاص،  الجنسي  واالتجار  للسخرة  المعرضين 
خدمات  إلى  الضحايا  معظم  أحيل  إذ  االتجار،  لضحايا  المقدمة  الحماية  ولقصور  قليًال،  ظل  بالتقرير  المشمولة 

إيواء تديرها منظمات غير حكومية.

تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لتنفيذ قانون منع االتجار بالبشر رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ تنفيذ�   -٦٢
الجريمة.  خطورة  مع  تتناسب  بهم  عقوبات  وإنزال  وإدانتهم  فعالة  بصورة  با<طفال  المّتجرين  ومالحقة  فعاًال، 
وينبغي للدولة الطرف أن تضمن عدم إيداع أي من ا<طفال الضحايا في مرافق االحتجاز، وإنما تزويدهم بخدمات 

حماية وإعادة تأهيل شاملة، بما فيها المأوى المناسب.

إدارة قضاء اoحداث

تنظر اللجنة بإيجابية إلى إنشاء إدارة شرطة ا<حداث عام ٢٠١١ في العاصمة عّمان من أجل دعم عملية   -٦٣
العدالة اxصالحية، ووضع "برنامج ِفَرق الدمج المجتمعي وا<سري" لتحويل ا<طفال الجانحين، لكنها تشعر 

بالقلق إزاء بقاء السن الدنيا للمسؤولية الجنائية سبع سنوات. ويساورها قلق أيض� إزاء ما يلي:

(أ)         عدم إدراج نص في مشروع قانون ا<حداث xنشاء محاكم أحداث متخصصة، وافتقاره إلى أحكام   
بشأن تقديم المساعدة القانونية المجانية لlطفال، وفرضه عقوبات تقيد الحرية أكثر من تقديمه 
بدائل لالحتجاز، وعدم تعامله مع نتائج عمليات تفتيش مرافق االحتجاز التي يوَدع فيها ا<طفال أو 

متابعة تلك العمليات؛

(ب)     محاكمة ا<طفال في محاكم البالغين في حالة اشترك في ارتكاب الجريمة بالغون وأطفال؛  

(ج)       استمرار وجود ضعف واضح في التعليم المتعلق بعدالة ا<حداث.  

لlحداث  والتأهيلية  اxصالحية  للعدالة  نظام  لوضع  جهودها  الطرف  الدولة  تعزز  بأن  اللجنة  توصي   -٦٤
يتماشى تماشي� كامًال مع االتفاقية، وبخاصة المواد ٣٧ و٣٩ و٤٠، ومع معايير ذات صلة أخرى، ومع تعليق اللجنة 
العام رقم ١٠(٢٠٠٧) المتعلق بحقوق الطفل في قضاء ا<حداث. وبصورة خاصة، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما 

يلي:

إلى  الجنائية  المسؤولية  سن  ترفع  ا<حداث  قانون  لمشروع  معدلة  صيغة  اعتماد  في  التعجيل  (أ)        
مستوى مقبول دولي�، بحسب ما أوصت به اللجنة سابق�؛

(ب)     ضمان أن القانون الجديد ينص على إنشاء محاكم أحداث متخصصة تركز على العدالة اxصالحية   
الدعاوى  وطيلة  اxجراءات  من  مبكرة  مرحلة  في  لlطفال  المجانية  القضائية  المساعدة  وتقدم 

القضائية؛

(ج)       ضمان اللجوء إلى االحتجاز، بما في ذلك االحتجاز رهن المحاكمة، كتدبير أخير و<قصر وقت ممكن،   
بغية  منتظمة  بصورة  التدبير  هذا  مراجعة  وضمان  الخطورة،  شديدة  الجرائم  قضايا  في  حتى 
سحبه. وينبغي أن ُتمنح ا<ولوية ما أمكن إلى التدابير البديلة لالحتجاز، مثل التحويل أو إطالق السراح 

تحت المراقبة أو الوساطة أو اxرشاد أو خدمة المجتمع؛

(د)      تعيين قضاة متخصصين لlطفال وضمان تلّقيهم التعليم والتدريب المالئمين؛  

(ه)     االستفادة من أدوات المساعدة التقنية التي وضعها الفريق المشترك بين الوكاالت المعني بقضاء   
والجريمة  بالمخدرات  المعني  المتحدة  ا<مم  مكتب  ومنها  فيه،  العضو  والجهات  ا<حداث 
الحكومية،  غير  والمنظمات  اxنسان  لحقوق  السامية  المتحدة  ا<مم  ومفّوضية  واليونيسيف 

والتماس المساعدة التقنية في مجال عدالة ا<حداث من أعضاء الفريق.

اoطفال ضحايا الجرائم والشهود عليها

توصي اللجنة أيض� بأن تضمن الدولة الطرف وضع ا<حكام وا<نظمة القانونية المناسبة من أجل توفير   -٦٥
الحماية المطلوبة بموجب االتفاقية إلى جميع ا<طفال ضحايا الجرائم و/أو الشهود عليها، مثل ا<طفال ضحايا 
هذه  على  الشهود  وا<طفال  واالتجار،  واالختطاف  واالقتصادي،  الجنسي  واالستغالل  المنزلي،  والعنف  اxيذاء، 
الجرائم، وبأن تراعي بصورة كاملة المبادئ التوجيهية بشأن العدالة في ا<مور المتعلقة با<طفال ضحايا الجريمة 

والشهود عليها.

طاء- التصديق على البروتوكول االختياري المتعلق بإجراء تقديم البالغات

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء   -٦٦
تقديم البالغات، في سبيل المضي في تعزيز إعمال حقوق الطفل.

ياء- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق اsنسان

الصكوك  على  تصدق  بأن  الطفل،  حقوق  إعمال  تعزيز  في  المضي  سبيل  في  الطرف،  الدولة  اللجنة  توصي   -٦٧
االختفاء  من  ا<شخاص  جميع  لحماية  الدولية  االتفاقية  وهي  بعد،  إليها  تنضم  لم  التي  اxنسان  لحقوق  ا<ساسية 
البروتوكوالت  عن  فضًال  أسرهم،  وأفراد  المهاجرين  العمال  جميع  حقوق  لحماية  الدولية  واالتفاقية  القسري، 
بالحقوق  الخاص  الدولي  والعهد  والسياسية،  المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  من  بكل  الملحقة  االختيارية 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب 

وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق ا<شخاص ذوي اxعاقة.

كاف- المتابعة والنشر

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الالزمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في   -٦٨
العليا  والمحكمة  المعنية  والوزارات  والبرلمان  الدولة  رأس  إلى  إحالتها  منها  بوسائل  الختامية،  المالحظات  هذه 

والسلطات المحلية للنظر فيها على النحو الالزم واتخاذ مزيد من اxجراءات بشأنها.

التي  الخطية  والردود  والخامس  الرابع  الدوريين  للتقريرين  الجامع  التقرير  ُيتاح  بأن  أيض�  اللجنة  وتوصي   -٦٩
منها  بطرق  البلد،  بلغات  واسع  نطاق  على  الختامية)  الصلة (المالحظات  ذات  والتوصيات  الطرف  الدولة  قدمتها 
ومجموعات  اxعالم  ووسائل  المدني  المجتمع  ومنظمات  العامة  لجمهور  الحصر،  ال  المثال  سبيل  على  اxنترنت 
بها  الملحقة  االختيارية  والبروتوكوالت  االتفاقية  بشأن  النقاش  إثارة  بغية  وا<طفال،  المهنية  والفئات  الشباب 

والتوعية بها وتنفيذها ورصدها.

الم- التقرير المقبل

ُتدرج  وأن   ٢٠١٩ حزيران/يونيه   ٢٢ بحلول  السادس  الدوري  تقريرها  تقدم  أن  إلى  الطرف  الدولة  اللجنة  تدعو   -٧٠
المنسقة  التوجيهية  للمبادئ  يمتثل  أن  للتقرير  وينبغي  الختامية.  المالحظات  هذه  متابعة  عن  معلومات  فيه 
٢٠١٠ (CRC/C/٥٨/Rev.٢ و ١ تشرين ا<ول/أكتوبر  لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في 

Corr.١)، وأّال يتجاوز عدد كلماته ٢٠٠ ٢١ كلمة (انظر قرار الجمعية العامة ٢٦٨/٦٨ المؤرخ ٩ نيسان/أبريل ٢٠١٤، الفقرة ١٦). 
وفي حالة تجاوز التقرير المقدم العدد المحدد للكلمات، سُيطلب إلى الدولة الطرف اختصاره وفق� للقرار المشار 
إليه أعاله. وفي حالة لم تتمكن الدولة الطرف من مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، ال يمكن ضمان ترجمة التقرير 

<غراض النظر فيه من جانب هيئة المعاهدة.

للشروط  وفق�  المستجدات  آخر  تتضمن  أساسية  وثيقة  تقديم  إلى  أيض�  الطرف  الدولة  اللجنة  وتدعو   -٧١
اعتمدها  التي  التقارير،  لتقديم  المنسقة  التوجيهية  المبادئ  في  الواردة  المشتركة  ا<ساسية  بالوثيقة  المتعلقة 
االجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق اxنسان في حزيران/يونيه ٢٠٠٦ (HRI/GEN/٢/Rev.٦، الفصل 
ا<ول). وال ينبغي أن يتجاوز عدد كلمات الوثيقة ا<ساسية ٤٠٠ ٤٢ كلمة، كما حددته الجمعية العامة في قرارها ٢٦٨/٦٨ 

(الفقرة ١٦).

ُتجمع  التي  البيانات  وتحلل  البيانات،  لجمع  ومركزي�  شامًال  نظام�  الطرف  الدولة  تنشئ  بأن  اللجنة  توصي   -٧
الستخدامها كأساس لتقييم التقدم المحرز والمساعدة في تصميم سياسات وبرامج لتنفيذ البروتوكول االختياري. 
االجتماعية  والخلفية  والقومي  اxثني  وا<صل  الجغرافي  والموقع  والجنس  السن  حسب  البيانات  تصنيف  وينبغي 
عدد  عن  بيانات  جمع  أيض�  وينبغي  االختياري.  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  تحليل  تسهيل  أجل  من  االقتصادية، 
المالحقات القضائية واxدانات، مصنفة حسب طبيعة الجريمة. وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف تعاونها التقني 

في ذلك الصدد مع جهات منها منظمة ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج ا<مم المتحدة اxنمائي.

رابعS- تدابير التنفيذ العامة

خطة العمل الوطنية

سيما  وال  االختياري،  البروتوكول  بتنفيذ  صلة  لها  شتى  وطنية  وخطط  استراتيجيات  وجود  اللجنة  تالحظ   -٨
االستراتيجية الوطنية لمنع االتجار بالبشر. ولكنها تشعر مع ذلك بالقلق إزاء عدم وجود اتساق أو تنسيق جيد فيما بين 

تلك االستراتيجيات، ما يؤثر في قدرة الدولة الطرف على التصدي لجميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري.

التي  المسائل  جميع  معالجة  إلى  تحديد�  تهدف  وطنية  عمل  خطة  الطرف  الدولة  تضع  بأن  اللجنة  توصي   -٩
يشملها البروتوكول االختياري، وبأن تضع أهداف� ومؤشرات واضحة وُتوفر الموارد البشرية والمالية المناسبة من أجل 
البروتوكول  أحكام  جميع  بتنفيذ  خاص�  اهتمام�  تولي  أن  لها  ينبغي  بذلك،  الطرف  الدولة  قيام  ولدى  تنفيذها. 
االختياري، مع مراعاة الوثائق الختامية التي اعتمدها المؤتمر العالمي لمكافحة االستغالل الجنسي لlطفال <غراض 

تجارية في ا<عوام ١٩٩٦ و٢٠٠١ و٢٠٠٨ في ستوكهولم، ويوكوهاما باليابان، وريو دي جانيرو بالبرازيل، على التوالي.

التنسيق والتقييم   

تالحظ اللجنة تقاسم عدة وزارات مسؤولية تنفيذ البروتوكول االختياري، واضطالع المجلس الوطني لشؤون   -١٠
ا<سرة والمجلس ا<على لشؤون ا<شخاص المعوقين بدور أيض� في ذلك الصدد، لكنها تشعر بالقلق إزاء االفتقار إلى 

آلية مخصصة تحديد� لتنسيق عملية تنفيذ البروتوكول االختياري وتقييمها.

توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف آلية تنسيق قادرة على االضطالع بالقيادة واxشراف العام الفعال على   -١١
وتنفيذها،  الطفل  حقوق  مجال  في  السياسات  بوضع  ُتعنى  التي  المختلفة  والوزارات  الوكاالت  بين  التنسيق  صعيد 

وبرصد تنفيذ البروتوكول االختياري.

النشر والتوعية   

يساور اللجنة القلق إزاء االفتقار إلى أنشطة منهجية وشاملة لنشر البروتوكول االختياري بحد ذاته والتوعية   -١٢
به، <ن ذلك ُيسهم في تدّني مستوى فهم الجرائم المشمولة به بين الناس عامة وا<طفال والفئات المهنية العاملة 
مع ا<طفال ومن أجلهم. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء استمرار التستر على جرائم بيع ا<طفال واستغاللهم في 
البغاء وفي المواد اxباحية والتكتم عنها إلى حد بعيد، نظر� إلى الحساسية االجتماعية الثقافية التي تحيط بها في 

الدولة الطرف.

توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها لنشر أحكام البرتوكول االختياري على نطاق واسع بين الناس   -١٣
عامة، بمن فيهم ا<طفال - بطريقة مواتية لهم - وأسرهم ومجتمعاتهم المحلية. وينبغي للدولة الطرف أيض� ما 

يلي:

وضع برامج تثقيفية مراعية لنوع الجنس بشأن التدابير والمساعدة وآليات اxبالغ الرامية إلى منع  (أ)   
مع  وثيق  بتعاون  وذلك  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  للجرائم  ضحايا  ا<طفال  وقوع 

المجتمعات المحلية وا<طفال الضحايا؛

االبتدائي  التعليم  مناهج  في  منظمة  بصورة  االختياري  بالبروتوكول  المتصلة  المسائل  إدراج  (ب)   
والثانوي؛

الشرطة  أفراد  سيما  وال  الصلة،  ذات  المهنية  الفئات  جميع  بين  االختياري  البروتوكول  نشر  (ج)    
الوطني  المجلس  وأعضاء  االجتماعيين  وا<خصائيين  اxعالم  وممثلي  العاّمين  والمدعين  والقضاة 

لشؤون ا<سرة والوزارات المعنية.

التدريب

ترحب اللجنة بأنشطة التدريب في مجال االتجار بالبشر التي ُنّظمت للقضاة والمدعين العاّمين بالتعاون مع   -١٤
في  الرسمية  الحدودية  النقاط  في  العاملين  الموظفين  وبتدريب  حكومية،  غير  ومنظمات  دولية  حكومية  منظمات 
كافية  غير  تزال  ال  االختياري  البروتوكول  على  التدريب  أنشطة  <ن  بالقلق  تشعر  لكنها  االتجار،  ضحايا  تحديد  مجال 

بشكل عام وال تصل إلى جميع المهنيين العاملين مع ا<طفال ومن أجلهم.

المشمولة  المجاالت  جميع  على  التخصصات  متعددة  تدريب  برامج  الطرف  الدولة  تضع  بأن  اللجنة  توصي   -١٥
المصلحة.  أصحاب  من  وغيرها  المحلية  المجتمعات  مشاركة  على  تقوم  عملية  طريق  عن  االختياري  بالبروتوكول 
ومن  ا<طفال  مع  يعملون  وأفراد  ومؤسسات  مهنية  فئات  من  الشأن  أصحاب  لجميع  التدريب  هذا  إتاحة  وينبغي 
أجلهم. وتوصي اللجنة كذلك بأن تكفل الدولة الطرف إجراء تقييم منهجي لجميع برامج التدريب على البروتوكول 

االختياري بغية تعزيز تأثيرها ومدى أهميتها.

تخصيص الموارد   

للخطط  الالزمة  الموارد  توفر  لضمان  سنوية  منح�  يخصص  العامة  الموازنة  قانون  أن  اللجنة  تالحظ   -١٦
الميزانية  مخصصات  عن  معلومات  وجود  لعدم  تأسف  لكنها  الطفل،  بحقوق  المتعلقة  الوطنية  واالستراتيجيات 

المرصودة بوضوح <نشطة مصممة تحديد� لتنفيذ البروتوكول االختياري من قبل الوزارات المعنية.

بطرق  االختياري،  البروتوكول  لتنفيذ  واضحة  ميزانية  مخصصات  الطرف  الدولة  تحدد  بأن  اللجنة  توصي   -١٧
منها رصد مخصصات من الميزانية العادية للموارد البشرية والتقنية والمالية الالزمة لوضع برامج تتصل بأحكام 
البروتوكول االختياري، وال سيما في مجال التحقيقات الجنائية والمساعدة القانونية والتعافي البدني والنفسي 

للضحايا.

منع بيع اoطفال واستغاللهم في البغاء وفي المواد اsباحية (الفقرتان 1   -Sخامس
و2 من المادة 9)

التدابير المعتمدة لمنع وقوع الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول االختياري

خاص  وبشكل  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  لمنع  ات³ِخذت  التدابير  بعض  أن  اللجنة  تالحظ   -١٨
لمنع وصول ا<طفال إلى المواد اxباحية على اxنترنت، لكنها تشعر بالقلق الستمرار النقص في التدابير الوقائية 
ا<سباب  تحديد  إلى  الهادفة  التدابير  عن  فضًال  جنسي�،  ا<طفال  الستغالل  التصدي  أجل  من  ا<هداف  المحددة 
خاصة،  وبصورة  لها.  والتصدي  الجرائم  تلك  وحجم  االختياري  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  لجميع  الجذرية 

تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ)        عدم تقديم تعريف أو قائمة معايير لتحديد فئة "ا<سر المعرضة" للعنف المنزلي، على الرغم من   
أن وزارة التنمية االجتماعية وضعت قاعدة بيانات بها؛

(ب)    عدم كفاية التدابير المتخذة لمكافحة التمييز والعنف القائمين على نوع الجنس، اللذين يشّكالن   
عامَلين رئيسيين في بيع ا<طفال واستغاللهم في البغاء وفي المواد اxباحية. وفي هذا الصدد، 
تعرب اللجنة عن قلق شديد إزاء حجم التمييز والعنف الممارسين ضد الفتيات في الدولة الطرف؛

(ج)      النقص الكبير فيما ُنّفذ أثناء الفترة المشمولة بالتقرير من أنشطة محددة تستهدف ا<طفال في   
أوضاع هشة، مثل ا<طفال الالجئين المعرضين بشكل خاص لالستغالل الجنسي واالتجار.

توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف نهج� شامًال ومحدد ا<هداف يتصدى لlسباب الجذرية للجرائم   -١٩
اللجنة  تحث  خاصة،  وبصورة  هشاشة.  ا<وضاع  أكثر  في  ا<طفال  على  ويركز  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة 

الدولة الطرف على ما يلي:

(أ)         تعزيز استراتيجيات الحد من الفقر وتدابير الحماية االجتماعية الداعمة لlسر المحرومة والمهمشة،   
دعم  أجل  من  ا<طفال،  حول  تتمحور  التي  المبكر  التدخل  برامج  لتنفيذ  معايير  وضع  طريق  عن 

الوالدين لالضطالع على نحو أفضل بمسؤولياتهم في رعاية ا<طفال وحمايتهم؛

(ب)    اجتثاث التمييز والعنف القائمين على نوع الجنس، وبشكل خاص إلغاء ما ال يزال نافذ� من قوانين   
تمّيز ضد النساء والفتيات، وتجريم جميع أشكال العنف المنزلي، بما فيها االغتصاب الزوجي، دون 

مزيد من اxبطاء؛

عامة،  توعية  برامج  وتنفيذ  االختياري  بالبروتوكول  المشمـولة  للجـرائم  الجـذرية  لlسبـاب  التصـدي  (ج)       
خاص  بشكل  المعرضين  ضعف�  ا<طفال  أشد  هوية  تحديد  أجل  من  عامة،  حوارات  عن  فضًال 
للوقوع ضحايا للجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري، بمن فيهم ا<طفال الذين يعيشون في 
فقر وا<طفال المهاجرون والالجئون ومجهولو النسب، وحمايتهم وتزويدهم بما يلزم من دعم 

ومساعدة؛

(د)     تعزيز الوعي بالقواعد والمفاهيم االجتماعية المتعلقة باستغالل ا<طفال في البغاء وفي المواد   
اxباحية وفهمها بغية تغيير مواقف ا<شخاص الذين يطلبون الخدمات الجنسية وسلوكهم.

بيع اoطفال

تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء انتشار ممارسة الزواج المبكر والقسري على نطاق واسع في الدولة الطرف،   -٢٠
وهي ممارسة تصل أحيان� إلى حد بيع ا<طفال. وتشعر اللجنة بقلق خاص أيض� إزاء التقارير التي تتحدث عن فتيات 
زواج  يسمى  ما  أجل  من  ا<ردن  إلى  ُيرَسلن  العمر،  من  عشرة  الحادية  تتجاوز  لم  من  منهن  صغيرات،  عراقيات 
المتعة، وهو زواج ينتهي بعد مدة محددة مسبق� تتلقى فيه ا<سرة مبلغ� مالي� مقابل الفتاة ويتمكن "الزوج" من 
عصابات  في  قسر�  أقحموهن  الفتيات  هؤالء  بعض  "أزواج"  بأن  أيض�  التقارير  وتفيد  جنسي�.  واستغاللها  إيذائها 

االتجار بالبشر. 

للحظر  الفعال  التطبيق  لضمان  وفورية  صارمة  تدابير  اعتماد  على  بقوة  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢١
القانوني لزواج ا<طفال. وبصورة خاصة، ينبغي للدولة الطرف ما يلي:

(أ)       ضمان مساءلة جميع الضالعـين فـي بيـع الفتيـات <غـراض الـزواج القســــري واxيــذاء الجنســـــــي   
واالستغالل الجنسي، وإنزال عقوبات بهم تتناسب مع جسامة الجريمة؛

(ب)     وضع نظام فعال وتنفيذه بالتعاون مع بلدان الجوار من أجل منع بيع الفتيات <غراض الزواج المبكر   
أو القسري.

أطفال السياحة بدافع ممارسة الجنس مع 

إجراءات  أو  تشريعات  أي  اعتماد  لعدم  تأسف  لكنها   ،(١٩٩٨ لعام   ٢٠ السياحة (رقم  قانون  اللجنة  تالحظ   -٢٢
محددة من أجل منع ظاهرة السياحة بدافع ممارسة الجنس مع أطفال، ا¦خذة في الزيادة في الدولة الطرف، 

ومكافحتها بشكل كامل.

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان اتخاذ تدابير فاعلة من أجل منع السياحة بدافع ممارسة الجنس   -٢٣
على  الدعوة  مجال  في  أنشطة  تنّفذ  أن  أيض�  الطرف  للدولة  وينبغي  فعالة.  بصورة  ومكافحتها  ا<طفال  مع 
تنشر  وأن  ا<طفال،  مع  الجنس  ممارسة  بدافع  السياحة  عن  الناجمة  الضارة  ا¦ثار  لتبيان  السياحة  صناعة  صعيد 
تشجع  وأن  السياحة،  ووكاالت  السفر  وكالء  أوساط  في  واسع  نطاق  على  السياحة  <خالقيات  العالمية  المدونة 

تلك الشركات على توقيع مدونة قواعد السلوك لحماية ا<طفال من االستغالل الجنسي في السفر والسياحة.

حظر بيع اoطفال واستغاللهم في المواد اsباحية وفي البغاء، والمسائل   -Sسادس
ذات الصلة (المادة 3، والفقرتان 2 و3 من المادة 4، والمواد 5 و6 و7)

أو الجزائية القائمة القوانين واللوائح الجنائية 

بعض  إدراج  رغم  بعد،  بالكامل  االختياري  للبروتوكول  تمتثل  لم  الطرف  الدولة  أن  بقلق  اللجنة  تالحظ   -٢٤
جسم  بأعضاء  االنتفاع  وقانون   ٢٠٠٩ لعام   ٩ رقم  بالبشر  االتجار  منع  قانون  مثل  الوطنية،  القوانين  في  أحكامه 

اxنسان رقم ٢٣ لعام ١٩٧٧. وبصورة خاصة، تالحظ اللجنة بقلق ما يلي:

ـ³ن قانــون العقــــوبات تعريف� واضــــح� لجريمة استغالل ا<طفال في البغاء، أو عقوبات  (أ)       عدم تضمـ  
تتناسب مع جسامة الجريمة؛

في  ا<طفال  استغالل  على  تنطبق  التي  العقوبات،  قانون  من   ٣١٠ المادة  في  ازدرائية  عبارات  ورود  (ب)     
بفساد  "المعروفات  من  اعُتبرن  إن  للفتيات  الجنسي  االستغالل  لتبرير  ُتستخدم  أن  يمكن  البغاء، 

ا<خالق"؛

الحيازة  تجريم  أو  اxباحية  المواد  في  ا<طفال  استغالل  جريمة  إلى  محدد  بشكل  اxشارة  عدم  (ج)      
المواد  ببيع  تتعلق  التي  العقوبات  قانون  من   ٣١٩ المادة  في  بأطفال  تتعلق  إباحية  لمواد  الخاصة 

البذيئة أو المفِسدة لlخالق وتوزيعها؛

(د)     عدم تطرق تشريعات الدولة الطرف إلى جميع أشكال بيع ا<طفال الواردة في المادتين ٢ و٣ من   
البروتوكول االختياري، وهي جريمة مشابهة لالتجار با<شخاص لكنها ليست متطابقة معها.

البرتوكول  من  و٣   ٢ للمادتين  بالكامل  ليمتثل  العقوبات  قانون  تنقح  أن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢٥
االختياري. وبصورة خاصة، ينبغي للدولة الطرف ما يلي:

من  ٢(ب)  المادة  عليه  نصت  كما  البغاء  في  ا<طفال  الستغالل  تعريف�  العقوبات  قانون  تضمين  (أ)       
البروتوكول االختياري، وضمان أن القانون ينص على عقوبات مناسبة للجريمة ويفرضها؛

(ب)     إزالة جميع ا<حكام االزدرائية من قانون العقوبات دون إبطاء، وضمان أن القانون ينص على عقوبات   
تتناسب مع جسامة الجريمة وال يتيح أي أعذار لمرتكبي الجرائم؛

تتعلق  التي  اxباحية  المواد  حيازة  مجرد  تجريم  وضمان  العقوبات،  قانون  من   ٣١٩ المادة  تعديل  (ج)      
بأطفال؛

(د)       تعريف جميع أشكال بيع ا<طفال وتجريمها على النحو السليم.  

المالحقة القضائية

يساور اللجنة قلق بالغ إزاء التقارير العديدة التي تفيد بإجبار الفتيات الالجئات السوريات على البغاء.  -٢٦

في  البغاء  على  ُأجبرن  الالتي  الفتيات  xنقاذ  فاعلية  أكثر  تدابير  اتخاذ  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢٧
تقريرها  في  تورد  أن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  وتحث  العدالة.  إلى  الجرائم  هذه  مرتكبي  وإحالة  الطرف  الدولة 
ولوحقوا  عليهم  القبض  ُألقي  الذين  ا<شخاص  عدد  عن  تفصيلية  معلومات  االتفاقية  بموجب  المقدم  المقبل 

قضائي� وُأحيلوا إلى العدالة وأدينوا، فضًال عن العقوبات التي ُأنِزلت بهم.

مسؤولية اoشخاص االعتباريين 

االتجار  منع  قانون  من   ١١ المادة  بموجب  االعتباريين  ا<شخاص  بمسؤولية  تعترف  الدولة  أن  اللجنة  تالحظ   -٢٨
بالبشر رقم ٩ لعام ٢٠٠٩، لكن القلق يساورها <ن القوانين ال تنص صراحة على مسؤولية ا<شخاص االعتباريين في 

الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري.

ن الدولة الطرف مسؤولية ا<شخاص االعتباريين الضالعين في أي جرائم مشمولة  توصي اللجنة بأن ُتضمِّ  -٢٩
الجرائم  خطورة  مع  تتناسب  قانونية  عقوبات  تفرض  وأن  صريح،  بشكل  التشريعات  في  االختياري  بالبروتوكول 

المرتَكبة.

الوالية القضائية خارج اsقليم وتسليم المجرمين

تعرب اللجنة عن القلق <ن تشريعات الدولة الطرف ال تزال غير واضحة بشأن فرض واليتها القضائية خارج   -٣٠
الذين  ا<شخاص  تسليم  وإمكانية  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  بجميع  يتعلق  فيما  إقليمها 

يرتكبون جرائم يشملها البروتوكول االختياري.

القضائية  واليتها  فرض  من  نها  تمكِّ المحلية  تشريعاتها  أن  ضمان  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣١
وممارستها خارج إقليمها فيما يتعلق بجميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري. وتوصي اللجنة أيض� بأن 
تستخدم الدولة المادة ٥ من البروتوكول االختياري أساس� قانوني� لتسليم المجرمين في حال عدم وجود اتفاق 

ثنائي.

سابعS- حماية حقوق اoطفال الضحايا (المادة 8، والفقرتان 3 و4 من المادة 9)

التدابير المعتمدة لحماية حقوق اoطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول 
االختياري ومصالحهم

استخدام  تجيز  التي  الجزائية  المحاكمات  أصول  قانون  من   ١٥٩ المادة  أحكام  إلى  بإيجابية  اللجنة  تنظر   -٣٢
اللجنة  لكن  بشهادتهم.  اxدالء  عند  العمر  من  عشرة  الثامنة  يكملوا  لم  الذين  للشهود  حمايًة  الحديثة  التقنية 
تشعر بالقلق إزاء عدم تزويد ا<طفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري بمساعدة قضائية مجانية 

أو دعم من أخصائيين نفسيين واجتماعيين معنيين با<طفال أثناء إجراءات العدالة الجنائية.

في ضوء الفقرة ٣ من المادة ٩ في البروتوكول االختياري، تحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة حماية   -٣٣
وبصورة  عليها.  والشهود  االختياري  البروتوكول  بموجب  المحظورة  الجرائم  ضحايا  لlطفال  كاملة  تشريعية 

خاصة، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

وحماية  والمحاكمة  التحقيق  إجراءات  طيلة  لهم  مراعية  بطريقة  الضحايا  ا<طفال  معاملة  (أ)      
خصوصيتهم؛

واجتماعيين  نفسيين  أخصائيين  من  ودعم  مجانية  قانونية  بمساعدة  الضحايا  ا<طفال  تزويد  (ب)    
معنيين با<طفال أثناء إجراءات العدالة الجنائية؛

وجلسات  القضائية  والمالحقة  التحقيق  أثناء  عليه  والمدعى  الطفل  بين  المباشر  االتصال  تجنب  (ج)      
لعمليات  الفعلي  االستخدام  لضمان  والمالية  والتقنية  البشرية  الموارد  كل  وتوفير  االستماع، 

التحقيق السرية؛

(د)      اتخاذ تدابير قانونية وعملية لكفالة حماية ا<طفال الشهود من ا<عمال االنتقامية.  

تعافي الضحايا وإعادة إدماجهم

غير  المنظمات  اتخذتها  التي  والتدابير   ٢٠٠٧ الثاني/يناير  كانون  في  ا<سري  الوفاق  دار  افتتاح  اللجنة  تالحظ   -٣٤
الحكومية التي سلط تقرير الدولة الطرف الضوء عليها، لكنها تأسف لعدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة 
وتدابير  والنفسي،  البدني  والتعافي  االجتماعي  اxدماج  إعادة  في  المساعدة  صعيد  على  الدولة  مستوى  على 
تيسير الحصول على المعلومات ذات الصلة بهذه الخدمات. وعالوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء النقص في 
إيداع  إلى  يؤدي  ما  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  لضحايا  المخصصة  المباشر  المأوى  خدمات  توفير 

الضحايا ا<طفال في مرافق االحتجاز.

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:  -٣٥

دون  االحتجاز  مرافق  من  االختياري  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  ضحايا  ا<طفال  جميع  إخراج  (أ)       
إبطاء؛

ومساعدة  مالئم  بمأوى  االختياري  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  ضحايا  ا<طفال  تزويد  ضمان  (ب)     
مالئمة من أجل إعادة إدماجهم االجتماعي وتعافيهم البدني والنفسي؛

(ج)      طلب المساعدة التقنية من اليونيسيف والمنظمة الدولية للهجرة في تنفيذ هذه التوصيات.  

ثامنS- المساعدة والتعاون على الصعيد الدولي (المادة 10)

االتفاقات المتعددة اoطراف والثنائية واsقليمية

تواصل  أن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تشجع  االختياري،  البروتوكول  من   ١٠ المادة  من   ١ الفقرة  ضوء  في   -٣٦
تعزيز التعاون الدولي عن طريق ترتيبات متعددة ا<طراف وإقليمية وثنائية، وبخاصة مع بلدان الجوار، بوسائل منها 
المشمولة  الجرائم  منع  على  القدرة  زيادة  بغية  الترتيبات،  هذه  وتنفيذ  لتنفيذ  الالزمة  وا¦ليات  اxجراءات  تعزيز 

بالبروتوكول االختياري والكشف عنها والتحقيق فيها ومالحقة المسؤولين عن أي منها قضائي� ومعاقبتهم.

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعاونها مع وكاالت ا<مم المتحدة وبرامجها، مثل منظمة   -٣٧
إلى  تهدف  تدابير  وتنفيذ  وضع  في  الحكومية،  غير  المنظمات  عن  فضًال  للطفولة (اليونيسيف)،  المتحدة  ا<مم 

تنفيذ البروتوكول االختياري بصورة فعالة.

تاسعS- المتابعة والنشر

التوصيات،  لهذه  الكامل  التنفيذ  لضمان  الالزمة  التدابير  جميع  الطرف  الدولة  تتخذ  بأن  اللجنة  توصي   -٣٨
بوسائل منها إحالتها إلى الملك والوزارات الحكومية المعنية والبرلمان والسلطات الوطنية والمحلية، فضًال عن 

المحكمة العليا، للنظر فيها على النحو الالزم واتخاذ مزيد من اxجراءات بشأنها.

الطرف  الدولة  قدمتها  التي  الخطية  والردوُد  التقريُر  واسع  نطاق  على  ُيتاح  بأن  اللجنة  وتوصي   -٣٩
والمالحظات الختامية ذات الصلة التي اعتمدتها اللجنة، بما في ذلك عن طريق اxنترنت، للناس عامة ولمنظمات 
المجتمع المدني ومجموعات الشباب والفئات المهنية وا<طفال، بغية إثارة النقاش بشأن البروتوكول االختياري 

والتوعية به وتنفيذه ورصده.

عاشر�- التقرير المقبل

عمًال بالفقرة ٢ من المادة ١٢ من البروتوكول االختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تورد مزيد� من   -٤٠
المعلومات عن تنفيذ البروتوكول االختياري في تقريرها الدوري المقبل الذي سُيقدم عمًال بالمادة ٤٤ من اتفاقية 

حقوق الطفل.

ثالثS-  تدابير التنفيذ العامة

التنسيق

وزارة  وأن  االختياري  البروتوكول  تنفيذ  عن  الرئيسية  المسؤولية  تتحمل  الدفاع  وزارة  أن  اللجنة  تالحظ   -٥
مكلفة  هيئة  وجود  عدم  إزاء  يساورها  القلق  ولكن  الصدد،  ذلك  في  أيض�  المسؤولية  من  شيئ�  تتحّمل  الداخلية 

بتنسيق التنفيذ الشامل والفعال للبروتوكول االختياري في عموم الدولة الطرف.

البروتوكول  تنفيذ  عن  الكلية  بالمسؤولية  ُيكلف  حكومي  كيان  تعيين  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٦
االختياري، وعلى إنشاء آلية مؤسسية لتنسيق تنفيذ البروتوكول االختياري على نحو فعال فيما بين الوزارات وغيرها 

من الكيانات الحكومية والشركاء الحكوميين.

تخصيص الموارد

تأسف  لكنها  لالجئين،  المساعدة  تقديم  أجل  من  ضخمة  موارد  تنفق  الطرف  الدولة  أن  اللجنة  تالحظ   -٧
لعدم توفر معلومات عن مخصصات الميزانية المرصودة لتنفيذ البروتوكول االختياري.

توصي اللجنة بأن ترصد الدولة الطرف مخصصات ميزانية كافية لتنفيذ البروتوكول االختياري على وجه   -٨
التحديد.

النشر والتوعية

المصلحة  أصحاب  على  وتوزيعه  الرسمية  الجريدة  في  االختياري  البروتوكول  نشر  اللجنة  تالحظ   -٩
المتخذة  التدابير  كفاية  لعدم  تأسف  لكنها  االختياري،  البروتوكول  يشملها  التي  المجاالت  في  المتخصصين 
للجرائم  ضحايا  ا<طفال  وقوع  إلى  تؤدي  قد  التي  وا<خطار  اxبالغ،  آليات  سيما  وال  وأحكامه،  بمبادئه  للتوعية 

المشمولة بالبروتوكول االختياري، وهو ما اعترفت به الدولة الطرف نفسها.

توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف نشر مبادئ البروتوكول االختياري وأحكامه على نطاق واسع بين   -١٠
الناس عامة وبين ا<طفال وأسرهم.

التدريب

ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لوضع برامج لتدريب أفراد القوات المسلحة والشرطة،   -١١
وxذكاء الوعي بحقوق اxنسان والقانون الدولي اxنساني بين أفراد قواتها ا<منية. لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم 

تلقي فئات أخرى من المهنيين ذوي الصلة تدريب� مناسب� على أحكام البروتوكول االختياري.

ا<طفال،  بشؤون  ُيعنون  الذين  للمهنيين  االختياري  البروتوكول  أحكام  على  تدريب  بتوفير  اللجنة  توصي   -١٢
والقضاة  والمحامين  والشرطة  الدولية  السالم  حفظ  قوات  وأفراد  الهجرة  وسلطات  المعلمين  سيما  وال 

والعاملين في المجال الطبي وا<خصائيين االجتماعيين والصحفيين.

البيانات

بنزاعات  متأثرة  بلدان  من  قادمين  الطرف  الدولة  في  الالجئين  ا<طفال  من  كبير  عدد  وجود  إلى  نظر�   -١٣
مسلحة، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود نظام مركزي لجمع البيانات من أجل تحديد هوية وتسجيل جميع 
ا<طفال الالجئين في ا<راضي الخاضعة لوالية الدولة الطرف القضائية الذين ُيحتمل أن يكونوا ُجندوا في أعمال 

عدائية في الخارج أو اسُتخدموا فيها.

هوية  وتحديد  تسجيل  أجل  من  البيانات  لجمع  مركزي�  نظام�  الطرف  الدولة  تنشئ  بأن  اللجنة  توصي   -١٤
أو  الخارج  في  عدائية  أعمال  في  ُجندوا  يكونوا  أن  ُيحتمل  الذين  القضائية  لواليتها  الخاضعين  ا<طفال  جميع 
اسُتخدموا فيها. وتوصي اللجنة أيض� بأن تضمن الدولة الطرف جمع� سليم� للبيانات الخاصة با<طفال الالجئين 
أمور  جملة  حسب  البيانات  جميع  تصنيف  وينبغي  الممارسات.  هذه  لمثل  ضحايا  وقعوا  الذين  اللجوء  وملتمسي 
الزمنية  المدة  عن  فضًال  االقتصادية،  االجتماعية  والخلفية  اxثني  وا<صل  والجنسية  والسن  الجنس  منها 

الستخدام الطفل.

رابعS- الوقاية

التجنيد الطوعي

تالحظ اللجنة عدم وجود متطوعين في القوات المسلحة في الدولة الطرف. ولكنها تعرب عن قلقها   -١٥
إزاء المادة ٢/١٢ من قانون ا<من العام التي تجيز تعيين ا<شخاص الذين يزيد عمرهم عن السابعة عشرة ضباط� 

في ا<من العام.

ثمانية  إلى  وترفعه  العام  ا<من  لضباط  الطوعي  التجنيد  سن  الطرف  الدولة  تراجع  بأن  اللجنة  توصي   -١٦
عشرة سنة من أجل تعزيز حماية ا<طفال وتدعيمها عن طريق اعتماد معيار قانوني أعلى بشكل عام.

التثقيف في مجاَلي حقوق اsنسان والسالم

ومفاهيم  السالم  مجاَلي  في  التثقيف  xدماج  الطرف  الدولة  تتخذها  التي  بالمبادرات  اللجنة  ترحب   -١٧
اxنسان  حقوق  مجاَلي  في  التثقيف  إدراج  لعدم  تأسف  لكنها  المدرسية.  المناهج  في  اxنساني  الدولي  القانون 
والسالم، وكذلك المعرفة بالبروتوكول االختياري، كجزء إلزامي في مناهج التعليم االبتدائي والثانوي وفي برامج 

تدريب المعلمين.

توصي اللجنة بأن تدمج الدولة الطرف التثقيف اxلزامي في مجاَلي حقوق اxنسان والسالم في مناهج   -١٨
جميع المدارس، بما فيها المدارس العسكرية، مع اxشارة بشكل خاص إلى البروتوكول االختياري.

خامسSً- الحظر والمسائل ذات الصلة

التشريعات واللوائح الجنائية النافذة

تالحظ اللجنة تعليق االستدعاء إلى الخدمة الوطنية حتى إشعار الحق، لكنها تعرب عن القلق إزاء التباين   -١٩
السن  تتراوح  إذ  الطرف،  الدولة  تشريعات  عليه  تنص  كما  المسلحة  القوات  في  اxلزامي  للتجنيد  الدنيا  السن  في 
المسلحة  القوات  لتجنيد  صريحين  وتجريم  حظر  وجود  لعدم  أيض�  القلق  اللجنة  ويساور  سنة.  و١٨   ١٥ بين  الدنيا 
الشركات  ولتشغيل  العدائية،  ا<عمال  في  واستخدامهم  ا<طفاَل  للدولة  التابعة  غير  المسلحة  والجماعات 
ا<منية الخاصة ا<طفاَل واستخدامهم. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك <ن التشريعات في الدولة الطرف ال تحدد 
للمحكمة  ا<ساسي  روما  نظام  في  طرف  ا<ردن  أن  مع  حرب،  جريمة  بوصفه  سنة   ١٥ سن  دون  ا<طفال  تجنيد 

الجنائية الدولية.

تحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء مراجعة شاملة لتشريعاتها من أجل مواءمتها بالكامل مع مبادئ   -٢٠
البروتوكول االختياري وأحكامه، وال سيما:

للدولة  التابعة  غير  المسلحة  والجماعات  المسلحة  القوات  لتجنيد  صريحين  وتجريم  حظر  فرض  (أ)       
ا<طفاَل  الخاصة  ا<منية  الشركات  ولتشغيل  العدائية،  ا<عمال  في  واستخدامهم  ا<طفاَل 

واستخدامهم؛

(ب)     ضمان أن جريمة التجنيد غير القانوني لlطفال على يد القوات المسلحة والجماعات المسلحة غير   
التابعة للدولة تنطبق في زمن السلم وزمن الحرب على السواء؛

(ج)      تحديد تجنيد ا<طفال دون سن ١٥ سنة بوصفها جريمَة حرب ومعاقبة مرتكبيها؛  

الخاصة  وا<منية  العسكرية  الشركات  على  ل¯شراف  محلية  تنظيمية  تشريعات  اعتماد  ضمان  (د)     
ومساءلتها، وتنفيذ هذه التشريعات.

تجنيد الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة اoطفاَل واستخدامها لهم

الالجئين  ا<طفال  السورية  المسلحة  الجماعات  بتجنيد  تفيد  التي  التقارير  إزاء  بالغ  قلق  عن  اللجنة  تعرب   -٢١
السوريين من مخيمات الالجئين في الدولة الطرف واستخدامهم في أدوار قتالية وأدوار داعمة في آن واحد.

تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع تدابير فعالة بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة من أجل   -٢٢
لتلك  وتحقيق�  المسلحة.  النزاعات  في  لُيستخدموا  مجاورة  بلدان  إلى  وإرسالهم  تجنيدهم  من  ا<طفال  حماية 
الغاية، ينبغي للدولة الطرف أن تنظم حمالت توعية بشأن وضع ا<طفال الذين ُيزج بهم في النزاعات المسلحة، 
مخيمات  في  يعيشون  الذين  للمراهقين  مالئمة  وترفيهية  تعليمية  أنشطة  توفير  أجل  من  جهودها  تكثف  وأن 

الالجئين كوسيلة تمنع على نحو فعال تجنيدهم على يد الجماعات المسلحة.

الوالية القضائية خارج اsقليم

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إنشاء والية قضائية خارج إقليمها وممارسة تلك الوالية فيما   -٢٣
الصلة  ذات  الدولية  الصكوك  أيض�  ذلك  في  تراعي  وأن  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  بجميع  يتعلق 

التي هي طرف فيها، بما فيها نظام روما ا<ساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

 

تسليم المجرمين

المشمولة  الجرائم  مرتكبي  لتسليم  المزدوج  التجريم  شرط  الطرف  الدولة  تلغي  بأن  اللجنة  توصي   -٢٤
ذات  الثنائية  وإجراءاتها  معاهداتها  جميع  في  بالكامل  الجرائم  هذه  إدماج  تضمن  وبأن  االختياري،  بالبروتوكول 

الصلة.

سادسS- الحماية والتعافي وإعادة اsدماج 

التدابير المتخذة لحماية حقوق اoطفال الضحايا

تعرب اللجنة عن القلق إزاء كثرة حاالت اxعادة القسرية والترحيل لlسر وا<طفال الفلسطينيين الفارين   -٢٥
من النزاع في الجمهورية العربية السورية على مدار السنوات الثالث الماضية.

الكاملة لlطفال الفلسطينيين وأسرهم الفارين  الحماية  الدولة الطرف على ضمان توفير  تحث اللجنة   -٢٦
الرفض  عدم  ذلك  في  بما  القسرية،  اxعادة  عدم  بمبدأ  الكامل  التقيد  وضمان  السورية،  العربية  الجمهورية  من 
من  وأسرهم  اللجوء  وملتمسي  الالجئين  ا<طفال  جميع  تمّكن  تضمن  أن  الطرف  للدولة  وينبغي  الحدود.  عند 

الحصول على إجراءات منصفة وفعالة لتحديد وضعهم، دون تمييز.

أجل التعافي البدني والنفسي وإعادة اsدماج االجتماعي تقديم المساعدة من 

لكنها  السوريين،  الالجئين  ا<طفال  إلى  الطرف  الدولة  تقدمها  التي  الهائلة  بالمساعدات  اللجنة  تعترف   -٢٧
أن  ُيحتمل  اللجوء الذين  وملتمسي  الالجئين  ا<طفال  هوية  لتحديد  كاٍف  اهتمام  إيالء  عدم  بالغ إزاء  بقلق  تشعر 
محدودية  إزاء  أيض�  قلق  اللجنة  ويساور  بالنزاع.  مرتبطة  صدمات  إلى  تعرضوا  أو  النزاع  في  شاركوا  يكونوا 
المساعدة على التعافي البدني والنفسي التي تلقاها ا<طفال السوريون الذين يعانون من ضيق شديد وإعاقات 
حسية أو ذهنية أو عقلية نتيجة تعرضهم للعنف والمحن المرتبطة بالحرب في الجمهورية العربية السورية أو 

مشاهدتهم لها. 

توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تدريب� منهجي� على التحديد المبكر لهوية ا<طفال الذين ُيحتمل   -٢٨
العاملين  وخاصة  أجلهم،  من  أو  ا<طفال  مع  العاملين  المهنيين  جميع  إلى  به  تأثروا  أو  النزاع  في  شاركوا  أنهم 
للدولة  وينبغي  والطب.  التعليم  مجالي  في  والعاملين  الجيش،  وأفراد  الهجرة،  ودوائر  الحدودية  النقاط  في 
أن  ُيحتمل  الذين  اللجوء  وملتمسي  الالجئين  ا<طفال  إلى  المقدمين  والدعم  المساعدة  تعزز  أن  أيض�  الطرف 
يكونوا شاركوا في النزاع أو تعرضوا إلى الصدمة والتشريد المرتبطين بالنزاع، وتزويدهم بدعم ومساعدة خاصة، 
بطرق منها طلب المساعدة من الشركاء الدوليين والوكاالت الدولية من أجل وضع برامج لتعافي هؤالء ا<طفال 

البدني والنفسي.

سابعS- المساعدة والتعاون الدوليان 

التعاون الدولي

الخاصة  والممثلة  ا<حمر  للصليب  الدولية  اللجنة  مع  تعاونها  الطرف  الدولة  تواصل  بأن  اللجنة  توصي   -٢٩
منظمة  مع  أكبر  بشكل  التعاون  إمكانية  في  تنظر  وأن  وتعززه،  المسلح  والنزاع  با<طفال  المعنية  العام  لlمين 

ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وغيرها من كيانات ا<مم المتحدة في تنفيذ البروتوكول االختياري.

ثامنS- المتابعة والنشر

التوصيات،  لهذه  الكامل  التنفيذ  لضمان  الالزمة  التدابير  جميع  الطرف  الدولة  تتخذ  بأن  اللجنة  توصي   -٣٠
بوسائل منها إحالتها إلى البرلمان والوزارات المعنية، بما فيها وزارة الدفاع، والمحكمة العليا والسلطات المحلية 

للنظر فيها على النحو الالزم واتخاذ مزيد من اxجراءات بشأنها.

وتوصي اللجنة بأن ُيتاح التقرير ا<ولي والردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف والمالحظات الختامية   -٣١
ولمنظمات  عامة  للناس  اxنترنت،  طريق  عن  ذلك  في  بما  واسع،  نطاق  على  اللجنة  اعتمدتها  التي  الصلة  ذات 
المجتمع المدني ومجموعات الشباب والفئات المهنية وا<طفال، بغية إثارة النقاش بشأن البروتوكول االختياري 

والتوعية به وتنفيذه ورصده.

تاسعS- التقرير المقبل

عمًال بالفقرة ٢ من المادة ٨ من البروتوكول االختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تورد مزيد� من   -٣٢
المعلومات عن تنفيذ البروتوكول االختياري وهذه المالحظات الختامية في تقريرها الدوري المقبل الذي سُيقدم 

عمًال بالمادة ٤٤ من اتفاقية حقوق الطفل.

(NCFA) تم النشر من قبل المجلس الوطني لشؤون ا<سرة
من خالل المساعدة الفنية والماليةالتي قدمتها منظمة ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسف)

اoردن : المالحظات الختامية
والتوصيات

اللجنة الدولية لحقوق الطفل

(١٥)

والبروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل والمعنية ببيع ا<طفال، واستغالل ا<طفال في البغاء، واستخدام 
ا<طفال في المواد اxباحية في اجتماعيها رقم ١٨٧٩ و١٨٧٨ (انظر CRC/C/SR. ١٨٧٩) اللذين تم عقدهما في ٢٧ أيار 

من عام ٢٠١٣، وتم اعتماده في االجتماع رقم ١٩٠١ الذي تم عقده في ١٣ حزيران من عام ٢٠١٤.

الرابع  الدوريين  للتقريرين  الجامع  بالتقرير  المتعلقة   - الختامية  والتوصيات  المالحظات  نشر  من  الغرض  إن 
بإشراك  والمتعلقة  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياريين  البروتوكولين  بموجب  ا<ولية  والتقارير  والخامس 
إنتاج  في  ا<طفال  واستخدام  البغاء،  في  ا<طفال  واستغالل  ا<طفال،  وبيع  المسلحة،  النزاعات  في  ا<طفال 
والبرلمانيون  الحكومية،  الوكاالت  ذلك  في  بما  المعنية  المؤسسات  جميع  أن  من  التأكد  هو  اxباحية -  المواد 
الموكل  الدور  يلعبون  وا<طفال  المدني،  والمجتمع  المتحدة،  ا<مم  ووكاالت  الحكومية،  غير  والمنظمات 
حياة  على  إيجابي  تأثير  بالتالي  لهم  وكان  الختامية،  والتوصيات  للمالحظات  الفعال  التنفيذ  ضمان  في  إليهم 
مجال  في  النظر  مسؤولية  المعنية  المؤسسات  وتتحمل  ا<ردن.  في  الطفل  حقوق  واوضاع  ا<طفال 
مسؤولياتهم، وخبراتهم، زمعارفهم، ولعب الدور المنوط بکل منهم من أجل ضمان تنفيذ هذه المالحظات 

والتوصيات الختامية.

اتفاقية حقوق الطفل
Distr.: Generalا<مم المتحدة

8 July 2014
Original: English

لجنة حقوق الطفل
المالحظات الختامية على التقرير المقدم من اoردن بموجب الفقرة 1 من المادة 12 من 
البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع اoطفال واستغالل اoطفال في 

البغاء وفي المواد اsباحية@

نظرت اللجنة في التقرير ا<ولي لlردن (CRC/C/OPSC/JOR/١) في جلستها ١٨٧٨ المعقودة في ٢٧ أيار/مايو   -١
 ١٣ في  المعقودة   ١٩٠١ جلستها  في  التالية  الختامية  المالحظات  واعتمدت   ،(١٨٧٨.CRC/C/SR الوثيقة  (انظر   ٢٠١٤

حزيران/يونيه ٢٠١٤.

أوًال- مقدمة

CRC/C/OPSC/-) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها ا<ولي وبردودها الخطية على قائمة القضايا  -٢
JOR/Q/١/Add.١). وتعرب عن تقديرها للحوار البّناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

وتذّكر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه المالحظات الختامية ينبغي أن ُتقرأ مقترنة بالمالحظات الختامية   -٣
والخامس  الرابع  للتقريرين  الجامع  الطرف  الدولة  بتقرير  يتعلق  فيما   ٢٠١٤ حزيران/يونيه   ١٣ في  اعُتمدت  التي 
البروتوكول  بموجب  المقدم  ا<ولي  وبتقريرها   ،(٤-٥/CRC/C/JOR/CO) الطفل  حقوق  اتفاقية  بموجب  المقدم 

.(١/CRC/C/OPAC/JOR/CO) االختياري بشأن اشتراك ا<طفال في المنازعات المسلحة

ثانيS- مالحظات عامة

الجوانب اsيجابية

ترحب اللجنة باعتماد قانون منع االتجار بالبشر رقم ٩ لعام ٢٠٠٩.  -٤

وترحب اللجنة كذلك بالتقدم المحرز في إنشاء المؤسسات واعتماد الخطط والبرامج الوطنية التي تيسر   -٥
تنفيذ البروتوكول االختياري، بما في ذلك:

إنشاء أفرقة وطنية لحماية ا<سرة؛ (أ)   

االستراتيجية الوطنية لمنع االتجار بالبشر التي أطِلقت في آذار/مارس ٢٠١٠؛ (ب)   

إنشاء وحدات مكافحة االتجار بالبشر. (ج)   

ثالثS- البيانات

جمع البيانات

 ،٢٠١٢ نيسان/أبريل  في  الجنائي  البحث  xدارة  تابعة  بالبشر  االتجار  لمكافحة  وحدة  إنشاء  اللجنة  تالحظ   -٦
وتكليفها بتسجيل جميع حاالت االتجار بالبشر وجميع البيانات ذات الصلة، وتالحظ توقيع مذكرة تفاهم لتدريب 
الدولة  إنشاء  عدم  إزاء  بالقلق  تشعر  لكنها  العاملين،  ا<طفال  عن  البيانات  جمع  وسائل  على  العمل  مفتشي 

الطرف نظام� لجمع البيانات عن جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري.

اتفاقية حقوق الطفل
Distr.: Generalا<مم المتحدة

7 July 2014
Arabic
Original: English

لجنة حقوق الطفل
المالحظات الختامية المتعلقة بالتقرير المقدم من اoردن بموجب الفقرة 1 من المادة 8 من 
البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك اoطفال في المنازعات المسلحة@

نظرت اللجنة في التقرير ا<ولي لlردن (CRC/C/OPAC/JOR/١) في جلستها ١٨٧٩ المعقودة في ٢٧ أيار/مايو   -١
٢٠١٣، واعتمدت المالحظات الختامية التالية في جلستها ١٩٠١ المعقودة في ١٣ حزيران/يونيه ٢٠١٤.

أوًال- مقدمة

CRC/C/OPAC/-) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها ا<ولي وردودها الخطية على قائمة المسائل  -٢
JOR/Q/١/Add.١). وُتعرب عن تقديرها للحوار البّناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

وتذّكر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه المالحظات الختامية ينبغي أن ُتقرأ مقترنة بالمالحظات الختامية   -٣
التي اعتمدتها اللجنة في ١٣ حزيران/يونيه ٢٠١٤ فيما يتعلق بتقرير الدولة الطرف الجامع للتقريرين الرابع والخامس 
البروتوكول  بموجب  المقدم  ا<ولي  وبالتقرير   ،(٤-٥/CRC/C/JOR/CO) الطفل  حقوق  اتفاقية  بموجب  المقدم 
CRC/C/OP-) باحيةxاالختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع ا<طفال واستغالل ا<طفال في البغاء وفي المواد ا

.(١/SC/JOR/CO

ثانيS-  مالحظات عامة

الجوانب اsيجابية

ترحب اللجنة بمختلف التدابير اxيجابية المتخذة في المجاالت المتصلة بتنفيذ البروتوكول االختياري، وال   -٤
سيما بما يلي:

(أ)      الجهود الهائلة التي تبذلها الدولة الطرف من أجل استيعاب آالف الالجئين السوريين، بمن فيهم   
بتكلفة  أو  مجان�  العامة  الخدمات  من  كثير  على  الحصول  من  وتمكينهم  أراضيها،  في  ا<طفال، 

زهيدة؛

(ب)     كون ا<ردن أول بلد في الشرق ا<وسط تقّيد بالمهلة التي حددتها اتفاقية حظر استعمال وتخزين   
وإنتاج ونقل ا<لغام المضادة لlفراد وتدمير تلك ا<لغام، وأعلن خلّوه من ا<لغام ا<رضية في عام 

٢٠١٢؛

(ج)     مبادرة أجيال السالم العالمية التي أطلقها ا<مير فيصل بن الحسين من ا<ردن عام ٢٠٠٧، وهدفها   
في  الناس  بين  للتقريب  الرياضة  استخدام  على  العالم  أنحاء  جميع  من  شابة  قيادات  تدريب 

المجتمعات التي تشهد نزاعات.

اتفاقية حقوق الطفل
Distr.: Generalا<مم المتحدة

7 July 2014
Arabic
Original: English

المملكة ا<ردنية الهاشمية
رقم اxيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية

(٢٠١٧/10/٥٢٩٨)
يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى 

مصنفه وال يعّبر هذا المصنف عن رأي دائرة المكتبة 
الوطنية أو أي جهة حكومية أخرى



التمهيد: المقدمـــة :

وقعت حكومة المملكة ا<ردنية الهاشمية على اتفاقية ا<مم المتحدة لحقوق الطفل بتاريخ ٢٩  آب من عام ١٩٩٠ 
وصادقت عليها بتاريخ ٢٤  أيار من عام ١٩٩١. وعليه تلتزم حكومة المملكة بتقديم تقرير دوري كل خمس سنوات 
إلى لجنة ا<مم المتحدة لحقوق الطفل في جنيف/ سويسرا، وقد نظرت هذه اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين 
الدوريين الرابع والخامس لlردن في اجتماعيها رقم ١٨٧٧ و١٨٧٨ (انظر CRC/C/SR.١٨٧٧ & ١٨٧٨) اللذين عقدا بتاريخ ٢٦ 
و ٢٧ أيار من عام ٢٠١٤، وتم اعتمادهما في اجتماعها رقم ١٩٠١ الذي عقد بتاريخ  ١٣ حزيران من عام ٢٠١٤، ودعت اللجنة 
أن  على   ،٢٠١٩ عام  من  حزيران   ٢٢ في  السادس  الدوري  تقريرها  تقديم  إلى  الهاشمية  ا<ردنية  المملكة  حكومة 
والخامس،  الرابع  الدوريين  للتقريرين  الختامية  المالحظات  بمتابعة  المتعلقة  المعلومات  التقرير  هذا  يتضمن 
باxضافة إلى ذلك نظرت اللجنة في التقارير ا<ولية لlردن في البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل والتي 
ببيع  المتعلقة  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري  والبروتوكول  المسلحة  النزاعات  في  ا<طفال  بإشراك  تتعلق 
ا<طفال، واستغالل ا<طفال في البغاء، واستخدام ا<طفال في إنتاج المواد اxباحية في اجتماعيها رقم ١٨٧٩ و١٨٧٨ 
(انظر CRC/C/SR.١٨٧٩) اللذين عقدا بتاريخ  ٢٧ أيار من عام ٢٠١٣، وتم اعتماده في اجتماع رقم ١٩٠١ الذي عقد بتاريخ ١٣ 
حزيران من عام ٢٠١٤، وقد أوصت اللجنة بأن تتخذ الدولة جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في 
المالحظات الختامية المتعلقة بالتقرير الدوري الجامع للتقريرين الرابع والخامس والبروتوكولين االختياريين تنفيذا 
من  المزيد  واتخاذ  المالئم  النحو  على  فيها  للنظر  المعنية  الجهات  إلى  إحالتها  منها  إجراءات  عدة  طريق  عن  تاما 

اxجراءات المتعلقة بها.

كما أوصت اللجنة  بنشر التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس والمالحظات والتوصيات الختامية على 
شبكة  طريق  عن  النشر  الحصر  ال  المثال  سبيل  على  تشمل  طرق  عبر  ذلك  يكون  وأن  الدولة،  بلغات  واسع  نطاق 
الشباب،  ومجموعات  اxعالم،  ووسائل  والمنظمات،  المدني  وللمجتمع  الجمهور،  لعامة  واxتاحة  االنترنت، 
عليهما،  والتعرف  االختياريين،  وبروتوكوليها  االتفاقية  مناقشة  أجل  من  وا<طفال،  المهنية،  والمجموعات 

وتنفيذهما ورصدهما.

اهداف  تحقيق  الى  الرامية  الجهود  بمتابعة   (NCFA) ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  قانون  عليه  نص  لما  ووفقا 
االردنية  المملكة  صادقت  التي  والشباب  واالطفال  والمراة  االسرة  بشؤون  المتعلقة  الدولية  واالتفاقيات  المواثيق 
والتوصيات  المالحظات  تنفيذ  متابعة   وضمان  الطفل  حقوق  التفاقية  الدورية  التقارير  بإعداد  عليها،   الهاشمية 
تنفيذ  لمتابعة  شاملة  عمل  خطة  بوضع  المجلس  قام  الدولية،   الطفل  حقوق  لجنة  عن  الصادرة  الختامية 
اxقليمي  المكتب  من  فنية  وبمساعدة  لlردن،   ا<خير  الدوري  بالتقرير  المتعلقة  الختامية  والتوصيات  المالحظات 
المتعلقة  الختامية  والتوصيات  المالحظات  آخر  حول  الوعي  لنشر  تشاورية  عملية  بدأت  ا<ردن،  في  لليونيسف 
بالتقرير الدوري الجامع للتقريرين الرابع والخامس لlردن، وتم وضع خطة عمل شاملة للمتابعة في ضوء توصيات 
لنشر  المتابعة  عمل  خطة  من  جزء�  الختامية  والتوصيات  المالحظات  يشمل  الذي  التقرير  هذا  ويعد  اللجنة. 

المالحظات والتوصيات الختامية على نطاق واسع في جميع أرجاء المملكة.

يلتزم المجلس الوطني لشؤون ا<سرة (NCFA) بنشر الوعي حول حقوق الطفل على نطاق واسع، وسوف يساعد 
الوطني  المجلس  سيتابع  كما  الهدف.  هذا  تحقيق  في  الختامية  والتوصيات  بالمالحظات  المختص  التقرير  هذا 

لشؤون ا<سرة، المالحظات والتوصيات الختامية التفاقية ا<مم المتحدة لحقوق الطفل وبروتوكوليها االختياريين 
المالحظات  توزيع  وسيتم   .٢٠١٩ عام  من  حزيران  شهر  في  تسليمه  المقرر  السادس  الدوري  التقرير  تقديم  قبل 
والمسؤولين،  والصحفيين،  البرلمانيين،  ذلك  في  بما  المعنيين،  جميع  على  واسع  نطاق  على  الختامية  والتوصيات 
الوزارات  مع  دقيقة  متابعة  إجراء  وسيتم  أنفسهم.  وا<طفال  العامة،  والجماهير  المدني،  والمجتمع  والقضاة، 
المعنية على المستوى الوطني وجميع اxدارات المعنية على مستوى المحافظات لضمان اتخاذ الخطوات الالزمة 

على المستوى الوطني من أجل تنفيذ المالحظات والتوصيات الختامية.

لما  اليونسيف  للطفولة/  المتحدة  االمم  لمنظمة  امتنانه  عن   (NCFA) ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  ويعرب 
قدمته من مساعدات فنية مفيدة جد� في المتابعة الفعالة للمالحظات والتوصيات الختامية لضمان بذل الجهات 
جميع   (NCFA) ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  يشكر  كما  الختامية.  والتوصيات  المالحظات  لتنفيذ  المعنية 

المعنيين على اهتمامهم ودعمهم لهذا الجهد لتكون المملكة االردنية الهاشمية بلدا صديقا للطفل .

وا� ولي التوفيق

أمين عام المجلس الوطني لشؤون ا<سرة
فاضل  محمد الحمود

لجنة حقوق الطفل

المالحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس ل7ردن@

جلستيها  في   (٤-٥/CRC/C/JOR) والخامس  الرابع  الدوريين  للتقريرين  الجامع  التقرير  في  اللجنة  نظرت   -١
 ١٩٠١ جلستها  في  واعتمدت،   ،٢٠١٤ أيار/مايو  و٢٧   ٢٦ في  المعقودتين  و١٨٧٨)،   ١٨٧٧.CRC/C/SR (انظر  و١٨٧٨   ١٨٧٧

المعقودة في ١٣ حزيران/يونيه ٢٠١٤، المالحظات الختامية التالية.

أوًال- مقدمة

CRC/C/-) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف التقرير الموحد الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس  -٢
حقوق  لحالة  أفضل  فهم�  أتاحت  التي   ،(١.Add/٤-٥/CRC/C/JOR/Q) القضايا قائمة  على  الخطية  والردود   (٤-٥/JOR
المتعدد  الطرف  الدولة  وفد  مع  دار  الذي  البناء  للحوار  تقديرها  عن  اللجنة  وُتعرب  الطرف.  الدولة  في  الطفل 

القطاعات.  

أحرزته ثانيS- تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي 

ترحب اللجنة باعتماد التدابير التشريعية التالية:  -٣

(أ)       قانون منع االتجار بالبشر رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩؛  

(ب)     قانون الحماية من العنف ا<سري رقم ٦ لسنة ٢٠٠٨؛  

(ج)      قانون حقوق ا<شخاص المعوقين رقم ٣١ لسنة ٢٠٠٧.  

وتالحظ اللجنة مع التقدير أيض� تصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية أو انضمامها إليها:  -٤

في  المسلحة  المنازعات  في  ا<طفال  اشتراك  بشأن  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري  البروتوكول  (أ)        
أيار/مايو ٢٠٠٧؛

(ب)     البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع ا<طفال واستغالل ا<طفال في البغاء وفي   
المواد اxباحية في كانون ا<ول/ديسمبر ٢٠٠٦؛

(ج)      اتفاقية حقوق ا<شخاص ذوي اxعاقة في آذار/مارس ٢٠٠٨؛  

التفاقية  المكمل  وا<طفال،  النساء  وبخاصة  با<شخاص،  االتجار  ومعاقبة  وقمع  منع  بروتوكول  (د)      
ا<مم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في حزيران/ يونيه ٢٠٠٩.

وترحب اللجنة أيض� بالتدابير المؤسسية والسياساتية التالية:  -٥

(أ)        االستراتيجية الوطنية لlشخاص ذوي اxعاقة (٢٠٠٧-٢٠١٥)؛  

(ب)     االستراتيجية الوطنية لمنع االتجار بالبشر التي ُأطِلقت في آذار/مارس ٢٠١٠؛  

(ج)     المؤشرات التي وضعها المجلس الوطني لشؤون ا<سرة الستخدامها كمبادئ توجيهية من أجل   
تعزيز القدرات في مجال رصد تنفيذ االتفاقية.

الخاصة  اxجراءات  إلى  دعوة  أول   ٢٠٠٦ نيسان/أبريل  في  وّجهت  الطرف  الدولة  أن  بارتياح  اللجنة  وتالحظ   -٦
لlمم المتحدة لزيارة البلد.

(5)

ثالثS- دواعي القلق والتوصيات الرئيسية

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44 (6) من االتفاقية)

التوصيات السابقة المقدمة من اللجنة

ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف في تنفيذ المالحظات الختامية التي أبدتها اللجنة في عام ٢٠٠٦ بشأن   -٧
هذه  في  الواردة  التوصيات  بعض  أن  ا<سف  مع  تالحظ  أنها  غير   ،(٣/CRC/C/JOR/CO) الثالث  الدوري  تقريرها 

المالحظات لم ُتنفذ تنفيذ� كامًال.

أو  بالكامل  ُتنفذ  لم  التي  التوصيات  لتنفيذ  الالزمة  التدابير  جميع  الطرف  الدولة  تتخذ  بأن  اللجنة  توصي   -٨
بشكل كاٍف، وتكرر بشكل خاص التوصيات التي قدمتها إلى الدولة الطرف بشأن ما يلي:

جميع  على  الطفل  حقوق  مجال  في  العاملة  والمؤسسات  الهيئات  بين  التنسيق  تعزيز  مواصلة  (أ)       
المستويات بغية ضمان تنفيذ االتفاقية بشكل موحد في جميع المحافظات؛

بشأن  البيانات  جمع  وضمان  ا<طفال،  عن  مركزية  بيانات  قاعدة  بإنشاء  البيانات  جمع  آليات  تعزيز  (ب)     
بجميع  يتعلق  فيما  العمر  منها  معايير  حسب  وتصنيفها  االتفاقية  تغطيها  التي  المجاالت  جميع 
الذين  ا<طفال  وفئات  والريفية،  الحضرية  والمناطق  والجنس،  عشرة،  الثامنة  دون  ا<شخاص 
لصوغ  واستخدامها  االتفاقية  مع  تتسق  مؤشرات  وضع  وينبغي  خاصة.  حماية  إلى  يحتاجون 

سياسات وبرامج تهدف إلى تنفيذ االتفاقية بصورة فعالة؛

(ج)     مواصلة وضع أساليـب مبتكرة ومواتيـة للطفل xذكـاء الوعـي بفحـوى االتفاقيـة ومقاصـدها، وال   
في  المقيمين  ا<طفال  إلى  الوصول  بغية  اxعالم  وسائل  طريق  وعن  المحلي  الصعيد  على  سيما 

أنأى المناطق في البلد؛

(د)      مواصلة تعزيز جهودها الرامية إلى توفير مستوى مناسب ومنهجي من التدريب و/أو التوعية في   
والمحامين،  كالقضاة،  و<جلهم،  ا<طفال  مع  العاملة  المهنية  للفئات  الطفل  حقوق  مجال 
والمؤسسات،  المدارس  ومديري  والمعملين،  الصحيين،  والعاملين  القانون،  إنفاذ  وموظفي 

وا<خصائيين االجتماعيين، ورجال الدين، وقادة المجتمعات المحلية، فضًال عن الصحفيين؛

(ه)     ضمان حصول المؤسسة الوطنية لحقوق اxنسان على الموارد البشرية والمالية والتقنية الكافية،   
الصعيدين  على  وتقييمه  االتفاقية  تنفيذ  في  المحرز  التقدم  لرصد  الالزمة  التسهيالت  وامتالكها 

الوطني والمحلي، فضًال عن تلقي الشكاوى المقدمة من ا<طفال والتحقيق فيها ومعالجتها؛

وضع وتعزيز المشاريع المشتركة للتثقيف في مجال حقوق اxنسان، وإدراج التثقيف في مجال  (و)   
لمرحلَتي  الدراسية  المناهج  في  الطفل،  حقوق  مجال  في  التثقيف  سيما  وال  اxنسان،  حقوق 

التعليم االبتدائي والثانوي.

التحفظات

سحب  إمكانية  في  ستنظر  الطرف  الدولة  بأن  الحوار  أثناء  الوفد  رئيسة  به  صّرحت  ما  اللجنة  تالحظ   -٩
غير  و٢١   ٢٠ المادتين  على  الطرف  الدولة  تحفظ  بأن  رأيها  عن  مجدد�  اللجنة  وتعرب  االتفاقية.  على  تحفظاتها 

ضروري، وكذلك عن قلقها إزاء الطبيعة العامة وغير الدقيقة لتحفظ الدولة الطرف على المادة ١٤.

(6)

تحفظاتها  طبيعة  في  النظر  تعيد  بأن  الطرف  الدولة  إلى  قدمتها  التي  السابقة  توصيتها  اللجنة  تكرر   -١٠
 ١٩٩٣ عام  في  اxنسان  لحقوق  العالمي  المؤتمر  اعتمدهما  اللذين  فيينا  عمل  وبرنامج  xعالن  وفق�  سحبها  بغية 

(CRC/C/JOR/CO/٣، الفقرة ١١).

 التشريعات

تالحظ اللجنة مع التقدير أن نشر االتفاقية في الجريدة الرسمية بموجب القانون رقم ٥٠ لسنة ٢٠٠٦، عمًال   -١١
اللجنة  لكن  المحلية.  القوانين  على  ا<ولوية  لها  وأن  القانوني  وضعها  أوضح  قد  اللجنة،  قدمتها  سابقة  بتوصية 
قلقة إزاء التأخر الكبير في اعتماد قانون حقوق الطفل ومشروع قانون ا<حداث. وتشعر اللجنة بالقلق أيض� <ن 

جهود مواءمة اxطار القانوني المحلي مع مبادئ االتفاقية وأحكامها ال تزال غير كافية.

الحقوق  بجميع  إحاطته  وضمان  إبطاء  دون  الطفل  حقوق  قانون  سّن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -١٢
قانون  مشروع  اعتماد  في  الطرف  الدولة  تعّجل  بأن  كذلك  اللجنة  وتوصي  االتفاقية.  عليها  تنص  التي  والمبادئ 
با<طفال  المتعلقة  المحلية  القوانين  جميع  بدقة  الطرف  الدولة  تراجع  بأن  توصيتها  اللجنة  وتكرر  ا<حداث. 
واللوائح اxدارية ذات الصلة بغية ضمان استنادها إلى الحقوق ومطابقتها لالتفاقية (CRC/C/JOR/CO/٣، الفقرة ١٣).

 تخصيص الموارد

المخصصة  الميزانيات  لتحليل  ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  أجراها  التي  بالدراسة  اللجنة  ترحب   -١٣
لlطفال، فضًال عن وضع نموذج للميزانية يتضمن ا<هداف االستراتيجية والمهام التي تضطلع بها كل وزارة من 
الميزانية  في  العامة  التخفيضات  إزاء  اللجنة  يساور  القلق  لكن  حقوقهم.  وحماية  ا<طفال  احتياجات  تلبية  أجل 

الوطنية التي تهدد التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مجال نماء الطفل.

xعمال  المخصصة  "الموارد  بشأن   ٢٠٠٧ عام  في  اللجنة  نّظمته  الذي  العامة  المناقشة  يوم  ضوء  في   -١٤
الدولة  تقوم  بأن  اللجنة  توصي  االتفاقية،  من  و٦  و٤   ٢ المواد  على  وبالتركيز  الدول"،  مسؤولية   - الطفل  حقوق 

الطرف بما يلي:

(أ)        مواصلة تخصيص موارد كافية في الميزانية xعمال حقوق الطفل، عمًال بالمادة ٤ من االتفاقية؛  

(ب)    إجــراء تقييمات منهجيــة <ثر السياسات الهادفـــة إلى تقليـــص العجز في الميزانية الوطنية على   
في  سلب�  قد تؤثر  سياسات  أي  اعتماد  التقييمات، االمتناع عن  تلك  نتيجة  الطفل، وبناًء على  حقوق 

ا<طفال؛

في  الطفل  حقوق  على  قائم  نهج  اعتماد  الطرف،  الدولة  وضعته  الذي  الميزانية  نموذج  على  بناًء  (ج)       
في  واستخدامها  للطفل  المخصصة  للموارد  تتّبع  نظام  بتطبيق  وذلك  الدولة،  ميزانية  وضع 
على  أيض�  اللجنة  وتحث  الطفل.  مجال  في  االستثمار  حجم  إبراز  وبالتالي  عام،  بشكل  الميزانية 
في  القطاعات  من  قطاع  أي  في  االستثمارات  <ثر  تقييمات  إجراء  أجل  من  التتّبع  نظام  استخدام 

مصالح الطفل الفضلى، وضمان قياس اختالف أثر هذه االستثمارات بين الفتيات والفتيان؛

تدابير  تتطلب  قد  التي  الضعف  أو  الحرمان  أوضاع  في  لlطفال  استراتيجية  ميزانية  بنود  تحديد  (د)      
اجتماعية إيجابية، وضمان حماية بنود الميزانية هذه حتى في أوقات ا<زمات االقتصادية أو الكوارث 

الطبيعية أو حاالت الطوارئ ا<خرى.

(7)

(1) (٢)

قام  أن  وبعد   .(UNCRC) الطفل  لحقوق  المتحدة  ا<مم  اتفاقية  في  طرف�  الهاشمية  ا<ردنية  المملكة  تعد 
التقرير  وقدم   .١٩٩٣ عام  من  الثاني  تشرين  شهر  في  ا<ولي  تقريره  ا<ردن  قدم  االتفاقية،  هذه  على  بالمصادقة 
الدوري الثاني الذي كان مقرر� في عام ١٩٩٨ في شهر أيلول من عام ١٩٩٩. وقدم التقرير الدوري الثالث الذي كان 
الرابع  التقريرين  تقديم  تم  ولذلك  سنوات.  ثالث  مدته  وبتأخير   ٢٠٠٦ عام  من  آذار  شهر  في   ٢٠٠٣ عام  في  مقرر� 
الختامية  المالحظات  اعتماد  وتم   ٢٠١٤ عام  في  الطفل  حقوق  لجنة  فيهما  ونظرت   ٢٠١٣ عام  في  مع�  والخامس 
والتوصيات في ١٨ تموز من عام ٢٠١٤. ومن المقرر أن يصدر التقرير الدوري السادس لlردن في ٢٢ حزيران من عام 
٢٠١٩ حيث بقي أقل من عامين. ولذلك من الضروري أن يكون هناك متابعة فعالة للمالحظات والتوصيات الختامية 
الحالية حتى نتمكن من االستعداد جيد� في الوقت الذي يتم فيه إعداد تقريرنا الدوري السادس المقرر تقديمه 

بعد أقل من عامين من ا¦ن.

المجاالت  من  مجال   ١٢ في  توزيعها  تم  التي  الختامية  والتوصيات  المالحظات  من  بندا   ٧١ مجموعه  ما  يوجد 
الرئيسية التي تشمل:

أ- التدابير العامة للتنفيذ (المواد ٤، و٤٢، و٤٤ (٦) من االتفاقية)
ب- المبادئ العامة (المواد ٢، و٣، و٦، و١٢ من االتفاقية)

ج- الحقوق والحريات المدنية (المواد ٧، و٨، و١٣-١٧)
د- العنف ضد ا<طفال (المواد ١٩، و٢٤ (٣)، و٢٨ (٢)، و٣٤، و٣٧ (أ)، و٣٩)

ه- البيئة ا<سرية والرعاية البديلة (المواد ٥، و٩-١١، و١٨ (١ و٢)، و٢٠، و٢١، و٢٥، و٢٧ (٤))
و- اxعاقة، والصحة ا<ساسية، والرفاه االجتماعي (المواد ٦، و١٨ (٣)، و٢٣، و٢٤، و٢٦، و٢٧ (١-٣)، و٣٣)

ز- التعليم وا<نشطة الترفيهية والثقافية (المواد ٢٨، و٢٩، و٣٠، و٣١)
ح- تدابير الحماية الخاصة (المواد ٢٢، و٣٠، و٣٢، و٣٣، و٣٥، و٣٦، و٣٧ (ب)- (د)، و٣٨-٤٠)

ط- المصادقة على البروتوكول االختياري المتعلق بإجراء  تقديم البالغات 
ي- المصادقة على ا<دوات الدولية لحقوق اxنسان

ك- المتابعة والنشر
ل- التقرير المقبل

ويشكل المجلس الوطني لشؤون ا<سرة (NCFA) ووزارة العدل ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ووزارة العمل 
ووزارة التنمية االجتماعية ووزارة الداخلية اكثر الجهات المسؤولة عن تنفيذ المالحظات والتوصيات الختامية إلى 
جانب  وإلى  المحافظات.  في  الحكومية  الجهات  بعض  ذلك  في  بما  ا<خرى  واxدارات  الجهات  من  عدد  جانب 
الوزارات والهيئات الحكومية، تلعب وكاالت ا<مم المتحدة المعنية، والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، 
وا<وساط ا<كاديمية، ووسائل اxعالم، وغيرها من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، والمجتمعات المحلية، 

وا<سر دورا رئيسيا في ضمان تنفيذ برنامج المالحظات والتوصيات الختامية.

وإلى جانب النظر في التقرير الدوري الموحد الرابع والخامس لlردن، نظرت اللجنة أيض� في التقارير ا<ولية لlردن 
المسلحة  النزاعات  في  ا<طفال  باشتراك  والمتعلقة  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري  البروتوكول  بموجب 

(3) (4)

باء- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 من االتفاقية)

عدم التمييز

غير  وأب  أردنية  <م  المولودين  ا<طفال  ضد  القانون  بحكم  التمييز  إزاء  قلقها  عن  مجدد�  اللجنة  تعرب    -١٥
إزاء  أيض�  بالقلق  اللجنة  وتشعر  الزواج.  إطار  خارج  المولودين  ا<طفال  ضد  والتمييز  ا<ب،  جنسية  على  بناًء  أردني 
في  يعيشون  الذين  وا<طفال  اxعاقات  ذوو  وا<طفال  فلسطيني  أصل  من  ا<طفال  منه  يعاني  الذي  التمييز 

المؤسسات وا<طفال الذين يعيشون في فقر مدقع وا<طفال في المناطق النائية.

"أطفاًال  أو  شرعيين"  "غير  بوصفهم  لlطفال  التمييزية  التصنيفات  إلغاء  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -١٦
ضحايا للسفاح"، واعتماد استراتيجية استباقية وشاملة من أجل القضاء على التمييز على أي أسس بحكم القانون 

والواقع، والتمييز ضد جميع فئات ا<طفال في أوضاع التهميش أو الحرمان.

وتعرب اللجنة عن القلق <ن تشريعات الدولة الطرف وطريقة تطبيقها ال تزال تميز ضد الفتيات، وبا<خص   -١٧
المعاهدات.  هيئات  من  المتكررة  التوصيات  من  الرغم  على  العنف،  من  والحماية  والزواج  الميراث  مجاالت  في 
وتشعر اللجنة بالقلق أيض� لعدم كفاية الجهود التي تبذلها الدولة الطرف، بما في ذلك مع رجال الدين وقادة 
والقواعد  والممارسات  المواقف  وتغيير  لمكافحة  الجماهيري،  اxعالم  ووسائل  التعليمية  والمؤسسات  الرأي 
الضارة التي تتغاضى عن التمييز ضد الفتيات وانتهاكات حقوقهن في إطار االتفاقية، بما في ذلك العنف القائم 

على نوع الجنس، على الرغم من أن الفتيات ال يزلن يواجهن التمييز من أبكر مراحل حياتهن وطيلة طفولتهن.

اxبطاء.  من  مزيد  دون  الفتيات  ضد  تميز  التي  التشريعات  جميع  إلغاء  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -١٨
وينبغي للدولة الطرف أن تمنح ا<ولوية العتماد استراتيجية شاملة لمكافحة جميع أشكال التمييز ضد الفتيات، 
وتكرر  الفتيات.  ضد  والعنف  التمييز  إلى  وتؤدي  منتشرة  تزال  ال  التي  السلبية  الجنسانية  النمطية  للصور  والتصدي 
اللجنة توصيتها بضرورة دعوة القادة المحليين ورجال الدين وغيرهم من القادة إلى االضطالع بدور أكثر فاعلية 
ذلك  في  المحلية  المجتمعات  إلى  التوجيه  وتقديم  عليه،  والقضاء  الطفالت  ضد  العنف  منع  جهود  دعم  في 

الصدد (CRC/C/JOR/CO/٣، الفقرة ٣٢).

مصالح الطفل الفضلى

قانون  في  الرئيسية  المبادئ  أحد  الفضلى  الطفل  مصالح  جعل  في  الطرف  الدولة  رغبة  اللجنة  تالحظ   -١٩
ا<حوال الشخصية المؤقت رقم ٣٦ لسنة ٢٠١٠، لكن القلق يساورها <ن العديد من أحكام القانون تعكس إساءة 
التي  الجنسية  ونقل  والميراث  والزواج  الطفل  بحضانة  المتعلقة  تلك  سيما  وال  الفضلى،  الطفل  لمصالح  تفسير 
القانون  <ن  خاص  بشكل  بالقلق  اللجنة  وتشعر  االعتبار.  الفضلى  مصالحه  إيالء  في  الطفل  حق  مع  تتعارض 
(المادة ٣٠٨ من قانون العقوبات) والفقه القضائي في الدولة الطرف يتيحان اعتبار زواج الفتاة من مغتصبها أمر� 

يصب في مصلحتها الفضلى، على الرغم من أن هذا الخيار يشّكل بحد ذاته انتهاك� خطير� لالتفاقية.

إيالء  في  الطفل  بحق  المتعلق   (٢٠١٣)١٤ رقم  العام  اللجنة  تعليق  ضوء  في  الطرف،  الدولة  اللجنة  تذّكر   -٢٠
التي  الحقوق  بجميع  والفعال  الكامل  التمتع  ضمان  إلى  يهدف  الحق  هذا  أن  ا<ول،  االعتبار  الفضلى  مصالحه 
تعترف بها االتفاقية وإلى ضمان النماء الكلي لlطفال. وتوصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف إدماج هذا الحق 
جميع  عن  فضًال  والقضائية،  واxدارية  التشريعية  اxجراءات  جميع  في  ثابت  بشكل  وتطبيقه  مالئم  بشكل 
ع الدولة الطرف على  السياسات والبرامج والمشاريع التي لها صلة با<طفال أو تؤثر فيهم. وفي ذلك الصدد، تشجَّ
تحديد  في  سلطة  مواقع  يحتلون  الذين  المعنيين  ا<شخاص  لجميع  التوجيه  لتقديم  ومعايير  إجراءات  وضع 
مصالح الطفل الفضلى في جميع المجاالت، وفي منح تلك المصالح ا<همية التي تستحقها بوصفها اعتبار� أول. 
العامة  االجتماعية  الرعاية  مؤسسات  ذلك  في  بما  العامة،  جمهور  بين  والمعايير  اxجراءات  هذه  نشر  وينبغي 

والخاصة، فضًال عن المحاكم والسلطات اxدارية والهيئات التشريعية والقادة المحليين ورجال الدين.

(8)

الحق في الحياة والبقاء والنماء

٢١-  تعرب اللجنة عن عميق قلقها <ن المادة ٣٤٥ مكرر� من قانون العقوبات، التي استحدثتها الدولة الطرف 
ف،  ف، وبالتالي من ُحكم مخفَّ عن طريق تعديل، ال تستثني مرتكبي هذه الجرائم من االستفادة من العذر المخفِّ
جرائم  ُيسمى  ما  بذريعة  سنوي�  الفتيات  عشرات  قتل  استمرار  رغم  سنة   ١٥ من  أصغر  الضحية  كانت  حال  في  إّال 
يزلن،  وال  كّن،  الجرائم  لهذه  ضحايا  للوقوع  المعرضات  الفتيات  <ن  أيض�  شديد  بقلق  اللجنة  وتشعر  الشرف. 

ُيحتجزن تعسفي� في اxصالحيات ¦جال غير مسماة بداعي حمايتهن.

عن  تتغاضى  التي  القانونية  ا<حكام  جميع  إبطاء  دون  تلغي  أن  على  بقوة  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢٢
الجرائم القائمة على نوع الجنس، وال سيما المواد ٩٧ و٩٩ و٣٤٠ و٣٤٥ مكرر� من قانون العقوبات، وأن تضمن تلّقي 
الشرف،  جرائم  ُيسمى  ما  بذريعة  المرتكبة  الجرائم  فيها  بما  الجنس،  نوع  على  القائمة  الجرائم  مرتكبي  جميع 
عقوبات تتناسب مع خطورة جرائمهم. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيض� على إخالء سبيل جميع النساء والفتيات 
حماية  أي تدبير  أن  وضمان  البلد،  عموم  في  لحمايتهن  وآليات مالئمة  مالجئ  وإنشاء  فور�،  الحجز  في  الموَدعات 

موجه لهن يوَضع بمشاركتهن وموافقتهن.

احترام آراء الطفل

حق  تعزيز  أجل  من  بالتقرير  المشمولة  الفترة  أثناء  الطرف  الدولة  اتخذتها  التي  بالمبادرات  اللجنة  ترحب   -٢٣
الطفل في االستماع إليه، وال سيما عن طريق التشاور مع ا<طفال في سياق إعداد تقرير الدولة الطرف، والمسح 
اxجراءات  <ن  قلقها  عن  مجدد�  اللجنة  تعرب  ذلك،  ومع  ا<طفال.  برلمانات  وإنشاء  للشباب،  الثاني  الوطني 
يزال  ال  الطفل  آراء  احترام  و<ن  إليه،  االستماع  في  الطفل  حق  على  منهجي  بشكل  تنص  ال  واxدارية  القانونية 
محدود� نظر� للمواقف المجتمعية التقليدية من ا<طفال، وال سيما الفتيات، في داخل ا<سرة والمجتمع بشكل 

عام.

تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم ١٢(٢٠٠٩) المتعلق بحق الطفل في االستماع إليه،   -٢٤
الذي يؤكد أن حق الطفل في التعبير بحرية عن رأيه يشكل أحد أهم العناصر في كرامة الطفل، وأن ا<سرة التي 
العمر،  من  ا<ولى  المراحل  منذ  الجد  مأخذ  آراؤه  فيها  تؤخذ  والتي  بحرية  آرائه  عن  يعّبر  أن  فيها  للطفل  يمكن 
وتوصي  ا<وسع.  المجتمع  في  إليه  االستماع  في  الحق  لممارسة  الطفل  يعّد  ما  وهي  مهم�،  نموذج�  تشّكل 

اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

في  إليه  االستماع  في  الطفل  بحق  تعترف  التي  للتشريعات  الفعال  التنفيذ  لضمان  تدابير  اتخـــاذ  (أ)       
ا<خصائيين  امتثال  لضمان  إجراءات  و/أو  ُنظم  وضع  ذلك  في  بما  الصلة،  ذات  القانونية  الدعاوى 

االجتماعيين والمحاكم لهذا المبدأ.

(ب)     إجـــراء بحوث لتحديد أهم القضايا من وجهة نظر ا<طفال، وسماع آرائهم بشأنها، ومعرفة مدى   
مراعاة آرائهم في القرارات التي ُتتخذ داخل ا<سرة وتؤثر في حياتهم، وتحديد القنوات القائمة أو 
الوطني  الصعيد  على  القرار  صنع  عملية  في  ا<كبر  التأثير  ممارسة  من  تمّكنهم  التي  المحتملة 

والمحلي.

(ج)      تنفيـذ برامـج وأنشطــة توعيـة لتعزيز مشاركة جميع ا<طفال بصورة هادفة وقائمة على التمكين   
الفتيات  إيالء  مع  الطلبة،  مجالس  ضمن  ذلك  في  بما  والمدارس،  المحلي  والمجتمع  ا<سرة  في 

وا<طفال في أوضاع هشة اهتمام� خاص�.

(9)

جيم- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و17-13 من االتفاقية)

الحق في الجنسية

كّن  إذا  أمهاتهن  جنسية  اكتساب  ا<ردنيات  ا<مهات  أطفال  على  متعذر�  يزال  ال  <نه  قلقة  اللجنة  تظل   -٢٥
متزوجات من غير أردنيين، ما قد يؤدي إلى حالة انعدام الجنسية، ويتسبب في معاناة هؤالء ا<طفال وأسرهم 
والرعاية  التعليم  بخدمات  لالنتفاع  مثًال  مؤهلين  غير  ُيعتبرون  إنهم  إذ  اقتصادية،  صعوبات  ومن  التمييز  من 
الجنسية  بأن  تفيد  التي  المصداقية  وذات  بأدلة  المدعومة  التقارير  بالغ  بقلق  اللجنة  وتالحظ  المدعومة.  الصحية 
بشكل  يقيمون  الذين  الفلسطينية  وا<سر  ا<طفال  عشرات  من  بالتقرير  المشمولة  الفترة  في  ُسحبت  ا<ردنية 

دائم في ا<ردن، على الرغم من التطمينات التي قدمها وفد الدولة الطرف أثناء الحوار.

تكرر اللجنة توصيتها إلى الدولة الطرف بمراجعة قانون الجنسية ا<ردنية رقم ٦ لعام ١٩٥٤ وتعديله بغية   -٢٦
ضمان تمتع ا<م ا<ردنية المتزوجة بغير أردني بحقها في منح جنسيتها <طفالها على قدم المساواة مع الرجل 
الالجئة  ا<سر  من  ا<ردنية  الجنسية  سحب  عن  الكف  على  أيض�  الطرف  الدولة  اللجنة  وتحث  تمييز.  ودون 
خفض  اتفاقية  إلى  االنضمام  في  الطرف  الدولة  تنظر  بأن  أيض�  اللجنة  وتوصي  ا<ردن.  في  المقيمة  الفلسطينية 

حاالت انعدام الجنسية لعام ١٩٦١.

) و39) أ دال- العنف ضد اoطفال (المواد 19 و24(3) و28(2) و34 و37(

العقاب البدني

ترحب اللجنة بالمبادرات التي تنّفذها الدولة الطرف مثل حملة "مع� نحو بيئة مدرسية آمنة" التي تهدف   -٢٧
إلى تعريف المعلمين با<ساليب التربوية اxيجابية. لكن اللجنة قلقة <ن الصيغة المعدلة من المادة ٦٢ من قانون 
العقوبات ال تزال تجيز للوالدين وا<وصياء إنزال ضروب تأديب بأطفالهم وفق "ما يبيحه العرف العام"، ما دامت ال 
تلحق بهم أذى بدني�، و<ن مسح السكان والصحة ا<سرية في ا<ردن لعام ٢٠١٢ أظهر أن ٨٩ في المائة من ا<طفال 

يتعرضون لضروب تأديب عنيفة.

تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم ٨(٢٠٠٦) المتعلق بحق الطفل في الحماية من   -٢٨
العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة الذي شددت فيه اللجنة على رفض جميع أشكال 
العنف ضد ا<طفال، مهما كانت طفيفة، وعلى أن صالحيات الوالدين ال ينبغي في أي حال من ا<حوال أن تقّوض 

حق الطفل في حمايته من العقاب البدني. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

حظر�  ا<ماكن  جميع  في  البدني  العقاب  وحظر  إبطاء  دون  العقوبات  قانون  من   ٦٢ المادة  إلغاء  (أ)        
قطعي�؛

بصورة  قضائية  دعاوى  وإقامة  فعاًال،  تنفيذ�  البدني  العقاب  تحظر  التي  القوانين  تنفيذ  ضمان  (ب)    
منهجية ضد َمن ُيعاقبون ا<طفال بدني�؛

ا<طفال  بمشاركة  االجتماعية  والتعبئة  والتوعية  العام  التثقيف  مجاالت  في  دائمة  برامج  وضع  (ج)     
البدني،  للعقاب  الضارة  والنفسية  البدنية  ا¦ثار  تعالج  الدين،  ورجال  المحلية  والمجتمعات  وا<سر 
في  وتشاركية  عنيفة  وغير  إيجابية  أشكال  وتعزيز  الممارسة،  تلك  من  العامة  المواقف  تغيير  بغية 

تنشئة ا<طفال وتأديبهم كبديل عن العقاب البدني؛

منع  استراتيجيات  تصميم  في  ا<طفال،  ذلك  في  بما  ككل،  المجتمع  ومشاركة  إشراك  ضمان  (د)     
معاقبة ا<طفال بدني� وتنفيذها.

(١٠) (١١)

اsيذاء واsهمال

سيما  وال  المنزلي،  للعنف  التصدي  صعيد  على  الطرف  الدولة  اتخذتها  التي  بالخطوات  اللجنة  ترحب   -٢٩
اعتماد قانون الحماية من العنف ا<سري رقم ٦ لسنة ٢٠٠٨، والخطة االستراتيجية الوطنية لحماية ا<سرة والوقاية 
لثبوت  عميق  بقلق  تشعر  اللجنة  لكن  المنزلي.  العنف  حاالت  لتتّبع  نظام  وإنشاء   ،٢٠٠٥-٢٠٠٩ لlعوام  العنف  من 
قصور تلك التدابير عن االستجابة للشواغل الكثيرة التي أعربت عنها اللجنة في عام ٢٠٠٦، وهو ما يتضح من استمرار 

وقوع ا<طفال، وال سيما الفتيات، ضحايا ل¯يذاء واxهمال على نطاق واسع.

 ،٣/CRC/C/JOR/CO)  ٢٠٠٦ عام  من  توصياتها  لتنفيذ  ا<ولوية  من  مزيد  منح  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣٠
وسوء  المنزلي  العنف  عن  وطنية  دراسة  إجراء  بضرورة  المتعلقة  التوصيات  وبخاصة  فعاًال،  تنفيذ�   (٥٥ الفقرة 
ووضع  وطبيعتها،  وأسبابها  المشكلة  هذه  نطاق  تقييم  أجل  من  ا<سرة  داخل  وإيذائهم  ا<طفال  معاملة 
وسوء  ا<طفال  إيذاء  حاالت  لتحديد  فعال  نظام  ووضع  له،  والتصدي  المنزلي  العنف  لمنع  شاملة  استراتيجية 

معاملتهم واxبالغ عنها وإدارتها. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيض� على ما يلي:

أحكام  أي  وإلغاء  الزوجي،  االغتصاب  فيها  بما  المنزلي،  العنف  أشكال  جميع  يجّرم  قانون  اعتماد  (أ)       
قانونية تتسامح مع مرتكبي العنف المنزلي، وذلك على وجه ا<ولوية؛

(ب)     إنشاء قاعدة بيانات وطنية عن جميع حاالت العنف المنزلي المترّكب ضد ا<طفال؛  

والعادات  والتقاليد  المواقف  لتغيير  عملية  تدابير  واتخاذ  واxيذاء،  للعنف  الجذرية  ا<سباب  معالجة  (ج)      
والممارسات السلوكية التي كثير� ما تبرر العنف المنزلي، وال سيما ضد الفتيات؛

والتصدي  وإهمالهم،  ا<طفال  وإيذاء  المنزلي  العنف  منع  إلى  الرامية  المجتمعية  البرامج  تشجيع  (د)       
المحلي  المجتمع  وأفراد  والمتطوعين  السابقين  الضحايا  إشراك  منها  بطرق  المشاكل  لهذه 

ودعمهم في مجال التدريب؛

(ه)     ضمــان تقديم مستــوى مالئـــم من المساعدة الطبيــــة والقانونيـــة والنفسية والسكن لlطفال   
به  تعّهدت  الذي  االلتزام  مع  يتماشى  بما  اxيواء  دور  عدد  وزيادة  المنزلي،  العنف  ضحايا  والنساء 

الدولة الطرف في االستعراض الدوري الشامل لعام ٢٠٠٩ (A/HRC/٢٩/١١، الفقرة ٩٢-٢١)؛

(و)       تقديم معلومات مفصلة في تقريرها الدوري المقبل عن التدابير المتخذة للتصدي للعنف المنزلي   
ونتائج تلك التدابير.

االستغالل الجنسي واsيذاء الجنسي

تشعر اللجنة بقلق عميق <ن المادة ٣٠٨ من قانون العقوبات تتيح لمرتكبي جريمة االغتصاب اxفالت من   -٣١
العقاب إذا تزوجوا من الفتاة التي اعتدوا عليها. ويساور اللجنة قلق أيض� <ن المادة ٣١٠ من قانون العقوبات تتيح 
اللجنة  وتشعر  ا<خالق".  بفساد  "معروفة  ُتعتبر  الفتاة  كانت  إذا  العقاب  من  اxفالت  الجنسي  اxيذاء  لمرتكبي 
بالقلق أيض� <ن تشريعات الدولة الطرف ال تحمي الفتيان من اxيذاء الجنسي واالستغالل الجنسي، وال تنص على 

أحكام تتناسب مع خطورة الجرائم الجنسية المرتبكة ضد ا<طفال.

وجميع  العقوبات  قانون  من  و٣١٠   ٣٠٨ المادتين  إلغاء  في  التعجيل  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣٢
ا<حكام القانونية التي يمكن استخدامها للتساهل مع المعتدين على ا<طفال جنسي�. وينبغي للدولة الطرف 
الجنسي  اxيذاء  أشكال  جميع  من  الفتيان،  فيهم  بمن  ا<طفال،  لجميع  الكاملة  الحماية  تضمن  أن  أيض� 

واالستغالل الجنسي. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيض� على ما يلي:

(أ)       وضع آليات وإجراءات ومبادئ توجيهية لضمان إلزامية اxبالغ عن حاالت إيذاء ا<طفال واستغاللهم   
جنسي�؛

ا<طفال  لجميع  وفعالة  لlطفال  ومواتية  وسرية  إليها  الوصول  يسهل  إبالغ  قنوات  توفر  ضمان  (ب)     
لتمثيل  قانوني  وصي  أو  الوالدين  أحد  وجود  يوِجب  الذي  الشرط  وإلغاء  االنتهاكات،  هذه  ضحايا 

الطفل الضحية؛

(ج)      تنفيذ أنشطة توعية لمكافحة الوصم االجتماعي لضحايا االستغالل الجنسي واxيذاء الجنسي، بما   
في ذلك سفاح المحارم؛

الضحايا وفق�  التعافي وإعادة اxدماج االجتماعي لlطفال  (د)     ضمان وضع برامج وسياسات من أجل   
<غراض  لlطفال  الجنسي  االستغالل  لمكافحة  العالمي  المؤتمر  اعتمدها  التي  الختامية  للوثائق 
بالبرازيل،  جانيرو  دي  وريو  باليابان،  ويوكوهاما  ستوكهولم،  في  و٢٠٠٨  و٢٠٠١   ١٩٩٦ ا<عوام  في  تجارية 

على التوالي.

الممارسات الضارة

الفتيات،  آالف  وزواج  الطرف،  الدولة  في  القاصرات  الفتيات  زواج  حاالت  في  الزيادة  إزاء  قلقة  اللجنة  تزال  ال   -٣٣
منهن من لم تتجاوز الخامسة عشرة، كل سنة نتيجة اxفراط في اللجوء إلى االستثناءات من السن الدنيا للزواج، 
والسلطة التقديرية الواسعة الممنوحة لقاضي القضاة وا<وصياء القانونيين في ذلك الصدد. ويساور اللجنة قلق 
بشكل خاص <ن حاالت الفقر وحاالت الحمل خارج إطار الزواج غالب� ما تؤدي في الممارسة الواقعية إلى إجازة هذا 

الزواج.

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فاعلة لوضع حد لممارسة الزواج المبكر والقسري. كما تكرر   -٣٤
CRC/C/-) المبكر الزواج  عن  الناشئة  الكثيرة  السلبية  با¦ثار  توعية  حمالت  الطرف  الدولة  تنّفذ  بأن  توصيتها  اللجنة 

JOR/CO/٣، الفقرة ٢٨).

الوصول إلى العدالة وسبل االنتصاف

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعلومات التي قدمها الوفد وتفيد بأن من المتعذر على ا<طفال دون سن   -٣٥
الخامسة عشرة تقديم شكاوى بشأن انتهاكات حقوقهم إذا لم يكن الوالدان أو ا<وصياء القانونيون موجودين 

لمساعدتهم. ويساور اللجنة القلق أيض� إزاء االفتقار إلى آليات لدعم ا<طفال في اxبالغ عن ادعاءاتهم.

وسبل  العدالة  إلى  ا<طفال  وصول  لضمان  الالزمة  التدابير  جميع  اتخاذ  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣٦
واسع  بشكل  عنها  ومعلن  آمنة  إبالغ  آليات  وضع  أمور،  جملة  بين  من  الطرف،  للدولة  وينبغي  الفعالة.  االنتصاف 
الصحة  مجاَلي  في  مساَعدة  خدمات  ا¦ليات  هذه  تترافق  وأن  ا<طفال،  لفائدة  إليها  الوصول  ويسهل  وسرية 
العامة والدعم االجتماعي، وإلغاء شرط حضور والد الطفل لمساعدته في تقديم الشكوى. وتحث اللجنة الدولة 
ووضع  واضحين،  وتدريب  توجيه  على  ا<طفال  شكاوى  يتلقون  الذين  ا<شخاص  حصول  ضمان  على  أيض�  الطرف 

إجراءات تحقيق مراعية للطفل.

هاء- البيئة اoسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و11-9 و18(1 و2) و20 و21 و25 و27(4))

البيئة اoسرية   

CRC/C/-) تكرر اللجنة قلقها <ن القانون ما زال ال يوزع المسؤوليات الوالدية بالتساوي بين ا¦باء وا<مهات  -٣٧
JOR/CO/٣، الفقرة ٤٩)، نظر� الستمرار تطبيق أحكام تمييزية من قانون ا<حوال الشخصية المؤقت لسنة ٢٠١٠. كما

(١٢)

يساور اللجنة قلق إزاء ما يلي:

(أ)        مع أن القانون فرض قيود� معّينة على تعدد الزوجات، فإنه ال يزال يجيزه، وهذه حالة تتعارض مع   
كرامة النساء والفتيات الالتي يدخلن هذا الزواج، وتؤثر سلب� في ا<طفال؛

تمتعهم  دون  يحول  ما  مسلم،  غير  ورجل  مسلمة  المرأة  المولودين  با<طفال  القانون  يعترف  ال  (ب)      
بجميع حقوقهم على قدم المساواة مع ا<طفال ا¦خرين؛

(ج)       في حالة الطالق، تمنح المادة ١٧٣ من قانون ا<حوال الشخصية المؤقت ا<م حضانة أطفالها حتى   
بلوغهم سن الخامسة عشرة، ولكن فقط حتى سن السابعة إذا كانت غير مسلمة.

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تقاسم ا<مهات وا¦باء المسؤولية عن أطفالهم بالتساوي، عمًال   -٣٨
بالفقرة ١ من المادة ١٨ من االتفاقية، وعلى ضمان عدم تمييز القوانين ضد الطفلة. وتحث اللجنة الدولة الطرف 

أيض� على ما يلي:

النساء  ضد  تميز  التي  ا<حكام  جميع  إلغاء  وضمان  المؤقت  الشخصية  ا<حوال  قانون  تنقيح  (أ)   
والفتيات وتؤثر سلب� في أطفالهن، كتلك التي تجيز تعدد الزوجات؛

غير  ورجل  مسلمة  امرأة  بين  زواج  من  المولودين  ا<طفال  ضد  التمييز  أشكال  من  شكل  أي  منع  (ب)   
مسلم، والقضاء عليها؛

لمبدأ  وفق�  القرارات  جميع  اتخاذ  ضمان  بغية  الطفل،  بحضانة  المتعلقة  تشريعاتها  مراجعة  (ج)   
تمّيز  التي  ا<حكام  وإلغاء  االتفاقية،  من  و١٢   ٣ المادتين  مع  تمشي�  وذلك  الفضلى،  الطفل  مصالح 

ضد ا<طفال <مهات غير مسلمات.

أسرية اoطفال المحرومون من بيئة 

أول  وإنشاء   ،٢٠٠٩ لسنة   ٤٩ رقم  اxيوائية  ا<طفال  رعاية  دور  وإدارة  ترخيص  نظام  باعتماد  اللجنة  ترحب   -٣٩
برنامج xيواء ا<طفال في محافظة الزرقاء. لكن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم انخفاض عدد ا<طفال المودعين 
في  كثيرة  أحيان  في  المتزوجات  غير  ا<مهات  أطفال  إيداع  وإزاء  بالتقرير،  المشمولة  الفترة  أثناء  مؤسسات  في 
ا<طفال  يجعل  ما  بعد،  سليم  نحو  على  اxيواء  برنامج  تنظيم  لعدم  أيض�  قلق  اللجنة  ويساور  مؤسسات. 

المحرومين من بيئتهم ا<سرية عرضة ل¯يذاء واxهمال.

تتخذ  بأن  وتوصيها  لlطفال،  البديلة  للرعاية  التوجيهية  المبادئ  إلى  الطرف  الدولة  انتباه  اللجنة  تلفت   -٤٠
تدابير فاعلة للتسريع في االنتقال من إيداع ا<طفال في أطر الرعاية المؤسسية إلى الرعاية ا<سرية، وأن تعزز في 
سبيل ذلك جهودها لوضع نظام لكفالة ا<طفال المحرومين من أسرهم يكون خاضع� للوائح تنظيمية جيدة. 

وينبغي للدولة الطرف أيض� ما يلي:

(١٣)

(أ)       ضمان تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية المناسبة لمراكز الرعاية البديلة وخدمات حماية   
في  إدماجهم  وإعادة  فيها  المودعين  ا<طفال  تأهيل  إعادة  تيسير  أجل  من  الصلة  ذات  الطفل 

المجتمع إلى أقصى حد ممكن؛

(ب)     تقديم الدعم لlمهات غير المتزوجات لتمكينهن من رعاية أطفالهن، وتنظيم حمالت توعية من   
أجل القضاء على الوصم االجتماعي المرتبط بالحمل خارج إطار الزواج؛

(ج)     العمـل على توفيـر ضمانـات مناسبــة ومعايــير واضحــــة تستند إلى احتياجات الطفل ومصالحه   
الفضلى من أجل اتخاذ قرار بشأن إيداعه في أطر الرعاية البديلة من عدمه؛

(د)     ضمان إجراء مراجعة دورية لحاالت إيداع ا<طفال في أطر الرعاية البديلة وفي المؤسسات، ورصد   
جودة الرعاية فيها، بطرق منها توفير قنوات يسهل الوصول إليها من أجل اxبالغ عن سوء معاملة 

ا<طفال ورصده وتصحيحه.

واو-  اsعاقة والصحة اoساسية والرعاية االجتماعية (المواد 6 و18(3) و23 و24 و26 و
27(3-1) و33)

اoطفال ذوو اsعاقة

ا<على  المجلس  وإنشاء   ٢٠٠٧ لسنة   ٣١ رقم  المعوقين  ا<شخاص  حقوق  قانون  باعتماد  اللجنة  ترحب   -٤١
لكنها  اxعاقة (٢٠٠٧-٢٠١٥).  ذوي  لlشخاص  الوطنية  االستراتيجية  اعتماد  عن  فضًال  المعوقين،  ا<شخاص  لشؤون 

تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ)       عدم استخـدام المــادة ٢ من القانــون رقم ٣١ تعريف اxعاقة الوارد في اتفاقية حقوق ا<شخاص   
ذوي اxعاقة، وإنما اعتمادها نموذج� طبي� ل¯عاقة؛

(ب)     محدودية البيانات المتاحة عن ا<طفال ذوي اxعاقة؛  

بصورة  إّال  إدماجهم  تعزز  ال  خاصة  صفوف  في  الحاالت  معظم  في  اxعاقة  ذوي  ا<طفال  وضع  (ج)       
محدودة نظر� لمحدودية التدابير المتخذة لتطوير التعليم الجامع؛

(د)       عدم حصول الغالبية العظمى من ا<طفال ذوي اxعاقة وا<طفال الذين يعانون من صعوبات في   
مختصين،  وموظفين  اجتماعيين  وأخصائيين  معلمين  وجود  مثل  مناسب،  دعم  على  التعلم 

لضمان إدماجهم إدماج� فعاًال في المدارس العادية؛

(ه)     استمرار ّشح التدابير الرامية إلى إدماج ا<طفال ذوي اxعاقة في ا<نشطة الترفيهية والثقافية في   
الدولة الطرف.

في ضوء المادة ٢٣ من االتفاقية وتعليق اللجنة العام رقم ٩(٢٠٠٦) المتعلق بحقوق ا<طفال المعوقين،   -٤٢
هذا  وتعزيز  اxعاقة  مع  التعامل  في  اxنسان  حقوق  على  القائم  النهج  اعتماد  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث 
وبأن  المجتمع،  يضعها  التي  والمواقفية  البيئية  الحواجز  في  تكمن  المعيقة  العوامل  بأن  يعترف  الذي  النهج 
في  فاعلين  ومساهمين  مشاركين  يصبحوا  أن  وبمقدورهم  الخاصة  حقوقهم  اxعاقة  ذوي  ا<طفال  لجميع 

المجتمع. وينبغي للدولة الطرف ما يلي:

(١٤)

(١٦) (١٧) (١٨) (١٩) (٢٠) (٢١) (٢٢) (٢٣) (٢٤)

(٢٥) (٢٦) (٢٧) (٢٨) (٢٩) (٣٠) (٣١) (٣٢) (٣٣) (٣٤) (٣٥)

مع  التعامل  في  االجتماعي  النموذج  يعكس  بما   ٢٠٠٧ لسنة   ٣١ رقم  القانون  من   ٢ المادة  تعديل  (أ)       
اxعاقة؛

نظر�   ،٢٠١٤ لعام  الوطني  التعداد  إطار  في  اxعاقة  ذوي  ا<طفال  عن  مالئمة  بيانات  جمع  تنظيم  (ب)     
<هميتها في وضع برامج وسياسات لهم؛

(ج)       وضـع سياسـة شامـلة من أجـل تطـوير التعليـم الجامع وضمان منحه ا<ولوية على إيداع ا<طفال   
العقلية  اxعاقات  ذوي  ا<طفال  إلى  خاص  بشكل  االلتفات  مع  متخصصة،  مؤسسات  في 

والمتعددة؛

(د)      تشغيل أعداد كافية من المعلمين والمهنيين المتخصصين لتقديم الدعم الفردي لlطفال في   
جميع المدارس، وضمان تدريب جميع المهنيين تدريب� مناسب� ليتمكن جميع ا<طفال ذوي اxعاقة 

من التمتع بصورة فعالة بحقهم في تعليم جامع ذي جودة؛

(ه)     اتخاذ جميع التدابير الالزمة لضمان إدماج ا<طفال ذوي اxعاقة في ا<نشطة الترفيهية والثقافية؛  

الوصم  مكافحة  أجل  من  وا<سر  العامة  وجمهور  الحكومة  تستهدف  توعية  حمالت  تنفيذ  (و)     
االجتماعي والتحامل اللذين يعاني منهما ا<طفال ذوو اxعاقة، وتعزيز صورة إيجابية عن ا<طفال 

والبالغين ذوي اxعاقة؛

(ز)       النظر في التصديق على البروتوكول االختياري التفاقية حقوق ا<شخاص ذوي اxعاقة.  

الصحة والخدمات الصحية

عن  فضًال  ا<طفال،  ووفيات  النفاسية  الوفيات  خفض  صعيد  على  المحرز  الكبير  بالتقدم  اللجنة  ترحب   -٤٣
اعتراف الدولة الطرف بالحاجة إلى مزيد من الجهود لخفض معدل وفيات ا<طفال دون سن الخامسة. وتالحظ 
اللجنة باهتمام أيض� إقرار قانون الضمان االجتماعي المؤقت رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ الذي يمنح ا<طفال الحق في التمتع 

بعدد من إعانات الضمان االجتماعي. لكن قلق� بالغ� يساور اللجنة لما يلي:

(أ)        المعدالت المفزعة لسوء التغذية بين ا<طفال في مخيم الزعتري؛  

(ب)     سـوء التغذيـة الـذي ال يزـال يؤثـر بصـورة أكبـر في ا<طفـال الذيـن يعيشـون في المناطــــــق النائية   
وا<طفال المنتمين <فقر الشرائح السكانية؛

(ج)       ا<مراض المعدية التي ال تزال ا<سباب الرئيسية لمراضة ا<طفال؛  

(د)       تغطية جميع ا<طفال بالتأمين الصحي التي لم تتحقق بعد.  

يمكن  صحي  مستوى  بأعلى  التمتع  في  الطفل  حق  بشأن   (٢٠١٣)١٥ رقم  العام  اللجنة  تعليق  ضوء  في   -٤٤
بلوغه، توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف حصول جميع ا<طفال بالتساوي على خدمات صحية ذات جودة 
ا<طفال  سيما  وال  وتهميش�،  حرمان�  الحاالت  أشد  في  لlطفال  ا<ولوية  منح  إلى  تهدف  تدابير  اعتماد  طريق  عن 
تتخذ  أن  أيض�  الطرف  للدولة  وينبغي  المعدية.  وا<مراض  ا<طفال  تغذية  لسوء  التصدي  طريق  وعن  الالجئين، 

التدابير الالزمة من أجل شمول جميع ا<طفال بالتأمين الصحي على النحو الواجب.

صحة المراهقين

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تجريم اxجهاض في جميع الحاالت بموجب المادة ٣٢١ من قانون العقوبات،   -٤٥
ويساور  للخطر.  حياتهن  تعّرض  مأمونة  غير  بطريقة  الخفاء  في  اxجهاض  إلى  المراهقات  لجوء  إلى  يؤدي  ما 
اللجنة قلق أيض� إزاء عدم توفر معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين صحة المراهقين، بما 

في ذلك عن طريق التثقيف في مجال الصحة الجنسية واxنجابية وتحسين خدمات الصحة العقلية للشباب.

في ضوء تعليق اللجنة العام رقم ٤(٢٠٠٣) المتعلق بصحة المراهقين ونمّوهم في إطار اتفاقية حقوق   -٤٦
الطفل وتعليقها العام رقم ١٥(٢٠١٣) المتعلق بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، تحث 
اللجنة الدولة الطرف على أن تزيل صفة الجرم عن اxجهاض، وأن تراجع تشريعاتها، بشكل خاص من أجل كفالة 
دائم�.  واحترامها  اxجهاض  قرارات  في  ا<طفال  آراء  سماع  تضمن  وأن  الحوامل،  للمراهقات  الفضلى  المصالح 
شاملة  سياسة  الطرف  الدولة  تعتمد  بأن  وتوصي   (٦٥ الفقرة   ،٣/CRC/C/JOR/CO) السابقة بتوصيتها  اللجنة  وتذّكر 
في  واxنجابية  الجنسية  الصحة  مجال  في  التثقيف  إدراج  تضمن  وبأن  واxنجابية،  الجنسية  المراهقين  لصحة 
وا<مراض  المبكر  الحمل  منع  على  بتركيز  والمراهقين،  المراهقات  لفائدة  وتوجيهه  اxلزامية  المدرسية  المناهج 

المنقولة جنسي�.

اsيدز وفيروس نقص المناعة البشرية

البشرية/اxيدز  المناعة  نقص  فيروس  مكافحة  بشأن  الوطنية  االستراتيجية  بالخطة  اللجنة  ترحب   -٤٧
بفيروس  المعرفة  إلى  كبير  بشكل  عموم�  والسكان  المراهقين  افتقار  استمرار  بقلق  تالحظ  أنها  غير   ،(٢٠١٢-٢٠١٦)
المشورة  خدمات  إلى  والفتيات  النساء  وصول  تعّذر  إزاء  أيض�  بالقلق  اللجنة  وتشعر  البشرية/اxيدز.  المناعة  نقص 
ل¯صابة  عرضة  ا<شد  الفئات  على  الذكرية  الواقيات  توزيع  ضمان  وعدم  الحوامل،  رعاية  عيادات  في  والفحص 

بالفيروس، بمن في ذلك المراهقون.

وحقوق  البشرية/اxيدز  المناعة  نقص  بفيروس  المتعلق   (٢٠٠٣)٣ رقم  العام  اللجنة  تعليق  ضوء  في   -٤٨
الطفل، توصي اللجنة بأن تحّسن الدولة الطرف إمكانية الحصول على معلومات وخدمات ذات جودة ومناسبة 
بأن  اللجنة  وتوصي  واxنجابية.  الجنسية  والصحة  البشرية/اxيدز  المناعة  نقص  فيروس  مجال  في  ا<طفال  لسن 
بين  المشترك  المتحدة  ا<مم  برنامج  منها  جهات  من  التقنية  المساعدة  ذلك  سبيل  في  الطرف  الدولة  تلتمس 

منظمات ا<مم المتحدة لمكافحة اxيدز ومنظمة ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

المستوى المعيشي

ترحب اللجنة بالتقدم الهام الذي أحرزته الدولة الطرف على صعيد التنمية البشرية، لكنها تشعر بالقلق   -٤٩
<ن وطأة الفقر في الدولة الطرف تطال ا<طفال أكثر من غيرهم بكثير، و<ن صندوق المعونة الوطنية ما زال ال 
في  العجز  تقليص  إلى  تهدف  مالية  سياسات  اعتماد  <ن  أيض�  بالقلق  اللجنة  وتشعر  كاٍف.  بشكل  يشملهم 
الفترة  في  الفقر  مكافحة  صعيد  على  الطرف  الدولة  أحرزته  الذي  التقدم  في  سلب�  أّثر  الوطنية  الميزانية 
المشمولة بالتقرير. ويساور اللجنة قلق كذلك <ن الكثير من ا<سر الفلسطينية تعيش في فقر في الدولة الطرف 
وضع  إلى  تفتقر  كونها  المجانية  ا<ساسية  الخدمات  أو  الوطنية  المعونة  صندوق  من  االستفادة  عليها  ويتعذر 

قانوني.

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إجراء مشاورات محددة ا<هداف مع ا<سر وا<طفال ومنظمات   -٥٠
االستراتيجيات  تعزيز  أجل  من  ا<طفال  فقر  مسألة  بشأن  الطفل  حقوق  مجال  في  الناشطة  المدني  المجتمع 
منح  تضمن  أن  أيض�  الطرف  للدولة  وينبغي  الفقر.  من  الحد  خطة  في  الطفل  حقوق  إعمال  إلى  الرامية  والتدابير 
ا<طفال الذي يعيشون في فقر ا<ولوية في صندوق المعونة الوطنية وإجراء تقييمات ٣<ثر السياسات والتدابير 
الهادفة إلى تقليص العجز في الميزانية الوطنية على ا<طفال. وتحث اللجنة الدولة الطرف على معالجة الوضع 
لlطفال  المجانية  ا<ساسية  الخدمات  تقديم  وضمان  فيها،  تقيم  التي  الفلسطينية  لlسر  القانوني 

الفلسطينيين وشمولهم في صندوق المعونة الوطنية.

زاي- التعليم واoنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28 و29 و30 و31)

التعليم، بما يشمل التدريب والتوجيه المهنيين

معدل  من  للحد  بالتقرير  المشمولة  الفترة  في  الطرف  الدولة  بذلتها  التي  الجهود  بارتياح  اللجنة  تالحظ   -٥١
التسرب وتطوير التعليم المبكر. لكنها ال تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

عن  فضًال  أردنيين،  غير  وآباء  أردنيات  <مهات  ا<طفال  بينهم  ومـن  ا<ردنييـن،  غيـر  ا<طفـال  تعـرض  (أ)       
ا<حيان،  بعض  في  ا<ردنية،  الجنسية  منهم  ُسحبت  ممن  فلسطيني  أصل  من  لوالدين  ا<طفال 
غير  وهم  الحكومية،  والثانوية  االبتدائية  بالمدارس  بالتحاقهم  يتعلق  فيما  تمييزية  لممارسات 

مؤهلين لالستفادة من التعليم العام المجاني؛

(ب)     محدودية فرص وصول الشابات المتزوجات إلى نظام التعليم؛  

(ج)       مالحظة زيادة في عدد الطالب، وال سيما الفتيان، الذين تسربوا من المدارس <سباب اقتصادية على   
مدار ا<عوام ا<خيرة؛

(د)      استمرار انتشار العنف في المدارس على نطاق واسع، وال سيما ضد ا<طفال ¦باء غير أردنيين.  

تحث اللجة الدولة الطرف على ما يلي:  -٥٢

(أ)       اتخاذ تدابير فورية لضمان تمتع جميع ا<طفال الذين يعيشون فيها بحقهم في تعليم ابتدائي   
مجاني دون تمييز، وتحقيق� لذلك، تعديل التشريعات والتصدي للممارسات التي تؤدي إلى التمييز 

ضد ا<طفال من أصل فلسطيني وا<طفال <مهات أردنيات وآباء غير أردنيين؛

(ب)    ضمان دعم المراهقات الحوامل وا<مهات المراهقات ومساعدتهن على مواصلة تعليمهن في   
المدارس العادية؛

(ج)       اتخاذ التدابير الالزمة لتحسين القدرة على الوصول إلى التعليم وتحسين جودته، وتوفير تدريب ذي   
جودة للمعلمين، بتركيز خاص على المناطق الريفية بغية التصدي لمشكلة التسرب من المدرسة؛

(د)      مواصلة التوسع في تعليم الطفولة المبكرة وفق سياسة شاملة وكلية لرعاية الطفولة المبكرة   
ونمائها.

أهداف التعليم

ترحب اللجنة بالمبادرات الرامية إلى تعميم المنظور الجنساني في التعليم التي وردت في تقرير الدولة   -٥٣
بالقلق  تشعر  لكنها  السلبية.  النمطية  الصور  تتحدى  للمعلمين  وأدلة  مدرسية  كتب  تطوير  وبخاصة  الطرف، 
صورتهن  تقوض  التي  الفتيات،  ضد  الراسخة  السلبية  النمطية  الصور  الستمرار  التصدي  عن  المبادرات  هذه  لقصور 

عن أنفسهن. كما تأسف اللجنة لعدم بذل جهود كافية لتطوير التعليم في مجاَلي التسامح والسالم.

على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث  التعليم،  بأهداف  المتعلق   (٢٠٠١)١ رقم  العام  اللجنة  تعليق  مراعاة  مع   -٥٤
تعزيز الجهود التي تبذلها لتعميم المناهج التعليمية غير القائمة على صور نمطية التي تتصدى لlسباب البنيوية 
جميع المستويات. وتوصي  للتمييز الجنساني، وتعزيز الفرص التعليمية واxنجاز التعليمي للفتيات والفتيات على 
المناهج  في  والسالم  التسامح  مجاَلي  في  التثقيف  xدماج  جهودها  الطرف  الدولة  تكثف  بأن  أيض�  اللجنة 

المدرسية.

حاء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب)-(د) و
(38-40

اoطفال ملتمسو اللجوء واoطفال الالجئون

تثني اللجنة على الدولة الطرف لجميع التدابير التي اتخذتها من أجل التعامل مع التدفق الهائل لالجئين   -٥٥
من  العاملين  ا<طفال  بشؤون  الخاصة  الوطنية  اللجنة  إنشاء  ذلك  في  بما  ا<طفال،  من  ونصفهم  السوريين، 
الالجئين السوريين. لكن اللجنة قلقة إزاء استمرار تعّذر حصول معظم ا<طفال الالجئين السوريين على التعليم، 
القسري،  والزواج  المنزلي  للعنف  النطاق  الواسع  واالنتشار  العمل  في  واالستغالل  التغذية  لسوء  تعرضهم  وإزاء 
التي  المعاملة  إزاء  أيض�  عميق  قلق  اللجنة  ويساور  أردنيين.  شرطة  أفراد  إلى  المنسوبة  العنف  حاالت  بعض  وإزاء 

تتلقاها ا<سر وا<طفال من الالجئين الفلسطينيين الفاّرين من الجمهورية العربية السورية، وبخاصة ما يلي:

(أ)        الموقف الذي تعتمــده السلطات مـنذ كانــــون الثانــي/يناير ٢٠١٣ المتمثل في منع منهجي لدخول   
ا<سر الالجئة الفلسطينية الفاّرة من الجمهورية العربية السورية، فضًال عن ترحيل عشرات ا<طفال 

الفلسطينيين الذين دخلوا البلد وإعادتهم إلى الجمهورية العربية السورية؛

(ب)     حاالت ُمنعت فيها أمهات فلسطينيات فررن من الجمهورية العربية السورية من دخول ا<ردن، في   
حين ُسمح <زواجهن وأطفالهن السوريين بالدخول؛

(ج)     حـاالت ُسمـح فيهـا <طفال أصيـــبوا في الجمهـورية العربيــة السورية بدخول ا<ردن لتلقي العالج   
إلى  جرحى  فلسطينيون  أطفال  فيها  ُرّحل  وحاالت  بالدخول،  <سرهم  التصريح  دون  لكن  الطبي 

الجمهورية العربية السورية، في حين ُسمح <مهاتهم ا<ردنيات بالبقاء في الدولة الطرف.

ا<وضاع  لتحسين  محددة  برامج  وتنفيذ  المالئمة  التدابير  جميع  اتخاذ  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٥٦
والرعاية  التعليم  على  الحصول  على  قدرتهم  منها  أمور  جملة  وضمان  السوريين،  الالجئين  لlطفال  المعيشية 
الصحية والتغذية الجيدة، وحمايتهم من شتى أشكال االستغالل في العمل والعنف، وممارسات الزواج القسري 
أو المبكر فيما يتعلق بالفتيات الصغيرات. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان عدم منع أي طفل الجئ 
فلسطيني فاّر من الجمهورية العربية السورية من دخول ا<ردن أو ترحيله ليعود إلى الجمهورية العربية السورية، 
وعلى ضمان أن يعامل هؤالء ا<طفال أسوًة با<طفال السوريين في الدولة الطرف. وتوصي اللجنة أيض� بأن تصّدق 

الدولة الطرف على االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين لعام ١٩٥١ وبروتوكولها لعام ١٩٦٧.

االستغالل االقتصادي، بما في ذلك عمل اoطفال

ترحب اللجنة بمشروع "مكافحة عمل ا<طفال عن طريق التعليم" الذي أطِلق في تشرين الثاني/نوفمبر   -٥٧
٢٠٠٨، فضًال عن تعيين عشرين ضابط ارتباط في مجال عمل ا<طفال في عام ٢٠١٠، لكنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

وتجارة  الجملة  تجارة  قطاعات  في  العمل  في  رئيسي،  بشكل  فتيان  وهم  ا<طفال،  آالف  استمرار  (أ)        
التجزئة والزراعة، وانتشار عمل ا<طفال على نطاق واسع بين الالجئين السوريين؛

(ب)    مواجهة عدد من الفتيات الالتي يشتغلن عامالت منزليات أوضاع� قاسية، وتعّرضهن بشكل كبير   
ل¯يذاء البدني والجنسي؛

(ج)      تعزيز وحدة عمل ا<طفال لم يؤّد إلى زيادة اxدانات بحق مستغّلي ا<طفال.  

تحث اللجنة الدولة الطرف على تسريع جهودها للقضاء على عمل ا<طفال. وينبغي للدولة الطرف منح   -٥٨
منزليات.  عامالت  يشتغلن  الالتي  الفتيات  وبخاصة  ا<طفال،  عمل  أشكال  أسوأ  من  ا<طفال  النتشال  ا<ولوية 
بأن  أيض�  اللجنة  وتوصي  اقتصادي�.  ا<طفال  مستغّلي  ضد  قضائية  دعاوى  تحريك  ضمان  الطرف  للدولة  وينبغي 
تصّدق الدولة الطرف على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ١٨٩(٢٠١١) المتعلقة بالعمل الالئق للعمال المنزليين، 

وبأن تواصل التماس مساعدة البرنامج الدولي للقضاء على عمل ا<طفال.

أطفال الشوارع

تأسف اللجنة إزاء استمرار ضعف المعرفة فيما يتعلق بظاهرة ا<طفال العاملين في الشوارع وحالتهم،   -٥٩
الشوارع  أطفال  على  القبض  إلقاء  في  الشرطة  استمرار  إزاء  خاص  بقلق  اللجنة  وتشعر  السابقة.  توصياتها  رغم 
واضحة  استراتيجية  إلى  االفتقار  استمرار  وإزاء  ذووهم،  يكفلهم  أن  إلى  الزمن  من  قصيرة  فترات  واحتجازهم 

xعادة تأهيل أولئك ا<طفال وتلبية احتياجاتهم.

مّدهم  بل  الشوارع واحتجازهم،  إلقاء القبض على أطفال  عدم  الطرف على ضمان  اللجنة الدولة  تحث   -٦٠
واللباس  التغذية  من  يكفيهم  بما  وتزويدهم  معهم،  العمل  على  مدربين  مرشدين  طريق  عن  بالمساعدة 
والمأوى، فضًال عن الخدمات االجتماعية والصحية، بما فيها خدمات التعافي وإعادة اxدماج االجتماعي، والفرص 
ما  بحسب  الكامل،  نمائهم  دعم  بغية  الحياتية  المهارات  على  والتدريب  المهني  التدريب  تشمل  التي  التعليمية 

أوصت به اللجنة سابق�.

بيع اoطفال واالتجار بهم واختطافهم

االتجار  لمنع  الوطنية  واالستراتيجية   ،٢٠٠٩ لسنة   ٩ رقم  بالبشر  االتجار  منع  قانون  باعتماد  اللجنة  ترحب   -٦١
ا<طفال  اعتبار  يمكن  ال  أنه  إلى  الحوار  أثناء  اxشارة  وتالحظ  عملها.  وإطار   ٢٠١٠ آذار/مارس  في  ُأطِلقت  التي  بالبشر 
ضحايا االتجار جناة، لكنها تشعر بقلق بالغ إزاء اعتراف الوفد باحتمال إيداع ا<طفال الضحايا في مرافق االحتجاز 
لlطفال  وعبور  وجهة  بلد  تزال  ال  الطرف  الدولة  <ن  أيض�  قلق  اللجنة  ويساور  لهم.  ملجأ  توفر  لعدم  نظر� 
الفترة  في  بالبشر  االتجار  بجرائم  المدانين  ا<شخاص  عدد  و<ن  با<شخاص،  الجنسي  واالتجار  للسخرة  المعرضين 
خدمات  إلى  الضحايا  معظم  أحيل  إذ  االتجار،  لضحايا  المقدمة  الحماية  ولقصور  قليًال،  ظل  بالتقرير  المشمولة 

إيواء تديرها منظمات غير حكومية.

تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لتنفيذ قانون منع االتجار بالبشر رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ تنفيذ�   -٦٢
الجريمة.  خطورة  مع  تتناسب  بهم  عقوبات  وإنزال  وإدانتهم  فعالة  بصورة  با<طفال  المّتجرين  ومالحقة  فعاًال، 
وينبغي للدولة الطرف أن تضمن عدم إيداع أي من ا<طفال الضحايا في مرافق االحتجاز، وإنما تزويدهم بخدمات 

حماية وإعادة تأهيل شاملة، بما فيها المأوى المناسب.

إدارة قضاء اoحداث

تنظر اللجنة بإيجابية إلى إنشاء إدارة شرطة ا<حداث عام ٢٠١١ في العاصمة عّمان من أجل دعم عملية   -٦٣
العدالة اxصالحية، ووضع "برنامج ِفَرق الدمج المجتمعي وا<سري" لتحويل ا<طفال الجانحين، لكنها تشعر 

بالقلق إزاء بقاء السن الدنيا للمسؤولية الجنائية سبع سنوات. ويساورها قلق أيض� إزاء ما يلي:

(أ)         عدم إدراج نص في مشروع قانون ا<حداث xنشاء محاكم أحداث متخصصة، وافتقاره إلى أحكام   
بشأن تقديم المساعدة القانونية المجانية لlطفال، وفرضه عقوبات تقيد الحرية أكثر من تقديمه 
بدائل لالحتجاز، وعدم تعامله مع نتائج عمليات تفتيش مرافق االحتجاز التي يوَدع فيها ا<طفال أو 

متابعة تلك العمليات؛

(ب)     محاكمة ا<طفال في محاكم البالغين في حالة اشترك في ارتكاب الجريمة بالغون وأطفال؛  

(ج)       استمرار وجود ضعف واضح في التعليم المتعلق بعدالة ا<حداث.  

لlحداث  والتأهيلية  اxصالحية  للعدالة  نظام  لوضع  جهودها  الطرف  الدولة  تعزز  بأن  اللجنة  توصي   -٦٤
يتماشى تماشي� كامًال مع االتفاقية، وبخاصة المواد ٣٧ و٣٩ و٤٠، ومع معايير ذات صلة أخرى، ومع تعليق اللجنة 
العام رقم ١٠(٢٠٠٧) المتعلق بحقوق الطفل في قضاء ا<حداث. وبصورة خاصة، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما 

يلي:

إلى  الجنائية  المسؤولية  سن  ترفع  ا<حداث  قانون  لمشروع  معدلة  صيغة  اعتماد  في  التعجيل  (أ)        
مستوى مقبول دولي�، بحسب ما أوصت به اللجنة سابق�؛

(ب)     ضمان أن القانون الجديد ينص على إنشاء محاكم أحداث متخصصة تركز على العدالة اxصالحية   
الدعاوى  وطيلة  اxجراءات  من  مبكرة  مرحلة  في  لlطفال  المجانية  القضائية  المساعدة  وتقدم 

القضائية؛

(ج)       ضمان اللجوء إلى االحتجاز، بما في ذلك االحتجاز رهن المحاكمة، كتدبير أخير و<قصر وقت ممكن،   
بغية  منتظمة  بصورة  التدبير  هذا  مراجعة  وضمان  الخطورة،  شديدة  الجرائم  قضايا  في  حتى 
سحبه. وينبغي أن ُتمنح ا<ولوية ما أمكن إلى التدابير البديلة لالحتجاز، مثل التحويل أو إطالق السراح 

تحت المراقبة أو الوساطة أو اxرشاد أو خدمة المجتمع؛

(د)      تعيين قضاة متخصصين لlطفال وضمان تلّقيهم التعليم والتدريب المالئمين؛  

(ه)     االستفادة من أدوات المساعدة التقنية التي وضعها الفريق المشترك بين الوكاالت المعني بقضاء   
والجريمة  بالمخدرات  المعني  المتحدة  ا<مم  مكتب  ومنها  فيه،  العضو  والجهات  ا<حداث 
الحكومية،  غير  والمنظمات  اxنسان  لحقوق  السامية  المتحدة  ا<مم  ومفّوضية  واليونيسيف 

والتماس المساعدة التقنية في مجال عدالة ا<حداث من أعضاء الفريق.

اoطفال ضحايا الجرائم والشهود عليها

توصي اللجنة أيض� بأن تضمن الدولة الطرف وضع ا<حكام وا<نظمة القانونية المناسبة من أجل توفير   -٦٥
الحماية المطلوبة بموجب االتفاقية إلى جميع ا<طفال ضحايا الجرائم و/أو الشهود عليها، مثل ا<طفال ضحايا 
هذه  على  الشهود  وا<طفال  واالتجار،  واالختطاف  واالقتصادي،  الجنسي  واالستغالل  المنزلي،  والعنف  اxيذاء، 
الجرائم، وبأن تراعي بصورة كاملة المبادئ التوجيهية بشأن العدالة في ا<مور المتعلقة با<طفال ضحايا الجريمة 

والشهود عليها.

طاء- التصديق على البروتوكول االختياري المتعلق بإجراء تقديم البالغات

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء   -٦٦
تقديم البالغات، في سبيل المضي في تعزيز إعمال حقوق الطفل.

ياء- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق اsنسان

الصكوك  على  تصدق  بأن  الطفل،  حقوق  إعمال  تعزيز  في  المضي  سبيل  في  الطرف،  الدولة  اللجنة  توصي   -٦٧
االختفاء  من  ا<شخاص  جميع  لحماية  الدولية  االتفاقية  وهي  بعد،  إليها  تنضم  لم  التي  اxنسان  لحقوق  ا<ساسية 
البروتوكوالت  عن  فضًال  أسرهم،  وأفراد  المهاجرين  العمال  جميع  حقوق  لحماية  الدولية  واالتفاقية  القسري، 
بالحقوق  الخاص  الدولي  والعهد  والسياسية،  المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  من  بكل  الملحقة  االختيارية 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب 

وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق ا<شخاص ذوي اxعاقة.

كاف- المتابعة والنشر

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الالزمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في   -٦٨
العليا  والمحكمة  المعنية  والوزارات  والبرلمان  الدولة  رأس  إلى  إحالتها  منها  بوسائل  الختامية،  المالحظات  هذه 

والسلطات المحلية للنظر فيها على النحو الالزم واتخاذ مزيد من اxجراءات بشأنها.

التي  الخطية  والردود  والخامس  الرابع  الدوريين  للتقريرين  الجامع  التقرير  ُيتاح  بأن  أيض�  اللجنة  وتوصي   -٦٩
منها  بطرق  البلد،  بلغات  واسع  نطاق  على  الختامية)  الصلة (المالحظات  ذات  والتوصيات  الطرف  الدولة  قدمتها 
ومجموعات  اxعالم  ووسائل  المدني  المجتمع  ومنظمات  العامة  لجمهور  الحصر،  ال  المثال  سبيل  على  اxنترنت 
بها  الملحقة  االختيارية  والبروتوكوالت  االتفاقية  بشأن  النقاش  إثارة  بغية  وا<طفال،  المهنية  والفئات  الشباب 

والتوعية بها وتنفيذها ورصدها.

الم- التقرير المقبل

ُتدرج  وأن   ٢٠١٩ حزيران/يونيه   ٢٢ بحلول  السادس  الدوري  تقريرها  تقدم  أن  إلى  الطرف  الدولة  اللجنة  تدعو   -٧٠
المنسقة  التوجيهية  للمبادئ  يمتثل  أن  للتقرير  وينبغي  الختامية.  المالحظات  هذه  متابعة  عن  معلومات  فيه 
٢٠١٠ (CRC/C/٥٨/Rev.٢ و ١ تشرين ا<ول/أكتوبر  لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في 

Corr.١)، وأّال يتجاوز عدد كلماته ٢٠٠ ٢١ كلمة (انظر قرار الجمعية العامة ٢٦٨/٦٨ المؤرخ ٩ نيسان/أبريل ٢٠١٤، الفقرة ١٦). 
وفي حالة تجاوز التقرير المقدم العدد المحدد للكلمات، سُيطلب إلى الدولة الطرف اختصاره وفق� للقرار المشار 
إليه أعاله. وفي حالة لم تتمكن الدولة الطرف من مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، ال يمكن ضمان ترجمة التقرير 

<غراض النظر فيه من جانب هيئة المعاهدة.

للشروط  وفق�  المستجدات  آخر  تتضمن  أساسية  وثيقة  تقديم  إلى  أيض�  الطرف  الدولة  اللجنة  وتدعو   -٧١
اعتمدها  التي  التقارير،  لتقديم  المنسقة  التوجيهية  المبادئ  في  الواردة  المشتركة  ا<ساسية  بالوثيقة  المتعلقة 
االجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق اxنسان في حزيران/يونيه ٢٠٠٦ (HRI/GEN/٢/Rev.٦، الفصل 
ا<ول). وال ينبغي أن يتجاوز عدد كلمات الوثيقة ا<ساسية ٤٠٠ ٤٢ كلمة، كما حددته الجمعية العامة في قرارها ٢٦٨/٦٨ 

(الفقرة ١٦).

ُتجمع  التي  البيانات  وتحلل  البيانات،  لجمع  ومركزي�  شامًال  نظام�  الطرف  الدولة  تنشئ  بأن  اللجنة  توصي   -٧
الستخدامها كأساس لتقييم التقدم المحرز والمساعدة في تصميم سياسات وبرامج لتنفيذ البروتوكول االختياري. 
االجتماعية  والخلفية  والقومي  اxثني  وا<صل  الجغرافي  والموقع  والجنس  السن  حسب  البيانات  تصنيف  وينبغي 
عدد  عن  بيانات  جمع  أيض�  وينبغي  االختياري.  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  تحليل  تسهيل  أجل  من  االقتصادية، 
المالحقات القضائية واxدانات، مصنفة حسب طبيعة الجريمة. وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف تعاونها التقني 

في ذلك الصدد مع جهات منها منظمة ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج ا<مم المتحدة اxنمائي.

رابعS- تدابير التنفيذ العامة

خطة العمل الوطنية

سيما  وال  االختياري،  البروتوكول  بتنفيذ  صلة  لها  شتى  وطنية  وخطط  استراتيجيات  وجود  اللجنة  تالحظ   -٨
االستراتيجية الوطنية لمنع االتجار بالبشر. ولكنها تشعر مع ذلك بالقلق إزاء عدم وجود اتساق أو تنسيق جيد فيما بين 

تلك االستراتيجيات، ما يؤثر في قدرة الدولة الطرف على التصدي لجميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري.

التي  المسائل  جميع  معالجة  إلى  تحديد�  تهدف  وطنية  عمل  خطة  الطرف  الدولة  تضع  بأن  اللجنة  توصي   -٩
يشملها البروتوكول االختياري، وبأن تضع أهداف� ومؤشرات واضحة وُتوفر الموارد البشرية والمالية المناسبة من أجل 
البروتوكول  أحكام  جميع  بتنفيذ  خاص�  اهتمام�  تولي  أن  لها  ينبغي  بذلك،  الطرف  الدولة  قيام  ولدى  تنفيذها. 
االختياري، مع مراعاة الوثائق الختامية التي اعتمدها المؤتمر العالمي لمكافحة االستغالل الجنسي لlطفال <غراض 

تجارية في ا<عوام ١٩٩٦ و٢٠٠١ و٢٠٠٨ في ستوكهولم، ويوكوهاما باليابان، وريو دي جانيرو بالبرازيل، على التوالي.

التنسيق والتقييم   

تالحظ اللجنة تقاسم عدة وزارات مسؤولية تنفيذ البروتوكول االختياري، واضطالع المجلس الوطني لشؤون   -١٠
ا<سرة والمجلس ا<على لشؤون ا<شخاص المعوقين بدور أيض� في ذلك الصدد، لكنها تشعر بالقلق إزاء االفتقار إلى 

آلية مخصصة تحديد� لتنسيق عملية تنفيذ البروتوكول االختياري وتقييمها.

توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف آلية تنسيق قادرة على االضطالع بالقيادة واxشراف العام الفعال على   -١١
وتنفيذها،  الطفل  حقوق  مجال  في  السياسات  بوضع  ُتعنى  التي  المختلفة  والوزارات  الوكاالت  بين  التنسيق  صعيد 

وبرصد تنفيذ البروتوكول االختياري.

النشر والتوعية   

يساور اللجنة القلق إزاء االفتقار إلى أنشطة منهجية وشاملة لنشر البروتوكول االختياري بحد ذاته والتوعية   -١٢
به، <ن ذلك ُيسهم في تدّني مستوى فهم الجرائم المشمولة به بين الناس عامة وا<طفال والفئات المهنية العاملة 
مع ا<طفال ومن أجلهم. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء استمرار التستر على جرائم بيع ا<طفال واستغاللهم في 
البغاء وفي المواد اxباحية والتكتم عنها إلى حد بعيد، نظر� إلى الحساسية االجتماعية الثقافية التي تحيط بها في 

الدولة الطرف.

توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها لنشر أحكام البرتوكول االختياري على نطاق واسع بين الناس   -١٣
عامة، بمن فيهم ا<طفال - بطريقة مواتية لهم - وأسرهم ومجتمعاتهم المحلية. وينبغي للدولة الطرف أيض� ما 

يلي:

وضع برامج تثقيفية مراعية لنوع الجنس بشأن التدابير والمساعدة وآليات اxبالغ الرامية إلى منع  (أ)   
مع  وثيق  بتعاون  وذلك  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  للجرائم  ضحايا  ا<طفال  وقوع 

المجتمعات المحلية وا<طفال الضحايا؛

االبتدائي  التعليم  مناهج  في  منظمة  بصورة  االختياري  بالبروتوكول  المتصلة  المسائل  إدراج  (ب)   
والثانوي؛

الشرطة  أفراد  سيما  وال  الصلة،  ذات  المهنية  الفئات  جميع  بين  االختياري  البروتوكول  نشر  (ج)    
الوطني  المجلس  وأعضاء  االجتماعيين  وا<خصائيين  اxعالم  وممثلي  العاّمين  والمدعين  والقضاة 

لشؤون ا<سرة والوزارات المعنية.

التدريب

ترحب اللجنة بأنشطة التدريب في مجال االتجار بالبشر التي ُنّظمت للقضاة والمدعين العاّمين بالتعاون مع   -١٤
في  الرسمية  الحدودية  النقاط  في  العاملين  الموظفين  وبتدريب  حكومية،  غير  ومنظمات  دولية  حكومية  منظمات 
كافية  غير  تزال  ال  االختياري  البروتوكول  على  التدريب  أنشطة  <ن  بالقلق  تشعر  لكنها  االتجار،  ضحايا  تحديد  مجال 

بشكل عام وال تصل إلى جميع المهنيين العاملين مع ا<طفال ومن أجلهم.

المشمولة  المجاالت  جميع  على  التخصصات  متعددة  تدريب  برامج  الطرف  الدولة  تضع  بأن  اللجنة  توصي   -١٥
المصلحة.  أصحاب  من  وغيرها  المحلية  المجتمعات  مشاركة  على  تقوم  عملية  طريق  عن  االختياري  بالبروتوكول 
ومن  ا<طفال  مع  يعملون  وأفراد  ومؤسسات  مهنية  فئات  من  الشأن  أصحاب  لجميع  التدريب  هذا  إتاحة  وينبغي 
أجلهم. وتوصي اللجنة كذلك بأن تكفل الدولة الطرف إجراء تقييم منهجي لجميع برامج التدريب على البروتوكول 

االختياري بغية تعزيز تأثيرها ومدى أهميتها.

تخصيص الموارد   

للخطط  الالزمة  الموارد  توفر  لضمان  سنوية  منح�  يخصص  العامة  الموازنة  قانون  أن  اللجنة  تالحظ   -١٦
الميزانية  مخصصات  عن  معلومات  وجود  لعدم  تأسف  لكنها  الطفل،  بحقوق  المتعلقة  الوطنية  واالستراتيجيات 

المرصودة بوضوح <نشطة مصممة تحديد� لتنفيذ البروتوكول االختياري من قبل الوزارات المعنية.

بطرق  االختياري،  البروتوكول  لتنفيذ  واضحة  ميزانية  مخصصات  الطرف  الدولة  تحدد  بأن  اللجنة  توصي   -١٧
منها رصد مخصصات من الميزانية العادية للموارد البشرية والتقنية والمالية الالزمة لوضع برامج تتصل بأحكام 
البروتوكول االختياري، وال سيما في مجال التحقيقات الجنائية والمساعدة القانونية والتعافي البدني والنفسي 

للضحايا.

منع بيع اoطفال واستغاللهم في البغاء وفي المواد اsباحية (الفقرتان 1   -Sخامس
و2 من المادة 9)

التدابير المعتمدة لمنع وقوع الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول االختياري

خاص  وبشكل  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  لمنع  ات³ِخذت  التدابير  بعض  أن  اللجنة  تالحظ   -١٨
لمنع وصول ا<طفال إلى المواد اxباحية على اxنترنت، لكنها تشعر بالقلق الستمرار النقص في التدابير الوقائية 
ا<سباب  تحديد  إلى  الهادفة  التدابير  عن  فضًال  جنسي�،  ا<طفال  الستغالل  التصدي  أجل  من  ا<هداف  المحددة 
خاصة،  وبصورة  لها.  والتصدي  الجرائم  تلك  وحجم  االختياري  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  لجميع  الجذرية 

تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ)        عدم تقديم تعريف أو قائمة معايير لتحديد فئة "ا<سر المعرضة" للعنف المنزلي، على الرغم من   
أن وزارة التنمية االجتماعية وضعت قاعدة بيانات بها؛

(ب)    عدم كفاية التدابير المتخذة لمكافحة التمييز والعنف القائمين على نوع الجنس، اللذين يشّكالن   
عامَلين رئيسيين في بيع ا<طفال واستغاللهم في البغاء وفي المواد اxباحية. وفي هذا الصدد، 
تعرب اللجنة عن قلق شديد إزاء حجم التمييز والعنف الممارسين ضد الفتيات في الدولة الطرف؛

(ج)      النقص الكبير فيما ُنّفذ أثناء الفترة المشمولة بالتقرير من أنشطة محددة تستهدف ا<طفال في   
أوضاع هشة، مثل ا<طفال الالجئين المعرضين بشكل خاص لالستغالل الجنسي واالتجار.

توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف نهج� شامًال ومحدد ا<هداف يتصدى لlسباب الجذرية للجرائم   -١٩
اللجنة  تحث  خاصة،  وبصورة  هشاشة.  ا<وضاع  أكثر  في  ا<طفال  على  ويركز  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة 

الدولة الطرف على ما يلي:

(أ)         تعزيز استراتيجيات الحد من الفقر وتدابير الحماية االجتماعية الداعمة لlسر المحرومة والمهمشة،   
دعم  أجل  من  ا<طفال،  حول  تتمحور  التي  المبكر  التدخل  برامج  لتنفيذ  معايير  وضع  طريق  عن 

الوالدين لالضطالع على نحو أفضل بمسؤولياتهم في رعاية ا<طفال وحمايتهم؛

(ب)    اجتثاث التمييز والعنف القائمين على نوع الجنس، وبشكل خاص إلغاء ما ال يزال نافذ� من قوانين   
تمّيز ضد النساء والفتيات، وتجريم جميع أشكال العنف المنزلي، بما فيها االغتصاب الزوجي، دون 

مزيد من اxبطاء؛

عامة،  توعية  برامج  وتنفيذ  االختياري  بالبروتوكول  المشمـولة  للجـرائم  الجـذرية  لlسبـاب  التصـدي  (ج)       
خاص  بشكل  المعرضين  ضعف�  ا<طفال  أشد  هوية  تحديد  أجل  من  عامة،  حوارات  عن  فضًال 
للوقوع ضحايا للجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري، بمن فيهم ا<طفال الذين يعيشون في 
فقر وا<طفال المهاجرون والالجئون ومجهولو النسب، وحمايتهم وتزويدهم بما يلزم من دعم 

ومساعدة؛

(د)     تعزيز الوعي بالقواعد والمفاهيم االجتماعية المتعلقة باستغالل ا<طفال في البغاء وفي المواد   
اxباحية وفهمها بغية تغيير مواقف ا<شخاص الذين يطلبون الخدمات الجنسية وسلوكهم.

بيع اoطفال

تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء انتشار ممارسة الزواج المبكر والقسري على نطاق واسع في الدولة الطرف،   -٢٠
وهي ممارسة تصل أحيان� إلى حد بيع ا<طفال. وتشعر اللجنة بقلق خاص أيض� إزاء التقارير التي تتحدث عن فتيات 
زواج  يسمى  ما  أجل  من  ا<ردن  إلى  ُيرَسلن  العمر،  من  عشرة  الحادية  تتجاوز  لم  من  منهن  صغيرات،  عراقيات 
المتعة، وهو زواج ينتهي بعد مدة محددة مسبق� تتلقى فيه ا<سرة مبلغ� مالي� مقابل الفتاة ويتمكن "الزوج" من 
عصابات  في  قسر�  أقحموهن  الفتيات  هؤالء  بعض  "أزواج"  بأن  أيض�  التقارير  وتفيد  جنسي�.  واستغاللها  إيذائها 

االتجار بالبشر. 

للحظر  الفعال  التطبيق  لضمان  وفورية  صارمة  تدابير  اعتماد  على  بقوة  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢١
القانوني لزواج ا<طفال. وبصورة خاصة، ينبغي للدولة الطرف ما يلي:

(أ)       ضمان مساءلة جميع الضالعـين فـي بيـع الفتيـات <غـراض الـزواج القســــري واxيــذاء الجنســـــــي   
واالستغالل الجنسي، وإنزال عقوبات بهم تتناسب مع جسامة الجريمة؛

(ب)     وضع نظام فعال وتنفيذه بالتعاون مع بلدان الجوار من أجل منع بيع الفتيات <غراض الزواج المبكر   
أو القسري.

أطفال السياحة بدافع ممارسة الجنس مع 

إجراءات  أو  تشريعات  أي  اعتماد  لعدم  تأسف  لكنها   ،(١٩٩٨ لعام   ٢٠ السياحة (رقم  قانون  اللجنة  تالحظ   -٢٢
محددة من أجل منع ظاهرة السياحة بدافع ممارسة الجنس مع أطفال، ا¦خذة في الزيادة في الدولة الطرف، 

ومكافحتها بشكل كامل.

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان اتخاذ تدابير فاعلة من أجل منع السياحة بدافع ممارسة الجنس   -٢٣
على  الدعوة  مجال  في  أنشطة  تنّفذ  أن  أيض�  الطرف  للدولة  وينبغي  فعالة.  بصورة  ومكافحتها  ا<طفال  مع 
تنشر  وأن  ا<طفال،  مع  الجنس  ممارسة  بدافع  السياحة  عن  الناجمة  الضارة  ا¦ثار  لتبيان  السياحة  صناعة  صعيد 
تشجع  وأن  السياحة،  ووكاالت  السفر  وكالء  أوساط  في  واسع  نطاق  على  السياحة  <خالقيات  العالمية  المدونة 

تلك الشركات على توقيع مدونة قواعد السلوك لحماية ا<طفال من االستغالل الجنسي في السفر والسياحة.

حظر بيع اoطفال واستغاللهم في المواد اsباحية وفي البغاء، والمسائل   -Sسادس
ذات الصلة (المادة 3، والفقرتان 2 و3 من المادة 4، والمواد 5 و6 و7)

أو الجزائية القائمة القوانين واللوائح الجنائية 

بعض  إدراج  رغم  بعد،  بالكامل  االختياري  للبروتوكول  تمتثل  لم  الطرف  الدولة  أن  بقلق  اللجنة  تالحظ   -٢٤
جسم  بأعضاء  االنتفاع  وقانون   ٢٠٠٩ لعام   ٩ رقم  بالبشر  االتجار  منع  قانون  مثل  الوطنية،  القوانين  في  أحكامه 

اxنسان رقم ٢٣ لعام ١٩٧٧. وبصورة خاصة، تالحظ اللجنة بقلق ما يلي:

ـ³ن قانــون العقــــوبات تعريف� واضــــح� لجريمة استغالل ا<طفال في البغاء، أو عقوبات  (أ)       عدم تضمـ  
تتناسب مع جسامة الجريمة؛

في  ا<طفال  استغالل  على  تنطبق  التي  العقوبات،  قانون  من   ٣١٠ المادة  في  ازدرائية  عبارات  ورود  (ب)     
بفساد  "المعروفات  من  اعُتبرن  إن  للفتيات  الجنسي  االستغالل  لتبرير  ُتستخدم  أن  يمكن  البغاء، 

ا<خالق"؛

الحيازة  تجريم  أو  اxباحية  المواد  في  ا<طفال  استغالل  جريمة  إلى  محدد  بشكل  اxشارة  عدم  (ج)      
المواد  ببيع  تتعلق  التي  العقوبات  قانون  من   ٣١٩ المادة  في  بأطفال  تتعلق  إباحية  لمواد  الخاصة 

البذيئة أو المفِسدة لlخالق وتوزيعها؛

(د)     عدم تطرق تشريعات الدولة الطرف إلى جميع أشكال بيع ا<طفال الواردة في المادتين ٢ و٣ من   
البروتوكول االختياري، وهي جريمة مشابهة لالتجار با<شخاص لكنها ليست متطابقة معها.

البرتوكول  من  و٣   ٢ للمادتين  بالكامل  ليمتثل  العقوبات  قانون  تنقح  أن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢٥
االختياري. وبصورة خاصة، ينبغي للدولة الطرف ما يلي:

من  ٢(ب)  المادة  عليه  نصت  كما  البغاء  في  ا<طفال  الستغالل  تعريف�  العقوبات  قانون  تضمين  (أ)       
البروتوكول االختياري، وضمان أن القانون ينص على عقوبات مناسبة للجريمة ويفرضها؛

(ب)     إزالة جميع ا<حكام االزدرائية من قانون العقوبات دون إبطاء، وضمان أن القانون ينص على عقوبات   
تتناسب مع جسامة الجريمة وال يتيح أي أعذار لمرتكبي الجرائم؛

تتعلق  التي  اxباحية  المواد  حيازة  مجرد  تجريم  وضمان  العقوبات،  قانون  من   ٣١٩ المادة  تعديل  (ج)      
بأطفال؛

(د)       تعريف جميع أشكال بيع ا<طفال وتجريمها على النحو السليم.  

المالحقة القضائية

يساور اللجنة قلق بالغ إزاء التقارير العديدة التي تفيد بإجبار الفتيات الالجئات السوريات على البغاء.  -٢٦

في  البغاء  على  ُأجبرن  الالتي  الفتيات  xنقاذ  فاعلية  أكثر  تدابير  اتخاذ  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢٧
تقريرها  في  تورد  أن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  وتحث  العدالة.  إلى  الجرائم  هذه  مرتكبي  وإحالة  الطرف  الدولة 
ولوحقوا  عليهم  القبض  ُألقي  الذين  ا<شخاص  عدد  عن  تفصيلية  معلومات  االتفاقية  بموجب  المقدم  المقبل 

قضائي� وُأحيلوا إلى العدالة وأدينوا، فضًال عن العقوبات التي ُأنِزلت بهم.

مسؤولية اoشخاص االعتباريين 

االتجار  منع  قانون  من   ١١ المادة  بموجب  االعتباريين  ا<شخاص  بمسؤولية  تعترف  الدولة  أن  اللجنة  تالحظ   -٢٨
بالبشر رقم ٩ لعام ٢٠٠٩، لكن القلق يساورها <ن القوانين ال تنص صراحة على مسؤولية ا<شخاص االعتباريين في 

الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري.

ن الدولة الطرف مسؤولية ا<شخاص االعتباريين الضالعين في أي جرائم مشمولة  توصي اللجنة بأن ُتضمِّ  -٢٩
الجرائم  خطورة  مع  تتناسب  قانونية  عقوبات  تفرض  وأن  صريح،  بشكل  التشريعات  في  االختياري  بالبروتوكول 

المرتَكبة.

الوالية القضائية خارج اsقليم وتسليم المجرمين

تعرب اللجنة عن القلق <ن تشريعات الدولة الطرف ال تزال غير واضحة بشأن فرض واليتها القضائية خارج   -٣٠
الذين  ا<شخاص  تسليم  وإمكانية  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  بجميع  يتعلق  فيما  إقليمها 

يرتكبون جرائم يشملها البروتوكول االختياري.

القضائية  واليتها  فرض  من  نها  تمكِّ المحلية  تشريعاتها  أن  ضمان  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣١
وممارستها خارج إقليمها فيما يتعلق بجميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري. وتوصي اللجنة أيض� بأن 
تستخدم الدولة المادة ٥ من البروتوكول االختياري أساس� قانوني� لتسليم المجرمين في حال عدم وجود اتفاق 

ثنائي.

سابعS- حماية حقوق اoطفال الضحايا (المادة 8، والفقرتان 3 و4 من المادة 9)

التدابير المعتمدة لحماية حقوق اoطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول 
االختياري ومصالحهم

استخدام  تجيز  التي  الجزائية  المحاكمات  أصول  قانون  من   ١٥٩ المادة  أحكام  إلى  بإيجابية  اللجنة  تنظر   -٣٢
اللجنة  لكن  بشهادتهم.  اxدالء  عند  العمر  من  عشرة  الثامنة  يكملوا  لم  الذين  للشهود  حمايًة  الحديثة  التقنية 
تشعر بالقلق إزاء عدم تزويد ا<طفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري بمساعدة قضائية مجانية 

أو دعم من أخصائيين نفسيين واجتماعيين معنيين با<طفال أثناء إجراءات العدالة الجنائية.

في ضوء الفقرة ٣ من المادة ٩ في البروتوكول االختياري، تحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة حماية   -٣٣
وبصورة  عليها.  والشهود  االختياري  البروتوكول  بموجب  المحظورة  الجرائم  ضحايا  لlطفال  كاملة  تشريعية 

خاصة، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

وحماية  والمحاكمة  التحقيق  إجراءات  طيلة  لهم  مراعية  بطريقة  الضحايا  ا<طفال  معاملة  (أ)      
خصوصيتهم؛

واجتماعيين  نفسيين  أخصائيين  من  ودعم  مجانية  قانونية  بمساعدة  الضحايا  ا<طفال  تزويد  (ب)    
معنيين با<طفال أثناء إجراءات العدالة الجنائية؛

وجلسات  القضائية  والمالحقة  التحقيق  أثناء  عليه  والمدعى  الطفل  بين  المباشر  االتصال  تجنب  (ج)      
لعمليات  الفعلي  االستخدام  لضمان  والمالية  والتقنية  البشرية  الموارد  كل  وتوفير  االستماع، 

التحقيق السرية؛

(د)      اتخاذ تدابير قانونية وعملية لكفالة حماية ا<طفال الشهود من ا<عمال االنتقامية.  

تعافي الضحايا وإعادة إدماجهم

غير  المنظمات  اتخذتها  التي  والتدابير   ٢٠٠٧ الثاني/يناير  كانون  في  ا<سري  الوفاق  دار  افتتاح  اللجنة  تالحظ   -٣٤
الحكومية التي سلط تقرير الدولة الطرف الضوء عليها، لكنها تأسف لعدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة 
وتدابير  والنفسي،  البدني  والتعافي  االجتماعي  اxدماج  إعادة  في  المساعدة  صعيد  على  الدولة  مستوى  على 
تيسير الحصول على المعلومات ذات الصلة بهذه الخدمات. وعالوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء النقص في 
إيداع  إلى  يؤدي  ما  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  لضحايا  المخصصة  المباشر  المأوى  خدمات  توفير 

الضحايا ا<طفال في مرافق االحتجاز.

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:  -٣٥

دون  االحتجاز  مرافق  من  االختياري  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  ضحايا  ا<طفال  جميع  إخراج  (أ)       
إبطاء؛

ومساعدة  مالئم  بمأوى  االختياري  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  ضحايا  ا<طفال  تزويد  ضمان  (ب)     
مالئمة من أجل إعادة إدماجهم االجتماعي وتعافيهم البدني والنفسي؛

(ج)      طلب المساعدة التقنية من اليونيسيف والمنظمة الدولية للهجرة في تنفيذ هذه التوصيات.  

ثامنS- المساعدة والتعاون على الصعيد الدولي (المادة 10)

االتفاقات المتعددة اoطراف والثنائية واsقليمية

تواصل  أن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تشجع  االختياري،  البروتوكول  من   ١٠ المادة  من   ١ الفقرة  ضوء  في   -٣٦
تعزيز التعاون الدولي عن طريق ترتيبات متعددة ا<طراف وإقليمية وثنائية، وبخاصة مع بلدان الجوار، بوسائل منها 
المشمولة  الجرائم  منع  على  القدرة  زيادة  بغية  الترتيبات،  هذه  وتنفيذ  لتنفيذ  الالزمة  وا¦ليات  اxجراءات  تعزيز 

بالبروتوكول االختياري والكشف عنها والتحقيق فيها ومالحقة المسؤولين عن أي منها قضائي� ومعاقبتهم.

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعاونها مع وكاالت ا<مم المتحدة وبرامجها، مثل منظمة   -٣٧
إلى  تهدف  تدابير  وتنفيذ  وضع  في  الحكومية،  غير  المنظمات  عن  فضًال  للطفولة (اليونيسيف)،  المتحدة  ا<مم 

تنفيذ البروتوكول االختياري بصورة فعالة.

تاسعS- المتابعة والنشر

التوصيات،  لهذه  الكامل  التنفيذ  لضمان  الالزمة  التدابير  جميع  الطرف  الدولة  تتخذ  بأن  اللجنة  توصي   -٣٨
بوسائل منها إحالتها إلى الملك والوزارات الحكومية المعنية والبرلمان والسلطات الوطنية والمحلية، فضًال عن 

المحكمة العليا، للنظر فيها على النحو الالزم واتخاذ مزيد من اxجراءات بشأنها.

الطرف  الدولة  قدمتها  التي  الخطية  والردوُد  التقريُر  واسع  نطاق  على  ُيتاح  بأن  اللجنة  وتوصي   -٣٩
والمالحظات الختامية ذات الصلة التي اعتمدتها اللجنة، بما في ذلك عن طريق اxنترنت، للناس عامة ولمنظمات 
المجتمع المدني ومجموعات الشباب والفئات المهنية وا<طفال، بغية إثارة النقاش بشأن البروتوكول االختياري 

والتوعية به وتنفيذه ورصده.

عاشر�- التقرير المقبل

عمًال بالفقرة ٢ من المادة ١٢ من البروتوكول االختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تورد مزيد� من   -٤٠
المعلومات عن تنفيذ البروتوكول االختياري في تقريرها الدوري المقبل الذي سُيقدم عمًال بالمادة ٤٤ من اتفاقية 

حقوق الطفل.

ثالثS-  تدابير التنفيذ العامة

التنسيق

وزارة  وأن  االختياري  البروتوكول  تنفيذ  عن  الرئيسية  المسؤولية  تتحمل  الدفاع  وزارة  أن  اللجنة  تالحظ   -٥
مكلفة  هيئة  وجود  عدم  إزاء  يساورها  القلق  ولكن  الصدد،  ذلك  في  أيض�  المسؤولية  من  شيئ�  تتحّمل  الداخلية 

بتنسيق التنفيذ الشامل والفعال للبروتوكول االختياري في عموم الدولة الطرف.

البروتوكول  تنفيذ  عن  الكلية  بالمسؤولية  ُيكلف  حكومي  كيان  تعيين  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٦
االختياري، وعلى إنشاء آلية مؤسسية لتنسيق تنفيذ البروتوكول االختياري على نحو فعال فيما بين الوزارات وغيرها 

من الكيانات الحكومية والشركاء الحكوميين.

تخصيص الموارد

تأسف  لكنها  لالجئين،  المساعدة  تقديم  أجل  من  ضخمة  موارد  تنفق  الطرف  الدولة  أن  اللجنة  تالحظ   -٧
لعدم توفر معلومات عن مخصصات الميزانية المرصودة لتنفيذ البروتوكول االختياري.

توصي اللجنة بأن ترصد الدولة الطرف مخصصات ميزانية كافية لتنفيذ البروتوكول االختياري على وجه   -٨
التحديد.

النشر والتوعية

المصلحة  أصحاب  على  وتوزيعه  الرسمية  الجريدة  في  االختياري  البروتوكول  نشر  اللجنة  تالحظ   -٩
المتخذة  التدابير  كفاية  لعدم  تأسف  لكنها  االختياري،  البروتوكول  يشملها  التي  المجاالت  في  المتخصصين 
للجرائم  ضحايا  ا<طفال  وقوع  إلى  تؤدي  قد  التي  وا<خطار  اxبالغ،  آليات  سيما  وال  وأحكامه،  بمبادئه  للتوعية 

المشمولة بالبروتوكول االختياري، وهو ما اعترفت به الدولة الطرف نفسها.

توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف نشر مبادئ البروتوكول االختياري وأحكامه على نطاق واسع بين   -١٠
الناس عامة وبين ا<طفال وأسرهم.

التدريب

ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لوضع برامج لتدريب أفراد القوات المسلحة والشرطة،   -١١
وxذكاء الوعي بحقوق اxنسان والقانون الدولي اxنساني بين أفراد قواتها ا<منية. لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم 

تلقي فئات أخرى من المهنيين ذوي الصلة تدريب� مناسب� على أحكام البروتوكول االختياري.

ا<طفال،  بشؤون  ُيعنون  الذين  للمهنيين  االختياري  البروتوكول  أحكام  على  تدريب  بتوفير  اللجنة  توصي   -١٢
والقضاة  والمحامين  والشرطة  الدولية  السالم  حفظ  قوات  وأفراد  الهجرة  وسلطات  المعلمين  سيما  وال 

والعاملين في المجال الطبي وا<خصائيين االجتماعيين والصحفيين.

البيانات

بنزاعات  متأثرة  بلدان  من  قادمين  الطرف  الدولة  في  الالجئين  ا<طفال  من  كبير  عدد  وجود  إلى  نظر�   -١٣
مسلحة، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود نظام مركزي لجمع البيانات من أجل تحديد هوية وتسجيل جميع 
ا<طفال الالجئين في ا<راضي الخاضعة لوالية الدولة الطرف القضائية الذين ُيحتمل أن يكونوا ُجندوا في أعمال 

عدائية في الخارج أو اسُتخدموا فيها.

هوية  وتحديد  تسجيل  أجل  من  البيانات  لجمع  مركزي�  نظام�  الطرف  الدولة  تنشئ  بأن  اللجنة  توصي   -١٤
أو  الخارج  في  عدائية  أعمال  في  ُجندوا  يكونوا  أن  ُيحتمل  الذين  القضائية  لواليتها  الخاضعين  ا<طفال  جميع 
اسُتخدموا فيها. وتوصي اللجنة أيض� بأن تضمن الدولة الطرف جمع� سليم� للبيانات الخاصة با<طفال الالجئين 
أمور  جملة  حسب  البيانات  جميع  تصنيف  وينبغي  الممارسات.  هذه  لمثل  ضحايا  وقعوا  الذين  اللجوء  وملتمسي 
الزمنية  المدة  عن  فضًال  االقتصادية،  االجتماعية  والخلفية  اxثني  وا<صل  والجنسية  والسن  الجنس  منها 

الستخدام الطفل.

رابعS- الوقاية

التجنيد الطوعي

تالحظ اللجنة عدم وجود متطوعين في القوات المسلحة في الدولة الطرف. ولكنها تعرب عن قلقها   -١٥
إزاء المادة ٢/١٢ من قانون ا<من العام التي تجيز تعيين ا<شخاص الذين يزيد عمرهم عن السابعة عشرة ضباط� 

في ا<من العام.

ثمانية  إلى  وترفعه  العام  ا<من  لضباط  الطوعي  التجنيد  سن  الطرف  الدولة  تراجع  بأن  اللجنة  توصي   -١٦
عشرة سنة من أجل تعزيز حماية ا<طفال وتدعيمها عن طريق اعتماد معيار قانوني أعلى بشكل عام.

التثقيف في مجاَلي حقوق اsنسان والسالم

ومفاهيم  السالم  مجاَلي  في  التثقيف  xدماج  الطرف  الدولة  تتخذها  التي  بالمبادرات  اللجنة  ترحب   -١٧
اxنسان  حقوق  مجاَلي  في  التثقيف  إدراج  لعدم  تأسف  لكنها  المدرسية.  المناهج  في  اxنساني  الدولي  القانون 
والسالم، وكذلك المعرفة بالبروتوكول االختياري، كجزء إلزامي في مناهج التعليم االبتدائي والثانوي وفي برامج 

تدريب المعلمين.

توصي اللجنة بأن تدمج الدولة الطرف التثقيف اxلزامي في مجاَلي حقوق اxنسان والسالم في مناهج   -١٨
جميع المدارس، بما فيها المدارس العسكرية، مع اxشارة بشكل خاص إلى البروتوكول االختياري.

خامسSً- الحظر والمسائل ذات الصلة

التشريعات واللوائح الجنائية النافذة

تالحظ اللجنة تعليق االستدعاء إلى الخدمة الوطنية حتى إشعار الحق، لكنها تعرب عن القلق إزاء التباين   -١٩
السن  تتراوح  إذ  الطرف،  الدولة  تشريعات  عليه  تنص  كما  المسلحة  القوات  في  اxلزامي  للتجنيد  الدنيا  السن  في 
المسلحة  القوات  لتجنيد  صريحين  وتجريم  حظر  وجود  لعدم  أيض�  القلق  اللجنة  ويساور  سنة.  و١٨   ١٥ بين  الدنيا 
الشركات  ولتشغيل  العدائية،  ا<عمال  في  واستخدامهم  ا<طفاَل  للدولة  التابعة  غير  المسلحة  والجماعات 
ا<منية الخاصة ا<طفاَل واستخدامهم. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك <ن التشريعات في الدولة الطرف ال تحدد 
للمحكمة  ا<ساسي  روما  نظام  في  طرف  ا<ردن  أن  مع  حرب،  جريمة  بوصفه  سنة   ١٥ سن  دون  ا<طفال  تجنيد 

الجنائية الدولية.

تحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء مراجعة شاملة لتشريعاتها من أجل مواءمتها بالكامل مع مبادئ   -٢٠
البروتوكول االختياري وأحكامه، وال سيما:

للدولة  التابعة  غير  المسلحة  والجماعات  المسلحة  القوات  لتجنيد  صريحين  وتجريم  حظر  فرض  (أ)       
ا<طفاَل  الخاصة  ا<منية  الشركات  ولتشغيل  العدائية،  ا<عمال  في  واستخدامهم  ا<طفاَل 

واستخدامهم؛

(ب)     ضمان أن جريمة التجنيد غير القانوني لlطفال على يد القوات المسلحة والجماعات المسلحة غير   
التابعة للدولة تنطبق في زمن السلم وزمن الحرب على السواء؛

(ج)      تحديد تجنيد ا<طفال دون سن ١٥ سنة بوصفها جريمَة حرب ومعاقبة مرتكبيها؛  

الخاصة  وا<منية  العسكرية  الشركات  على  ل¯شراف  محلية  تنظيمية  تشريعات  اعتماد  ضمان  (د)     
ومساءلتها، وتنفيذ هذه التشريعات.

تجنيد الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة اoطفاَل واستخدامها لهم

الالجئين  ا<طفال  السورية  المسلحة  الجماعات  بتجنيد  تفيد  التي  التقارير  إزاء  بالغ  قلق  عن  اللجنة  تعرب   -٢١
السوريين من مخيمات الالجئين في الدولة الطرف واستخدامهم في أدوار قتالية وأدوار داعمة في آن واحد.

تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع تدابير فعالة بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة من أجل   -٢٢
لتلك  وتحقيق�  المسلحة.  النزاعات  في  لُيستخدموا  مجاورة  بلدان  إلى  وإرسالهم  تجنيدهم  من  ا<طفال  حماية 
الغاية، ينبغي للدولة الطرف أن تنظم حمالت توعية بشأن وضع ا<طفال الذين ُيزج بهم في النزاعات المسلحة، 
مخيمات  في  يعيشون  الذين  للمراهقين  مالئمة  وترفيهية  تعليمية  أنشطة  توفير  أجل  من  جهودها  تكثف  وأن 

الالجئين كوسيلة تمنع على نحو فعال تجنيدهم على يد الجماعات المسلحة.

الوالية القضائية خارج اsقليم

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إنشاء والية قضائية خارج إقليمها وممارسة تلك الوالية فيما   -٢٣
الصلة  ذات  الدولية  الصكوك  أيض�  ذلك  في  تراعي  وأن  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  بجميع  يتعلق 

التي هي طرف فيها، بما فيها نظام روما ا<ساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

 

تسليم المجرمين

المشمولة  الجرائم  مرتكبي  لتسليم  المزدوج  التجريم  شرط  الطرف  الدولة  تلغي  بأن  اللجنة  توصي   -٢٤
ذات  الثنائية  وإجراءاتها  معاهداتها  جميع  في  بالكامل  الجرائم  هذه  إدماج  تضمن  وبأن  االختياري،  بالبروتوكول 

الصلة.

سادسS- الحماية والتعافي وإعادة اsدماج 

التدابير المتخذة لحماية حقوق اoطفال الضحايا

تعرب اللجنة عن القلق إزاء كثرة حاالت اxعادة القسرية والترحيل لlسر وا<طفال الفلسطينيين الفارين   -٢٥
من النزاع في الجمهورية العربية السورية على مدار السنوات الثالث الماضية.

الكاملة لlطفال الفلسطينيين وأسرهم الفارين  الحماية  الدولة الطرف على ضمان توفير  تحث اللجنة   -٢٦
الرفض  عدم  ذلك  في  بما  القسرية،  اxعادة  عدم  بمبدأ  الكامل  التقيد  وضمان  السورية،  العربية  الجمهورية  من 
من  وأسرهم  اللجوء  وملتمسي  الالجئين  ا<طفال  جميع  تمّكن  تضمن  أن  الطرف  للدولة  وينبغي  الحدود.  عند 

الحصول على إجراءات منصفة وفعالة لتحديد وضعهم، دون تمييز.

أجل التعافي البدني والنفسي وإعادة اsدماج االجتماعي تقديم المساعدة من 

لكنها  السوريين،  الالجئين  ا<طفال  إلى  الطرف  الدولة  تقدمها  التي  الهائلة  بالمساعدات  اللجنة  تعترف   -٢٧
أن  ُيحتمل  اللجوء الذين  وملتمسي  الالجئين  ا<طفال  هوية  لتحديد  كاٍف  اهتمام  إيالء  عدم  بالغ إزاء  بقلق  تشعر 
محدودية  إزاء  أيض�  قلق  اللجنة  ويساور  بالنزاع.  مرتبطة  صدمات  إلى  تعرضوا  أو  النزاع  في  شاركوا  يكونوا 
المساعدة على التعافي البدني والنفسي التي تلقاها ا<طفال السوريون الذين يعانون من ضيق شديد وإعاقات 
حسية أو ذهنية أو عقلية نتيجة تعرضهم للعنف والمحن المرتبطة بالحرب في الجمهورية العربية السورية أو 

مشاهدتهم لها. 

توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تدريب� منهجي� على التحديد المبكر لهوية ا<طفال الذين ُيحتمل   -٢٨
العاملين  وخاصة  أجلهم،  من  أو  ا<طفال  مع  العاملين  المهنيين  جميع  إلى  به  تأثروا  أو  النزاع  في  شاركوا  أنهم 
للدولة  وينبغي  والطب.  التعليم  مجالي  في  والعاملين  الجيش،  وأفراد  الهجرة،  ودوائر  الحدودية  النقاط  في 
أن  ُيحتمل  الذين  اللجوء  وملتمسي  الالجئين  ا<طفال  إلى  المقدمين  والدعم  المساعدة  تعزز  أن  أيض�  الطرف 
يكونوا شاركوا في النزاع أو تعرضوا إلى الصدمة والتشريد المرتبطين بالنزاع، وتزويدهم بدعم ومساعدة خاصة، 
بطرق منها طلب المساعدة من الشركاء الدوليين والوكاالت الدولية من أجل وضع برامج لتعافي هؤالء ا<طفال 

البدني والنفسي.

سابعS- المساعدة والتعاون الدوليان 

التعاون الدولي

الخاصة  والممثلة  ا<حمر  للصليب  الدولية  اللجنة  مع  تعاونها  الطرف  الدولة  تواصل  بأن  اللجنة  توصي   -٢٩
منظمة  مع  أكبر  بشكل  التعاون  إمكانية  في  تنظر  وأن  وتعززه،  المسلح  والنزاع  با<طفال  المعنية  العام  لlمين 

ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وغيرها من كيانات ا<مم المتحدة في تنفيذ البروتوكول االختياري.

ثامنS- المتابعة والنشر

التوصيات،  لهذه  الكامل  التنفيذ  لضمان  الالزمة  التدابير  جميع  الطرف  الدولة  تتخذ  بأن  اللجنة  توصي   -٣٠
بوسائل منها إحالتها إلى البرلمان والوزارات المعنية، بما فيها وزارة الدفاع، والمحكمة العليا والسلطات المحلية 

للنظر فيها على النحو الالزم واتخاذ مزيد من اxجراءات بشأنها.

وتوصي اللجنة بأن ُيتاح التقرير ا<ولي والردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف والمالحظات الختامية   -٣١
ولمنظمات  عامة  للناس  اxنترنت،  طريق  عن  ذلك  في  بما  واسع،  نطاق  على  اللجنة  اعتمدتها  التي  الصلة  ذات 
المجتمع المدني ومجموعات الشباب والفئات المهنية وا<طفال، بغية إثارة النقاش بشأن البروتوكول االختياري 

والتوعية به وتنفيذه ورصده.

تاسعS- التقرير المقبل

عمًال بالفقرة ٢ من المادة ٨ من البروتوكول االختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تورد مزيد� من   -٣٢
المعلومات عن تنفيذ البروتوكول االختياري وهذه المالحظات الختامية في تقريرها الدوري المقبل الذي سُيقدم 

عمًال بالمادة ٤٤ من اتفاقية حقوق الطفل.

(NCFA) تم النشر من قبل المجلس الوطني لشؤون ا<سرة
من خالل المساعدة الفنية والماليةالتي قدمتها منظمة ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسف)

اoردن : المالحظات الختامية
والتوصيات

اللجنة الدولية لحقوق الطفل

(١٥)

والبروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل والمعنية ببيع ا<طفال، واستغالل ا<طفال في البغاء، واستخدام 
ا<طفال في المواد اxباحية في اجتماعيها رقم ١٨٧٩ و١٨٧٨ (انظر CRC/C/SR. ١٨٧٩) اللذين تم عقدهما في ٢٧ أيار 

من عام ٢٠١٣، وتم اعتماده في االجتماع رقم ١٩٠١ الذي تم عقده في ١٣ حزيران من عام ٢٠١٤.

الرابع  الدوريين  للتقريرين  الجامع  بالتقرير  المتعلقة   - الختامية  والتوصيات  المالحظات  نشر  من  الغرض  إن 
بإشراك  والمتعلقة  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياريين  البروتوكولين  بموجب  ا<ولية  والتقارير  والخامس 
إنتاج  في  ا<طفال  واستخدام  البغاء،  في  ا<طفال  واستغالل  ا<طفال،  وبيع  المسلحة،  النزاعات  في  ا<طفال 
والبرلمانيون  الحكومية،  الوكاالت  ذلك  في  بما  المعنية  المؤسسات  جميع  أن  من  التأكد  هو  اxباحية -  المواد 
الموكل  الدور  يلعبون  وا<طفال  المدني،  والمجتمع  المتحدة،  ا<مم  ووكاالت  الحكومية،  غير  والمنظمات 
حياة  على  إيجابي  تأثير  بالتالي  لهم  وكان  الختامية،  والتوصيات  للمالحظات  الفعال  التنفيذ  ضمان  في  إليهم 
مجال  في  النظر  مسؤولية  المعنية  المؤسسات  وتتحمل  ا<ردن.  في  الطفل  حقوق  واوضاع  ا<طفال 
مسؤولياتهم، وخبراتهم، زمعارفهم، ولعب الدور المنوط بکل منهم من أجل ضمان تنفيذ هذه المالحظات 

والتوصيات الختامية.

اتفاقية حقوق الطفل
Distr.: Generalا<مم المتحدة

8 July 2014
Original: English

لجنة حقوق الطفل
المالحظات الختامية على التقرير المقدم من اoردن بموجب الفقرة 1 من المادة 12 من 
البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع اoطفال واستغالل اoطفال في 

البغاء وفي المواد اsباحية@

نظرت اللجنة في التقرير ا<ولي لlردن (CRC/C/OPSC/JOR/١) في جلستها ١٨٧٨ المعقودة في ٢٧ أيار/مايو   -١
 ١٣ في  المعقودة   ١٩٠١ جلستها  في  التالية  الختامية  المالحظات  واعتمدت   ،(١٨٧٨.CRC/C/SR الوثيقة  (انظر   ٢٠١٤

حزيران/يونيه ٢٠١٤.

أوًال- مقدمة

CRC/C/OPSC/-) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها ا<ولي وبردودها الخطية على قائمة القضايا  -٢
JOR/Q/١/Add.١). وتعرب عن تقديرها للحوار البّناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

وتذّكر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه المالحظات الختامية ينبغي أن ُتقرأ مقترنة بالمالحظات الختامية   -٣
والخامس  الرابع  للتقريرين  الجامع  الطرف  الدولة  بتقرير  يتعلق  فيما   ٢٠١٤ حزيران/يونيه   ١٣ في  اعُتمدت  التي 
البروتوكول  بموجب  المقدم  ا<ولي  وبتقريرها   ،(٤-٥/CRC/C/JOR/CO) الطفل  حقوق  اتفاقية  بموجب  المقدم 

.(١/CRC/C/OPAC/JOR/CO) االختياري بشأن اشتراك ا<طفال في المنازعات المسلحة

ثانيS- مالحظات عامة

الجوانب اsيجابية

ترحب اللجنة باعتماد قانون منع االتجار بالبشر رقم ٩ لعام ٢٠٠٩.  -٤

وترحب اللجنة كذلك بالتقدم المحرز في إنشاء المؤسسات واعتماد الخطط والبرامج الوطنية التي تيسر   -٥
تنفيذ البروتوكول االختياري، بما في ذلك:

إنشاء أفرقة وطنية لحماية ا<سرة؛ (أ)   

االستراتيجية الوطنية لمنع االتجار بالبشر التي أطِلقت في آذار/مارس ٢٠١٠؛ (ب)   

إنشاء وحدات مكافحة االتجار بالبشر. (ج)   

ثالثS- البيانات

جمع البيانات

 ،٢٠١٢ نيسان/أبريل  في  الجنائي  البحث  xدارة  تابعة  بالبشر  االتجار  لمكافحة  وحدة  إنشاء  اللجنة  تالحظ   -٦
وتكليفها بتسجيل جميع حاالت االتجار بالبشر وجميع البيانات ذات الصلة، وتالحظ توقيع مذكرة تفاهم لتدريب 
الدولة  إنشاء  عدم  إزاء  بالقلق  تشعر  لكنها  العاملين،  ا<طفال  عن  البيانات  جمع  وسائل  على  العمل  مفتشي 

الطرف نظام� لجمع البيانات عن جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري.

اتفاقية حقوق الطفل
Distr.: Generalا<مم المتحدة

7 July 2014
Arabic
Original: English

لجنة حقوق الطفل
المالحظات الختامية المتعلقة بالتقرير المقدم من اoردن بموجب الفقرة 1 من المادة 8 من 
البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك اoطفال في المنازعات المسلحة@

نظرت اللجنة في التقرير ا<ولي لlردن (CRC/C/OPAC/JOR/١) في جلستها ١٨٧٩ المعقودة في ٢٧ أيار/مايو   -١
٢٠١٣، واعتمدت المالحظات الختامية التالية في جلستها ١٩٠١ المعقودة في ١٣ حزيران/يونيه ٢٠١٤.

أوًال- مقدمة

CRC/C/OPAC/-) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها ا<ولي وردودها الخطية على قائمة المسائل  -٢
JOR/Q/١/Add.١). وُتعرب عن تقديرها للحوار البّناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

وتذّكر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه المالحظات الختامية ينبغي أن ُتقرأ مقترنة بالمالحظات الختامية   -٣
التي اعتمدتها اللجنة في ١٣ حزيران/يونيه ٢٠١٤ فيما يتعلق بتقرير الدولة الطرف الجامع للتقريرين الرابع والخامس 
البروتوكول  بموجب  المقدم  ا<ولي  وبالتقرير   ،(٤-٥/CRC/C/JOR/CO) الطفل  حقوق  اتفاقية  بموجب  المقدم 
CRC/C/OP-) باحيةxاالختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع ا<طفال واستغالل ا<طفال في البغاء وفي المواد ا

.(١/SC/JOR/CO

ثانيS-  مالحظات عامة

الجوانب اsيجابية

ترحب اللجنة بمختلف التدابير اxيجابية المتخذة في المجاالت المتصلة بتنفيذ البروتوكول االختياري، وال   -٤
سيما بما يلي:

(أ)      الجهود الهائلة التي تبذلها الدولة الطرف من أجل استيعاب آالف الالجئين السوريين، بمن فيهم   
بتكلفة  أو  مجان�  العامة  الخدمات  من  كثير  على  الحصول  من  وتمكينهم  أراضيها،  في  ا<طفال، 

زهيدة؛

(ب)     كون ا<ردن أول بلد في الشرق ا<وسط تقّيد بالمهلة التي حددتها اتفاقية حظر استعمال وتخزين   
وإنتاج ونقل ا<لغام المضادة لlفراد وتدمير تلك ا<لغام، وأعلن خلّوه من ا<لغام ا<رضية في عام 

٢٠١٢؛

(ج)     مبادرة أجيال السالم العالمية التي أطلقها ا<مير فيصل بن الحسين من ا<ردن عام ٢٠٠٧، وهدفها   
في  الناس  بين  للتقريب  الرياضة  استخدام  على  العالم  أنحاء  جميع  من  شابة  قيادات  تدريب 

المجتمعات التي تشهد نزاعات.

اتفاقية حقوق الطفل
Distr.: Generalا<مم المتحدة

7 July 2014
Arabic
Original: English

المملكة ا<ردنية الهاشمية
رقم اxيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية

(٢٠١٧/10/٥٢٩٨)
يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى 

مصنفه وال يعّبر هذا المصنف عن رأي دائرة المكتبة 
الوطنية أو أي جهة حكومية أخرى



التمهيد: المقدمـــة :

وقعت حكومة المملكة ا<ردنية الهاشمية على اتفاقية ا<مم المتحدة لحقوق الطفل بتاريخ ٢٩  آب من عام ١٩٩٠ 
وصادقت عليها بتاريخ ٢٤  أيار من عام ١٩٩١. وعليه تلتزم حكومة المملكة بتقديم تقرير دوري كل خمس سنوات 
إلى لجنة ا<مم المتحدة لحقوق الطفل في جنيف/ سويسرا، وقد نظرت هذه اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين 
الدوريين الرابع والخامس لlردن في اجتماعيها رقم ١٨٧٧ و١٨٧٨ (انظر CRC/C/SR.١٨٧٧ & ١٨٧٨) اللذين عقدا بتاريخ ٢٦ 
و ٢٧ أيار من عام ٢٠١٤، وتم اعتمادهما في اجتماعها رقم ١٩٠١ الذي عقد بتاريخ  ١٣ حزيران من عام ٢٠١٤، ودعت اللجنة 
أن  على   ،٢٠١٩ عام  من  حزيران   ٢٢ في  السادس  الدوري  تقريرها  تقديم  إلى  الهاشمية  ا<ردنية  المملكة  حكومة 
والخامس،  الرابع  الدوريين  للتقريرين  الختامية  المالحظات  بمتابعة  المتعلقة  المعلومات  التقرير  هذا  يتضمن 
باxضافة إلى ذلك نظرت اللجنة في التقارير ا<ولية لlردن في البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل والتي 
ببيع  المتعلقة  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري  والبروتوكول  المسلحة  النزاعات  في  ا<طفال  بإشراك  تتعلق 
ا<طفال، واستغالل ا<طفال في البغاء، واستخدام ا<طفال في إنتاج المواد اxباحية في اجتماعيها رقم ١٨٧٩ و١٨٧٨ 
(انظر CRC/C/SR.١٨٧٩) اللذين عقدا بتاريخ  ٢٧ أيار من عام ٢٠١٣، وتم اعتماده في اجتماع رقم ١٩٠١ الذي عقد بتاريخ ١٣ 
حزيران من عام ٢٠١٤، وقد أوصت اللجنة بأن تتخذ الدولة جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في 
المالحظات الختامية المتعلقة بالتقرير الدوري الجامع للتقريرين الرابع والخامس والبروتوكولين االختياريين تنفيذا 
من  المزيد  واتخاذ  المالئم  النحو  على  فيها  للنظر  المعنية  الجهات  إلى  إحالتها  منها  إجراءات  عدة  طريق  عن  تاما 

اxجراءات المتعلقة بها.

كما أوصت اللجنة  بنشر التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس والمالحظات والتوصيات الختامية على 
شبكة  طريق  عن  النشر  الحصر  ال  المثال  سبيل  على  تشمل  طرق  عبر  ذلك  يكون  وأن  الدولة،  بلغات  واسع  نطاق 
الشباب،  ومجموعات  اxعالم،  ووسائل  والمنظمات،  المدني  وللمجتمع  الجمهور،  لعامة  واxتاحة  االنترنت، 
عليهما،  والتعرف  االختياريين،  وبروتوكوليها  االتفاقية  مناقشة  أجل  من  وا<طفال،  المهنية،  والمجموعات 

وتنفيذهما ورصدهما.

اهداف  تحقيق  الى  الرامية  الجهود  بمتابعة   (NCFA) ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  قانون  عليه  نص  لما  ووفقا 
االردنية  المملكة  صادقت  التي  والشباب  واالطفال  والمراة  االسرة  بشؤون  المتعلقة  الدولية  واالتفاقيات  المواثيق 
والتوصيات  المالحظات  تنفيذ  متابعة   وضمان  الطفل  حقوق  التفاقية  الدورية  التقارير  بإعداد  عليها،   الهاشمية 
تنفيذ  لمتابعة  شاملة  عمل  خطة  بوضع  المجلس  قام  الدولية،   الطفل  حقوق  لجنة  عن  الصادرة  الختامية 
اxقليمي  المكتب  من  فنية  وبمساعدة  لlردن،   ا<خير  الدوري  بالتقرير  المتعلقة  الختامية  والتوصيات  المالحظات 
المتعلقة  الختامية  والتوصيات  المالحظات  آخر  حول  الوعي  لنشر  تشاورية  عملية  بدأت  ا<ردن،  في  لليونيسف 
بالتقرير الدوري الجامع للتقريرين الرابع والخامس لlردن، وتم وضع خطة عمل شاملة للمتابعة في ضوء توصيات 
لنشر  المتابعة  عمل  خطة  من  جزء�  الختامية  والتوصيات  المالحظات  يشمل  الذي  التقرير  هذا  ويعد  اللجنة. 

المالحظات والتوصيات الختامية على نطاق واسع في جميع أرجاء المملكة.

يلتزم المجلس الوطني لشؤون ا<سرة (NCFA) بنشر الوعي حول حقوق الطفل على نطاق واسع، وسوف يساعد 
الوطني  المجلس  سيتابع  كما  الهدف.  هذا  تحقيق  في  الختامية  والتوصيات  بالمالحظات  المختص  التقرير  هذا 

لشؤون ا<سرة، المالحظات والتوصيات الختامية التفاقية ا<مم المتحدة لحقوق الطفل وبروتوكوليها االختياريين 
المالحظات  توزيع  وسيتم   .٢٠١٩ عام  من  حزيران  شهر  في  تسليمه  المقرر  السادس  الدوري  التقرير  تقديم  قبل 
والمسؤولين،  والصحفيين،  البرلمانيين،  ذلك  في  بما  المعنيين،  جميع  على  واسع  نطاق  على  الختامية  والتوصيات 
الوزارات  مع  دقيقة  متابعة  إجراء  وسيتم  أنفسهم.  وا<طفال  العامة،  والجماهير  المدني،  والمجتمع  والقضاة، 
المعنية على المستوى الوطني وجميع اxدارات المعنية على مستوى المحافظات لضمان اتخاذ الخطوات الالزمة 

على المستوى الوطني من أجل تنفيذ المالحظات والتوصيات الختامية.

لما  اليونسيف  للطفولة/  المتحدة  االمم  لمنظمة  امتنانه  عن   (NCFA) ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  ويعرب 
قدمته من مساعدات فنية مفيدة جد� في المتابعة الفعالة للمالحظات والتوصيات الختامية لضمان بذل الجهات 
جميع   (NCFA) ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  يشكر  كما  الختامية.  والتوصيات  المالحظات  لتنفيذ  المعنية 

المعنيين على اهتمامهم ودعمهم لهذا الجهد لتكون المملكة االردنية الهاشمية بلدا صديقا للطفل .

وا� ولي التوفيق

أمين عام المجلس الوطني لشؤون ا<سرة
فاضل  محمد الحمود

لجنة حقوق الطفل

المالحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس ل7ردن@

جلستيها  في   (٤-٥/CRC/C/JOR) والخامس  الرابع  الدوريين  للتقريرين  الجامع  التقرير  في  اللجنة  نظرت   -١
 ١٩٠١ جلستها  في  واعتمدت،   ،٢٠١٤ أيار/مايو  و٢٧   ٢٦ في  المعقودتين  و١٨٧٨)،   ١٨٧٧.CRC/C/SR (انظر  و١٨٧٨   ١٨٧٧

المعقودة في ١٣ حزيران/يونيه ٢٠١٤، المالحظات الختامية التالية.

أوًال- مقدمة

CRC/C/-) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف التقرير الموحد الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس  -٢
حقوق  لحالة  أفضل  فهم�  أتاحت  التي   ،(١.Add/٤-٥/CRC/C/JOR/Q) القضايا قائمة  على  الخطية  والردود   (٤-٥/JOR
المتعدد  الطرف  الدولة  وفد  مع  دار  الذي  البناء  للحوار  تقديرها  عن  اللجنة  وُتعرب  الطرف.  الدولة  في  الطفل 

القطاعات.  

أحرزته ثانيS- تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي 

ترحب اللجنة باعتماد التدابير التشريعية التالية:  -٣

(أ)       قانون منع االتجار بالبشر رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩؛  

(ب)     قانون الحماية من العنف ا<سري رقم ٦ لسنة ٢٠٠٨؛  

(ج)      قانون حقوق ا<شخاص المعوقين رقم ٣١ لسنة ٢٠٠٧.  

وتالحظ اللجنة مع التقدير أيض� تصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية أو انضمامها إليها:  -٤

في  المسلحة  المنازعات  في  ا<طفال  اشتراك  بشأن  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري  البروتوكول  (أ)        
أيار/مايو ٢٠٠٧؛

(ب)     البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع ا<طفال واستغالل ا<طفال في البغاء وفي   
المواد اxباحية في كانون ا<ول/ديسمبر ٢٠٠٦؛

(ج)      اتفاقية حقوق ا<شخاص ذوي اxعاقة في آذار/مارس ٢٠٠٨؛  

التفاقية  المكمل  وا<طفال،  النساء  وبخاصة  با<شخاص،  االتجار  ومعاقبة  وقمع  منع  بروتوكول  (د)      
ا<مم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في حزيران/ يونيه ٢٠٠٩.

وترحب اللجنة أيض� بالتدابير المؤسسية والسياساتية التالية:  -٥

(أ)        االستراتيجية الوطنية لlشخاص ذوي اxعاقة (٢٠٠٧-٢٠١٥)؛  

(ب)     االستراتيجية الوطنية لمنع االتجار بالبشر التي ُأطِلقت في آذار/مارس ٢٠١٠؛  

(ج)     المؤشرات التي وضعها المجلس الوطني لشؤون ا<سرة الستخدامها كمبادئ توجيهية من أجل   
تعزيز القدرات في مجال رصد تنفيذ االتفاقية.

الخاصة  اxجراءات  إلى  دعوة  أول   ٢٠٠٦ نيسان/أبريل  في  وّجهت  الطرف  الدولة  أن  بارتياح  اللجنة  وتالحظ   -٦
لlمم المتحدة لزيارة البلد.

(5)

ثالثS- دواعي القلق والتوصيات الرئيسية

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44 (6) من االتفاقية)

التوصيات السابقة المقدمة من اللجنة

ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف في تنفيذ المالحظات الختامية التي أبدتها اللجنة في عام ٢٠٠٦ بشأن   -٧
هذه  في  الواردة  التوصيات  بعض  أن  ا<سف  مع  تالحظ  أنها  غير   ،(٣/CRC/C/JOR/CO) الثالث  الدوري  تقريرها 

المالحظات لم ُتنفذ تنفيذ� كامًال.

أو  بالكامل  ُتنفذ  لم  التي  التوصيات  لتنفيذ  الالزمة  التدابير  جميع  الطرف  الدولة  تتخذ  بأن  اللجنة  توصي   -٨
بشكل كاٍف، وتكرر بشكل خاص التوصيات التي قدمتها إلى الدولة الطرف بشأن ما يلي:

جميع  على  الطفل  حقوق  مجال  في  العاملة  والمؤسسات  الهيئات  بين  التنسيق  تعزيز  مواصلة  (أ)       
المستويات بغية ضمان تنفيذ االتفاقية بشكل موحد في جميع المحافظات؛

بشأن  البيانات  جمع  وضمان  ا<طفال،  عن  مركزية  بيانات  قاعدة  بإنشاء  البيانات  جمع  آليات  تعزيز  (ب)     
بجميع  يتعلق  فيما  العمر  منها  معايير  حسب  وتصنيفها  االتفاقية  تغطيها  التي  المجاالت  جميع 
الذين  ا<طفال  وفئات  والريفية،  الحضرية  والمناطق  والجنس،  عشرة،  الثامنة  دون  ا<شخاص 
لصوغ  واستخدامها  االتفاقية  مع  تتسق  مؤشرات  وضع  وينبغي  خاصة.  حماية  إلى  يحتاجون 

سياسات وبرامج تهدف إلى تنفيذ االتفاقية بصورة فعالة؛

(ج)     مواصلة وضع أساليـب مبتكرة ومواتيـة للطفل xذكـاء الوعـي بفحـوى االتفاقيـة ومقاصـدها، وال   
في  المقيمين  ا<طفال  إلى  الوصول  بغية  اxعالم  وسائل  طريق  وعن  المحلي  الصعيد  على  سيما 

أنأى المناطق في البلد؛

(د)      مواصلة تعزيز جهودها الرامية إلى توفير مستوى مناسب ومنهجي من التدريب و/أو التوعية في   
والمحامين،  كالقضاة،  و<جلهم،  ا<طفال  مع  العاملة  المهنية  للفئات  الطفل  حقوق  مجال 
والمؤسسات،  المدارس  ومديري  والمعملين،  الصحيين،  والعاملين  القانون،  إنفاذ  وموظفي 

وا<خصائيين االجتماعيين، ورجال الدين، وقادة المجتمعات المحلية، فضًال عن الصحفيين؛

(ه)     ضمان حصول المؤسسة الوطنية لحقوق اxنسان على الموارد البشرية والمالية والتقنية الكافية،   
الصعيدين  على  وتقييمه  االتفاقية  تنفيذ  في  المحرز  التقدم  لرصد  الالزمة  التسهيالت  وامتالكها 

الوطني والمحلي، فضًال عن تلقي الشكاوى المقدمة من ا<طفال والتحقيق فيها ومعالجتها؛

وضع وتعزيز المشاريع المشتركة للتثقيف في مجال حقوق اxنسان، وإدراج التثقيف في مجال  (و)   
لمرحلَتي  الدراسية  المناهج  في  الطفل،  حقوق  مجال  في  التثقيف  سيما  وال  اxنسان،  حقوق 

التعليم االبتدائي والثانوي.

التحفظات

سحب  إمكانية  في  ستنظر  الطرف  الدولة  بأن  الحوار  أثناء  الوفد  رئيسة  به  صّرحت  ما  اللجنة  تالحظ   -٩
غير  و٢١   ٢٠ المادتين  على  الطرف  الدولة  تحفظ  بأن  رأيها  عن  مجدد�  اللجنة  وتعرب  االتفاقية.  على  تحفظاتها 

ضروري، وكذلك عن قلقها إزاء الطبيعة العامة وغير الدقيقة لتحفظ الدولة الطرف على المادة ١٤.

(6)

تحفظاتها  طبيعة  في  النظر  تعيد  بأن  الطرف  الدولة  إلى  قدمتها  التي  السابقة  توصيتها  اللجنة  تكرر   -١٠
 ١٩٩٣ عام  في  اxنسان  لحقوق  العالمي  المؤتمر  اعتمدهما  اللذين  فيينا  عمل  وبرنامج  xعالن  وفق�  سحبها  بغية 

(CRC/C/JOR/CO/٣، الفقرة ١١).

 التشريعات

تالحظ اللجنة مع التقدير أن نشر االتفاقية في الجريدة الرسمية بموجب القانون رقم ٥٠ لسنة ٢٠٠٦، عمًال   -١١
اللجنة  لكن  المحلية.  القوانين  على  ا<ولوية  لها  وأن  القانوني  وضعها  أوضح  قد  اللجنة،  قدمتها  سابقة  بتوصية 
قلقة إزاء التأخر الكبير في اعتماد قانون حقوق الطفل ومشروع قانون ا<حداث. وتشعر اللجنة بالقلق أيض� <ن 

جهود مواءمة اxطار القانوني المحلي مع مبادئ االتفاقية وأحكامها ال تزال غير كافية.

الحقوق  بجميع  إحاطته  وضمان  إبطاء  دون  الطفل  حقوق  قانون  سّن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -١٢
قانون  مشروع  اعتماد  في  الطرف  الدولة  تعّجل  بأن  كذلك  اللجنة  وتوصي  االتفاقية.  عليها  تنص  التي  والمبادئ 
با<طفال  المتعلقة  المحلية  القوانين  جميع  بدقة  الطرف  الدولة  تراجع  بأن  توصيتها  اللجنة  وتكرر  ا<حداث. 
واللوائح اxدارية ذات الصلة بغية ضمان استنادها إلى الحقوق ومطابقتها لالتفاقية (CRC/C/JOR/CO/٣، الفقرة ١٣).

 تخصيص الموارد

المخصصة  الميزانيات  لتحليل  ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  أجراها  التي  بالدراسة  اللجنة  ترحب   -١٣
لlطفال، فضًال عن وضع نموذج للميزانية يتضمن ا<هداف االستراتيجية والمهام التي تضطلع بها كل وزارة من 
الميزانية  في  العامة  التخفيضات  إزاء  اللجنة  يساور  القلق  لكن  حقوقهم.  وحماية  ا<طفال  احتياجات  تلبية  أجل 

الوطنية التي تهدد التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مجال نماء الطفل.

xعمال  المخصصة  "الموارد  بشأن   ٢٠٠٧ عام  في  اللجنة  نّظمته  الذي  العامة  المناقشة  يوم  ضوء  في   -١٤
الدولة  تقوم  بأن  اللجنة  توصي  االتفاقية،  من  و٦  و٤   ٢ المواد  على  وبالتركيز  الدول"،  مسؤولية   - الطفل  حقوق 

الطرف بما يلي:

(أ)        مواصلة تخصيص موارد كافية في الميزانية xعمال حقوق الطفل، عمًال بالمادة ٤ من االتفاقية؛  

(ب)    إجــراء تقييمات منهجيــة <ثر السياسات الهادفـــة إلى تقليـــص العجز في الميزانية الوطنية على   
في  سلب�  قد تؤثر  سياسات  أي  اعتماد  التقييمات، االمتناع عن  تلك  نتيجة  الطفل، وبناًء على  حقوق 

ا<طفال؛

في  الطفل  حقوق  على  قائم  نهج  اعتماد  الطرف،  الدولة  وضعته  الذي  الميزانية  نموذج  على  بناًء  (ج)       
في  واستخدامها  للطفل  المخصصة  للموارد  تتّبع  نظام  بتطبيق  وذلك  الدولة،  ميزانية  وضع 
على  أيض�  اللجنة  وتحث  الطفل.  مجال  في  االستثمار  حجم  إبراز  وبالتالي  عام،  بشكل  الميزانية 
في  القطاعات  من  قطاع  أي  في  االستثمارات  <ثر  تقييمات  إجراء  أجل  من  التتّبع  نظام  استخدام 

مصالح الطفل الفضلى، وضمان قياس اختالف أثر هذه االستثمارات بين الفتيات والفتيان؛

تدابير  تتطلب  قد  التي  الضعف  أو  الحرمان  أوضاع  في  لlطفال  استراتيجية  ميزانية  بنود  تحديد  (د)      
اجتماعية إيجابية، وضمان حماية بنود الميزانية هذه حتى في أوقات ا<زمات االقتصادية أو الكوارث 

الطبيعية أو حاالت الطوارئ ا<خرى.

(7)

(1) (٢)

قام  أن  وبعد   .(UNCRC) الطفل  لحقوق  المتحدة  ا<مم  اتفاقية  في  طرف�  الهاشمية  ا<ردنية  المملكة  تعد 
التقرير  وقدم   .١٩٩٣ عام  من  الثاني  تشرين  شهر  في  ا<ولي  تقريره  ا<ردن  قدم  االتفاقية،  هذه  على  بالمصادقة 
الدوري الثاني الذي كان مقرر� في عام ١٩٩٨ في شهر أيلول من عام ١٩٩٩. وقدم التقرير الدوري الثالث الذي كان 
الرابع  التقريرين  تقديم  تم  ولذلك  سنوات.  ثالث  مدته  وبتأخير   ٢٠٠٦ عام  من  آذار  شهر  في   ٢٠٠٣ عام  في  مقرر� 
الختامية  المالحظات  اعتماد  وتم   ٢٠١٤ عام  في  الطفل  حقوق  لجنة  فيهما  ونظرت   ٢٠١٣ عام  في  مع�  والخامس 
والتوصيات في ١٨ تموز من عام ٢٠١٤. ومن المقرر أن يصدر التقرير الدوري السادس لlردن في ٢٢ حزيران من عام 
٢٠١٩ حيث بقي أقل من عامين. ولذلك من الضروري أن يكون هناك متابعة فعالة للمالحظات والتوصيات الختامية 
الحالية حتى نتمكن من االستعداد جيد� في الوقت الذي يتم فيه إعداد تقريرنا الدوري السادس المقرر تقديمه 

بعد أقل من عامين من ا¦ن.

المجاالت  من  مجال   ١٢ في  توزيعها  تم  التي  الختامية  والتوصيات  المالحظات  من  بندا   ٧١ مجموعه  ما  يوجد 
الرئيسية التي تشمل:

أ- التدابير العامة للتنفيذ (المواد ٤، و٤٢، و٤٤ (٦) من االتفاقية)
ب- المبادئ العامة (المواد ٢، و٣، و٦، و١٢ من االتفاقية)

ج- الحقوق والحريات المدنية (المواد ٧، و٨، و١٣-١٧)
د- العنف ضد ا<طفال (المواد ١٩، و٢٤ (٣)، و٢٨ (٢)، و٣٤، و٣٧ (أ)، و٣٩)

ه- البيئة ا<سرية والرعاية البديلة (المواد ٥، و٩-١١، و١٨ (١ و٢)، و٢٠، و٢١، و٢٥، و٢٧ (٤))
و- اxعاقة، والصحة ا<ساسية، والرفاه االجتماعي (المواد ٦، و١٨ (٣)، و٢٣، و٢٤، و٢٦، و٢٧ (١-٣)، و٣٣)

ز- التعليم وا<نشطة الترفيهية والثقافية (المواد ٢٨، و٢٩، و٣٠، و٣١)
ح- تدابير الحماية الخاصة (المواد ٢٢، و٣٠، و٣٢، و٣٣، و٣٥، و٣٦، و٣٧ (ب)- (د)، و٣٨-٤٠)

ط- المصادقة على البروتوكول االختياري المتعلق بإجراء  تقديم البالغات 
ي- المصادقة على ا<دوات الدولية لحقوق اxنسان

ك- المتابعة والنشر
ل- التقرير المقبل

ويشكل المجلس الوطني لشؤون ا<سرة (NCFA) ووزارة العدل ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ووزارة العمل 
ووزارة التنمية االجتماعية ووزارة الداخلية اكثر الجهات المسؤولة عن تنفيذ المالحظات والتوصيات الختامية إلى 
جانب  وإلى  المحافظات.  في  الحكومية  الجهات  بعض  ذلك  في  بما  ا<خرى  واxدارات  الجهات  من  عدد  جانب 
الوزارات والهيئات الحكومية، تلعب وكاالت ا<مم المتحدة المعنية، والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، 
وا<وساط ا<كاديمية، ووسائل اxعالم، وغيرها من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، والمجتمعات المحلية، 

وا<سر دورا رئيسيا في ضمان تنفيذ برنامج المالحظات والتوصيات الختامية.

وإلى جانب النظر في التقرير الدوري الموحد الرابع والخامس لlردن، نظرت اللجنة أيض� في التقارير ا<ولية لlردن 
المسلحة  النزاعات  في  ا<طفال  باشتراك  والمتعلقة  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري  البروتوكول  بموجب 

(3) (4)

باء- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 من االتفاقية)

عدم التمييز

غير  وأب  أردنية  <م  المولودين  ا<طفال  ضد  القانون  بحكم  التمييز  إزاء  قلقها  عن  مجدد�  اللجنة  تعرب    -١٥
إزاء  أيض�  بالقلق  اللجنة  وتشعر  الزواج.  إطار  خارج  المولودين  ا<طفال  ضد  والتمييز  ا<ب،  جنسية  على  بناًء  أردني 
في  يعيشون  الذين  وا<طفال  اxعاقات  ذوو  وا<طفال  فلسطيني  أصل  من  ا<طفال  منه  يعاني  الذي  التمييز 

المؤسسات وا<طفال الذين يعيشون في فقر مدقع وا<طفال في المناطق النائية.

"أطفاًال  أو  شرعيين"  "غير  بوصفهم  لlطفال  التمييزية  التصنيفات  إلغاء  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -١٦
ضحايا للسفاح"، واعتماد استراتيجية استباقية وشاملة من أجل القضاء على التمييز على أي أسس بحكم القانون 

والواقع، والتمييز ضد جميع فئات ا<طفال في أوضاع التهميش أو الحرمان.

وتعرب اللجنة عن القلق <ن تشريعات الدولة الطرف وطريقة تطبيقها ال تزال تميز ضد الفتيات، وبا<خص   -١٧
المعاهدات.  هيئات  من  المتكررة  التوصيات  من  الرغم  على  العنف،  من  والحماية  والزواج  الميراث  مجاالت  في 
وتشعر اللجنة بالقلق أيض� لعدم كفاية الجهود التي تبذلها الدولة الطرف، بما في ذلك مع رجال الدين وقادة 
والقواعد  والممارسات  المواقف  وتغيير  لمكافحة  الجماهيري،  اxعالم  ووسائل  التعليمية  والمؤسسات  الرأي 
الضارة التي تتغاضى عن التمييز ضد الفتيات وانتهاكات حقوقهن في إطار االتفاقية، بما في ذلك العنف القائم 

على نوع الجنس، على الرغم من أن الفتيات ال يزلن يواجهن التمييز من أبكر مراحل حياتهن وطيلة طفولتهن.

اxبطاء.  من  مزيد  دون  الفتيات  ضد  تميز  التي  التشريعات  جميع  إلغاء  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -١٨
وينبغي للدولة الطرف أن تمنح ا<ولوية العتماد استراتيجية شاملة لمكافحة جميع أشكال التمييز ضد الفتيات، 
وتكرر  الفتيات.  ضد  والعنف  التمييز  إلى  وتؤدي  منتشرة  تزال  ال  التي  السلبية  الجنسانية  النمطية  للصور  والتصدي 
اللجنة توصيتها بضرورة دعوة القادة المحليين ورجال الدين وغيرهم من القادة إلى االضطالع بدور أكثر فاعلية 
ذلك  في  المحلية  المجتمعات  إلى  التوجيه  وتقديم  عليه،  والقضاء  الطفالت  ضد  العنف  منع  جهود  دعم  في 

الصدد (CRC/C/JOR/CO/٣، الفقرة ٣٢).

مصالح الطفل الفضلى

قانون  في  الرئيسية  المبادئ  أحد  الفضلى  الطفل  مصالح  جعل  في  الطرف  الدولة  رغبة  اللجنة  تالحظ   -١٩
ا<حوال الشخصية المؤقت رقم ٣٦ لسنة ٢٠١٠، لكن القلق يساورها <ن العديد من أحكام القانون تعكس إساءة 
التي  الجنسية  ونقل  والميراث  والزواج  الطفل  بحضانة  المتعلقة  تلك  سيما  وال  الفضلى،  الطفل  لمصالح  تفسير 
القانون  <ن  خاص  بشكل  بالقلق  اللجنة  وتشعر  االعتبار.  الفضلى  مصالحه  إيالء  في  الطفل  حق  مع  تتعارض 
(المادة ٣٠٨ من قانون العقوبات) والفقه القضائي في الدولة الطرف يتيحان اعتبار زواج الفتاة من مغتصبها أمر� 

يصب في مصلحتها الفضلى، على الرغم من أن هذا الخيار يشّكل بحد ذاته انتهاك� خطير� لالتفاقية.

إيالء  في  الطفل  بحق  المتعلق   (٢٠١٣)١٤ رقم  العام  اللجنة  تعليق  ضوء  في  الطرف،  الدولة  اللجنة  تذّكر   -٢٠
التي  الحقوق  بجميع  والفعال  الكامل  التمتع  ضمان  إلى  يهدف  الحق  هذا  أن  ا<ول،  االعتبار  الفضلى  مصالحه 
تعترف بها االتفاقية وإلى ضمان النماء الكلي لlطفال. وتوصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف إدماج هذا الحق 
جميع  عن  فضًال  والقضائية،  واxدارية  التشريعية  اxجراءات  جميع  في  ثابت  بشكل  وتطبيقه  مالئم  بشكل 
ع الدولة الطرف على  السياسات والبرامج والمشاريع التي لها صلة با<طفال أو تؤثر فيهم. وفي ذلك الصدد، تشجَّ
تحديد  في  سلطة  مواقع  يحتلون  الذين  المعنيين  ا<شخاص  لجميع  التوجيه  لتقديم  ومعايير  إجراءات  وضع 
مصالح الطفل الفضلى في جميع المجاالت، وفي منح تلك المصالح ا<همية التي تستحقها بوصفها اعتبار� أول. 
العامة  االجتماعية  الرعاية  مؤسسات  ذلك  في  بما  العامة،  جمهور  بين  والمعايير  اxجراءات  هذه  نشر  وينبغي 

والخاصة، فضًال عن المحاكم والسلطات اxدارية والهيئات التشريعية والقادة المحليين ورجال الدين.

(8)

الحق في الحياة والبقاء والنماء

٢١-  تعرب اللجنة عن عميق قلقها <ن المادة ٣٤٥ مكرر� من قانون العقوبات، التي استحدثتها الدولة الطرف 
ف،  ف، وبالتالي من ُحكم مخفَّ عن طريق تعديل، ال تستثني مرتكبي هذه الجرائم من االستفادة من العذر المخفِّ
جرائم  ُيسمى  ما  بذريعة  سنوي�  الفتيات  عشرات  قتل  استمرار  رغم  سنة   ١٥ من  أصغر  الضحية  كانت  حال  في  إّال 
يزلن،  وال  كّن،  الجرائم  لهذه  ضحايا  للوقوع  المعرضات  الفتيات  <ن  أيض�  شديد  بقلق  اللجنة  وتشعر  الشرف. 

ُيحتجزن تعسفي� في اxصالحيات ¦جال غير مسماة بداعي حمايتهن.

عن  تتغاضى  التي  القانونية  ا<حكام  جميع  إبطاء  دون  تلغي  أن  على  بقوة  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢٢
الجرائم القائمة على نوع الجنس، وال سيما المواد ٩٧ و٩٩ و٣٤٠ و٣٤٥ مكرر� من قانون العقوبات، وأن تضمن تلّقي 
الشرف،  جرائم  ُيسمى  ما  بذريعة  المرتكبة  الجرائم  فيها  بما  الجنس،  نوع  على  القائمة  الجرائم  مرتكبي  جميع 
عقوبات تتناسب مع خطورة جرائمهم. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيض� على إخالء سبيل جميع النساء والفتيات 
حماية  أي تدبير  أن  وضمان  البلد،  عموم  في  لحمايتهن  وآليات مالئمة  مالجئ  وإنشاء  فور�،  الحجز  في  الموَدعات 

موجه لهن يوَضع بمشاركتهن وموافقتهن.

احترام آراء الطفل

حق  تعزيز  أجل  من  بالتقرير  المشمولة  الفترة  أثناء  الطرف  الدولة  اتخذتها  التي  بالمبادرات  اللجنة  ترحب   -٢٣
الطفل في االستماع إليه، وال سيما عن طريق التشاور مع ا<طفال في سياق إعداد تقرير الدولة الطرف، والمسح 
اxجراءات  <ن  قلقها  عن  مجدد�  اللجنة  تعرب  ذلك،  ومع  ا<طفال.  برلمانات  وإنشاء  للشباب،  الثاني  الوطني 
يزال  ال  الطفل  آراء  احترام  و<ن  إليه،  االستماع  في  الطفل  حق  على  منهجي  بشكل  تنص  ال  واxدارية  القانونية 
محدود� نظر� للمواقف المجتمعية التقليدية من ا<طفال، وال سيما الفتيات، في داخل ا<سرة والمجتمع بشكل 

عام.

تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم ١٢(٢٠٠٩) المتعلق بحق الطفل في االستماع إليه،   -٢٤
الذي يؤكد أن حق الطفل في التعبير بحرية عن رأيه يشكل أحد أهم العناصر في كرامة الطفل، وأن ا<سرة التي 
العمر،  من  ا<ولى  المراحل  منذ  الجد  مأخذ  آراؤه  فيها  تؤخذ  والتي  بحرية  آرائه  عن  يعّبر  أن  فيها  للطفل  يمكن 
وتوصي  ا<وسع.  المجتمع  في  إليه  االستماع  في  الحق  لممارسة  الطفل  يعّد  ما  وهي  مهم�،  نموذج�  تشّكل 

اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

في  إليه  االستماع  في  الطفل  بحق  تعترف  التي  للتشريعات  الفعال  التنفيذ  لضمان  تدابير  اتخـــاذ  (أ)       
ا<خصائيين  امتثال  لضمان  إجراءات  و/أو  ُنظم  وضع  ذلك  في  بما  الصلة،  ذات  القانونية  الدعاوى 

االجتماعيين والمحاكم لهذا المبدأ.

(ب)     إجـــراء بحوث لتحديد أهم القضايا من وجهة نظر ا<طفال، وسماع آرائهم بشأنها، ومعرفة مدى   
مراعاة آرائهم في القرارات التي ُتتخذ داخل ا<سرة وتؤثر في حياتهم، وتحديد القنوات القائمة أو 
الوطني  الصعيد  على  القرار  صنع  عملية  في  ا<كبر  التأثير  ممارسة  من  تمّكنهم  التي  المحتملة 

والمحلي.

(ج)      تنفيـذ برامـج وأنشطــة توعيـة لتعزيز مشاركة جميع ا<طفال بصورة هادفة وقائمة على التمكين   
الفتيات  إيالء  مع  الطلبة،  مجالس  ضمن  ذلك  في  بما  والمدارس،  المحلي  والمجتمع  ا<سرة  في 

وا<طفال في أوضاع هشة اهتمام� خاص�.

(9)

جيم- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و17-13 من االتفاقية)

الحق في الجنسية

كّن  إذا  أمهاتهن  جنسية  اكتساب  ا<ردنيات  ا<مهات  أطفال  على  متعذر�  يزال  ال  <نه  قلقة  اللجنة  تظل   -٢٥
متزوجات من غير أردنيين، ما قد يؤدي إلى حالة انعدام الجنسية، ويتسبب في معاناة هؤالء ا<طفال وأسرهم 
والرعاية  التعليم  بخدمات  لالنتفاع  مثًال  مؤهلين  غير  ُيعتبرون  إنهم  إذ  اقتصادية،  صعوبات  ومن  التمييز  من 
الجنسية  بأن  تفيد  التي  المصداقية  وذات  بأدلة  المدعومة  التقارير  بالغ  بقلق  اللجنة  وتالحظ  المدعومة.  الصحية 
بشكل  يقيمون  الذين  الفلسطينية  وا<سر  ا<طفال  عشرات  من  بالتقرير  المشمولة  الفترة  في  ُسحبت  ا<ردنية 

دائم في ا<ردن، على الرغم من التطمينات التي قدمها وفد الدولة الطرف أثناء الحوار.

تكرر اللجنة توصيتها إلى الدولة الطرف بمراجعة قانون الجنسية ا<ردنية رقم ٦ لعام ١٩٥٤ وتعديله بغية   -٢٦
ضمان تمتع ا<م ا<ردنية المتزوجة بغير أردني بحقها في منح جنسيتها <طفالها على قدم المساواة مع الرجل 
الالجئة  ا<سر  من  ا<ردنية  الجنسية  سحب  عن  الكف  على  أيض�  الطرف  الدولة  اللجنة  وتحث  تمييز.  ودون 
خفض  اتفاقية  إلى  االنضمام  في  الطرف  الدولة  تنظر  بأن  أيض�  اللجنة  وتوصي  ا<ردن.  في  المقيمة  الفلسطينية 

حاالت انعدام الجنسية لعام ١٩٦١.

) و39) أ دال- العنف ضد اoطفال (المواد 19 و24(3) و28(2) و34 و37(

العقاب البدني

ترحب اللجنة بالمبادرات التي تنّفذها الدولة الطرف مثل حملة "مع� نحو بيئة مدرسية آمنة" التي تهدف   -٢٧
إلى تعريف المعلمين با<ساليب التربوية اxيجابية. لكن اللجنة قلقة <ن الصيغة المعدلة من المادة ٦٢ من قانون 
العقوبات ال تزال تجيز للوالدين وا<وصياء إنزال ضروب تأديب بأطفالهم وفق "ما يبيحه العرف العام"، ما دامت ال 
تلحق بهم أذى بدني�، و<ن مسح السكان والصحة ا<سرية في ا<ردن لعام ٢٠١٢ أظهر أن ٨٩ في المائة من ا<طفال 

يتعرضون لضروب تأديب عنيفة.

تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم ٨(٢٠٠٦) المتعلق بحق الطفل في الحماية من   -٢٨
العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة الذي شددت فيه اللجنة على رفض جميع أشكال 
العنف ضد ا<طفال، مهما كانت طفيفة، وعلى أن صالحيات الوالدين ال ينبغي في أي حال من ا<حوال أن تقّوض 

حق الطفل في حمايته من العقاب البدني. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

حظر�  ا<ماكن  جميع  في  البدني  العقاب  وحظر  إبطاء  دون  العقوبات  قانون  من   ٦٢ المادة  إلغاء  (أ)        
قطعي�؛

بصورة  قضائية  دعاوى  وإقامة  فعاًال،  تنفيذ�  البدني  العقاب  تحظر  التي  القوانين  تنفيذ  ضمان  (ب)    
منهجية ضد َمن ُيعاقبون ا<طفال بدني�؛

ا<طفال  بمشاركة  االجتماعية  والتعبئة  والتوعية  العام  التثقيف  مجاالت  في  دائمة  برامج  وضع  (ج)     
البدني،  للعقاب  الضارة  والنفسية  البدنية  ا¦ثار  تعالج  الدين،  ورجال  المحلية  والمجتمعات  وا<سر 
في  وتشاركية  عنيفة  وغير  إيجابية  أشكال  وتعزيز  الممارسة،  تلك  من  العامة  المواقف  تغيير  بغية 

تنشئة ا<طفال وتأديبهم كبديل عن العقاب البدني؛

منع  استراتيجيات  تصميم  في  ا<طفال،  ذلك  في  بما  ككل،  المجتمع  ومشاركة  إشراك  ضمان  (د)     
معاقبة ا<طفال بدني� وتنفيذها.

(١٠) (١١)

اsيذاء واsهمال

سيما  وال  المنزلي،  للعنف  التصدي  صعيد  على  الطرف  الدولة  اتخذتها  التي  بالخطوات  اللجنة  ترحب   -٢٩
اعتماد قانون الحماية من العنف ا<سري رقم ٦ لسنة ٢٠٠٨، والخطة االستراتيجية الوطنية لحماية ا<سرة والوقاية 
لثبوت  عميق  بقلق  تشعر  اللجنة  لكن  المنزلي.  العنف  حاالت  لتتّبع  نظام  وإنشاء   ،٢٠٠٥-٢٠٠٩ لlعوام  العنف  من 
قصور تلك التدابير عن االستجابة للشواغل الكثيرة التي أعربت عنها اللجنة في عام ٢٠٠٦، وهو ما يتضح من استمرار 

وقوع ا<طفال، وال سيما الفتيات، ضحايا ل¯يذاء واxهمال على نطاق واسع.

 ،٣/CRC/C/JOR/CO)  ٢٠٠٦ عام  من  توصياتها  لتنفيذ  ا<ولوية  من  مزيد  منح  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣٠
وسوء  المنزلي  العنف  عن  وطنية  دراسة  إجراء  بضرورة  المتعلقة  التوصيات  وبخاصة  فعاًال،  تنفيذ�   (٥٥ الفقرة 
ووضع  وطبيعتها،  وأسبابها  المشكلة  هذه  نطاق  تقييم  أجل  من  ا<سرة  داخل  وإيذائهم  ا<طفال  معاملة 
وسوء  ا<طفال  إيذاء  حاالت  لتحديد  فعال  نظام  ووضع  له،  والتصدي  المنزلي  العنف  لمنع  شاملة  استراتيجية 

معاملتهم واxبالغ عنها وإدارتها. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيض� على ما يلي:

أحكام  أي  وإلغاء  الزوجي،  االغتصاب  فيها  بما  المنزلي،  العنف  أشكال  جميع  يجّرم  قانون  اعتماد  (أ)       
قانونية تتسامح مع مرتكبي العنف المنزلي، وذلك على وجه ا<ولوية؛

(ب)     إنشاء قاعدة بيانات وطنية عن جميع حاالت العنف المنزلي المترّكب ضد ا<طفال؛  

والعادات  والتقاليد  المواقف  لتغيير  عملية  تدابير  واتخاذ  واxيذاء،  للعنف  الجذرية  ا<سباب  معالجة  (ج)      
والممارسات السلوكية التي كثير� ما تبرر العنف المنزلي، وال سيما ضد الفتيات؛

والتصدي  وإهمالهم،  ا<طفال  وإيذاء  المنزلي  العنف  منع  إلى  الرامية  المجتمعية  البرامج  تشجيع  (د)       
المحلي  المجتمع  وأفراد  والمتطوعين  السابقين  الضحايا  إشراك  منها  بطرق  المشاكل  لهذه 

ودعمهم في مجال التدريب؛

(ه)     ضمــان تقديم مستــوى مالئـــم من المساعدة الطبيــــة والقانونيـــة والنفسية والسكن لlطفال   
به  تعّهدت  الذي  االلتزام  مع  يتماشى  بما  اxيواء  دور  عدد  وزيادة  المنزلي،  العنف  ضحايا  والنساء 

الدولة الطرف في االستعراض الدوري الشامل لعام ٢٠٠٩ (A/HRC/٢٩/١١، الفقرة ٩٢-٢١)؛

(و)       تقديم معلومات مفصلة في تقريرها الدوري المقبل عن التدابير المتخذة للتصدي للعنف المنزلي   
ونتائج تلك التدابير.

االستغالل الجنسي واsيذاء الجنسي

تشعر اللجنة بقلق عميق <ن المادة ٣٠٨ من قانون العقوبات تتيح لمرتكبي جريمة االغتصاب اxفالت من   -٣١
العقاب إذا تزوجوا من الفتاة التي اعتدوا عليها. ويساور اللجنة قلق أيض� <ن المادة ٣١٠ من قانون العقوبات تتيح 
اللجنة  وتشعر  ا<خالق".  بفساد  "معروفة  ُتعتبر  الفتاة  كانت  إذا  العقاب  من  اxفالت  الجنسي  اxيذاء  لمرتكبي 
بالقلق أيض� <ن تشريعات الدولة الطرف ال تحمي الفتيان من اxيذاء الجنسي واالستغالل الجنسي، وال تنص على 

أحكام تتناسب مع خطورة الجرائم الجنسية المرتبكة ضد ا<طفال.

وجميع  العقوبات  قانون  من  و٣١٠   ٣٠٨ المادتين  إلغاء  في  التعجيل  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣٢
ا<حكام القانونية التي يمكن استخدامها للتساهل مع المعتدين على ا<طفال جنسي�. وينبغي للدولة الطرف 
الجنسي  اxيذاء  أشكال  جميع  من  الفتيان،  فيهم  بمن  ا<طفال،  لجميع  الكاملة  الحماية  تضمن  أن  أيض� 

واالستغالل الجنسي. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيض� على ما يلي:

(أ)       وضع آليات وإجراءات ومبادئ توجيهية لضمان إلزامية اxبالغ عن حاالت إيذاء ا<طفال واستغاللهم   
جنسي�؛

ا<طفال  لجميع  وفعالة  لlطفال  ومواتية  وسرية  إليها  الوصول  يسهل  إبالغ  قنوات  توفر  ضمان  (ب)     
لتمثيل  قانوني  وصي  أو  الوالدين  أحد  وجود  يوِجب  الذي  الشرط  وإلغاء  االنتهاكات،  هذه  ضحايا 

الطفل الضحية؛

(ج)      تنفيذ أنشطة توعية لمكافحة الوصم االجتماعي لضحايا االستغالل الجنسي واxيذاء الجنسي، بما   
في ذلك سفاح المحارم؛

الضحايا وفق�  التعافي وإعادة اxدماج االجتماعي لlطفال  (د)     ضمان وضع برامج وسياسات من أجل   
<غراض  لlطفال  الجنسي  االستغالل  لمكافحة  العالمي  المؤتمر  اعتمدها  التي  الختامية  للوثائق 
بالبرازيل،  جانيرو  دي  وريو  باليابان،  ويوكوهاما  ستوكهولم،  في  و٢٠٠٨  و٢٠٠١   ١٩٩٦ ا<عوام  في  تجارية 

على التوالي.

الممارسات الضارة

الفتيات،  آالف  وزواج  الطرف،  الدولة  في  القاصرات  الفتيات  زواج  حاالت  في  الزيادة  إزاء  قلقة  اللجنة  تزال  ال   -٣٣
منهن من لم تتجاوز الخامسة عشرة، كل سنة نتيجة اxفراط في اللجوء إلى االستثناءات من السن الدنيا للزواج، 
والسلطة التقديرية الواسعة الممنوحة لقاضي القضاة وا<وصياء القانونيين في ذلك الصدد. ويساور اللجنة قلق 
بشكل خاص <ن حاالت الفقر وحاالت الحمل خارج إطار الزواج غالب� ما تؤدي في الممارسة الواقعية إلى إجازة هذا 

الزواج.

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فاعلة لوضع حد لممارسة الزواج المبكر والقسري. كما تكرر   -٣٤
CRC/C/-) المبكر الزواج  عن  الناشئة  الكثيرة  السلبية  با¦ثار  توعية  حمالت  الطرف  الدولة  تنّفذ  بأن  توصيتها  اللجنة 

JOR/CO/٣، الفقرة ٢٨).

الوصول إلى العدالة وسبل االنتصاف

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعلومات التي قدمها الوفد وتفيد بأن من المتعذر على ا<طفال دون سن   -٣٥
الخامسة عشرة تقديم شكاوى بشأن انتهاكات حقوقهم إذا لم يكن الوالدان أو ا<وصياء القانونيون موجودين 

لمساعدتهم. ويساور اللجنة القلق أيض� إزاء االفتقار إلى آليات لدعم ا<طفال في اxبالغ عن ادعاءاتهم.

وسبل  العدالة  إلى  ا<طفال  وصول  لضمان  الالزمة  التدابير  جميع  اتخاذ  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣٦
واسع  بشكل  عنها  ومعلن  آمنة  إبالغ  آليات  وضع  أمور،  جملة  بين  من  الطرف،  للدولة  وينبغي  الفعالة.  االنتصاف 
الصحة  مجاَلي  في  مساَعدة  خدمات  ا¦ليات  هذه  تترافق  وأن  ا<طفال،  لفائدة  إليها  الوصول  ويسهل  وسرية 
العامة والدعم االجتماعي، وإلغاء شرط حضور والد الطفل لمساعدته في تقديم الشكوى. وتحث اللجنة الدولة 
ووضع  واضحين،  وتدريب  توجيه  على  ا<طفال  شكاوى  يتلقون  الذين  ا<شخاص  حصول  ضمان  على  أيض�  الطرف 

إجراءات تحقيق مراعية للطفل.

هاء- البيئة اoسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و11-9 و18(1 و2) و20 و21 و25 و27(4))

البيئة اoسرية   

CRC/C/-) تكرر اللجنة قلقها <ن القانون ما زال ال يوزع المسؤوليات الوالدية بالتساوي بين ا¦باء وا<مهات  -٣٧
JOR/CO/٣، الفقرة ٤٩)، نظر� الستمرار تطبيق أحكام تمييزية من قانون ا<حوال الشخصية المؤقت لسنة ٢٠١٠. كما

(١٢)

يساور اللجنة قلق إزاء ما يلي:

(أ)        مع أن القانون فرض قيود� معّينة على تعدد الزوجات، فإنه ال يزال يجيزه، وهذه حالة تتعارض مع   
كرامة النساء والفتيات الالتي يدخلن هذا الزواج، وتؤثر سلب� في ا<طفال؛

تمتعهم  دون  يحول  ما  مسلم،  غير  ورجل  مسلمة  المرأة  المولودين  با<طفال  القانون  يعترف  ال  (ب)      
بجميع حقوقهم على قدم المساواة مع ا<طفال ا¦خرين؛

(ج)       في حالة الطالق، تمنح المادة ١٧٣ من قانون ا<حوال الشخصية المؤقت ا<م حضانة أطفالها حتى   
بلوغهم سن الخامسة عشرة، ولكن فقط حتى سن السابعة إذا كانت غير مسلمة.

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تقاسم ا<مهات وا¦باء المسؤولية عن أطفالهم بالتساوي، عمًال   -٣٨
بالفقرة ١ من المادة ١٨ من االتفاقية، وعلى ضمان عدم تمييز القوانين ضد الطفلة. وتحث اللجنة الدولة الطرف 

أيض� على ما يلي:

النساء  ضد  تميز  التي  ا<حكام  جميع  إلغاء  وضمان  المؤقت  الشخصية  ا<حوال  قانون  تنقيح  (أ)   
والفتيات وتؤثر سلب� في أطفالهن، كتلك التي تجيز تعدد الزوجات؛

غير  ورجل  مسلمة  امرأة  بين  زواج  من  المولودين  ا<طفال  ضد  التمييز  أشكال  من  شكل  أي  منع  (ب)   
مسلم، والقضاء عليها؛

لمبدأ  وفق�  القرارات  جميع  اتخاذ  ضمان  بغية  الطفل،  بحضانة  المتعلقة  تشريعاتها  مراجعة  (ج)   
تمّيز  التي  ا<حكام  وإلغاء  االتفاقية،  من  و١٢   ٣ المادتين  مع  تمشي�  وذلك  الفضلى،  الطفل  مصالح 

ضد ا<طفال <مهات غير مسلمات.

أسرية اoطفال المحرومون من بيئة 

أول  وإنشاء   ،٢٠٠٩ لسنة   ٤٩ رقم  اxيوائية  ا<طفال  رعاية  دور  وإدارة  ترخيص  نظام  باعتماد  اللجنة  ترحب   -٣٩
برنامج xيواء ا<طفال في محافظة الزرقاء. لكن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم انخفاض عدد ا<طفال المودعين 
في  كثيرة  أحيان  في  المتزوجات  غير  ا<مهات  أطفال  إيداع  وإزاء  بالتقرير،  المشمولة  الفترة  أثناء  مؤسسات  في 
ا<طفال  يجعل  ما  بعد،  سليم  نحو  على  اxيواء  برنامج  تنظيم  لعدم  أيض�  قلق  اللجنة  ويساور  مؤسسات. 

المحرومين من بيئتهم ا<سرية عرضة ل¯يذاء واxهمال.

تتخذ  بأن  وتوصيها  لlطفال،  البديلة  للرعاية  التوجيهية  المبادئ  إلى  الطرف  الدولة  انتباه  اللجنة  تلفت   -٤٠
تدابير فاعلة للتسريع في االنتقال من إيداع ا<طفال في أطر الرعاية المؤسسية إلى الرعاية ا<سرية، وأن تعزز في 
سبيل ذلك جهودها لوضع نظام لكفالة ا<طفال المحرومين من أسرهم يكون خاضع� للوائح تنظيمية جيدة. 

وينبغي للدولة الطرف أيض� ما يلي:

(١٣)

(أ)       ضمان تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية المناسبة لمراكز الرعاية البديلة وخدمات حماية   
في  إدماجهم  وإعادة  فيها  المودعين  ا<طفال  تأهيل  إعادة  تيسير  أجل  من  الصلة  ذات  الطفل 

المجتمع إلى أقصى حد ممكن؛

(ب)     تقديم الدعم لlمهات غير المتزوجات لتمكينهن من رعاية أطفالهن، وتنظيم حمالت توعية من   
أجل القضاء على الوصم االجتماعي المرتبط بالحمل خارج إطار الزواج؛

(ج)     العمـل على توفيـر ضمانـات مناسبــة ومعايــير واضحــــة تستند إلى احتياجات الطفل ومصالحه   
الفضلى من أجل اتخاذ قرار بشأن إيداعه في أطر الرعاية البديلة من عدمه؛

(د)     ضمان إجراء مراجعة دورية لحاالت إيداع ا<طفال في أطر الرعاية البديلة وفي المؤسسات، ورصد   
جودة الرعاية فيها، بطرق منها توفير قنوات يسهل الوصول إليها من أجل اxبالغ عن سوء معاملة 

ا<طفال ورصده وتصحيحه.

واو-  اsعاقة والصحة اoساسية والرعاية االجتماعية (المواد 6 و18(3) و23 و24 و26 و
27(3-1) و33)

اoطفال ذوو اsعاقة

ا<على  المجلس  وإنشاء   ٢٠٠٧ لسنة   ٣١ رقم  المعوقين  ا<شخاص  حقوق  قانون  باعتماد  اللجنة  ترحب   -٤١
لكنها  اxعاقة (٢٠٠٧-٢٠١٥).  ذوي  لlشخاص  الوطنية  االستراتيجية  اعتماد  عن  فضًال  المعوقين،  ا<شخاص  لشؤون 

تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ)       عدم استخـدام المــادة ٢ من القانــون رقم ٣١ تعريف اxعاقة الوارد في اتفاقية حقوق ا<شخاص   
ذوي اxعاقة، وإنما اعتمادها نموذج� طبي� ل¯عاقة؛

(ب)     محدودية البيانات المتاحة عن ا<طفال ذوي اxعاقة؛  

بصورة  إّال  إدماجهم  تعزز  ال  خاصة  صفوف  في  الحاالت  معظم  في  اxعاقة  ذوي  ا<طفال  وضع  (ج)       
محدودة نظر� لمحدودية التدابير المتخذة لتطوير التعليم الجامع؛

(د)       عدم حصول الغالبية العظمى من ا<طفال ذوي اxعاقة وا<طفال الذين يعانون من صعوبات في   
مختصين،  وموظفين  اجتماعيين  وأخصائيين  معلمين  وجود  مثل  مناسب،  دعم  على  التعلم 

لضمان إدماجهم إدماج� فعاًال في المدارس العادية؛

(ه)     استمرار ّشح التدابير الرامية إلى إدماج ا<طفال ذوي اxعاقة في ا<نشطة الترفيهية والثقافية في   
الدولة الطرف.

في ضوء المادة ٢٣ من االتفاقية وتعليق اللجنة العام رقم ٩(٢٠٠٦) المتعلق بحقوق ا<طفال المعوقين،   -٤٢
هذا  وتعزيز  اxعاقة  مع  التعامل  في  اxنسان  حقوق  على  القائم  النهج  اعتماد  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث 
وبأن  المجتمع،  يضعها  التي  والمواقفية  البيئية  الحواجز  في  تكمن  المعيقة  العوامل  بأن  يعترف  الذي  النهج 
في  فاعلين  ومساهمين  مشاركين  يصبحوا  أن  وبمقدورهم  الخاصة  حقوقهم  اxعاقة  ذوي  ا<طفال  لجميع 

المجتمع. وينبغي للدولة الطرف ما يلي:

(١٤)

(١٦) (١٧) (١٨) (١٩) (٢٠) (٢١) (٢٢) (٢٣) (٢٤)

(٢٥) (٢٦) (٢٧) (٢٨) (٢٩) (٣٠) (٣١) (٣٢) (٣٣) (٣٤) (٣٥)

مع  التعامل  في  االجتماعي  النموذج  يعكس  بما   ٢٠٠٧ لسنة   ٣١ رقم  القانون  من   ٢ المادة  تعديل  (أ)       
اxعاقة؛

نظر�   ،٢٠١٤ لعام  الوطني  التعداد  إطار  في  اxعاقة  ذوي  ا<طفال  عن  مالئمة  بيانات  جمع  تنظيم  (ب)     
<هميتها في وضع برامج وسياسات لهم؛

(ج)       وضـع سياسـة شامـلة من أجـل تطـوير التعليـم الجامع وضمان منحه ا<ولوية على إيداع ا<طفال   
العقلية  اxعاقات  ذوي  ا<طفال  إلى  خاص  بشكل  االلتفات  مع  متخصصة،  مؤسسات  في 

والمتعددة؛

(د)      تشغيل أعداد كافية من المعلمين والمهنيين المتخصصين لتقديم الدعم الفردي لlطفال في   
جميع المدارس، وضمان تدريب جميع المهنيين تدريب� مناسب� ليتمكن جميع ا<طفال ذوي اxعاقة 

من التمتع بصورة فعالة بحقهم في تعليم جامع ذي جودة؛

(ه)     اتخاذ جميع التدابير الالزمة لضمان إدماج ا<طفال ذوي اxعاقة في ا<نشطة الترفيهية والثقافية؛  

الوصم  مكافحة  أجل  من  وا<سر  العامة  وجمهور  الحكومة  تستهدف  توعية  حمالت  تنفيذ  (و)     
االجتماعي والتحامل اللذين يعاني منهما ا<طفال ذوو اxعاقة، وتعزيز صورة إيجابية عن ا<طفال 

والبالغين ذوي اxعاقة؛

(ز)       النظر في التصديق على البروتوكول االختياري التفاقية حقوق ا<شخاص ذوي اxعاقة.  

الصحة والخدمات الصحية

عن  فضًال  ا<طفال،  ووفيات  النفاسية  الوفيات  خفض  صعيد  على  المحرز  الكبير  بالتقدم  اللجنة  ترحب   -٤٣
اعتراف الدولة الطرف بالحاجة إلى مزيد من الجهود لخفض معدل وفيات ا<طفال دون سن الخامسة. وتالحظ 
اللجنة باهتمام أيض� إقرار قانون الضمان االجتماعي المؤقت رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ الذي يمنح ا<طفال الحق في التمتع 

بعدد من إعانات الضمان االجتماعي. لكن قلق� بالغ� يساور اللجنة لما يلي:

(أ)        المعدالت المفزعة لسوء التغذية بين ا<طفال في مخيم الزعتري؛  

(ب)     سـوء التغذيـة الـذي ال يزـال يؤثـر بصـورة أكبـر في ا<طفـال الذيـن يعيشـون في المناطــــــق النائية   
وا<طفال المنتمين <فقر الشرائح السكانية؛

(ج)       ا<مراض المعدية التي ال تزال ا<سباب الرئيسية لمراضة ا<طفال؛  

(د)       تغطية جميع ا<طفال بالتأمين الصحي التي لم تتحقق بعد.  

يمكن  صحي  مستوى  بأعلى  التمتع  في  الطفل  حق  بشأن   (٢٠١٣)١٥ رقم  العام  اللجنة  تعليق  ضوء  في   -٤٤
بلوغه، توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف حصول جميع ا<طفال بالتساوي على خدمات صحية ذات جودة 
ا<طفال  سيما  وال  وتهميش�،  حرمان�  الحاالت  أشد  في  لlطفال  ا<ولوية  منح  إلى  تهدف  تدابير  اعتماد  طريق  عن 
تتخذ  أن  أيض�  الطرف  للدولة  وينبغي  المعدية.  وا<مراض  ا<طفال  تغذية  لسوء  التصدي  طريق  وعن  الالجئين، 

التدابير الالزمة من أجل شمول جميع ا<طفال بالتأمين الصحي على النحو الواجب.

صحة المراهقين

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تجريم اxجهاض في جميع الحاالت بموجب المادة ٣٢١ من قانون العقوبات،   -٤٥
ويساور  للخطر.  حياتهن  تعّرض  مأمونة  غير  بطريقة  الخفاء  في  اxجهاض  إلى  المراهقات  لجوء  إلى  يؤدي  ما 
اللجنة قلق أيض� إزاء عدم توفر معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين صحة المراهقين، بما 

في ذلك عن طريق التثقيف في مجال الصحة الجنسية واxنجابية وتحسين خدمات الصحة العقلية للشباب.

في ضوء تعليق اللجنة العام رقم ٤(٢٠٠٣) المتعلق بصحة المراهقين ونمّوهم في إطار اتفاقية حقوق   -٤٦
الطفل وتعليقها العام رقم ١٥(٢٠١٣) المتعلق بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، تحث 
اللجنة الدولة الطرف على أن تزيل صفة الجرم عن اxجهاض، وأن تراجع تشريعاتها، بشكل خاص من أجل كفالة 
دائم�.  واحترامها  اxجهاض  قرارات  في  ا<طفال  آراء  سماع  تضمن  وأن  الحوامل،  للمراهقات  الفضلى  المصالح 
شاملة  سياسة  الطرف  الدولة  تعتمد  بأن  وتوصي   (٦٥ الفقرة   ،٣/CRC/C/JOR/CO) السابقة بتوصيتها  اللجنة  وتذّكر 
في  واxنجابية  الجنسية  الصحة  مجال  في  التثقيف  إدراج  تضمن  وبأن  واxنجابية،  الجنسية  المراهقين  لصحة 
وا<مراض  المبكر  الحمل  منع  على  بتركيز  والمراهقين،  المراهقات  لفائدة  وتوجيهه  اxلزامية  المدرسية  المناهج 

المنقولة جنسي�.

اsيدز وفيروس نقص المناعة البشرية

البشرية/اxيدز  المناعة  نقص  فيروس  مكافحة  بشأن  الوطنية  االستراتيجية  بالخطة  اللجنة  ترحب   -٤٧
بفيروس  المعرفة  إلى  كبير  بشكل  عموم�  والسكان  المراهقين  افتقار  استمرار  بقلق  تالحظ  أنها  غير   ،(٢٠١٢-٢٠١٦)
المشورة  خدمات  إلى  والفتيات  النساء  وصول  تعّذر  إزاء  أيض�  بالقلق  اللجنة  وتشعر  البشرية/اxيدز.  المناعة  نقص 
ل¯صابة  عرضة  ا<شد  الفئات  على  الذكرية  الواقيات  توزيع  ضمان  وعدم  الحوامل،  رعاية  عيادات  في  والفحص 

بالفيروس، بمن في ذلك المراهقون.

وحقوق  البشرية/اxيدز  المناعة  نقص  بفيروس  المتعلق   (٢٠٠٣)٣ رقم  العام  اللجنة  تعليق  ضوء  في   -٤٨
الطفل، توصي اللجنة بأن تحّسن الدولة الطرف إمكانية الحصول على معلومات وخدمات ذات جودة ومناسبة 
بأن  اللجنة  وتوصي  واxنجابية.  الجنسية  والصحة  البشرية/اxيدز  المناعة  نقص  فيروس  مجال  في  ا<طفال  لسن 
بين  المشترك  المتحدة  ا<مم  برنامج  منها  جهات  من  التقنية  المساعدة  ذلك  سبيل  في  الطرف  الدولة  تلتمس 

منظمات ا<مم المتحدة لمكافحة اxيدز ومنظمة ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

المستوى المعيشي

ترحب اللجنة بالتقدم الهام الذي أحرزته الدولة الطرف على صعيد التنمية البشرية، لكنها تشعر بالقلق   -٤٩
<ن وطأة الفقر في الدولة الطرف تطال ا<طفال أكثر من غيرهم بكثير، و<ن صندوق المعونة الوطنية ما زال ال 
في  العجز  تقليص  إلى  تهدف  مالية  سياسات  اعتماد  <ن  أيض�  بالقلق  اللجنة  وتشعر  كاٍف.  بشكل  يشملهم 
الفترة  في  الفقر  مكافحة  صعيد  على  الطرف  الدولة  أحرزته  الذي  التقدم  في  سلب�  أّثر  الوطنية  الميزانية 
المشمولة بالتقرير. ويساور اللجنة قلق كذلك <ن الكثير من ا<سر الفلسطينية تعيش في فقر في الدولة الطرف 
وضع  إلى  تفتقر  كونها  المجانية  ا<ساسية  الخدمات  أو  الوطنية  المعونة  صندوق  من  االستفادة  عليها  ويتعذر 

قانوني.

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إجراء مشاورات محددة ا<هداف مع ا<سر وا<طفال ومنظمات   -٥٠
االستراتيجيات  تعزيز  أجل  من  ا<طفال  فقر  مسألة  بشأن  الطفل  حقوق  مجال  في  الناشطة  المدني  المجتمع 
منح  تضمن  أن  أيض�  الطرف  للدولة  وينبغي  الفقر.  من  الحد  خطة  في  الطفل  حقوق  إعمال  إلى  الرامية  والتدابير 
ا<طفال الذي يعيشون في فقر ا<ولوية في صندوق المعونة الوطنية وإجراء تقييمات ٣<ثر السياسات والتدابير 
الهادفة إلى تقليص العجز في الميزانية الوطنية على ا<طفال. وتحث اللجنة الدولة الطرف على معالجة الوضع 
لlطفال  المجانية  ا<ساسية  الخدمات  تقديم  وضمان  فيها،  تقيم  التي  الفلسطينية  لlسر  القانوني 

الفلسطينيين وشمولهم في صندوق المعونة الوطنية.

زاي- التعليم واoنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28 و29 و30 و31)

التعليم، بما يشمل التدريب والتوجيه المهنيين

معدل  من  للحد  بالتقرير  المشمولة  الفترة  في  الطرف  الدولة  بذلتها  التي  الجهود  بارتياح  اللجنة  تالحظ   -٥١
التسرب وتطوير التعليم المبكر. لكنها ال تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

عن  فضًال  أردنيين،  غير  وآباء  أردنيات  <مهات  ا<طفال  بينهم  ومـن  ا<ردنييـن،  غيـر  ا<طفـال  تعـرض  (أ)       
ا<حيان،  بعض  في  ا<ردنية،  الجنسية  منهم  ُسحبت  ممن  فلسطيني  أصل  من  لوالدين  ا<طفال 
غير  وهم  الحكومية،  والثانوية  االبتدائية  بالمدارس  بالتحاقهم  يتعلق  فيما  تمييزية  لممارسات 

مؤهلين لالستفادة من التعليم العام المجاني؛

(ب)     محدودية فرص وصول الشابات المتزوجات إلى نظام التعليم؛  

(ج)       مالحظة زيادة في عدد الطالب، وال سيما الفتيان، الذين تسربوا من المدارس <سباب اقتصادية على   
مدار ا<عوام ا<خيرة؛

(د)      استمرار انتشار العنف في المدارس على نطاق واسع، وال سيما ضد ا<طفال ¦باء غير أردنيين.  

تحث اللجة الدولة الطرف على ما يلي:  -٥٢

(أ)       اتخاذ تدابير فورية لضمان تمتع جميع ا<طفال الذين يعيشون فيها بحقهم في تعليم ابتدائي   
مجاني دون تمييز، وتحقيق� لذلك، تعديل التشريعات والتصدي للممارسات التي تؤدي إلى التمييز 

ضد ا<طفال من أصل فلسطيني وا<طفال <مهات أردنيات وآباء غير أردنيين؛

(ب)    ضمان دعم المراهقات الحوامل وا<مهات المراهقات ومساعدتهن على مواصلة تعليمهن في   
المدارس العادية؛

(ج)       اتخاذ التدابير الالزمة لتحسين القدرة على الوصول إلى التعليم وتحسين جودته، وتوفير تدريب ذي   
جودة للمعلمين، بتركيز خاص على المناطق الريفية بغية التصدي لمشكلة التسرب من المدرسة؛

(د)      مواصلة التوسع في تعليم الطفولة المبكرة وفق سياسة شاملة وكلية لرعاية الطفولة المبكرة   
ونمائها.

أهداف التعليم

ترحب اللجنة بالمبادرات الرامية إلى تعميم المنظور الجنساني في التعليم التي وردت في تقرير الدولة   -٥٣
بالقلق  تشعر  لكنها  السلبية.  النمطية  الصور  تتحدى  للمعلمين  وأدلة  مدرسية  كتب  تطوير  وبخاصة  الطرف، 
صورتهن  تقوض  التي  الفتيات،  ضد  الراسخة  السلبية  النمطية  الصور  الستمرار  التصدي  عن  المبادرات  هذه  لقصور 

عن أنفسهن. كما تأسف اللجنة لعدم بذل جهود كافية لتطوير التعليم في مجاَلي التسامح والسالم.

على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث  التعليم،  بأهداف  المتعلق   (٢٠٠١)١ رقم  العام  اللجنة  تعليق  مراعاة  مع   -٥٤
تعزيز الجهود التي تبذلها لتعميم المناهج التعليمية غير القائمة على صور نمطية التي تتصدى لlسباب البنيوية 
جميع المستويات. وتوصي  للتمييز الجنساني، وتعزيز الفرص التعليمية واxنجاز التعليمي للفتيات والفتيات على 
المناهج  في  والسالم  التسامح  مجاَلي  في  التثقيف  xدماج  جهودها  الطرف  الدولة  تكثف  بأن  أيض�  اللجنة 

المدرسية.

حاء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب)-(د) و
(38-40

اoطفال ملتمسو اللجوء واoطفال الالجئون

تثني اللجنة على الدولة الطرف لجميع التدابير التي اتخذتها من أجل التعامل مع التدفق الهائل لالجئين   -٥٥
من  العاملين  ا<طفال  بشؤون  الخاصة  الوطنية  اللجنة  إنشاء  ذلك  في  بما  ا<طفال،  من  ونصفهم  السوريين، 
الالجئين السوريين. لكن اللجنة قلقة إزاء استمرار تعّذر حصول معظم ا<طفال الالجئين السوريين على التعليم، 
القسري،  والزواج  المنزلي  للعنف  النطاق  الواسع  واالنتشار  العمل  في  واالستغالل  التغذية  لسوء  تعرضهم  وإزاء 
التي  المعاملة  إزاء  أيض�  عميق  قلق  اللجنة  ويساور  أردنيين.  شرطة  أفراد  إلى  المنسوبة  العنف  حاالت  بعض  وإزاء 

تتلقاها ا<سر وا<طفال من الالجئين الفلسطينيين الفاّرين من الجمهورية العربية السورية، وبخاصة ما يلي:

(أ)        الموقف الذي تعتمــده السلطات مـنذ كانــــون الثانــي/يناير ٢٠١٣ المتمثل في منع منهجي لدخول   
ا<سر الالجئة الفلسطينية الفاّرة من الجمهورية العربية السورية، فضًال عن ترحيل عشرات ا<طفال 

الفلسطينيين الذين دخلوا البلد وإعادتهم إلى الجمهورية العربية السورية؛

(ب)     حاالت ُمنعت فيها أمهات فلسطينيات فررن من الجمهورية العربية السورية من دخول ا<ردن، في   
حين ُسمح <زواجهن وأطفالهن السوريين بالدخول؛

(ج)     حـاالت ُسمـح فيهـا <طفال أصيـــبوا في الجمهـورية العربيــة السورية بدخول ا<ردن لتلقي العالج   
إلى  جرحى  فلسطينيون  أطفال  فيها  ُرّحل  وحاالت  بالدخول،  <سرهم  التصريح  دون  لكن  الطبي 

الجمهورية العربية السورية، في حين ُسمح <مهاتهم ا<ردنيات بالبقاء في الدولة الطرف.

ا<وضاع  لتحسين  محددة  برامج  وتنفيذ  المالئمة  التدابير  جميع  اتخاذ  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٥٦
والرعاية  التعليم  على  الحصول  على  قدرتهم  منها  أمور  جملة  وضمان  السوريين،  الالجئين  لlطفال  المعيشية 
الصحية والتغذية الجيدة، وحمايتهم من شتى أشكال االستغالل في العمل والعنف، وممارسات الزواج القسري 
أو المبكر فيما يتعلق بالفتيات الصغيرات. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان عدم منع أي طفل الجئ 
فلسطيني فاّر من الجمهورية العربية السورية من دخول ا<ردن أو ترحيله ليعود إلى الجمهورية العربية السورية، 
وعلى ضمان أن يعامل هؤالء ا<طفال أسوًة با<طفال السوريين في الدولة الطرف. وتوصي اللجنة أيض� بأن تصّدق 

الدولة الطرف على االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين لعام ١٩٥١ وبروتوكولها لعام ١٩٦٧.

االستغالل االقتصادي، بما في ذلك عمل اoطفال

ترحب اللجنة بمشروع "مكافحة عمل ا<طفال عن طريق التعليم" الذي أطِلق في تشرين الثاني/نوفمبر   -٥٧
٢٠٠٨، فضًال عن تعيين عشرين ضابط ارتباط في مجال عمل ا<طفال في عام ٢٠١٠، لكنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

وتجارة  الجملة  تجارة  قطاعات  في  العمل  في  رئيسي،  بشكل  فتيان  وهم  ا<طفال،  آالف  استمرار  (أ)        
التجزئة والزراعة، وانتشار عمل ا<طفال على نطاق واسع بين الالجئين السوريين؛

(ب)    مواجهة عدد من الفتيات الالتي يشتغلن عامالت منزليات أوضاع� قاسية، وتعّرضهن بشكل كبير   
ل¯يذاء البدني والجنسي؛

(ج)      تعزيز وحدة عمل ا<طفال لم يؤّد إلى زيادة اxدانات بحق مستغّلي ا<طفال.  

تحث اللجنة الدولة الطرف على تسريع جهودها للقضاء على عمل ا<طفال. وينبغي للدولة الطرف منح   -٥٨
منزليات.  عامالت  يشتغلن  الالتي  الفتيات  وبخاصة  ا<طفال،  عمل  أشكال  أسوأ  من  ا<طفال  النتشال  ا<ولوية 
بأن  أيض�  اللجنة  وتوصي  اقتصادي�.  ا<طفال  مستغّلي  ضد  قضائية  دعاوى  تحريك  ضمان  الطرف  للدولة  وينبغي 
تصّدق الدولة الطرف على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ١٨٩(٢٠١١) المتعلقة بالعمل الالئق للعمال المنزليين، 

وبأن تواصل التماس مساعدة البرنامج الدولي للقضاء على عمل ا<طفال.

أطفال الشوارع

تأسف اللجنة إزاء استمرار ضعف المعرفة فيما يتعلق بظاهرة ا<طفال العاملين في الشوارع وحالتهم،   -٥٩
الشوارع  أطفال  على  القبض  إلقاء  في  الشرطة  استمرار  إزاء  خاص  بقلق  اللجنة  وتشعر  السابقة.  توصياتها  رغم 
واضحة  استراتيجية  إلى  االفتقار  استمرار  وإزاء  ذووهم،  يكفلهم  أن  إلى  الزمن  من  قصيرة  فترات  واحتجازهم 

xعادة تأهيل أولئك ا<طفال وتلبية احتياجاتهم.

مّدهم  بل  الشوارع واحتجازهم،  إلقاء القبض على أطفال  عدم  الطرف على ضمان  اللجنة الدولة  تحث   -٦٠
واللباس  التغذية  من  يكفيهم  بما  وتزويدهم  معهم،  العمل  على  مدربين  مرشدين  طريق  عن  بالمساعدة 
والمأوى، فضًال عن الخدمات االجتماعية والصحية، بما فيها خدمات التعافي وإعادة اxدماج االجتماعي، والفرص 
ما  بحسب  الكامل،  نمائهم  دعم  بغية  الحياتية  المهارات  على  والتدريب  المهني  التدريب  تشمل  التي  التعليمية 

أوصت به اللجنة سابق�.

بيع اoطفال واالتجار بهم واختطافهم

االتجار  لمنع  الوطنية  واالستراتيجية   ،٢٠٠٩ لسنة   ٩ رقم  بالبشر  االتجار  منع  قانون  باعتماد  اللجنة  ترحب   -٦١
ا<طفال  اعتبار  يمكن  ال  أنه  إلى  الحوار  أثناء  اxشارة  وتالحظ  عملها.  وإطار   ٢٠١٠ آذار/مارس  في  ُأطِلقت  التي  بالبشر 
ضحايا االتجار جناة، لكنها تشعر بقلق بالغ إزاء اعتراف الوفد باحتمال إيداع ا<طفال الضحايا في مرافق االحتجاز 
لlطفال  وعبور  وجهة  بلد  تزال  ال  الطرف  الدولة  <ن  أيض�  قلق  اللجنة  ويساور  لهم.  ملجأ  توفر  لعدم  نظر� 
الفترة  في  بالبشر  االتجار  بجرائم  المدانين  ا<شخاص  عدد  و<ن  با<شخاص،  الجنسي  واالتجار  للسخرة  المعرضين 
خدمات  إلى  الضحايا  معظم  أحيل  إذ  االتجار،  لضحايا  المقدمة  الحماية  ولقصور  قليًال،  ظل  بالتقرير  المشمولة 

إيواء تديرها منظمات غير حكومية.

تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لتنفيذ قانون منع االتجار بالبشر رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ تنفيذ�   -٦٢
الجريمة.  خطورة  مع  تتناسب  بهم  عقوبات  وإنزال  وإدانتهم  فعالة  بصورة  با<طفال  المّتجرين  ومالحقة  فعاًال، 
وينبغي للدولة الطرف أن تضمن عدم إيداع أي من ا<طفال الضحايا في مرافق االحتجاز، وإنما تزويدهم بخدمات 

حماية وإعادة تأهيل شاملة، بما فيها المأوى المناسب.

إدارة قضاء اoحداث

تنظر اللجنة بإيجابية إلى إنشاء إدارة شرطة ا<حداث عام ٢٠١١ في العاصمة عّمان من أجل دعم عملية   -٦٣
العدالة اxصالحية، ووضع "برنامج ِفَرق الدمج المجتمعي وا<سري" لتحويل ا<طفال الجانحين، لكنها تشعر 

بالقلق إزاء بقاء السن الدنيا للمسؤولية الجنائية سبع سنوات. ويساورها قلق أيض� إزاء ما يلي:

(أ)         عدم إدراج نص في مشروع قانون ا<حداث xنشاء محاكم أحداث متخصصة، وافتقاره إلى أحكام   
بشأن تقديم المساعدة القانونية المجانية لlطفال، وفرضه عقوبات تقيد الحرية أكثر من تقديمه 
بدائل لالحتجاز، وعدم تعامله مع نتائج عمليات تفتيش مرافق االحتجاز التي يوَدع فيها ا<طفال أو 

متابعة تلك العمليات؛

(ب)     محاكمة ا<طفال في محاكم البالغين في حالة اشترك في ارتكاب الجريمة بالغون وأطفال؛  

(ج)       استمرار وجود ضعف واضح في التعليم المتعلق بعدالة ا<حداث.  

لlحداث  والتأهيلية  اxصالحية  للعدالة  نظام  لوضع  جهودها  الطرف  الدولة  تعزز  بأن  اللجنة  توصي   -٦٤
يتماشى تماشي� كامًال مع االتفاقية، وبخاصة المواد ٣٧ و٣٩ و٤٠، ومع معايير ذات صلة أخرى، ومع تعليق اللجنة 
العام رقم ١٠(٢٠٠٧) المتعلق بحقوق الطفل في قضاء ا<حداث. وبصورة خاصة، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما 

يلي:

إلى  الجنائية  المسؤولية  سن  ترفع  ا<حداث  قانون  لمشروع  معدلة  صيغة  اعتماد  في  التعجيل  (أ)        
مستوى مقبول دولي�، بحسب ما أوصت به اللجنة سابق�؛

(ب)     ضمان أن القانون الجديد ينص على إنشاء محاكم أحداث متخصصة تركز على العدالة اxصالحية   
الدعاوى  وطيلة  اxجراءات  من  مبكرة  مرحلة  في  لlطفال  المجانية  القضائية  المساعدة  وتقدم 

القضائية؛

(ج)       ضمان اللجوء إلى االحتجاز، بما في ذلك االحتجاز رهن المحاكمة، كتدبير أخير و<قصر وقت ممكن،   
بغية  منتظمة  بصورة  التدبير  هذا  مراجعة  وضمان  الخطورة،  شديدة  الجرائم  قضايا  في  حتى 
سحبه. وينبغي أن ُتمنح ا<ولوية ما أمكن إلى التدابير البديلة لالحتجاز، مثل التحويل أو إطالق السراح 

تحت المراقبة أو الوساطة أو اxرشاد أو خدمة المجتمع؛

(د)      تعيين قضاة متخصصين لlطفال وضمان تلّقيهم التعليم والتدريب المالئمين؛  

(ه)     االستفادة من أدوات المساعدة التقنية التي وضعها الفريق المشترك بين الوكاالت المعني بقضاء   
والجريمة  بالمخدرات  المعني  المتحدة  ا<مم  مكتب  ومنها  فيه،  العضو  والجهات  ا<حداث 
الحكومية،  غير  والمنظمات  اxنسان  لحقوق  السامية  المتحدة  ا<مم  ومفّوضية  واليونيسيف 

والتماس المساعدة التقنية في مجال عدالة ا<حداث من أعضاء الفريق.

اoطفال ضحايا الجرائم والشهود عليها

توصي اللجنة أيض� بأن تضمن الدولة الطرف وضع ا<حكام وا<نظمة القانونية المناسبة من أجل توفير   -٦٥
الحماية المطلوبة بموجب االتفاقية إلى جميع ا<طفال ضحايا الجرائم و/أو الشهود عليها، مثل ا<طفال ضحايا 
هذه  على  الشهود  وا<طفال  واالتجار،  واالختطاف  واالقتصادي،  الجنسي  واالستغالل  المنزلي،  والعنف  اxيذاء، 
الجرائم، وبأن تراعي بصورة كاملة المبادئ التوجيهية بشأن العدالة في ا<مور المتعلقة با<طفال ضحايا الجريمة 

والشهود عليها.

طاء- التصديق على البروتوكول االختياري المتعلق بإجراء تقديم البالغات

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء   -٦٦
تقديم البالغات، في سبيل المضي في تعزيز إعمال حقوق الطفل.

ياء- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق اsنسان

الصكوك  على  تصدق  بأن  الطفل،  حقوق  إعمال  تعزيز  في  المضي  سبيل  في  الطرف،  الدولة  اللجنة  توصي   -٦٧
االختفاء  من  ا<شخاص  جميع  لحماية  الدولية  االتفاقية  وهي  بعد،  إليها  تنضم  لم  التي  اxنسان  لحقوق  ا<ساسية 
البروتوكوالت  عن  فضًال  أسرهم،  وأفراد  المهاجرين  العمال  جميع  حقوق  لحماية  الدولية  واالتفاقية  القسري، 
بالحقوق  الخاص  الدولي  والعهد  والسياسية،  المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  من  بكل  الملحقة  االختيارية 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب 

وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق ا<شخاص ذوي اxعاقة.

كاف- المتابعة والنشر

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الالزمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في   -٦٨
العليا  والمحكمة  المعنية  والوزارات  والبرلمان  الدولة  رأس  إلى  إحالتها  منها  بوسائل  الختامية،  المالحظات  هذه 

والسلطات المحلية للنظر فيها على النحو الالزم واتخاذ مزيد من اxجراءات بشأنها.

التي  الخطية  والردود  والخامس  الرابع  الدوريين  للتقريرين  الجامع  التقرير  ُيتاح  بأن  أيض�  اللجنة  وتوصي   -٦٩
منها  بطرق  البلد،  بلغات  واسع  نطاق  على  الختامية)  الصلة (المالحظات  ذات  والتوصيات  الطرف  الدولة  قدمتها 
ومجموعات  اxعالم  ووسائل  المدني  المجتمع  ومنظمات  العامة  لجمهور  الحصر،  ال  المثال  سبيل  على  اxنترنت 
بها  الملحقة  االختيارية  والبروتوكوالت  االتفاقية  بشأن  النقاش  إثارة  بغية  وا<طفال،  المهنية  والفئات  الشباب 

والتوعية بها وتنفيذها ورصدها.

الم- التقرير المقبل

ُتدرج  وأن   ٢٠١٩ حزيران/يونيه   ٢٢ بحلول  السادس  الدوري  تقريرها  تقدم  أن  إلى  الطرف  الدولة  اللجنة  تدعو   -٧٠
المنسقة  التوجيهية  للمبادئ  يمتثل  أن  للتقرير  وينبغي  الختامية.  المالحظات  هذه  متابعة  عن  معلومات  فيه 
٢٠١٠ (CRC/C/٥٨/Rev.٢ و ١ تشرين ا<ول/أكتوبر  لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في 

Corr.١)، وأّال يتجاوز عدد كلماته ٢٠٠ ٢١ كلمة (انظر قرار الجمعية العامة ٢٦٨/٦٨ المؤرخ ٩ نيسان/أبريل ٢٠١٤، الفقرة ١٦). 
وفي حالة تجاوز التقرير المقدم العدد المحدد للكلمات، سُيطلب إلى الدولة الطرف اختصاره وفق� للقرار المشار 
إليه أعاله. وفي حالة لم تتمكن الدولة الطرف من مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، ال يمكن ضمان ترجمة التقرير 

<غراض النظر فيه من جانب هيئة المعاهدة.

للشروط  وفق�  المستجدات  آخر  تتضمن  أساسية  وثيقة  تقديم  إلى  أيض�  الطرف  الدولة  اللجنة  وتدعو   -٧١
اعتمدها  التي  التقارير،  لتقديم  المنسقة  التوجيهية  المبادئ  في  الواردة  المشتركة  ا<ساسية  بالوثيقة  المتعلقة 
االجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق اxنسان في حزيران/يونيه ٢٠٠٦ (HRI/GEN/٢/Rev.٦، الفصل 
ا<ول). وال ينبغي أن يتجاوز عدد كلمات الوثيقة ا<ساسية ٤٠٠ ٤٢ كلمة، كما حددته الجمعية العامة في قرارها ٢٦٨/٦٨ 

(الفقرة ١٦).

ُتجمع  التي  البيانات  وتحلل  البيانات،  لجمع  ومركزي�  شامًال  نظام�  الطرف  الدولة  تنشئ  بأن  اللجنة  توصي   -٧
الستخدامها كأساس لتقييم التقدم المحرز والمساعدة في تصميم سياسات وبرامج لتنفيذ البروتوكول االختياري. 
االجتماعية  والخلفية  والقومي  اxثني  وا<صل  الجغرافي  والموقع  والجنس  السن  حسب  البيانات  تصنيف  وينبغي 
عدد  عن  بيانات  جمع  أيض�  وينبغي  االختياري.  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  تحليل  تسهيل  أجل  من  االقتصادية، 
المالحقات القضائية واxدانات، مصنفة حسب طبيعة الجريمة. وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف تعاونها التقني 

في ذلك الصدد مع جهات منها منظمة ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج ا<مم المتحدة اxنمائي.

رابعS- تدابير التنفيذ العامة

خطة العمل الوطنية

سيما  وال  االختياري،  البروتوكول  بتنفيذ  صلة  لها  شتى  وطنية  وخطط  استراتيجيات  وجود  اللجنة  تالحظ   -٨
االستراتيجية الوطنية لمنع االتجار بالبشر. ولكنها تشعر مع ذلك بالقلق إزاء عدم وجود اتساق أو تنسيق جيد فيما بين 

تلك االستراتيجيات، ما يؤثر في قدرة الدولة الطرف على التصدي لجميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري.

التي  المسائل  جميع  معالجة  إلى  تحديد�  تهدف  وطنية  عمل  خطة  الطرف  الدولة  تضع  بأن  اللجنة  توصي   -٩
يشملها البروتوكول االختياري، وبأن تضع أهداف� ومؤشرات واضحة وُتوفر الموارد البشرية والمالية المناسبة من أجل 
البروتوكول  أحكام  جميع  بتنفيذ  خاص�  اهتمام�  تولي  أن  لها  ينبغي  بذلك،  الطرف  الدولة  قيام  ولدى  تنفيذها. 
االختياري، مع مراعاة الوثائق الختامية التي اعتمدها المؤتمر العالمي لمكافحة االستغالل الجنسي لlطفال <غراض 

تجارية في ا<عوام ١٩٩٦ و٢٠٠١ و٢٠٠٨ في ستوكهولم، ويوكوهاما باليابان، وريو دي جانيرو بالبرازيل، على التوالي.

التنسيق والتقييم   

تالحظ اللجنة تقاسم عدة وزارات مسؤولية تنفيذ البروتوكول االختياري، واضطالع المجلس الوطني لشؤون   -١٠
ا<سرة والمجلس ا<على لشؤون ا<شخاص المعوقين بدور أيض� في ذلك الصدد، لكنها تشعر بالقلق إزاء االفتقار إلى 

آلية مخصصة تحديد� لتنسيق عملية تنفيذ البروتوكول االختياري وتقييمها.

توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف آلية تنسيق قادرة على االضطالع بالقيادة واxشراف العام الفعال على   -١١
وتنفيذها،  الطفل  حقوق  مجال  في  السياسات  بوضع  ُتعنى  التي  المختلفة  والوزارات  الوكاالت  بين  التنسيق  صعيد 

وبرصد تنفيذ البروتوكول االختياري.

النشر والتوعية   

يساور اللجنة القلق إزاء االفتقار إلى أنشطة منهجية وشاملة لنشر البروتوكول االختياري بحد ذاته والتوعية   -١٢
به، <ن ذلك ُيسهم في تدّني مستوى فهم الجرائم المشمولة به بين الناس عامة وا<طفال والفئات المهنية العاملة 
مع ا<طفال ومن أجلهم. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء استمرار التستر على جرائم بيع ا<طفال واستغاللهم في 
البغاء وفي المواد اxباحية والتكتم عنها إلى حد بعيد، نظر� إلى الحساسية االجتماعية الثقافية التي تحيط بها في 

الدولة الطرف.

توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها لنشر أحكام البرتوكول االختياري على نطاق واسع بين الناس   -١٣
عامة، بمن فيهم ا<طفال - بطريقة مواتية لهم - وأسرهم ومجتمعاتهم المحلية. وينبغي للدولة الطرف أيض� ما 

يلي:

وضع برامج تثقيفية مراعية لنوع الجنس بشأن التدابير والمساعدة وآليات اxبالغ الرامية إلى منع  (أ)   
مع  وثيق  بتعاون  وذلك  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  للجرائم  ضحايا  ا<طفال  وقوع 

المجتمعات المحلية وا<طفال الضحايا؛

االبتدائي  التعليم  مناهج  في  منظمة  بصورة  االختياري  بالبروتوكول  المتصلة  المسائل  إدراج  (ب)   
والثانوي؛

الشرطة  أفراد  سيما  وال  الصلة،  ذات  المهنية  الفئات  جميع  بين  االختياري  البروتوكول  نشر  (ج)    
الوطني  المجلس  وأعضاء  االجتماعيين  وا<خصائيين  اxعالم  وممثلي  العاّمين  والمدعين  والقضاة 

لشؤون ا<سرة والوزارات المعنية.

التدريب

ترحب اللجنة بأنشطة التدريب في مجال االتجار بالبشر التي ُنّظمت للقضاة والمدعين العاّمين بالتعاون مع   -١٤
في  الرسمية  الحدودية  النقاط  في  العاملين  الموظفين  وبتدريب  حكومية،  غير  ومنظمات  دولية  حكومية  منظمات 
كافية  غير  تزال  ال  االختياري  البروتوكول  على  التدريب  أنشطة  <ن  بالقلق  تشعر  لكنها  االتجار،  ضحايا  تحديد  مجال 

بشكل عام وال تصل إلى جميع المهنيين العاملين مع ا<طفال ومن أجلهم.

المشمولة  المجاالت  جميع  على  التخصصات  متعددة  تدريب  برامج  الطرف  الدولة  تضع  بأن  اللجنة  توصي   -١٥
المصلحة.  أصحاب  من  وغيرها  المحلية  المجتمعات  مشاركة  على  تقوم  عملية  طريق  عن  االختياري  بالبروتوكول 
ومن  ا<طفال  مع  يعملون  وأفراد  ومؤسسات  مهنية  فئات  من  الشأن  أصحاب  لجميع  التدريب  هذا  إتاحة  وينبغي 
أجلهم. وتوصي اللجنة كذلك بأن تكفل الدولة الطرف إجراء تقييم منهجي لجميع برامج التدريب على البروتوكول 

االختياري بغية تعزيز تأثيرها ومدى أهميتها.

تخصيص الموارد   

للخطط  الالزمة  الموارد  توفر  لضمان  سنوية  منح�  يخصص  العامة  الموازنة  قانون  أن  اللجنة  تالحظ   -١٦
الميزانية  مخصصات  عن  معلومات  وجود  لعدم  تأسف  لكنها  الطفل،  بحقوق  المتعلقة  الوطنية  واالستراتيجيات 

المرصودة بوضوح <نشطة مصممة تحديد� لتنفيذ البروتوكول االختياري من قبل الوزارات المعنية.

بطرق  االختياري،  البروتوكول  لتنفيذ  واضحة  ميزانية  مخصصات  الطرف  الدولة  تحدد  بأن  اللجنة  توصي   -١٧
منها رصد مخصصات من الميزانية العادية للموارد البشرية والتقنية والمالية الالزمة لوضع برامج تتصل بأحكام 
البروتوكول االختياري، وال سيما في مجال التحقيقات الجنائية والمساعدة القانونية والتعافي البدني والنفسي 

للضحايا.

منع بيع اoطفال واستغاللهم في البغاء وفي المواد اsباحية (الفقرتان 1   -Sخامس
و2 من المادة 9)

التدابير المعتمدة لمنع وقوع الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول االختياري

خاص  وبشكل  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  لمنع  ات³ِخذت  التدابير  بعض  أن  اللجنة  تالحظ   -١٨
لمنع وصول ا<طفال إلى المواد اxباحية على اxنترنت، لكنها تشعر بالقلق الستمرار النقص في التدابير الوقائية 
ا<سباب  تحديد  إلى  الهادفة  التدابير  عن  فضًال  جنسي�،  ا<طفال  الستغالل  التصدي  أجل  من  ا<هداف  المحددة 
خاصة،  وبصورة  لها.  والتصدي  الجرائم  تلك  وحجم  االختياري  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  لجميع  الجذرية 

تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ)        عدم تقديم تعريف أو قائمة معايير لتحديد فئة "ا<سر المعرضة" للعنف المنزلي، على الرغم من   
أن وزارة التنمية االجتماعية وضعت قاعدة بيانات بها؛

(ب)    عدم كفاية التدابير المتخذة لمكافحة التمييز والعنف القائمين على نوع الجنس، اللذين يشّكالن   
عامَلين رئيسيين في بيع ا<طفال واستغاللهم في البغاء وفي المواد اxباحية. وفي هذا الصدد، 
تعرب اللجنة عن قلق شديد إزاء حجم التمييز والعنف الممارسين ضد الفتيات في الدولة الطرف؛

(ج)      النقص الكبير فيما ُنّفذ أثناء الفترة المشمولة بالتقرير من أنشطة محددة تستهدف ا<طفال في   
أوضاع هشة، مثل ا<طفال الالجئين المعرضين بشكل خاص لالستغالل الجنسي واالتجار.

توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف نهج� شامًال ومحدد ا<هداف يتصدى لlسباب الجذرية للجرائم   -١٩
اللجنة  تحث  خاصة،  وبصورة  هشاشة.  ا<وضاع  أكثر  في  ا<طفال  على  ويركز  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة 

الدولة الطرف على ما يلي:

(أ)         تعزيز استراتيجيات الحد من الفقر وتدابير الحماية االجتماعية الداعمة لlسر المحرومة والمهمشة،   
دعم  أجل  من  ا<طفال،  حول  تتمحور  التي  المبكر  التدخل  برامج  لتنفيذ  معايير  وضع  طريق  عن 

الوالدين لالضطالع على نحو أفضل بمسؤولياتهم في رعاية ا<طفال وحمايتهم؛

(ب)    اجتثاث التمييز والعنف القائمين على نوع الجنس، وبشكل خاص إلغاء ما ال يزال نافذ� من قوانين   
تمّيز ضد النساء والفتيات، وتجريم جميع أشكال العنف المنزلي، بما فيها االغتصاب الزوجي، دون 

مزيد من اxبطاء؛

عامة،  توعية  برامج  وتنفيذ  االختياري  بالبروتوكول  المشمـولة  للجـرائم  الجـذرية  لlسبـاب  التصـدي  (ج)       
خاص  بشكل  المعرضين  ضعف�  ا<طفال  أشد  هوية  تحديد  أجل  من  عامة،  حوارات  عن  فضًال 
للوقوع ضحايا للجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري، بمن فيهم ا<طفال الذين يعيشون في 
فقر وا<طفال المهاجرون والالجئون ومجهولو النسب، وحمايتهم وتزويدهم بما يلزم من دعم 

ومساعدة؛

(د)     تعزيز الوعي بالقواعد والمفاهيم االجتماعية المتعلقة باستغالل ا<طفال في البغاء وفي المواد   
اxباحية وفهمها بغية تغيير مواقف ا<شخاص الذين يطلبون الخدمات الجنسية وسلوكهم.

بيع اoطفال

تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء انتشار ممارسة الزواج المبكر والقسري على نطاق واسع في الدولة الطرف،   -٢٠
وهي ممارسة تصل أحيان� إلى حد بيع ا<طفال. وتشعر اللجنة بقلق خاص أيض� إزاء التقارير التي تتحدث عن فتيات 
زواج  يسمى  ما  أجل  من  ا<ردن  إلى  ُيرَسلن  العمر،  من  عشرة  الحادية  تتجاوز  لم  من  منهن  صغيرات،  عراقيات 
المتعة، وهو زواج ينتهي بعد مدة محددة مسبق� تتلقى فيه ا<سرة مبلغ� مالي� مقابل الفتاة ويتمكن "الزوج" من 
عصابات  في  قسر�  أقحموهن  الفتيات  هؤالء  بعض  "أزواج"  بأن  أيض�  التقارير  وتفيد  جنسي�.  واستغاللها  إيذائها 

االتجار بالبشر. 

للحظر  الفعال  التطبيق  لضمان  وفورية  صارمة  تدابير  اعتماد  على  بقوة  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢١
القانوني لزواج ا<طفال. وبصورة خاصة، ينبغي للدولة الطرف ما يلي:

(أ)       ضمان مساءلة جميع الضالعـين فـي بيـع الفتيـات <غـراض الـزواج القســــري واxيــذاء الجنســـــــي   
واالستغالل الجنسي، وإنزال عقوبات بهم تتناسب مع جسامة الجريمة؛

(ب)     وضع نظام فعال وتنفيذه بالتعاون مع بلدان الجوار من أجل منع بيع الفتيات <غراض الزواج المبكر   
أو القسري.

أطفال السياحة بدافع ممارسة الجنس مع 

إجراءات  أو  تشريعات  أي  اعتماد  لعدم  تأسف  لكنها   ،(١٩٩٨ لعام   ٢٠ السياحة (رقم  قانون  اللجنة  تالحظ   -٢٢
محددة من أجل منع ظاهرة السياحة بدافع ممارسة الجنس مع أطفال، ا¦خذة في الزيادة في الدولة الطرف، 

ومكافحتها بشكل كامل.

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان اتخاذ تدابير فاعلة من أجل منع السياحة بدافع ممارسة الجنس   -٢٣
على  الدعوة  مجال  في  أنشطة  تنّفذ  أن  أيض�  الطرف  للدولة  وينبغي  فعالة.  بصورة  ومكافحتها  ا<طفال  مع 
تنشر  وأن  ا<طفال،  مع  الجنس  ممارسة  بدافع  السياحة  عن  الناجمة  الضارة  ا¦ثار  لتبيان  السياحة  صناعة  صعيد 
تشجع  وأن  السياحة،  ووكاالت  السفر  وكالء  أوساط  في  واسع  نطاق  على  السياحة  <خالقيات  العالمية  المدونة 

تلك الشركات على توقيع مدونة قواعد السلوك لحماية ا<طفال من االستغالل الجنسي في السفر والسياحة.

حظر بيع اoطفال واستغاللهم في المواد اsباحية وفي البغاء، والمسائل   -Sسادس
ذات الصلة (المادة 3، والفقرتان 2 و3 من المادة 4، والمواد 5 و6 و7)

أو الجزائية القائمة القوانين واللوائح الجنائية 

بعض  إدراج  رغم  بعد،  بالكامل  االختياري  للبروتوكول  تمتثل  لم  الطرف  الدولة  أن  بقلق  اللجنة  تالحظ   -٢٤
جسم  بأعضاء  االنتفاع  وقانون   ٢٠٠٩ لعام   ٩ رقم  بالبشر  االتجار  منع  قانون  مثل  الوطنية،  القوانين  في  أحكامه 

اxنسان رقم ٢٣ لعام ١٩٧٧. وبصورة خاصة، تالحظ اللجنة بقلق ما يلي:

ـ³ن قانــون العقــــوبات تعريف� واضــــح� لجريمة استغالل ا<طفال في البغاء، أو عقوبات  (أ)       عدم تضمـ  
تتناسب مع جسامة الجريمة؛

في  ا<طفال  استغالل  على  تنطبق  التي  العقوبات،  قانون  من   ٣١٠ المادة  في  ازدرائية  عبارات  ورود  (ب)     
بفساد  "المعروفات  من  اعُتبرن  إن  للفتيات  الجنسي  االستغالل  لتبرير  ُتستخدم  أن  يمكن  البغاء، 

ا<خالق"؛

الحيازة  تجريم  أو  اxباحية  المواد  في  ا<طفال  استغالل  جريمة  إلى  محدد  بشكل  اxشارة  عدم  (ج)      
المواد  ببيع  تتعلق  التي  العقوبات  قانون  من   ٣١٩ المادة  في  بأطفال  تتعلق  إباحية  لمواد  الخاصة 

البذيئة أو المفِسدة لlخالق وتوزيعها؛

(د)     عدم تطرق تشريعات الدولة الطرف إلى جميع أشكال بيع ا<طفال الواردة في المادتين ٢ و٣ من   
البروتوكول االختياري، وهي جريمة مشابهة لالتجار با<شخاص لكنها ليست متطابقة معها.

البرتوكول  من  و٣   ٢ للمادتين  بالكامل  ليمتثل  العقوبات  قانون  تنقح  أن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢٥
االختياري. وبصورة خاصة، ينبغي للدولة الطرف ما يلي:

من  ٢(ب)  المادة  عليه  نصت  كما  البغاء  في  ا<طفال  الستغالل  تعريف�  العقوبات  قانون  تضمين  (أ)       
البروتوكول االختياري، وضمان أن القانون ينص على عقوبات مناسبة للجريمة ويفرضها؛

(ب)     إزالة جميع ا<حكام االزدرائية من قانون العقوبات دون إبطاء، وضمان أن القانون ينص على عقوبات   
تتناسب مع جسامة الجريمة وال يتيح أي أعذار لمرتكبي الجرائم؛

تتعلق  التي  اxباحية  المواد  حيازة  مجرد  تجريم  وضمان  العقوبات،  قانون  من   ٣١٩ المادة  تعديل  (ج)      
بأطفال؛

(د)       تعريف جميع أشكال بيع ا<طفال وتجريمها على النحو السليم.  

المالحقة القضائية

يساور اللجنة قلق بالغ إزاء التقارير العديدة التي تفيد بإجبار الفتيات الالجئات السوريات على البغاء.  -٢٦

في  البغاء  على  ُأجبرن  الالتي  الفتيات  xنقاذ  فاعلية  أكثر  تدابير  اتخاذ  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢٧
تقريرها  في  تورد  أن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  وتحث  العدالة.  إلى  الجرائم  هذه  مرتكبي  وإحالة  الطرف  الدولة 
ولوحقوا  عليهم  القبض  ُألقي  الذين  ا<شخاص  عدد  عن  تفصيلية  معلومات  االتفاقية  بموجب  المقدم  المقبل 

قضائي� وُأحيلوا إلى العدالة وأدينوا، فضًال عن العقوبات التي ُأنِزلت بهم.

مسؤولية اoشخاص االعتباريين 

االتجار  منع  قانون  من   ١١ المادة  بموجب  االعتباريين  ا<شخاص  بمسؤولية  تعترف  الدولة  أن  اللجنة  تالحظ   -٢٨
بالبشر رقم ٩ لعام ٢٠٠٩، لكن القلق يساورها <ن القوانين ال تنص صراحة على مسؤولية ا<شخاص االعتباريين في 

الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري.

ن الدولة الطرف مسؤولية ا<شخاص االعتباريين الضالعين في أي جرائم مشمولة  توصي اللجنة بأن ُتضمِّ  -٢٩
الجرائم  خطورة  مع  تتناسب  قانونية  عقوبات  تفرض  وأن  صريح،  بشكل  التشريعات  في  االختياري  بالبروتوكول 

المرتَكبة.

الوالية القضائية خارج اsقليم وتسليم المجرمين

تعرب اللجنة عن القلق <ن تشريعات الدولة الطرف ال تزال غير واضحة بشأن فرض واليتها القضائية خارج   -٣٠
الذين  ا<شخاص  تسليم  وإمكانية  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  بجميع  يتعلق  فيما  إقليمها 

يرتكبون جرائم يشملها البروتوكول االختياري.

القضائية  واليتها  فرض  من  نها  تمكِّ المحلية  تشريعاتها  أن  ضمان  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣١
وممارستها خارج إقليمها فيما يتعلق بجميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري. وتوصي اللجنة أيض� بأن 
تستخدم الدولة المادة ٥ من البروتوكول االختياري أساس� قانوني� لتسليم المجرمين في حال عدم وجود اتفاق 

ثنائي.

سابعS- حماية حقوق اoطفال الضحايا (المادة 8، والفقرتان 3 و4 من المادة 9)

التدابير المعتمدة لحماية حقوق اoطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول 
االختياري ومصالحهم

استخدام  تجيز  التي  الجزائية  المحاكمات  أصول  قانون  من   ١٥٩ المادة  أحكام  إلى  بإيجابية  اللجنة  تنظر   -٣٢
اللجنة  لكن  بشهادتهم.  اxدالء  عند  العمر  من  عشرة  الثامنة  يكملوا  لم  الذين  للشهود  حمايًة  الحديثة  التقنية 
تشعر بالقلق إزاء عدم تزويد ا<طفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري بمساعدة قضائية مجانية 

أو دعم من أخصائيين نفسيين واجتماعيين معنيين با<طفال أثناء إجراءات العدالة الجنائية.

في ضوء الفقرة ٣ من المادة ٩ في البروتوكول االختياري، تحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة حماية   -٣٣
وبصورة  عليها.  والشهود  االختياري  البروتوكول  بموجب  المحظورة  الجرائم  ضحايا  لlطفال  كاملة  تشريعية 

خاصة، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

وحماية  والمحاكمة  التحقيق  إجراءات  طيلة  لهم  مراعية  بطريقة  الضحايا  ا<طفال  معاملة  (أ)      
خصوصيتهم؛

واجتماعيين  نفسيين  أخصائيين  من  ودعم  مجانية  قانونية  بمساعدة  الضحايا  ا<طفال  تزويد  (ب)    
معنيين با<طفال أثناء إجراءات العدالة الجنائية؛

وجلسات  القضائية  والمالحقة  التحقيق  أثناء  عليه  والمدعى  الطفل  بين  المباشر  االتصال  تجنب  (ج)      
لعمليات  الفعلي  االستخدام  لضمان  والمالية  والتقنية  البشرية  الموارد  كل  وتوفير  االستماع، 

التحقيق السرية؛

(د)      اتخاذ تدابير قانونية وعملية لكفالة حماية ا<طفال الشهود من ا<عمال االنتقامية.  

تعافي الضحايا وإعادة إدماجهم

غير  المنظمات  اتخذتها  التي  والتدابير   ٢٠٠٧ الثاني/يناير  كانون  في  ا<سري  الوفاق  دار  افتتاح  اللجنة  تالحظ   -٣٤
الحكومية التي سلط تقرير الدولة الطرف الضوء عليها، لكنها تأسف لعدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة 
وتدابير  والنفسي،  البدني  والتعافي  االجتماعي  اxدماج  إعادة  في  المساعدة  صعيد  على  الدولة  مستوى  على 
تيسير الحصول على المعلومات ذات الصلة بهذه الخدمات. وعالوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء النقص في 
إيداع  إلى  يؤدي  ما  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  لضحايا  المخصصة  المباشر  المأوى  خدمات  توفير 

الضحايا ا<طفال في مرافق االحتجاز.

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:  -٣٥

دون  االحتجاز  مرافق  من  االختياري  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  ضحايا  ا<طفال  جميع  إخراج  (أ)       
إبطاء؛

ومساعدة  مالئم  بمأوى  االختياري  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  ضحايا  ا<طفال  تزويد  ضمان  (ب)     
مالئمة من أجل إعادة إدماجهم االجتماعي وتعافيهم البدني والنفسي؛

(ج)      طلب المساعدة التقنية من اليونيسيف والمنظمة الدولية للهجرة في تنفيذ هذه التوصيات.  

ثامنS- المساعدة والتعاون على الصعيد الدولي (المادة 10)

االتفاقات المتعددة اoطراف والثنائية واsقليمية

تواصل  أن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تشجع  االختياري،  البروتوكول  من   ١٠ المادة  من   ١ الفقرة  ضوء  في   -٣٦
تعزيز التعاون الدولي عن طريق ترتيبات متعددة ا<طراف وإقليمية وثنائية، وبخاصة مع بلدان الجوار، بوسائل منها 
المشمولة  الجرائم  منع  على  القدرة  زيادة  بغية  الترتيبات،  هذه  وتنفيذ  لتنفيذ  الالزمة  وا¦ليات  اxجراءات  تعزيز 

بالبروتوكول االختياري والكشف عنها والتحقيق فيها ومالحقة المسؤولين عن أي منها قضائي� ومعاقبتهم.

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعاونها مع وكاالت ا<مم المتحدة وبرامجها، مثل منظمة   -٣٧
إلى  تهدف  تدابير  وتنفيذ  وضع  في  الحكومية،  غير  المنظمات  عن  فضًال  للطفولة (اليونيسيف)،  المتحدة  ا<مم 

تنفيذ البروتوكول االختياري بصورة فعالة.

تاسعS- المتابعة والنشر

التوصيات،  لهذه  الكامل  التنفيذ  لضمان  الالزمة  التدابير  جميع  الطرف  الدولة  تتخذ  بأن  اللجنة  توصي   -٣٨
بوسائل منها إحالتها إلى الملك والوزارات الحكومية المعنية والبرلمان والسلطات الوطنية والمحلية، فضًال عن 

المحكمة العليا، للنظر فيها على النحو الالزم واتخاذ مزيد من اxجراءات بشأنها.

الطرف  الدولة  قدمتها  التي  الخطية  والردوُد  التقريُر  واسع  نطاق  على  ُيتاح  بأن  اللجنة  وتوصي   -٣٩
والمالحظات الختامية ذات الصلة التي اعتمدتها اللجنة، بما في ذلك عن طريق اxنترنت، للناس عامة ولمنظمات 
المجتمع المدني ومجموعات الشباب والفئات المهنية وا<طفال، بغية إثارة النقاش بشأن البروتوكول االختياري 

والتوعية به وتنفيذه ورصده.

عاشر�- التقرير المقبل

عمًال بالفقرة ٢ من المادة ١٢ من البروتوكول االختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تورد مزيد� من   -٤٠
المعلومات عن تنفيذ البروتوكول االختياري في تقريرها الدوري المقبل الذي سُيقدم عمًال بالمادة ٤٤ من اتفاقية 

حقوق الطفل.

ثالثS-  تدابير التنفيذ العامة

التنسيق

وزارة  وأن  االختياري  البروتوكول  تنفيذ  عن  الرئيسية  المسؤولية  تتحمل  الدفاع  وزارة  أن  اللجنة  تالحظ   -٥
مكلفة  هيئة  وجود  عدم  إزاء  يساورها  القلق  ولكن  الصدد،  ذلك  في  أيض�  المسؤولية  من  شيئ�  تتحّمل  الداخلية 

بتنسيق التنفيذ الشامل والفعال للبروتوكول االختياري في عموم الدولة الطرف.

البروتوكول  تنفيذ  عن  الكلية  بالمسؤولية  ُيكلف  حكومي  كيان  تعيين  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٦
االختياري، وعلى إنشاء آلية مؤسسية لتنسيق تنفيذ البروتوكول االختياري على نحو فعال فيما بين الوزارات وغيرها 

من الكيانات الحكومية والشركاء الحكوميين.

تخصيص الموارد

تأسف  لكنها  لالجئين،  المساعدة  تقديم  أجل  من  ضخمة  موارد  تنفق  الطرف  الدولة  أن  اللجنة  تالحظ   -٧
لعدم توفر معلومات عن مخصصات الميزانية المرصودة لتنفيذ البروتوكول االختياري.

توصي اللجنة بأن ترصد الدولة الطرف مخصصات ميزانية كافية لتنفيذ البروتوكول االختياري على وجه   -٨
التحديد.

النشر والتوعية

المصلحة  أصحاب  على  وتوزيعه  الرسمية  الجريدة  في  االختياري  البروتوكول  نشر  اللجنة  تالحظ   -٩
المتخذة  التدابير  كفاية  لعدم  تأسف  لكنها  االختياري،  البروتوكول  يشملها  التي  المجاالت  في  المتخصصين 
للجرائم  ضحايا  ا<طفال  وقوع  إلى  تؤدي  قد  التي  وا<خطار  اxبالغ،  آليات  سيما  وال  وأحكامه،  بمبادئه  للتوعية 

المشمولة بالبروتوكول االختياري، وهو ما اعترفت به الدولة الطرف نفسها.

توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف نشر مبادئ البروتوكول االختياري وأحكامه على نطاق واسع بين   -١٠
الناس عامة وبين ا<طفال وأسرهم.

التدريب

ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لوضع برامج لتدريب أفراد القوات المسلحة والشرطة،   -١١
وxذكاء الوعي بحقوق اxنسان والقانون الدولي اxنساني بين أفراد قواتها ا<منية. لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم 

تلقي فئات أخرى من المهنيين ذوي الصلة تدريب� مناسب� على أحكام البروتوكول االختياري.

ا<طفال،  بشؤون  ُيعنون  الذين  للمهنيين  االختياري  البروتوكول  أحكام  على  تدريب  بتوفير  اللجنة  توصي   -١٢
والقضاة  والمحامين  والشرطة  الدولية  السالم  حفظ  قوات  وأفراد  الهجرة  وسلطات  المعلمين  سيما  وال 

والعاملين في المجال الطبي وا<خصائيين االجتماعيين والصحفيين.

البيانات

بنزاعات  متأثرة  بلدان  من  قادمين  الطرف  الدولة  في  الالجئين  ا<طفال  من  كبير  عدد  وجود  إلى  نظر�   -١٣
مسلحة، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود نظام مركزي لجمع البيانات من أجل تحديد هوية وتسجيل جميع 
ا<طفال الالجئين في ا<راضي الخاضعة لوالية الدولة الطرف القضائية الذين ُيحتمل أن يكونوا ُجندوا في أعمال 

عدائية في الخارج أو اسُتخدموا فيها.

هوية  وتحديد  تسجيل  أجل  من  البيانات  لجمع  مركزي�  نظام�  الطرف  الدولة  تنشئ  بأن  اللجنة  توصي   -١٤
أو  الخارج  في  عدائية  أعمال  في  ُجندوا  يكونوا  أن  ُيحتمل  الذين  القضائية  لواليتها  الخاضعين  ا<طفال  جميع 
اسُتخدموا فيها. وتوصي اللجنة أيض� بأن تضمن الدولة الطرف جمع� سليم� للبيانات الخاصة با<طفال الالجئين 
أمور  جملة  حسب  البيانات  جميع  تصنيف  وينبغي  الممارسات.  هذه  لمثل  ضحايا  وقعوا  الذين  اللجوء  وملتمسي 
الزمنية  المدة  عن  فضًال  االقتصادية،  االجتماعية  والخلفية  اxثني  وا<صل  والجنسية  والسن  الجنس  منها 

الستخدام الطفل.

رابعS- الوقاية

التجنيد الطوعي

تالحظ اللجنة عدم وجود متطوعين في القوات المسلحة في الدولة الطرف. ولكنها تعرب عن قلقها   -١٥
إزاء المادة ٢/١٢ من قانون ا<من العام التي تجيز تعيين ا<شخاص الذين يزيد عمرهم عن السابعة عشرة ضباط� 

في ا<من العام.

ثمانية  إلى  وترفعه  العام  ا<من  لضباط  الطوعي  التجنيد  سن  الطرف  الدولة  تراجع  بأن  اللجنة  توصي   -١٦
عشرة سنة من أجل تعزيز حماية ا<طفال وتدعيمها عن طريق اعتماد معيار قانوني أعلى بشكل عام.

التثقيف في مجاَلي حقوق اsنسان والسالم

ومفاهيم  السالم  مجاَلي  في  التثقيف  xدماج  الطرف  الدولة  تتخذها  التي  بالمبادرات  اللجنة  ترحب   -١٧
اxنسان  حقوق  مجاَلي  في  التثقيف  إدراج  لعدم  تأسف  لكنها  المدرسية.  المناهج  في  اxنساني  الدولي  القانون 
والسالم، وكذلك المعرفة بالبروتوكول االختياري، كجزء إلزامي في مناهج التعليم االبتدائي والثانوي وفي برامج 

تدريب المعلمين.

توصي اللجنة بأن تدمج الدولة الطرف التثقيف اxلزامي في مجاَلي حقوق اxنسان والسالم في مناهج   -١٨
جميع المدارس، بما فيها المدارس العسكرية، مع اxشارة بشكل خاص إلى البروتوكول االختياري.

خامسSً- الحظر والمسائل ذات الصلة

التشريعات واللوائح الجنائية النافذة

تالحظ اللجنة تعليق االستدعاء إلى الخدمة الوطنية حتى إشعار الحق، لكنها تعرب عن القلق إزاء التباين   -١٩
السن  تتراوح  إذ  الطرف،  الدولة  تشريعات  عليه  تنص  كما  المسلحة  القوات  في  اxلزامي  للتجنيد  الدنيا  السن  في 
المسلحة  القوات  لتجنيد  صريحين  وتجريم  حظر  وجود  لعدم  أيض�  القلق  اللجنة  ويساور  سنة.  و١٨   ١٥ بين  الدنيا 
الشركات  ولتشغيل  العدائية،  ا<عمال  في  واستخدامهم  ا<طفاَل  للدولة  التابعة  غير  المسلحة  والجماعات 
ا<منية الخاصة ا<طفاَل واستخدامهم. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك <ن التشريعات في الدولة الطرف ال تحدد 
للمحكمة  ا<ساسي  روما  نظام  في  طرف  ا<ردن  أن  مع  حرب،  جريمة  بوصفه  سنة   ١٥ سن  دون  ا<طفال  تجنيد 

الجنائية الدولية.

تحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء مراجعة شاملة لتشريعاتها من أجل مواءمتها بالكامل مع مبادئ   -٢٠
البروتوكول االختياري وأحكامه، وال سيما:

للدولة  التابعة  غير  المسلحة  والجماعات  المسلحة  القوات  لتجنيد  صريحين  وتجريم  حظر  فرض  (أ)       
ا<طفاَل  الخاصة  ا<منية  الشركات  ولتشغيل  العدائية،  ا<عمال  في  واستخدامهم  ا<طفاَل 

واستخدامهم؛

(ب)     ضمان أن جريمة التجنيد غير القانوني لlطفال على يد القوات المسلحة والجماعات المسلحة غير   
التابعة للدولة تنطبق في زمن السلم وزمن الحرب على السواء؛

(ج)      تحديد تجنيد ا<طفال دون سن ١٥ سنة بوصفها جريمَة حرب ومعاقبة مرتكبيها؛  

الخاصة  وا<منية  العسكرية  الشركات  على  ل¯شراف  محلية  تنظيمية  تشريعات  اعتماد  ضمان  (د)     
ومساءلتها، وتنفيذ هذه التشريعات.

تجنيد الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة اoطفاَل واستخدامها لهم

الالجئين  ا<طفال  السورية  المسلحة  الجماعات  بتجنيد  تفيد  التي  التقارير  إزاء  بالغ  قلق  عن  اللجنة  تعرب   -٢١
السوريين من مخيمات الالجئين في الدولة الطرف واستخدامهم في أدوار قتالية وأدوار داعمة في آن واحد.

تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع تدابير فعالة بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة من أجل   -٢٢
لتلك  وتحقيق�  المسلحة.  النزاعات  في  لُيستخدموا  مجاورة  بلدان  إلى  وإرسالهم  تجنيدهم  من  ا<طفال  حماية 
الغاية، ينبغي للدولة الطرف أن تنظم حمالت توعية بشأن وضع ا<طفال الذين ُيزج بهم في النزاعات المسلحة، 
مخيمات  في  يعيشون  الذين  للمراهقين  مالئمة  وترفيهية  تعليمية  أنشطة  توفير  أجل  من  جهودها  تكثف  وأن 

الالجئين كوسيلة تمنع على نحو فعال تجنيدهم على يد الجماعات المسلحة.

الوالية القضائية خارج اsقليم

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إنشاء والية قضائية خارج إقليمها وممارسة تلك الوالية فيما   -٢٣
الصلة  ذات  الدولية  الصكوك  أيض�  ذلك  في  تراعي  وأن  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  بجميع  يتعلق 

التي هي طرف فيها، بما فيها نظام روما ا<ساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

 

تسليم المجرمين

المشمولة  الجرائم  مرتكبي  لتسليم  المزدوج  التجريم  شرط  الطرف  الدولة  تلغي  بأن  اللجنة  توصي   -٢٤
ذات  الثنائية  وإجراءاتها  معاهداتها  جميع  في  بالكامل  الجرائم  هذه  إدماج  تضمن  وبأن  االختياري،  بالبروتوكول 

الصلة.

سادسS- الحماية والتعافي وإعادة اsدماج 

التدابير المتخذة لحماية حقوق اoطفال الضحايا

تعرب اللجنة عن القلق إزاء كثرة حاالت اxعادة القسرية والترحيل لlسر وا<طفال الفلسطينيين الفارين   -٢٥
من النزاع في الجمهورية العربية السورية على مدار السنوات الثالث الماضية.

الكاملة لlطفال الفلسطينيين وأسرهم الفارين  الحماية  الدولة الطرف على ضمان توفير  تحث اللجنة   -٢٦
الرفض  عدم  ذلك  في  بما  القسرية،  اxعادة  عدم  بمبدأ  الكامل  التقيد  وضمان  السورية،  العربية  الجمهورية  من 
من  وأسرهم  اللجوء  وملتمسي  الالجئين  ا<طفال  جميع  تمّكن  تضمن  أن  الطرف  للدولة  وينبغي  الحدود.  عند 

الحصول على إجراءات منصفة وفعالة لتحديد وضعهم، دون تمييز.

أجل التعافي البدني والنفسي وإعادة اsدماج االجتماعي تقديم المساعدة من 

لكنها  السوريين،  الالجئين  ا<طفال  إلى  الطرف  الدولة  تقدمها  التي  الهائلة  بالمساعدات  اللجنة  تعترف   -٢٧
أن  ُيحتمل  اللجوء الذين  وملتمسي  الالجئين  ا<طفال  هوية  لتحديد  كاٍف  اهتمام  إيالء  عدم  بالغ إزاء  بقلق  تشعر 
محدودية  إزاء  أيض�  قلق  اللجنة  ويساور  بالنزاع.  مرتبطة  صدمات  إلى  تعرضوا  أو  النزاع  في  شاركوا  يكونوا 
المساعدة على التعافي البدني والنفسي التي تلقاها ا<طفال السوريون الذين يعانون من ضيق شديد وإعاقات 
حسية أو ذهنية أو عقلية نتيجة تعرضهم للعنف والمحن المرتبطة بالحرب في الجمهورية العربية السورية أو 

مشاهدتهم لها. 

توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تدريب� منهجي� على التحديد المبكر لهوية ا<طفال الذين ُيحتمل   -٢٨
العاملين  وخاصة  أجلهم،  من  أو  ا<طفال  مع  العاملين  المهنيين  جميع  إلى  به  تأثروا  أو  النزاع  في  شاركوا  أنهم 
للدولة  وينبغي  والطب.  التعليم  مجالي  في  والعاملين  الجيش،  وأفراد  الهجرة،  ودوائر  الحدودية  النقاط  في 
أن  ُيحتمل  الذين  اللجوء  وملتمسي  الالجئين  ا<طفال  إلى  المقدمين  والدعم  المساعدة  تعزز  أن  أيض�  الطرف 
يكونوا شاركوا في النزاع أو تعرضوا إلى الصدمة والتشريد المرتبطين بالنزاع، وتزويدهم بدعم ومساعدة خاصة، 
بطرق منها طلب المساعدة من الشركاء الدوليين والوكاالت الدولية من أجل وضع برامج لتعافي هؤالء ا<طفال 

البدني والنفسي.

سابعS- المساعدة والتعاون الدوليان 

التعاون الدولي

الخاصة  والممثلة  ا<حمر  للصليب  الدولية  اللجنة  مع  تعاونها  الطرف  الدولة  تواصل  بأن  اللجنة  توصي   -٢٩
منظمة  مع  أكبر  بشكل  التعاون  إمكانية  في  تنظر  وأن  وتعززه،  المسلح  والنزاع  با<طفال  المعنية  العام  لlمين 

ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وغيرها من كيانات ا<مم المتحدة في تنفيذ البروتوكول االختياري.

ثامنS- المتابعة والنشر

التوصيات،  لهذه  الكامل  التنفيذ  لضمان  الالزمة  التدابير  جميع  الطرف  الدولة  تتخذ  بأن  اللجنة  توصي   -٣٠
بوسائل منها إحالتها إلى البرلمان والوزارات المعنية، بما فيها وزارة الدفاع، والمحكمة العليا والسلطات المحلية 

للنظر فيها على النحو الالزم واتخاذ مزيد من اxجراءات بشأنها.

وتوصي اللجنة بأن ُيتاح التقرير ا<ولي والردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف والمالحظات الختامية   -٣١
ولمنظمات  عامة  للناس  اxنترنت،  طريق  عن  ذلك  في  بما  واسع،  نطاق  على  اللجنة  اعتمدتها  التي  الصلة  ذات 
المجتمع المدني ومجموعات الشباب والفئات المهنية وا<طفال، بغية إثارة النقاش بشأن البروتوكول االختياري 

والتوعية به وتنفيذه ورصده.

تاسعS- التقرير المقبل

عمًال بالفقرة ٢ من المادة ٨ من البروتوكول االختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تورد مزيد� من   -٣٢
المعلومات عن تنفيذ البروتوكول االختياري وهذه المالحظات الختامية في تقريرها الدوري المقبل الذي سُيقدم 

عمًال بالمادة ٤٤ من اتفاقية حقوق الطفل.

(NCFA) تم النشر من قبل المجلس الوطني لشؤون ا<سرة
من خالل المساعدة الفنية والماليةالتي قدمتها منظمة ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسف)

اoردن : المالحظات الختامية
والتوصيات

اللجنة الدولية لحقوق الطفل

(١٥)

والبروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل والمعنية ببيع ا<طفال، واستغالل ا<طفال في البغاء، واستخدام 
ا<طفال في المواد اxباحية في اجتماعيها رقم ١٨٧٩ و١٨٧٨ (انظر CRC/C/SR. ١٨٧٩) اللذين تم عقدهما في ٢٧ أيار 

من عام ٢٠١٣، وتم اعتماده في االجتماع رقم ١٩٠١ الذي تم عقده في ١٣ حزيران من عام ٢٠١٤.

الرابع  الدوريين  للتقريرين  الجامع  بالتقرير  المتعلقة   - الختامية  والتوصيات  المالحظات  نشر  من  الغرض  إن 
بإشراك  والمتعلقة  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياريين  البروتوكولين  بموجب  ا<ولية  والتقارير  والخامس 
إنتاج  في  ا<طفال  واستخدام  البغاء،  في  ا<طفال  واستغالل  ا<طفال،  وبيع  المسلحة،  النزاعات  في  ا<طفال 
والبرلمانيون  الحكومية،  الوكاالت  ذلك  في  بما  المعنية  المؤسسات  جميع  أن  من  التأكد  هو  اxباحية -  المواد 
الموكل  الدور  يلعبون  وا<طفال  المدني،  والمجتمع  المتحدة،  ا<مم  ووكاالت  الحكومية،  غير  والمنظمات 
حياة  على  إيجابي  تأثير  بالتالي  لهم  وكان  الختامية،  والتوصيات  للمالحظات  الفعال  التنفيذ  ضمان  في  إليهم 
مجال  في  النظر  مسؤولية  المعنية  المؤسسات  وتتحمل  ا<ردن.  في  الطفل  حقوق  واوضاع  ا<طفال 
مسؤولياتهم، وخبراتهم، زمعارفهم، ولعب الدور المنوط بکل منهم من أجل ضمان تنفيذ هذه المالحظات 

والتوصيات الختامية.

اتفاقية حقوق الطفل
Distr.: Generalا<مم المتحدة

8 July 2014
Original: English

لجنة حقوق الطفل
المالحظات الختامية على التقرير المقدم من اoردن بموجب الفقرة 1 من المادة 12 من 
البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع اoطفال واستغالل اoطفال في 

البغاء وفي المواد اsباحية@

نظرت اللجنة في التقرير ا<ولي لlردن (CRC/C/OPSC/JOR/١) في جلستها ١٨٧٨ المعقودة في ٢٧ أيار/مايو   -١
 ١٣ في  المعقودة   ١٩٠١ جلستها  في  التالية  الختامية  المالحظات  واعتمدت   ،(١٨٧٨.CRC/C/SR الوثيقة  (انظر   ٢٠١٤

حزيران/يونيه ٢٠١٤.

أوًال- مقدمة

CRC/C/OPSC/-) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها ا<ولي وبردودها الخطية على قائمة القضايا  -٢
JOR/Q/١/Add.١). وتعرب عن تقديرها للحوار البّناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

وتذّكر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه المالحظات الختامية ينبغي أن ُتقرأ مقترنة بالمالحظات الختامية   -٣
والخامس  الرابع  للتقريرين  الجامع  الطرف  الدولة  بتقرير  يتعلق  فيما   ٢٠١٤ حزيران/يونيه   ١٣ في  اعُتمدت  التي 
البروتوكول  بموجب  المقدم  ا<ولي  وبتقريرها   ،(٤-٥/CRC/C/JOR/CO) الطفل  حقوق  اتفاقية  بموجب  المقدم 

.(١/CRC/C/OPAC/JOR/CO) االختياري بشأن اشتراك ا<طفال في المنازعات المسلحة

ثانيS- مالحظات عامة

الجوانب اsيجابية

ترحب اللجنة باعتماد قانون منع االتجار بالبشر رقم ٩ لعام ٢٠٠٩.  -٤

وترحب اللجنة كذلك بالتقدم المحرز في إنشاء المؤسسات واعتماد الخطط والبرامج الوطنية التي تيسر   -٥
تنفيذ البروتوكول االختياري، بما في ذلك:

إنشاء أفرقة وطنية لحماية ا<سرة؛ (أ)   

االستراتيجية الوطنية لمنع االتجار بالبشر التي أطِلقت في آذار/مارس ٢٠١٠؛ (ب)   

إنشاء وحدات مكافحة االتجار بالبشر. (ج)   

ثالثS- البيانات

جمع البيانات

 ،٢٠١٢ نيسان/أبريل  في  الجنائي  البحث  xدارة  تابعة  بالبشر  االتجار  لمكافحة  وحدة  إنشاء  اللجنة  تالحظ   -٦
وتكليفها بتسجيل جميع حاالت االتجار بالبشر وجميع البيانات ذات الصلة، وتالحظ توقيع مذكرة تفاهم لتدريب 
الدولة  إنشاء  عدم  إزاء  بالقلق  تشعر  لكنها  العاملين،  ا<طفال  عن  البيانات  جمع  وسائل  على  العمل  مفتشي 

الطرف نظام� لجمع البيانات عن جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري.

اتفاقية حقوق الطفل
Distr.: Generalا<مم المتحدة

7 July 2014
Arabic
Original: English

لجنة حقوق الطفل
المالحظات الختامية المتعلقة بالتقرير المقدم من اoردن بموجب الفقرة 1 من المادة 8 من 
البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك اoطفال في المنازعات المسلحة@

نظرت اللجنة في التقرير ا<ولي لlردن (CRC/C/OPAC/JOR/١) في جلستها ١٨٧٩ المعقودة في ٢٧ أيار/مايو   -١
٢٠١٣، واعتمدت المالحظات الختامية التالية في جلستها ١٩٠١ المعقودة في ١٣ حزيران/يونيه ٢٠١٤.

أوًال- مقدمة

CRC/C/OPAC/-) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها ا<ولي وردودها الخطية على قائمة المسائل  -٢
JOR/Q/١/Add.١). وُتعرب عن تقديرها للحوار البّناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

وتذّكر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه المالحظات الختامية ينبغي أن ُتقرأ مقترنة بالمالحظات الختامية   -٣
التي اعتمدتها اللجنة في ١٣ حزيران/يونيه ٢٠١٤ فيما يتعلق بتقرير الدولة الطرف الجامع للتقريرين الرابع والخامس 
البروتوكول  بموجب  المقدم  ا<ولي  وبالتقرير   ،(٤-٥/CRC/C/JOR/CO) الطفل  حقوق  اتفاقية  بموجب  المقدم 
CRC/C/OP-) باحيةxاالختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع ا<طفال واستغالل ا<طفال في البغاء وفي المواد ا

.(١/SC/JOR/CO

ثانيS-  مالحظات عامة

الجوانب اsيجابية

ترحب اللجنة بمختلف التدابير اxيجابية المتخذة في المجاالت المتصلة بتنفيذ البروتوكول االختياري، وال   -٤
سيما بما يلي:

(أ)      الجهود الهائلة التي تبذلها الدولة الطرف من أجل استيعاب آالف الالجئين السوريين، بمن فيهم   
بتكلفة  أو  مجان�  العامة  الخدمات  من  كثير  على  الحصول  من  وتمكينهم  أراضيها،  في  ا<طفال، 

زهيدة؛

(ب)     كون ا<ردن أول بلد في الشرق ا<وسط تقّيد بالمهلة التي حددتها اتفاقية حظر استعمال وتخزين   
وإنتاج ونقل ا<لغام المضادة لlفراد وتدمير تلك ا<لغام، وأعلن خلّوه من ا<لغام ا<رضية في عام 

٢٠١٢؛

(ج)     مبادرة أجيال السالم العالمية التي أطلقها ا<مير فيصل بن الحسين من ا<ردن عام ٢٠٠٧، وهدفها   
في  الناس  بين  للتقريب  الرياضة  استخدام  على  العالم  أنحاء  جميع  من  شابة  قيادات  تدريب 

المجتمعات التي تشهد نزاعات.

اتفاقية حقوق الطفل
Distr.: Generalا<مم المتحدة

7 July 2014
Arabic
Original: English

المملكة ا<ردنية الهاشمية
رقم اxيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية

(٢٠١٧/10/٥٢٩٨)
يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى 

مصنفه وال يعّبر هذا المصنف عن رأي دائرة المكتبة 
الوطنية أو أي جهة حكومية أخرى



التمهيد: المقدمـــة :

وقعت حكومة المملكة ا<ردنية الهاشمية على اتفاقية ا<مم المتحدة لحقوق الطفل بتاريخ ٢٩  آب من عام ١٩٩٠ 
وصادقت عليها بتاريخ ٢٤  أيار من عام ١٩٩١. وعليه تلتزم حكومة المملكة بتقديم تقرير دوري كل خمس سنوات 
إلى لجنة ا<مم المتحدة لحقوق الطفل في جنيف/ سويسرا، وقد نظرت هذه اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين 
الدوريين الرابع والخامس لlردن في اجتماعيها رقم ١٨٧٧ و١٨٧٨ (انظر CRC/C/SR.١٨٧٧ & ١٨٧٨) اللذين عقدا بتاريخ ٢٦ 
و ٢٧ أيار من عام ٢٠١٤، وتم اعتمادهما في اجتماعها رقم ١٩٠١ الذي عقد بتاريخ  ١٣ حزيران من عام ٢٠١٤، ودعت اللجنة 
أن  على   ،٢٠١٩ عام  من  حزيران   ٢٢ في  السادس  الدوري  تقريرها  تقديم  إلى  الهاشمية  ا<ردنية  المملكة  حكومة 
والخامس،  الرابع  الدوريين  للتقريرين  الختامية  المالحظات  بمتابعة  المتعلقة  المعلومات  التقرير  هذا  يتضمن 
باxضافة إلى ذلك نظرت اللجنة في التقارير ا<ولية لlردن في البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل والتي 
ببيع  المتعلقة  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري  والبروتوكول  المسلحة  النزاعات  في  ا<طفال  بإشراك  تتعلق 
ا<طفال، واستغالل ا<طفال في البغاء، واستخدام ا<طفال في إنتاج المواد اxباحية في اجتماعيها رقم ١٨٧٩ و١٨٧٨ 
(انظر CRC/C/SR.١٨٧٩) اللذين عقدا بتاريخ  ٢٧ أيار من عام ٢٠١٣، وتم اعتماده في اجتماع رقم ١٩٠١ الذي عقد بتاريخ ١٣ 
حزيران من عام ٢٠١٤، وقد أوصت اللجنة بأن تتخذ الدولة جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في 
المالحظات الختامية المتعلقة بالتقرير الدوري الجامع للتقريرين الرابع والخامس والبروتوكولين االختياريين تنفيذا 
من  المزيد  واتخاذ  المالئم  النحو  على  فيها  للنظر  المعنية  الجهات  إلى  إحالتها  منها  إجراءات  عدة  طريق  عن  تاما 

اxجراءات المتعلقة بها.

كما أوصت اللجنة  بنشر التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس والمالحظات والتوصيات الختامية على 
شبكة  طريق  عن  النشر  الحصر  ال  المثال  سبيل  على  تشمل  طرق  عبر  ذلك  يكون  وأن  الدولة،  بلغات  واسع  نطاق 
الشباب،  ومجموعات  اxعالم،  ووسائل  والمنظمات،  المدني  وللمجتمع  الجمهور،  لعامة  واxتاحة  االنترنت، 
عليهما،  والتعرف  االختياريين،  وبروتوكوليها  االتفاقية  مناقشة  أجل  من  وا<طفال،  المهنية،  والمجموعات 

وتنفيذهما ورصدهما.

اهداف  تحقيق  الى  الرامية  الجهود  بمتابعة   (NCFA) ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  قانون  عليه  نص  لما  ووفقا 
االردنية  المملكة  صادقت  التي  والشباب  واالطفال  والمراة  االسرة  بشؤون  المتعلقة  الدولية  واالتفاقيات  المواثيق 
والتوصيات  المالحظات  تنفيذ  متابعة   وضمان  الطفل  حقوق  التفاقية  الدورية  التقارير  بإعداد  عليها،   الهاشمية 
تنفيذ  لمتابعة  شاملة  عمل  خطة  بوضع  المجلس  قام  الدولية،   الطفل  حقوق  لجنة  عن  الصادرة  الختامية 
اxقليمي  المكتب  من  فنية  وبمساعدة  لlردن،   ا<خير  الدوري  بالتقرير  المتعلقة  الختامية  والتوصيات  المالحظات 
المتعلقة  الختامية  والتوصيات  المالحظات  آخر  حول  الوعي  لنشر  تشاورية  عملية  بدأت  ا<ردن،  في  لليونيسف 
بالتقرير الدوري الجامع للتقريرين الرابع والخامس لlردن، وتم وضع خطة عمل شاملة للمتابعة في ضوء توصيات 
لنشر  المتابعة  عمل  خطة  من  جزء�  الختامية  والتوصيات  المالحظات  يشمل  الذي  التقرير  هذا  ويعد  اللجنة. 

المالحظات والتوصيات الختامية على نطاق واسع في جميع أرجاء المملكة.

يلتزم المجلس الوطني لشؤون ا<سرة (NCFA) بنشر الوعي حول حقوق الطفل على نطاق واسع، وسوف يساعد 
الوطني  المجلس  سيتابع  كما  الهدف.  هذا  تحقيق  في  الختامية  والتوصيات  بالمالحظات  المختص  التقرير  هذا 

لشؤون ا<سرة، المالحظات والتوصيات الختامية التفاقية ا<مم المتحدة لحقوق الطفل وبروتوكوليها االختياريين 
المالحظات  توزيع  وسيتم   .٢٠١٩ عام  من  حزيران  شهر  في  تسليمه  المقرر  السادس  الدوري  التقرير  تقديم  قبل 
والمسؤولين،  والصحفيين،  البرلمانيين،  ذلك  في  بما  المعنيين،  جميع  على  واسع  نطاق  على  الختامية  والتوصيات 
الوزارات  مع  دقيقة  متابعة  إجراء  وسيتم  أنفسهم.  وا<طفال  العامة،  والجماهير  المدني،  والمجتمع  والقضاة، 
المعنية على المستوى الوطني وجميع اxدارات المعنية على مستوى المحافظات لضمان اتخاذ الخطوات الالزمة 

على المستوى الوطني من أجل تنفيذ المالحظات والتوصيات الختامية.

لما  اليونسيف  للطفولة/  المتحدة  االمم  لمنظمة  امتنانه  عن   (NCFA) ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  ويعرب 
قدمته من مساعدات فنية مفيدة جد� في المتابعة الفعالة للمالحظات والتوصيات الختامية لضمان بذل الجهات 
جميع   (NCFA) ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  يشكر  كما  الختامية.  والتوصيات  المالحظات  لتنفيذ  المعنية 

المعنيين على اهتمامهم ودعمهم لهذا الجهد لتكون المملكة االردنية الهاشمية بلدا صديقا للطفل .

وا� ولي التوفيق

أمين عام المجلس الوطني لشؤون ا<سرة
فاضل  محمد الحمود

لجنة حقوق الطفل

المالحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس ل7ردن@

جلستيها  في   (٤-٥/CRC/C/JOR) والخامس  الرابع  الدوريين  للتقريرين  الجامع  التقرير  في  اللجنة  نظرت   -١
 ١٩٠١ جلستها  في  واعتمدت،   ،٢٠١٤ أيار/مايو  و٢٧   ٢٦ في  المعقودتين  و١٨٧٨)،   ١٨٧٧.CRC/C/SR (انظر  و١٨٧٨   ١٨٧٧

المعقودة في ١٣ حزيران/يونيه ٢٠١٤، المالحظات الختامية التالية.

أوًال- مقدمة

CRC/C/-) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف التقرير الموحد الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس  -٢
حقوق  لحالة  أفضل  فهم�  أتاحت  التي   ،(١.Add/٤-٥/CRC/C/JOR/Q) القضايا قائمة  على  الخطية  والردود   (٤-٥/JOR
المتعدد  الطرف  الدولة  وفد  مع  دار  الذي  البناء  للحوار  تقديرها  عن  اللجنة  وُتعرب  الطرف.  الدولة  في  الطفل 

القطاعات.  

أحرزته ثانيS- تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي 

ترحب اللجنة باعتماد التدابير التشريعية التالية:  -٣

(أ)       قانون منع االتجار بالبشر رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩؛  

(ب)     قانون الحماية من العنف ا<سري رقم ٦ لسنة ٢٠٠٨؛  

(ج)      قانون حقوق ا<شخاص المعوقين رقم ٣١ لسنة ٢٠٠٧.  

وتالحظ اللجنة مع التقدير أيض� تصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية أو انضمامها إليها:  -٤

في  المسلحة  المنازعات  في  ا<طفال  اشتراك  بشأن  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري  البروتوكول  (أ)        
أيار/مايو ٢٠٠٧؛

(ب)     البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع ا<طفال واستغالل ا<طفال في البغاء وفي   
المواد اxباحية في كانون ا<ول/ديسمبر ٢٠٠٦؛

(ج)      اتفاقية حقوق ا<شخاص ذوي اxعاقة في آذار/مارس ٢٠٠٨؛  

التفاقية  المكمل  وا<طفال،  النساء  وبخاصة  با<شخاص،  االتجار  ومعاقبة  وقمع  منع  بروتوكول  (د)      
ا<مم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في حزيران/ يونيه ٢٠٠٩.

وترحب اللجنة أيض� بالتدابير المؤسسية والسياساتية التالية:  -٥

(أ)        االستراتيجية الوطنية لlشخاص ذوي اxعاقة (٢٠٠٧-٢٠١٥)؛  

(ب)     االستراتيجية الوطنية لمنع االتجار بالبشر التي ُأطِلقت في آذار/مارس ٢٠١٠؛  

(ج)     المؤشرات التي وضعها المجلس الوطني لشؤون ا<سرة الستخدامها كمبادئ توجيهية من أجل   
تعزيز القدرات في مجال رصد تنفيذ االتفاقية.

الخاصة  اxجراءات  إلى  دعوة  أول   ٢٠٠٦ نيسان/أبريل  في  وّجهت  الطرف  الدولة  أن  بارتياح  اللجنة  وتالحظ   -٦
لlمم المتحدة لزيارة البلد.

(5)

ثالثS- دواعي القلق والتوصيات الرئيسية

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44 (6) من االتفاقية)

التوصيات السابقة المقدمة من اللجنة

ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف في تنفيذ المالحظات الختامية التي أبدتها اللجنة في عام ٢٠٠٦ بشأن   -٧
هذه  في  الواردة  التوصيات  بعض  أن  ا<سف  مع  تالحظ  أنها  غير   ،(٣/CRC/C/JOR/CO) الثالث  الدوري  تقريرها 

المالحظات لم ُتنفذ تنفيذ� كامًال.

أو  بالكامل  ُتنفذ  لم  التي  التوصيات  لتنفيذ  الالزمة  التدابير  جميع  الطرف  الدولة  تتخذ  بأن  اللجنة  توصي   -٨
بشكل كاٍف، وتكرر بشكل خاص التوصيات التي قدمتها إلى الدولة الطرف بشأن ما يلي:

جميع  على  الطفل  حقوق  مجال  في  العاملة  والمؤسسات  الهيئات  بين  التنسيق  تعزيز  مواصلة  (أ)       
المستويات بغية ضمان تنفيذ االتفاقية بشكل موحد في جميع المحافظات؛

بشأن  البيانات  جمع  وضمان  ا<طفال،  عن  مركزية  بيانات  قاعدة  بإنشاء  البيانات  جمع  آليات  تعزيز  (ب)     
بجميع  يتعلق  فيما  العمر  منها  معايير  حسب  وتصنيفها  االتفاقية  تغطيها  التي  المجاالت  جميع 
الذين  ا<طفال  وفئات  والريفية،  الحضرية  والمناطق  والجنس،  عشرة،  الثامنة  دون  ا<شخاص 
لصوغ  واستخدامها  االتفاقية  مع  تتسق  مؤشرات  وضع  وينبغي  خاصة.  حماية  إلى  يحتاجون 

سياسات وبرامج تهدف إلى تنفيذ االتفاقية بصورة فعالة؛

(ج)     مواصلة وضع أساليـب مبتكرة ومواتيـة للطفل xذكـاء الوعـي بفحـوى االتفاقيـة ومقاصـدها، وال   
في  المقيمين  ا<طفال  إلى  الوصول  بغية  اxعالم  وسائل  طريق  وعن  المحلي  الصعيد  على  سيما 

أنأى المناطق في البلد؛

(د)      مواصلة تعزيز جهودها الرامية إلى توفير مستوى مناسب ومنهجي من التدريب و/أو التوعية في   
والمحامين،  كالقضاة،  و<جلهم،  ا<طفال  مع  العاملة  المهنية  للفئات  الطفل  حقوق  مجال 
والمؤسسات،  المدارس  ومديري  والمعملين،  الصحيين،  والعاملين  القانون،  إنفاذ  وموظفي 

وا<خصائيين االجتماعيين، ورجال الدين، وقادة المجتمعات المحلية، فضًال عن الصحفيين؛

(ه)     ضمان حصول المؤسسة الوطنية لحقوق اxنسان على الموارد البشرية والمالية والتقنية الكافية،   
الصعيدين  على  وتقييمه  االتفاقية  تنفيذ  في  المحرز  التقدم  لرصد  الالزمة  التسهيالت  وامتالكها 

الوطني والمحلي، فضًال عن تلقي الشكاوى المقدمة من ا<طفال والتحقيق فيها ومعالجتها؛

وضع وتعزيز المشاريع المشتركة للتثقيف في مجال حقوق اxنسان، وإدراج التثقيف في مجال  (و)   
لمرحلَتي  الدراسية  المناهج  في  الطفل،  حقوق  مجال  في  التثقيف  سيما  وال  اxنسان،  حقوق 

التعليم االبتدائي والثانوي.

التحفظات

سحب  إمكانية  في  ستنظر  الطرف  الدولة  بأن  الحوار  أثناء  الوفد  رئيسة  به  صّرحت  ما  اللجنة  تالحظ   -٩
غير  و٢١   ٢٠ المادتين  على  الطرف  الدولة  تحفظ  بأن  رأيها  عن  مجدد�  اللجنة  وتعرب  االتفاقية.  على  تحفظاتها 

ضروري، وكذلك عن قلقها إزاء الطبيعة العامة وغير الدقيقة لتحفظ الدولة الطرف على المادة ١٤.

(6)

تحفظاتها  طبيعة  في  النظر  تعيد  بأن  الطرف  الدولة  إلى  قدمتها  التي  السابقة  توصيتها  اللجنة  تكرر   -١٠
 ١٩٩٣ عام  في  اxنسان  لحقوق  العالمي  المؤتمر  اعتمدهما  اللذين  فيينا  عمل  وبرنامج  xعالن  وفق�  سحبها  بغية 

(CRC/C/JOR/CO/٣، الفقرة ١١).

 التشريعات

تالحظ اللجنة مع التقدير أن نشر االتفاقية في الجريدة الرسمية بموجب القانون رقم ٥٠ لسنة ٢٠٠٦، عمًال   -١١
اللجنة  لكن  المحلية.  القوانين  على  ا<ولوية  لها  وأن  القانوني  وضعها  أوضح  قد  اللجنة،  قدمتها  سابقة  بتوصية 
قلقة إزاء التأخر الكبير في اعتماد قانون حقوق الطفل ومشروع قانون ا<حداث. وتشعر اللجنة بالقلق أيض� <ن 

جهود مواءمة اxطار القانوني المحلي مع مبادئ االتفاقية وأحكامها ال تزال غير كافية.

الحقوق  بجميع  إحاطته  وضمان  إبطاء  دون  الطفل  حقوق  قانون  سّن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -١٢
قانون  مشروع  اعتماد  في  الطرف  الدولة  تعّجل  بأن  كذلك  اللجنة  وتوصي  االتفاقية.  عليها  تنص  التي  والمبادئ 
با<طفال  المتعلقة  المحلية  القوانين  جميع  بدقة  الطرف  الدولة  تراجع  بأن  توصيتها  اللجنة  وتكرر  ا<حداث. 
واللوائح اxدارية ذات الصلة بغية ضمان استنادها إلى الحقوق ومطابقتها لالتفاقية (CRC/C/JOR/CO/٣، الفقرة ١٣).

 تخصيص الموارد

المخصصة  الميزانيات  لتحليل  ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  أجراها  التي  بالدراسة  اللجنة  ترحب   -١٣
لlطفال، فضًال عن وضع نموذج للميزانية يتضمن ا<هداف االستراتيجية والمهام التي تضطلع بها كل وزارة من 
الميزانية  في  العامة  التخفيضات  إزاء  اللجنة  يساور  القلق  لكن  حقوقهم.  وحماية  ا<طفال  احتياجات  تلبية  أجل 

الوطنية التي تهدد التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مجال نماء الطفل.

xعمال  المخصصة  "الموارد  بشأن   ٢٠٠٧ عام  في  اللجنة  نّظمته  الذي  العامة  المناقشة  يوم  ضوء  في   -١٤
الدولة  تقوم  بأن  اللجنة  توصي  االتفاقية،  من  و٦  و٤   ٢ المواد  على  وبالتركيز  الدول"،  مسؤولية   - الطفل  حقوق 

الطرف بما يلي:

(أ)        مواصلة تخصيص موارد كافية في الميزانية xعمال حقوق الطفل، عمًال بالمادة ٤ من االتفاقية؛  

(ب)    إجــراء تقييمات منهجيــة <ثر السياسات الهادفـــة إلى تقليـــص العجز في الميزانية الوطنية على   
في  سلب�  قد تؤثر  سياسات  أي  اعتماد  التقييمات، االمتناع عن  تلك  نتيجة  الطفل، وبناًء على  حقوق 

ا<طفال؛

في  الطفل  حقوق  على  قائم  نهج  اعتماد  الطرف،  الدولة  وضعته  الذي  الميزانية  نموذج  على  بناًء  (ج)       
في  واستخدامها  للطفل  المخصصة  للموارد  تتّبع  نظام  بتطبيق  وذلك  الدولة،  ميزانية  وضع 
على  أيض�  اللجنة  وتحث  الطفل.  مجال  في  االستثمار  حجم  إبراز  وبالتالي  عام،  بشكل  الميزانية 
في  القطاعات  من  قطاع  أي  في  االستثمارات  <ثر  تقييمات  إجراء  أجل  من  التتّبع  نظام  استخدام 

مصالح الطفل الفضلى، وضمان قياس اختالف أثر هذه االستثمارات بين الفتيات والفتيان؛

تدابير  تتطلب  قد  التي  الضعف  أو  الحرمان  أوضاع  في  لlطفال  استراتيجية  ميزانية  بنود  تحديد  (د)      
اجتماعية إيجابية، وضمان حماية بنود الميزانية هذه حتى في أوقات ا<زمات االقتصادية أو الكوارث 

الطبيعية أو حاالت الطوارئ ا<خرى.

(7)

(1) (٢)

قام  أن  وبعد   .(UNCRC) الطفل  لحقوق  المتحدة  ا<مم  اتفاقية  في  طرف�  الهاشمية  ا<ردنية  المملكة  تعد 
التقرير  وقدم   .١٩٩٣ عام  من  الثاني  تشرين  شهر  في  ا<ولي  تقريره  ا<ردن  قدم  االتفاقية،  هذه  على  بالمصادقة 
الدوري الثاني الذي كان مقرر� في عام ١٩٩٨ في شهر أيلول من عام ١٩٩٩. وقدم التقرير الدوري الثالث الذي كان 
الرابع  التقريرين  تقديم  تم  ولذلك  سنوات.  ثالث  مدته  وبتأخير   ٢٠٠٦ عام  من  آذار  شهر  في   ٢٠٠٣ عام  في  مقرر� 
الختامية  المالحظات  اعتماد  وتم   ٢٠١٤ عام  في  الطفل  حقوق  لجنة  فيهما  ونظرت   ٢٠١٣ عام  في  مع�  والخامس 
والتوصيات في ١٨ تموز من عام ٢٠١٤. ومن المقرر أن يصدر التقرير الدوري السادس لlردن في ٢٢ حزيران من عام 
٢٠١٩ حيث بقي أقل من عامين. ولذلك من الضروري أن يكون هناك متابعة فعالة للمالحظات والتوصيات الختامية 
الحالية حتى نتمكن من االستعداد جيد� في الوقت الذي يتم فيه إعداد تقريرنا الدوري السادس المقرر تقديمه 

بعد أقل من عامين من ا¦ن.

المجاالت  من  مجال   ١٢ في  توزيعها  تم  التي  الختامية  والتوصيات  المالحظات  من  بندا   ٧١ مجموعه  ما  يوجد 
الرئيسية التي تشمل:

أ- التدابير العامة للتنفيذ (المواد ٤، و٤٢، و٤٤ (٦) من االتفاقية)
ب- المبادئ العامة (المواد ٢، و٣، و٦، و١٢ من االتفاقية)

ج- الحقوق والحريات المدنية (المواد ٧، و٨، و١٣-١٧)
د- العنف ضد ا<طفال (المواد ١٩، و٢٤ (٣)، و٢٨ (٢)، و٣٤، و٣٧ (أ)، و٣٩)

ه- البيئة ا<سرية والرعاية البديلة (المواد ٥، و٩-١١، و١٨ (١ و٢)، و٢٠، و٢١، و٢٥، و٢٧ (٤))
و- اxعاقة، والصحة ا<ساسية، والرفاه االجتماعي (المواد ٦، و١٨ (٣)، و٢٣، و٢٤، و٢٦، و٢٧ (١-٣)، و٣٣)

ز- التعليم وا<نشطة الترفيهية والثقافية (المواد ٢٨، و٢٩، و٣٠، و٣١)
ح- تدابير الحماية الخاصة (المواد ٢٢، و٣٠، و٣٢، و٣٣، و٣٥، و٣٦، و٣٧ (ب)- (د)، و٣٨-٤٠)

ط- المصادقة على البروتوكول االختياري المتعلق بإجراء  تقديم البالغات 
ي- المصادقة على ا<دوات الدولية لحقوق اxنسان

ك- المتابعة والنشر
ل- التقرير المقبل

ويشكل المجلس الوطني لشؤون ا<سرة (NCFA) ووزارة العدل ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ووزارة العمل 
ووزارة التنمية االجتماعية ووزارة الداخلية اكثر الجهات المسؤولة عن تنفيذ المالحظات والتوصيات الختامية إلى 
جانب  وإلى  المحافظات.  في  الحكومية  الجهات  بعض  ذلك  في  بما  ا<خرى  واxدارات  الجهات  من  عدد  جانب 
الوزارات والهيئات الحكومية، تلعب وكاالت ا<مم المتحدة المعنية، والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، 
وا<وساط ا<كاديمية، ووسائل اxعالم، وغيرها من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، والمجتمعات المحلية، 

وا<سر دورا رئيسيا في ضمان تنفيذ برنامج المالحظات والتوصيات الختامية.

وإلى جانب النظر في التقرير الدوري الموحد الرابع والخامس لlردن، نظرت اللجنة أيض� في التقارير ا<ولية لlردن 
المسلحة  النزاعات  في  ا<طفال  باشتراك  والمتعلقة  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري  البروتوكول  بموجب 

(3) (4)

باء- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 من االتفاقية)

عدم التمييز

غير  وأب  أردنية  <م  المولودين  ا<طفال  ضد  القانون  بحكم  التمييز  إزاء  قلقها  عن  مجدد�  اللجنة  تعرب    -١٥
إزاء  أيض�  بالقلق  اللجنة  وتشعر  الزواج.  إطار  خارج  المولودين  ا<طفال  ضد  والتمييز  ا<ب،  جنسية  على  بناًء  أردني 
في  يعيشون  الذين  وا<طفال  اxعاقات  ذوو  وا<طفال  فلسطيني  أصل  من  ا<طفال  منه  يعاني  الذي  التمييز 

المؤسسات وا<طفال الذين يعيشون في فقر مدقع وا<طفال في المناطق النائية.

"أطفاًال  أو  شرعيين"  "غير  بوصفهم  لlطفال  التمييزية  التصنيفات  إلغاء  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -١٦
ضحايا للسفاح"، واعتماد استراتيجية استباقية وشاملة من أجل القضاء على التمييز على أي أسس بحكم القانون 

والواقع، والتمييز ضد جميع فئات ا<طفال في أوضاع التهميش أو الحرمان.

وتعرب اللجنة عن القلق <ن تشريعات الدولة الطرف وطريقة تطبيقها ال تزال تميز ضد الفتيات، وبا<خص   -١٧
المعاهدات.  هيئات  من  المتكررة  التوصيات  من  الرغم  على  العنف،  من  والحماية  والزواج  الميراث  مجاالت  في 
وتشعر اللجنة بالقلق أيض� لعدم كفاية الجهود التي تبذلها الدولة الطرف، بما في ذلك مع رجال الدين وقادة 
والقواعد  والممارسات  المواقف  وتغيير  لمكافحة  الجماهيري،  اxعالم  ووسائل  التعليمية  والمؤسسات  الرأي 
الضارة التي تتغاضى عن التمييز ضد الفتيات وانتهاكات حقوقهن في إطار االتفاقية، بما في ذلك العنف القائم 

على نوع الجنس، على الرغم من أن الفتيات ال يزلن يواجهن التمييز من أبكر مراحل حياتهن وطيلة طفولتهن.

اxبطاء.  من  مزيد  دون  الفتيات  ضد  تميز  التي  التشريعات  جميع  إلغاء  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -١٨
وينبغي للدولة الطرف أن تمنح ا<ولوية العتماد استراتيجية شاملة لمكافحة جميع أشكال التمييز ضد الفتيات، 
وتكرر  الفتيات.  ضد  والعنف  التمييز  إلى  وتؤدي  منتشرة  تزال  ال  التي  السلبية  الجنسانية  النمطية  للصور  والتصدي 
اللجنة توصيتها بضرورة دعوة القادة المحليين ورجال الدين وغيرهم من القادة إلى االضطالع بدور أكثر فاعلية 
ذلك  في  المحلية  المجتمعات  إلى  التوجيه  وتقديم  عليه،  والقضاء  الطفالت  ضد  العنف  منع  جهود  دعم  في 

الصدد (CRC/C/JOR/CO/٣، الفقرة ٣٢).

مصالح الطفل الفضلى

قانون  في  الرئيسية  المبادئ  أحد  الفضلى  الطفل  مصالح  جعل  في  الطرف  الدولة  رغبة  اللجنة  تالحظ   -١٩
ا<حوال الشخصية المؤقت رقم ٣٦ لسنة ٢٠١٠، لكن القلق يساورها <ن العديد من أحكام القانون تعكس إساءة 
التي  الجنسية  ونقل  والميراث  والزواج  الطفل  بحضانة  المتعلقة  تلك  سيما  وال  الفضلى،  الطفل  لمصالح  تفسير 
القانون  <ن  خاص  بشكل  بالقلق  اللجنة  وتشعر  االعتبار.  الفضلى  مصالحه  إيالء  في  الطفل  حق  مع  تتعارض 
(المادة ٣٠٨ من قانون العقوبات) والفقه القضائي في الدولة الطرف يتيحان اعتبار زواج الفتاة من مغتصبها أمر� 

يصب في مصلحتها الفضلى، على الرغم من أن هذا الخيار يشّكل بحد ذاته انتهاك� خطير� لالتفاقية.

إيالء  في  الطفل  بحق  المتعلق   (٢٠١٣)١٤ رقم  العام  اللجنة  تعليق  ضوء  في  الطرف،  الدولة  اللجنة  تذّكر   -٢٠
التي  الحقوق  بجميع  والفعال  الكامل  التمتع  ضمان  إلى  يهدف  الحق  هذا  أن  ا<ول،  االعتبار  الفضلى  مصالحه 
تعترف بها االتفاقية وإلى ضمان النماء الكلي لlطفال. وتوصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف إدماج هذا الحق 
جميع  عن  فضًال  والقضائية،  واxدارية  التشريعية  اxجراءات  جميع  في  ثابت  بشكل  وتطبيقه  مالئم  بشكل 
ع الدولة الطرف على  السياسات والبرامج والمشاريع التي لها صلة با<طفال أو تؤثر فيهم. وفي ذلك الصدد، تشجَّ
تحديد  في  سلطة  مواقع  يحتلون  الذين  المعنيين  ا<شخاص  لجميع  التوجيه  لتقديم  ومعايير  إجراءات  وضع 
مصالح الطفل الفضلى في جميع المجاالت، وفي منح تلك المصالح ا<همية التي تستحقها بوصفها اعتبار� أول. 
العامة  االجتماعية  الرعاية  مؤسسات  ذلك  في  بما  العامة،  جمهور  بين  والمعايير  اxجراءات  هذه  نشر  وينبغي 

والخاصة، فضًال عن المحاكم والسلطات اxدارية والهيئات التشريعية والقادة المحليين ورجال الدين.

(8)

الحق في الحياة والبقاء والنماء

٢١-  تعرب اللجنة عن عميق قلقها <ن المادة ٣٤٥ مكرر� من قانون العقوبات، التي استحدثتها الدولة الطرف 
ف،  ف، وبالتالي من ُحكم مخفَّ عن طريق تعديل، ال تستثني مرتكبي هذه الجرائم من االستفادة من العذر المخفِّ
جرائم  ُيسمى  ما  بذريعة  سنوي�  الفتيات  عشرات  قتل  استمرار  رغم  سنة   ١٥ من  أصغر  الضحية  كانت  حال  في  إّال 
يزلن،  وال  كّن،  الجرائم  لهذه  ضحايا  للوقوع  المعرضات  الفتيات  <ن  أيض�  شديد  بقلق  اللجنة  وتشعر  الشرف. 

ُيحتجزن تعسفي� في اxصالحيات ¦جال غير مسماة بداعي حمايتهن.

عن  تتغاضى  التي  القانونية  ا<حكام  جميع  إبطاء  دون  تلغي  أن  على  بقوة  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢٢
الجرائم القائمة على نوع الجنس، وال سيما المواد ٩٧ و٩٩ و٣٤٠ و٣٤٥ مكرر� من قانون العقوبات، وأن تضمن تلّقي 
الشرف،  جرائم  ُيسمى  ما  بذريعة  المرتكبة  الجرائم  فيها  بما  الجنس،  نوع  على  القائمة  الجرائم  مرتكبي  جميع 
عقوبات تتناسب مع خطورة جرائمهم. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيض� على إخالء سبيل جميع النساء والفتيات 
حماية  أي تدبير  أن  وضمان  البلد،  عموم  في  لحمايتهن  وآليات مالئمة  مالجئ  وإنشاء  فور�،  الحجز  في  الموَدعات 

موجه لهن يوَضع بمشاركتهن وموافقتهن.

احترام آراء الطفل

حق  تعزيز  أجل  من  بالتقرير  المشمولة  الفترة  أثناء  الطرف  الدولة  اتخذتها  التي  بالمبادرات  اللجنة  ترحب   -٢٣
الطفل في االستماع إليه، وال سيما عن طريق التشاور مع ا<طفال في سياق إعداد تقرير الدولة الطرف، والمسح 
اxجراءات  <ن  قلقها  عن  مجدد�  اللجنة  تعرب  ذلك،  ومع  ا<طفال.  برلمانات  وإنشاء  للشباب،  الثاني  الوطني 
يزال  ال  الطفل  آراء  احترام  و<ن  إليه،  االستماع  في  الطفل  حق  على  منهجي  بشكل  تنص  ال  واxدارية  القانونية 
محدود� نظر� للمواقف المجتمعية التقليدية من ا<طفال، وال سيما الفتيات، في داخل ا<سرة والمجتمع بشكل 

عام.

تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم ١٢(٢٠٠٩) المتعلق بحق الطفل في االستماع إليه،   -٢٤
الذي يؤكد أن حق الطفل في التعبير بحرية عن رأيه يشكل أحد أهم العناصر في كرامة الطفل، وأن ا<سرة التي 
العمر،  من  ا<ولى  المراحل  منذ  الجد  مأخذ  آراؤه  فيها  تؤخذ  والتي  بحرية  آرائه  عن  يعّبر  أن  فيها  للطفل  يمكن 
وتوصي  ا<وسع.  المجتمع  في  إليه  االستماع  في  الحق  لممارسة  الطفل  يعّد  ما  وهي  مهم�،  نموذج�  تشّكل 

اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

في  إليه  االستماع  في  الطفل  بحق  تعترف  التي  للتشريعات  الفعال  التنفيذ  لضمان  تدابير  اتخـــاذ  (أ)       
ا<خصائيين  امتثال  لضمان  إجراءات  و/أو  ُنظم  وضع  ذلك  في  بما  الصلة،  ذات  القانونية  الدعاوى 

االجتماعيين والمحاكم لهذا المبدأ.

(ب)     إجـــراء بحوث لتحديد أهم القضايا من وجهة نظر ا<طفال، وسماع آرائهم بشأنها، ومعرفة مدى   
مراعاة آرائهم في القرارات التي ُتتخذ داخل ا<سرة وتؤثر في حياتهم، وتحديد القنوات القائمة أو 
الوطني  الصعيد  على  القرار  صنع  عملية  في  ا<كبر  التأثير  ممارسة  من  تمّكنهم  التي  المحتملة 

والمحلي.

(ج)      تنفيـذ برامـج وأنشطــة توعيـة لتعزيز مشاركة جميع ا<طفال بصورة هادفة وقائمة على التمكين   
الفتيات  إيالء  مع  الطلبة،  مجالس  ضمن  ذلك  في  بما  والمدارس،  المحلي  والمجتمع  ا<سرة  في 

وا<طفال في أوضاع هشة اهتمام� خاص�.

(9)

جيم- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و17-13 من االتفاقية)

الحق في الجنسية

كّن  إذا  أمهاتهن  جنسية  اكتساب  ا<ردنيات  ا<مهات  أطفال  على  متعذر�  يزال  ال  <نه  قلقة  اللجنة  تظل   -٢٥
متزوجات من غير أردنيين، ما قد يؤدي إلى حالة انعدام الجنسية، ويتسبب في معاناة هؤالء ا<طفال وأسرهم 
والرعاية  التعليم  بخدمات  لالنتفاع  مثًال  مؤهلين  غير  ُيعتبرون  إنهم  إذ  اقتصادية،  صعوبات  ومن  التمييز  من 
الجنسية  بأن  تفيد  التي  المصداقية  وذات  بأدلة  المدعومة  التقارير  بالغ  بقلق  اللجنة  وتالحظ  المدعومة.  الصحية 
بشكل  يقيمون  الذين  الفلسطينية  وا<سر  ا<طفال  عشرات  من  بالتقرير  المشمولة  الفترة  في  ُسحبت  ا<ردنية 

دائم في ا<ردن، على الرغم من التطمينات التي قدمها وفد الدولة الطرف أثناء الحوار.

تكرر اللجنة توصيتها إلى الدولة الطرف بمراجعة قانون الجنسية ا<ردنية رقم ٦ لعام ١٩٥٤ وتعديله بغية   -٢٦
ضمان تمتع ا<م ا<ردنية المتزوجة بغير أردني بحقها في منح جنسيتها <طفالها على قدم المساواة مع الرجل 
الالجئة  ا<سر  من  ا<ردنية  الجنسية  سحب  عن  الكف  على  أيض�  الطرف  الدولة  اللجنة  وتحث  تمييز.  ودون 
خفض  اتفاقية  إلى  االنضمام  في  الطرف  الدولة  تنظر  بأن  أيض�  اللجنة  وتوصي  ا<ردن.  في  المقيمة  الفلسطينية 

حاالت انعدام الجنسية لعام ١٩٦١.

) و39) أ دال- العنف ضد اoطفال (المواد 19 و24(3) و28(2) و34 و37(

العقاب البدني

ترحب اللجنة بالمبادرات التي تنّفذها الدولة الطرف مثل حملة "مع� نحو بيئة مدرسية آمنة" التي تهدف   -٢٧
إلى تعريف المعلمين با<ساليب التربوية اxيجابية. لكن اللجنة قلقة <ن الصيغة المعدلة من المادة ٦٢ من قانون 
العقوبات ال تزال تجيز للوالدين وا<وصياء إنزال ضروب تأديب بأطفالهم وفق "ما يبيحه العرف العام"، ما دامت ال 
تلحق بهم أذى بدني�، و<ن مسح السكان والصحة ا<سرية في ا<ردن لعام ٢٠١٢ أظهر أن ٨٩ في المائة من ا<طفال 

يتعرضون لضروب تأديب عنيفة.

تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم ٨(٢٠٠٦) المتعلق بحق الطفل في الحماية من   -٢٨
العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة الذي شددت فيه اللجنة على رفض جميع أشكال 
العنف ضد ا<طفال، مهما كانت طفيفة، وعلى أن صالحيات الوالدين ال ينبغي في أي حال من ا<حوال أن تقّوض 

حق الطفل في حمايته من العقاب البدني. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

حظر�  ا<ماكن  جميع  في  البدني  العقاب  وحظر  إبطاء  دون  العقوبات  قانون  من   ٦٢ المادة  إلغاء  (أ)        
قطعي�؛

بصورة  قضائية  دعاوى  وإقامة  فعاًال،  تنفيذ�  البدني  العقاب  تحظر  التي  القوانين  تنفيذ  ضمان  (ب)    
منهجية ضد َمن ُيعاقبون ا<طفال بدني�؛

ا<طفال  بمشاركة  االجتماعية  والتعبئة  والتوعية  العام  التثقيف  مجاالت  في  دائمة  برامج  وضع  (ج)     
البدني،  للعقاب  الضارة  والنفسية  البدنية  ا¦ثار  تعالج  الدين،  ورجال  المحلية  والمجتمعات  وا<سر 
في  وتشاركية  عنيفة  وغير  إيجابية  أشكال  وتعزيز  الممارسة،  تلك  من  العامة  المواقف  تغيير  بغية 

تنشئة ا<طفال وتأديبهم كبديل عن العقاب البدني؛

منع  استراتيجيات  تصميم  في  ا<طفال،  ذلك  في  بما  ككل،  المجتمع  ومشاركة  إشراك  ضمان  (د)     
معاقبة ا<طفال بدني� وتنفيذها.

(١٠) (١١)

اsيذاء واsهمال

سيما  وال  المنزلي،  للعنف  التصدي  صعيد  على  الطرف  الدولة  اتخذتها  التي  بالخطوات  اللجنة  ترحب   -٢٩
اعتماد قانون الحماية من العنف ا<سري رقم ٦ لسنة ٢٠٠٨، والخطة االستراتيجية الوطنية لحماية ا<سرة والوقاية 
لثبوت  عميق  بقلق  تشعر  اللجنة  لكن  المنزلي.  العنف  حاالت  لتتّبع  نظام  وإنشاء   ،٢٠٠٥-٢٠٠٩ لlعوام  العنف  من 
قصور تلك التدابير عن االستجابة للشواغل الكثيرة التي أعربت عنها اللجنة في عام ٢٠٠٦، وهو ما يتضح من استمرار 

وقوع ا<طفال، وال سيما الفتيات، ضحايا ل¯يذاء واxهمال على نطاق واسع.

 ،٣/CRC/C/JOR/CO)  ٢٠٠٦ عام  من  توصياتها  لتنفيذ  ا<ولوية  من  مزيد  منح  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣٠
وسوء  المنزلي  العنف  عن  وطنية  دراسة  إجراء  بضرورة  المتعلقة  التوصيات  وبخاصة  فعاًال،  تنفيذ�   (٥٥ الفقرة 
ووضع  وطبيعتها،  وأسبابها  المشكلة  هذه  نطاق  تقييم  أجل  من  ا<سرة  داخل  وإيذائهم  ا<طفال  معاملة 
وسوء  ا<طفال  إيذاء  حاالت  لتحديد  فعال  نظام  ووضع  له،  والتصدي  المنزلي  العنف  لمنع  شاملة  استراتيجية 

معاملتهم واxبالغ عنها وإدارتها. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيض� على ما يلي:

أحكام  أي  وإلغاء  الزوجي،  االغتصاب  فيها  بما  المنزلي،  العنف  أشكال  جميع  يجّرم  قانون  اعتماد  (أ)       
قانونية تتسامح مع مرتكبي العنف المنزلي، وذلك على وجه ا<ولوية؛

(ب)     إنشاء قاعدة بيانات وطنية عن جميع حاالت العنف المنزلي المترّكب ضد ا<طفال؛  

والعادات  والتقاليد  المواقف  لتغيير  عملية  تدابير  واتخاذ  واxيذاء،  للعنف  الجذرية  ا<سباب  معالجة  (ج)      
والممارسات السلوكية التي كثير� ما تبرر العنف المنزلي، وال سيما ضد الفتيات؛

والتصدي  وإهمالهم،  ا<طفال  وإيذاء  المنزلي  العنف  منع  إلى  الرامية  المجتمعية  البرامج  تشجيع  (د)       
المحلي  المجتمع  وأفراد  والمتطوعين  السابقين  الضحايا  إشراك  منها  بطرق  المشاكل  لهذه 

ودعمهم في مجال التدريب؛

(ه)     ضمــان تقديم مستــوى مالئـــم من المساعدة الطبيــــة والقانونيـــة والنفسية والسكن لlطفال   
به  تعّهدت  الذي  االلتزام  مع  يتماشى  بما  اxيواء  دور  عدد  وزيادة  المنزلي،  العنف  ضحايا  والنساء 

الدولة الطرف في االستعراض الدوري الشامل لعام ٢٠٠٩ (A/HRC/٢٩/١١، الفقرة ٩٢-٢١)؛

(و)       تقديم معلومات مفصلة في تقريرها الدوري المقبل عن التدابير المتخذة للتصدي للعنف المنزلي   
ونتائج تلك التدابير.

االستغالل الجنسي واsيذاء الجنسي

تشعر اللجنة بقلق عميق <ن المادة ٣٠٨ من قانون العقوبات تتيح لمرتكبي جريمة االغتصاب اxفالت من   -٣١
العقاب إذا تزوجوا من الفتاة التي اعتدوا عليها. ويساور اللجنة قلق أيض� <ن المادة ٣١٠ من قانون العقوبات تتيح 
اللجنة  وتشعر  ا<خالق".  بفساد  "معروفة  ُتعتبر  الفتاة  كانت  إذا  العقاب  من  اxفالت  الجنسي  اxيذاء  لمرتكبي 
بالقلق أيض� <ن تشريعات الدولة الطرف ال تحمي الفتيان من اxيذاء الجنسي واالستغالل الجنسي، وال تنص على 

أحكام تتناسب مع خطورة الجرائم الجنسية المرتبكة ضد ا<طفال.

وجميع  العقوبات  قانون  من  و٣١٠   ٣٠٨ المادتين  إلغاء  في  التعجيل  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣٢
ا<حكام القانونية التي يمكن استخدامها للتساهل مع المعتدين على ا<طفال جنسي�. وينبغي للدولة الطرف 
الجنسي  اxيذاء  أشكال  جميع  من  الفتيان،  فيهم  بمن  ا<طفال،  لجميع  الكاملة  الحماية  تضمن  أن  أيض� 

واالستغالل الجنسي. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيض� على ما يلي:

(أ)       وضع آليات وإجراءات ومبادئ توجيهية لضمان إلزامية اxبالغ عن حاالت إيذاء ا<طفال واستغاللهم   
جنسي�؛

ا<طفال  لجميع  وفعالة  لlطفال  ومواتية  وسرية  إليها  الوصول  يسهل  إبالغ  قنوات  توفر  ضمان  (ب)     
لتمثيل  قانوني  وصي  أو  الوالدين  أحد  وجود  يوِجب  الذي  الشرط  وإلغاء  االنتهاكات،  هذه  ضحايا 

الطفل الضحية؛

(ج)      تنفيذ أنشطة توعية لمكافحة الوصم االجتماعي لضحايا االستغالل الجنسي واxيذاء الجنسي، بما   
في ذلك سفاح المحارم؛

الضحايا وفق�  التعافي وإعادة اxدماج االجتماعي لlطفال  (د)     ضمان وضع برامج وسياسات من أجل   
<غراض  لlطفال  الجنسي  االستغالل  لمكافحة  العالمي  المؤتمر  اعتمدها  التي  الختامية  للوثائق 
بالبرازيل،  جانيرو  دي  وريو  باليابان،  ويوكوهاما  ستوكهولم،  في  و٢٠٠٨  و٢٠٠١   ١٩٩٦ ا<عوام  في  تجارية 

على التوالي.

الممارسات الضارة

الفتيات،  آالف  وزواج  الطرف،  الدولة  في  القاصرات  الفتيات  زواج  حاالت  في  الزيادة  إزاء  قلقة  اللجنة  تزال  ال   -٣٣
منهن من لم تتجاوز الخامسة عشرة، كل سنة نتيجة اxفراط في اللجوء إلى االستثناءات من السن الدنيا للزواج، 
والسلطة التقديرية الواسعة الممنوحة لقاضي القضاة وا<وصياء القانونيين في ذلك الصدد. ويساور اللجنة قلق 
بشكل خاص <ن حاالت الفقر وحاالت الحمل خارج إطار الزواج غالب� ما تؤدي في الممارسة الواقعية إلى إجازة هذا 

الزواج.

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فاعلة لوضع حد لممارسة الزواج المبكر والقسري. كما تكرر   -٣٤
CRC/C/-) المبكر الزواج  عن  الناشئة  الكثيرة  السلبية  با¦ثار  توعية  حمالت  الطرف  الدولة  تنّفذ  بأن  توصيتها  اللجنة 

JOR/CO/٣، الفقرة ٢٨).

الوصول إلى العدالة وسبل االنتصاف

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعلومات التي قدمها الوفد وتفيد بأن من المتعذر على ا<طفال دون سن   -٣٥
الخامسة عشرة تقديم شكاوى بشأن انتهاكات حقوقهم إذا لم يكن الوالدان أو ا<وصياء القانونيون موجودين 

لمساعدتهم. ويساور اللجنة القلق أيض� إزاء االفتقار إلى آليات لدعم ا<طفال في اxبالغ عن ادعاءاتهم.

وسبل  العدالة  إلى  ا<طفال  وصول  لضمان  الالزمة  التدابير  جميع  اتخاذ  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣٦
واسع  بشكل  عنها  ومعلن  آمنة  إبالغ  آليات  وضع  أمور،  جملة  بين  من  الطرف،  للدولة  وينبغي  الفعالة.  االنتصاف 
الصحة  مجاَلي  في  مساَعدة  خدمات  ا¦ليات  هذه  تترافق  وأن  ا<طفال،  لفائدة  إليها  الوصول  ويسهل  وسرية 
العامة والدعم االجتماعي، وإلغاء شرط حضور والد الطفل لمساعدته في تقديم الشكوى. وتحث اللجنة الدولة 
ووضع  واضحين،  وتدريب  توجيه  على  ا<طفال  شكاوى  يتلقون  الذين  ا<شخاص  حصول  ضمان  على  أيض�  الطرف 

إجراءات تحقيق مراعية للطفل.

هاء- البيئة اoسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و11-9 و18(1 و2) و20 و21 و25 و27(4))

البيئة اoسرية   

CRC/C/-) تكرر اللجنة قلقها <ن القانون ما زال ال يوزع المسؤوليات الوالدية بالتساوي بين ا¦باء وا<مهات  -٣٧
JOR/CO/٣، الفقرة ٤٩)، نظر� الستمرار تطبيق أحكام تمييزية من قانون ا<حوال الشخصية المؤقت لسنة ٢٠١٠. كما

(١٢)

يساور اللجنة قلق إزاء ما يلي:

(أ)        مع أن القانون فرض قيود� معّينة على تعدد الزوجات، فإنه ال يزال يجيزه، وهذه حالة تتعارض مع   
كرامة النساء والفتيات الالتي يدخلن هذا الزواج، وتؤثر سلب� في ا<طفال؛

تمتعهم  دون  يحول  ما  مسلم،  غير  ورجل  مسلمة  المرأة  المولودين  با<طفال  القانون  يعترف  ال  (ب)      
بجميع حقوقهم على قدم المساواة مع ا<طفال ا¦خرين؛

(ج)       في حالة الطالق، تمنح المادة ١٧٣ من قانون ا<حوال الشخصية المؤقت ا<م حضانة أطفالها حتى   
بلوغهم سن الخامسة عشرة، ولكن فقط حتى سن السابعة إذا كانت غير مسلمة.

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تقاسم ا<مهات وا¦باء المسؤولية عن أطفالهم بالتساوي، عمًال   -٣٨
بالفقرة ١ من المادة ١٨ من االتفاقية، وعلى ضمان عدم تمييز القوانين ضد الطفلة. وتحث اللجنة الدولة الطرف 

أيض� على ما يلي:

النساء  ضد  تميز  التي  ا<حكام  جميع  إلغاء  وضمان  المؤقت  الشخصية  ا<حوال  قانون  تنقيح  (أ)   
والفتيات وتؤثر سلب� في أطفالهن، كتلك التي تجيز تعدد الزوجات؛

غير  ورجل  مسلمة  امرأة  بين  زواج  من  المولودين  ا<طفال  ضد  التمييز  أشكال  من  شكل  أي  منع  (ب)   
مسلم، والقضاء عليها؛

لمبدأ  وفق�  القرارات  جميع  اتخاذ  ضمان  بغية  الطفل،  بحضانة  المتعلقة  تشريعاتها  مراجعة  (ج)   
تمّيز  التي  ا<حكام  وإلغاء  االتفاقية،  من  و١٢   ٣ المادتين  مع  تمشي�  وذلك  الفضلى،  الطفل  مصالح 

ضد ا<طفال <مهات غير مسلمات.

أسرية اoطفال المحرومون من بيئة 

أول  وإنشاء   ،٢٠٠٩ لسنة   ٤٩ رقم  اxيوائية  ا<طفال  رعاية  دور  وإدارة  ترخيص  نظام  باعتماد  اللجنة  ترحب   -٣٩
برنامج xيواء ا<طفال في محافظة الزرقاء. لكن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم انخفاض عدد ا<طفال المودعين 
في  كثيرة  أحيان  في  المتزوجات  غير  ا<مهات  أطفال  إيداع  وإزاء  بالتقرير،  المشمولة  الفترة  أثناء  مؤسسات  في 
ا<طفال  يجعل  ما  بعد،  سليم  نحو  على  اxيواء  برنامج  تنظيم  لعدم  أيض�  قلق  اللجنة  ويساور  مؤسسات. 

المحرومين من بيئتهم ا<سرية عرضة ل¯يذاء واxهمال.

تتخذ  بأن  وتوصيها  لlطفال،  البديلة  للرعاية  التوجيهية  المبادئ  إلى  الطرف  الدولة  انتباه  اللجنة  تلفت   -٤٠
تدابير فاعلة للتسريع في االنتقال من إيداع ا<طفال في أطر الرعاية المؤسسية إلى الرعاية ا<سرية، وأن تعزز في 
سبيل ذلك جهودها لوضع نظام لكفالة ا<طفال المحرومين من أسرهم يكون خاضع� للوائح تنظيمية جيدة. 

وينبغي للدولة الطرف أيض� ما يلي:

(١٣)

(أ)       ضمان تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية المناسبة لمراكز الرعاية البديلة وخدمات حماية   
في  إدماجهم  وإعادة  فيها  المودعين  ا<طفال  تأهيل  إعادة  تيسير  أجل  من  الصلة  ذات  الطفل 

المجتمع إلى أقصى حد ممكن؛

(ب)     تقديم الدعم لlمهات غير المتزوجات لتمكينهن من رعاية أطفالهن، وتنظيم حمالت توعية من   
أجل القضاء على الوصم االجتماعي المرتبط بالحمل خارج إطار الزواج؛

(ج)     العمـل على توفيـر ضمانـات مناسبــة ومعايــير واضحــــة تستند إلى احتياجات الطفل ومصالحه   
الفضلى من أجل اتخاذ قرار بشأن إيداعه في أطر الرعاية البديلة من عدمه؛

(د)     ضمان إجراء مراجعة دورية لحاالت إيداع ا<طفال في أطر الرعاية البديلة وفي المؤسسات، ورصد   
جودة الرعاية فيها، بطرق منها توفير قنوات يسهل الوصول إليها من أجل اxبالغ عن سوء معاملة 

ا<طفال ورصده وتصحيحه.

واو-  اsعاقة والصحة اoساسية والرعاية االجتماعية (المواد 6 و18(3) و23 و24 و26 و
27(3-1) و33)

اoطفال ذوو اsعاقة

ا<على  المجلس  وإنشاء   ٢٠٠٧ لسنة   ٣١ رقم  المعوقين  ا<شخاص  حقوق  قانون  باعتماد  اللجنة  ترحب   -٤١
لكنها  اxعاقة (٢٠٠٧-٢٠١٥).  ذوي  لlشخاص  الوطنية  االستراتيجية  اعتماد  عن  فضًال  المعوقين،  ا<شخاص  لشؤون 

تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ)       عدم استخـدام المــادة ٢ من القانــون رقم ٣١ تعريف اxعاقة الوارد في اتفاقية حقوق ا<شخاص   
ذوي اxعاقة، وإنما اعتمادها نموذج� طبي� ل¯عاقة؛

(ب)     محدودية البيانات المتاحة عن ا<طفال ذوي اxعاقة؛  

بصورة  إّال  إدماجهم  تعزز  ال  خاصة  صفوف  في  الحاالت  معظم  في  اxعاقة  ذوي  ا<طفال  وضع  (ج)       
محدودة نظر� لمحدودية التدابير المتخذة لتطوير التعليم الجامع؛

(د)       عدم حصول الغالبية العظمى من ا<طفال ذوي اxعاقة وا<طفال الذين يعانون من صعوبات في   
مختصين،  وموظفين  اجتماعيين  وأخصائيين  معلمين  وجود  مثل  مناسب،  دعم  على  التعلم 

لضمان إدماجهم إدماج� فعاًال في المدارس العادية؛

(ه)     استمرار ّشح التدابير الرامية إلى إدماج ا<طفال ذوي اxعاقة في ا<نشطة الترفيهية والثقافية في   
الدولة الطرف.

في ضوء المادة ٢٣ من االتفاقية وتعليق اللجنة العام رقم ٩(٢٠٠٦) المتعلق بحقوق ا<طفال المعوقين،   -٤٢
هذا  وتعزيز  اxعاقة  مع  التعامل  في  اxنسان  حقوق  على  القائم  النهج  اعتماد  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث 
وبأن  المجتمع،  يضعها  التي  والمواقفية  البيئية  الحواجز  في  تكمن  المعيقة  العوامل  بأن  يعترف  الذي  النهج 
في  فاعلين  ومساهمين  مشاركين  يصبحوا  أن  وبمقدورهم  الخاصة  حقوقهم  اxعاقة  ذوي  ا<طفال  لجميع 

المجتمع. وينبغي للدولة الطرف ما يلي:

(١٤)

(١٦) (١٧) (١٨) (١٩) (٢٠) (٢١) (٢٢) (٢٣) (٢٤)

(٢٥) (٢٦) (٢٧) (٢٨) (٢٩) (٣٠) (٣١) (٣٢) (٣٣) (٣٤) (٣٥)

مع  التعامل  في  االجتماعي  النموذج  يعكس  بما   ٢٠٠٧ لسنة   ٣١ رقم  القانون  من   ٢ المادة  تعديل  (أ)       
اxعاقة؛

نظر�   ،٢٠١٤ لعام  الوطني  التعداد  إطار  في  اxعاقة  ذوي  ا<طفال  عن  مالئمة  بيانات  جمع  تنظيم  (ب)     
<هميتها في وضع برامج وسياسات لهم؛

(ج)       وضـع سياسـة شامـلة من أجـل تطـوير التعليـم الجامع وضمان منحه ا<ولوية على إيداع ا<طفال   
العقلية  اxعاقات  ذوي  ا<طفال  إلى  خاص  بشكل  االلتفات  مع  متخصصة،  مؤسسات  في 

والمتعددة؛

(د)      تشغيل أعداد كافية من المعلمين والمهنيين المتخصصين لتقديم الدعم الفردي لlطفال في   
جميع المدارس، وضمان تدريب جميع المهنيين تدريب� مناسب� ليتمكن جميع ا<طفال ذوي اxعاقة 

من التمتع بصورة فعالة بحقهم في تعليم جامع ذي جودة؛

(ه)     اتخاذ جميع التدابير الالزمة لضمان إدماج ا<طفال ذوي اxعاقة في ا<نشطة الترفيهية والثقافية؛  

الوصم  مكافحة  أجل  من  وا<سر  العامة  وجمهور  الحكومة  تستهدف  توعية  حمالت  تنفيذ  (و)     
االجتماعي والتحامل اللذين يعاني منهما ا<طفال ذوو اxعاقة، وتعزيز صورة إيجابية عن ا<طفال 

والبالغين ذوي اxعاقة؛

(ز)       النظر في التصديق على البروتوكول االختياري التفاقية حقوق ا<شخاص ذوي اxعاقة.  

الصحة والخدمات الصحية

عن  فضًال  ا<طفال،  ووفيات  النفاسية  الوفيات  خفض  صعيد  على  المحرز  الكبير  بالتقدم  اللجنة  ترحب   -٤٣
اعتراف الدولة الطرف بالحاجة إلى مزيد من الجهود لخفض معدل وفيات ا<طفال دون سن الخامسة. وتالحظ 
اللجنة باهتمام أيض� إقرار قانون الضمان االجتماعي المؤقت رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ الذي يمنح ا<طفال الحق في التمتع 

بعدد من إعانات الضمان االجتماعي. لكن قلق� بالغ� يساور اللجنة لما يلي:

(أ)        المعدالت المفزعة لسوء التغذية بين ا<طفال في مخيم الزعتري؛  

(ب)     سـوء التغذيـة الـذي ال يزـال يؤثـر بصـورة أكبـر في ا<طفـال الذيـن يعيشـون في المناطــــــق النائية   
وا<طفال المنتمين <فقر الشرائح السكانية؛

(ج)       ا<مراض المعدية التي ال تزال ا<سباب الرئيسية لمراضة ا<طفال؛  

(د)       تغطية جميع ا<طفال بالتأمين الصحي التي لم تتحقق بعد.  

يمكن  صحي  مستوى  بأعلى  التمتع  في  الطفل  حق  بشأن   (٢٠١٣)١٥ رقم  العام  اللجنة  تعليق  ضوء  في   -٤٤
بلوغه، توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف حصول جميع ا<طفال بالتساوي على خدمات صحية ذات جودة 
ا<طفال  سيما  وال  وتهميش�،  حرمان�  الحاالت  أشد  في  لlطفال  ا<ولوية  منح  إلى  تهدف  تدابير  اعتماد  طريق  عن 
تتخذ  أن  أيض�  الطرف  للدولة  وينبغي  المعدية.  وا<مراض  ا<طفال  تغذية  لسوء  التصدي  طريق  وعن  الالجئين، 

التدابير الالزمة من أجل شمول جميع ا<طفال بالتأمين الصحي على النحو الواجب.

صحة المراهقين

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تجريم اxجهاض في جميع الحاالت بموجب المادة ٣٢١ من قانون العقوبات،   -٤٥
ويساور  للخطر.  حياتهن  تعّرض  مأمونة  غير  بطريقة  الخفاء  في  اxجهاض  إلى  المراهقات  لجوء  إلى  يؤدي  ما 
اللجنة قلق أيض� إزاء عدم توفر معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين صحة المراهقين، بما 

في ذلك عن طريق التثقيف في مجال الصحة الجنسية واxنجابية وتحسين خدمات الصحة العقلية للشباب.

في ضوء تعليق اللجنة العام رقم ٤(٢٠٠٣) المتعلق بصحة المراهقين ونمّوهم في إطار اتفاقية حقوق   -٤٦
الطفل وتعليقها العام رقم ١٥(٢٠١٣) المتعلق بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، تحث 
اللجنة الدولة الطرف على أن تزيل صفة الجرم عن اxجهاض، وأن تراجع تشريعاتها، بشكل خاص من أجل كفالة 
دائم�.  واحترامها  اxجهاض  قرارات  في  ا<طفال  آراء  سماع  تضمن  وأن  الحوامل،  للمراهقات  الفضلى  المصالح 
شاملة  سياسة  الطرف  الدولة  تعتمد  بأن  وتوصي   (٦٥ الفقرة   ،٣/CRC/C/JOR/CO) السابقة بتوصيتها  اللجنة  وتذّكر 
في  واxنجابية  الجنسية  الصحة  مجال  في  التثقيف  إدراج  تضمن  وبأن  واxنجابية،  الجنسية  المراهقين  لصحة 
وا<مراض  المبكر  الحمل  منع  على  بتركيز  والمراهقين،  المراهقات  لفائدة  وتوجيهه  اxلزامية  المدرسية  المناهج 

المنقولة جنسي�.

اsيدز وفيروس نقص المناعة البشرية

البشرية/اxيدز  المناعة  نقص  فيروس  مكافحة  بشأن  الوطنية  االستراتيجية  بالخطة  اللجنة  ترحب   -٤٧
بفيروس  المعرفة  إلى  كبير  بشكل  عموم�  والسكان  المراهقين  افتقار  استمرار  بقلق  تالحظ  أنها  غير   ،(٢٠١٢-٢٠١٦)
المشورة  خدمات  إلى  والفتيات  النساء  وصول  تعّذر  إزاء  أيض�  بالقلق  اللجنة  وتشعر  البشرية/اxيدز.  المناعة  نقص 
ل¯صابة  عرضة  ا<شد  الفئات  على  الذكرية  الواقيات  توزيع  ضمان  وعدم  الحوامل،  رعاية  عيادات  في  والفحص 

بالفيروس، بمن في ذلك المراهقون.

وحقوق  البشرية/اxيدز  المناعة  نقص  بفيروس  المتعلق   (٢٠٠٣)٣ رقم  العام  اللجنة  تعليق  ضوء  في   -٤٨
الطفل، توصي اللجنة بأن تحّسن الدولة الطرف إمكانية الحصول على معلومات وخدمات ذات جودة ومناسبة 
بأن  اللجنة  وتوصي  واxنجابية.  الجنسية  والصحة  البشرية/اxيدز  المناعة  نقص  فيروس  مجال  في  ا<طفال  لسن 
بين  المشترك  المتحدة  ا<مم  برنامج  منها  جهات  من  التقنية  المساعدة  ذلك  سبيل  في  الطرف  الدولة  تلتمس 

منظمات ا<مم المتحدة لمكافحة اxيدز ومنظمة ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

المستوى المعيشي

ترحب اللجنة بالتقدم الهام الذي أحرزته الدولة الطرف على صعيد التنمية البشرية، لكنها تشعر بالقلق   -٤٩
<ن وطأة الفقر في الدولة الطرف تطال ا<طفال أكثر من غيرهم بكثير، و<ن صندوق المعونة الوطنية ما زال ال 
في  العجز  تقليص  إلى  تهدف  مالية  سياسات  اعتماد  <ن  أيض�  بالقلق  اللجنة  وتشعر  كاٍف.  بشكل  يشملهم 
الفترة  في  الفقر  مكافحة  صعيد  على  الطرف  الدولة  أحرزته  الذي  التقدم  في  سلب�  أّثر  الوطنية  الميزانية 
المشمولة بالتقرير. ويساور اللجنة قلق كذلك <ن الكثير من ا<سر الفلسطينية تعيش في فقر في الدولة الطرف 
وضع  إلى  تفتقر  كونها  المجانية  ا<ساسية  الخدمات  أو  الوطنية  المعونة  صندوق  من  االستفادة  عليها  ويتعذر 

قانوني.

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إجراء مشاورات محددة ا<هداف مع ا<سر وا<طفال ومنظمات   -٥٠
االستراتيجيات  تعزيز  أجل  من  ا<طفال  فقر  مسألة  بشأن  الطفل  حقوق  مجال  في  الناشطة  المدني  المجتمع 
منح  تضمن  أن  أيض�  الطرف  للدولة  وينبغي  الفقر.  من  الحد  خطة  في  الطفل  حقوق  إعمال  إلى  الرامية  والتدابير 
ا<طفال الذي يعيشون في فقر ا<ولوية في صندوق المعونة الوطنية وإجراء تقييمات ٣<ثر السياسات والتدابير 
الهادفة إلى تقليص العجز في الميزانية الوطنية على ا<طفال. وتحث اللجنة الدولة الطرف على معالجة الوضع 
لlطفال  المجانية  ا<ساسية  الخدمات  تقديم  وضمان  فيها،  تقيم  التي  الفلسطينية  لlسر  القانوني 

الفلسطينيين وشمولهم في صندوق المعونة الوطنية.

زاي- التعليم واoنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28 و29 و30 و31)

التعليم، بما يشمل التدريب والتوجيه المهنيين

معدل  من  للحد  بالتقرير  المشمولة  الفترة  في  الطرف  الدولة  بذلتها  التي  الجهود  بارتياح  اللجنة  تالحظ   -٥١
التسرب وتطوير التعليم المبكر. لكنها ال تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

عن  فضًال  أردنيين،  غير  وآباء  أردنيات  <مهات  ا<طفال  بينهم  ومـن  ا<ردنييـن،  غيـر  ا<طفـال  تعـرض  (أ)       
ا<حيان،  بعض  في  ا<ردنية،  الجنسية  منهم  ُسحبت  ممن  فلسطيني  أصل  من  لوالدين  ا<طفال 
غير  وهم  الحكومية،  والثانوية  االبتدائية  بالمدارس  بالتحاقهم  يتعلق  فيما  تمييزية  لممارسات 

مؤهلين لالستفادة من التعليم العام المجاني؛

(ب)     محدودية فرص وصول الشابات المتزوجات إلى نظام التعليم؛  

(ج)       مالحظة زيادة في عدد الطالب، وال سيما الفتيان، الذين تسربوا من المدارس <سباب اقتصادية على   
مدار ا<عوام ا<خيرة؛

(د)      استمرار انتشار العنف في المدارس على نطاق واسع، وال سيما ضد ا<طفال ¦باء غير أردنيين.  

تحث اللجة الدولة الطرف على ما يلي:  -٥٢

(أ)       اتخاذ تدابير فورية لضمان تمتع جميع ا<طفال الذين يعيشون فيها بحقهم في تعليم ابتدائي   
مجاني دون تمييز، وتحقيق� لذلك، تعديل التشريعات والتصدي للممارسات التي تؤدي إلى التمييز 

ضد ا<طفال من أصل فلسطيني وا<طفال <مهات أردنيات وآباء غير أردنيين؛

(ب)    ضمان دعم المراهقات الحوامل وا<مهات المراهقات ومساعدتهن على مواصلة تعليمهن في   
المدارس العادية؛

(ج)       اتخاذ التدابير الالزمة لتحسين القدرة على الوصول إلى التعليم وتحسين جودته، وتوفير تدريب ذي   
جودة للمعلمين، بتركيز خاص على المناطق الريفية بغية التصدي لمشكلة التسرب من المدرسة؛

(د)      مواصلة التوسع في تعليم الطفولة المبكرة وفق سياسة شاملة وكلية لرعاية الطفولة المبكرة   
ونمائها.

أهداف التعليم

ترحب اللجنة بالمبادرات الرامية إلى تعميم المنظور الجنساني في التعليم التي وردت في تقرير الدولة   -٥٣
بالقلق  تشعر  لكنها  السلبية.  النمطية  الصور  تتحدى  للمعلمين  وأدلة  مدرسية  كتب  تطوير  وبخاصة  الطرف، 
صورتهن  تقوض  التي  الفتيات،  ضد  الراسخة  السلبية  النمطية  الصور  الستمرار  التصدي  عن  المبادرات  هذه  لقصور 

عن أنفسهن. كما تأسف اللجنة لعدم بذل جهود كافية لتطوير التعليم في مجاَلي التسامح والسالم.

على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث  التعليم،  بأهداف  المتعلق   (٢٠٠١)١ رقم  العام  اللجنة  تعليق  مراعاة  مع   -٥٤
تعزيز الجهود التي تبذلها لتعميم المناهج التعليمية غير القائمة على صور نمطية التي تتصدى لlسباب البنيوية 
جميع المستويات. وتوصي  للتمييز الجنساني، وتعزيز الفرص التعليمية واxنجاز التعليمي للفتيات والفتيات على 
المناهج  في  والسالم  التسامح  مجاَلي  في  التثقيف  xدماج  جهودها  الطرف  الدولة  تكثف  بأن  أيض�  اللجنة 

المدرسية.

حاء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب)-(د) و
(38-40

اoطفال ملتمسو اللجوء واoطفال الالجئون

تثني اللجنة على الدولة الطرف لجميع التدابير التي اتخذتها من أجل التعامل مع التدفق الهائل لالجئين   -٥٥
من  العاملين  ا<طفال  بشؤون  الخاصة  الوطنية  اللجنة  إنشاء  ذلك  في  بما  ا<طفال،  من  ونصفهم  السوريين، 
الالجئين السوريين. لكن اللجنة قلقة إزاء استمرار تعّذر حصول معظم ا<طفال الالجئين السوريين على التعليم، 
القسري،  والزواج  المنزلي  للعنف  النطاق  الواسع  واالنتشار  العمل  في  واالستغالل  التغذية  لسوء  تعرضهم  وإزاء 
التي  المعاملة  إزاء  أيض�  عميق  قلق  اللجنة  ويساور  أردنيين.  شرطة  أفراد  إلى  المنسوبة  العنف  حاالت  بعض  وإزاء 

تتلقاها ا<سر وا<طفال من الالجئين الفلسطينيين الفاّرين من الجمهورية العربية السورية، وبخاصة ما يلي:

(أ)        الموقف الذي تعتمــده السلطات مـنذ كانــــون الثانــي/يناير ٢٠١٣ المتمثل في منع منهجي لدخول   
ا<سر الالجئة الفلسطينية الفاّرة من الجمهورية العربية السورية، فضًال عن ترحيل عشرات ا<طفال 

الفلسطينيين الذين دخلوا البلد وإعادتهم إلى الجمهورية العربية السورية؛

(ب)     حاالت ُمنعت فيها أمهات فلسطينيات فررن من الجمهورية العربية السورية من دخول ا<ردن، في   
حين ُسمح <زواجهن وأطفالهن السوريين بالدخول؛

(ج)     حـاالت ُسمـح فيهـا <طفال أصيـــبوا في الجمهـورية العربيــة السورية بدخول ا<ردن لتلقي العالج   
إلى  جرحى  فلسطينيون  أطفال  فيها  ُرّحل  وحاالت  بالدخول،  <سرهم  التصريح  دون  لكن  الطبي 

الجمهورية العربية السورية، في حين ُسمح <مهاتهم ا<ردنيات بالبقاء في الدولة الطرف.

ا<وضاع  لتحسين  محددة  برامج  وتنفيذ  المالئمة  التدابير  جميع  اتخاذ  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٥٦
والرعاية  التعليم  على  الحصول  على  قدرتهم  منها  أمور  جملة  وضمان  السوريين،  الالجئين  لlطفال  المعيشية 
الصحية والتغذية الجيدة، وحمايتهم من شتى أشكال االستغالل في العمل والعنف، وممارسات الزواج القسري 
أو المبكر فيما يتعلق بالفتيات الصغيرات. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان عدم منع أي طفل الجئ 
فلسطيني فاّر من الجمهورية العربية السورية من دخول ا<ردن أو ترحيله ليعود إلى الجمهورية العربية السورية، 
وعلى ضمان أن يعامل هؤالء ا<طفال أسوًة با<طفال السوريين في الدولة الطرف. وتوصي اللجنة أيض� بأن تصّدق 

الدولة الطرف على االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين لعام ١٩٥١ وبروتوكولها لعام ١٩٦٧.

االستغالل االقتصادي، بما في ذلك عمل اoطفال

ترحب اللجنة بمشروع "مكافحة عمل ا<طفال عن طريق التعليم" الذي أطِلق في تشرين الثاني/نوفمبر   -٥٧
٢٠٠٨، فضًال عن تعيين عشرين ضابط ارتباط في مجال عمل ا<طفال في عام ٢٠١٠، لكنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

وتجارة  الجملة  تجارة  قطاعات  في  العمل  في  رئيسي،  بشكل  فتيان  وهم  ا<طفال،  آالف  استمرار  (أ)        
التجزئة والزراعة، وانتشار عمل ا<طفال على نطاق واسع بين الالجئين السوريين؛

(ب)    مواجهة عدد من الفتيات الالتي يشتغلن عامالت منزليات أوضاع� قاسية، وتعّرضهن بشكل كبير   
ل¯يذاء البدني والجنسي؛

(ج)      تعزيز وحدة عمل ا<طفال لم يؤّد إلى زيادة اxدانات بحق مستغّلي ا<طفال.  

تحث اللجنة الدولة الطرف على تسريع جهودها للقضاء على عمل ا<طفال. وينبغي للدولة الطرف منح   -٥٨
منزليات.  عامالت  يشتغلن  الالتي  الفتيات  وبخاصة  ا<طفال،  عمل  أشكال  أسوأ  من  ا<طفال  النتشال  ا<ولوية 
بأن  أيض�  اللجنة  وتوصي  اقتصادي�.  ا<طفال  مستغّلي  ضد  قضائية  دعاوى  تحريك  ضمان  الطرف  للدولة  وينبغي 
تصّدق الدولة الطرف على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ١٨٩(٢٠١١) المتعلقة بالعمل الالئق للعمال المنزليين، 

وبأن تواصل التماس مساعدة البرنامج الدولي للقضاء على عمل ا<طفال.

أطفال الشوارع

تأسف اللجنة إزاء استمرار ضعف المعرفة فيما يتعلق بظاهرة ا<طفال العاملين في الشوارع وحالتهم،   -٥٩
الشوارع  أطفال  على  القبض  إلقاء  في  الشرطة  استمرار  إزاء  خاص  بقلق  اللجنة  وتشعر  السابقة.  توصياتها  رغم 
واضحة  استراتيجية  إلى  االفتقار  استمرار  وإزاء  ذووهم،  يكفلهم  أن  إلى  الزمن  من  قصيرة  فترات  واحتجازهم 

xعادة تأهيل أولئك ا<طفال وتلبية احتياجاتهم.

مّدهم  بل  الشوارع واحتجازهم،  إلقاء القبض على أطفال  عدم  الطرف على ضمان  اللجنة الدولة  تحث   -٦٠
واللباس  التغذية  من  يكفيهم  بما  وتزويدهم  معهم،  العمل  على  مدربين  مرشدين  طريق  عن  بالمساعدة 
والمأوى، فضًال عن الخدمات االجتماعية والصحية، بما فيها خدمات التعافي وإعادة اxدماج االجتماعي، والفرص 
ما  بحسب  الكامل،  نمائهم  دعم  بغية  الحياتية  المهارات  على  والتدريب  المهني  التدريب  تشمل  التي  التعليمية 

أوصت به اللجنة سابق�.

بيع اoطفال واالتجار بهم واختطافهم

االتجار  لمنع  الوطنية  واالستراتيجية   ،٢٠٠٩ لسنة   ٩ رقم  بالبشر  االتجار  منع  قانون  باعتماد  اللجنة  ترحب   -٦١
ا<طفال  اعتبار  يمكن  ال  أنه  إلى  الحوار  أثناء  اxشارة  وتالحظ  عملها.  وإطار   ٢٠١٠ آذار/مارس  في  ُأطِلقت  التي  بالبشر 
ضحايا االتجار جناة، لكنها تشعر بقلق بالغ إزاء اعتراف الوفد باحتمال إيداع ا<طفال الضحايا في مرافق االحتجاز 
لlطفال  وعبور  وجهة  بلد  تزال  ال  الطرف  الدولة  <ن  أيض�  قلق  اللجنة  ويساور  لهم.  ملجأ  توفر  لعدم  نظر� 
الفترة  في  بالبشر  االتجار  بجرائم  المدانين  ا<شخاص  عدد  و<ن  با<شخاص،  الجنسي  واالتجار  للسخرة  المعرضين 
خدمات  إلى  الضحايا  معظم  أحيل  إذ  االتجار،  لضحايا  المقدمة  الحماية  ولقصور  قليًال،  ظل  بالتقرير  المشمولة 

إيواء تديرها منظمات غير حكومية.

تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لتنفيذ قانون منع االتجار بالبشر رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ تنفيذ�   -٦٢
الجريمة.  خطورة  مع  تتناسب  بهم  عقوبات  وإنزال  وإدانتهم  فعالة  بصورة  با<طفال  المّتجرين  ومالحقة  فعاًال، 
وينبغي للدولة الطرف أن تضمن عدم إيداع أي من ا<طفال الضحايا في مرافق االحتجاز، وإنما تزويدهم بخدمات 

حماية وإعادة تأهيل شاملة، بما فيها المأوى المناسب.

إدارة قضاء اoحداث

تنظر اللجنة بإيجابية إلى إنشاء إدارة شرطة ا<حداث عام ٢٠١١ في العاصمة عّمان من أجل دعم عملية   -٦٣
العدالة اxصالحية، ووضع "برنامج ِفَرق الدمج المجتمعي وا<سري" لتحويل ا<طفال الجانحين، لكنها تشعر 

بالقلق إزاء بقاء السن الدنيا للمسؤولية الجنائية سبع سنوات. ويساورها قلق أيض� إزاء ما يلي:

(أ)         عدم إدراج نص في مشروع قانون ا<حداث xنشاء محاكم أحداث متخصصة، وافتقاره إلى أحكام   
بشأن تقديم المساعدة القانونية المجانية لlطفال، وفرضه عقوبات تقيد الحرية أكثر من تقديمه 
بدائل لالحتجاز، وعدم تعامله مع نتائج عمليات تفتيش مرافق االحتجاز التي يوَدع فيها ا<طفال أو 

متابعة تلك العمليات؛

(ب)     محاكمة ا<طفال في محاكم البالغين في حالة اشترك في ارتكاب الجريمة بالغون وأطفال؛  

(ج)       استمرار وجود ضعف واضح في التعليم المتعلق بعدالة ا<حداث.  

لlحداث  والتأهيلية  اxصالحية  للعدالة  نظام  لوضع  جهودها  الطرف  الدولة  تعزز  بأن  اللجنة  توصي   -٦٤
يتماشى تماشي� كامًال مع االتفاقية، وبخاصة المواد ٣٧ و٣٩ و٤٠، ومع معايير ذات صلة أخرى، ومع تعليق اللجنة 
العام رقم ١٠(٢٠٠٧) المتعلق بحقوق الطفل في قضاء ا<حداث. وبصورة خاصة، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما 

يلي:

إلى  الجنائية  المسؤولية  سن  ترفع  ا<حداث  قانون  لمشروع  معدلة  صيغة  اعتماد  في  التعجيل  (أ)        
مستوى مقبول دولي�، بحسب ما أوصت به اللجنة سابق�؛

(ب)     ضمان أن القانون الجديد ينص على إنشاء محاكم أحداث متخصصة تركز على العدالة اxصالحية   
الدعاوى  وطيلة  اxجراءات  من  مبكرة  مرحلة  في  لlطفال  المجانية  القضائية  المساعدة  وتقدم 

القضائية؛

(ج)       ضمان اللجوء إلى االحتجاز، بما في ذلك االحتجاز رهن المحاكمة، كتدبير أخير و<قصر وقت ممكن،   
بغية  منتظمة  بصورة  التدبير  هذا  مراجعة  وضمان  الخطورة،  شديدة  الجرائم  قضايا  في  حتى 
سحبه. وينبغي أن ُتمنح ا<ولوية ما أمكن إلى التدابير البديلة لالحتجاز، مثل التحويل أو إطالق السراح 

تحت المراقبة أو الوساطة أو اxرشاد أو خدمة المجتمع؛

(د)      تعيين قضاة متخصصين لlطفال وضمان تلّقيهم التعليم والتدريب المالئمين؛  

(ه)     االستفادة من أدوات المساعدة التقنية التي وضعها الفريق المشترك بين الوكاالت المعني بقضاء   
والجريمة  بالمخدرات  المعني  المتحدة  ا<مم  مكتب  ومنها  فيه،  العضو  والجهات  ا<حداث 
الحكومية،  غير  والمنظمات  اxنسان  لحقوق  السامية  المتحدة  ا<مم  ومفّوضية  واليونيسيف 

والتماس المساعدة التقنية في مجال عدالة ا<حداث من أعضاء الفريق.

اoطفال ضحايا الجرائم والشهود عليها

توصي اللجنة أيض� بأن تضمن الدولة الطرف وضع ا<حكام وا<نظمة القانونية المناسبة من أجل توفير   -٦٥
الحماية المطلوبة بموجب االتفاقية إلى جميع ا<طفال ضحايا الجرائم و/أو الشهود عليها، مثل ا<طفال ضحايا 
هذه  على  الشهود  وا<طفال  واالتجار،  واالختطاف  واالقتصادي،  الجنسي  واالستغالل  المنزلي،  والعنف  اxيذاء، 
الجرائم، وبأن تراعي بصورة كاملة المبادئ التوجيهية بشأن العدالة في ا<مور المتعلقة با<طفال ضحايا الجريمة 

والشهود عليها.

طاء- التصديق على البروتوكول االختياري المتعلق بإجراء تقديم البالغات

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء   -٦٦
تقديم البالغات، في سبيل المضي في تعزيز إعمال حقوق الطفل.

ياء- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق اsنسان

الصكوك  على  تصدق  بأن  الطفل،  حقوق  إعمال  تعزيز  في  المضي  سبيل  في  الطرف،  الدولة  اللجنة  توصي   -٦٧
االختفاء  من  ا<شخاص  جميع  لحماية  الدولية  االتفاقية  وهي  بعد،  إليها  تنضم  لم  التي  اxنسان  لحقوق  ا<ساسية 
البروتوكوالت  عن  فضًال  أسرهم،  وأفراد  المهاجرين  العمال  جميع  حقوق  لحماية  الدولية  واالتفاقية  القسري، 
بالحقوق  الخاص  الدولي  والعهد  والسياسية،  المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  من  بكل  الملحقة  االختيارية 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب 

وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق ا<شخاص ذوي اxعاقة.

كاف- المتابعة والنشر

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الالزمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في   -٦٨
العليا  والمحكمة  المعنية  والوزارات  والبرلمان  الدولة  رأس  إلى  إحالتها  منها  بوسائل  الختامية،  المالحظات  هذه 

والسلطات المحلية للنظر فيها على النحو الالزم واتخاذ مزيد من اxجراءات بشأنها.

التي  الخطية  والردود  والخامس  الرابع  الدوريين  للتقريرين  الجامع  التقرير  ُيتاح  بأن  أيض�  اللجنة  وتوصي   -٦٩
منها  بطرق  البلد،  بلغات  واسع  نطاق  على  الختامية)  الصلة (المالحظات  ذات  والتوصيات  الطرف  الدولة  قدمتها 
ومجموعات  اxعالم  ووسائل  المدني  المجتمع  ومنظمات  العامة  لجمهور  الحصر،  ال  المثال  سبيل  على  اxنترنت 
بها  الملحقة  االختيارية  والبروتوكوالت  االتفاقية  بشأن  النقاش  إثارة  بغية  وا<طفال،  المهنية  والفئات  الشباب 

والتوعية بها وتنفيذها ورصدها.

الم- التقرير المقبل

ُتدرج  وأن   ٢٠١٩ حزيران/يونيه   ٢٢ بحلول  السادس  الدوري  تقريرها  تقدم  أن  إلى  الطرف  الدولة  اللجنة  تدعو   -٧٠
المنسقة  التوجيهية  للمبادئ  يمتثل  أن  للتقرير  وينبغي  الختامية.  المالحظات  هذه  متابعة  عن  معلومات  فيه 
٢٠١٠ (CRC/C/٥٨/Rev.٢ و ١ تشرين ا<ول/أكتوبر  لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في 

Corr.١)، وأّال يتجاوز عدد كلماته ٢٠٠ ٢١ كلمة (انظر قرار الجمعية العامة ٢٦٨/٦٨ المؤرخ ٩ نيسان/أبريل ٢٠١٤، الفقرة ١٦). 
وفي حالة تجاوز التقرير المقدم العدد المحدد للكلمات، سُيطلب إلى الدولة الطرف اختصاره وفق� للقرار المشار 
إليه أعاله. وفي حالة لم تتمكن الدولة الطرف من مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، ال يمكن ضمان ترجمة التقرير 

<غراض النظر فيه من جانب هيئة المعاهدة.

للشروط  وفق�  المستجدات  آخر  تتضمن  أساسية  وثيقة  تقديم  إلى  أيض�  الطرف  الدولة  اللجنة  وتدعو   -٧١
اعتمدها  التي  التقارير،  لتقديم  المنسقة  التوجيهية  المبادئ  في  الواردة  المشتركة  ا<ساسية  بالوثيقة  المتعلقة 
االجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق اxنسان في حزيران/يونيه ٢٠٠٦ (HRI/GEN/٢/Rev.٦، الفصل 
ا<ول). وال ينبغي أن يتجاوز عدد كلمات الوثيقة ا<ساسية ٤٠٠ ٤٢ كلمة، كما حددته الجمعية العامة في قرارها ٢٦٨/٦٨ 

(الفقرة ١٦).

ُتجمع  التي  البيانات  وتحلل  البيانات،  لجمع  ومركزي�  شامًال  نظام�  الطرف  الدولة  تنشئ  بأن  اللجنة  توصي   -٧
الستخدامها كأساس لتقييم التقدم المحرز والمساعدة في تصميم سياسات وبرامج لتنفيذ البروتوكول االختياري. 
االجتماعية  والخلفية  والقومي  اxثني  وا<صل  الجغرافي  والموقع  والجنس  السن  حسب  البيانات  تصنيف  وينبغي 
عدد  عن  بيانات  جمع  أيض�  وينبغي  االختياري.  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  تحليل  تسهيل  أجل  من  االقتصادية، 
المالحقات القضائية واxدانات، مصنفة حسب طبيعة الجريمة. وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف تعاونها التقني 

في ذلك الصدد مع جهات منها منظمة ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج ا<مم المتحدة اxنمائي.

رابعS- تدابير التنفيذ العامة

خطة العمل الوطنية

سيما  وال  االختياري،  البروتوكول  بتنفيذ  صلة  لها  شتى  وطنية  وخطط  استراتيجيات  وجود  اللجنة  تالحظ   -٨
االستراتيجية الوطنية لمنع االتجار بالبشر. ولكنها تشعر مع ذلك بالقلق إزاء عدم وجود اتساق أو تنسيق جيد فيما بين 

تلك االستراتيجيات، ما يؤثر في قدرة الدولة الطرف على التصدي لجميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري.

التي  المسائل  جميع  معالجة  إلى  تحديد�  تهدف  وطنية  عمل  خطة  الطرف  الدولة  تضع  بأن  اللجنة  توصي   -٩
يشملها البروتوكول االختياري، وبأن تضع أهداف� ومؤشرات واضحة وُتوفر الموارد البشرية والمالية المناسبة من أجل 
البروتوكول  أحكام  جميع  بتنفيذ  خاص�  اهتمام�  تولي  أن  لها  ينبغي  بذلك،  الطرف  الدولة  قيام  ولدى  تنفيذها. 
االختياري، مع مراعاة الوثائق الختامية التي اعتمدها المؤتمر العالمي لمكافحة االستغالل الجنسي لlطفال <غراض 

تجارية في ا<عوام ١٩٩٦ و٢٠٠١ و٢٠٠٨ في ستوكهولم، ويوكوهاما باليابان، وريو دي جانيرو بالبرازيل، على التوالي.

التنسيق والتقييم   

تالحظ اللجنة تقاسم عدة وزارات مسؤولية تنفيذ البروتوكول االختياري، واضطالع المجلس الوطني لشؤون   -١٠
ا<سرة والمجلس ا<على لشؤون ا<شخاص المعوقين بدور أيض� في ذلك الصدد، لكنها تشعر بالقلق إزاء االفتقار إلى 

آلية مخصصة تحديد� لتنسيق عملية تنفيذ البروتوكول االختياري وتقييمها.

توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف آلية تنسيق قادرة على االضطالع بالقيادة واxشراف العام الفعال على   -١١
وتنفيذها،  الطفل  حقوق  مجال  في  السياسات  بوضع  ُتعنى  التي  المختلفة  والوزارات  الوكاالت  بين  التنسيق  صعيد 

وبرصد تنفيذ البروتوكول االختياري.

النشر والتوعية   

يساور اللجنة القلق إزاء االفتقار إلى أنشطة منهجية وشاملة لنشر البروتوكول االختياري بحد ذاته والتوعية   -١٢
به، <ن ذلك ُيسهم في تدّني مستوى فهم الجرائم المشمولة به بين الناس عامة وا<طفال والفئات المهنية العاملة 
مع ا<طفال ومن أجلهم. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء استمرار التستر على جرائم بيع ا<طفال واستغاللهم في 
البغاء وفي المواد اxباحية والتكتم عنها إلى حد بعيد، نظر� إلى الحساسية االجتماعية الثقافية التي تحيط بها في 

الدولة الطرف.

توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها لنشر أحكام البرتوكول االختياري على نطاق واسع بين الناس   -١٣
عامة، بمن فيهم ا<طفال - بطريقة مواتية لهم - وأسرهم ومجتمعاتهم المحلية. وينبغي للدولة الطرف أيض� ما 

يلي:

وضع برامج تثقيفية مراعية لنوع الجنس بشأن التدابير والمساعدة وآليات اxبالغ الرامية إلى منع  (أ)   
مع  وثيق  بتعاون  وذلك  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  للجرائم  ضحايا  ا<طفال  وقوع 

المجتمعات المحلية وا<طفال الضحايا؛

االبتدائي  التعليم  مناهج  في  منظمة  بصورة  االختياري  بالبروتوكول  المتصلة  المسائل  إدراج  (ب)   
والثانوي؛

الشرطة  أفراد  سيما  وال  الصلة،  ذات  المهنية  الفئات  جميع  بين  االختياري  البروتوكول  نشر  (ج)    
الوطني  المجلس  وأعضاء  االجتماعيين  وا<خصائيين  اxعالم  وممثلي  العاّمين  والمدعين  والقضاة 

لشؤون ا<سرة والوزارات المعنية.

التدريب

ترحب اللجنة بأنشطة التدريب في مجال االتجار بالبشر التي ُنّظمت للقضاة والمدعين العاّمين بالتعاون مع   -١٤
في  الرسمية  الحدودية  النقاط  في  العاملين  الموظفين  وبتدريب  حكومية،  غير  ومنظمات  دولية  حكومية  منظمات 
كافية  غير  تزال  ال  االختياري  البروتوكول  على  التدريب  أنشطة  <ن  بالقلق  تشعر  لكنها  االتجار،  ضحايا  تحديد  مجال 

بشكل عام وال تصل إلى جميع المهنيين العاملين مع ا<طفال ومن أجلهم.

المشمولة  المجاالت  جميع  على  التخصصات  متعددة  تدريب  برامج  الطرف  الدولة  تضع  بأن  اللجنة  توصي   -١٥
المصلحة.  أصحاب  من  وغيرها  المحلية  المجتمعات  مشاركة  على  تقوم  عملية  طريق  عن  االختياري  بالبروتوكول 
ومن  ا<طفال  مع  يعملون  وأفراد  ومؤسسات  مهنية  فئات  من  الشأن  أصحاب  لجميع  التدريب  هذا  إتاحة  وينبغي 
أجلهم. وتوصي اللجنة كذلك بأن تكفل الدولة الطرف إجراء تقييم منهجي لجميع برامج التدريب على البروتوكول 

االختياري بغية تعزيز تأثيرها ومدى أهميتها.

تخصيص الموارد   

للخطط  الالزمة  الموارد  توفر  لضمان  سنوية  منح�  يخصص  العامة  الموازنة  قانون  أن  اللجنة  تالحظ   -١٦
الميزانية  مخصصات  عن  معلومات  وجود  لعدم  تأسف  لكنها  الطفل،  بحقوق  المتعلقة  الوطنية  واالستراتيجيات 

المرصودة بوضوح <نشطة مصممة تحديد� لتنفيذ البروتوكول االختياري من قبل الوزارات المعنية.

بطرق  االختياري،  البروتوكول  لتنفيذ  واضحة  ميزانية  مخصصات  الطرف  الدولة  تحدد  بأن  اللجنة  توصي   -١٧
منها رصد مخصصات من الميزانية العادية للموارد البشرية والتقنية والمالية الالزمة لوضع برامج تتصل بأحكام 
البروتوكول االختياري، وال سيما في مجال التحقيقات الجنائية والمساعدة القانونية والتعافي البدني والنفسي 

للضحايا.

منع بيع اoطفال واستغاللهم في البغاء وفي المواد اsباحية (الفقرتان 1   -Sخامس
و2 من المادة 9)

التدابير المعتمدة لمنع وقوع الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول االختياري

خاص  وبشكل  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  لمنع  ات³ِخذت  التدابير  بعض  أن  اللجنة  تالحظ   -١٨
لمنع وصول ا<طفال إلى المواد اxباحية على اxنترنت، لكنها تشعر بالقلق الستمرار النقص في التدابير الوقائية 
ا<سباب  تحديد  إلى  الهادفة  التدابير  عن  فضًال  جنسي�،  ا<طفال  الستغالل  التصدي  أجل  من  ا<هداف  المحددة 
خاصة،  وبصورة  لها.  والتصدي  الجرائم  تلك  وحجم  االختياري  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  لجميع  الجذرية 

تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ)        عدم تقديم تعريف أو قائمة معايير لتحديد فئة "ا<سر المعرضة" للعنف المنزلي، على الرغم من   
أن وزارة التنمية االجتماعية وضعت قاعدة بيانات بها؛

(ب)    عدم كفاية التدابير المتخذة لمكافحة التمييز والعنف القائمين على نوع الجنس، اللذين يشّكالن   
عامَلين رئيسيين في بيع ا<طفال واستغاللهم في البغاء وفي المواد اxباحية. وفي هذا الصدد، 
تعرب اللجنة عن قلق شديد إزاء حجم التمييز والعنف الممارسين ضد الفتيات في الدولة الطرف؛

(ج)      النقص الكبير فيما ُنّفذ أثناء الفترة المشمولة بالتقرير من أنشطة محددة تستهدف ا<طفال في   
أوضاع هشة، مثل ا<طفال الالجئين المعرضين بشكل خاص لالستغالل الجنسي واالتجار.

توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف نهج� شامًال ومحدد ا<هداف يتصدى لlسباب الجذرية للجرائم   -١٩
اللجنة  تحث  خاصة،  وبصورة  هشاشة.  ا<وضاع  أكثر  في  ا<طفال  على  ويركز  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة 

الدولة الطرف على ما يلي:

(أ)         تعزيز استراتيجيات الحد من الفقر وتدابير الحماية االجتماعية الداعمة لlسر المحرومة والمهمشة،   
دعم  أجل  من  ا<طفال،  حول  تتمحور  التي  المبكر  التدخل  برامج  لتنفيذ  معايير  وضع  طريق  عن 

الوالدين لالضطالع على نحو أفضل بمسؤولياتهم في رعاية ا<طفال وحمايتهم؛

(ب)    اجتثاث التمييز والعنف القائمين على نوع الجنس، وبشكل خاص إلغاء ما ال يزال نافذ� من قوانين   
تمّيز ضد النساء والفتيات، وتجريم جميع أشكال العنف المنزلي، بما فيها االغتصاب الزوجي، دون 

مزيد من اxبطاء؛

عامة،  توعية  برامج  وتنفيذ  االختياري  بالبروتوكول  المشمـولة  للجـرائم  الجـذرية  لlسبـاب  التصـدي  (ج)       
خاص  بشكل  المعرضين  ضعف�  ا<طفال  أشد  هوية  تحديد  أجل  من  عامة،  حوارات  عن  فضًال 
للوقوع ضحايا للجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري، بمن فيهم ا<طفال الذين يعيشون في 
فقر وا<طفال المهاجرون والالجئون ومجهولو النسب، وحمايتهم وتزويدهم بما يلزم من دعم 

ومساعدة؛

(د)     تعزيز الوعي بالقواعد والمفاهيم االجتماعية المتعلقة باستغالل ا<طفال في البغاء وفي المواد   
اxباحية وفهمها بغية تغيير مواقف ا<شخاص الذين يطلبون الخدمات الجنسية وسلوكهم.

بيع اoطفال

تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء انتشار ممارسة الزواج المبكر والقسري على نطاق واسع في الدولة الطرف،   -٢٠
وهي ممارسة تصل أحيان� إلى حد بيع ا<طفال. وتشعر اللجنة بقلق خاص أيض� إزاء التقارير التي تتحدث عن فتيات 
زواج  يسمى  ما  أجل  من  ا<ردن  إلى  ُيرَسلن  العمر،  من  عشرة  الحادية  تتجاوز  لم  من  منهن  صغيرات،  عراقيات 
المتعة، وهو زواج ينتهي بعد مدة محددة مسبق� تتلقى فيه ا<سرة مبلغ� مالي� مقابل الفتاة ويتمكن "الزوج" من 
عصابات  في  قسر�  أقحموهن  الفتيات  هؤالء  بعض  "أزواج"  بأن  أيض�  التقارير  وتفيد  جنسي�.  واستغاللها  إيذائها 

االتجار بالبشر. 

للحظر  الفعال  التطبيق  لضمان  وفورية  صارمة  تدابير  اعتماد  على  بقوة  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢١
القانوني لزواج ا<طفال. وبصورة خاصة، ينبغي للدولة الطرف ما يلي:

(أ)       ضمان مساءلة جميع الضالعـين فـي بيـع الفتيـات <غـراض الـزواج القســــري واxيــذاء الجنســـــــي   
واالستغالل الجنسي، وإنزال عقوبات بهم تتناسب مع جسامة الجريمة؛

(ب)     وضع نظام فعال وتنفيذه بالتعاون مع بلدان الجوار من أجل منع بيع الفتيات <غراض الزواج المبكر   
أو القسري.

أطفال السياحة بدافع ممارسة الجنس مع 

إجراءات  أو  تشريعات  أي  اعتماد  لعدم  تأسف  لكنها   ،(١٩٩٨ لعام   ٢٠ السياحة (رقم  قانون  اللجنة  تالحظ   -٢٢
محددة من أجل منع ظاهرة السياحة بدافع ممارسة الجنس مع أطفال، ا¦خذة في الزيادة في الدولة الطرف، 

ومكافحتها بشكل كامل.

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان اتخاذ تدابير فاعلة من أجل منع السياحة بدافع ممارسة الجنس   -٢٣
على  الدعوة  مجال  في  أنشطة  تنّفذ  أن  أيض�  الطرف  للدولة  وينبغي  فعالة.  بصورة  ومكافحتها  ا<طفال  مع 
تنشر  وأن  ا<طفال،  مع  الجنس  ممارسة  بدافع  السياحة  عن  الناجمة  الضارة  ا¦ثار  لتبيان  السياحة  صناعة  صعيد 
تشجع  وأن  السياحة،  ووكاالت  السفر  وكالء  أوساط  في  واسع  نطاق  على  السياحة  <خالقيات  العالمية  المدونة 

تلك الشركات على توقيع مدونة قواعد السلوك لحماية ا<طفال من االستغالل الجنسي في السفر والسياحة.

حظر بيع اoطفال واستغاللهم في المواد اsباحية وفي البغاء، والمسائل   -Sسادس
ذات الصلة (المادة 3، والفقرتان 2 و3 من المادة 4، والمواد 5 و6 و7)

أو الجزائية القائمة القوانين واللوائح الجنائية 

بعض  إدراج  رغم  بعد،  بالكامل  االختياري  للبروتوكول  تمتثل  لم  الطرف  الدولة  أن  بقلق  اللجنة  تالحظ   -٢٤
جسم  بأعضاء  االنتفاع  وقانون   ٢٠٠٩ لعام   ٩ رقم  بالبشر  االتجار  منع  قانون  مثل  الوطنية،  القوانين  في  أحكامه 

اxنسان رقم ٢٣ لعام ١٩٧٧. وبصورة خاصة، تالحظ اللجنة بقلق ما يلي:

ـ³ن قانــون العقــــوبات تعريف� واضــــح� لجريمة استغالل ا<طفال في البغاء، أو عقوبات  (أ)       عدم تضمـ  
تتناسب مع جسامة الجريمة؛

في  ا<طفال  استغالل  على  تنطبق  التي  العقوبات،  قانون  من   ٣١٠ المادة  في  ازدرائية  عبارات  ورود  (ب)     
بفساد  "المعروفات  من  اعُتبرن  إن  للفتيات  الجنسي  االستغالل  لتبرير  ُتستخدم  أن  يمكن  البغاء، 

ا<خالق"؛

الحيازة  تجريم  أو  اxباحية  المواد  في  ا<طفال  استغالل  جريمة  إلى  محدد  بشكل  اxشارة  عدم  (ج)      
المواد  ببيع  تتعلق  التي  العقوبات  قانون  من   ٣١٩ المادة  في  بأطفال  تتعلق  إباحية  لمواد  الخاصة 

البذيئة أو المفِسدة لlخالق وتوزيعها؛

(د)     عدم تطرق تشريعات الدولة الطرف إلى جميع أشكال بيع ا<طفال الواردة في المادتين ٢ و٣ من   
البروتوكول االختياري، وهي جريمة مشابهة لالتجار با<شخاص لكنها ليست متطابقة معها.

البرتوكول  من  و٣   ٢ للمادتين  بالكامل  ليمتثل  العقوبات  قانون  تنقح  أن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢٥
االختياري. وبصورة خاصة، ينبغي للدولة الطرف ما يلي:

من  ٢(ب)  المادة  عليه  نصت  كما  البغاء  في  ا<طفال  الستغالل  تعريف�  العقوبات  قانون  تضمين  (أ)       
البروتوكول االختياري، وضمان أن القانون ينص على عقوبات مناسبة للجريمة ويفرضها؛

(ب)     إزالة جميع ا<حكام االزدرائية من قانون العقوبات دون إبطاء، وضمان أن القانون ينص على عقوبات   
تتناسب مع جسامة الجريمة وال يتيح أي أعذار لمرتكبي الجرائم؛

تتعلق  التي  اxباحية  المواد  حيازة  مجرد  تجريم  وضمان  العقوبات،  قانون  من   ٣١٩ المادة  تعديل  (ج)      
بأطفال؛

(د)       تعريف جميع أشكال بيع ا<طفال وتجريمها على النحو السليم.  

المالحقة القضائية

يساور اللجنة قلق بالغ إزاء التقارير العديدة التي تفيد بإجبار الفتيات الالجئات السوريات على البغاء.  -٢٦

في  البغاء  على  ُأجبرن  الالتي  الفتيات  xنقاذ  فاعلية  أكثر  تدابير  اتخاذ  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢٧
تقريرها  في  تورد  أن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  وتحث  العدالة.  إلى  الجرائم  هذه  مرتكبي  وإحالة  الطرف  الدولة 
ولوحقوا  عليهم  القبض  ُألقي  الذين  ا<شخاص  عدد  عن  تفصيلية  معلومات  االتفاقية  بموجب  المقدم  المقبل 

قضائي� وُأحيلوا إلى العدالة وأدينوا، فضًال عن العقوبات التي ُأنِزلت بهم.

مسؤولية اoشخاص االعتباريين 

االتجار  منع  قانون  من   ١١ المادة  بموجب  االعتباريين  ا<شخاص  بمسؤولية  تعترف  الدولة  أن  اللجنة  تالحظ   -٢٨
بالبشر رقم ٩ لعام ٢٠٠٩، لكن القلق يساورها <ن القوانين ال تنص صراحة على مسؤولية ا<شخاص االعتباريين في 

الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري.

ن الدولة الطرف مسؤولية ا<شخاص االعتباريين الضالعين في أي جرائم مشمولة  توصي اللجنة بأن ُتضمِّ  -٢٩
الجرائم  خطورة  مع  تتناسب  قانونية  عقوبات  تفرض  وأن  صريح،  بشكل  التشريعات  في  االختياري  بالبروتوكول 

المرتَكبة.

الوالية القضائية خارج اsقليم وتسليم المجرمين

تعرب اللجنة عن القلق <ن تشريعات الدولة الطرف ال تزال غير واضحة بشأن فرض واليتها القضائية خارج   -٣٠
الذين  ا<شخاص  تسليم  وإمكانية  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  بجميع  يتعلق  فيما  إقليمها 

يرتكبون جرائم يشملها البروتوكول االختياري.

القضائية  واليتها  فرض  من  نها  تمكِّ المحلية  تشريعاتها  أن  ضمان  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣١
وممارستها خارج إقليمها فيما يتعلق بجميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري. وتوصي اللجنة أيض� بأن 
تستخدم الدولة المادة ٥ من البروتوكول االختياري أساس� قانوني� لتسليم المجرمين في حال عدم وجود اتفاق 

ثنائي.

سابعS- حماية حقوق اoطفال الضحايا (المادة 8، والفقرتان 3 و4 من المادة 9)

التدابير المعتمدة لحماية حقوق اoطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول 
االختياري ومصالحهم

استخدام  تجيز  التي  الجزائية  المحاكمات  أصول  قانون  من   ١٥٩ المادة  أحكام  إلى  بإيجابية  اللجنة  تنظر   -٣٢
اللجنة  لكن  بشهادتهم.  اxدالء  عند  العمر  من  عشرة  الثامنة  يكملوا  لم  الذين  للشهود  حمايًة  الحديثة  التقنية 
تشعر بالقلق إزاء عدم تزويد ا<طفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري بمساعدة قضائية مجانية 

أو دعم من أخصائيين نفسيين واجتماعيين معنيين با<طفال أثناء إجراءات العدالة الجنائية.

في ضوء الفقرة ٣ من المادة ٩ في البروتوكول االختياري، تحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة حماية   -٣٣
وبصورة  عليها.  والشهود  االختياري  البروتوكول  بموجب  المحظورة  الجرائم  ضحايا  لlطفال  كاملة  تشريعية 

خاصة، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

وحماية  والمحاكمة  التحقيق  إجراءات  طيلة  لهم  مراعية  بطريقة  الضحايا  ا<طفال  معاملة  (أ)      
خصوصيتهم؛

واجتماعيين  نفسيين  أخصائيين  من  ودعم  مجانية  قانونية  بمساعدة  الضحايا  ا<طفال  تزويد  (ب)    
معنيين با<طفال أثناء إجراءات العدالة الجنائية؛

وجلسات  القضائية  والمالحقة  التحقيق  أثناء  عليه  والمدعى  الطفل  بين  المباشر  االتصال  تجنب  (ج)      
لعمليات  الفعلي  االستخدام  لضمان  والمالية  والتقنية  البشرية  الموارد  كل  وتوفير  االستماع، 

التحقيق السرية؛

(د)      اتخاذ تدابير قانونية وعملية لكفالة حماية ا<طفال الشهود من ا<عمال االنتقامية.  

تعافي الضحايا وإعادة إدماجهم

غير  المنظمات  اتخذتها  التي  والتدابير   ٢٠٠٧ الثاني/يناير  كانون  في  ا<سري  الوفاق  دار  افتتاح  اللجنة  تالحظ   -٣٤
الحكومية التي سلط تقرير الدولة الطرف الضوء عليها، لكنها تأسف لعدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة 
وتدابير  والنفسي،  البدني  والتعافي  االجتماعي  اxدماج  إعادة  في  المساعدة  صعيد  على  الدولة  مستوى  على 
تيسير الحصول على المعلومات ذات الصلة بهذه الخدمات. وعالوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء النقص في 
إيداع  إلى  يؤدي  ما  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  لضحايا  المخصصة  المباشر  المأوى  خدمات  توفير 

الضحايا ا<طفال في مرافق االحتجاز.

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:  -٣٥

دون  االحتجاز  مرافق  من  االختياري  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  ضحايا  ا<طفال  جميع  إخراج  (أ)       
إبطاء؛

ومساعدة  مالئم  بمأوى  االختياري  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  ضحايا  ا<طفال  تزويد  ضمان  (ب)     
مالئمة من أجل إعادة إدماجهم االجتماعي وتعافيهم البدني والنفسي؛

(ج)      طلب المساعدة التقنية من اليونيسيف والمنظمة الدولية للهجرة في تنفيذ هذه التوصيات.  

ثامنS- المساعدة والتعاون على الصعيد الدولي (المادة 10)

االتفاقات المتعددة اoطراف والثنائية واsقليمية

تواصل  أن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تشجع  االختياري،  البروتوكول  من   ١٠ المادة  من   ١ الفقرة  ضوء  في   -٣٦
تعزيز التعاون الدولي عن طريق ترتيبات متعددة ا<طراف وإقليمية وثنائية، وبخاصة مع بلدان الجوار، بوسائل منها 
المشمولة  الجرائم  منع  على  القدرة  زيادة  بغية  الترتيبات،  هذه  وتنفيذ  لتنفيذ  الالزمة  وا¦ليات  اxجراءات  تعزيز 

بالبروتوكول االختياري والكشف عنها والتحقيق فيها ومالحقة المسؤولين عن أي منها قضائي� ومعاقبتهم.

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعاونها مع وكاالت ا<مم المتحدة وبرامجها، مثل منظمة   -٣٧
إلى  تهدف  تدابير  وتنفيذ  وضع  في  الحكومية،  غير  المنظمات  عن  فضًال  للطفولة (اليونيسيف)،  المتحدة  ا<مم 

تنفيذ البروتوكول االختياري بصورة فعالة.

تاسعS- المتابعة والنشر

التوصيات،  لهذه  الكامل  التنفيذ  لضمان  الالزمة  التدابير  جميع  الطرف  الدولة  تتخذ  بأن  اللجنة  توصي   -٣٨
بوسائل منها إحالتها إلى الملك والوزارات الحكومية المعنية والبرلمان والسلطات الوطنية والمحلية، فضًال عن 

المحكمة العليا، للنظر فيها على النحو الالزم واتخاذ مزيد من اxجراءات بشأنها.

الطرف  الدولة  قدمتها  التي  الخطية  والردوُد  التقريُر  واسع  نطاق  على  ُيتاح  بأن  اللجنة  وتوصي   -٣٩
والمالحظات الختامية ذات الصلة التي اعتمدتها اللجنة، بما في ذلك عن طريق اxنترنت، للناس عامة ولمنظمات 
المجتمع المدني ومجموعات الشباب والفئات المهنية وا<طفال، بغية إثارة النقاش بشأن البروتوكول االختياري 

والتوعية به وتنفيذه ورصده.

عاشر�- التقرير المقبل

عمًال بالفقرة ٢ من المادة ١٢ من البروتوكول االختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تورد مزيد� من   -٤٠
المعلومات عن تنفيذ البروتوكول االختياري في تقريرها الدوري المقبل الذي سُيقدم عمًال بالمادة ٤٤ من اتفاقية 

حقوق الطفل.

ثالثS-  تدابير التنفيذ العامة

التنسيق

وزارة  وأن  االختياري  البروتوكول  تنفيذ  عن  الرئيسية  المسؤولية  تتحمل  الدفاع  وزارة  أن  اللجنة  تالحظ   -٥
مكلفة  هيئة  وجود  عدم  إزاء  يساورها  القلق  ولكن  الصدد،  ذلك  في  أيض�  المسؤولية  من  شيئ�  تتحّمل  الداخلية 

بتنسيق التنفيذ الشامل والفعال للبروتوكول االختياري في عموم الدولة الطرف.

البروتوكول  تنفيذ  عن  الكلية  بالمسؤولية  ُيكلف  حكومي  كيان  تعيين  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٦
االختياري، وعلى إنشاء آلية مؤسسية لتنسيق تنفيذ البروتوكول االختياري على نحو فعال فيما بين الوزارات وغيرها 

من الكيانات الحكومية والشركاء الحكوميين.

تخصيص الموارد

تأسف  لكنها  لالجئين،  المساعدة  تقديم  أجل  من  ضخمة  موارد  تنفق  الطرف  الدولة  أن  اللجنة  تالحظ   -٧
لعدم توفر معلومات عن مخصصات الميزانية المرصودة لتنفيذ البروتوكول االختياري.

توصي اللجنة بأن ترصد الدولة الطرف مخصصات ميزانية كافية لتنفيذ البروتوكول االختياري على وجه   -٨
التحديد.

النشر والتوعية

المصلحة  أصحاب  على  وتوزيعه  الرسمية  الجريدة  في  االختياري  البروتوكول  نشر  اللجنة  تالحظ   -٩
المتخذة  التدابير  كفاية  لعدم  تأسف  لكنها  االختياري،  البروتوكول  يشملها  التي  المجاالت  في  المتخصصين 
للجرائم  ضحايا  ا<طفال  وقوع  إلى  تؤدي  قد  التي  وا<خطار  اxبالغ،  آليات  سيما  وال  وأحكامه،  بمبادئه  للتوعية 

المشمولة بالبروتوكول االختياري، وهو ما اعترفت به الدولة الطرف نفسها.

توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف نشر مبادئ البروتوكول االختياري وأحكامه على نطاق واسع بين   -١٠
الناس عامة وبين ا<طفال وأسرهم.

التدريب

ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لوضع برامج لتدريب أفراد القوات المسلحة والشرطة،   -١١
وxذكاء الوعي بحقوق اxنسان والقانون الدولي اxنساني بين أفراد قواتها ا<منية. لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم 

تلقي فئات أخرى من المهنيين ذوي الصلة تدريب� مناسب� على أحكام البروتوكول االختياري.

ا<طفال،  بشؤون  ُيعنون  الذين  للمهنيين  االختياري  البروتوكول  أحكام  على  تدريب  بتوفير  اللجنة  توصي   -١٢
والقضاة  والمحامين  والشرطة  الدولية  السالم  حفظ  قوات  وأفراد  الهجرة  وسلطات  المعلمين  سيما  وال 

والعاملين في المجال الطبي وا<خصائيين االجتماعيين والصحفيين.

البيانات

بنزاعات  متأثرة  بلدان  من  قادمين  الطرف  الدولة  في  الالجئين  ا<طفال  من  كبير  عدد  وجود  إلى  نظر�   -١٣
مسلحة، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود نظام مركزي لجمع البيانات من أجل تحديد هوية وتسجيل جميع 
ا<طفال الالجئين في ا<راضي الخاضعة لوالية الدولة الطرف القضائية الذين ُيحتمل أن يكونوا ُجندوا في أعمال 

عدائية في الخارج أو اسُتخدموا فيها.

هوية  وتحديد  تسجيل  أجل  من  البيانات  لجمع  مركزي�  نظام�  الطرف  الدولة  تنشئ  بأن  اللجنة  توصي   -١٤
أو  الخارج  في  عدائية  أعمال  في  ُجندوا  يكونوا  أن  ُيحتمل  الذين  القضائية  لواليتها  الخاضعين  ا<طفال  جميع 
اسُتخدموا فيها. وتوصي اللجنة أيض� بأن تضمن الدولة الطرف جمع� سليم� للبيانات الخاصة با<طفال الالجئين 
أمور  جملة  حسب  البيانات  جميع  تصنيف  وينبغي  الممارسات.  هذه  لمثل  ضحايا  وقعوا  الذين  اللجوء  وملتمسي 
الزمنية  المدة  عن  فضًال  االقتصادية،  االجتماعية  والخلفية  اxثني  وا<صل  والجنسية  والسن  الجنس  منها 

الستخدام الطفل.

رابعS- الوقاية

التجنيد الطوعي

تالحظ اللجنة عدم وجود متطوعين في القوات المسلحة في الدولة الطرف. ولكنها تعرب عن قلقها   -١٥
إزاء المادة ٢/١٢ من قانون ا<من العام التي تجيز تعيين ا<شخاص الذين يزيد عمرهم عن السابعة عشرة ضباط� 

في ا<من العام.

ثمانية  إلى  وترفعه  العام  ا<من  لضباط  الطوعي  التجنيد  سن  الطرف  الدولة  تراجع  بأن  اللجنة  توصي   -١٦
عشرة سنة من أجل تعزيز حماية ا<طفال وتدعيمها عن طريق اعتماد معيار قانوني أعلى بشكل عام.

التثقيف في مجاَلي حقوق اsنسان والسالم

ومفاهيم  السالم  مجاَلي  في  التثقيف  xدماج  الطرف  الدولة  تتخذها  التي  بالمبادرات  اللجنة  ترحب   -١٧
اxنسان  حقوق  مجاَلي  في  التثقيف  إدراج  لعدم  تأسف  لكنها  المدرسية.  المناهج  في  اxنساني  الدولي  القانون 
والسالم، وكذلك المعرفة بالبروتوكول االختياري، كجزء إلزامي في مناهج التعليم االبتدائي والثانوي وفي برامج 

تدريب المعلمين.

توصي اللجنة بأن تدمج الدولة الطرف التثقيف اxلزامي في مجاَلي حقوق اxنسان والسالم في مناهج   -١٨
جميع المدارس، بما فيها المدارس العسكرية، مع اxشارة بشكل خاص إلى البروتوكول االختياري.

خامسSً- الحظر والمسائل ذات الصلة

التشريعات واللوائح الجنائية النافذة

تالحظ اللجنة تعليق االستدعاء إلى الخدمة الوطنية حتى إشعار الحق، لكنها تعرب عن القلق إزاء التباين   -١٩
السن  تتراوح  إذ  الطرف،  الدولة  تشريعات  عليه  تنص  كما  المسلحة  القوات  في  اxلزامي  للتجنيد  الدنيا  السن  في 
المسلحة  القوات  لتجنيد  صريحين  وتجريم  حظر  وجود  لعدم  أيض�  القلق  اللجنة  ويساور  سنة.  و١٨   ١٥ بين  الدنيا 
الشركات  ولتشغيل  العدائية،  ا<عمال  في  واستخدامهم  ا<طفاَل  للدولة  التابعة  غير  المسلحة  والجماعات 
ا<منية الخاصة ا<طفاَل واستخدامهم. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك <ن التشريعات في الدولة الطرف ال تحدد 
للمحكمة  ا<ساسي  روما  نظام  في  طرف  ا<ردن  أن  مع  حرب،  جريمة  بوصفه  سنة   ١٥ سن  دون  ا<طفال  تجنيد 

الجنائية الدولية.

تحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء مراجعة شاملة لتشريعاتها من أجل مواءمتها بالكامل مع مبادئ   -٢٠
البروتوكول االختياري وأحكامه، وال سيما:

للدولة  التابعة  غير  المسلحة  والجماعات  المسلحة  القوات  لتجنيد  صريحين  وتجريم  حظر  فرض  (أ)       
ا<طفاَل  الخاصة  ا<منية  الشركات  ولتشغيل  العدائية،  ا<عمال  في  واستخدامهم  ا<طفاَل 

واستخدامهم؛

(ب)     ضمان أن جريمة التجنيد غير القانوني لlطفال على يد القوات المسلحة والجماعات المسلحة غير   
التابعة للدولة تنطبق في زمن السلم وزمن الحرب على السواء؛

(ج)      تحديد تجنيد ا<طفال دون سن ١٥ سنة بوصفها جريمَة حرب ومعاقبة مرتكبيها؛  

الخاصة  وا<منية  العسكرية  الشركات  على  ل¯شراف  محلية  تنظيمية  تشريعات  اعتماد  ضمان  (د)     
ومساءلتها، وتنفيذ هذه التشريعات.

تجنيد الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة اoطفاَل واستخدامها لهم

الالجئين  ا<طفال  السورية  المسلحة  الجماعات  بتجنيد  تفيد  التي  التقارير  إزاء  بالغ  قلق  عن  اللجنة  تعرب   -٢١
السوريين من مخيمات الالجئين في الدولة الطرف واستخدامهم في أدوار قتالية وأدوار داعمة في آن واحد.

تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع تدابير فعالة بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة من أجل   -٢٢
لتلك  وتحقيق�  المسلحة.  النزاعات  في  لُيستخدموا  مجاورة  بلدان  إلى  وإرسالهم  تجنيدهم  من  ا<طفال  حماية 
الغاية، ينبغي للدولة الطرف أن تنظم حمالت توعية بشأن وضع ا<طفال الذين ُيزج بهم في النزاعات المسلحة، 
مخيمات  في  يعيشون  الذين  للمراهقين  مالئمة  وترفيهية  تعليمية  أنشطة  توفير  أجل  من  جهودها  تكثف  وأن 

الالجئين كوسيلة تمنع على نحو فعال تجنيدهم على يد الجماعات المسلحة.

الوالية القضائية خارج اsقليم

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إنشاء والية قضائية خارج إقليمها وممارسة تلك الوالية فيما   -٢٣
الصلة  ذات  الدولية  الصكوك  أيض�  ذلك  في  تراعي  وأن  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  بجميع  يتعلق 

التي هي طرف فيها، بما فيها نظام روما ا<ساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

 

تسليم المجرمين

المشمولة  الجرائم  مرتكبي  لتسليم  المزدوج  التجريم  شرط  الطرف  الدولة  تلغي  بأن  اللجنة  توصي   -٢٤
ذات  الثنائية  وإجراءاتها  معاهداتها  جميع  في  بالكامل  الجرائم  هذه  إدماج  تضمن  وبأن  االختياري،  بالبروتوكول 

الصلة.

سادسS- الحماية والتعافي وإعادة اsدماج 

التدابير المتخذة لحماية حقوق اoطفال الضحايا

تعرب اللجنة عن القلق إزاء كثرة حاالت اxعادة القسرية والترحيل لlسر وا<طفال الفلسطينيين الفارين   -٢٥
من النزاع في الجمهورية العربية السورية على مدار السنوات الثالث الماضية.

الكاملة لlطفال الفلسطينيين وأسرهم الفارين  الحماية  الدولة الطرف على ضمان توفير  تحث اللجنة   -٢٦
الرفض  عدم  ذلك  في  بما  القسرية،  اxعادة  عدم  بمبدأ  الكامل  التقيد  وضمان  السورية،  العربية  الجمهورية  من 
من  وأسرهم  اللجوء  وملتمسي  الالجئين  ا<طفال  جميع  تمّكن  تضمن  أن  الطرف  للدولة  وينبغي  الحدود.  عند 

الحصول على إجراءات منصفة وفعالة لتحديد وضعهم، دون تمييز.

أجل التعافي البدني والنفسي وإعادة اsدماج االجتماعي تقديم المساعدة من 

لكنها  السوريين،  الالجئين  ا<طفال  إلى  الطرف  الدولة  تقدمها  التي  الهائلة  بالمساعدات  اللجنة  تعترف   -٢٧
أن  ُيحتمل  اللجوء الذين  وملتمسي  الالجئين  ا<طفال  هوية  لتحديد  كاٍف  اهتمام  إيالء  عدم  بالغ إزاء  بقلق  تشعر 
محدودية  إزاء  أيض�  قلق  اللجنة  ويساور  بالنزاع.  مرتبطة  صدمات  إلى  تعرضوا  أو  النزاع  في  شاركوا  يكونوا 
المساعدة على التعافي البدني والنفسي التي تلقاها ا<طفال السوريون الذين يعانون من ضيق شديد وإعاقات 
حسية أو ذهنية أو عقلية نتيجة تعرضهم للعنف والمحن المرتبطة بالحرب في الجمهورية العربية السورية أو 

مشاهدتهم لها. 

توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تدريب� منهجي� على التحديد المبكر لهوية ا<طفال الذين ُيحتمل   -٢٨
العاملين  وخاصة  أجلهم،  من  أو  ا<طفال  مع  العاملين  المهنيين  جميع  إلى  به  تأثروا  أو  النزاع  في  شاركوا  أنهم 
للدولة  وينبغي  والطب.  التعليم  مجالي  في  والعاملين  الجيش،  وأفراد  الهجرة،  ودوائر  الحدودية  النقاط  في 
أن  ُيحتمل  الذين  اللجوء  وملتمسي  الالجئين  ا<طفال  إلى  المقدمين  والدعم  المساعدة  تعزز  أن  أيض�  الطرف 
يكونوا شاركوا في النزاع أو تعرضوا إلى الصدمة والتشريد المرتبطين بالنزاع، وتزويدهم بدعم ومساعدة خاصة، 
بطرق منها طلب المساعدة من الشركاء الدوليين والوكاالت الدولية من أجل وضع برامج لتعافي هؤالء ا<طفال 

البدني والنفسي.

سابعS- المساعدة والتعاون الدوليان 

التعاون الدولي

الخاصة  والممثلة  ا<حمر  للصليب  الدولية  اللجنة  مع  تعاونها  الطرف  الدولة  تواصل  بأن  اللجنة  توصي   -٢٩
منظمة  مع  أكبر  بشكل  التعاون  إمكانية  في  تنظر  وأن  وتعززه،  المسلح  والنزاع  با<طفال  المعنية  العام  لlمين 

ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وغيرها من كيانات ا<مم المتحدة في تنفيذ البروتوكول االختياري.

ثامنS- المتابعة والنشر

التوصيات،  لهذه  الكامل  التنفيذ  لضمان  الالزمة  التدابير  جميع  الطرف  الدولة  تتخذ  بأن  اللجنة  توصي   -٣٠
بوسائل منها إحالتها إلى البرلمان والوزارات المعنية، بما فيها وزارة الدفاع، والمحكمة العليا والسلطات المحلية 

للنظر فيها على النحو الالزم واتخاذ مزيد من اxجراءات بشأنها.

وتوصي اللجنة بأن ُيتاح التقرير ا<ولي والردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف والمالحظات الختامية   -٣١
ولمنظمات  عامة  للناس  اxنترنت،  طريق  عن  ذلك  في  بما  واسع،  نطاق  على  اللجنة  اعتمدتها  التي  الصلة  ذات 
المجتمع المدني ومجموعات الشباب والفئات المهنية وا<طفال، بغية إثارة النقاش بشأن البروتوكول االختياري 

والتوعية به وتنفيذه ورصده.

تاسعS- التقرير المقبل

عمًال بالفقرة ٢ من المادة ٨ من البروتوكول االختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تورد مزيد� من   -٣٢
المعلومات عن تنفيذ البروتوكول االختياري وهذه المالحظات الختامية في تقريرها الدوري المقبل الذي سُيقدم 

عمًال بالمادة ٤٤ من اتفاقية حقوق الطفل.

(NCFA) تم النشر من قبل المجلس الوطني لشؤون ا<سرة
من خالل المساعدة الفنية والماليةالتي قدمتها منظمة ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسف)

اoردن : المالحظات الختامية
والتوصيات

اللجنة الدولية لحقوق الطفل

(١٥)

والبروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل والمعنية ببيع ا<طفال، واستغالل ا<طفال في البغاء، واستخدام 
ا<طفال في المواد اxباحية في اجتماعيها رقم ١٨٧٩ و١٨٧٨ (انظر CRC/C/SR. ١٨٧٩) اللذين تم عقدهما في ٢٧ أيار 

من عام ٢٠١٣، وتم اعتماده في االجتماع رقم ١٩٠١ الذي تم عقده في ١٣ حزيران من عام ٢٠١٤.

الرابع  الدوريين  للتقريرين  الجامع  بالتقرير  المتعلقة   - الختامية  والتوصيات  المالحظات  نشر  من  الغرض  إن 
بإشراك  والمتعلقة  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياريين  البروتوكولين  بموجب  ا<ولية  والتقارير  والخامس 
إنتاج  في  ا<طفال  واستخدام  البغاء،  في  ا<طفال  واستغالل  ا<طفال،  وبيع  المسلحة،  النزاعات  في  ا<طفال 
والبرلمانيون  الحكومية،  الوكاالت  ذلك  في  بما  المعنية  المؤسسات  جميع  أن  من  التأكد  هو  اxباحية -  المواد 
الموكل  الدور  يلعبون  وا<طفال  المدني،  والمجتمع  المتحدة،  ا<مم  ووكاالت  الحكومية،  غير  والمنظمات 
حياة  على  إيجابي  تأثير  بالتالي  لهم  وكان  الختامية،  والتوصيات  للمالحظات  الفعال  التنفيذ  ضمان  في  إليهم 
مجال  في  النظر  مسؤولية  المعنية  المؤسسات  وتتحمل  ا<ردن.  في  الطفل  حقوق  واوضاع  ا<طفال 
مسؤولياتهم، وخبراتهم، زمعارفهم، ولعب الدور المنوط بکل منهم من أجل ضمان تنفيذ هذه المالحظات 

والتوصيات الختامية.

اتفاقية حقوق الطفل
Distr.: Generalا<مم المتحدة

8 July 2014
Original: English

لجنة حقوق الطفل
المالحظات الختامية على التقرير المقدم من اoردن بموجب الفقرة 1 من المادة 12 من 
البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع اoطفال واستغالل اoطفال في 

البغاء وفي المواد اsباحية@

نظرت اللجنة في التقرير ا<ولي لlردن (CRC/C/OPSC/JOR/١) في جلستها ١٨٧٨ المعقودة في ٢٧ أيار/مايو   -١
 ١٣ في  المعقودة   ١٩٠١ جلستها  في  التالية  الختامية  المالحظات  واعتمدت   ،(١٨٧٨.CRC/C/SR الوثيقة  (انظر   ٢٠١٤

حزيران/يونيه ٢٠١٤.

أوًال- مقدمة

CRC/C/OPSC/-) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها ا<ولي وبردودها الخطية على قائمة القضايا  -٢
JOR/Q/١/Add.١). وتعرب عن تقديرها للحوار البّناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

وتذّكر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه المالحظات الختامية ينبغي أن ُتقرأ مقترنة بالمالحظات الختامية   -٣
والخامس  الرابع  للتقريرين  الجامع  الطرف  الدولة  بتقرير  يتعلق  فيما   ٢٠١٤ حزيران/يونيه   ١٣ في  اعُتمدت  التي 
البروتوكول  بموجب  المقدم  ا<ولي  وبتقريرها   ،(٤-٥/CRC/C/JOR/CO) الطفل  حقوق  اتفاقية  بموجب  المقدم 

.(١/CRC/C/OPAC/JOR/CO) االختياري بشأن اشتراك ا<طفال في المنازعات المسلحة

ثانيS- مالحظات عامة

الجوانب اsيجابية

ترحب اللجنة باعتماد قانون منع االتجار بالبشر رقم ٩ لعام ٢٠٠٩.  -٤

وترحب اللجنة كذلك بالتقدم المحرز في إنشاء المؤسسات واعتماد الخطط والبرامج الوطنية التي تيسر   -٥
تنفيذ البروتوكول االختياري، بما في ذلك:

إنشاء أفرقة وطنية لحماية ا<سرة؛ (أ)   

االستراتيجية الوطنية لمنع االتجار بالبشر التي أطِلقت في آذار/مارس ٢٠١٠؛ (ب)   

إنشاء وحدات مكافحة االتجار بالبشر. (ج)   

ثالثS- البيانات

جمع البيانات

 ،٢٠١٢ نيسان/أبريل  في  الجنائي  البحث  xدارة  تابعة  بالبشر  االتجار  لمكافحة  وحدة  إنشاء  اللجنة  تالحظ   -٦
وتكليفها بتسجيل جميع حاالت االتجار بالبشر وجميع البيانات ذات الصلة، وتالحظ توقيع مذكرة تفاهم لتدريب 
الدولة  إنشاء  عدم  إزاء  بالقلق  تشعر  لكنها  العاملين،  ا<طفال  عن  البيانات  جمع  وسائل  على  العمل  مفتشي 

الطرف نظام� لجمع البيانات عن جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري.

اتفاقية حقوق الطفل
Distr.: Generalا<مم المتحدة

7 July 2014
Arabic
Original: English

لجنة حقوق الطفل
المالحظات الختامية المتعلقة بالتقرير المقدم من اoردن بموجب الفقرة 1 من المادة 8 من 
البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك اoطفال في المنازعات المسلحة@

نظرت اللجنة في التقرير ا<ولي لlردن (CRC/C/OPAC/JOR/١) في جلستها ١٨٧٩ المعقودة في ٢٧ أيار/مايو   -١
٢٠١٣، واعتمدت المالحظات الختامية التالية في جلستها ١٩٠١ المعقودة في ١٣ حزيران/يونيه ٢٠١٤.

أوًال- مقدمة

CRC/C/OPAC/-) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها ا<ولي وردودها الخطية على قائمة المسائل  -٢
JOR/Q/١/Add.١). وُتعرب عن تقديرها للحوار البّناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

وتذّكر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه المالحظات الختامية ينبغي أن ُتقرأ مقترنة بالمالحظات الختامية   -٣
التي اعتمدتها اللجنة في ١٣ حزيران/يونيه ٢٠١٤ فيما يتعلق بتقرير الدولة الطرف الجامع للتقريرين الرابع والخامس 
البروتوكول  بموجب  المقدم  ا<ولي  وبالتقرير   ،(٤-٥/CRC/C/JOR/CO) الطفل  حقوق  اتفاقية  بموجب  المقدم 
CRC/C/OP-) باحيةxاالختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع ا<طفال واستغالل ا<طفال في البغاء وفي المواد ا

.(١/SC/JOR/CO

ثانيS-  مالحظات عامة

الجوانب اsيجابية

ترحب اللجنة بمختلف التدابير اxيجابية المتخذة في المجاالت المتصلة بتنفيذ البروتوكول االختياري، وال   -٤
سيما بما يلي:

(أ)      الجهود الهائلة التي تبذلها الدولة الطرف من أجل استيعاب آالف الالجئين السوريين، بمن فيهم   
بتكلفة  أو  مجان�  العامة  الخدمات  من  كثير  على  الحصول  من  وتمكينهم  أراضيها،  في  ا<طفال، 

زهيدة؛

(ب)     كون ا<ردن أول بلد في الشرق ا<وسط تقّيد بالمهلة التي حددتها اتفاقية حظر استعمال وتخزين   
وإنتاج ونقل ا<لغام المضادة لlفراد وتدمير تلك ا<لغام، وأعلن خلّوه من ا<لغام ا<رضية في عام 

٢٠١٢؛

(ج)     مبادرة أجيال السالم العالمية التي أطلقها ا<مير فيصل بن الحسين من ا<ردن عام ٢٠٠٧، وهدفها   
في  الناس  بين  للتقريب  الرياضة  استخدام  على  العالم  أنحاء  جميع  من  شابة  قيادات  تدريب 

المجتمعات التي تشهد نزاعات.

اتفاقية حقوق الطفل
Distr.: Generalا<مم المتحدة

7 July 2014
Arabic
Original: English

المملكة ا<ردنية الهاشمية
رقم اxيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية

(٢٠١٧/10/٥٢٩٨)
يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى 

مصنفه وال يعّبر هذا المصنف عن رأي دائرة المكتبة 
الوطنية أو أي جهة حكومية أخرى



التمهيد: المقدمـــة :

وقعت حكومة المملكة ا<ردنية الهاشمية على اتفاقية ا<مم المتحدة لحقوق الطفل بتاريخ ٢٩  آب من عام ١٩٩٠ 
وصادقت عليها بتاريخ ٢٤  أيار من عام ١٩٩١. وعليه تلتزم حكومة المملكة بتقديم تقرير دوري كل خمس سنوات 
إلى لجنة ا<مم المتحدة لحقوق الطفل في جنيف/ سويسرا، وقد نظرت هذه اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين 
الدوريين الرابع والخامس لlردن في اجتماعيها رقم ١٨٧٧ و١٨٧٨ (انظر CRC/C/SR.١٨٧٧ & ١٨٧٨) اللذين عقدا بتاريخ ٢٦ 
و ٢٧ أيار من عام ٢٠١٤، وتم اعتمادهما في اجتماعها رقم ١٩٠١ الذي عقد بتاريخ  ١٣ حزيران من عام ٢٠١٤، ودعت اللجنة 
أن  على   ،٢٠١٩ عام  من  حزيران   ٢٢ في  السادس  الدوري  تقريرها  تقديم  إلى  الهاشمية  ا<ردنية  المملكة  حكومة 
والخامس،  الرابع  الدوريين  للتقريرين  الختامية  المالحظات  بمتابعة  المتعلقة  المعلومات  التقرير  هذا  يتضمن 
باxضافة إلى ذلك نظرت اللجنة في التقارير ا<ولية لlردن في البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل والتي 
ببيع  المتعلقة  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري  والبروتوكول  المسلحة  النزاعات  في  ا<طفال  بإشراك  تتعلق 
ا<طفال، واستغالل ا<طفال في البغاء، واستخدام ا<طفال في إنتاج المواد اxباحية في اجتماعيها رقم ١٨٧٩ و١٨٧٨ 
(انظر CRC/C/SR.١٨٧٩) اللذين عقدا بتاريخ  ٢٧ أيار من عام ٢٠١٣، وتم اعتماده في اجتماع رقم ١٩٠١ الذي عقد بتاريخ ١٣ 
حزيران من عام ٢٠١٤، وقد أوصت اللجنة بأن تتخذ الدولة جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في 
المالحظات الختامية المتعلقة بالتقرير الدوري الجامع للتقريرين الرابع والخامس والبروتوكولين االختياريين تنفيذا 
من  المزيد  واتخاذ  المالئم  النحو  على  فيها  للنظر  المعنية  الجهات  إلى  إحالتها  منها  إجراءات  عدة  طريق  عن  تاما 

اxجراءات المتعلقة بها.

كما أوصت اللجنة  بنشر التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس والمالحظات والتوصيات الختامية على 
شبكة  طريق  عن  النشر  الحصر  ال  المثال  سبيل  على  تشمل  طرق  عبر  ذلك  يكون  وأن  الدولة،  بلغات  واسع  نطاق 
الشباب،  ومجموعات  اxعالم،  ووسائل  والمنظمات،  المدني  وللمجتمع  الجمهور،  لعامة  واxتاحة  االنترنت، 
عليهما،  والتعرف  االختياريين،  وبروتوكوليها  االتفاقية  مناقشة  أجل  من  وا<طفال،  المهنية،  والمجموعات 

وتنفيذهما ورصدهما.

اهداف  تحقيق  الى  الرامية  الجهود  بمتابعة   (NCFA) ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  قانون  عليه  نص  لما  ووفقا 
االردنية  المملكة  صادقت  التي  والشباب  واالطفال  والمراة  االسرة  بشؤون  المتعلقة  الدولية  واالتفاقيات  المواثيق 
والتوصيات  المالحظات  تنفيذ  متابعة   وضمان  الطفل  حقوق  التفاقية  الدورية  التقارير  بإعداد  عليها،   الهاشمية 
تنفيذ  لمتابعة  شاملة  عمل  خطة  بوضع  المجلس  قام  الدولية،   الطفل  حقوق  لجنة  عن  الصادرة  الختامية 
اxقليمي  المكتب  من  فنية  وبمساعدة  لlردن،   ا<خير  الدوري  بالتقرير  المتعلقة  الختامية  والتوصيات  المالحظات 
المتعلقة  الختامية  والتوصيات  المالحظات  آخر  حول  الوعي  لنشر  تشاورية  عملية  بدأت  ا<ردن،  في  لليونيسف 
بالتقرير الدوري الجامع للتقريرين الرابع والخامس لlردن، وتم وضع خطة عمل شاملة للمتابعة في ضوء توصيات 
لنشر  المتابعة  عمل  خطة  من  جزء�  الختامية  والتوصيات  المالحظات  يشمل  الذي  التقرير  هذا  ويعد  اللجنة. 

المالحظات والتوصيات الختامية على نطاق واسع في جميع أرجاء المملكة.

يلتزم المجلس الوطني لشؤون ا<سرة (NCFA) بنشر الوعي حول حقوق الطفل على نطاق واسع، وسوف يساعد 
الوطني  المجلس  سيتابع  كما  الهدف.  هذا  تحقيق  في  الختامية  والتوصيات  بالمالحظات  المختص  التقرير  هذا 

لشؤون ا<سرة، المالحظات والتوصيات الختامية التفاقية ا<مم المتحدة لحقوق الطفل وبروتوكوليها االختياريين 
المالحظات  توزيع  وسيتم   .٢٠١٩ عام  من  حزيران  شهر  في  تسليمه  المقرر  السادس  الدوري  التقرير  تقديم  قبل 
والمسؤولين،  والصحفيين،  البرلمانيين،  ذلك  في  بما  المعنيين،  جميع  على  واسع  نطاق  على  الختامية  والتوصيات 
الوزارات  مع  دقيقة  متابعة  إجراء  وسيتم  أنفسهم.  وا<طفال  العامة،  والجماهير  المدني،  والمجتمع  والقضاة، 
المعنية على المستوى الوطني وجميع اxدارات المعنية على مستوى المحافظات لضمان اتخاذ الخطوات الالزمة 

على المستوى الوطني من أجل تنفيذ المالحظات والتوصيات الختامية.

لما  اليونسيف  للطفولة/  المتحدة  االمم  لمنظمة  امتنانه  عن   (NCFA) ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  ويعرب 
قدمته من مساعدات فنية مفيدة جد� في المتابعة الفعالة للمالحظات والتوصيات الختامية لضمان بذل الجهات 
جميع   (NCFA) ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  يشكر  كما  الختامية.  والتوصيات  المالحظات  لتنفيذ  المعنية 

المعنيين على اهتمامهم ودعمهم لهذا الجهد لتكون المملكة االردنية الهاشمية بلدا صديقا للطفل .

وا� ولي التوفيق

أمين عام المجلس الوطني لشؤون ا<سرة
فاضل  محمد الحمود

لجنة حقوق الطفل

المالحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس ل7ردن@

جلستيها  في   (٤-٥/CRC/C/JOR) والخامس  الرابع  الدوريين  للتقريرين  الجامع  التقرير  في  اللجنة  نظرت   -١
 ١٩٠١ جلستها  في  واعتمدت،   ،٢٠١٤ أيار/مايو  و٢٧   ٢٦ في  المعقودتين  و١٨٧٨)،   ١٨٧٧.CRC/C/SR (انظر  و١٨٧٨   ١٨٧٧

المعقودة في ١٣ حزيران/يونيه ٢٠١٤، المالحظات الختامية التالية.

أوًال- مقدمة

CRC/C/-) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف التقرير الموحد الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس  -٢
حقوق  لحالة  أفضل  فهم�  أتاحت  التي   ،(١.Add/٤-٥/CRC/C/JOR/Q) القضايا قائمة  على  الخطية  والردود   (٤-٥/JOR
المتعدد  الطرف  الدولة  وفد  مع  دار  الذي  البناء  للحوار  تقديرها  عن  اللجنة  وُتعرب  الطرف.  الدولة  في  الطفل 

القطاعات.  

أحرزته ثانيS- تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي 

ترحب اللجنة باعتماد التدابير التشريعية التالية:  -٣

(أ)       قانون منع االتجار بالبشر رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩؛  

(ب)     قانون الحماية من العنف ا<سري رقم ٦ لسنة ٢٠٠٨؛  

(ج)      قانون حقوق ا<شخاص المعوقين رقم ٣١ لسنة ٢٠٠٧.  

وتالحظ اللجنة مع التقدير أيض� تصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية أو انضمامها إليها:  -٤

في  المسلحة  المنازعات  في  ا<طفال  اشتراك  بشأن  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري  البروتوكول  (أ)        
أيار/مايو ٢٠٠٧؛

(ب)     البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع ا<طفال واستغالل ا<طفال في البغاء وفي   
المواد اxباحية في كانون ا<ول/ديسمبر ٢٠٠٦؛

(ج)      اتفاقية حقوق ا<شخاص ذوي اxعاقة في آذار/مارس ٢٠٠٨؛  

التفاقية  المكمل  وا<طفال،  النساء  وبخاصة  با<شخاص،  االتجار  ومعاقبة  وقمع  منع  بروتوكول  (د)      
ا<مم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في حزيران/ يونيه ٢٠٠٩.

وترحب اللجنة أيض� بالتدابير المؤسسية والسياساتية التالية:  -٥

(أ)        االستراتيجية الوطنية لlشخاص ذوي اxعاقة (٢٠٠٧-٢٠١٥)؛  

(ب)     االستراتيجية الوطنية لمنع االتجار بالبشر التي ُأطِلقت في آذار/مارس ٢٠١٠؛  

(ج)     المؤشرات التي وضعها المجلس الوطني لشؤون ا<سرة الستخدامها كمبادئ توجيهية من أجل   
تعزيز القدرات في مجال رصد تنفيذ االتفاقية.

الخاصة  اxجراءات  إلى  دعوة  أول   ٢٠٠٦ نيسان/أبريل  في  وّجهت  الطرف  الدولة  أن  بارتياح  اللجنة  وتالحظ   -٦
لlمم المتحدة لزيارة البلد.

(5)

ثالثS- دواعي القلق والتوصيات الرئيسية

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44 (6) من االتفاقية)

التوصيات السابقة المقدمة من اللجنة

ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف في تنفيذ المالحظات الختامية التي أبدتها اللجنة في عام ٢٠٠٦ بشأن   -٧
هذه  في  الواردة  التوصيات  بعض  أن  ا<سف  مع  تالحظ  أنها  غير   ،(٣/CRC/C/JOR/CO) الثالث  الدوري  تقريرها 

المالحظات لم ُتنفذ تنفيذ� كامًال.

أو  بالكامل  ُتنفذ  لم  التي  التوصيات  لتنفيذ  الالزمة  التدابير  جميع  الطرف  الدولة  تتخذ  بأن  اللجنة  توصي   -٨
بشكل كاٍف، وتكرر بشكل خاص التوصيات التي قدمتها إلى الدولة الطرف بشأن ما يلي:

جميع  على  الطفل  حقوق  مجال  في  العاملة  والمؤسسات  الهيئات  بين  التنسيق  تعزيز  مواصلة  (أ)       
المستويات بغية ضمان تنفيذ االتفاقية بشكل موحد في جميع المحافظات؛

بشأن  البيانات  جمع  وضمان  ا<طفال،  عن  مركزية  بيانات  قاعدة  بإنشاء  البيانات  جمع  آليات  تعزيز  (ب)     
بجميع  يتعلق  فيما  العمر  منها  معايير  حسب  وتصنيفها  االتفاقية  تغطيها  التي  المجاالت  جميع 
الذين  ا<طفال  وفئات  والريفية،  الحضرية  والمناطق  والجنس،  عشرة،  الثامنة  دون  ا<شخاص 
لصوغ  واستخدامها  االتفاقية  مع  تتسق  مؤشرات  وضع  وينبغي  خاصة.  حماية  إلى  يحتاجون 

سياسات وبرامج تهدف إلى تنفيذ االتفاقية بصورة فعالة؛

(ج)     مواصلة وضع أساليـب مبتكرة ومواتيـة للطفل xذكـاء الوعـي بفحـوى االتفاقيـة ومقاصـدها، وال   
في  المقيمين  ا<طفال  إلى  الوصول  بغية  اxعالم  وسائل  طريق  وعن  المحلي  الصعيد  على  سيما 

أنأى المناطق في البلد؛

(د)      مواصلة تعزيز جهودها الرامية إلى توفير مستوى مناسب ومنهجي من التدريب و/أو التوعية في   
والمحامين،  كالقضاة،  و<جلهم،  ا<طفال  مع  العاملة  المهنية  للفئات  الطفل  حقوق  مجال 
والمؤسسات،  المدارس  ومديري  والمعملين،  الصحيين،  والعاملين  القانون،  إنفاذ  وموظفي 

وا<خصائيين االجتماعيين، ورجال الدين، وقادة المجتمعات المحلية، فضًال عن الصحفيين؛

(ه)     ضمان حصول المؤسسة الوطنية لحقوق اxنسان على الموارد البشرية والمالية والتقنية الكافية،   
الصعيدين  على  وتقييمه  االتفاقية  تنفيذ  في  المحرز  التقدم  لرصد  الالزمة  التسهيالت  وامتالكها 

الوطني والمحلي، فضًال عن تلقي الشكاوى المقدمة من ا<طفال والتحقيق فيها ومعالجتها؛

وضع وتعزيز المشاريع المشتركة للتثقيف في مجال حقوق اxنسان، وإدراج التثقيف في مجال  (و)   
لمرحلَتي  الدراسية  المناهج  في  الطفل،  حقوق  مجال  في  التثقيف  سيما  وال  اxنسان،  حقوق 

التعليم االبتدائي والثانوي.

التحفظات

سحب  إمكانية  في  ستنظر  الطرف  الدولة  بأن  الحوار  أثناء  الوفد  رئيسة  به  صّرحت  ما  اللجنة  تالحظ   -٩
غير  و٢١   ٢٠ المادتين  على  الطرف  الدولة  تحفظ  بأن  رأيها  عن  مجدد�  اللجنة  وتعرب  االتفاقية.  على  تحفظاتها 

ضروري، وكذلك عن قلقها إزاء الطبيعة العامة وغير الدقيقة لتحفظ الدولة الطرف على المادة ١٤.

(6)

تحفظاتها  طبيعة  في  النظر  تعيد  بأن  الطرف  الدولة  إلى  قدمتها  التي  السابقة  توصيتها  اللجنة  تكرر   -١٠
 ١٩٩٣ عام  في  اxنسان  لحقوق  العالمي  المؤتمر  اعتمدهما  اللذين  فيينا  عمل  وبرنامج  xعالن  وفق�  سحبها  بغية 

(CRC/C/JOR/CO/٣، الفقرة ١١).

 التشريعات

تالحظ اللجنة مع التقدير أن نشر االتفاقية في الجريدة الرسمية بموجب القانون رقم ٥٠ لسنة ٢٠٠٦، عمًال   -١١
اللجنة  لكن  المحلية.  القوانين  على  ا<ولوية  لها  وأن  القانوني  وضعها  أوضح  قد  اللجنة،  قدمتها  سابقة  بتوصية 
قلقة إزاء التأخر الكبير في اعتماد قانون حقوق الطفل ومشروع قانون ا<حداث. وتشعر اللجنة بالقلق أيض� <ن 

جهود مواءمة اxطار القانوني المحلي مع مبادئ االتفاقية وأحكامها ال تزال غير كافية.

الحقوق  بجميع  إحاطته  وضمان  إبطاء  دون  الطفل  حقوق  قانون  سّن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -١٢
قانون  مشروع  اعتماد  في  الطرف  الدولة  تعّجل  بأن  كذلك  اللجنة  وتوصي  االتفاقية.  عليها  تنص  التي  والمبادئ 
با<طفال  المتعلقة  المحلية  القوانين  جميع  بدقة  الطرف  الدولة  تراجع  بأن  توصيتها  اللجنة  وتكرر  ا<حداث. 
واللوائح اxدارية ذات الصلة بغية ضمان استنادها إلى الحقوق ومطابقتها لالتفاقية (CRC/C/JOR/CO/٣، الفقرة ١٣).

 تخصيص الموارد

المخصصة  الميزانيات  لتحليل  ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  أجراها  التي  بالدراسة  اللجنة  ترحب   -١٣
لlطفال، فضًال عن وضع نموذج للميزانية يتضمن ا<هداف االستراتيجية والمهام التي تضطلع بها كل وزارة من 
الميزانية  في  العامة  التخفيضات  إزاء  اللجنة  يساور  القلق  لكن  حقوقهم.  وحماية  ا<طفال  احتياجات  تلبية  أجل 

الوطنية التي تهدد التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مجال نماء الطفل.

xعمال  المخصصة  "الموارد  بشأن   ٢٠٠٧ عام  في  اللجنة  نّظمته  الذي  العامة  المناقشة  يوم  ضوء  في   -١٤
الدولة  تقوم  بأن  اللجنة  توصي  االتفاقية،  من  و٦  و٤   ٢ المواد  على  وبالتركيز  الدول"،  مسؤولية   - الطفل  حقوق 

الطرف بما يلي:

(أ)        مواصلة تخصيص موارد كافية في الميزانية xعمال حقوق الطفل، عمًال بالمادة ٤ من االتفاقية؛  

(ب)    إجــراء تقييمات منهجيــة <ثر السياسات الهادفـــة إلى تقليـــص العجز في الميزانية الوطنية على   
في  سلب�  قد تؤثر  سياسات  أي  اعتماد  التقييمات، االمتناع عن  تلك  نتيجة  الطفل، وبناًء على  حقوق 

ا<طفال؛

في  الطفل  حقوق  على  قائم  نهج  اعتماد  الطرف،  الدولة  وضعته  الذي  الميزانية  نموذج  على  بناًء  (ج)       
في  واستخدامها  للطفل  المخصصة  للموارد  تتّبع  نظام  بتطبيق  وذلك  الدولة،  ميزانية  وضع 
على  أيض�  اللجنة  وتحث  الطفل.  مجال  في  االستثمار  حجم  إبراز  وبالتالي  عام،  بشكل  الميزانية 
في  القطاعات  من  قطاع  أي  في  االستثمارات  <ثر  تقييمات  إجراء  أجل  من  التتّبع  نظام  استخدام 

مصالح الطفل الفضلى، وضمان قياس اختالف أثر هذه االستثمارات بين الفتيات والفتيان؛

تدابير  تتطلب  قد  التي  الضعف  أو  الحرمان  أوضاع  في  لlطفال  استراتيجية  ميزانية  بنود  تحديد  (د)      
اجتماعية إيجابية، وضمان حماية بنود الميزانية هذه حتى في أوقات ا<زمات االقتصادية أو الكوارث 

الطبيعية أو حاالت الطوارئ ا<خرى.

(7)

(1) (٢)

قام  أن  وبعد   .(UNCRC) الطفل  لحقوق  المتحدة  ا<مم  اتفاقية  في  طرف�  الهاشمية  ا<ردنية  المملكة  تعد 
التقرير  وقدم   .١٩٩٣ عام  من  الثاني  تشرين  شهر  في  ا<ولي  تقريره  ا<ردن  قدم  االتفاقية،  هذه  على  بالمصادقة 
الدوري الثاني الذي كان مقرر� في عام ١٩٩٨ في شهر أيلول من عام ١٩٩٩. وقدم التقرير الدوري الثالث الذي كان 
الرابع  التقريرين  تقديم  تم  ولذلك  سنوات.  ثالث  مدته  وبتأخير   ٢٠٠٦ عام  من  آذار  شهر  في   ٢٠٠٣ عام  في  مقرر� 
الختامية  المالحظات  اعتماد  وتم   ٢٠١٤ عام  في  الطفل  حقوق  لجنة  فيهما  ونظرت   ٢٠١٣ عام  في  مع�  والخامس 
والتوصيات في ١٨ تموز من عام ٢٠١٤. ومن المقرر أن يصدر التقرير الدوري السادس لlردن في ٢٢ حزيران من عام 
٢٠١٩ حيث بقي أقل من عامين. ولذلك من الضروري أن يكون هناك متابعة فعالة للمالحظات والتوصيات الختامية 
الحالية حتى نتمكن من االستعداد جيد� في الوقت الذي يتم فيه إعداد تقريرنا الدوري السادس المقرر تقديمه 

بعد أقل من عامين من ا¦ن.

المجاالت  من  مجال   ١٢ في  توزيعها  تم  التي  الختامية  والتوصيات  المالحظات  من  بندا   ٧١ مجموعه  ما  يوجد 
الرئيسية التي تشمل:

أ- التدابير العامة للتنفيذ (المواد ٤، و٤٢، و٤٤ (٦) من االتفاقية)
ب- المبادئ العامة (المواد ٢، و٣، و٦، و١٢ من االتفاقية)

ج- الحقوق والحريات المدنية (المواد ٧، و٨، و١٣-١٧)
د- العنف ضد ا<طفال (المواد ١٩، و٢٤ (٣)، و٢٨ (٢)، و٣٤، و٣٧ (أ)، و٣٩)

ه- البيئة ا<سرية والرعاية البديلة (المواد ٥، و٩-١١، و١٨ (١ و٢)، و٢٠، و٢١، و٢٥، و٢٧ (٤))
و- اxعاقة، والصحة ا<ساسية، والرفاه االجتماعي (المواد ٦، و١٨ (٣)، و٢٣، و٢٤، و٢٦، و٢٧ (١-٣)، و٣٣)

ز- التعليم وا<نشطة الترفيهية والثقافية (المواد ٢٨، و٢٩، و٣٠، و٣١)
ح- تدابير الحماية الخاصة (المواد ٢٢، و٣٠، و٣٢، و٣٣، و٣٥، و٣٦، و٣٧ (ب)- (د)، و٣٨-٤٠)

ط- المصادقة على البروتوكول االختياري المتعلق بإجراء  تقديم البالغات 
ي- المصادقة على ا<دوات الدولية لحقوق اxنسان

ك- المتابعة والنشر
ل- التقرير المقبل

ويشكل المجلس الوطني لشؤون ا<سرة (NCFA) ووزارة العدل ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ووزارة العمل 
ووزارة التنمية االجتماعية ووزارة الداخلية اكثر الجهات المسؤولة عن تنفيذ المالحظات والتوصيات الختامية إلى 
جانب  وإلى  المحافظات.  في  الحكومية  الجهات  بعض  ذلك  في  بما  ا<خرى  واxدارات  الجهات  من  عدد  جانب 
الوزارات والهيئات الحكومية، تلعب وكاالت ا<مم المتحدة المعنية، والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، 
وا<وساط ا<كاديمية، ووسائل اxعالم، وغيرها من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، والمجتمعات المحلية، 

وا<سر دورا رئيسيا في ضمان تنفيذ برنامج المالحظات والتوصيات الختامية.

وإلى جانب النظر في التقرير الدوري الموحد الرابع والخامس لlردن، نظرت اللجنة أيض� في التقارير ا<ولية لlردن 
المسلحة  النزاعات  في  ا<طفال  باشتراك  والمتعلقة  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري  البروتوكول  بموجب 

(3) (4)

باء- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 من االتفاقية)

عدم التمييز

غير  وأب  أردنية  <م  المولودين  ا<طفال  ضد  القانون  بحكم  التمييز  إزاء  قلقها  عن  مجدد�  اللجنة  تعرب    -١٥
إزاء  أيض�  بالقلق  اللجنة  وتشعر  الزواج.  إطار  خارج  المولودين  ا<طفال  ضد  والتمييز  ا<ب،  جنسية  على  بناًء  أردني 
في  يعيشون  الذين  وا<طفال  اxعاقات  ذوو  وا<طفال  فلسطيني  أصل  من  ا<طفال  منه  يعاني  الذي  التمييز 

المؤسسات وا<طفال الذين يعيشون في فقر مدقع وا<طفال في المناطق النائية.

"أطفاًال  أو  شرعيين"  "غير  بوصفهم  لlطفال  التمييزية  التصنيفات  إلغاء  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -١٦
ضحايا للسفاح"، واعتماد استراتيجية استباقية وشاملة من أجل القضاء على التمييز على أي أسس بحكم القانون 

والواقع، والتمييز ضد جميع فئات ا<طفال في أوضاع التهميش أو الحرمان.

وتعرب اللجنة عن القلق <ن تشريعات الدولة الطرف وطريقة تطبيقها ال تزال تميز ضد الفتيات، وبا<خص   -١٧
المعاهدات.  هيئات  من  المتكررة  التوصيات  من  الرغم  على  العنف،  من  والحماية  والزواج  الميراث  مجاالت  في 
وتشعر اللجنة بالقلق أيض� لعدم كفاية الجهود التي تبذلها الدولة الطرف، بما في ذلك مع رجال الدين وقادة 
والقواعد  والممارسات  المواقف  وتغيير  لمكافحة  الجماهيري،  اxعالم  ووسائل  التعليمية  والمؤسسات  الرأي 
الضارة التي تتغاضى عن التمييز ضد الفتيات وانتهاكات حقوقهن في إطار االتفاقية، بما في ذلك العنف القائم 

على نوع الجنس، على الرغم من أن الفتيات ال يزلن يواجهن التمييز من أبكر مراحل حياتهن وطيلة طفولتهن.

اxبطاء.  من  مزيد  دون  الفتيات  ضد  تميز  التي  التشريعات  جميع  إلغاء  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -١٨
وينبغي للدولة الطرف أن تمنح ا<ولوية العتماد استراتيجية شاملة لمكافحة جميع أشكال التمييز ضد الفتيات، 
وتكرر  الفتيات.  ضد  والعنف  التمييز  إلى  وتؤدي  منتشرة  تزال  ال  التي  السلبية  الجنسانية  النمطية  للصور  والتصدي 
اللجنة توصيتها بضرورة دعوة القادة المحليين ورجال الدين وغيرهم من القادة إلى االضطالع بدور أكثر فاعلية 
ذلك  في  المحلية  المجتمعات  إلى  التوجيه  وتقديم  عليه،  والقضاء  الطفالت  ضد  العنف  منع  جهود  دعم  في 

الصدد (CRC/C/JOR/CO/٣، الفقرة ٣٢).

مصالح الطفل الفضلى

قانون  في  الرئيسية  المبادئ  أحد  الفضلى  الطفل  مصالح  جعل  في  الطرف  الدولة  رغبة  اللجنة  تالحظ   -١٩
ا<حوال الشخصية المؤقت رقم ٣٦ لسنة ٢٠١٠، لكن القلق يساورها <ن العديد من أحكام القانون تعكس إساءة 
التي  الجنسية  ونقل  والميراث  والزواج  الطفل  بحضانة  المتعلقة  تلك  سيما  وال  الفضلى،  الطفل  لمصالح  تفسير 
القانون  <ن  خاص  بشكل  بالقلق  اللجنة  وتشعر  االعتبار.  الفضلى  مصالحه  إيالء  في  الطفل  حق  مع  تتعارض 
(المادة ٣٠٨ من قانون العقوبات) والفقه القضائي في الدولة الطرف يتيحان اعتبار زواج الفتاة من مغتصبها أمر� 

يصب في مصلحتها الفضلى، على الرغم من أن هذا الخيار يشّكل بحد ذاته انتهاك� خطير� لالتفاقية.

إيالء  في  الطفل  بحق  المتعلق   (٢٠١٣)١٤ رقم  العام  اللجنة  تعليق  ضوء  في  الطرف،  الدولة  اللجنة  تذّكر   -٢٠
التي  الحقوق  بجميع  والفعال  الكامل  التمتع  ضمان  إلى  يهدف  الحق  هذا  أن  ا<ول،  االعتبار  الفضلى  مصالحه 
تعترف بها االتفاقية وإلى ضمان النماء الكلي لlطفال. وتوصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف إدماج هذا الحق 
جميع  عن  فضًال  والقضائية،  واxدارية  التشريعية  اxجراءات  جميع  في  ثابت  بشكل  وتطبيقه  مالئم  بشكل 
ع الدولة الطرف على  السياسات والبرامج والمشاريع التي لها صلة با<طفال أو تؤثر فيهم. وفي ذلك الصدد، تشجَّ
تحديد  في  سلطة  مواقع  يحتلون  الذين  المعنيين  ا<شخاص  لجميع  التوجيه  لتقديم  ومعايير  إجراءات  وضع 
مصالح الطفل الفضلى في جميع المجاالت، وفي منح تلك المصالح ا<همية التي تستحقها بوصفها اعتبار� أول. 
العامة  االجتماعية  الرعاية  مؤسسات  ذلك  في  بما  العامة،  جمهور  بين  والمعايير  اxجراءات  هذه  نشر  وينبغي 

والخاصة، فضًال عن المحاكم والسلطات اxدارية والهيئات التشريعية والقادة المحليين ورجال الدين.

(8)

الحق في الحياة والبقاء والنماء

٢١-  تعرب اللجنة عن عميق قلقها <ن المادة ٣٤٥ مكرر� من قانون العقوبات، التي استحدثتها الدولة الطرف 
ف،  ف، وبالتالي من ُحكم مخفَّ عن طريق تعديل، ال تستثني مرتكبي هذه الجرائم من االستفادة من العذر المخفِّ
جرائم  ُيسمى  ما  بذريعة  سنوي�  الفتيات  عشرات  قتل  استمرار  رغم  سنة   ١٥ من  أصغر  الضحية  كانت  حال  في  إّال 
يزلن،  وال  كّن،  الجرائم  لهذه  ضحايا  للوقوع  المعرضات  الفتيات  <ن  أيض�  شديد  بقلق  اللجنة  وتشعر  الشرف. 

ُيحتجزن تعسفي� في اxصالحيات ¦جال غير مسماة بداعي حمايتهن.

عن  تتغاضى  التي  القانونية  ا<حكام  جميع  إبطاء  دون  تلغي  أن  على  بقوة  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢٢
الجرائم القائمة على نوع الجنس، وال سيما المواد ٩٧ و٩٩ و٣٤٠ و٣٤٥ مكرر� من قانون العقوبات، وأن تضمن تلّقي 
الشرف،  جرائم  ُيسمى  ما  بذريعة  المرتكبة  الجرائم  فيها  بما  الجنس،  نوع  على  القائمة  الجرائم  مرتكبي  جميع 
عقوبات تتناسب مع خطورة جرائمهم. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيض� على إخالء سبيل جميع النساء والفتيات 
حماية  أي تدبير  أن  وضمان  البلد،  عموم  في  لحمايتهن  وآليات مالئمة  مالجئ  وإنشاء  فور�،  الحجز  في  الموَدعات 

موجه لهن يوَضع بمشاركتهن وموافقتهن.

احترام آراء الطفل

حق  تعزيز  أجل  من  بالتقرير  المشمولة  الفترة  أثناء  الطرف  الدولة  اتخذتها  التي  بالمبادرات  اللجنة  ترحب   -٢٣
الطفل في االستماع إليه، وال سيما عن طريق التشاور مع ا<طفال في سياق إعداد تقرير الدولة الطرف، والمسح 
اxجراءات  <ن  قلقها  عن  مجدد�  اللجنة  تعرب  ذلك،  ومع  ا<طفال.  برلمانات  وإنشاء  للشباب،  الثاني  الوطني 
يزال  ال  الطفل  آراء  احترام  و<ن  إليه،  االستماع  في  الطفل  حق  على  منهجي  بشكل  تنص  ال  واxدارية  القانونية 
محدود� نظر� للمواقف المجتمعية التقليدية من ا<طفال، وال سيما الفتيات، في داخل ا<سرة والمجتمع بشكل 

عام.

تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم ١٢(٢٠٠٩) المتعلق بحق الطفل في االستماع إليه،   -٢٤
الذي يؤكد أن حق الطفل في التعبير بحرية عن رأيه يشكل أحد أهم العناصر في كرامة الطفل، وأن ا<سرة التي 
العمر،  من  ا<ولى  المراحل  منذ  الجد  مأخذ  آراؤه  فيها  تؤخذ  والتي  بحرية  آرائه  عن  يعّبر  أن  فيها  للطفل  يمكن 
وتوصي  ا<وسع.  المجتمع  في  إليه  االستماع  في  الحق  لممارسة  الطفل  يعّد  ما  وهي  مهم�،  نموذج�  تشّكل 

اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

في  إليه  االستماع  في  الطفل  بحق  تعترف  التي  للتشريعات  الفعال  التنفيذ  لضمان  تدابير  اتخـــاذ  (أ)       
ا<خصائيين  امتثال  لضمان  إجراءات  و/أو  ُنظم  وضع  ذلك  في  بما  الصلة،  ذات  القانونية  الدعاوى 

االجتماعيين والمحاكم لهذا المبدأ.

(ب)     إجـــراء بحوث لتحديد أهم القضايا من وجهة نظر ا<طفال، وسماع آرائهم بشأنها، ومعرفة مدى   
مراعاة آرائهم في القرارات التي ُتتخذ داخل ا<سرة وتؤثر في حياتهم، وتحديد القنوات القائمة أو 
الوطني  الصعيد  على  القرار  صنع  عملية  في  ا<كبر  التأثير  ممارسة  من  تمّكنهم  التي  المحتملة 

والمحلي.

(ج)      تنفيـذ برامـج وأنشطــة توعيـة لتعزيز مشاركة جميع ا<طفال بصورة هادفة وقائمة على التمكين   
الفتيات  إيالء  مع  الطلبة،  مجالس  ضمن  ذلك  في  بما  والمدارس،  المحلي  والمجتمع  ا<سرة  في 

وا<طفال في أوضاع هشة اهتمام� خاص�.

(9)

جيم- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و17-13 من االتفاقية)

الحق في الجنسية

كّن  إذا  أمهاتهن  جنسية  اكتساب  ا<ردنيات  ا<مهات  أطفال  على  متعذر�  يزال  ال  <نه  قلقة  اللجنة  تظل   -٢٥
متزوجات من غير أردنيين، ما قد يؤدي إلى حالة انعدام الجنسية، ويتسبب في معاناة هؤالء ا<طفال وأسرهم 
والرعاية  التعليم  بخدمات  لالنتفاع  مثًال  مؤهلين  غير  ُيعتبرون  إنهم  إذ  اقتصادية،  صعوبات  ومن  التمييز  من 
الجنسية  بأن  تفيد  التي  المصداقية  وذات  بأدلة  المدعومة  التقارير  بالغ  بقلق  اللجنة  وتالحظ  المدعومة.  الصحية 
بشكل  يقيمون  الذين  الفلسطينية  وا<سر  ا<طفال  عشرات  من  بالتقرير  المشمولة  الفترة  في  ُسحبت  ا<ردنية 

دائم في ا<ردن، على الرغم من التطمينات التي قدمها وفد الدولة الطرف أثناء الحوار.

تكرر اللجنة توصيتها إلى الدولة الطرف بمراجعة قانون الجنسية ا<ردنية رقم ٦ لعام ١٩٥٤ وتعديله بغية   -٢٦
ضمان تمتع ا<م ا<ردنية المتزوجة بغير أردني بحقها في منح جنسيتها <طفالها على قدم المساواة مع الرجل 
الالجئة  ا<سر  من  ا<ردنية  الجنسية  سحب  عن  الكف  على  أيض�  الطرف  الدولة  اللجنة  وتحث  تمييز.  ودون 
خفض  اتفاقية  إلى  االنضمام  في  الطرف  الدولة  تنظر  بأن  أيض�  اللجنة  وتوصي  ا<ردن.  في  المقيمة  الفلسطينية 

حاالت انعدام الجنسية لعام ١٩٦١.

) و39) أ دال- العنف ضد اoطفال (المواد 19 و24(3) و28(2) و34 و37(

العقاب البدني

ترحب اللجنة بالمبادرات التي تنّفذها الدولة الطرف مثل حملة "مع� نحو بيئة مدرسية آمنة" التي تهدف   -٢٧
إلى تعريف المعلمين با<ساليب التربوية اxيجابية. لكن اللجنة قلقة <ن الصيغة المعدلة من المادة ٦٢ من قانون 
العقوبات ال تزال تجيز للوالدين وا<وصياء إنزال ضروب تأديب بأطفالهم وفق "ما يبيحه العرف العام"، ما دامت ال 
تلحق بهم أذى بدني�، و<ن مسح السكان والصحة ا<سرية في ا<ردن لعام ٢٠١٢ أظهر أن ٨٩ في المائة من ا<طفال 

يتعرضون لضروب تأديب عنيفة.

تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم ٨(٢٠٠٦) المتعلق بحق الطفل في الحماية من   -٢٨
العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة الذي شددت فيه اللجنة على رفض جميع أشكال 
العنف ضد ا<طفال، مهما كانت طفيفة، وعلى أن صالحيات الوالدين ال ينبغي في أي حال من ا<حوال أن تقّوض 

حق الطفل في حمايته من العقاب البدني. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

حظر�  ا<ماكن  جميع  في  البدني  العقاب  وحظر  إبطاء  دون  العقوبات  قانون  من   ٦٢ المادة  إلغاء  (أ)        
قطعي�؛

بصورة  قضائية  دعاوى  وإقامة  فعاًال،  تنفيذ�  البدني  العقاب  تحظر  التي  القوانين  تنفيذ  ضمان  (ب)    
منهجية ضد َمن ُيعاقبون ا<طفال بدني�؛

ا<طفال  بمشاركة  االجتماعية  والتعبئة  والتوعية  العام  التثقيف  مجاالت  في  دائمة  برامج  وضع  (ج)     
البدني،  للعقاب  الضارة  والنفسية  البدنية  ا¦ثار  تعالج  الدين،  ورجال  المحلية  والمجتمعات  وا<سر 
في  وتشاركية  عنيفة  وغير  إيجابية  أشكال  وتعزيز  الممارسة،  تلك  من  العامة  المواقف  تغيير  بغية 

تنشئة ا<طفال وتأديبهم كبديل عن العقاب البدني؛

منع  استراتيجيات  تصميم  في  ا<طفال،  ذلك  في  بما  ككل،  المجتمع  ومشاركة  إشراك  ضمان  (د)     
معاقبة ا<طفال بدني� وتنفيذها.

(١٠) (١١)

اsيذاء واsهمال

سيما  وال  المنزلي،  للعنف  التصدي  صعيد  على  الطرف  الدولة  اتخذتها  التي  بالخطوات  اللجنة  ترحب   -٢٩
اعتماد قانون الحماية من العنف ا<سري رقم ٦ لسنة ٢٠٠٨، والخطة االستراتيجية الوطنية لحماية ا<سرة والوقاية 
لثبوت  عميق  بقلق  تشعر  اللجنة  لكن  المنزلي.  العنف  حاالت  لتتّبع  نظام  وإنشاء   ،٢٠٠٥-٢٠٠٩ لlعوام  العنف  من 
قصور تلك التدابير عن االستجابة للشواغل الكثيرة التي أعربت عنها اللجنة في عام ٢٠٠٦، وهو ما يتضح من استمرار 

وقوع ا<طفال، وال سيما الفتيات، ضحايا ل¯يذاء واxهمال على نطاق واسع.

 ،٣/CRC/C/JOR/CO)  ٢٠٠٦ عام  من  توصياتها  لتنفيذ  ا<ولوية  من  مزيد  منح  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣٠
وسوء  المنزلي  العنف  عن  وطنية  دراسة  إجراء  بضرورة  المتعلقة  التوصيات  وبخاصة  فعاًال،  تنفيذ�   (٥٥ الفقرة 
ووضع  وطبيعتها،  وأسبابها  المشكلة  هذه  نطاق  تقييم  أجل  من  ا<سرة  داخل  وإيذائهم  ا<طفال  معاملة 
وسوء  ا<طفال  إيذاء  حاالت  لتحديد  فعال  نظام  ووضع  له،  والتصدي  المنزلي  العنف  لمنع  شاملة  استراتيجية 

معاملتهم واxبالغ عنها وإدارتها. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيض� على ما يلي:

أحكام  أي  وإلغاء  الزوجي،  االغتصاب  فيها  بما  المنزلي،  العنف  أشكال  جميع  يجّرم  قانون  اعتماد  (أ)       
قانونية تتسامح مع مرتكبي العنف المنزلي، وذلك على وجه ا<ولوية؛

(ب)     إنشاء قاعدة بيانات وطنية عن جميع حاالت العنف المنزلي المترّكب ضد ا<طفال؛  

والعادات  والتقاليد  المواقف  لتغيير  عملية  تدابير  واتخاذ  واxيذاء،  للعنف  الجذرية  ا<سباب  معالجة  (ج)      
والممارسات السلوكية التي كثير� ما تبرر العنف المنزلي، وال سيما ضد الفتيات؛

والتصدي  وإهمالهم،  ا<طفال  وإيذاء  المنزلي  العنف  منع  إلى  الرامية  المجتمعية  البرامج  تشجيع  (د)       
المحلي  المجتمع  وأفراد  والمتطوعين  السابقين  الضحايا  إشراك  منها  بطرق  المشاكل  لهذه 

ودعمهم في مجال التدريب؛

(ه)     ضمــان تقديم مستــوى مالئـــم من المساعدة الطبيــــة والقانونيـــة والنفسية والسكن لlطفال   
به  تعّهدت  الذي  االلتزام  مع  يتماشى  بما  اxيواء  دور  عدد  وزيادة  المنزلي،  العنف  ضحايا  والنساء 

الدولة الطرف في االستعراض الدوري الشامل لعام ٢٠٠٩ (A/HRC/٢٩/١١، الفقرة ٩٢-٢١)؛

(و)       تقديم معلومات مفصلة في تقريرها الدوري المقبل عن التدابير المتخذة للتصدي للعنف المنزلي   
ونتائج تلك التدابير.

االستغالل الجنسي واsيذاء الجنسي

تشعر اللجنة بقلق عميق <ن المادة ٣٠٨ من قانون العقوبات تتيح لمرتكبي جريمة االغتصاب اxفالت من   -٣١
العقاب إذا تزوجوا من الفتاة التي اعتدوا عليها. ويساور اللجنة قلق أيض� <ن المادة ٣١٠ من قانون العقوبات تتيح 
اللجنة  وتشعر  ا<خالق".  بفساد  "معروفة  ُتعتبر  الفتاة  كانت  إذا  العقاب  من  اxفالت  الجنسي  اxيذاء  لمرتكبي 
بالقلق أيض� <ن تشريعات الدولة الطرف ال تحمي الفتيان من اxيذاء الجنسي واالستغالل الجنسي، وال تنص على 

أحكام تتناسب مع خطورة الجرائم الجنسية المرتبكة ضد ا<طفال.

وجميع  العقوبات  قانون  من  و٣١٠   ٣٠٨ المادتين  إلغاء  في  التعجيل  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣٢
ا<حكام القانونية التي يمكن استخدامها للتساهل مع المعتدين على ا<طفال جنسي�. وينبغي للدولة الطرف 
الجنسي  اxيذاء  أشكال  جميع  من  الفتيان،  فيهم  بمن  ا<طفال،  لجميع  الكاملة  الحماية  تضمن  أن  أيض� 

واالستغالل الجنسي. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيض� على ما يلي:

(أ)       وضع آليات وإجراءات ومبادئ توجيهية لضمان إلزامية اxبالغ عن حاالت إيذاء ا<طفال واستغاللهم   
جنسي�؛

ا<طفال  لجميع  وفعالة  لlطفال  ومواتية  وسرية  إليها  الوصول  يسهل  إبالغ  قنوات  توفر  ضمان  (ب)     
لتمثيل  قانوني  وصي  أو  الوالدين  أحد  وجود  يوِجب  الذي  الشرط  وإلغاء  االنتهاكات،  هذه  ضحايا 

الطفل الضحية؛

(ج)      تنفيذ أنشطة توعية لمكافحة الوصم االجتماعي لضحايا االستغالل الجنسي واxيذاء الجنسي، بما   
في ذلك سفاح المحارم؛

الضحايا وفق�  التعافي وإعادة اxدماج االجتماعي لlطفال  (د)     ضمان وضع برامج وسياسات من أجل   
<غراض  لlطفال  الجنسي  االستغالل  لمكافحة  العالمي  المؤتمر  اعتمدها  التي  الختامية  للوثائق 
بالبرازيل،  جانيرو  دي  وريو  باليابان،  ويوكوهاما  ستوكهولم،  في  و٢٠٠٨  و٢٠٠١   ١٩٩٦ ا<عوام  في  تجارية 

على التوالي.

الممارسات الضارة

الفتيات،  آالف  وزواج  الطرف،  الدولة  في  القاصرات  الفتيات  زواج  حاالت  في  الزيادة  إزاء  قلقة  اللجنة  تزال  ال   -٣٣
منهن من لم تتجاوز الخامسة عشرة، كل سنة نتيجة اxفراط في اللجوء إلى االستثناءات من السن الدنيا للزواج، 
والسلطة التقديرية الواسعة الممنوحة لقاضي القضاة وا<وصياء القانونيين في ذلك الصدد. ويساور اللجنة قلق 
بشكل خاص <ن حاالت الفقر وحاالت الحمل خارج إطار الزواج غالب� ما تؤدي في الممارسة الواقعية إلى إجازة هذا 

الزواج.

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فاعلة لوضع حد لممارسة الزواج المبكر والقسري. كما تكرر   -٣٤
CRC/C/-) المبكر الزواج  عن  الناشئة  الكثيرة  السلبية  با¦ثار  توعية  حمالت  الطرف  الدولة  تنّفذ  بأن  توصيتها  اللجنة 

JOR/CO/٣، الفقرة ٢٨).

الوصول إلى العدالة وسبل االنتصاف

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعلومات التي قدمها الوفد وتفيد بأن من المتعذر على ا<طفال دون سن   -٣٥
الخامسة عشرة تقديم شكاوى بشأن انتهاكات حقوقهم إذا لم يكن الوالدان أو ا<وصياء القانونيون موجودين 

لمساعدتهم. ويساور اللجنة القلق أيض� إزاء االفتقار إلى آليات لدعم ا<طفال في اxبالغ عن ادعاءاتهم.

وسبل  العدالة  إلى  ا<طفال  وصول  لضمان  الالزمة  التدابير  جميع  اتخاذ  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣٦
واسع  بشكل  عنها  ومعلن  آمنة  إبالغ  آليات  وضع  أمور،  جملة  بين  من  الطرف،  للدولة  وينبغي  الفعالة.  االنتصاف 
الصحة  مجاَلي  في  مساَعدة  خدمات  ا¦ليات  هذه  تترافق  وأن  ا<طفال،  لفائدة  إليها  الوصول  ويسهل  وسرية 
العامة والدعم االجتماعي، وإلغاء شرط حضور والد الطفل لمساعدته في تقديم الشكوى. وتحث اللجنة الدولة 
ووضع  واضحين،  وتدريب  توجيه  على  ا<طفال  شكاوى  يتلقون  الذين  ا<شخاص  حصول  ضمان  على  أيض�  الطرف 

إجراءات تحقيق مراعية للطفل.

هاء- البيئة اoسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و11-9 و18(1 و2) و20 و21 و25 و27(4))

البيئة اoسرية   

CRC/C/-) تكرر اللجنة قلقها <ن القانون ما زال ال يوزع المسؤوليات الوالدية بالتساوي بين ا¦باء وا<مهات  -٣٧
JOR/CO/٣، الفقرة ٤٩)، نظر� الستمرار تطبيق أحكام تمييزية من قانون ا<حوال الشخصية المؤقت لسنة ٢٠١٠. كما

(١٢)

يساور اللجنة قلق إزاء ما يلي:

(أ)        مع أن القانون فرض قيود� معّينة على تعدد الزوجات، فإنه ال يزال يجيزه، وهذه حالة تتعارض مع   
كرامة النساء والفتيات الالتي يدخلن هذا الزواج، وتؤثر سلب� في ا<طفال؛

تمتعهم  دون  يحول  ما  مسلم،  غير  ورجل  مسلمة  المرأة  المولودين  با<طفال  القانون  يعترف  ال  (ب)      
بجميع حقوقهم على قدم المساواة مع ا<طفال ا¦خرين؛

(ج)       في حالة الطالق، تمنح المادة ١٧٣ من قانون ا<حوال الشخصية المؤقت ا<م حضانة أطفالها حتى   
بلوغهم سن الخامسة عشرة، ولكن فقط حتى سن السابعة إذا كانت غير مسلمة.

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تقاسم ا<مهات وا¦باء المسؤولية عن أطفالهم بالتساوي، عمًال   -٣٨
بالفقرة ١ من المادة ١٨ من االتفاقية، وعلى ضمان عدم تمييز القوانين ضد الطفلة. وتحث اللجنة الدولة الطرف 

أيض� على ما يلي:

النساء  ضد  تميز  التي  ا<حكام  جميع  إلغاء  وضمان  المؤقت  الشخصية  ا<حوال  قانون  تنقيح  (أ)   
والفتيات وتؤثر سلب� في أطفالهن، كتلك التي تجيز تعدد الزوجات؛

غير  ورجل  مسلمة  امرأة  بين  زواج  من  المولودين  ا<طفال  ضد  التمييز  أشكال  من  شكل  أي  منع  (ب)   
مسلم، والقضاء عليها؛

لمبدأ  وفق�  القرارات  جميع  اتخاذ  ضمان  بغية  الطفل،  بحضانة  المتعلقة  تشريعاتها  مراجعة  (ج)   
تمّيز  التي  ا<حكام  وإلغاء  االتفاقية،  من  و١٢   ٣ المادتين  مع  تمشي�  وذلك  الفضلى،  الطفل  مصالح 

ضد ا<طفال <مهات غير مسلمات.

أسرية اoطفال المحرومون من بيئة 

أول  وإنشاء   ،٢٠٠٩ لسنة   ٤٩ رقم  اxيوائية  ا<طفال  رعاية  دور  وإدارة  ترخيص  نظام  باعتماد  اللجنة  ترحب   -٣٩
برنامج xيواء ا<طفال في محافظة الزرقاء. لكن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم انخفاض عدد ا<طفال المودعين 
في  كثيرة  أحيان  في  المتزوجات  غير  ا<مهات  أطفال  إيداع  وإزاء  بالتقرير،  المشمولة  الفترة  أثناء  مؤسسات  في 
ا<طفال  يجعل  ما  بعد،  سليم  نحو  على  اxيواء  برنامج  تنظيم  لعدم  أيض�  قلق  اللجنة  ويساور  مؤسسات. 

المحرومين من بيئتهم ا<سرية عرضة ل¯يذاء واxهمال.

تتخذ  بأن  وتوصيها  لlطفال،  البديلة  للرعاية  التوجيهية  المبادئ  إلى  الطرف  الدولة  انتباه  اللجنة  تلفت   -٤٠
تدابير فاعلة للتسريع في االنتقال من إيداع ا<طفال في أطر الرعاية المؤسسية إلى الرعاية ا<سرية، وأن تعزز في 
سبيل ذلك جهودها لوضع نظام لكفالة ا<طفال المحرومين من أسرهم يكون خاضع� للوائح تنظيمية جيدة. 

وينبغي للدولة الطرف أيض� ما يلي:

(١٣)

(أ)       ضمان تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية المناسبة لمراكز الرعاية البديلة وخدمات حماية   
في  إدماجهم  وإعادة  فيها  المودعين  ا<طفال  تأهيل  إعادة  تيسير  أجل  من  الصلة  ذات  الطفل 

المجتمع إلى أقصى حد ممكن؛

(ب)     تقديم الدعم لlمهات غير المتزوجات لتمكينهن من رعاية أطفالهن، وتنظيم حمالت توعية من   
أجل القضاء على الوصم االجتماعي المرتبط بالحمل خارج إطار الزواج؛

(ج)     العمـل على توفيـر ضمانـات مناسبــة ومعايــير واضحــــة تستند إلى احتياجات الطفل ومصالحه   
الفضلى من أجل اتخاذ قرار بشأن إيداعه في أطر الرعاية البديلة من عدمه؛

(د)     ضمان إجراء مراجعة دورية لحاالت إيداع ا<طفال في أطر الرعاية البديلة وفي المؤسسات، ورصد   
جودة الرعاية فيها، بطرق منها توفير قنوات يسهل الوصول إليها من أجل اxبالغ عن سوء معاملة 

ا<طفال ورصده وتصحيحه.

واو-  اsعاقة والصحة اoساسية والرعاية االجتماعية (المواد 6 و18(3) و23 و24 و26 و
27(3-1) و33)

اoطفال ذوو اsعاقة

ا<على  المجلس  وإنشاء   ٢٠٠٧ لسنة   ٣١ رقم  المعوقين  ا<شخاص  حقوق  قانون  باعتماد  اللجنة  ترحب   -٤١
لكنها  اxعاقة (٢٠٠٧-٢٠١٥).  ذوي  لlشخاص  الوطنية  االستراتيجية  اعتماد  عن  فضًال  المعوقين،  ا<شخاص  لشؤون 

تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ)       عدم استخـدام المــادة ٢ من القانــون رقم ٣١ تعريف اxعاقة الوارد في اتفاقية حقوق ا<شخاص   
ذوي اxعاقة، وإنما اعتمادها نموذج� طبي� ل¯عاقة؛

(ب)     محدودية البيانات المتاحة عن ا<طفال ذوي اxعاقة؛  

بصورة  إّال  إدماجهم  تعزز  ال  خاصة  صفوف  في  الحاالت  معظم  في  اxعاقة  ذوي  ا<طفال  وضع  (ج)       
محدودة نظر� لمحدودية التدابير المتخذة لتطوير التعليم الجامع؛

(د)       عدم حصول الغالبية العظمى من ا<طفال ذوي اxعاقة وا<طفال الذين يعانون من صعوبات في   
مختصين،  وموظفين  اجتماعيين  وأخصائيين  معلمين  وجود  مثل  مناسب،  دعم  على  التعلم 

لضمان إدماجهم إدماج� فعاًال في المدارس العادية؛

(ه)     استمرار ّشح التدابير الرامية إلى إدماج ا<طفال ذوي اxعاقة في ا<نشطة الترفيهية والثقافية في   
الدولة الطرف.

في ضوء المادة ٢٣ من االتفاقية وتعليق اللجنة العام رقم ٩(٢٠٠٦) المتعلق بحقوق ا<طفال المعوقين،   -٤٢
هذا  وتعزيز  اxعاقة  مع  التعامل  في  اxنسان  حقوق  على  القائم  النهج  اعتماد  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث 
وبأن  المجتمع،  يضعها  التي  والمواقفية  البيئية  الحواجز  في  تكمن  المعيقة  العوامل  بأن  يعترف  الذي  النهج 
في  فاعلين  ومساهمين  مشاركين  يصبحوا  أن  وبمقدورهم  الخاصة  حقوقهم  اxعاقة  ذوي  ا<طفال  لجميع 

المجتمع. وينبغي للدولة الطرف ما يلي:

(١٤)

(١٦) (١٧) (١٨) (١٩) (٢٠) (٢١) (٢٢) (٢٣) (٢٤)

(٢٥) (٢٦) (٢٧) (٢٨) (٢٩) (٣٠) (٣١) (٣٢) (٣٣) (٣٤) (٣٥)

مع  التعامل  في  االجتماعي  النموذج  يعكس  بما   ٢٠٠٧ لسنة   ٣١ رقم  القانون  من   ٢ المادة  تعديل  (أ)       
اxعاقة؛

نظر�   ،٢٠١٤ لعام  الوطني  التعداد  إطار  في  اxعاقة  ذوي  ا<طفال  عن  مالئمة  بيانات  جمع  تنظيم  (ب)     
<هميتها في وضع برامج وسياسات لهم؛

(ج)       وضـع سياسـة شامـلة من أجـل تطـوير التعليـم الجامع وضمان منحه ا<ولوية على إيداع ا<طفال   
العقلية  اxعاقات  ذوي  ا<طفال  إلى  خاص  بشكل  االلتفات  مع  متخصصة،  مؤسسات  في 

والمتعددة؛

(د)      تشغيل أعداد كافية من المعلمين والمهنيين المتخصصين لتقديم الدعم الفردي لlطفال في   
جميع المدارس، وضمان تدريب جميع المهنيين تدريب� مناسب� ليتمكن جميع ا<طفال ذوي اxعاقة 

من التمتع بصورة فعالة بحقهم في تعليم جامع ذي جودة؛

(ه)     اتخاذ جميع التدابير الالزمة لضمان إدماج ا<طفال ذوي اxعاقة في ا<نشطة الترفيهية والثقافية؛  

الوصم  مكافحة  أجل  من  وا<سر  العامة  وجمهور  الحكومة  تستهدف  توعية  حمالت  تنفيذ  (و)     
االجتماعي والتحامل اللذين يعاني منهما ا<طفال ذوو اxعاقة، وتعزيز صورة إيجابية عن ا<طفال 

والبالغين ذوي اxعاقة؛

(ز)       النظر في التصديق على البروتوكول االختياري التفاقية حقوق ا<شخاص ذوي اxعاقة.  

الصحة والخدمات الصحية

عن  فضًال  ا<طفال،  ووفيات  النفاسية  الوفيات  خفض  صعيد  على  المحرز  الكبير  بالتقدم  اللجنة  ترحب   -٤٣
اعتراف الدولة الطرف بالحاجة إلى مزيد من الجهود لخفض معدل وفيات ا<طفال دون سن الخامسة. وتالحظ 
اللجنة باهتمام أيض� إقرار قانون الضمان االجتماعي المؤقت رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ الذي يمنح ا<طفال الحق في التمتع 

بعدد من إعانات الضمان االجتماعي. لكن قلق� بالغ� يساور اللجنة لما يلي:

(أ)        المعدالت المفزعة لسوء التغذية بين ا<طفال في مخيم الزعتري؛  

(ب)     سـوء التغذيـة الـذي ال يزـال يؤثـر بصـورة أكبـر في ا<طفـال الذيـن يعيشـون في المناطــــــق النائية   
وا<طفال المنتمين <فقر الشرائح السكانية؛

(ج)       ا<مراض المعدية التي ال تزال ا<سباب الرئيسية لمراضة ا<طفال؛  

(د)       تغطية جميع ا<طفال بالتأمين الصحي التي لم تتحقق بعد.  

يمكن  صحي  مستوى  بأعلى  التمتع  في  الطفل  حق  بشأن   (٢٠١٣)١٥ رقم  العام  اللجنة  تعليق  ضوء  في   -٤٤
بلوغه، توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف حصول جميع ا<طفال بالتساوي على خدمات صحية ذات جودة 
ا<طفال  سيما  وال  وتهميش�،  حرمان�  الحاالت  أشد  في  لlطفال  ا<ولوية  منح  إلى  تهدف  تدابير  اعتماد  طريق  عن 
تتخذ  أن  أيض�  الطرف  للدولة  وينبغي  المعدية.  وا<مراض  ا<طفال  تغذية  لسوء  التصدي  طريق  وعن  الالجئين، 

التدابير الالزمة من أجل شمول جميع ا<طفال بالتأمين الصحي على النحو الواجب.

صحة المراهقين

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تجريم اxجهاض في جميع الحاالت بموجب المادة ٣٢١ من قانون العقوبات،   -٤٥
ويساور  للخطر.  حياتهن  تعّرض  مأمونة  غير  بطريقة  الخفاء  في  اxجهاض  إلى  المراهقات  لجوء  إلى  يؤدي  ما 
اللجنة قلق أيض� إزاء عدم توفر معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين صحة المراهقين، بما 

في ذلك عن طريق التثقيف في مجال الصحة الجنسية واxنجابية وتحسين خدمات الصحة العقلية للشباب.

في ضوء تعليق اللجنة العام رقم ٤(٢٠٠٣) المتعلق بصحة المراهقين ونمّوهم في إطار اتفاقية حقوق   -٤٦
الطفل وتعليقها العام رقم ١٥(٢٠١٣) المتعلق بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، تحث 
اللجنة الدولة الطرف على أن تزيل صفة الجرم عن اxجهاض، وأن تراجع تشريعاتها، بشكل خاص من أجل كفالة 
دائم�.  واحترامها  اxجهاض  قرارات  في  ا<طفال  آراء  سماع  تضمن  وأن  الحوامل،  للمراهقات  الفضلى  المصالح 
شاملة  سياسة  الطرف  الدولة  تعتمد  بأن  وتوصي   (٦٥ الفقرة   ،٣/CRC/C/JOR/CO) السابقة بتوصيتها  اللجنة  وتذّكر 
في  واxنجابية  الجنسية  الصحة  مجال  في  التثقيف  إدراج  تضمن  وبأن  واxنجابية،  الجنسية  المراهقين  لصحة 
وا<مراض  المبكر  الحمل  منع  على  بتركيز  والمراهقين،  المراهقات  لفائدة  وتوجيهه  اxلزامية  المدرسية  المناهج 

المنقولة جنسي�.

اsيدز وفيروس نقص المناعة البشرية

البشرية/اxيدز  المناعة  نقص  فيروس  مكافحة  بشأن  الوطنية  االستراتيجية  بالخطة  اللجنة  ترحب   -٤٧
بفيروس  المعرفة  إلى  كبير  بشكل  عموم�  والسكان  المراهقين  افتقار  استمرار  بقلق  تالحظ  أنها  غير   ،(٢٠١٢-٢٠١٦)
المشورة  خدمات  إلى  والفتيات  النساء  وصول  تعّذر  إزاء  أيض�  بالقلق  اللجنة  وتشعر  البشرية/اxيدز.  المناعة  نقص 
ل¯صابة  عرضة  ا<شد  الفئات  على  الذكرية  الواقيات  توزيع  ضمان  وعدم  الحوامل،  رعاية  عيادات  في  والفحص 

بالفيروس، بمن في ذلك المراهقون.

وحقوق  البشرية/اxيدز  المناعة  نقص  بفيروس  المتعلق   (٢٠٠٣)٣ رقم  العام  اللجنة  تعليق  ضوء  في   -٤٨
الطفل، توصي اللجنة بأن تحّسن الدولة الطرف إمكانية الحصول على معلومات وخدمات ذات جودة ومناسبة 
بأن  اللجنة  وتوصي  واxنجابية.  الجنسية  والصحة  البشرية/اxيدز  المناعة  نقص  فيروس  مجال  في  ا<طفال  لسن 
بين  المشترك  المتحدة  ا<مم  برنامج  منها  جهات  من  التقنية  المساعدة  ذلك  سبيل  في  الطرف  الدولة  تلتمس 

منظمات ا<مم المتحدة لمكافحة اxيدز ومنظمة ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

المستوى المعيشي

ترحب اللجنة بالتقدم الهام الذي أحرزته الدولة الطرف على صعيد التنمية البشرية، لكنها تشعر بالقلق   -٤٩
<ن وطأة الفقر في الدولة الطرف تطال ا<طفال أكثر من غيرهم بكثير، و<ن صندوق المعونة الوطنية ما زال ال 
في  العجز  تقليص  إلى  تهدف  مالية  سياسات  اعتماد  <ن  أيض�  بالقلق  اللجنة  وتشعر  كاٍف.  بشكل  يشملهم 
الفترة  في  الفقر  مكافحة  صعيد  على  الطرف  الدولة  أحرزته  الذي  التقدم  في  سلب�  أّثر  الوطنية  الميزانية 
المشمولة بالتقرير. ويساور اللجنة قلق كذلك <ن الكثير من ا<سر الفلسطينية تعيش في فقر في الدولة الطرف 
وضع  إلى  تفتقر  كونها  المجانية  ا<ساسية  الخدمات  أو  الوطنية  المعونة  صندوق  من  االستفادة  عليها  ويتعذر 

قانوني.

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إجراء مشاورات محددة ا<هداف مع ا<سر وا<طفال ومنظمات   -٥٠
االستراتيجيات  تعزيز  أجل  من  ا<طفال  فقر  مسألة  بشأن  الطفل  حقوق  مجال  في  الناشطة  المدني  المجتمع 
منح  تضمن  أن  أيض�  الطرف  للدولة  وينبغي  الفقر.  من  الحد  خطة  في  الطفل  حقوق  إعمال  إلى  الرامية  والتدابير 
ا<طفال الذي يعيشون في فقر ا<ولوية في صندوق المعونة الوطنية وإجراء تقييمات ٣<ثر السياسات والتدابير 
الهادفة إلى تقليص العجز في الميزانية الوطنية على ا<طفال. وتحث اللجنة الدولة الطرف على معالجة الوضع 
لlطفال  المجانية  ا<ساسية  الخدمات  تقديم  وضمان  فيها،  تقيم  التي  الفلسطينية  لlسر  القانوني 

الفلسطينيين وشمولهم في صندوق المعونة الوطنية.

زاي- التعليم واoنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28 و29 و30 و31)

التعليم، بما يشمل التدريب والتوجيه المهنيين

معدل  من  للحد  بالتقرير  المشمولة  الفترة  في  الطرف  الدولة  بذلتها  التي  الجهود  بارتياح  اللجنة  تالحظ   -٥١
التسرب وتطوير التعليم المبكر. لكنها ال تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

عن  فضًال  أردنيين،  غير  وآباء  أردنيات  <مهات  ا<طفال  بينهم  ومـن  ا<ردنييـن،  غيـر  ا<طفـال  تعـرض  (أ)       
ا<حيان،  بعض  في  ا<ردنية،  الجنسية  منهم  ُسحبت  ممن  فلسطيني  أصل  من  لوالدين  ا<طفال 
غير  وهم  الحكومية،  والثانوية  االبتدائية  بالمدارس  بالتحاقهم  يتعلق  فيما  تمييزية  لممارسات 

مؤهلين لالستفادة من التعليم العام المجاني؛

(ب)     محدودية فرص وصول الشابات المتزوجات إلى نظام التعليم؛  

(ج)       مالحظة زيادة في عدد الطالب، وال سيما الفتيان، الذين تسربوا من المدارس <سباب اقتصادية على   
مدار ا<عوام ا<خيرة؛

(د)      استمرار انتشار العنف في المدارس على نطاق واسع، وال سيما ضد ا<طفال ¦باء غير أردنيين.  

تحث اللجة الدولة الطرف على ما يلي:  -٥٢

(أ)       اتخاذ تدابير فورية لضمان تمتع جميع ا<طفال الذين يعيشون فيها بحقهم في تعليم ابتدائي   
مجاني دون تمييز، وتحقيق� لذلك، تعديل التشريعات والتصدي للممارسات التي تؤدي إلى التمييز 

ضد ا<طفال من أصل فلسطيني وا<طفال <مهات أردنيات وآباء غير أردنيين؛

(ب)    ضمان دعم المراهقات الحوامل وا<مهات المراهقات ومساعدتهن على مواصلة تعليمهن في   
المدارس العادية؛

(ج)       اتخاذ التدابير الالزمة لتحسين القدرة على الوصول إلى التعليم وتحسين جودته، وتوفير تدريب ذي   
جودة للمعلمين، بتركيز خاص على المناطق الريفية بغية التصدي لمشكلة التسرب من المدرسة؛

(د)      مواصلة التوسع في تعليم الطفولة المبكرة وفق سياسة شاملة وكلية لرعاية الطفولة المبكرة   
ونمائها.

أهداف التعليم

ترحب اللجنة بالمبادرات الرامية إلى تعميم المنظور الجنساني في التعليم التي وردت في تقرير الدولة   -٥٣
بالقلق  تشعر  لكنها  السلبية.  النمطية  الصور  تتحدى  للمعلمين  وأدلة  مدرسية  كتب  تطوير  وبخاصة  الطرف، 
صورتهن  تقوض  التي  الفتيات،  ضد  الراسخة  السلبية  النمطية  الصور  الستمرار  التصدي  عن  المبادرات  هذه  لقصور 

عن أنفسهن. كما تأسف اللجنة لعدم بذل جهود كافية لتطوير التعليم في مجاَلي التسامح والسالم.

على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث  التعليم،  بأهداف  المتعلق   (٢٠٠١)١ رقم  العام  اللجنة  تعليق  مراعاة  مع   -٥٤
تعزيز الجهود التي تبذلها لتعميم المناهج التعليمية غير القائمة على صور نمطية التي تتصدى لlسباب البنيوية 
جميع المستويات. وتوصي  للتمييز الجنساني، وتعزيز الفرص التعليمية واxنجاز التعليمي للفتيات والفتيات على 
المناهج  في  والسالم  التسامح  مجاَلي  في  التثقيف  xدماج  جهودها  الطرف  الدولة  تكثف  بأن  أيض�  اللجنة 

المدرسية.

حاء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب)-(د) و
(38-40

اoطفال ملتمسو اللجوء واoطفال الالجئون

تثني اللجنة على الدولة الطرف لجميع التدابير التي اتخذتها من أجل التعامل مع التدفق الهائل لالجئين   -٥٥
من  العاملين  ا<طفال  بشؤون  الخاصة  الوطنية  اللجنة  إنشاء  ذلك  في  بما  ا<طفال،  من  ونصفهم  السوريين، 
الالجئين السوريين. لكن اللجنة قلقة إزاء استمرار تعّذر حصول معظم ا<طفال الالجئين السوريين على التعليم، 
القسري،  والزواج  المنزلي  للعنف  النطاق  الواسع  واالنتشار  العمل  في  واالستغالل  التغذية  لسوء  تعرضهم  وإزاء 
التي  المعاملة  إزاء  أيض�  عميق  قلق  اللجنة  ويساور  أردنيين.  شرطة  أفراد  إلى  المنسوبة  العنف  حاالت  بعض  وإزاء 

تتلقاها ا<سر وا<طفال من الالجئين الفلسطينيين الفاّرين من الجمهورية العربية السورية، وبخاصة ما يلي:

(أ)        الموقف الذي تعتمــده السلطات مـنذ كانــــون الثانــي/يناير ٢٠١٣ المتمثل في منع منهجي لدخول   
ا<سر الالجئة الفلسطينية الفاّرة من الجمهورية العربية السورية، فضًال عن ترحيل عشرات ا<طفال 

الفلسطينيين الذين دخلوا البلد وإعادتهم إلى الجمهورية العربية السورية؛

(ب)     حاالت ُمنعت فيها أمهات فلسطينيات فررن من الجمهورية العربية السورية من دخول ا<ردن، في   
حين ُسمح <زواجهن وأطفالهن السوريين بالدخول؛

(ج)     حـاالت ُسمـح فيهـا <طفال أصيـــبوا في الجمهـورية العربيــة السورية بدخول ا<ردن لتلقي العالج   
إلى  جرحى  فلسطينيون  أطفال  فيها  ُرّحل  وحاالت  بالدخول،  <سرهم  التصريح  دون  لكن  الطبي 

الجمهورية العربية السورية، في حين ُسمح <مهاتهم ا<ردنيات بالبقاء في الدولة الطرف.

ا<وضاع  لتحسين  محددة  برامج  وتنفيذ  المالئمة  التدابير  جميع  اتخاذ  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٥٦
والرعاية  التعليم  على  الحصول  على  قدرتهم  منها  أمور  جملة  وضمان  السوريين،  الالجئين  لlطفال  المعيشية 
الصحية والتغذية الجيدة، وحمايتهم من شتى أشكال االستغالل في العمل والعنف، وممارسات الزواج القسري 
أو المبكر فيما يتعلق بالفتيات الصغيرات. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان عدم منع أي طفل الجئ 
فلسطيني فاّر من الجمهورية العربية السورية من دخول ا<ردن أو ترحيله ليعود إلى الجمهورية العربية السورية، 
وعلى ضمان أن يعامل هؤالء ا<طفال أسوًة با<طفال السوريين في الدولة الطرف. وتوصي اللجنة أيض� بأن تصّدق 

الدولة الطرف على االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين لعام ١٩٥١ وبروتوكولها لعام ١٩٦٧.

االستغالل االقتصادي، بما في ذلك عمل اoطفال

ترحب اللجنة بمشروع "مكافحة عمل ا<طفال عن طريق التعليم" الذي أطِلق في تشرين الثاني/نوفمبر   -٥٧
٢٠٠٨، فضًال عن تعيين عشرين ضابط ارتباط في مجال عمل ا<طفال في عام ٢٠١٠، لكنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

وتجارة  الجملة  تجارة  قطاعات  في  العمل  في  رئيسي،  بشكل  فتيان  وهم  ا<طفال،  آالف  استمرار  (أ)        
التجزئة والزراعة، وانتشار عمل ا<طفال على نطاق واسع بين الالجئين السوريين؛

(ب)    مواجهة عدد من الفتيات الالتي يشتغلن عامالت منزليات أوضاع� قاسية، وتعّرضهن بشكل كبير   
ل¯يذاء البدني والجنسي؛

(ج)      تعزيز وحدة عمل ا<طفال لم يؤّد إلى زيادة اxدانات بحق مستغّلي ا<طفال.  

تحث اللجنة الدولة الطرف على تسريع جهودها للقضاء على عمل ا<طفال. وينبغي للدولة الطرف منح   -٥٨
منزليات.  عامالت  يشتغلن  الالتي  الفتيات  وبخاصة  ا<طفال،  عمل  أشكال  أسوأ  من  ا<طفال  النتشال  ا<ولوية 
بأن  أيض�  اللجنة  وتوصي  اقتصادي�.  ا<طفال  مستغّلي  ضد  قضائية  دعاوى  تحريك  ضمان  الطرف  للدولة  وينبغي 
تصّدق الدولة الطرف على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ١٨٩(٢٠١١) المتعلقة بالعمل الالئق للعمال المنزليين، 

وبأن تواصل التماس مساعدة البرنامج الدولي للقضاء على عمل ا<طفال.

أطفال الشوارع

تأسف اللجنة إزاء استمرار ضعف المعرفة فيما يتعلق بظاهرة ا<طفال العاملين في الشوارع وحالتهم،   -٥٩
الشوارع  أطفال  على  القبض  إلقاء  في  الشرطة  استمرار  إزاء  خاص  بقلق  اللجنة  وتشعر  السابقة.  توصياتها  رغم 
واضحة  استراتيجية  إلى  االفتقار  استمرار  وإزاء  ذووهم،  يكفلهم  أن  إلى  الزمن  من  قصيرة  فترات  واحتجازهم 

xعادة تأهيل أولئك ا<طفال وتلبية احتياجاتهم.

مّدهم  بل  الشوارع واحتجازهم،  إلقاء القبض على أطفال  عدم  الطرف على ضمان  اللجنة الدولة  تحث   -٦٠
واللباس  التغذية  من  يكفيهم  بما  وتزويدهم  معهم،  العمل  على  مدربين  مرشدين  طريق  عن  بالمساعدة 
والمأوى، فضًال عن الخدمات االجتماعية والصحية، بما فيها خدمات التعافي وإعادة اxدماج االجتماعي، والفرص 
ما  بحسب  الكامل،  نمائهم  دعم  بغية  الحياتية  المهارات  على  والتدريب  المهني  التدريب  تشمل  التي  التعليمية 

أوصت به اللجنة سابق�.

بيع اoطفال واالتجار بهم واختطافهم

االتجار  لمنع  الوطنية  واالستراتيجية   ،٢٠٠٩ لسنة   ٩ رقم  بالبشر  االتجار  منع  قانون  باعتماد  اللجنة  ترحب   -٦١
ا<طفال  اعتبار  يمكن  ال  أنه  إلى  الحوار  أثناء  اxشارة  وتالحظ  عملها.  وإطار   ٢٠١٠ آذار/مارس  في  ُأطِلقت  التي  بالبشر 
ضحايا االتجار جناة، لكنها تشعر بقلق بالغ إزاء اعتراف الوفد باحتمال إيداع ا<طفال الضحايا في مرافق االحتجاز 
لlطفال  وعبور  وجهة  بلد  تزال  ال  الطرف  الدولة  <ن  أيض�  قلق  اللجنة  ويساور  لهم.  ملجأ  توفر  لعدم  نظر� 
الفترة  في  بالبشر  االتجار  بجرائم  المدانين  ا<شخاص  عدد  و<ن  با<شخاص،  الجنسي  واالتجار  للسخرة  المعرضين 
خدمات  إلى  الضحايا  معظم  أحيل  إذ  االتجار،  لضحايا  المقدمة  الحماية  ولقصور  قليًال،  ظل  بالتقرير  المشمولة 

إيواء تديرها منظمات غير حكومية.

تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لتنفيذ قانون منع االتجار بالبشر رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ تنفيذ�   -٦٢
الجريمة.  خطورة  مع  تتناسب  بهم  عقوبات  وإنزال  وإدانتهم  فعالة  بصورة  با<طفال  المّتجرين  ومالحقة  فعاًال، 
وينبغي للدولة الطرف أن تضمن عدم إيداع أي من ا<طفال الضحايا في مرافق االحتجاز، وإنما تزويدهم بخدمات 

حماية وإعادة تأهيل شاملة، بما فيها المأوى المناسب.

إدارة قضاء اoحداث

تنظر اللجنة بإيجابية إلى إنشاء إدارة شرطة ا<حداث عام ٢٠١١ في العاصمة عّمان من أجل دعم عملية   -٦٣
العدالة اxصالحية، ووضع "برنامج ِفَرق الدمج المجتمعي وا<سري" لتحويل ا<طفال الجانحين، لكنها تشعر 

بالقلق إزاء بقاء السن الدنيا للمسؤولية الجنائية سبع سنوات. ويساورها قلق أيض� إزاء ما يلي:

(أ)         عدم إدراج نص في مشروع قانون ا<حداث xنشاء محاكم أحداث متخصصة، وافتقاره إلى أحكام   
بشأن تقديم المساعدة القانونية المجانية لlطفال، وفرضه عقوبات تقيد الحرية أكثر من تقديمه 
بدائل لالحتجاز، وعدم تعامله مع نتائج عمليات تفتيش مرافق االحتجاز التي يوَدع فيها ا<طفال أو 

متابعة تلك العمليات؛

(ب)     محاكمة ا<طفال في محاكم البالغين في حالة اشترك في ارتكاب الجريمة بالغون وأطفال؛  

(ج)       استمرار وجود ضعف واضح في التعليم المتعلق بعدالة ا<حداث.  

لlحداث  والتأهيلية  اxصالحية  للعدالة  نظام  لوضع  جهودها  الطرف  الدولة  تعزز  بأن  اللجنة  توصي   -٦٤
يتماشى تماشي� كامًال مع االتفاقية، وبخاصة المواد ٣٧ و٣٩ و٤٠، ومع معايير ذات صلة أخرى، ومع تعليق اللجنة 
العام رقم ١٠(٢٠٠٧) المتعلق بحقوق الطفل في قضاء ا<حداث. وبصورة خاصة، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما 

يلي:

إلى  الجنائية  المسؤولية  سن  ترفع  ا<حداث  قانون  لمشروع  معدلة  صيغة  اعتماد  في  التعجيل  (أ)        
مستوى مقبول دولي�، بحسب ما أوصت به اللجنة سابق�؛

(ب)     ضمان أن القانون الجديد ينص على إنشاء محاكم أحداث متخصصة تركز على العدالة اxصالحية   
الدعاوى  وطيلة  اxجراءات  من  مبكرة  مرحلة  في  لlطفال  المجانية  القضائية  المساعدة  وتقدم 

القضائية؛

(ج)       ضمان اللجوء إلى االحتجاز، بما في ذلك االحتجاز رهن المحاكمة، كتدبير أخير و<قصر وقت ممكن،   
بغية  منتظمة  بصورة  التدبير  هذا  مراجعة  وضمان  الخطورة،  شديدة  الجرائم  قضايا  في  حتى 
سحبه. وينبغي أن ُتمنح ا<ولوية ما أمكن إلى التدابير البديلة لالحتجاز، مثل التحويل أو إطالق السراح 

تحت المراقبة أو الوساطة أو اxرشاد أو خدمة المجتمع؛

(د)      تعيين قضاة متخصصين لlطفال وضمان تلّقيهم التعليم والتدريب المالئمين؛  

(ه)     االستفادة من أدوات المساعدة التقنية التي وضعها الفريق المشترك بين الوكاالت المعني بقضاء   
والجريمة  بالمخدرات  المعني  المتحدة  ا<مم  مكتب  ومنها  فيه،  العضو  والجهات  ا<حداث 
الحكومية،  غير  والمنظمات  اxنسان  لحقوق  السامية  المتحدة  ا<مم  ومفّوضية  واليونيسيف 

والتماس المساعدة التقنية في مجال عدالة ا<حداث من أعضاء الفريق.

اoطفال ضحايا الجرائم والشهود عليها

توصي اللجنة أيض� بأن تضمن الدولة الطرف وضع ا<حكام وا<نظمة القانونية المناسبة من أجل توفير   -٦٥
الحماية المطلوبة بموجب االتفاقية إلى جميع ا<طفال ضحايا الجرائم و/أو الشهود عليها، مثل ا<طفال ضحايا 
هذه  على  الشهود  وا<طفال  واالتجار،  واالختطاف  واالقتصادي،  الجنسي  واالستغالل  المنزلي،  والعنف  اxيذاء، 
الجرائم، وبأن تراعي بصورة كاملة المبادئ التوجيهية بشأن العدالة في ا<مور المتعلقة با<طفال ضحايا الجريمة 

والشهود عليها.

طاء- التصديق على البروتوكول االختياري المتعلق بإجراء تقديم البالغات

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء   -٦٦
تقديم البالغات، في سبيل المضي في تعزيز إعمال حقوق الطفل.

ياء- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق اsنسان

الصكوك  على  تصدق  بأن  الطفل،  حقوق  إعمال  تعزيز  في  المضي  سبيل  في  الطرف،  الدولة  اللجنة  توصي   -٦٧
االختفاء  من  ا<شخاص  جميع  لحماية  الدولية  االتفاقية  وهي  بعد،  إليها  تنضم  لم  التي  اxنسان  لحقوق  ا<ساسية 
البروتوكوالت  عن  فضًال  أسرهم،  وأفراد  المهاجرين  العمال  جميع  حقوق  لحماية  الدولية  واالتفاقية  القسري، 
بالحقوق  الخاص  الدولي  والعهد  والسياسية،  المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  من  بكل  الملحقة  االختيارية 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب 

وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق ا<شخاص ذوي اxعاقة.

كاف- المتابعة والنشر

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الالزمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في   -٦٨
العليا  والمحكمة  المعنية  والوزارات  والبرلمان  الدولة  رأس  إلى  إحالتها  منها  بوسائل  الختامية،  المالحظات  هذه 

والسلطات المحلية للنظر فيها على النحو الالزم واتخاذ مزيد من اxجراءات بشأنها.

التي  الخطية  والردود  والخامس  الرابع  الدوريين  للتقريرين  الجامع  التقرير  ُيتاح  بأن  أيض�  اللجنة  وتوصي   -٦٩
منها  بطرق  البلد،  بلغات  واسع  نطاق  على  الختامية)  الصلة (المالحظات  ذات  والتوصيات  الطرف  الدولة  قدمتها 
ومجموعات  اxعالم  ووسائل  المدني  المجتمع  ومنظمات  العامة  لجمهور  الحصر،  ال  المثال  سبيل  على  اxنترنت 
بها  الملحقة  االختيارية  والبروتوكوالت  االتفاقية  بشأن  النقاش  إثارة  بغية  وا<طفال،  المهنية  والفئات  الشباب 

والتوعية بها وتنفيذها ورصدها.

الم- التقرير المقبل

ُتدرج  وأن   ٢٠١٩ حزيران/يونيه   ٢٢ بحلول  السادس  الدوري  تقريرها  تقدم  أن  إلى  الطرف  الدولة  اللجنة  تدعو   -٧٠
المنسقة  التوجيهية  للمبادئ  يمتثل  أن  للتقرير  وينبغي  الختامية.  المالحظات  هذه  متابعة  عن  معلومات  فيه 
٢٠١٠ (CRC/C/٥٨/Rev.٢ و ١ تشرين ا<ول/أكتوبر  لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في 

Corr.١)، وأّال يتجاوز عدد كلماته ٢٠٠ ٢١ كلمة (انظر قرار الجمعية العامة ٢٦٨/٦٨ المؤرخ ٩ نيسان/أبريل ٢٠١٤، الفقرة ١٦). 
وفي حالة تجاوز التقرير المقدم العدد المحدد للكلمات، سُيطلب إلى الدولة الطرف اختصاره وفق� للقرار المشار 
إليه أعاله. وفي حالة لم تتمكن الدولة الطرف من مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، ال يمكن ضمان ترجمة التقرير 

<غراض النظر فيه من جانب هيئة المعاهدة.

للشروط  وفق�  المستجدات  آخر  تتضمن  أساسية  وثيقة  تقديم  إلى  أيض�  الطرف  الدولة  اللجنة  وتدعو   -٧١
اعتمدها  التي  التقارير،  لتقديم  المنسقة  التوجيهية  المبادئ  في  الواردة  المشتركة  ا<ساسية  بالوثيقة  المتعلقة 
االجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق اxنسان في حزيران/يونيه ٢٠٠٦ (HRI/GEN/٢/Rev.٦، الفصل 
ا<ول). وال ينبغي أن يتجاوز عدد كلمات الوثيقة ا<ساسية ٤٠٠ ٤٢ كلمة، كما حددته الجمعية العامة في قرارها ٢٦٨/٦٨ 

(الفقرة ١٦).

ُتجمع  التي  البيانات  وتحلل  البيانات،  لجمع  ومركزي�  شامًال  نظام�  الطرف  الدولة  تنشئ  بأن  اللجنة  توصي   -٧
الستخدامها كأساس لتقييم التقدم المحرز والمساعدة في تصميم سياسات وبرامج لتنفيذ البروتوكول االختياري. 
االجتماعية  والخلفية  والقومي  اxثني  وا<صل  الجغرافي  والموقع  والجنس  السن  حسب  البيانات  تصنيف  وينبغي 
عدد  عن  بيانات  جمع  أيض�  وينبغي  االختياري.  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  تحليل  تسهيل  أجل  من  االقتصادية، 
المالحقات القضائية واxدانات، مصنفة حسب طبيعة الجريمة. وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف تعاونها التقني 

في ذلك الصدد مع جهات منها منظمة ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج ا<مم المتحدة اxنمائي.

رابعS- تدابير التنفيذ العامة

خطة العمل الوطنية

سيما  وال  االختياري،  البروتوكول  بتنفيذ  صلة  لها  شتى  وطنية  وخطط  استراتيجيات  وجود  اللجنة  تالحظ   -٨
االستراتيجية الوطنية لمنع االتجار بالبشر. ولكنها تشعر مع ذلك بالقلق إزاء عدم وجود اتساق أو تنسيق جيد فيما بين 

تلك االستراتيجيات، ما يؤثر في قدرة الدولة الطرف على التصدي لجميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري.

التي  المسائل  جميع  معالجة  إلى  تحديد�  تهدف  وطنية  عمل  خطة  الطرف  الدولة  تضع  بأن  اللجنة  توصي   -٩
يشملها البروتوكول االختياري، وبأن تضع أهداف� ومؤشرات واضحة وُتوفر الموارد البشرية والمالية المناسبة من أجل 
البروتوكول  أحكام  جميع  بتنفيذ  خاص�  اهتمام�  تولي  أن  لها  ينبغي  بذلك،  الطرف  الدولة  قيام  ولدى  تنفيذها. 
االختياري، مع مراعاة الوثائق الختامية التي اعتمدها المؤتمر العالمي لمكافحة االستغالل الجنسي لlطفال <غراض 

تجارية في ا<عوام ١٩٩٦ و٢٠٠١ و٢٠٠٨ في ستوكهولم، ويوكوهاما باليابان، وريو دي جانيرو بالبرازيل، على التوالي.

التنسيق والتقييم   

تالحظ اللجنة تقاسم عدة وزارات مسؤولية تنفيذ البروتوكول االختياري، واضطالع المجلس الوطني لشؤون   -١٠
ا<سرة والمجلس ا<على لشؤون ا<شخاص المعوقين بدور أيض� في ذلك الصدد، لكنها تشعر بالقلق إزاء االفتقار إلى 

آلية مخصصة تحديد� لتنسيق عملية تنفيذ البروتوكول االختياري وتقييمها.

توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف آلية تنسيق قادرة على االضطالع بالقيادة واxشراف العام الفعال على   -١١
وتنفيذها،  الطفل  حقوق  مجال  في  السياسات  بوضع  ُتعنى  التي  المختلفة  والوزارات  الوكاالت  بين  التنسيق  صعيد 

وبرصد تنفيذ البروتوكول االختياري.

النشر والتوعية   

يساور اللجنة القلق إزاء االفتقار إلى أنشطة منهجية وشاملة لنشر البروتوكول االختياري بحد ذاته والتوعية   -١٢
به، <ن ذلك ُيسهم في تدّني مستوى فهم الجرائم المشمولة به بين الناس عامة وا<طفال والفئات المهنية العاملة 
مع ا<طفال ومن أجلهم. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء استمرار التستر على جرائم بيع ا<طفال واستغاللهم في 
البغاء وفي المواد اxباحية والتكتم عنها إلى حد بعيد، نظر� إلى الحساسية االجتماعية الثقافية التي تحيط بها في 

الدولة الطرف.

توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها لنشر أحكام البرتوكول االختياري على نطاق واسع بين الناس   -١٣
عامة، بمن فيهم ا<طفال - بطريقة مواتية لهم - وأسرهم ومجتمعاتهم المحلية. وينبغي للدولة الطرف أيض� ما 

يلي:

وضع برامج تثقيفية مراعية لنوع الجنس بشأن التدابير والمساعدة وآليات اxبالغ الرامية إلى منع  (أ)   
مع  وثيق  بتعاون  وذلك  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  للجرائم  ضحايا  ا<طفال  وقوع 

المجتمعات المحلية وا<طفال الضحايا؛

االبتدائي  التعليم  مناهج  في  منظمة  بصورة  االختياري  بالبروتوكول  المتصلة  المسائل  إدراج  (ب)   
والثانوي؛

الشرطة  أفراد  سيما  وال  الصلة،  ذات  المهنية  الفئات  جميع  بين  االختياري  البروتوكول  نشر  (ج)    
الوطني  المجلس  وأعضاء  االجتماعيين  وا<خصائيين  اxعالم  وممثلي  العاّمين  والمدعين  والقضاة 

لشؤون ا<سرة والوزارات المعنية.

التدريب

ترحب اللجنة بأنشطة التدريب في مجال االتجار بالبشر التي ُنّظمت للقضاة والمدعين العاّمين بالتعاون مع   -١٤
في  الرسمية  الحدودية  النقاط  في  العاملين  الموظفين  وبتدريب  حكومية،  غير  ومنظمات  دولية  حكومية  منظمات 
كافية  غير  تزال  ال  االختياري  البروتوكول  على  التدريب  أنشطة  <ن  بالقلق  تشعر  لكنها  االتجار،  ضحايا  تحديد  مجال 

بشكل عام وال تصل إلى جميع المهنيين العاملين مع ا<طفال ومن أجلهم.

المشمولة  المجاالت  جميع  على  التخصصات  متعددة  تدريب  برامج  الطرف  الدولة  تضع  بأن  اللجنة  توصي   -١٥
المصلحة.  أصحاب  من  وغيرها  المحلية  المجتمعات  مشاركة  على  تقوم  عملية  طريق  عن  االختياري  بالبروتوكول 
ومن  ا<طفال  مع  يعملون  وأفراد  ومؤسسات  مهنية  فئات  من  الشأن  أصحاب  لجميع  التدريب  هذا  إتاحة  وينبغي 
أجلهم. وتوصي اللجنة كذلك بأن تكفل الدولة الطرف إجراء تقييم منهجي لجميع برامج التدريب على البروتوكول 

االختياري بغية تعزيز تأثيرها ومدى أهميتها.

تخصيص الموارد   

للخطط  الالزمة  الموارد  توفر  لضمان  سنوية  منح�  يخصص  العامة  الموازنة  قانون  أن  اللجنة  تالحظ   -١٦
الميزانية  مخصصات  عن  معلومات  وجود  لعدم  تأسف  لكنها  الطفل،  بحقوق  المتعلقة  الوطنية  واالستراتيجيات 

المرصودة بوضوح <نشطة مصممة تحديد� لتنفيذ البروتوكول االختياري من قبل الوزارات المعنية.

بطرق  االختياري،  البروتوكول  لتنفيذ  واضحة  ميزانية  مخصصات  الطرف  الدولة  تحدد  بأن  اللجنة  توصي   -١٧
منها رصد مخصصات من الميزانية العادية للموارد البشرية والتقنية والمالية الالزمة لوضع برامج تتصل بأحكام 
البروتوكول االختياري، وال سيما في مجال التحقيقات الجنائية والمساعدة القانونية والتعافي البدني والنفسي 

للضحايا.

منع بيع اoطفال واستغاللهم في البغاء وفي المواد اsباحية (الفقرتان 1   -Sخامس
و2 من المادة 9)

التدابير المعتمدة لمنع وقوع الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول االختياري

خاص  وبشكل  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  لمنع  ات³ِخذت  التدابير  بعض  أن  اللجنة  تالحظ   -١٨
لمنع وصول ا<طفال إلى المواد اxباحية على اxنترنت، لكنها تشعر بالقلق الستمرار النقص في التدابير الوقائية 
ا<سباب  تحديد  إلى  الهادفة  التدابير  عن  فضًال  جنسي�،  ا<طفال  الستغالل  التصدي  أجل  من  ا<هداف  المحددة 
خاصة،  وبصورة  لها.  والتصدي  الجرائم  تلك  وحجم  االختياري  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  لجميع  الجذرية 

تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ)        عدم تقديم تعريف أو قائمة معايير لتحديد فئة "ا<سر المعرضة" للعنف المنزلي، على الرغم من   
أن وزارة التنمية االجتماعية وضعت قاعدة بيانات بها؛

(ب)    عدم كفاية التدابير المتخذة لمكافحة التمييز والعنف القائمين على نوع الجنس، اللذين يشّكالن   
عامَلين رئيسيين في بيع ا<طفال واستغاللهم في البغاء وفي المواد اxباحية. وفي هذا الصدد، 
تعرب اللجنة عن قلق شديد إزاء حجم التمييز والعنف الممارسين ضد الفتيات في الدولة الطرف؛

(ج)      النقص الكبير فيما ُنّفذ أثناء الفترة المشمولة بالتقرير من أنشطة محددة تستهدف ا<طفال في   
أوضاع هشة، مثل ا<طفال الالجئين المعرضين بشكل خاص لالستغالل الجنسي واالتجار.

توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف نهج� شامًال ومحدد ا<هداف يتصدى لlسباب الجذرية للجرائم   -١٩
اللجنة  تحث  خاصة،  وبصورة  هشاشة.  ا<وضاع  أكثر  في  ا<طفال  على  ويركز  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة 

الدولة الطرف على ما يلي:

(أ)         تعزيز استراتيجيات الحد من الفقر وتدابير الحماية االجتماعية الداعمة لlسر المحرومة والمهمشة،   
دعم  أجل  من  ا<طفال،  حول  تتمحور  التي  المبكر  التدخل  برامج  لتنفيذ  معايير  وضع  طريق  عن 

الوالدين لالضطالع على نحو أفضل بمسؤولياتهم في رعاية ا<طفال وحمايتهم؛

(ب)    اجتثاث التمييز والعنف القائمين على نوع الجنس، وبشكل خاص إلغاء ما ال يزال نافذ� من قوانين   
تمّيز ضد النساء والفتيات، وتجريم جميع أشكال العنف المنزلي، بما فيها االغتصاب الزوجي، دون 

مزيد من اxبطاء؛

عامة،  توعية  برامج  وتنفيذ  االختياري  بالبروتوكول  المشمـولة  للجـرائم  الجـذرية  لlسبـاب  التصـدي  (ج)       
خاص  بشكل  المعرضين  ضعف�  ا<طفال  أشد  هوية  تحديد  أجل  من  عامة،  حوارات  عن  فضًال 
للوقوع ضحايا للجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري، بمن فيهم ا<طفال الذين يعيشون في 
فقر وا<طفال المهاجرون والالجئون ومجهولو النسب، وحمايتهم وتزويدهم بما يلزم من دعم 

ومساعدة؛

(د)     تعزيز الوعي بالقواعد والمفاهيم االجتماعية المتعلقة باستغالل ا<طفال في البغاء وفي المواد   
اxباحية وفهمها بغية تغيير مواقف ا<شخاص الذين يطلبون الخدمات الجنسية وسلوكهم.

بيع اoطفال

تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء انتشار ممارسة الزواج المبكر والقسري على نطاق واسع في الدولة الطرف،   -٢٠
وهي ممارسة تصل أحيان� إلى حد بيع ا<طفال. وتشعر اللجنة بقلق خاص أيض� إزاء التقارير التي تتحدث عن فتيات 
زواج  يسمى  ما  أجل  من  ا<ردن  إلى  ُيرَسلن  العمر،  من  عشرة  الحادية  تتجاوز  لم  من  منهن  صغيرات،  عراقيات 
المتعة، وهو زواج ينتهي بعد مدة محددة مسبق� تتلقى فيه ا<سرة مبلغ� مالي� مقابل الفتاة ويتمكن "الزوج" من 
عصابات  في  قسر�  أقحموهن  الفتيات  هؤالء  بعض  "أزواج"  بأن  أيض�  التقارير  وتفيد  جنسي�.  واستغاللها  إيذائها 

االتجار بالبشر. 

للحظر  الفعال  التطبيق  لضمان  وفورية  صارمة  تدابير  اعتماد  على  بقوة  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢١
القانوني لزواج ا<طفال. وبصورة خاصة، ينبغي للدولة الطرف ما يلي:

(أ)       ضمان مساءلة جميع الضالعـين فـي بيـع الفتيـات <غـراض الـزواج القســــري واxيــذاء الجنســـــــي   
واالستغالل الجنسي، وإنزال عقوبات بهم تتناسب مع جسامة الجريمة؛

(ب)     وضع نظام فعال وتنفيذه بالتعاون مع بلدان الجوار من أجل منع بيع الفتيات <غراض الزواج المبكر   
أو القسري.

أطفال السياحة بدافع ممارسة الجنس مع 

إجراءات  أو  تشريعات  أي  اعتماد  لعدم  تأسف  لكنها   ،(١٩٩٨ لعام   ٢٠ السياحة (رقم  قانون  اللجنة  تالحظ   -٢٢
محددة من أجل منع ظاهرة السياحة بدافع ممارسة الجنس مع أطفال، ا¦خذة في الزيادة في الدولة الطرف، 

ومكافحتها بشكل كامل.

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان اتخاذ تدابير فاعلة من أجل منع السياحة بدافع ممارسة الجنس   -٢٣
على  الدعوة  مجال  في  أنشطة  تنّفذ  أن  أيض�  الطرف  للدولة  وينبغي  فعالة.  بصورة  ومكافحتها  ا<طفال  مع 
تنشر  وأن  ا<طفال،  مع  الجنس  ممارسة  بدافع  السياحة  عن  الناجمة  الضارة  ا¦ثار  لتبيان  السياحة  صناعة  صعيد 
تشجع  وأن  السياحة،  ووكاالت  السفر  وكالء  أوساط  في  واسع  نطاق  على  السياحة  <خالقيات  العالمية  المدونة 

تلك الشركات على توقيع مدونة قواعد السلوك لحماية ا<طفال من االستغالل الجنسي في السفر والسياحة.

حظر بيع اoطفال واستغاللهم في المواد اsباحية وفي البغاء، والمسائل   -Sسادس
ذات الصلة (المادة 3، والفقرتان 2 و3 من المادة 4، والمواد 5 و6 و7)

أو الجزائية القائمة القوانين واللوائح الجنائية 

بعض  إدراج  رغم  بعد،  بالكامل  االختياري  للبروتوكول  تمتثل  لم  الطرف  الدولة  أن  بقلق  اللجنة  تالحظ   -٢٤
جسم  بأعضاء  االنتفاع  وقانون   ٢٠٠٩ لعام   ٩ رقم  بالبشر  االتجار  منع  قانون  مثل  الوطنية،  القوانين  في  أحكامه 

اxنسان رقم ٢٣ لعام ١٩٧٧. وبصورة خاصة، تالحظ اللجنة بقلق ما يلي:

ـ³ن قانــون العقــــوبات تعريف� واضــــح� لجريمة استغالل ا<طفال في البغاء، أو عقوبات  (أ)       عدم تضمـ  
تتناسب مع جسامة الجريمة؛

في  ا<طفال  استغالل  على  تنطبق  التي  العقوبات،  قانون  من   ٣١٠ المادة  في  ازدرائية  عبارات  ورود  (ب)     
بفساد  "المعروفات  من  اعُتبرن  إن  للفتيات  الجنسي  االستغالل  لتبرير  ُتستخدم  أن  يمكن  البغاء، 

ا<خالق"؛

الحيازة  تجريم  أو  اxباحية  المواد  في  ا<طفال  استغالل  جريمة  إلى  محدد  بشكل  اxشارة  عدم  (ج)      
المواد  ببيع  تتعلق  التي  العقوبات  قانون  من   ٣١٩ المادة  في  بأطفال  تتعلق  إباحية  لمواد  الخاصة 

البذيئة أو المفِسدة لlخالق وتوزيعها؛

(د)     عدم تطرق تشريعات الدولة الطرف إلى جميع أشكال بيع ا<طفال الواردة في المادتين ٢ و٣ من   
البروتوكول االختياري، وهي جريمة مشابهة لالتجار با<شخاص لكنها ليست متطابقة معها.

البرتوكول  من  و٣   ٢ للمادتين  بالكامل  ليمتثل  العقوبات  قانون  تنقح  أن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢٥
االختياري. وبصورة خاصة، ينبغي للدولة الطرف ما يلي:

من  ٢(ب)  المادة  عليه  نصت  كما  البغاء  في  ا<طفال  الستغالل  تعريف�  العقوبات  قانون  تضمين  (أ)       
البروتوكول االختياري، وضمان أن القانون ينص على عقوبات مناسبة للجريمة ويفرضها؛

(ب)     إزالة جميع ا<حكام االزدرائية من قانون العقوبات دون إبطاء، وضمان أن القانون ينص على عقوبات   
تتناسب مع جسامة الجريمة وال يتيح أي أعذار لمرتكبي الجرائم؛

تتعلق  التي  اxباحية  المواد  حيازة  مجرد  تجريم  وضمان  العقوبات،  قانون  من   ٣١٩ المادة  تعديل  (ج)      
بأطفال؛

(د)       تعريف جميع أشكال بيع ا<طفال وتجريمها على النحو السليم.  

المالحقة القضائية

يساور اللجنة قلق بالغ إزاء التقارير العديدة التي تفيد بإجبار الفتيات الالجئات السوريات على البغاء.  -٢٦

في  البغاء  على  ُأجبرن  الالتي  الفتيات  xنقاذ  فاعلية  أكثر  تدابير  اتخاذ  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢٧
تقريرها  في  تورد  أن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  وتحث  العدالة.  إلى  الجرائم  هذه  مرتكبي  وإحالة  الطرف  الدولة 
ولوحقوا  عليهم  القبض  ُألقي  الذين  ا<شخاص  عدد  عن  تفصيلية  معلومات  االتفاقية  بموجب  المقدم  المقبل 

قضائي� وُأحيلوا إلى العدالة وأدينوا، فضًال عن العقوبات التي ُأنِزلت بهم.

مسؤولية اoشخاص االعتباريين 

االتجار  منع  قانون  من   ١١ المادة  بموجب  االعتباريين  ا<شخاص  بمسؤولية  تعترف  الدولة  أن  اللجنة  تالحظ   -٢٨
بالبشر رقم ٩ لعام ٢٠٠٩، لكن القلق يساورها <ن القوانين ال تنص صراحة على مسؤولية ا<شخاص االعتباريين في 

الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري.

ن الدولة الطرف مسؤولية ا<شخاص االعتباريين الضالعين في أي جرائم مشمولة  توصي اللجنة بأن ُتضمِّ  -٢٩
الجرائم  خطورة  مع  تتناسب  قانونية  عقوبات  تفرض  وأن  صريح،  بشكل  التشريعات  في  االختياري  بالبروتوكول 

المرتَكبة.

الوالية القضائية خارج اsقليم وتسليم المجرمين

تعرب اللجنة عن القلق <ن تشريعات الدولة الطرف ال تزال غير واضحة بشأن فرض واليتها القضائية خارج   -٣٠
الذين  ا<شخاص  تسليم  وإمكانية  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  بجميع  يتعلق  فيما  إقليمها 

يرتكبون جرائم يشملها البروتوكول االختياري.

القضائية  واليتها  فرض  من  نها  تمكِّ المحلية  تشريعاتها  أن  ضمان  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣١
وممارستها خارج إقليمها فيما يتعلق بجميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري. وتوصي اللجنة أيض� بأن 
تستخدم الدولة المادة ٥ من البروتوكول االختياري أساس� قانوني� لتسليم المجرمين في حال عدم وجود اتفاق 

ثنائي.

سابعS- حماية حقوق اoطفال الضحايا (المادة 8، والفقرتان 3 و4 من المادة 9)

التدابير المعتمدة لحماية حقوق اoطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول 
االختياري ومصالحهم

استخدام  تجيز  التي  الجزائية  المحاكمات  أصول  قانون  من   ١٥٩ المادة  أحكام  إلى  بإيجابية  اللجنة  تنظر   -٣٢
اللجنة  لكن  بشهادتهم.  اxدالء  عند  العمر  من  عشرة  الثامنة  يكملوا  لم  الذين  للشهود  حمايًة  الحديثة  التقنية 
تشعر بالقلق إزاء عدم تزويد ا<طفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري بمساعدة قضائية مجانية 

أو دعم من أخصائيين نفسيين واجتماعيين معنيين با<طفال أثناء إجراءات العدالة الجنائية.

في ضوء الفقرة ٣ من المادة ٩ في البروتوكول االختياري، تحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة حماية   -٣٣
وبصورة  عليها.  والشهود  االختياري  البروتوكول  بموجب  المحظورة  الجرائم  ضحايا  لlطفال  كاملة  تشريعية 

خاصة، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

وحماية  والمحاكمة  التحقيق  إجراءات  طيلة  لهم  مراعية  بطريقة  الضحايا  ا<طفال  معاملة  (أ)      
خصوصيتهم؛

واجتماعيين  نفسيين  أخصائيين  من  ودعم  مجانية  قانونية  بمساعدة  الضحايا  ا<طفال  تزويد  (ب)    
معنيين با<طفال أثناء إجراءات العدالة الجنائية؛

وجلسات  القضائية  والمالحقة  التحقيق  أثناء  عليه  والمدعى  الطفل  بين  المباشر  االتصال  تجنب  (ج)      
لعمليات  الفعلي  االستخدام  لضمان  والمالية  والتقنية  البشرية  الموارد  كل  وتوفير  االستماع، 

التحقيق السرية؛

(د)      اتخاذ تدابير قانونية وعملية لكفالة حماية ا<طفال الشهود من ا<عمال االنتقامية.  

تعافي الضحايا وإعادة إدماجهم

غير  المنظمات  اتخذتها  التي  والتدابير   ٢٠٠٧ الثاني/يناير  كانون  في  ا<سري  الوفاق  دار  افتتاح  اللجنة  تالحظ   -٣٤
الحكومية التي سلط تقرير الدولة الطرف الضوء عليها، لكنها تأسف لعدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة 
وتدابير  والنفسي،  البدني  والتعافي  االجتماعي  اxدماج  إعادة  في  المساعدة  صعيد  على  الدولة  مستوى  على 
تيسير الحصول على المعلومات ذات الصلة بهذه الخدمات. وعالوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء النقص في 
إيداع  إلى  يؤدي  ما  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  لضحايا  المخصصة  المباشر  المأوى  خدمات  توفير 

الضحايا ا<طفال في مرافق االحتجاز.

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:  -٣٥

دون  االحتجاز  مرافق  من  االختياري  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  ضحايا  ا<طفال  جميع  إخراج  (أ)       
إبطاء؛

ومساعدة  مالئم  بمأوى  االختياري  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  ضحايا  ا<طفال  تزويد  ضمان  (ب)     
مالئمة من أجل إعادة إدماجهم االجتماعي وتعافيهم البدني والنفسي؛

(ج)      طلب المساعدة التقنية من اليونيسيف والمنظمة الدولية للهجرة في تنفيذ هذه التوصيات.  

ثامنS- المساعدة والتعاون على الصعيد الدولي (المادة 10)

االتفاقات المتعددة اoطراف والثنائية واsقليمية

تواصل  أن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تشجع  االختياري،  البروتوكول  من   ١٠ المادة  من   ١ الفقرة  ضوء  في   -٣٦
تعزيز التعاون الدولي عن طريق ترتيبات متعددة ا<طراف وإقليمية وثنائية، وبخاصة مع بلدان الجوار، بوسائل منها 
المشمولة  الجرائم  منع  على  القدرة  زيادة  بغية  الترتيبات،  هذه  وتنفيذ  لتنفيذ  الالزمة  وا¦ليات  اxجراءات  تعزيز 

بالبروتوكول االختياري والكشف عنها والتحقيق فيها ومالحقة المسؤولين عن أي منها قضائي� ومعاقبتهم.

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعاونها مع وكاالت ا<مم المتحدة وبرامجها، مثل منظمة   -٣٧
إلى  تهدف  تدابير  وتنفيذ  وضع  في  الحكومية،  غير  المنظمات  عن  فضًال  للطفولة (اليونيسيف)،  المتحدة  ا<مم 

تنفيذ البروتوكول االختياري بصورة فعالة.

تاسعS- المتابعة والنشر

التوصيات،  لهذه  الكامل  التنفيذ  لضمان  الالزمة  التدابير  جميع  الطرف  الدولة  تتخذ  بأن  اللجنة  توصي   -٣٨
بوسائل منها إحالتها إلى الملك والوزارات الحكومية المعنية والبرلمان والسلطات الوطنية والمحلية، فضًال عن 

المحكمة العليا، للنظر فيها على النحو الالزم واتخاذ مزيد من اxجراءات بشأنها.

الطرف  الدولة  قدمتها  التي  الخطية  والردوُد  التقريُر  واسع  نطاق  على  ُيتاح  بأن  اللجنة  وتوصي   -٣٩
والمالحظات الختامية ذات الصلة التي اعتمدتها اللجنة، بما في ذلك عن طريق اxنترنت، للناس عامة ولمنظمات 
المجتمع المدني ومجموعات الشباب والفئات المهنية وا<طفال، بغية إثارة النقاش بشأن البروتوكول االختياري 

والتوعية به وتنفيذه ورصده.

عاشر�- التقرير المقبل

عمًال بالفقرة ٢ من المادة ١٢ من البروتوكول االختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تورد مزيد� من   -٤٠
المعلومات عن تنفيذ البروتوكول االختياري في تقريرها الدوري المقبل الذي سُيقدم عمًال بالمادة ٤٤ من اتفاقية 

حقوق الطفل.

ثالثS-  تدابير التنفيذ العامة

التنسيق

وزارة  وأن  االختياري  البروتوكول  تنفيذ  عن  الرئيسية  المسؤولية  تتحمل  الدفاع  وزارة  أن  اللجنة  تالحظ   -٥
مكلفة  هيئة  وجود  عدم  إزاء  يساورها  القلق  ولكن  الصدد،  ذلك  في  أيض�  المسؤولية  من  شيئ�  تتحّمل  الداخلية 

بتنسيق التنفيذ الشامل والفعال للبروتوكول االختياري في عموم الدولة الطرف.

البروتوكول  تنفيذ  عن  الكلية  بالمسؤولية  ُيكلف  حكومي  كيان  تعيين  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٦
االختياري، وعلى إنشاء آلية مؤسسية لتنسيق تنفيذ البروتوكول االختياري على نحو فعال فيما بين الوزارات وغيرها 

من الكيانات الحكومية والشركاء الحكوميين.

تخصيص الموارد

تأسف  لكنها  لالجئين،  المساعدة  تقديم  أجل  من  ضخمة  موارد  تنفق  الطرف  الدولة  أن  اللجنة  تالحظ   -٧
لعدم توفر معلومات عن مخصصات الميزانية المرصودة لتنفيذ البروتوكول االختياري.

توصي اللجنة بأن ترصد الدولة الطرف مخصصات ميزانية كافية لتنفيذ البروتوكول االختياري على وجه   -٨
التحديد.

النشر والتوعية

المصلحة  أصحاب  على  وتوزيعه  الرسمية  الجريدة  في  االختياري  البروتوكول  نشر  اللجنة  تالحظ   -٩
المتخذة  التدابير  كفاية  لعدم  تأسف  لكنها  االختياري،  البروتوكول  يشملها  التي  المجاالت  في  المتخصصين 
للجرائم  ضحايا  ا<طفال  وقوع  إلى  تؤدي  قد  التي  وا<خطار  اxبالغ،  آليات  سيما  وال  وأحكامه،  بمبادئه  للتوعية 

المشمولة بالبروتوكول االختياري، وهو ما اعترفت به الدولة الطرف نفسها.

توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف نشر مبادئ البروتوكول االختياري وأحكامه على نطاق واسع بين   -١٠
الناس عامة وبين ا<طفال وأسرهم.

التدريب

ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لوضع برامج لتدريب أفراد القوات المسلحة والشرطة،   -١١
وxذكاء الوعي بحقوق اxنسان والقانون الدولي اxنساني بين أفراد قواتها ا<منية. لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم 

تلقي فئات أخرى من المهنيين ذوي الصلة تدريب� مناسب� على أحكام البروتوكول االختياري.

ا<طفال،  بشؤون  ُيعنون  الذين  للمهنيين  االختياري  البروتوكول  أحكام  على  تدريب  بتوفير  اللجنة  توصي   -١٢
والقضاة  والمحامين  والشرطة  الدولية  السالم  حفظ  قوات  وأفراد  الهجرة  وسلطات  المعلمين  سيما  وال 

والعاملين في المجال الطبي وا<خصائيين االجتماعيين والصحفيين.

البيانات

بنزاعات  متأثرة  بلدان  من  قادمين  الطرف  الدولة  في  الالجئين  ا<طفال  من  كبير  عدد  وجود  إلى  نظر�   -١٣
مسلحة، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود نظام مركزي لجمع البيانات من أجل تحديد هوية وتسجيل جميع 
ا<طفال الالجئين في ا<راضي الخاضعة لوالية الدولة الطرف القضائية الذين ُيحتمل أن يكونوا ُجندوا في أعمال 

عدائية في الخارج أو اسُتخدموا فيها.

هوية  وتحديد  تسجيل  أجل  من  البيانات  لجمع  مركزي�  نظام�  الطرف  الدولة  تنشئ  بأن  اللجنة  توصي   -١٤
أو  الخارج  في  عدائية  أعمال  في  ُجندوا  يكونوا  أن  ُيحتمل  الذين  القضائية  لواليتها  الخاضعين  ا<طفال  جميع 
اسُتخدموا فيها. وتوصي اللجنة أيض� بأن تضمن الدولة الطرف جمع� سليم� للبيانات الخاصة با<طفال الالجئين 
أمور  جملة  حسب  البيانات  جميع  تصنيف  وينبغي  الممارسات.  هذه  لمثل  ضحايا  وقعوا  الذين  اللجوء  وملتمسي 
الزمنية  المدة  عن  فضًال  االقتصادية،  االجتماعية  والخلفية  اxثني  وا<صل  والجنسية  والسن  الجنس  منها 

الستخدام الطفل.

رابعS- الوقاية

التجنيد الطوعي

تالحظ اللجنة عدم وجود متطوعين في القوات المسلحة في الدولة الطرف. ولكنها تعرب عن قلقها   -١٥
إزاء المادة ٢/١٢ من قانون ا<من العام التي تجيز تعيين ا<شخاص الذين يزيد عمرهم عن السابعة عشرة ضباط� 

في ا<من العام.

ثمانية  إلى  وترفعه  العام  ا<من  لضباط  الطوعي  التجنيد  سن  الطرف  الدولة  تراجع  بأن  اللجنة  توصي   -١٦
عشرة سنة من أجل تعزيز حماية ا<طفال وتدعيمها عن طريق اعتماد معيار قانوني أعلى بشكل عام.

التثقيف في مجاَلي حقوق اsنسان والسالم

ومفاهيم  السالم  مجاَلي  في  التثقيف  xدماج  الطرف  الدولة  تتخذها  التي  بالمبادرات  اللجنة  ترحب   -١٧
اxنسان  حقوق  مجاَلي  في  التثقيف  إدراج  لعدم  تأسف  لكنها  المدرسية.  المناهج  في  اxنساني  الدولي  القانون 
والسالم، وكذلك المعرفة بالبروتوكول االختياري، كجزء إلزامي في مناهج التعليم االبتدائي والثانوي وفي برامج 

تدريب المعلمين.

توصي اللجنة بأن تدمج الدولة الطرف التثقيف اxلزامي في مجاَلي حقوق اxنسان والسالم في مناهج   -١٨
جميع المدارس، بما فيها المدارس العسكرية، مع اxشارة بشكل خاص إلى البروتوكول االختياري.

خامسSً- الحظر والمسائل ذات الصلة

التشريعات واللوائح الجنائية النافذة

تالحظ اللجنة تعليق االستدعاء إلى الخدمة الوطنية حتى إشعار الحق، لكنها تعرب عن القلق إزاء التباين   -١٩
السن  تتراوح  إذ  الطرف،  الدولة  تشريعات  عليه  تنص  كما  المسلحة  القوات  في  اxلزامي  للتجنيد  الدنيا  السن  في 
المسلحة  القوات  لتجنيد  صريحين  وتجريم  حظر  وجود  لعدم  أيض�  القلق  اللجنة  ويساور  سنة.  و١٨   ١٥ بين  الدنيا 
الشركات  ولتشغيل  العدائية،  ا<عمال  في  واستخدامهم  ا<طفاَل  للدولة  التابعة  غير  المسلحة  والجماعات 
ا<منية الخاصة ا<طفاَل واستخدامهم. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك <ن التشريعات في الدولة الطرف ال تحدد 
للمحكمة  ا<ساسي  روما  نظام  في  طرف  ا<ردن  أن  مع  حرب،  جريمة  بوصفه  سنة   ١٥ سن  دون  ا<طفال  تجنيد 

الجنائية الدولية.

تحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء مراجعة شاملة لتشريعاتها من أجل مواءمتها بالكامل مع مبادئ   -٢٠
البروتوكول االختياري وأحكامه، وال سيما:

للدولة  التابعة  غير  المسلحة  والجماعات  المسلحة  القوات  لتجنيد  صريحين  وتجريم  حظر  فرض  (أ)       
ا<طفاَل  الخاصة  ا<منية  الشركات  ولتشغيل  العدائية،  ا<عمال  في  واستخدامهم  ا<طفاَل 

واستخدامهم؛

(ب)     ضمان أن جريمة التجنيد غير القانوني لlطفال على يد القوات المسلحة والجماعات المسلحة غير   
التابعة للدولة تنطبق في زمن السلم وزمن الحرب على السواء؛

(ج)      تحديد تجنيد ا<طفال دون سن ١٥ سنة بوصفها جريمَة حرب ومعاقبة مرتكبيها؛  

الخاصة  وا<منية  العسكرية  الشركات  على  ل¯شراف  محلية  تنظيمية  تشريعات  اعتماد  ضمان  (د)     
ومساءلتها، وتنفيذ هذه التشريعات.

تجنيد الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة اoطفاَل واستخدامها لهم

الالجئين  ا<طفال  السورية  المسلحة  الجماعات  بتجنيد  تفيد  التي  التقارير  إزاء  بالغ  قلق  عن  اللجنة  تعرب   -٢١
السوريين من مخيمات الالجئين في الدولة الطرف واستخدامهم في أدوار قتالية وأدوار داعمة في آن واحد.

تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع تدابير فعالة بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة من أجل   -٢٢
لتلك  وتحقيق�  المسلحة.  النزاعات  في  لُيستخدموا  مجاورة  بلدان  إلى  وإرسالهم  تجنيدهم  من  ا<طفال  حماية 
الغاية، ينبغي للدولة الطرف أن تنظم حمالت توعية بشأن وضع ا<طفال الذين ُيزج بهم في النزاعات المسلحة، 
مخيمات  في  يعيشون  الذين  للمراهقين  مالئمة  وترفيهية  تعليمية  أنشطة  توفير  أجل  من  جهودها  تكثف  وأن 

الالجئين كوسيلة تمنع على نحو فعال تجنيدهم على يد الجماعات المسلحة.

الوالية القضائية خارج اsقليم

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إنشاء والية قضائية خارج إقليمها وممارسة تلك الوالية فيما   -٢٣
الصلة  ذات  الدولية  الصكوك  أيض�  ذلك  في  تراعي  وأن  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  بجميع  يتعلق 

التي هي طرف فيها، بما فيها نظام روما ا<ساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

 

تسليم المجرمين

المشمولة  الجرائم  مرتكبي  لتسليم  المزدوج  التجريم  شرط  الطرف  الدولة  تلغي  بأن  اللجنة  توصي   -٢٤
ذات  الثنائية  وإجراءاتها  معاهداتها  جميع  في  بالكامل  الجرائم  هذه  إدماج  تضمن  وبأن  االختياري،  بالبروتوكول 

الصلة.

سادسS- الحماية والتعافي وإعادة اsدماج 

التدابير المتخذة لحماية حقوق اoطفال الضحايا

تعرب اللجنة عن القلق إزاء كثرة حاالت اxعادة القسرية والترحيل لlسر وا<طفال الفلسطينيين الفارين   -٢٥
من النزاع في الجمهورية العربية السورية على مدار السنوات الثالث الماضية.

الكاملة لlطفال الفلسطينيين وأسرهم الفارين  الحماية  الدولة الطرف على ضمان توفير  تحث اللجنة   -٢٦
الرفض  عدم  ذلك  في  بما  القسرية،  اxعادة  عدم  بمبدأ  الكامل  التقيد  وضمان  السورية،  العربية  الجمهورية  من 
من  وأسرهم  اللجوء  وملتمسي  الالجئين  ا<طفال  جميع  تمّكن  تضمن  أن  الطرف  للدولة  وينبغي  الحدود.  عند 

الحصول على إجراءات منصفة وفعالة لتحديد وضعهم، دون تمييز.

أجل التعافي البدني والنفسي وإعادة اsدماج االجتماعي تقديم المساعدة من 

لكنها  السوريين،  الالجئين  ا<طفال  إلى  الطرف  الدولة  تقدمها  التي  الهائلة  بالمساعدات  اللجنة  تعترف   -٢٧
أن  ُيحتمل  اللجوء الذين  وملتمسي  الالجئين  ا<طفال  هوية  لتحديد  كاٍف  اهتمام  إيالء  عدم  بالغ إزاء  بقلق  تشعر 
محدودية  إزاء  أيض�  قلق  اللجنة  ويساور  بالنزاع.  مرتبطة  صدمات  إلى  تعرضوا  أو  النزاع  في  شاركوا  يكونوا 
المساعدة على التعافي البدني والنفسي التي تلقاها ا<طفال السوريون الذين يعانون من ضيق شديد وإعاقات 
حسية أو ذهنية أو عقلية نتيجة تعرضهم للعنف والمحن المرتبطة بالحرب في الجمهورية العربية السورية أو 

مشاهدتهم لها. 

توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تدريب� منهجي� على التحديد المبكر لهوية ا<طفال الذين ُيحتمل   -٢٨
العاملين  وخاصة  أجلهم،  من  أو  ا<طفال  مع  العاملين  المهنيين  جميع  إلى  به  تأثروا  أو  النزاع  في  شاركوا  أنهم 
للدولة  وينبغي  والطب.  التعليم  مجالي  في  والعاملين  الجيش،  وأفراد  الهجرة،  ودوائر  الحدودية  النقاط  في 
أن  ُيحتمل  الذين  اللجوء  وملتمسي  الالجئين  ا<طفال  إلى  المقدمين  والدعم  المساعدة  تعزز  أن  أيض�  الطرف 
يكونوا شاركوا في النزاع أو تعرضوا إلى الصدمة والتشريد المرتبطين بالنزاع، وتزويدهم بدعم ومساعدة خاصة، 
بطرق منها طلب المساعدة من الشركاء الدوليين والوكاالت الدولية من أجل وضع برامج لتعافي هؤالء ا<طفال 

البدني والنفسي.

سابعS- المساعدة والتعاون الدوليان 

التعاون الدولي

الخاصة  والممثلة  ا<حمر  للصليب  الدولية  اللجنة  مع  تعاونها  الطرف  الدولة  تواصل  بأن  اللجنة  توصي   -٢٩
منظمة  مع  أكبر  بشكل  التعاون  إمكانية  في  تنظر  وأن  وتعززه،  المسلح  والنزاع  با<طفال  المعنية  العام  لlمين 

ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وغيرها من كيانات ا<مم المتحدة في تنفيذ البروتوكول االختياري.

ثامنS- المتابعة والنشر

التوصيات،  لهذه  الكامل  التنفيذ  لضمان  الالزمة  التدابير  جميع  الطرف  الدولة  تتخذ  بأن  اللجنة  توصي   -٣٠
بوسائل منها إحالتها إلى البرلمان والوزارات المعنية، بما فيها وزارة الدفاع، والمحكمة العليا والسلطات المحلية 

للنظر فيها على النحو الالزم واتخاذ مزيد من اxجراءات بشأنها.

وتوصي اللجنة بأن ُيتاح التقرير ا<ولي والردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف والمالحظات الختامية   -٣١
ولمنظمات  عامة  للناس  اxنترنت،  طريق  عن  ذلك  في  بما  واسع،  نطاق  على  اللجنة  اعتمدتها  التي  الصلة  ذات 
المجتمع المدني ومجموعات الشباب والفئات المهنية وا<طفال، بغية إثارة النقاش بشأن البروتوكول االختياري 

والتوعية به وتنفيذه ورصده.

تاسعS- التقرير المقبل

عمًال بالفقرة ٢ من المادة ٨ من البروتوكول االختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تورد مزيد� من   -٣٢
المعلومات عن تنفيذ البروتوكول االختياري وهذه المالحظات الختامية في تقريرها الدوري المقبل الذي سُيقدم 

عمًال بالمادة ٤٤ من اتفاقية حقوق الطفل.

(NCFA) تم النشر من قبل المجلس الوطني لشؤون ا<سرة
من خالل المساعدة الفنية والماليةالتي قدمتها منظمة ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسف)

اoردن : المالحظات الختامية
والتوصيات

اللجنة الدولية لحقوق الطفل

(١٥)

والبروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل والمعنية ببيع ا<طفال، واستغالل ا<طفال في البغاء، واستخدام 
ا<طفال في المواد اxباحية في اجتماعيها رقم ١٨٧٩ و١٨٧٨ (انظر CRC/C/SR. ١٨٧٩) اللذين تم عقدهما في ٢٧ أيار 

من عام ٢٠١٣، وتم اعتماده في االجتماع رقم ١٩٠١ الذي تم عقده في ١٣ حزيران من عام ٢٠١٤.

الرابع  الدوريين  للتقريرين  الجامع  بالتقرير  المتعلقة   - الختامية  والتوصيات  المالحظات  نشر  من  الغرض  إن 
بإشراك  والمتعلقة  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياريين  البروتوكولين  بموجب  ا<ولية  والتقارير  والخامس 
إنتاج  في  ا<طفال  واستخدام  البغاء،  في  ا<طفال  واستغالل  ا<طفال،  وبيع  المسلحة،  النزاعات  في  ا<طفال 
والبرلمانيون  الحكومية،  الوكاالت  ذلك  في  بما  المعنية  المؤسسات  جميع  أن  من  التأكد  هو  اxباحية -  المواد 
الموكل  الدور  يلعبون  وا<طفال  المدني،  والمجتمع  المتحدة،  ا<مم  ووكاالت  الحكومية،  غير  والمنظمات 
حياة  على  إيجابي  تأثير  بالتالي  لهم  وكان  الختامية،  والتوصيات  للمالحظات  الفعال  التنفيذ  ضمان  في  إليهم 
مجال  في  النظر  مسؤولية  المعنية  المؤسسات  وتتحمل  ا<ردن.  في  الطفل  حقوق  واوضاع  ا<طفال 
مسؤولياتهم، وخبراتهم، زمعارفهم، ولعب الدور المنوط بکل منهم من أجل ضمان تنفيذ هذه المالحظات 

والتوصيات الختامية.

اتفاقية حقوق الطفل
Distr.: Generalا<مم المتحدة

8 July 2014
Original: English

لجنة حقوق الطفل
المالحظات الختامية على التقرير المقدم من اoردن بموجب الفقرة 1 من المادة 12 من 
البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع اoطفال واستغالل اoطفال في 

البغاء وفي المواد اsباحية@

نظرت اللجنة في التقرير ا<ولي لlردن (CRC/C/OPSC/JOR/١) في جلستها ١٨٧٨ المعقودة في ٢٧ أيار/مايو   -١
 ١٣ في  المعقودة   ١٩٠١ جلستها  في  التالية  الختامية  المالحظات  واعتمدت   ،(١٨٧٨.CRC/C/SR الوثيقة  (انظر   ٢٠١٤

حزيران/يونيه ٢٠١٤.

أوًال- مقدمة

CRC/C/OPSC/-) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها ا<ولي وبردودها الخطية على قائمة القضايا  -٢
JOR/Q/١/Add.١). وتعرب عن تقديرها للحوار البّناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

وتذّكر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه المالحظات الختامية ينبغي أن ُتقرأ مقترنة بالمالحظات الختامية   -٣
والخامس  الرابع  للتقريرين  الجامع  الطرف  الدولة  بتقرير  يتعلق  فيما   ٢٠١٤ حزيران/يونيه   ١٣ في  اعُتمدت  التي 
البروتوكول  بموجب  المقدم  ا<ولي  وبتقريرها   ،(٤-٥/CRC/C/JOR/CO) الطفل  حقوق  اتفاقية  بموجب  المقدم 

.(١/CRC/C/OPAC/JOR/CO) االختياري بشأن اشتراك ا<طفال في المنازعات المسلحة

ثانيS- مالحظات عامة

الجوانب اsيجابية

ترحب اللجنة باعتماد قانون منع االتجار بالبشر رقم ٩ لعام ٢٠٠٩.  -٤

وترحب اللجنة كذلك بالتقدم المحرز في إنشاء المؤسسات واعتماد الخطط والبرامج الوطنية التي تيسر   -٥
تنفيذ البروتوكول االختياري، بما في ذلك:

إنشاء أفرقة وطنية لحماية ا<سرة؛ (أ)   

االستراتيجية الوطنية لمنع االتجار بالبشر التي أطِلقت في آذار/مارس ٢٠١٠؛ (ب)   

إنشاء وحدات مكافحة االتجار بالبشر. (ج)   

ثالثS- البيانات

جمع البيانات

 ،٢٠١٢ نيسان/أبريل  في  الجنائي  البحث  xدارة  تابعة  بالبشر  االتجار  لمكافحة  وحدة  إنشاء  اللجنة  تالحظ   -٦
وتكليفها بتسجيل جميع حاالت االتجار بالبشر وجميع البيانات ذات الصلة، وتالحظ توقيع مذكرة تفاهم لتدريب 
الدولة  إنشاء  عدم  إزاء  بالقلق  تشعر  لكنها  العاملين،  ا<طفال  عن  البيانات  جمع  وسائل  على  العمل  مفتشي 

الطرف نظام� لجمع البيانات عن جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري.

اتفاقية حقوق الطفل
Distr.: Generalا<مم المتحدة

7 July 2014
Arabic
Original: English

لجنة حقوق الطفل
المالحظات الختامية المتعلقة بالتقرير المقدم من اoردن بموجب الفقرة 1 من المادة 8 من 
البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك اoطفال في المنازعات المسلحة@

نظرت اللجنة في التقرير ا<ولي لlردن (CRC/C/OPAC/JOR/١) في جلستها ١٨٧٩ المعقودة في ٢٧ أيار/مايو   -١
٢٠١٣، واعتمدت المالحظات الختامية التالية في جلستها ١٩٠١ المعقودة في ١٣ حزيران/يونيه ٢٠١٤.

أوًال- مقدمة

CRC/C/OPAC/-) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها ا<ولي وردودها الخطية على قائمة المسائل  -٢
JOR/Q/١/Add.١). وُتعرب عن تقديرها للحوار البّناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

وتذّكر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه المالحظات الختامية ينبغي أن ُتقرأ مقترنة بالمالحظات الختامية   -٣
التي اعتمدتها اللجنة في ١٣ حزيران/يونيه ٢٠١٤ فيما يتعلق بتقرير الدولة الطرف الجامع للتقريرين الرابع والخامس 
البروتوكول  بموجب  المقدم  ا<ولي  وبالتقرير   ،(٤-٥/CRC/C/JOR/CO) الطفل  حقوق  اتفاقية  بموجب  المقدم 
CRC/C/OP-) باحيةxاالختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع ا<طفال واستغالل ا<طفال في البغاء وفي المواد ا

.(١/SC/JOR/CO

ثانيS-  مالحظات عامة

الجوانب اsيجابية

ترحب اللجنة بمختلف التدابير اxيجابية المتخذة في المجاالت المتصلة بتنفيذ البروتوكول االختياري، وال   -٤
سيما بما يلي:

(أ)      الجهود الهائلة التي تبذلها الدولة الطرف من أجل استيعاب آالف الالجئين السوريين، بمن فيهم   
بتكلفة  أو  مجان�  العامة  الخدمات  من  كثير  على  الحصول  من  وتمكينهم  أراضيها،  في  ا<طفال، 

زهيدة؛

(ب)     كون ا<ردن أول بلد في الشرق ا<وسط تقّيد بالمهلة التي حددتها اتفاقية حظر استعمال وتخزين   
وإنتاج ونقل ا<لغام المضادة لlفراد وتدمير تلك ا<لغام، وأعلن خلّوه من ا<لغام ا<رضية في عام 

٢٠١٢؛

(ج)     مبادرة أجيال السالم العالمية التي أطلقها ا<مير فيصل بن الحسين من ا<ردن عام ٢٠٠٧، وهدفها   
في  الناس  بين  للتقريب  الرياضة  استخدام  على  العالم  أنحاء  جميع  من  شابة  قيادات  تدريب 

المجتمعات التي تشهد نزاعات.

اتفاقية حقوق الطفل
Distr.: Generalا<مم المتحدة

7 July 2014
Arabic
Original: English

المملكة ا<ردنية الهاشمية
رقم اxيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية

(٢٠١٧/10/٥٢٩٨)
يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى 

مصنفه وال يعّبر هذا المصنف عن رأي دائرة المكتبة 
الوطنية أو أي جهة حكومية أخرى



التمهيد: المقدمـــة :

وقعت حكومة المملكة ا<ردنية الهاشمية على اتفاقية ا<مم المتحدة لحقوق الطفل بتاريخ ٢٩  آب من عام ١٩٩٠ 
وصادقت عليها بتاريخ ٢٤  أيار من عام ١٩٩١. وعليه تلتزم حكومة المملكة بتقديم تقرير دوري كل خمس سنوات 
إلى لجنة ا<مم المتحدة لحقوق الطفل في جنيف/ سويسرا، وقد نظرت هذه اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين 
الدوريين الرابع والخامس لlردن في اجتماعيها رقم ١٨٧٧ و١٨٧٨ (انظر CRC/C/SR.١٨٧٧ & ١٨٧٨) اللذين عقدا بتاريخ ٢٦ 
و ٢٧ أيار من عام ٢٠١٤، وتم اعتمادهما في اجتماعها رقم ١٩٠١ الذي عقد بتاريخ  ١٣ حزيران من عام ٢٠١٤، ودعت اللجنة 
أن  على   ،٢٠١٩ عام  من  حزيران   ٢٢ في  السادس  الدوري  تقريرها  تقديم  إلى  الهاشمية  ا<ردنية  المملكة  حكومة 
والخامس،  الرابع  الدوريين  للتقريرين  الختامية  المالحظات  بمتابعة  المتعلقة  المعلومات  التقرير  هذا  يتضمن 
باxضافة إلى ذلك نظرت اللجنة في التقارير ا<ولية لlردن في البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل والتي 
ببيع  المتعلقة  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري  والبروتوكول  المسلحة  النزاعات  في  ا<طفال  بإشراك  تتعلق 
ا<طفال، واستغالل ا<طفال في البغاء، واستخدام ا<طفال في إنتاج المواد اxباحية في اجتماعيها رقم ١٨٧٩ و١٨٧٨ 
(انظر CRC/C/SR.١٨٧٩) اللذين عقدا بتاريخ  ٢٧ أيار من عام ٢٠١٣، وتم اعتماده في اجتماع رقم ١٩٠١ الذي عقد بتاريخ ١٣ 
حزيران من عام ٢٠١٤، وقد أوصت اللجنة بأن تتخذ الدولة جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في 
المالحظات الختامية المتعلقة بالتقرير الدوري الجامع للتقريرين الرابع والخامس والبروتوكولين االختياريين تنفيذا 
من  المزيد  واتخاذ  المالئم  النحو  على  فيها  للنظر  المعنية  الجهات  إلى  إحالتها  منها  إجراءات  عدة  طريق  عن  تاما 

اxجراءات المتعلقة بها.

كما أوصت اللجنة  بنشر التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس والمالحظات والتوصيات الختامية على 
شبكة  طريق  عن  النشر  الحصر  ال  المثال  سبيل  على  تشمل  طرق  عبر  ذلك  يكون  وأن  الدولة،  بلغات  واسع  نطاق 
الشباب،  ومجموعات  اxعالم،  ووسائل  والمنظمات،  المدني  وللمجتمع  الجمهور،  لعامة  واxتاحة  االنترنت، 
عليهما،  والتعرف  االختياريين،  وبروتوكوليها  االتفاقية  مناقشة  أجل  من  وا<طفال،  المهنية،  والمجموعات 

وتنفيذهما ورصدهما.

اهداف  تحقيق  الى  الرامية  الجهود  بمتابعة   (NCFA) ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  قانون  عليه  نص  لما  ووفقا 
االردنية  المملكة  صادقت  التي  والشباب  واالطفال  والمراة  االسرة  بشؤون  المتعلقة  الدولية  واالتفاقيات  المواثيق 
والتوصيات  المالحظات  تنفيذ  متابعة   وضمان  الطفل  حقوق  التفاقية  الدورية  التقارير  بإعداد  عليها،   الهاشمية 
تنفيذ  لمتابعة  شاملة  عمل  خطة  بوضع  المجلس  قام  الدولية،   الطفل  حقوق  لجنة  عن  الصادرة  الختامية 
اxقليمي  المكتب  من  فنية  وبمساعدة  لlردن،   ا<خير  الدوري  بالتقرير  المتعلقة  الختامية  والتوصيات  المالحظات 
المتعلقة  الختامية  والتوصيات  المالحظات  آخر  حول  الوعي  لنشر  تشاورية  عملية  بدأت  ا<ردن،  في  لليونيسف 
بالتقرير الدوري الجامع للتقريرين الرابع والخامس لlردن، وتم وضع خطة عمل شاملة للمتابعة في ضوء توصيات 
لنشر  المتابعة  عمل  خطة  من  جزء�  الختامية  والتوصيات  المالحظات  يشمل  الذي  التقرير  هذا  ويعد  اللجنة. 

المالحظات والتوصيات الختامية على نطاق واسع في جميع أرجاء المملكة.

يلتزم المجلس الوطني لشؤون ا<سرة (NCFA) بنشر الوعي حول حقوق الطفل على نطاق واسع، وسوف يساعد 
الوطني  المجلس  سيتابع  كما  الهدف.  هذا  تحقيق  في  الختامية  والتوصيات  بالمالحظات  المختص  التقرير  هذا 

لشؤون ا<سرة، المالحظات والتوصيات الختامية التفاقية ا<مم المتحدة لحقوق الطفل وبروتوكوليها االختياريين 
المالحظات  توزيع  وسيتم   .٢٠١٩ عام  من  حزيران  شهر  في  تسليمه  المقرر  السادس  الدوري  التقرير  تقديم  قبل 
والمسؤولين،  والصحفيين،  البرلمانيين،  ذلك  في  بما  المعنيين،  جميع  على  واسع  نطاق  على  الختامية  والتوصيات 
الوزارات  مع  دقيقة  متابعة  إجراء  وسيتم  أنفسهم.  وا<طفال  العامة،  والجماهير  المدني،  والمجتمع  والقضاة، 
المعنية على المستوى الوطني وجميع اxدارات المعنية على مستوى المحافظات لضمان اتخاذ الخطوات الالزمة 

على المستوى الوطني من أجل تنفيذ المالحظات والتوصيات الختامية.

لما  اليونسيف  للطفولة/  المتحدة  االمم  لمنظمة  امتنانه  عن   (NCFA) ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  ويعرب 
قدمته من مساعدات فنية مفيدة جد� في المتابعة الفعالة للمالحظات والتوصيات الختامية لضمان بذل الجهات 
جميع   (NCFA) ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  يشكر  كما  الختامية.  والتوصيات  المالحظات  لتنفيذ  المعنية 

المعنيين على اهتمامهم ودعمهم لهذا الجهد لتكون المملكة االردنية الهاشمية بلدا صديقا للطفل .

وا� ولي التوفيق

أمين عام المجلس الوطني لشؤون ا<سرة
فاضل  محمد الحمود

لجنة حقوق الطفل

المالحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس ل7ردن@

جلستيها  في   (٤-٥/CRC/C/JOR) والخامس  الرابع  الدوريين  للتقريرين  الجامع  التقرير  في  اللجنة  نظرت   -١
 ١٩٠١ جلستها  في  واعتمدت،   ،٢٠١٤ أيار/مايو  و٢٧   ٢٦ في  المعقودتين  و١٨٧٨)،   ١٨٧٧.CRC/C/SR (انظر  و١٨٧٨   ١٨٧٧

المعقودة في ١٣ حزيران/يونيه ٢٠١٤، المالحظات الختامية التالية.

أوًال- مقدمة

CRC/C/-) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف التقرير الموحد الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس  -٢
حقوق  لحالة  أفضل  فهم�  أتاحت  التي   ،(١.Add/٤-٥/CRC/C/JOR/Q) القضايا قائمة  على  الخطية  والردود   (٤-٥/JOR
المتعدد  الطرف  الدولة  وفد  مع  دار  الذي  البناء  للحوار  تقديرها  عن  اللجنة  وُتعرب  الطرف.  الدولة  في  الطفل 

القطاعات.  

أحرزته ثانيS- تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي 

ترحب اللجنة باعتماد التدابير التشريعية التالية:  -٣

(أ)       قانون منع االتجار بالبشر رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩؛  

(ب)     قانون الحماية من العنف ا<سري رقم ٦ لسنة ٢٠٠٨؛  

(ج)      قانون حقوق ا<شخاص المعوقين رقم ٣١ لسنة ٢٠٠٧.  

وتالحظ اللجنة مع التقدير أيض� تصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية أو انضمامها إليها:  -٤

في  المسلحة  المنازعات  في  ا<طفال  اشتراك  بشأن  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري  البروتوكول  (أ)        
أيار/مايو ٢٠٠٧؛

(ب)     البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع ا<طفال واستغالل ا<طفال في البغاء وفي   
المواد اxباحية في كانون ا<ول/ديسمبر ٢٠٠٦؛

(ج)      اتفاقية حقوق ا<شخاص ذوي اxعاقة في آذار/مارس ٢٠٠٨؛  

التفاقية  المكمل  وا<طفال،  النساء  وبخاصة  با<شخاص،  االتجار  ومعاقبة  وقمع  منع  بروتوكول  (د)      
ا<مم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في حزيران/ يونيه ٢٠٠٩.

وترحب اللجنة أيض� بالتدابير المؤسسية والسياساتية التالية:  -٥

(أ)        االستراتيجية الوطنية لlشخاص ذوي اxعاقة (٢٠٠٧-٢٠١٥)؛  

(ب)     االستراتيجية الوطنية لمنع االتجار بالبشر التي ُأطِلقت في آذار/مارس ٢٠١٠؛  

(ج)     المؤشرات التي وضعها المجلس الوطني لشؤون ا<سرة الستخدامها كمبادئ توجيهية من أجل   
تعزيز القدرات في مجال رصد تنفيذ االتفاقية.

الخاصة  اxجراءات  إلى  دعوة  أول   ٢٠٠٦ نيسان/أبريل  في  وّجهت  الطرف  الدولة  أن  بارتياح  اللجنة  وتالحظ   -٦
لlمم المتحدة لزيارة البلد.

(5)

ثالثS- دواعي القلق والتوصيات الرئيسية

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44 (6) من االتفاقية)

التوصيات السابقة المقدمة من اللجنة

ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف في تنفيذ المالحظات الختامية التي أبدتها اللجنة في عام ٢٠٠٦ بشأن   -٧
هذه  في  الواردة  التوصيات  بعض  أن  ا<سف  مع  تالحظ  أنها  غير   ،(٣/CRC/C/JOR/CO) الثالث  الدوري  تقريرها 

المالحظات لم ُتنفذ تنفيذ� كامًال.

أو  بالكامل  ُتنفذ  لم  التي  التوصيات  لتنفيذ  الالزمة  التدابير  جميع  الطرف  الدولة  تتخذ  بأن  اللجنة  توصي   -٨
بشكل كاٍف، وتكرر بشكل خاص التوصيات التي قدمتها إلى الدولة الطرف بشأن ما يلي:

جميع  على  الطفل  حقوق  مجال  في  العاملة  والمؤسسات  الهيئات  بين  التنسيق  تعزيز  مواصلة  (أ)       
المستويات بغية ضمان تنفيذ االتفاقية بشكل موحد في جميع المحافظات؛

بشأن  البيانات  جمع  وضمان  ا<طفال،  عن  مركزية  بيانات  قاعدة  بإنشاء  البيانات  جمع  آليات  تعزيز  (ب)     
بجميع  يتعلق  فيما  العمر  منها  معايير  حسب  وتصنيفها  االتفاقية  تغطيها  التي  المجاالت  جميع 
الذين  ا<طفال  وفئات  والريفية،  الحضرية  والمناطق  والجنس،  عشرة،  الثامنة  دون  ا<شخاص 
لصوغ  واستخدامها  االتفاقية  مع  تتسق  مؤشرات  وضع  وينبغي  خاصة.  حماية  إلى  يحتاجون 

سياسات وبرامج تهدف إلى تنفيذ االتفاقية بصورة فعالة؛

(ج)     مواصلة وضع أساليـب مبتكرة ومواتيـة للطفل xذكـاء الوعـي بفحـوى االتفاقيـة ومقاصـدها، وال   
في  المقيمين  ا<طفال  إلى  الوصول  بغية  اxعالم  وسائل  طريق  وعن  المحلي  الصعيد  على  سيما 

أنأى المناطق في البلد؛

(د)      مواصلة تعزيز جهودها الرامية إلى توفير مستوى مناسب ومنهجي من التدريب و/أو التوعية في   
والمحامين،  كالقضاة،  و<جلهم،  ا<طفال  مع  العاملة  المهنية  للفئات  الطفل  حقوق  مجال 
والمؤسسات،  المدارس  ومديري  والمعملين،  الصحيين،  والعاملين  القانون،  إنفاذ  وموظفي 

وا<خصائيين االجتماعيين، ورجال الدين، وقادة المجتمعات المحلية، فضًال عن الصحفيين؛

(ه)     ضمان حصول المؤسسة الوطنية لحقوق اxنسان على الموارد البشرية والمالية والتقنية الكافية،   
الصعيدين  على  وتقييمه  االتفاقية  تنفيذ  في  المحرز  التقدم  لرصد  الالزمة  التسهيالت  وامتالكها 

الوطني والمحلي، فضًال عن تلقي الشكاوى المقدمة من ا<طفال والتحقيق فيها ومعالجتها؛

وضع وتعزيز المشاريع المشتركة للتثقيف في مجال حقوق اxنسان، وإدراج التثقيف في مجال  (و)   
لمرحلَتي  الدراسية  المناهج  في  الطفل،  حقوق  مجال  في  التثقيف  سيما  وال  اxنسان،  حقوق 

التعليم االبتدائي والثانوي.

التحفظات

سحب  إمكانية  في  ستنظر  الطرف  الدولة  بأن  الحوار  أثناء  الوفد  رئيسة  به  صّرحت  ما  اللجنة  تالحظ   -٩
غير  و٢١   ٢٠ المادتين  على  الطرف  الدولة  تحفظ  بأن  رأيها  عن  مجدد�  اللجنة  وتعرب  االتفاقية.  على  تحفظاتها 

ضروري، وكذلك عن قلقها إزاء الطبيعة العامة وغير الدقيقة لتحفظ الدولة الطرف على المادة ١٤.

(6)

تحفظاتها  طبيعة  في  النظر  تعيد  بأن  الطرف  الدولة  إلى  قدمتها  التي  السابقة  توصيتها  اللجنة  تكرر   -١٠
 ١٩٩٣ عام  في  اxنسان  لحقوق  العالمي  المؤتمر  اعتمدهما  اللذين  فيينا  عمل  وبرنامج  xعالن  وفق�  سحبها  بغية 

(CRC/C/JOR/CO/٣، الفقرة ١١).

 التشريعات

تالحظ اللجنة مع التقدير أن نشر االتفاقية في الجريدة الرسمية بموجب القانون رقم ٥٠ لسنة ٢٠٠٦، عمًال   -١١
اللجنة  لكن  المحلية.  القوانين  على  ا<ولوية  لها  وأن  القانوني  وضعها  أوضح  قد  اللجنة،  قدمتها  سابقة  بتوصية 
قلقة إزاء التأخر الكبير في اعتماد قانون حقوق الطفل ومشروع قانون ا<حداث. وتشعر اللجنة بالقلق أيض� <ن 

جهود مواءمة اxطار القانوني المحلي مع مبادئ االتفاقية وأحكامها ال تزال غير كافية.

الحقوق  بجميع  إحاطته  وضمان  إبطاء  دون  الطفل  حقوق  قانون  سّن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -١٢
قانون  مشروع  اعتماد  في  الطرف  الدولة  تعّجل  بأن  كذلك  اللجنة  وتوصي  االتفاقية.  عليها  تنص  التي  والمبادئ 
با<طفال  المتعلقة  المحلية  القوانين  جميع  بدقة  الطرف  الدولة  تراجع  بأن  توصيتها  اللجنة  وتكرر  ا<حداث. 
واللوائح اxدارية ذات الصلة بغية ضمان استنادها إلى الحقوق ومطابقتها لالتفاقية (CRC/C/JOR/CO/٣، الفقرة ١٣).

 تخصيص الموارد

المخصصة  الميزانيات  لتحليل  ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  أجراها  التي  بالدراسة  اللجنة  ترحب   -١٣
لlطفال، فضًال عن وضع نموذج للميزانية يتضمن ا<هداف االستراتيجية والمهام التي تضطلع بها كل وزارة من 
الميزانية  في  العامة  التخفيضات  إزاء  اللجنة  يساور  القلق  لكن  حقوقهم.  وحماية  ا<طفال  احتياجات  تلبية  أجل 

الوطنية التي تهدد التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مجال نماء الطفل.

xعمال  المخصصة  "الموارد  بشأن   ٢٠٠٧ عام  في  اللجنة  نّظمته  الذي  العامة  المناقشة  يوم  ضوء  في   -١٤
الدولة  تقوم  بأن  اللجنة  توصي  االتفاقية،  من  و٦  و٤   ٢ المواد  على  وبالتركيز  الدول"،  مسؤولية   - الطفل  حقوق 

الطرف بما يلي:

(أ)        مواصلة تخصيص موارد كافية في الميزانية xعمال حقوق الطفل، عمًال بالمادة ٤ من االتفاقية؛  

(ب)    إجــراء تقييمات منهجيــة <ثر السياسات الهادفـــة إلى تقليـــص العجز في الميزانية الوطنية على   
في  سلب�  قد تؤثر  سياسات  أي  اعتماد  التقييمات، االمتناع عن  تلك  نتيجة  الطفل، وبناًء على  حقوق 

ا<طفال؛

في  الطفل  حقوق  على  قائم  نهج  اعتماد  الطرف،  الدولة  وضعته  الذي  الميزانية  نموذج  على  بناًء  (ج)       
في  واستخدامها  للطفل  المخصصة  للموارد  تتّبع  نظام  بتطبيق  وذلك  الدولة،  ميزانية  وضع 
على  أيض�  اللجنة  وتحث  الطفل.  مجال  في  االستثمار  حجم  إبراز  وبالتالي  عام،  بشكل  الميزانية 
في  القطاعات  من  قطاع  أي  في  االستثمارات  <ثر  تقييمات  إجراء  أجل  من  التتّبع  نظام  استخدام 

مصالح الطفل الفضلى، وضمان قياس اختالف أثر هذه االستثمارات بين الفتيات والفتيان؛

تدابير  تتطلب  قد  التي  الضعف  أو  الحرمان  أوضاع  في  لlطفال  استراتيجية  ميزانية  بنود  تحديد  (د)      
اجتماعية إيجابية، وضمان حماية بنود الميزانية هذه حتى في أوقات ا<زمات االقتصادية أو الكوارث 

الطبيعية أو حاالت الطوارئ ا<خرى.

(7)

(1) (٢)

قام  أن  وبعد   .(UNCRC) الطفل  لحقوق  المتحدة  ا<مم  اتفاقية  في  طرف�  الهاشمية  ا<ردنية  المملكة  تعد 
التقرير  وقدم   .١٩٩٣ عام  من  الثاني  تشرين  شهر  في  ا<ولي  تقريره  ا<ردن  قدم  االتفاقية،  هذه  على  بالمصادقة 
الدوري الثاني الذي كان مقرر� في عام ١٩٩٨ في شهر أيلول من عام ١٩٩٩. وقدم التقرير الدوري الثالث الذي كان 
الرابع  التقريرين  تقديم  تم  ولذلك  سنوات.  ثالث  مدته  وبتأخير   ٢٠٠٦ عام  من  آذار  شهر  في   ٢٠٠٣ عام  في  مقرر� 
الختامية  المالحظات  اعتماد  وتم   ٢٠١٤ عام  في  الطفل  حقوق  لجنة  فيهما  ونظرت   ٢٠١٣ عام  في  مع�  والخامس 
والتوصيات في ١٨ تموز من عام ٢٠١٤. ومن المقرر أن يصدر التقرير الدوري السادس لlردن في ٢٢ حزيران من عام 
٢٠١٩ حيث بقي أقل من عامين. ولذلك من الضروري أن يكون هناك متابعة فعالة للمالحظات والتوصيات الختامية 
الحالية حتى نتمكن من االستعداد جيد� في الوقت الذي يتم فيه إعداد تقريرنا الدوري السادس المقرر تقديمه 

بعد أقل من عامين من ا¦ن.

المجاالت  من  مجال   ١٢ في  توزيعها  تم  التي  الختامية  والتوصيات  المالحظات  من  بندا   ٧١ مجموعه  ما  يوجد 
الرئيسية التي تشمل:

أ- التدابير العامة للتنفيذ (المواد ٤، و٤٢، و٤٤ (٦) من االتفاقية)
ب- المبادئ العامة (المواد ٢، و٣، و٦، و١٢ من االتفاقية)

ج- الحقوق والحريات المدنية (المواد ٧، و٨، و١٣-١٧)
د- العنف ضد ا<طفال (المواد ١٩، و٢٤ (٣)، و٢٨ (٢)، و٣٤، و٣٧ (أ)، و٣٩)

ه- البيئة ا<سرية والرعاية البديلة (المواد ٥، و٩-١١، و١٨ (١ و٢)، و٢٠، و٢١، و٢٥، و٢٧ (٤))
و- اxعاقة، والصحة ا<ساسية، والرفاه االجتماعي (المواد ٦، و١٨ (٣)، و٢٣، و٢٤، و٢٦، و٢٧ (١-٣)، و٣٣)

ز- التعليم وا<نشطة الترفيهية والثقافية (المواد ٢٨، و٢٩، و٣٠، و٣١)
ح- تدابير الحماية الخاصة (المواد ٢٢، و٣٠، و٣٢، و٣٣، و٣٥، و٣٦، و٣٧ (ب)- (د)، و٣٨-٤٠)

ط- المصادقة على البروتوكول االختياري المتعلق بإجراء  تقديم البالغات 
ي- المصادقة على ا<دوات الدولية لحقوق اxنسان

ك- المتابعة والنشر
ل- التقرير المقبل

ويشكل المجلس الوطني لشؤون ا<سرة (NCFA) ووزارة العدل ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ووزارة العمل 
ووزارة التنمية االجتماعية ووزارة الداخلية اكثر الجهات المسؤولة عن تنفيذ المالحظات والتوصيات الختامية إلى 
جانب  وإلى  المحافظات.  في  الحكومية  الجهات  بعض  ذلك  في  بما  ا<خرى  واxدارات  الجهات  من  عدد  جانب 
الوزارات والهيئات الحكومية، تلعب وكاالت ا<مم المتحدة المعنية، والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، 
وا<وساط ا<كاديمية، ووسائل اxعالم، وغيرها من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، والمجتمعات المحلية، 

وا<سر دورا رئيسيا في ضمان تنفيذ برنامج المالحظات والتوصيات الختامية.

وإلى جانب النظر في التقرير الدوري الموحد الرابع والخامس لlردن، نظرت اللجنة أيض� في التقارير ا<ولية لlردن 
المسلحة  النزاعات  في  ا<طفال  باشتراك  والمتعلقة  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري  البروتوكول  بموجب 

(3) (4)

باء- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 من االتفاقية)

عدم التمييز

غير  وأب  أردنية  <م  المولودين  ا<طفال  ضد  القانون  بحكم  التمييز  إزاء  قلقها  عن  مجدد�  اللجنة  تعرب    -١٥
إزاء  أيض�  بالقلق  اللجنة  وتشعر  الزواج.  إطار  خارج  المولودين  ا<طفال  ضد  والتمييز  ا<ب،  جنسية  على  بناًء  أردني 
في  يعيشون  الذين  وا<طفال  اxعاقات  ذوو  وا<طفال  فلسطيني  أصل  من  ا<طفال  منه  يعاني  الذي  التمييز 

المؤسسات وا<طفال الذين يعيشون في فقر مدقع وا<طفال في المناطق النائية.

"أطفاًال  أو  شرعيين"  "غير  بوصفهم  لlطفال  التمييزية  التصنيفات  إلغاء  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -١٦
ضحايا للسفاح"، واعتماد استراتيجية استباقية وشاملة من أجل القضاء على التمييز على أي أسس بحكم القانون 

والواقع، والتمييز ضد جميع فئات ا<طفال في أوضاع التهميش أو الحرمان.

وتعرب اللجنة عن القلق <ن تشريعات الدولة الطرف وطريقة تطبيقها ال تزال تميز ضد الفتيات، وبا<خص   -١٧
المعاهدات.  هيئات  من  المتكررة  التوصيات  من  الرغم  على  العنف،  من  والحماية  والزواج  الميراث  مجاالت  في 
وتشعر اللجنة بالقلق أيض� لعدم كفاية الجهود التي تبذلها الدولة الطرف، بما في ذلك مع رجال الدين وقادة 
والقواعد  والممارسات  المواقف  وتغيير  لمكافحة  الجماهيري،  اxعالم  ووسائل  التعليمية  والمؤسسات  الرأي 
الضارة التي تتغاضى عن التمييز ضد الفتيات وانتهاكات حقوقهن في إطار االتفاقية، بما في ذلك العنف القائم 

على نوع الجنس، على الرغم من أن الفتيات ال يزلن يواجهن التمييز من أبكر مراحل حياتهن وطيلة طفولتهن.

اxبطاء.  من  مزيد  دون  الفتيات  ضد  تميز  التي  التشريعات  جميع  إلغاء  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -١٨
وينبغي للدولة الطرف أن تمنح ا<ولوية العتماد استراتيجية شاملة لمكافحة جميع أشكال التمييز ضد الفتيات، 
وتكرر  الفتيات.  ضد  والعنف  التمييز  إلى  وتؤدي  منتشرة  تزال  ال  التي  السلبية  الجنسانية  النمطية  للصور  والتصدي 
اللجنة توصيتها بضرورة دعوة القادة المحليين ورجال الدين وغيرهم من القادة إلى االضطالع بدور أكثر فاعلية 
ذلك  في  المحلية  المجتمعات  إلى  التوجيه  وتقديم  عليه،  والقضاء  الطفالت  ضد  العنف  منع  جهود  دعم  في 

الصدد (CRC/C/JOR/CO/٣، الفقرة ٣٢).

مصالح الطفل الفضلى

قانون  في  الرئيسية  المبادئ  أحد  الفضلى  الطفل  مصالح  جعل  في  الطرف  الدولة  رغبة  اللجنة  تالحظ   -١٩
ا<حوال الشخصية المؤقت رقم ٣٦ لسنة ٢٠١٠، لكن القلق يساورها <ن العديد من أحكام القانون تعكس إساءة 
التي  الجنسية  ونقل  والميراث  والزواج  الطفل  بحضانة  المتعلقة  تلك  سيما  وال  الفضلى،  الطفل  لمصالح  تفسير 
القانون  <ن  خاص  بشكل  بالقلق  اللجنة  وتشعر  االعتبار.  الفضلى  مصالحه  إيالء  في  الطفل  حق  مع  تتعارض 
(المادة ٣٠٨ من قانون العقوبات) والفقه القضائي في الدولة الطرف يتيحان اعتبار زواج الفتاة من مغتصبها أمر� 

يصب في مصلحتها الفضلى، على الرغم من أن هذا الخيار يشّكل بحد ذاته انتهاك� خطير� لالتفاقية.

إيالء  في  الطفل  بحق  المتعلق   (٢٠١٣)١٤ رقم  العام  اللجنة  تعليق  ضوء  في  الطرف،  الدولة  اللجنة  تذّكر   -٢٠
التي  الحقوق  بجميع  والفعال  الكامل  التمتع  ضمان  إلى  يهدف  الحق  هذا  أن  ا<ول،  االعتبار  الفضلى  مصالحه 
تعترف بها االتفاقية وإلى ضمان النماء الكلي لlطفال. وتوصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف إدماج هذا الحق 
جميع  عن  فضًال  والقضائية،  واxدارية  التشريعية  اxجراءات  جميع  في  ثابت  بشكل  وتطبيقه  مالئم  بشكل 
ع الدولة الطرف على  السياسات والبرامج والمشاريع التي لها صلة با<طفال أو تؤثر فيهم. وفي ذلك الصدد، تشجَّ
تحديد  في  سلطة  مواقع  يحتلون  الذين  المعنيين  ا<شخاص  لجميع  التوجيه  لتقديم  ومعايير  إجراءات  وضع 
مصالح الطفل الفضلى في جميع المجاالت، وفي منح تلك المصالح ا<همية التي تستحقها بوصفها اعتبار� أول. 
العامة  االجتماعية  الرعاية  مؤسسات  ذلك  في  بما  العامة،  جمهور  بين  والمعايير  اxجراءات  هذه  نشر  وينبغي 

والخاصة، فضًال عن المحاكم والسلطات اxدارية والهيئات التشريعية والقادة المحليين ورجال الدين.

(8)

الحق في الحياة والبقاء والنماء

٢١-  تعرب اللجنة عن عميق قلقها <ن المادة ٣٤٥ مكرر� من قانون العقوبات، التي استحدثتها الدولة الطرف 
ف،  ف، وبالتالي من ُحكم مخفَّ عن طريق تعديل، ال تستثني مرتكبي هذه الجرائم من االستفادة من العذر المخفِّ
جرائم  ُيسمى  ما  بذريعة  سنوي�  الفتيات  عشرات  قتل  استمرار  رغم  سنة   ١٥ من  أصغر  الضحية  كانت  حال  في  إّال 
يزلن،  وال  كّن،  الجرائم  لهذه  ضحايا  للوقوع  المعرضات  الفتيات  <ن  أيض�  شديد  بقلق  اللجنة  وتشعر  الشرف. 

ُيحتجزن تعسفي� في اxصالحيات ¦جال غير مسماة بداعي حمايتهن.

عن  تتغاضى  التي  القانونية  ا<حكام  جميع  إبطاء  دون  تلغي  أن  على  بقوة  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢٢
الجرائم القائمة على نوع الجنس، وال سيما المواد ٩٧ و٩٩ و٣٤٠ و٣٤٥ مكرر� من قانون العقوبات، وأن تضمن تلّقي 
الشرف،  جرائم  ُيسمى  ما  بذريعة  المرتكبة  الجرائم  فيها  بما  الجنس،  نوع  على  القائمة  الجرائم  مرتكبي  جميع 
عقوبات تتناسب مع خطورة جرائمهم. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيض� على إخالء سبيل جميع النساء والفتيات 
حماية  أي تدبير  أن  وضمان  البلد،  عموم  في  لحمايتهن  وآليات مالئمة  مالجئ  وإنشاء  فور�،  الحجز  في  الموَدعات 

موجه لهن يوَضع بمشاركتهن وموافقتهن.

احترام آراء الطفل

حق  تعزيز  أجل  من  بالتقرير  المشمولة  الفترة  أثناء  الطرف  الدولة  اتخذتها  التي  بالمبادرات  اللجنة  ترحب   -٢٣
الطفل في االستماع إليه، وال سيما عن طريق التشاور مع ا<طفال في سياق إعداد تقرير الدولة الطرف، والمسح 
اxجراءات  <ن  قلقها  عن  مجدد�  اللجنة  تعرب  ذلك،  ومع  ا<طفال.  برلمانات  وإنشاء  للشباب،  الثاني  الوطني 
يزال  ال  الطفل  آراء  احترام  و<ن  إليه،  االستماع  في  الطفل  حق  على  منهجي  بشكل  تنص  ال  واxدارية  القانونية 
محدود� نظر� للمواقف المجتمعية التقليدية من ا<طفال، وال سيما الفتيات، في داخل ا<سرة والمجتمع بشكل 

عام.

تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم ١٢(٢٠٠٩) المتعلق بحق الطفل في االستماع إليه،   -٢٤
الذي يؤكد أن حق الطفل في التعبير بحرية عن رأيه يشكل أحد أهم العناصر في كرامة الطفل، وأن ا<سرة التي 
العمر،  من  ا<ولى  المراحل  منذ  الجد  مأخذ  آراؤه  فيها  تؤخذ  والتي  بحرية  آرائه  عن  يعّبر  أن  فيها  للطفل  يمكن 
وتوصي  ا<وسع.  المجتمع  في  إليه  االستماع  في  الحق  لممارسة  الطفل  يعّد  ما  وهي  مهم�،  نموذج�  تشّكل 

اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

في  إليه  االستماع  في  الطفل  بحق  تعترف  التي  للتشريعات  الفعال  التنفيذ  لضمان  تدابير  اتخـــاذ  (أ)       
ا<خصائيين  امتثال  لضمان  إجراءات  و/أو  ُنظم  وضع  ذلك  في  بما  الصلة،  ذات  القانونية  الدعاوى 

االجتماعيين والمحاكم لهذا المبدأ.

(ب)     إجـــراء بحوث لتحديد أهم القضايا من وجهة نظر ا<طفال، وسماع آرائهم بشأنها، ومعرفة مدى   
مراعاة آرائهم في القرارات التي ُتتخذ داخل ا<سرة وتؤثر في حياتهم، وتحديد القنوات القائمة أو 
الوطني  الصعيد  على  القرار  صنع  عملية  في  ا<كبر  التأثير  ممارسة  من  تمّكنهم  التي  المحتملة 

والمحلي.

(ج)      تنفيـذ برامـج وأنشطــة توعيـة لتعزيز مشاركة جميع ا<طفال بصورة هادفة وقائمة على التمكين   
الفتيات  إيالء  مع  الطلبة،  مجالس  ضمن  ذلك  في  بما  والمدارس،  المحلي  والمجتمع  ا<سرة  في 

وا<طفال في أوضاع هشة اهتمام� خاص�.

(9)

جيم- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و17-13 من االتفاقية)

الحق في الجنسية

كّن  إذا  أمهاتهن  جنسية  اكتساب  ا<ردنيات  ا<مهات  أطفال  على  متعذر�  يزال  ال  <نه  قلقة  اللجنة  تظل   -٢٥
متزوجات من غير أردنيين، ما قد يؤدي إلى حالة انعدام الجنسية، ويتسبب في معاناة هؤالء ا<طفال وأسرهم 
والرعاية  التعليم  بخدمات  لالنتفاع  مثًال  مؤهلين  غير  ُيعتبرون  إنهم  إذ  اقتصادية،  صعوبات  ومن  التمييز  من 
الجنسية  بأن  تفيد  التي  المصداقية  وذات  بأدلة  المدعومة  التقارير  بالغ  بقلق  اللجنة  وتالحظ  المدعومة.  الصحية 
بشكل  يقيمون  الذين  الفلسطينية  وا<سر  ا<طفال  عشرات  من  بالتقرير  المشمولة  الفترة  في  ُسحبت  ا<ردنية 

دائم في ا<ردن، على الرغم من التطمينات التي قدمها وفد الدولة الطرف أثناء الحوار.

تكرر اللجنة توصيتها إلى الدولة الطرف بمراجعة قانون الجنسية ا<ردنية رقم ٦ لعام ١٩٥٤ وتعديله بغية   -٢٦
ضمان تمتع ا<م ا<ردنية المتزوجة بغير أردني بحقها في منح جنسيتها <طفالها على قدم المساواة مع الرجل 
الالجئة  ا<سر  من  ا<ردنية  الجنسية  سحب  عن  الكف  على  أيض�  الطرف  الدولة  اللجنة  وتحث  تمييز.  ودون 
خفض  اتفاقية  إلى  االنضمام  في  الطرف  الدولة  تنظر  بأن  أيض�  اللجنة  وتوصي  ا<ردن.  في  المقيمة  الفلسطينية 

حاالت انعدام الجنسية لعام ١٩٦١.

) و39) أ دال- العنف ضد اoطفال (المواد 19 و24(3) و28(2) و34 و37(

العقاب البدني

ترحب اللجنة بالمبادرات التي تنّفذها الدولة الطرف مثل حملة "مع� نحو بيئة مدرسية آمنة" التي تهدف   -٢٧
إلى تعريف المعلمين با<ساليب التربوية اxيجابية. لكن اللجنة قلقة <ن الصيغة المعدلة من المادة ٦٢ من قانون 
العقوبات ال تزال تجيز للوالدين وا<وصياء إنزال ضروب تأديب بأطفالهم وفق "ما يبيحه العرف العام"، ما دامت ال 
تلحق بهم أذى بدني�، و<ن مسح السكان والصحة ا<سرية في ا<ردن لعام ٢٠١٢ أظهر أن ٨٩ في المائة من ا<طفال 

يتعرضون لضروب تأديب عنيفة.

تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم ٨(٢٠٠٦) المتعلق بحق الطفل في الحماية من   -٢٨
العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة الذي شددت فيه اللجنة على رفض جميع أشكال 
العنف ضد ا<طفال، مهما كانت طفيفة، وعلى أن صالحيات الوالدين ال ينبغي في أي حال من ا<حوال أن تقّوض 

حق الطفل في حمايته من العقاب البدني. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

حظر�  ا<ماكن  جميع  في  البدني  العقاب  وحظر  إبطاء  دون  العقوبات  قانون  من   ٦٢ المادة  إلغاء  (أ)        
قطعي�؛

بصورة  قضائية  دعاوى  وإقامة  فعاًال،  تنفيذ�  البدني  العقاب  تحظر  التي  القوانين  تنفيذ  ضمان  (ب)    
منهجية ضد َمن ُيعاقبون ا<طفال بدني�؛

ا<طفال  بمشاركة  االجتماعية  والتعبئة  والتوعية  العام  التثقيف  مجاالت  في  دائمة  برامج  وضع  (ج)     
البدني،  للعقاب  الضارة  والنفسية  البدنية  ا¦ثار  تعالج  الدين،  ورجال  المحلية  والمجتمعات  وا<سر 
في  وتشاركية  عنيفة  وغير  إيجابية  أشكال  وتعزيز  الممارسة،  تلك  من  العامة  المواقف  تغيير  بغية 

تنشئة ا<طفال وتأديبهم كبديل عن العقاب البدني؛

منع  استراتيجيات  تصميم  في  ا<طفال،  ذلك  في  بما  ككل،  المجتمع  ومشاركة  إشراك  ضمان  (د)     
معاقبة ا<طفال بدني� وتنفيذها.

(١٠) (١١)

اsيذاء واsهمال

سيما  وال  المنزلي،  للعنف  التصدي  صعيد  على  الطرف  الدولة  اتخذتها  التي  بالخطوات  اللجنة  ترحب   -٢٩
اعتماد قانون الحماية من العنف ا<سري رقم ٦ لسنة ٢٠٠٨، والخطة االستراتيجية الوطنية لحماية ا<سرة والوقاية 
لثبوت  عميق  بقلق  تشعر  اللجنة  لكن  المنزلي.  العنف  حاالت  لتتّبع  نظام  وإنشاء   ،٢٠٠٥-٢٠٠٩ لlعوام  العنف  من 
قصور تلك التدابير عن االستجابة للشواغل الكثيرة التي أعربت عنها اللجنة في عام ٢٠٠٦، وهو ما يتضح من استمرار 

وقوع ا<طفال، وال سيما الفتيات، ضحايا ل¯يذاء واxهمال على نطاق واسع.

 ،٣/CRC/C/JOR/CO)  ٢٠٠٦ عام  من  توصياتها  لتنفيذ  ا<ولوية  من  مزيد  منح  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣٠
وسوء  المنزلي  العنف  عن  وطنية  دراسة  إجراء  بضرورة  المتعلقة  التوصيات  وبخاصة  فعاًال،  تنفيذ�   (٥٥ الفقرة 
ووضع  وطبيعتها،  وأسبابها  المشكلة  هذه  نطاق  تقييم  أجل  من  ا<سرة  داخل  وإيذائهم  ا<طفال  معاملة 
وسوء  ا<طفال  إيذاء  حاالت  لتحديد  فعال  نظام  ووضع  له،  والتصدي  المنزلي  العنف  لمنع  شاملة  استراتيجية 

معاملتهم واxبالغ عنها وإدارتها. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيض� على ما يلي:

أحكام  أي  وإلغاء  الزوجي،  االغتصاب  فيها  بما  المنزلي،  العنف  أشكال  جميع  يجّرم  قانون  اعتماد  (أ)       
قانونية تتسامح مع مرتكبي العنف المنزلي، وذلك على وجه ا<ولوية؛

(ب)     إنشاء قاعدة بيانات وطنية عن جميع حاالت العنف المنزلي المترّكب ضد ا<طفال؛  

والعادات  والتقاليد  المواقف  لتغيير  عملية  تدابير  واتخاذ  واxيذاء،  للعنف  الجذرية  ا<سباب  معالجة  (ج)      
والممارسات السلوكية التي كثير� ما تبرر العنف المنزلي، وال سيما ضد الفتيات؛

والتصدي  وإهمالهم،  ا<طفال  وإيذاء  المنزلي  العنف  منع  إلى  الرامية  المجتمعية  البرامج  تشجيع  (د)       
المحلي  المجتمع  وأفراد  والمتطوعين  السابقين  الضحايا  إشراك  منها  بطرق  المشاكل  لهذه 

ودعمهم في مجال التدريب؛

(ه)     ضمــان تقديم مستــوى مالئـــم من المساعدة الطبيــــة والقانونيـــة والنفسية والسكن لlطفال   
به  تعّهدت  الذي  االلتزام  مع  يتماشى  بما  اxيواء  دور  عدد  وزيادة  المنزلي،  العنف  ضحايا  والنساء 

الدولة الطرف في االستعراض الدوري الشامل لعام ٢٠٠٩ (A/HRC/٢٩/١١، الفقرة ٩٢-٢١)؛

(و)       تقديم معلومات مفصلة في تقريرها الدوري المقبل عن التدابير المتخذة للتصدي للعنف المنزلي   
ونتائج تلك التدابير.

االستغالل الجنسي واsيذاء الجنسي

تشعر اللجنة بقلق عميق <ن المادة ٣٠٨ من قانون العقوبات تتيح لمرتكبي جريمة االغتصاب اxفالت من   -٣١
العقاب إذا تزوجوا من الفتاة التي اعتدوا عليها. ويساور اللجنة قلق أيض� <ن المادة ٣١٠ من قانون العقوبات تتيح 
اللجنة  وتشعر  ا<خالق".  بفساد  "معروفة  ُتعتبر  الفتاة  كانت  إذا  العقاب  من  اxفالت  الجنسي  اxيذاء  لمرتكبي 
بالقلق أيض� <ن تشريعات الدولة الطرف ال تحمي الفتيان من اxيذاء الجنسي واالستغالل الجنسي، وال تنص على 

أحكام تتناسب مع خطورة الجرائم الجنسية المرتبكة ضد ا<طفال.

وجميع  العقوبات  قانون  من  و٣١٠   ٣٠٨ المادتين  إلغاء  في  التعجيل  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣٢
ا<حكام القانونية التي يمكن استخدامها للتساهل مع المعتدين على ا<طفال جنسي�. وينبغي للدولة الطرف 
الجنسي  اxيذاء  أشكال  جميع  من  الفتيان،  فيهم  بمن  ا<طفال،  لجميع  الكاملة  الحماية  تضمن  أن  أيض� 

واالستغالل الجنسي. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيض� على ما يلي:

(أ)       وضع آليات وإجراءات ومبادئ توجيهية لضمان إلزامية اxبالغ عن حاالت إيذاء ا<طفال واستغاللهم   
جنسي�؛

ا<طفال  لجميع  وفعالة  لlطفال  ومواتية  وسرية  إليها  الوصول  يسهل  إبالغ  قنوات  توفر  ضمان  (ب)     
لتمثيل  قانوني  وصي  أو  الوالدين  أحد  وجود  يوِجب  الذي  الشرط  وإلغاء  االنتهاكات،  هذه  ضحايا 

الطفل الضحية؛

(ج)      تنفيذ أنشطة توعية لمكافحة الوصم االجتماعي لضحايا االستغالل الجنسي واxيذاء الجنسي، بما   
في ذلك سفاح المحارم؛

الضحايا وفق�  التعافي وإعادة اxدماج االجتماعي لlطفال  (د)     ضمان وضع برامج وسياسات من أجل   
<غراض  لlطفال  الجنسي  االستغالل  لمكافحة  العالمي  المؤتمر  اعتمدها  التي  الختامية  للوثائق 
بالبرازيل،  جانيرو  دي  وريو  باليابان،  ويوكوهاما  ستوكهولم،  في  و٢٠٠٨  و٢٠٠١   ١٩٩٦ ا<عوام  في  تجارية 

على التوالي.

الممارسات الضارة

الفتيات،  آالف  وزواج  الطرف،  الدولة  في  القاصرات  الفتيات  زواج  حاالت  في  الزيادة  إزاء  قلقة  اللجنة  تزال  ال   -٣٣
منهن من لم تتجاوز الخامسة عشرة، كل سنة نتيجة اxفراط في اللجوء إلى االستثناءات من السن الدنيا للزواج، 
والسلطة التقديرية الواسعة الممنوحة لقاضي القضاة وا<وصياء القانونيين في ذلك الصدد. ويساور اللجنة قلق 
بشكل خاص <ن حاالت الفقر وحاالت الحمل خارج إطار الزواج غالب� ما تؤدي في الممارسة الواقعية إلى إجازة هذا 

الزواج.

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فاعلة لوضع حد لممارسة الزواج المبكر والقسري. كما تكرر   -٣٤
CRC/C/-) المبكر الزواج  عن  الناشئة  الكثيرة  السلبية  با¦ثار  توعية  حمالت  الطرف  الدولة  تنّفذ  بأن  توصيتها  اللجنة 

JOR/CO/٣، الفقرة ٢٨).

الوصول إلى العدالة وسبل االنتصاف

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعلومات التي قدمها الوفد وتفيد بأن من المتعذر على ا<طفال دون سن   -٣٥
الخامسة عشرة تقديم شكاوى بشأن انتهاكات حقوقهم إذا لم يكن الوالدان أو ا<وصياء القانونيون موجودين 

لمساعدتهم. ويساور اللجنة القلق أيض� إزاء االفتقار إلى آليات لدعم ا<طفال في اxبالغ عن ادعاءاتهم.

وسبل  العدالة  إلى  ا<طفال  وصول  لضمان  الالزمة  التدابير  جميع  اتخاذ  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣٦
واسع  بشكل  عنها  ومعلن  آمنة  إبالغ  آليات  وضع  أمور،  جملة  بين  من  الطرف،  للدولة  وينبغي  الفعالة.  االنتصاف 
الصحة  مجاَلي  في  مساَعدة  خدمات  ا¦ليات  هذه  تترافق  وأن  ا<طفال،  لفائدة  إليها  الوصول  ويسهل  وسرية 
العامة والدعم االجتماعي، وإلغاء شرط حضور والد الطفل لمساعدته في تقديم الشكوى. وتحث اللجنة الدولة 
ووضع  واضحين،  وتدريب  توجيه  على  ا<طفال  شكاوى  يتلقون  الذين  ا<شخاص  حصول  ضمان  على  أيض�  الطرف 

إجراءات تحقيق مراعية للطفل.

هاء- البيئة اoسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و11-9 و18(1 و2) و20 و21 و25 و27(4))

البيئة اoسرية   

CRC/C/-) تكرر اللجنة قلقها <ن القانون ما زال ال يوزع المسؤوليات الوالدية بالتساوي بين ا¦باء وا<مهات  -٣٧
JOR/CO/٣، الفقرة ٤٩)، نظر� الستمرار تطبيق أحكام تمييزية من قانون ا<حوال الشخصية المؤقت لسنة ٢٠١٠. كما

(١٢)

يساور اللجنة قلق إزاء ما يلي:

(أ)        مع أن القانون فرض قيود� معّينة على تعدد الزوجات، فإنه ال يزال يجيزه، وهذه حالة تتعارض مع   
كرامة النساء والفتيات الالتي يدخلن هذا الزواج، وتؤثر سلب� في ا<طفال؛

تمتعهم  دون  يحول  ما  مسلم،  غير  ورجل  مسلمة  المرأة  المولودين  با<طفال  القانون  يعترف  ال  (ب)      
بجميع حقوقهم على قدم المساواة مع ا<طفال ا¦خرين؛

(ج)       في حالة الطالق، تمنح المادة ١٧٣ من قانون ا<حوال الشخصية المؤقت ا<م حضانة أطفالها حتى   
بلوغهم سن الخامسة عشرة، ولكن فقط حتى سن السابعة إذا كانت غير مسلمة.

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تقاسم ا<مهات وا¦باء المسؤولية عن أطفالهم بالتساوي، عمًال   -٣٨
بالفقرة ١ من المادة ١٨ من االتفاقية، وعلى ضمان عدم تمييز القوانين ضد الطفلة. وتحث اللجنة الدولة الطرف 

أيض� على ما يلي:

النساء  ضد  تميز  التي  ا<حكام  جميع  إلغاء  وضمان  المؤقت  الشخصية  ا<حوال  قانون  تنقيح  (أ)   
والفتيات وتؤثر سلب� في أطفالهن، كتلك التي تجيز تعدد الزوجات؛

غير  ورجل  مسلمة  امرأة  بين  زواج  من  المولودين  ا<طفال  ضد  التمييز  أشكال  من  شكل  أي  منع  (ب)   
مسلم، والقضاء عليها؛

لمبدأ  وفق�  القرارات  جميع  اتخاذ  ضمان  بغية  الطفل،  بحضانة  المتعلقة  تشريعاتها  مراجعة  (ج)   
تمّيز  التي  ا<حكام  وإلغاء  االتفاقية،  من  و١٢   ٣ المادتين  مع  تمشي�  وذلك  الفضلى،  الطفل  مصالح 

ضد ا<طفال <مهات غير مسلمات.

أسرية اoطفال المحرومون من بيئة 

أول  وإنشاء   ،٢٠٠٩ لسنة   ٤٩ رقم  اxيوائية  ا<طفال  رعاية  دور  وإدارة  ترخيص  نظام  باعتماد  اللجنة  ترحب   -٣٩
برنامج xيواء ا<طفال في محافظة الزرقاء. لكن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم انخفاض عدد ا<طفال المودعين 
في  كثيرة  أحيان  في  المتزوجات  غير  ا<مهات  أطفال  إيداع  وإزاء  بالتقرير،  المشمولة  الفترة  أثناء  مؤسسات  في 
ا<طفال  يجعل  ما  بعد،  سليم  نحو  على  اxيواء  برنامج  تنظيم  لعدم  أيض�  قلق  اللجنة  ويساور  مؤسسات. 

المحرومين من بيئتهم ا<سرية عرضة ل¯يذاء واxهمال.

تتخذ  بأن  وتوصيها  لlطفال،  البديلة  للرعاية  التوجيهية  المبادئ  إلى  الطرف  الدولة  انتباه  اللجنة  تلفت   -٤٠
تدابير فاعلة للتسريع في االنتقال من إيداع ا<طفال في أطر الرعاية المؤسسية إلى الرعاية ا<سرية، وأن تعزز في 
سبيل ذلك جهودها لوضع نظام لكفالة ا<طفال المحرومين من أسرهم يكون خاضع� للوائح تنظيمية جيدة. 

وينبغي للدولة الطرف أيض� ما يلي:

(١٣)

(أ)       ضمان تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية المناسبة لمراكز الرعاية البديلة وخدمات حماية   
في  إدماجهم  وإعادة  فيها  المودعين  ا<طفال  تأهيل  إعادة  تيسير  أجل  من  الصلة  ذات  الطفل 

المجتمع إلى أقصى حد ممكن؛

(ب)     تقديم الدعم لlمهات غير المتزوجات لتمكينهن من رعاية أطفالهن، وتنظيم حمالت توعية من   
أجل القضاء على الوصم االجتماعي المرتبط بالحمل خارج إطار الزواج؛

(ج)     العمـل على توفيـر ضمانـات مناسبــة ومعايــير واضحــــة تستند إلى احتياجات الطفل ومصالحه   
الفضلى من أجل اتخاذ قرار بشأن إيداعه في أطر الرعاية البديلة من عدمه؛

(د)     ضمان إجراء مراجعة دورية لحاالت إيداع ا<طفال في أطر الرعاية البديلة وفي المؤسسات، ورصد   
جودة الرعاية فيها، بطرق منها توفير قنوات يسهل الوصول إليها من أجل اxبالغ عن سوء معاملة 

ا<طفال ورصده وتصحيحه.

واو-  اsعاقة والصحة اoساسية والرعاية االجتماعية (المواد 6 و18(3) و23 و24 و26 و
27(3-1) و33)

اoطفال ذوو اsعاقة

ا<على  المجلس  وإنشاء   ٢٠٠٧ لسنة   ٣١ رقم  المعوقين  ا<شخاص  حقوق  قانون  باعتماد  اللجنة  ترحب   -٤١
لكنها  اxعاقة (٢٠٠٧-٢٠١٥).  ذوي  لlشخاص  الوطنية  االستراتيجية  اعتماد  عن  فضًال  المعوقين،  ا<شخاص  لشؤون 

تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ)       عدم استخـدام المــادة ٢ من القانــون رقم ٣١ تعريف اxعاقة الوارد في اتفاقية حقوق ا<شخاص   
ذوي اxعاقة، وإنما اعتمادها نموذج� طبي� ل¯عاقة؛

(ب)     محدودية البيانات المتاحة عن ا<طفال ذوي اxعاقة؛  

بصورة  إّال  إدماجهم  تعزز  ال  خاصة  صفوف  في  الحاالت  معظم  في  اxعاقة  ذوي  ا<طفال  وضع  (ج)       
محدودة نظر� لمحدودية التدابير المتخذة لتطوير التعليم الجامع؛

(د)       عدم حصول الغالبية العظمى من ا<طفال ذوي اxعاقة وا<طفال الذين يعانون من صعوبات في   
مختصين،  وموظفين  اجتماعيين  وأخصائيين  معلمين  وجود  مثل  مناسب،  دعم  على  التعلم 

لضمان إدماجهم إدماج� فعاًال في المدارس العادية؛

(ه)     استمرار ّشح التدابير الرامية إلى إدماج ا<طفال ذوي اxعاقة في ا<نشطة الترفيهية والثقافية في   
الدولة الطرف.

في ضوء المادة ٢٣ من االتفاقية وتعليق اللجنة العام رقم ٩(٢٠٠٦) المتعلق بحقوق ا<طفال المعوقين،   -٤٢
هذا  وتعزيز  اxعاقة  مع  التعامل  في  اxنسان  حقوق  على  القائم  النهج  اعتماد  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث 
وبأن  المجتمع،  يضعها  التي  والمواقفية  البيئية  الحواجز  في  تكمن  المعيقة  العوامل  بأن  يعترف  الذي  النهج 
في  فاعلين  ومساهمين  مشاركين  يصبحوا  أن  وبمقدورهم  الخاصة  حقوقهم  اxعاقة  ذوي  ا<طفال  لجميع 

المجتمع. وينبغي للدولة الطرف ما يلي:

(١٤)

(١٦) (١٧) (١٨) (١٩) (٢٠) (٢١) (٢٢) (٢٣) (٢٤)

(٢٥) (٢٦) (٢٧) (٢٨) (٢٩) (٣٠) (٣١) (٣٢) (٣٣) (٣٤) (٣٥)

مع  التعامل  في  االجتماعي  النموذج  يعكس  بما   ٢٠٠٧ لسنة   ٣١ رقم  القانون  من   ٢ المادة  تعديل  (أ)       
اxعاقة؛

نظر�   ،٢٠١٤ لعام  الوطني  التعداد  إطار  في  اxعاقة  ذوي  ا<طفال  عن  مالئمة  بيانات  جمع  تنظيم  (ب)     
<هميتها في وضع برامج وسياسات لهم؛

(ج)       وضـع سياسـة شامـلة من أجـل تطـوير التعليـم الجامع وضمان منحه ا<ولوية على إيداع ا<طفال   
العقلية  اxعاقات  ذوي  ا<طفال  إلى  خاص  بشكل  االلتفات  مع  متخصصة،  مؤسسات  في 

والمتعددة؛

(د)      تشغيل أعداد كافية من المعلمين والمهنيين المتخصصين لتقديم الدعم الفردي لlطفال في   
جميع المدارس، وضمان تدريب جميع المهنيين تدريب� مناسب� ليتمكن جميع ا<طفال ذوي اxعاقة 

من التمتع بصورة فعالة بحقهم في تعليم جامع ذي جودة؛

(ه)     اتخاذ جميع التدابير الالزمة لضمان إدماج ا<طفال ذوي اxعاقة في ا<نشطة الترفيهية والثقافية؛  

الوصم  مكافحة  أجل  من  وا<سر  العامة  وجمهور  الحكومة  تستهدف  توعية  حمالت  تنفيذ  (و)     
االجتماعي والتحامل اللذين يعاني منهما ا<طفال ذوو اxعاقة، وتعزيز صورة إيجابية عن ا<طفال 

والبالغين ذوي اxعاقة؛

(ز)       النظر في التصديق على البروتوكول االختياري التفاقية حقوق ا<شخاص ذوي اxعاقة.  

الصحة والخدمات الصحية

عن  فضًال  ا<طفال،  ووفيات  النفاسية  الوفيات  خفض  صعيد  على  المحرز  الكبير  بالتقدم  اللجنة  ترحب   -٤٣
اعتراف الدولة الطرف بالحاجة إلى مزيد من الجهود لخفض معدل وفيات ا<طفال دون سن الخامسة. وتالحظ 
اللجنة باهتمام أيض� إقرار قانون الضمان االجتماعي المؤقت رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ الذي يمنح ا<طفال الحق في التمتع 

بعدد من إعانات الضمان االجتماعي. لكن قلق� بالغ� يساور اللجنة لما يلي:

(أ)        المعدالت المفزعة لسوء التغذية بين ا<طفال في مخيم الزعتري؛  

(ب)     سـوء التغذيـة الـذي ال يزـال يؤثـر بصـورة أكبـر في ا<طفـال الذيـن يعيشـون في المناطــــــق النائية   
وا<طفال المنتمين <فقر الشرائح السكانية؛

(ج)       ا<مراض المعدية التي ال تزال ا<سباب الرئيسية لمراضة ا<طفال؛  

(د)       تغطية جميع ا<طفال بالتأمين الصحي التي لم تتحقق بعد.  

يمكن  صحي  مستوى  بأعلى  التمتع  في  الطفل  حق  بشأن   (٢٠١٣)١٥ رقم  العام  اللجنة  تعليق  ضوء  في   -٤٤
بلوغه، توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف حصول جميع ا<طفال بالتساوي على خدمات صحية ذات جودة 
ا<طفال  سيما  وال  وتهميش�،  حرمان�  الحاالت  أشد  في  لlطفال  ا<ولوية  منح  إلى  تهدف  تدابير  اعتماد  طريق  عن 
تتخذ  أن  أيض�  الطرف  للدولة  وينبغي  المعدية.  وا<مراض  ا<طفال  تغذية  لسوء  التصدي  طريق  وعن  الالجئين، 

التدابير الالزمة من أجل شمول جميع ا<طفال بالتأمين الصحي على النحو الواجب.

صحة المراهقين

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تجريم اxجهاض في جميع الحاالت بموجب المادة ٣٢١ من قانون العقوبات،   -٤٥
ويساور  للخطر.  حياتهن  تعّرض  مأمونة  غير  بطريقة  الخفاء  في  اxجهاض  إلى  المراهقات  لجوء  إلى  يؤدي  ما 
اللجنة قلق أيض� إزاء عدم توفر معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين صحة المراهقين، بما 

في ذلك عن طريق التثقيف في مجال الصحة الجنسية واxنجابية وتحسين خدمات الصحة العقلية للشباب.

في ضوء تعليق اللجنة العام رقم ٤(٢٠٠٣) المتعلق بصحة المراهقين ونمّوهم في إطار اتفاقية حقوق   -٤٦
الطفل وتعليقها العام رقم ١٥(٢٠١٣) المتعلق بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، تحث 
اللجنة الدولة الطرف على أن تزيل صفة الجرم عن اxجهاض، وأن تراجع تشريعاتها، بشكل خاص من أجل كفالة 
دائم�.  واحترامها  اxجهاض  قرارات  في  ا<طفال  آراء  سماع  تضمن  وأن  الحوامل،  للمراهقات  الفضلى  المصالح 
شاملة  سياسة  الطرف  الدولة  تعتمد  بأن  وتوصي   (٦٥ الفقرة   ،٣/CRC/C/JOR/CO) السابقة بتوصيتها  اللجنة  وتذّكر 
في  واxنجابية  الجنسية  الصحة  مجال  في  التثقيف  إدراج  تضمن  وبأن  واxنجابية،  الجنسية  المراهقين  لصحة 
وا<مراض  المبكر  الحمل  منع  على  بتركيز  والمراهقين،  المراهقات  لفائدة  وتوجيهه  اxلزامية  المدرسية  المناهج 

المنقولة جنسي�.

اsيدز وفيروس نقص المناعة البشرية

البشرية/اxيدز  المناعة  نقص  فيروس  مكافحة  بشأن  الوطنية  االستراتيجية  بالخطة  اللجنة  ترحب   -٤٧
بفيروس  المعرفة  إلى  كبير  بشكل  عموم�  والسكان  المراهقين  افتقار  استمرار  بقلق  تالحظ  أنها  غير   ،(٢٠١٢-٢٠١٦)
المشورة  خدمات  إلى  والفتيات  النساء  وصول  تعّذر  إزاء  أيض�  بالقلق  اللجنة  وتشعر  البشرية/اxيدز.  المناعة  نقص 
ل¯صابة  عرضة  ا<شد  الفئات  على  الذكرية  الواقيات  توزيع  ضمان  وعدم  الحوامل،  رعاية  عيادات  في  والفحص 

بالفيروس، بمن في ذلك المراهقون.

وحقوق  البشرية/اxيدز  المناعة  نقص  بفيروس  المتعلق   (٢٠٠٣)٣ رقم  العام  اللجنة  تعليق  ضوء  في   -٤٨
الطفل، توصي اللجنة بأن تحّسن الدولة الطرف إمكانية الحصول على معلومات وخدمات ذات جودة ومناسبة 
بأن  اللجنة  وتوصي  واxنجابية.  الجنسية  والصحة  البشرية/اxيدز  المناعة  نقص  فيروس  مجال  في  ا<طفال  لسن 
بين  المشترك  المتحدة  ا<مم  برنامج  منها  جهات  من  التقنية  المساعدة  ذلك  سبيل  في  الطرف  الدولة  تلتمس 

منظمات ا<مم المتحدة لمكافحة اxيدز ومنظمة ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

المستوى المعيشي

ترحب اللجنة بالتقدم الهام الذي أحرزته الدولة الطرف على صعيد التنمية البشرية، لكنها تشعر بالقلق   -٤٩
<ن وطأة الفقر في الدولة الطرف تطال ا<طفال أكثر من غيرهم بكثير، و<ن صندوق المعونة الوطنية ما زال ال 
في  العجز  تقليص  إلى  تهدف  مالية  سياسات  اعتماد  <ن  أيض�  بالقلق  اللجنة  وتشعر  كاٍف.  بشكل  يشملهم 
الفترة  في  الفقر  مكافحة  صعيد  على  الطرف  الدولة  أحرزته  الذي  التقدم  في  سلب�  أّثر  الوطنية  الميزانية 
المشمولة بالتقرير. ويساور اللجنة قلق كذلك <ن الكثير من ا<سر الفلسطينية تعيش في فقر في الدولة الطرف 
وضع  إلى  تفتقر  كونها  المجانية  ا<ساسية  الخدمات  أو  الوطنية  المعونة  صندوق  من  االستفادة  عليها  ويتعذر 

قانوني.

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إجراء مشاورات محددة ا<هداف مع ا<سر وا<طفال ومنظمات   -٥٠
االستراتيجيات  تعزيز  أجل  من  ا<طفال  فقر  مسألة  بشأن  الطفل  حقوق  مجال  في  الناشطة  المدني  المجتمع 
منح  تضمن  أن  أيض�  الطرف  للدولة  وينبغي  الفقر.  من  الحد  خطة  في  الطفل  حقوق  إعمال  إلى  الرامية  والتدابير 
ا<طفال الذي يعيشون في فقر ا<ولوية في صندوق المعونة الوطنية وإجراء تقييمات ٣<ثر السياسات والتدابير 
الهادفة إلى تقليص العجز في الميزانية الوطنية على ا<طفال. وتحث اللجنة الدولة الطرف على معالجة الوضع 
لlطفال  المجانية  ا<ساسية  الخدمات  تقديم  وضمان  فيها،  تقيم  التي  الفلسطينية  لlسر  القانوني 

الفلسطينيين وشمولهم في صندوق المعونة الوطنية.

زاي- التعليم واoنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28 و29 و30 و31)

التعليم، بما يشمل التدريب والتوجيه المهنيين

معدل  من  للحد  بالتقرير  المشمولة  الفترة  في  الطرف  الدولة  بذلتها  التي  الجهود  بارتياح  اللجنة  تالحظ   -٥١
التسرب وتطوير التعليم المبكر. لكنها ال تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

عن  فضًال  أردنيين،  غير  وآباء  أردنيات  <مهات  ا<طفال  بينهم  ومـن  ا<ردنييـن،  غيـر  ا<طفـال  تعـرض  (أ)       
ا<حيان،  بعض  في  ا<ردنية،  الجنسية  منهم  ُسحبت  ممن  فلسطيني  أصل  من  لوالدين  ا<طفال 
غير  وهم  الحكومية،  والثانوية  االبتدائية  بالمدارس  بالتحاقهم  يتعلق  فيما  تمييزية  لممارسات 

مؤهلين لالستفادة من التعليم العام المجاني؛

(ب)     محدودية فرص وصول الشابات المتزوجات إلى نظام التعليم؛  

(ج)       مالحظة زيادة في عدد الطالب، وال سيما الفتيان، الذين تسربوا من المدارس <سباب اقتصادية على   
مدار ا<عوام ا<خيرة؛

(د)      استمرار انتشار العنف في المدارس على نطاق واسع، وال سيما ضد ا<طفال ¦باء غير أردنيين.  

تحث اللجة الدولة الطرف على ما يلي:  -٥٢

(أ)       اتخاذ تدابير فورية لضمان تمتع جميع ا<طفال الذين يعيشون فيها بحقهم في تعليم ابتدائي   
مجاني دون تمييز، وتحقيق� لذلك، تعديل التشريعات والتصدي للممارسات التي تؤدي إلى التمييز 

ضد ا<طفال من أصل فلسطيني وا<طفال <مهات أردنيات وآباء غير أردنيين؛

(ب)    ضمان دعم المراهقات الحوامل وا<مهات المراهقات ومساعدتهن على مواصلة تعليمهن في   
المدارس العادية؛

(ج)       اتخاذ التدابير الالزمة لتحسين القدرة على الوصول إلى التعليم وتحسين جودته، وتوفير تدريب ذي   
جودة للمعلمين، بتركيز خاص على المناطق الريفية بغية التصدي لمشكلة التسرب من المدرسة؛

(د)      مواصلة التوسع في تعليم الطفولة المبكرة وفق سياسة شاملة وكلية لرعاية الطفولة المبكرة   
ونمائها.

أهداف التعليم

ترحب اللجنة بالمبادرات الرامية إلى تعميم المنظور الجنساني في التعليم التي وردت في تقرير الدولة   -٥٣
بالقلق  تشعر  لكنها  السلبية.  النمطية  الصور  تتحدى  للمعلمين  وأدلة  مدرسية  كتب  تطوير  وبخاصة  الطرف، 
صورتهن  تقوض  التي  الفتيات،  ضد  الراسخة  السلبية  النمطية  الصور  الستمرار  التصدي  عن  المبادرات  هذه  لقصور 

عن أنفسهن. كما تأسف اللجنة لعدم بذل جهود كافية لتطوير التعليم في مجاَلي التسامح والسالم.

على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث  التعليم،  بأهداف  المتعلق   (٢٠٠١)١ رقم  العام  اللجنة  تعليق  مراعاة  مع   -٥٤
تعزيز الجهود التي تبذلها لتعميم المناهج التعليمية غير القائمة على صور نمطية التي تتصدى لlسباب البنيوية 
جميع المستويات. وتوصي  للتمييز الجنساني، وتعزيز الفرص التعليمية واxنجاز التعليمي للفتيات والفتيات على 
المناهج  في  والسالم  التسامح  مجاَلي  في  التثقيف  xدماج  جهودها  الطرف  الدولة  تكثف  بأن  أيض�  اللجنة 

المدرسية.

حاء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب)-(د) و
(38-40

اoطفال ملتمسو اللجوء واoطفال الالجئون

تثني اللجنة على الدولة الطرف لجميع التدابير التي اتخذتها من أجل التعامل مع التدفق الهائل لالجئين   -٥٥
من  العاملين  ا<طفال  بشؤون  الخاصة  الوطنية  اللجنة  إنشاء  ذلك  في  بما  ا<طفال،  من  ونصفهم  السوريين، 
الالجئين السوريين. لكن اللجنة قلقة إزاء استمرار تعّذر حصول معظم ا<طفال الالجئين السوريين على التعليم، 
القسري،  والزواج  المنزلي  للعنف  النطاق  الواسع  واالنتشار  العمل  في  واالستغالل  التغذية  لسوء  تعرضهم  وإزاء 
التي  المعاملة  إزاء  أيض�  عميق  قلق  اللجنة  ويساور  أردنيين.  شرطة  أفراد  إلى  المنسوبة  العنف  حاالت  بعض  وإزاء 

تتلقاها ا<سر وا<طفال من الالجئين الفلسطينيين الفاّرين من الجمهورية العربية السورية، وبخاصة ما يلي:

(أ)        الموقف الذي تعتمــده السلطات مـنذ كانــــون الثانــي/يناير ٢٠١٣ المتمثل في منع منهجي لدخول   
ا<سر الالجئة الفلسطينية الفاّرة من الجمهورية العربية السورية، فضًال عن ترحيل عشرات ا<طفال 

الفلسطينيين الذين دخلوا البلد وإعادتهم إلى الجمهورية العربية السورية؛

(ب)     حاالت ُمنعت فيها أمهات فلسطينيات فررن من الجمهورية العربية السورية من دخول ا<ردن، في   
حين ُسمح <زواجهن وأطفالهن السوريين بالدخول؛

(ج)     حـاالت ُسمـح فيهـا <طفال أصيـــبوا في الجمهـورية العربيــة السورية بدخول ا<ردن لتلقي العالج   
إلى  جرحى  فلسطينيون  أطفال  فيها  ُرّحل  وحاالت  بالدخول،  <سرهم  التصريح  دون  لكن  الطبي 

الجمهورية العربية السورية، في حين ُسمح <مهاتهم ا<ردنيات بالبقاء في الدولة الطرف.

ا<وضاع  لتحسين  محددة  برامج  وتنفيذ  المالئمة  التدابير  جميع  اتخاذ  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٥٦
والرعاية  التعليم  على  الحصول  على  قدرتهم  منها  أمور  جملة  وضمان  السوريين،  الالجئين  لlطفال  المعيشية 
الصحية والتغذية الجيدة، وحمايتهم من شتى أشكال االستغالل في العمل والعنف، وممارسات الزواج القسري 
أو المبكر فيما يتعلق بالفتيات الصغيرات. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان عدم منع أي طفل الجئ 
فلسطيني فاّر من الجمهورية العربية السورية من دخول ا<ردن أو ترحيله ليعود إلى الجمهورية العربية السورية، 
وعلى ضمان أن يعامل هؤالء ا<طفال أسوًة با<طفال السوريين في الدولة الطرف. وتوصي اللجنة أيض� بأن تصّدق 

الدولة الطرف على االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين لعام ١٩٥١ وبروتوكولها لعام ١٩٦٧.

االستغالل االقتصادي، بما في ذلك عمل اoطفال

ترحب اللجنة بمشروع "مكافحة عمل ا<طفال عن طريق التعليم" الذي أطِلق في تشرين الثاني/نوفمبر   -٥٧
٢٠٠٨، فضًال عن تعيين عشرين ضابط ارتباط في مجال عمل ا<طفال في عام ٢٠١٠، لكنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

وتجارة  الجملة  تجارة  قطاعات  في  العمل  في  رئيسي،  بشكل  فتيان  وهم  ا<طفال،  آالف  استمرار  (أ)        
التجزئة والزراعة، وانتشار عمل ا<طفال على نطاق واسع بين الالجئين السوريين؛

(ب)    مواجهة عدد من الفتيات الالتي يشتغلن عامالت منزليات أوضاع� قاسية، وتعّرضهن بشكل كبير   
ل¯يذاء البدني والجنسي؛

(ج)      تعزيز وحدة عمل ا<طفال لم يؤّد إلى زيادة اxدانات بحق مستغّلي ا<طفال.  

تحث اللجنة الدولة الطرف على تسريع جهودها للقضاء على عمل ا<طفال. وينبغي للدولة الطرف منح   -٥٨
منزليات.  عامالت  يشتغلن  الالتي  الفتيات  وبخاصة  ا<طفال،  عمل  أشكال  أسوأ  من  ا<طفال  النتشال  ا<ولوية 
بأن  أيض�  اللجنة  وتوصي  اقتصادي�.  ا<طفال  مستغّلي  ضد  قضائية  دعاوى  تحريك  ضمان  الطرف  للدولة  وينبغي 
تصّدق الدولة الطرف على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ١٨٩(٢٠١١) المتعلقة بالعمل الالئق للعمال المنزليين، 

وبأن تواصل التماس مساعدة البرنامج الدولي للقضاء على عمل ا<طفال.

أطفال الشوارع

تأسف اللجنة إزاء استمرار ضعف المعرفة فيما يتعلق بظاهرة ا<طفال العاملين في الشوارع وحالتهم،   -٥٩
الشوارع  أطفال  على  القبض  إلقاء  في  الشرطة  استمرار  إزاء  خاص  بقلق  اللجنة  وتشعر  السابقة.  توصياتها  رغم 
واضحة  استراتيجية  إلى  االفتقار  استمرار  وإزاء  ذووهم،  يكفلهم  أن  إلى  الزمن  من  قصيرة  فترات  واحتجازهم 

xعادة تأهيل أولئك ا<طفال وتلبية احتياجاتهم.

مّدهم  بل  الشوارع واحتجازهم،  إلقاء القبض على أطفال  عدم  الطرف على ضمان  اللجنة الدولة  تحث   -٦٠
واللباس  التغذية  من  يكفيهم  بما  وتزويدهم  معهم،  العمل  على  مدربين  مرشدين  طريق  عن  بالمساعدة 
والمأوى، فضًال عن الخدمات االجتماعية والصحية، بما فيها خدمات التعافي وإعادة اxدماج االجتماعي، والفرص 
ما  بحسب  الكامل،  نمائهم  دعم  بغية  الحياتية  المهارات  على  والتدريب  المهني  التدريب  تشمل  التي  التعليمية 

أوصت به اللجنة سابق�.

بيع اoطفال واالتجار بهم واختطافهم

االتجار  لمنع  الوطنية  واالستراتيجية   ،٢٠٠٩ لسنة   ٩ رقم  بالبشر  االتجار  منع  قانون  باعتماد  اللجنة  ترحب   -٦١
ا<طفال  اعتبار  يمكن  ال  أنه  إلى  الحوار  أثناء  اxشارة  وتالحظ  عملها.  وإطار   ٢٠١٠ آذار/مارس  في  ُأطِلقت  التي  بالبشر 
ضحايا االتجار جناة، لكنها تشعر بقلق بالغ إزاء اعتراف الوفد باحتمال إيداع ا<طفال الضحايا في مرافق االحتجاز 
لlطفال  وعبور  وجهة  بلد  تزال  ال  الطرف  الدولة  <ن  أيض�  قلق  اللجنة  ويساور  لهم.  ملجأ  توفر  لعدم  نظر� 
الفترة  في  بالبشر  االتجار  بجرائم  المدانين  ا<شخاص  عدد  و<ن  با<شخاص،  الجنسي  واالتجار  للسخرة  المعرضين 
خدمات  إلى  الضحايا  معظم  أحيل  إذ  االتجار،  لضحايا  المقدمة  الحماية  ولقصور  قليًال،  ظل  بالتقرير  المشمولة 

إيواء تديرها منظمات غير حكومية.

تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لتنفيذ قانون منع االتجار بالبشر رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ تنفيذ�   -٦٢
الجريمة.  خطورة  مع  تتناسب  بهم  عقوبات  وإنزال  وإدانتهم  فعالة  بصورة  با<طفال  المّتجرين  ومالحقة  فعاًال، 
وينبغي للدولة الطرف أن تضمن عدم إيداع أي من ا<طفال الضحايا في مرافق االحتجاز، وإنما تزويدهم بخدمات 

حماية وإعادة تأهيل شاملة، بما فيها المأوى المناسب.

إدارة قضاء اoحداث

تنظر اللجنة بإيجابية إلى إنشاء إدارة شرطة ا<حداث عام ٢٠١١ في العاصمة عّمان من أجل دعم عملية   -٦٣
العدالة اxصالحية، ووضع "برنامج ِفَرق الدمج المجتمعي وا<سري" لتحويل ا<طفال الجانحين، لكنها تشعر 

بالقلق إزاء بقاء السن الدنيا للمسؤولية الجنائية سبع سنوات. ويساورها قلق أيض� إزاء ما يلي:

(أ)         عدم إدراج نص في مشروع قانون ا<حداث xنشاء محاكم أحداث متخصصة، وافتقاره إلى أحكام   
بشأن تقديم المساعدة القانونية المجانية لlطفال، وفرضه عقوبات تقيد الحرية أكثر من تقديمه 
بدائل لالحتجاز، وعدم تعامله مع نتائج عمليات تفتيش مرافق االحتجاز التي يوَدع فيها ا<طفال أو 

متابعة تلك العمليات؛

(ب)     محاكمة ا<طفال في محاكم البالغين في حالة اشترك في ارتكاب الجريمة بالغون وأطفال؛  

(ج)       استمرار وجود ضعف واضح في التعليم المتعلق بعدالة ا<حداث.  

لlحداث  والتأهيلية  اxصالحية  للعدالة  نظام  لوضع  جهودها  الطرف  الدولة  تعزز  بأن  اللجنة  توصي   -٦٤
يتماشى تماشي� كامًال مع االتفاقية، وبخاصة المواد ٣٧ و٣٩ و٤٠، ومع معايير ذات صلة أخرى، ومع تعليق اللجنة 
العام رقم ١٠(٢٠٠٧) المتعلق بحقوق الطفل في قضاء ا<حداث. وبصورة خاصة، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما 

يلي:

إلى  الجنائية  المسؤولية  سن  ترفع  ا<حداث  قانون  لمشروع  معدلة  صيغة  اعتماد  في  التعجيل  (أ)        
مستوى مقبول دولي�، بحسب ما أوصت به اللجنة سابق�؛

(ب)     ضمان أن القانون الجديد ينص على إنشاء محاكم أحداث متخصصة تركز على العدالة اxصالحية   
الدعاوى  وطيلة  اxجراءات  من  مبكرة  مرحلة  في  لlطفال  المجانية  القضائية  المساعدة  وتقدم 

القضائية؛

(ج)       ضمان اللجوء إلى االحتجاز، بما في ذلك االحتجاز رهن المحاكمة، كتدبير أخير و<قصر وقت ممكن،   
بغية  منتظمة  بصورة  التدبير  هذا  مراجعة  وضمان  الخطورة،  شديدة  الجرائم  قضايا  في  حتى 
سحبه. وينبغي أن ُتمنح ا<ولوية ما أمكن إلى التدابير البديلة لالحتجاز، مثل التحويل أو إطالق السراح 

تحت المراقبة أو الوساطة أو اxرشاد أو خدمة المجتمع؛

(د)      تعيين قضاة متخصصين لlطفال وضمان تلّقيهم التعليم والتدريب المالئمين؛  

(ه)     االستفادة من أدوات المساعدة التقنية التي وضعها الفريق المشترك بين الوكاالت المعني بقضاء   
والجريمة  بالمخدرات  المعني  المتحدة  ا<مم  مكتب  ومنها  فيه،  العضو  والجهات  ا<حداث 
الحكومية،  غير  والمنظمات  اxنسان  لحقوق  السامية  المتحدة  ا<مم  ومفّوضية  واليونيسيف 

والتماس المساعدة التقنية في مجال عدالة ا<حداث من أعضاء الفريق.

اoطفال ضحايا الجرائم والشهود عليها

توصي اللجنة أيض� بأن تضمن الدولة الطرف وضع ا<حكام وا<نظمة القانونية المناسبة من أجل توفير   -٦٥
الحماية المطلوبة بموجب االتفاقية إلى جميع ا<طفال ضحايا الجرائم و/أو الشهود عليها، مثل ا<طفال ضحايا 
هذه  على  الشهود  وا<طفال  واالتجار،  واالختطاف  واالقتصادي،  الجنسي  واالستغالل  المنزلي،  والعنف  اxيذاء، 
الجرائم، وبأن تراعي بصورة كاملة المبادئ التوجيهية بشأن العدالة في ا<مور المتعلقة با<طفال ضحايا الجريمة 

والشهود عليها.

طاء- التصديق على البروتوكول االختياري المتعلق بإجراء تقديم البالغات

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء   -٦٦
تقديم البالغات، في سبيل المضي في تعزيز إعمال حقوق الطفل.

ياء- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق اsنسان

الصكوك  على  تصدق  بأن  الطفل،  حقوق  إعمال  تعزيز  في  المضي  سبيل  في  الطرف،  الدولة  اللجنة  توصي   -٦٧
االختفاء  من  ا<شخاص  جميع  لحماية  الدولية  االتفاقية  وهي  بعد،  إليها  تنضم  لم  التي  اxنسان  لحقوق  ا<ساسية 
البروتوكوالت  عن  فضًال  أسرهم،  وأفراد  المهاجرين  العمال  جميع  حقوق  لحماية  الدولية  واالتفاقية  القسري، 
بالحقوق  الخاص  الدولي  والعهد  والسياسية،  المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  من  بكل  الملحقة  االختيارية 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب 

وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق ا<شخاص ذوي اxعاقة.

كاف- المتابعة والنشر

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الالزمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في   -٦٨
العليا  والمحكمة  المعنية  والوزارات  والبرلمان  الدولة  رأس  إلى  إحالتها  منها  بوسائل  الختامية،  المالحظات  هذه 

والسلطات المحلية للنظر فيها على النحو الالزم واتخاذ مزيد من اxجراءات بشأنها.

التي  الخطية  والردود  والخامس  الرابع  الدوريين  للتقريرين  الجامع  التقرير  ُيتاح  بأن  أيض�  اللجنة  وتوصي   -٦٩
منها  بطرق  البلد،  بلغات  واسع  نطاق  على  الختامية)  الصلة (المالحظات  ذات  والتوصيات  الطرف  الدولة  قدمتها 
ومجموعات  اxعالم  ووسائل  المدني  المجتمع  ومنظمات  العامة  لجمهور  الحصر،  ال  المثال  سبيل  على  اxنترنت 
بها  الملحقة  االختيارية  والبروتوكوالت  االتفاقية  بشأن  النقاش  إثارة  بغية  وا<طفال،  المهنية  والفئات  الشباب 

والتوعية بها وتنفيذها ورصدها.

الم- التقرير المقبل

ُتدرج  وأن   ٢٠١٩ حزيران/يونيه   ٢٢ بحلول  السادس  الدوري  تقريرها  تقدم  أن  إلى  الطرف  الدولة  اللجنة  تدعو   -٧٠
المنسقة  التوجيهية  للمبادئ  يمتثل  أن  للتقرير  وينبغي  الختامية.  المالحظات  هذه  متابعة  عن  معلومات  فيه 
٢٠١٠ (CRC/C/٥٨/Rev.٢ و ١ تشرين ا<ول/أكتوبر  لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في 

Corr.١)، وأّال يتجاوز عدد كلماته ٢٠٠ ٢١ كلمة (انظر قرار الجمعية العامة ٢٦٨/٦٨ المؤرخ ٩ نيسان/أبريل ٢٠١٤، الفقرة ١٦). 
وفي حالة تجاوز التقرير المقدم العدد المحدد للكلمات، سُيطلب إلى الدولة الطرف اختصاره وفق� للقرار المشار 
إليه أعاله. وفي حالة لم تتمكن الدولة الطرف من مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، ال يمكن ضمان ترجمة التقرير 

<غراض النظر فيه من جانب هيئة المعاهدة.

للشروط  وفق�  المستجدات  آخر  تتضمن  أساسية  وثيقة  تقديم  إلى  أيض�  الطرف  الدولة  اللجنة  وتدعو   -٧١
اعتمدها  التي  التقارير،  لتقديم  المنسقة  التوجيهية  المبادئ  في  الواردة  المشتركة  ا<ساسية  بالوثيقة  المتعلقة 
االجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق اxنسان في حزيران/يونيه ٢٠٠٦ (HRI/GEN/٢/Rev.٦، الفصل 
ا<ول). وال ينبغي أن يتجاوز عدد كلمات الوثيقة ا<ساسية ٤٠٠ ٤٢ كلمة، كما حددته الجمعية العامة في قرارها ٢٦٨/٦٨ 

(الفقرة ١٦).

ُتجمع  التي  البيانات  وتحلل  البيانات،  لجمع  ومركزي�  شامًال  نظام�  الطرف  الدولة  تنشئ  بأن  اللجنة  توصي   -٧
الستخدامها كأساس لتقييم التقدم المحرز والمساعدة في تصميم سياسات وبرامج لتنفيذ البروتوكول االختياري. 
االجتماعية  والخلفية  والقومي  اxثني  وا<صل  الجغرافي  والموقع  والجنس  السن  حسب  البيانات  تصنيف  وينبغي 
عدد  عن  بيانات  جمع  أيض�  وينبغي  االختياري.  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  تحليل  تسهيل  أجل  من  االقتصادية، 
المالحقات القضائية واxدانات، مصنفة حسب طبيعة الجريمة. وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف تعاونها التقني 

في ذلك الصدد مع جهات منها منظمة ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج ا<مم المتحدة اxنمائي.

رابعS- تدابير التنفيذ العامة

خطة العمل الوطنية

سيما  وال  االختياري،  البروتوكول  بتنفيذ  صلة  لها  شتى  وطنية  وخطط  استراتيجيات  وجود  اللجنة  تالحظ   -٨
االستراتيجية الوطنية لمنع االتجار بالبشر. ولكنها تشعر مع ذلك بالقلق إزاء عدم وجود اتساق أو تنسيق جيد فيما بين 

تلك االستراتيجيات، ما يؤثر في قدرة الدولة الطرف على التصدي لجميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري.

التي  المسائل  جميع  معالجة  إلى  تحديد�  تهدف  وطنية  عمل  خطة  الطرف  الدولة  تضع  بأن  اللجنة  توصي   -٩
يشملها البروتوكول االختياري، وبأن تضع أهداف� ومؤشرات واضحة وُتوفر الموارد البشرية والمالية المناسبة من أجل 
البروتوكول  أحكام  جميع  بتنفيذ  خاص�  اهتمام�  تولي  أن  لها  ينبغي  بذلك،  الطرف  الدولة  قيام  ولدى  تنفيذها. 
االختياري، مع مراعاة الوثائق الختامية التي اعتمدها المؤتمر العالمي لمكافحة االستغالل الجنسي لlطفال <غراض 

تجارية في ا<عوام ١٩٩٦ و٢٠٠١ و٢٠٠٨ في ستوكهولم، ويوكوهاما باليابان، وريو دي جانيرو بالبرازيل، على التوالي.

التنسيق والتقييم   

تالحظ اللجنة تقاسم عدة وزارات مسؤولية تنفيذ البروتوكول االختياري، واضطالع المجلس الوطني لشؤون   -١٠
ا<سرة والمجلس ا<على لشؤون ا<شخاص المعوقين بدور أيض� في ذلك الصدد، لكنها تشعر بالقلق إزاء االفتقار إلى 

آلية مخصصة تحديد� لتنسيق عملية تنفيذ البروتوكول االختياري وتقييمها.

توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف آلية تنسيق قادرة على االضطالع بالقيادة واxشراف العام الفعال على   -١١
وتنفيذها،  الطفل  حقوق  مجال  في  السياسات  بوضع  ُتعنى  التي  المختلفة  والوزارات  الوكاالت  بين  التنسيق  صعيد 

وبرصد تنفيذ البروتوكول االختياري.

النشر والتوعية   

يساور اللجنة القلق إزاء االفتقار إلى أنشطة منهجية وشاملة لنشر البروتوكول االختياري بحد ذاته والتوعية   -١٢
به، <ن ذلك ُيسهم في تدّني مستوى فهم الجرائم المشمولة به بين الناس عامة وا<طفال والفئات المهنية العاملة 
مع ا<طفال ومن أجلهم. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء استمرار التستر على جرائم بيع ا<طفال واستغاللهم في 
البغاء وفي المواد اxباحية والتكتم عنها إلى حد بعيد، نظر� إلى الحساسية االجتماعية الثقافية التي تحيط بها في 

الدولة الطرف.

توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها لنشر أحكام البرتوكول االختياري على نطاق واسع بين الناس   -١٣
عامة، بمن فيهم ا<طفال - بطريقة مواتية لهم - وأسرهم ومجتمعاتهم المحلية. وينبغي للدولة الطرف أيض� ما 

يلي:

وضع برامج تثقيفية مراعية لنوع الجنس بشأن التدابير والمساعدة وآليات اxبالغ الرامية إلى منع  (أ)   
مع  وثيق  بتعاون  وذلك  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  للجرائم  ضحايا  ا<طفال  وقوع 

المجتمعات المحلية وا<طفال الضحايا؛

االبتدائي  التعليم  مناهج  في  منظمة  بصورة  االختياري  بالبروتوكول  المتصلة  المسائل  إدراج  (ب)   
والثانوي؛

الشرطة  أفراد  سيما  وال  الصلة،  ذات  المهنية  الفئات  جميع  بين  االختياري  البروتوكول  نشر  (ج)    
الوطني  المجلس  وأعضاء  االجتماعيين  وا<خصائيين  اxعالم  وممثلي  العاّمين  والمدعين  والقضاة 

لشؤون ا<سرة والوزارات المعنية.

التدريب

ترحب اللجنة بأنشطة التدريب في مجال االتجار بالبشر التي ُنّظمت للقضاة والمدعين العاّمين بالتعاون مع   -١٤
في  الرسمية  الحدودية  النقاط  في  العاملين  الموظفين  وبتدريب  حكومية،  غير  ومنظمات  دولية  حكومية  منظمات 
كافية  غير  تزال  ال  االختياري  البروتوكول  على  التدريب  أنشطة  <ن  بالقلق  تشعر  لكنها  االتجار،  ضحايا  تحديد  مجال 

بشكل عام وال تصل إلى جميع المهنيين العاملين مع ا<طفال ومن أجلهم.

المشمولة  المجاالت  جميع  على  التخصصات  متعددة  تدريب  برامج  الطرف  الدولة  تضع  بأن  اللجنة  توصي   -١٥
المصلحة.  أصحاب  من  وغيرها  المحلية  المجتمعات  مشاركة  على  تقوم  عملية  طريق  عن  االختياري  بالبروتوكول 
ومن  ا<طفال  مع  يعملون  وأفراد  ومؤسسات  مهنية  فئات  من  الشأن  أصحاب  لجميع  التدريب  هذا  إتاحة  وينبغي 
أجلهم. وتوصي اللجنة كذلك بأن تكفل الدولة الطرف إجراء تقييم منهجي لجميع برامج التدريب على البروتوكول 

االختياري بغية تعزيز تأثيرها ومدى أهميتها.

تخصيص الموارد   

للخطط  الالزمة  الموارد  توفر  لضمان  سنوية  منح�  يخصص  العامة  الموازنة  قانون  أن  اللجنة  تالحظ   -١٦
الميزانية  مخصصات  عن  معلومات  وجود  لعدم  تأسف  لكنها  الطفل،  بحقوق  المتعلقة  الوطنية  واالستراتيجيات 

المرصودة بوضوح <نشطة مصممة تحديد� لتنفيذ البروتوكول االختياري من قبل الوزارات المعنية.

بطرق  االختياري،  البروتوكول  لتنفيذ  واضحة  ميزانية  مخصصات  الطرف  الدولة  تحدد  بأن  اللجنة  توصي   -١٧
منها رصد مخصصات من الميزانية العادية للموارد البشرية والتقنية والمالية الالزمة لوضع برامج تتصل بأحكام 
البروتوكول االختياري، وال سيما في مجال التحقيقات الجنائية والمساعدة القانونية والتعافي البدني والنفسي 

للضحايا.

منع بيع اoطفال واستغاللهم في البغاء وفي المواد اsباحية (الفقرتان 1   -Sخامس
و2 من المادة 9)

التدابير المعتمدة لمنع وقوع الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول االختياري

خاص  وبشكل  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  لمنع  ات³ِخذت  التدابير  بعض  أن  اللجنة  تالحظ   -١٨
لمنع وصول ا<طفال إلى المواد اxباحية على اxنترنت، لكنها تشعر بالقلق الستمرار النقص في التدابير الوقائية 
ا<سباب  تحديد  إلى  الهادفة  التدابير  عن  فضًال  جنسي�،  ا<طفال  الستغالل  التصدي  أجل  من  ا<هداف  المحددة 
خاصة،  وبصورة  لها.  والتصدي  الجرائم  تلك  وحجم  االختياري  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  لجميع  الجذرية 

تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ)        عدم تقديم تعريف أو قائمة معايير لتحديد فئة "ا<سر المعرضة" للعنف المنزلي، على الرغم من   
أن وزارة التنمية االجتماعية وضعت قاعدة بيانات بها؛

(ب)    عدم كفاية التدابير المتخذة لمكافحة التمييز والعنف القائمين على نوع الجنس، اللذين يشّكالن   
عامَلين رئيسيين في بيع ا<طفال واستغاللهم في البغاء وفي المواد اxباحية. وفي هذا الصدد، 
تعرب اللجنة عن قلق شديد إزاء حجم التمييز والعنف الممارسين ضد الفتيات في الدولة الطرف؛

(ج)      النقص الكبير فيما ُنّفذ أثناء الفترة المشمولة بالتقرير من أنشطة محددة تستهدف ا<طفال في   
أوضاع هشة، مثل ا<طفال الالجئين المعرضين بشكل خاص لالستغالل الجنسي واالتجار.

توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف نهج� شامًال ومحدد ا<هداف يتصدى لlسباب الجذرية للجرائم   -١٩
اللجنة  تحث  خاصة،  وبصورة  هشاشة.  ا<وضاع  أكثر  في  ا<طفال  على  ويركز  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة 

الدولة الطرف على ما يلي:

(أ)         تعزيز استراتيجيات الحد من الفقر وتدابير الحماية االجتماعية الداعمة لlسر المحرومة والمهمشة،   
دعم  أجل  من  ا<طفال،  حول  تتمحور  التي  المبكر  التدخل  برامج  لتنفيذ  معايير  وضع  طريق  عن 

الوالدين لالضطالع على نحو أفضل بمسؤولياتهم في رعاية ا<طفال وحمايتهم؛

(ب)    اجتثاث التمييز والعنف القائمين على نوع الجنس، وبشكل خاص إلغاء ما ال يزال نافذ� من قوانين   
تمّيز ضد النساء والفتيات، وتجريم جميع أشكال العنف المنزلي، بما فيها االغتصاب الزوجي، دون 

مزيد من اxبطاء؛

عامة،  توعية  برامج  وتنفيذ  االختياري  بالبروتوكول  المشمـولة  للجـرائم  الجـذرية  لlسبـاب  التصـدي  (ج)       
خاص  بشكل  المعرضين  ضعف�  ا<طفال  أشد  هوية  تحديد  أجل  من  عامة،  حوارات  عن  فضًال 
للوقوع ضحايا للجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري، بمن فيهم ا<طفال الذين يعيشون في 
فقر وا<طفال المهاجرون والالجئون ومجهولو النسب، وحمايتهم وتزويدهم بما يلزم من دعم 

ومساعدة؛

(د)     تعزيز الوعي بالقواعد والمفاهيم االجتماعية المتعلقة باستغالل ا<طفال في البغاء وفي المواد   
اxباحية وفهمها بغية تغيير مواقف ا<شخاص الذين يطلبون الخدمات الجنسية وسلوكهم.

بيع اoطفال

تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء انتشار ممارسة الزواج المبكر والقسري على نطاق واسع في الدولة الطرف،   -٢٠
وهي ممارسة تصل أحيان� إلى حد بيع ا<طفال. وتشعر اللجنة بقلق خاص أيض� إزاء التقارير التي تتحدث عن فتيات 
زواج  يسمى  ما  أجل  من  ا<ردن  إلى  ُيرَسلن  العمر،  من  عشرة  الحادية  تتجاوز  لم  من  منهن  صغيرات،  عراقيات 
المتعة، وهو زواج ينتهي بعد مدة محددة مسبق� تتلقى فيه ا<سرة مبلغ� مالي� مقابل الفتاة ويتمكن "الزوج" من 
عصابات  في  قسر�  أقحموهن  الفتيات  هؤالء  بعض  "أزواج"  بأن  أيض�  التقارير  وتفيد  جنسي�.  واستغاللها  إيذائها 

االتجار بالبشر. 

للحظر  الفعال  التطبيق  لضمان  وفورية  صارمة  تدابير  اعتماد  على  بقوة  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢١
القانوني لزواج ا<طفال. وبصورة خاصة، ينبغي للدولة الطرف ما يلي:

(أ)       ضمان مساءلة جميع الضالعـين فـي بيـع الفتيـات <غـراض الـزواج القســــري واxيــذاء الجنســـــــي   
واالستغالل الجنسي، وإنزال عقوبات بهم تتناسب مع جسامة الجريمة؛

(ب)     وضع نظام فعال وتنفيذه بالتعاون مع بلدان الجوار من أجل منع بيع الفتيات <غراض الزواج المبكر   
أو القسري.

أطفال السياحة بدافع ممارسة الجنس مع 

إجراءات  أو  تشريعات  أي  اعتماد  لعدم  تأسف  لكنها   ،(١٩٩٨ لعام   ٢٠ السياحة (رقم  قانون  اللجنة  تالحظ   -٢٢
محددة من أجل منع ظاهرة السياحة بدافع ممارسة الجنس مع أطفال، ا¦خذة في الزيادة في الدولة الطرف، 

ومكافحتها بشكل كامل.

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان اتخاذ تدابير فاعلة من أجل منع السياحة بدافع ممارسة الجنس   -٢٣
على  الدعوة  مجال  في  أنشطة  تنّفذ  أن  أيض�  الطرف  للدولة  وينبغي  فعالة.  بصورة  ومكافحتها  ا<طفال  مع 
تنشر  وأن  ا<طفال،  مع  الجنس  ممارسة  بدافع  السياحة  عن  الناجمة  الضارة  ا¦ثار  لتبيان  السياحة  صناعة  صعيد 
تشجع  وأن  السياحة،  ووكاالت  السفر  وكالء  أوساط  في  واسع  نطاق  على  السياحة  <خالقيات  العالمية  المدونة 

تلك الشركات على توقيع مدونة قواعد السلوك لحماية ا<طفال من االستغالل الجنسي في السفر والسياحة.

حظر بيع اoطفال واستغاللهم في المواد اsباحية وفي البغاء، والمسائل   -Sسادس
ذات الصلة (المادة 3، والفقرتان 2 و3 من المادة 4، والمواد 5 و6 و7)

أو الجزائية القائمة القوانين واللوائح الجنائية 

بعض  إدراج  رغم  بعد،  بالكامل  االختياري  للبروتوكول  تمتثل  لم  الطرف  الدولة  أن  بقلق  اللجنة  تالحظ   -٢٤
جسم  بأعضاء  االنتفاع  وقانون   ٢٠٠٩ لعام   ٩ رقم  بالبشر  االتجار  منع  قانون  مثل  الوطنية،  القوانين  في  أحكامه 

اxنسان رقم ٢٣ لعام ١٩٧٧. وبصورة خاصة، تالحظ اللجنة بقلق ما يلي:

ـ³ن قانــون العقــــوبات تعريف� واضــــح� لجريمة استغالل ا<طفال في البغاء، أو عقوبات  (أ)       عدم تضمـ  
تتناسب مع جسامة الجريمة؛

في  ا<طفال  استغالل  على  تنطبق  التي  العقوبات،  قانون  من   ٣١٠ المادة  في  ازدرائية  عبارات  ورود  (ب)     
بفساد  "المعروفات  من  اعُتبرن  إن  للفتيات  الجنسي  االستغالل  لتبرير  ُتستخدم  أن  يمكن  البغاء، 

ا<خالق"؛

الحيازة  تجريم  أو  اxباحية  المواد  في  ا<طفال  استغالل  جريمة  إلى  محدد  بشكل  اxشارة  عدم  (ج)      
المواد  ببيع  تتعلق  التي  العقوبات  قانون  من   ٣١٩ المادة  في  بأطفال  تتعلق  إباحية  لمواد  الخاصة 

البذيئة أو المفِسدة لlخالق وتوزيعها؛

(د)     عدم تطرق تشريعات الدولة الطرف إلى جميع أشكال بيع ا<طفال الواردة في المادتين ٢ و٣ من   
البروتوكول االختياري، وهي جريمة مشابهة لالتجار با<شخاص لكنها ليست متطابقة معها.

البرتوكول  من  و٣   ٢ للمادتين  بالكامل  ليمتثل  العقوبات  قانون  تنقح  أن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢٥
االختياري. وبصورة خاصة، ينبغي للدولة الطرف ما يلي:

من  ٢(ب)  المادة  عليه  نصت  كما  البغاء  في  ا<طفال  الستغالل  تعريف�  العقوبات  قانون  تضمين  (أ)       
البروتوكول االختياري، وضمان أن القانون ينص على عقوبات مناسبة للجريمة ويفرضها؛

(ب)     إزالة جميع ا<حكام االزدرائية من قانون العقوبات دون إبطاء، وضمان أن القانون ينص على عقوبات   
تتناسب مع جسامة الجريمة وال يتيح أي أعذار لمرتكبي الجرائم؛

تتعلق  التي  اxباحية  المواد  حيازة  مجرد  تجريم  وضمان  العقوبات،  قانون  من   ٣١٩ المادة  تعديل  (ج)      
بأطفال؛

(د)       تعريف جميع أشكال بيع ا<طفال وتجريمها على النحو السليم.  

المالحقة القضائية

يساور اللجنة قلق بالغ إزاء التقارير العديدة التي تفيد بإجبار الفتيات الالجئات السوريات على البغاء.  -٢٦

في  البغاء  على  ُأجبرن  الالتي  الفتيات  xنقاذ  فاعلية  أكثر  تدابير  اتخاذ  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢٧
تقريرها  في  تورد  أن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  وتحث  العدالة.  إلى  الجرائم  هذه  مرتكبي  وإحالة  الطرف  الدولة 
ولوحقوا  عليهم  القبض  ُألقي  الذين  ا<شخاص  عدد  عن  تفصيلية  معلومات  االتفاقية  بموجب  المقدم  المقبل 

قضائي� وُأحيلوا إلى العدالة وأدينوا، فضًال عن العقوبات التي ُأنِزلت بهم.

مسؤولية اoشخاص االعتباريين 

االتجار  منع  قانون  من   ١١ المادة  بموجب  االعتباريين  ا<شخاص  بمسؤولية  تعترف  الدولة  أن  اللجنة  تالحظ   -٢٨
بالبشر رقم ٩ لعام ٢٠٠٩، لكن القلق يساورها <ن القوانين ال تنص صراحة على مسؤولية ا<شخاص االعتباريين في 

الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري.

ن الدولة الطرف مسؤولية ا<شخاص االعتباريين الضالعين في أي جرائم مشمولة  توصي اللجنة بأن ُتضمِّ  -٢٩
الجرائم  خطورة  مع  تتناسب  قانونية  عقوبات  تفرض  وأن  صريح،  بشكل  التشريعات  في  االختياري  بالبروتوكول 

المرتَكبة.

الوالية القضائية خارج اsقليم وتسليم المجرمين

تعرب اللجنة عن القلق <ن تشريعات الدولة الطرف ال تزال غير واضحة بشأن فرض واليتها القضائية خارج   -٣٠
الذين  ا<شخاص  تسليم  وإمكانية  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  بجميع  يتعلق  فيما  إقليمها 

يرتكبون جرائم يشملها البروتوكول االختياري.

القضائية  واليتها  فرض  من  نها  تمكِّ المحلية  تشريعاتها  أن  ضمان  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣١
وممارستها خارج إقليمها فيما يتعلق بجميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري. وتوصي اللجنة أيض� بأن 
تستخدم الدولة المادة ٥ من البروتوكول االختياري أساس� قانوني� لتسليم المجرمين في حال عدم وجود اتفاق 

ثنائي.

سابعS- حماية حقوق اoطفال الضحايا (المادة 8، والفقرتان 3 و4 من المادة 9)

التدابير المعتمدة لحماية حقوق اoطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول 
االختياري ومصالحهم

استخدام  تجيز  التي  الجزائية  المحاكمات  أصول  قانون  من   ١٥٩ المادة  أحكام  إلى  بإيجابية  اللجنة  تنظر   -٣٢
اللجنة  لكن  بشهادتهم.  اxدالء  عند  العمر  من  عشرة  الثامنة  يكملوا  لم  الذين  للشهود  حمايًة  الحديثة  التقنية 
تشعر بالقلق إزاء عدم تزويد ا<طفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري بمساعدة قضائية مجانية 

أو دعم من أخصائيين نفسيين واجتماعيين معنيين با<طفال أثناء إجراءات العدالة الجنائية.

في ضوء الفقرة ٣ من المادة ٩ في البروتوكول االختياري، تحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة حماية   -٣٣
وبصورة  عليها.  والشهود  االختياري  البروتوكول  بموجب  المحظورة  الجرائم  ضحايا  لlطفال  كاملة  تشريعية 

خاصة، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

وحماية  والمحاكمة  التحقيق  إجراءات  طيلة  لهم  مراعية  بطريقة  الضحايا  ا<طفال  معاملة  (أ)      
خصوصيتهم؛

واجتماعيين  نفسيين  أخصائيين  من  ودعم  مجانية  قانونية  بمساعدة  الضحايا  ا<طفال  تزويد  (ب)    
معنيين با<طفال أثناء إجراءات العدالة الجنائية؛

وجلسات  القضائية  والمالحقة  التحقيق  أثناء  عليه  والمدعى  الطفل  بين  المباشر  االتصال  تجنب  (ج)      
لعمليات  الفعلي  االستخدام  لضمان  والمالية  والتقنية  البشرية  الموارد  كل  وتوفير  االستماع، 

التحقيق السرية؛

(د)      اتخاذ تدابير قانونية وعملية لكفالة حماية ا<طفال الشهود من ا<عمال االنتقامية.  

تعافي الضحايا وإعادة إدماجهم

غير  المنظمات  اتخذتها  التي  والتدابير   ٢٠٠٧ الثاني/يناير  كانون  في  ا<سري  الوفاق  دار  افتتاح  اللجنة  تالحظ   -٣٤
الحكومية التي سلط تقرير الدولة الطرف الضوء عليها، لكنها تأسف لعدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة 
وتدابير  والنفسي،  البدني  والتعافي  االجتماعي  اxدماج  إعادة  في  المساعدة  صعيد  على  الدولة  مستوى  على 
تيسير الحصول على المعلومات ذات الصلة بهذه الخدمات. وعالوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء النقص في 
إيداع  إلى  يؤدي  ما  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  لضحايا  المخصصة  المباشر  المأوى  خدمات  توفير 

الضحايا ا<طفال في مرافق االحتجاز.

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:  -٣٥

دون  االحتجاز  مرافق  من  االختياري  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  ضحايا  ا<طفال  جميع  إخراج  (أ)       
إبطاء؛

ومساعدة  مالئم  بمأوى  االختياري  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  ضحايا  ا<طفال  تزويد  ضمان  (ب)     
مالئمة من أجل إعادة إدماجهم االجتماعي وتعافيهم البدني والنفسي؛

(ج)      طلب المساعدة التقنية من اليونيسيف والمنظمة الدولية للهجرة في تنفيذ هذه التوصيات.  

ثامنS- المساعدة والتعاون على الصعيد الدولي (المادة 10)

االتفاقات المتعددة اoطراف والثنائية واsقليمية

تواصل  أن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تشجع  االختياري،  البروتوكول  من   ١٠ المادة  من   ١ الفقرة  ضوء  في   -٣٦
تعزيز التعاون الدولي عن طريق ترتيبات متعددة ا<طراف وإقليمية وثنائية، وبخاصة مع بلدان الجوار، بوسائل منها 
المشمولة  الجرائم  منع  على  القدرة  زيادة  بغية  الترتيبات،  هذه  وتنفيذ  لتنفيذ  الالزمة  وا¦ليات  اxجراءات  تعزيز 

بالبروتوكول االختياري والكشف عنها والتحقيق فيها ومالحقة المسؤولين عن أي منها قضائي� ومعاقبتهم.

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعاونها مع وكاالت ا<مم المتحدة وبرامجها، مثل منظمة   -٣٧
إلى  تهدف  تدابير  وتنفيذ  وضع  في  الحكومية،  غير  المنظمات  عن  فضًال  للطفولة (اليونيسيف)،  المتحدة  ا<مم 

تنفيذ البروتوكول االختياري بصورة فعالة.

تاسعS- المتابعة والنشر

التوصيات،  لهذه  الكامل  التنفيذ  لضمان  الالزمة  التدابير  جميع  الطرف  الدولة  تتخذ  بأن  اللجنة  توصي   -٣٨
بوسائل منها إحالتها إلى الملك والوزارات الحكومية المعنية والبرلمان والسلطات الوطنية والمحلية، فضًال عن 

المحكمة العليا، للنظر فيها على النحو الالزم واتخاذ مزيد من اxجراءات بشأنها.

الطرف  الدولة  قدمتها  التي  الخطية  والردوُد  التقريُر  واسع  نطاق  على  ُيتاح  بأن  اللجنة  وتوصي   -٣٩
والمالحظات الختامية ذات الصلة التي اعتمدتها اللجنة، بما في ذلك عن طريق اxنترنت، للناس عامة ولمنظمات 
المجتمع المدني ومجموعات الشباب والفئات المهنية وا<طفال، بغية إثارة النقاش بشأن البروتوكول االختياري 

والتوعية به وتنفيذه ورصده.

عاشر�- التقرير المقبل

عمًال بالفقرة ٢ من المادة ١٢ من البروتوكول االختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تورد مزيد� من   -٤٠
المعلومات عن تنفيذ البروتوكول االختياري في تقريرها الدوري المقبل الذي سُيقدم عمًال بالمادة ٤٤ من اتفاقية 

حقوق الطفل.

ثالثS-  تدابير التنفيذ العامة

التنسيق

وزارة  وأن  االختياري  البروتوكول  تنفيذ  عن  الرئيسية  المسؤولية  تتحمل  الدفاع  وزارة  أن  اللجنة  تالحظ   -٥
مكلفة  هيئة  وجود  عدم  إزاء  يساورها  القلق  ولكن  الصدد،  ذلك  في  أيض�  المسؤولية  من  شيئ�  تتحّمل  الداخلية 

بتنسيق التنفيذ الشامل والفعال للبروتوكول االختياري في عموم الدولة الطرف.

البروتوكول  تنفيذ  عن  الكلية  بالمسؤولية  ُيكلف  حكومي  كيان  تعيين  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٦
االختياري، وعلى إنشاء آلية مؤسسية لتنسيق تنفيذ البروتوكول االختياري على نحو فعال فيما بين الوزارات وغيرها 

من الكيانات الحكومية والشركاء الحكوميين.

تخصيص الموارد

تأسف  لكنها  لالجئين،  المساعدة  تقديم  أجل  من  ضخمة  موارد  تنفق  الطرف  الدولة  أن  اللجنة  تالحظ   -٧
لعدم توفر معلومات عن مخصصات الميزانية المرصودة لتنفيذ البروتوكول االختياري.

توصي اللجنة بأن ترصد الدولة الطرف مخصصات ميزانية كافية لتنفيذ البروتوكول االختياري على وجه   -٨
التحديد.

النشر والتوعية

المصلحة  أصحاب  على  وتوزيعه  الرسمية  الجريدة  في  االختياري  البروتوكول  نشر  اللجنة  تالحظ   -٩
المتخذة  التدابير  كفاية  لعدم  تأسف  لكنها  االختياري،  البروتوكول  يشملها  التي  المجاالت  في  المتخصصين 
للجرائم  ضحايا  ا<طفال  وقوع  إلى  تؤدي  قد  التي  وا<خطار  اxبالغ،  آليات  سيما  وال  وأحكامه،  بمبادئه  للتوعية 

المشمولة بالبروتوكول االختياري، وهو ما اعترفت به الدولة الطرف نفسها.

توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف نشر مبادئ البروتوكول االختياري وأحكامه على نطاق واسع بين   -١٠
الناس عامة وبين ا<طفال وأسرهم.

التدريب

ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لوضع برامج لتدريب أفراد القوات المسلحة والشرطة،   -١١
وxذكاء الوعي بحقوق اxنسان والقانون الدولي اxنساني بين أفراد قواتها ا<منية. لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم 

تلقي فئات أخرى من المهنيين ذوي الصلة تدريب� مناسب� على أحكام البروتوكول االختياري.

ا<طفال،  بشؤون  ُيعنون  الذين  للمهنيين  االختياري  البروتوكول  أحكام  على  تدريب  بتوفير  اللجنة  توصي   -١٢
والقضاة  والمحامين  والشرطة  الدولية  السالم  حفظ  قوات  وأفراد  الهجرة  وسلطات  المعلمين  سيما  وال 

والعاملين في المجال الطبي وا<خصائيين االجتماعيين والصحفيين.

البيانات

بنزاعات  متأثرة  بلدان  من  قادمين  الطرف  الدولة  في  الالجئين  ا<طفال  من  كبير  عدد  وجود  إلى  نظر�   -١٣
مسلحة، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود نظام مركزي لجمع البيانات من أجل تحديد هوية وتسجيل جميع 
ا<طفال الالجئين في ا<راضي الخاضعة لوالية الدولة الطرف القضائية الذين ُيحتمل أن يكونوا ُجندوا في أعمال 

عدائية في الخارج أو اسُتخدموا فيها.

هوية  وتحديد  تسجيل  أجل  من  البيانات  لجمع  مركزي�  نظام�  الطرف  الدولة  تنشئ  بأن  اللجنة  توصي   -١٤
أو  الخارج  في  عدائية  أعمال  في  ُجندوا  يكونوا  أن  ُيحتمل  الذين  القضائية  لواليتها  الخاضعين  ا<طفال  جميع 
اسُتخدموا فيها. وتوصي اللجنة أيض� بأن تضمن الدولة الطرف جمع� سليم� للبيانات الخاصة با<طفال الالجئين 
أمور  جملة  حسب  البيانات  جميع  تصنيف  وينبغي  الممارسات.  هذه  لمثل  ضحايا  وقعوا  الذين  اللجوء  وملتمسي 
الزمنية  المدة  عن  فضًال  االقتصادية،  االجتماعية  والخلفية  اxثني  وا<صل  والجنسية  والسن  الجنس  منها 

الستخدام الطفل.

رابعS- الوقاية

التجنيد الطوعي

تالحظ اللجنة عدم وجود متطوعين في القوات المسلحة في الدولة الطرف. ولكنها تعرب عن قلقها   -١٥
إزاء المادة ٢/١٢ من قانون ا<من العام التي تجيز تعيين ا<شخاص الذين يزيد عمرهم عن السابعة عشرة ضباط� 

في ا<من العام.

ثمانية  إلى  وترفعه  العام  ا<من  لضباط  الطوعي  التجنيد  سن  الطرف  الدولة  تراجع  بأن  اللجنة  توصي   -١٦
عشرة سنة من أجل تعزيز حماية ا<طفال وتدعيمها عن طريق اعتماد معيار قانوني أعلى بشكل عام.

التثقيف في مجاَلي حقوق اsنسان والسالم

ومفاهيم  السالم  مجاَلي  في  التثقيف  xدماج  الطرف  الدولة  تتخذها  التي  بالمبادرات  اللجنة  ترحب   -١٧
اxنسان  حقوق  مجاَلي  في  التثقيف  إدراج  لعدم  تأسف  لكنها  المدرسية.  المناهج  في  اxنساني  الدولي  القانون 
والسالم، وكذلك المعرفة بالبروتوكول االختياري، كجزء إلزامي في مناهج التعليم االبتدائي والثانوي وفي برامج 

تدريب المعلمين.

توصي اللجنة بأن تدمج الدولة الطرف التثقيف اxلزامي في مجاَلي حقوق اxنسان والسالم في مناهج   -١٨
جميع المدارس، بما فيها المدارس العسكرية، مع اxشارة بشكل خاص إلى البروتوكول االختياري.

خامسSً- الحظر والمسائل ذات الصلة

التشريعات واللوائح الجنائية النافذة

تالحظ اللجنة تعليق االستدعاء إلى الخدمة الوطنية حتى إشعار الحق، لكنها تعرب عن القلق إزاء التباين   -١٩
السن  تتراوح  إذ  الطرف،  الدولة  تشريعات  عليه  تنص  كما  المسلحة  القوات  في  اxلزامي  للتجنيد  الدنيا  السن  في 
المسلحة  القوات  لتجنيد  صريحين  وتجريم  حظر  وجود  لعدم  أيض�  القلق  اللجنة  ويساور  سنة.  و١٨   ١٥ بين  الدنيا 
الشركات  ولتشغيل  العدائية،  ا<عمال  في  واستخدامهم  ا<طفاَل  للدولة  التابعة  غير  المسلحة  والجماعات 
ا<منية الخاصة ا<طفاَل واستخدامهم. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك <ن التشريعات في الدولة الطرف ال تحدد 
للمحكمة  ا<ساسي  روما  نظام  في  طرف  ا<ردن  أن  مع  حرب،  جريمة  بوصفه  سنة   ١٥ سن  دون  ا<طفال  تجنيد 

الجنائية الدولية.

تحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء مراجعة شاملة لتشريعاتها من أجل مواءمتها بالكامل مع مبادئ   -٢٠
البروتوكول االختياري وأحكامه، وال سيما:

للدولة  التابعة  غير  المسلحة  والجماعات  المسلحة  القوات  لتجنيد  صريحين  وتجريم  حظر  فرض  (أ)       
ا<طفاَل  الخاصة  ا<منية  الشركات  ولتشغيل  العدائية،  ا<عمال  في  واستخدامهم  ا<طفاَل 

واستخدامهم؛

(ب)     ضمان أن جريمة التجنيد غير القانوني لlطفال على يد القوات المسلحة والجماعات المسلحة غير   
التابعة للدولة تنطبق في زمن السلم وزمن الحرب على السواء؛

(ج)      تحديد تجنيد ا<طفال دون سن ١٥ سنة بوصفها جريمَة حرب ومعاقبة مرتكبيها؛  

الخاصة  وا<منية  العسكرية  الشركات  على  ل¯شراف  محلية  تنظيمية  تشريعات  اعتماد  ضمان  (د)     
ومساءلتها، وتنفيذ هذه التشريعات.

تجنيد الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة اoطفاَل واستخدامها لهم

الالجئين  ا<طفال  السورية  المسلحة  الجماعات  بتجنيد  تفيد  التي  التقارير  إزاء  بالغ  قلق  عن  اللجنة  تعرب   -٢١
السوريين من مخيمات الالجئين في الدولة الطرف واستخدامهم في أدوار قتالية وأدوار داعمة في آن واحد.

تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع تدابير فعالة بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة من أجل   -٢٢
لتلك  وتحقيق�  المسلحة.  النزاعات  في  لُيستخدموا  مجاورة  بلدان  إلى  وإرسالهم  تجنيدهم  من  ا<طفال  حماية 
الغاية، ينبغي للدولة الطرف أن تنظم حمالت توعية بشأن وضع ا<طفال الذين ُيزج بهم في النزاعات المسلحة، 
مخيمات  في  يعيشون  الذين  للمراهقين  مالئمة  وترفيهية  تعليمية  أنشطة  توفير  أجل  من  جهودها  تكثف  وأن 

الالجئين كوسيلة تمنع على نحو فعال تجنيدهم على يد الجماعات المسلحة.

الوالية القضائية خارج اsقليم

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إنشاء والية قضائية خارج إقليمها وممارسة تلك الوالية فيما   -٢٣
الصلة  ذات  الدولية  الصكوك  أيض�  ذلك  في  تراعي  وأن  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  بجميع  يتعلق 

التي هي طرف فيها، بما فيها نظام روما ا<ساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

 

تسليم المجرمين

المشمولة  الجرائم  مرتكبي  لتسليم  المزدوج  التجريم  شرط  الطرف  الدولة  تلغي  بأن  اللجنة  توصي   -٢٤
ذات  الثنائية  وإجراءاتها  معاهداتها  جميع  في  بالكامل  الجرائم  هذه  إدماج  تضمن  وبأن  االختياري،  بالبروتوكول 

الصلة.

سادسS- الحماية والتعافي وإعادة اsدماج 

التدابير المتخذة لحماية حقوق اoطفال الضحايا

تعرب اللجنة عن القلق إزاء كثرة حاالت اxعادة القسرية والترحيل لlسر وا<طفال الفلسطينيين الفارين   -٢٥
من النزاع في الجمهورية العربية السورية على مدار السنوات الثالث الماضية.

الكاملة لlطفال الفلسطينيين وأسرهم الفارين  الحماية  الدولة الطرف على ضمان توفير  تحث اللجنة   -٢٦
الرفض  عدم  ذلك  في  بما  القسرية،  اxعادة  عدم  بمبدأ  الكامل  التقيد  وضمان  السورية،  العربية  الجمهورية  من 
من  وأسرهم  اللجوء  وملتمسي  الالجئين  ا<طفال  جميع  تمّكن  تضمن  أن  الطرف  للدولة  وينبغي  الحدود.  عند 

الحصول على إجراءات منصفة وفعالة لتحديد وضعهم، دون تمييز.

أجل التعافي البدني والنفسي وإعادة اsدماج االجتماعي تقديم المساعدة من 

لكنها  السوريين،  الالجئين  ا<طفال  إلى  الطرف  الدولة  تقدمها  التي  الهائلة  بالمساعدات  اللجنة  تعترف   -٢٧
أن  ُيحتمل  اللجوء الذين  وملتمسي  الالجئين  ا<طفال  هوية  لتحديد  كاٍف  اهتمام  إيالء  عدم  بالغ إزاء  بقلق  تشعر 
محدودية  إزاء  أيض�  قلق  اللجنة  ويساور  بالنزاع.  مرتبطة  صدمات  إلى  تعرضوا  أو  النزاع  في  شاركوا  يكونوا 
المساعدة على التعافي البدني والنفسي التي تلقاها ا<طفال السوريون الذين يعانون من ضيق شديد وإعاقات 
حسية أو ذهنية أو عقلية نتيجة تعرضهم للعنف والمحن المرتبطة بالحرب في الجمهورية العربية السورية أو 

مشاهدتهم لها. 

توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تدريب� منهجي� على التحديد المبكر لهوية ا<طفال الذين ُيحتمل   -٢٨
العاملين  وخاصة  أجلهم،  من  أو  ا<طفال  مع  العاملين  المهنيين  جميع  إلى  به  تأثروا  أو  النزاع  في  شاركوا  أنهم 
للدولة  وينبغي  والطب.  التعليم  مجالي  في  والعاملين  الجيش،  وأفراد  الهجرة،  ودوائر  الحدودية  النقاط  في 
أن  ُيحتمل  الذين  اللجوء  وملتمسي  الالجئين  ا<طفال  إلى  المقدمين  والدعم  المساعدة  تعزز  أن  أيض�  الطرف 
يكونوا شاركوا في النزاع أو تعرضوا إلى الصدمة والتشريد المرتبطين بالنزاع، وتزويدهم بدعم ومساعدة خاصة، 
بطرق منها طلب المساعدة من الشركاء الدوليين والوكاالت الدولية من أجل وضع برامج لتعافي هؤالء ا<طفال 

البدني والنفسي.

سابعS- المساعدة والتعاون الدوليان 

التعاون الدولي

الخاصة  والممثلة  ا<حمر  للصليب  الدولية  اللجنة  مع  تعاونها  الطرف  الدولة  تواصل  بأن  اللجنة  توصي   -٢٩
منظمة  مع  أكبر  بشكل  التعاون  إمكانية  في  تنظر  وأن  وتعززه،  المسلح  والنزاع  با<طفال  المعنية  العام  لlمين 

ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وغيرها من كيانات ا<مم المتحدة في تنفيذ البروتوكول االختياري.

ثامنS- المتابعة والنشر

التوصيات،  لهذه  الكامل  التنفيذ  لضمان  الالزمة  التدابير  جميع  الطرف  الدولة  تتخذ  بأن  اللجنة  توصي   -٣٠
بوسائل منها إحالتها إلى البرلمان والوزارات المعنية، بما فيها وزارة الدفاع، والمحكمة العليا والسلطات المحلية 

للنظر فيها على النحو الالزم واتخاذ مزيد من اxجراءات بشأنها.

وتوصي اللجنة بأن ُيتاح التقرير ا<ولي والردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف والمالحظات الختامية   -٣١
ولمنظمات  عامة  للناس  اxنترنت،  طريق  عن  ذلك  في  بما  واسع،  نطاق  على  اللجنة  اعتمدتها  التي  الصلة  ذات 
المجتمع المدني ومجموعات الشباب والفئات المهنية وا<طفال، بغية إثارة النقاش بشأن البروتوكول االختياري 

والتوعية به وتنفيذه ورصده.

تاسعS- التقرير المقبل

عمًال بالفقرة ٢ من المادة ٨ من البروتوكول االختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تورد مزيد� من   -٣٢
المعلومات عن تنفيذ البروتوكول االختياري وهذه المالحظات الختامية في تقريرها الدوري المقبل الذي سُيقدم 

عمًال بالمادة ٤٤ من اتفاقية حقوق الطفل.

(NCFA) تم النشر من قبل المجلس الوطني لشؤون ا<سرة
من خالل المساعدة الفنية والماليةالتي قدمتها منظمة ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسف)

اoردن : المالحظات الختامية
والتوصيات

اللجنة الدولية لحقوق الطفل

(١٥)

والبروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل والمعنية ببيع ا<طفال، واستغالل ا<طفال في البغاء، واستخدام 
ا<طفال في المواد اxباحية في اجتماعيها رقم ١٨٧٩ و١٨٧٨ (انظر CRC/C/SR. ١٨٧٩) اللذين تم عقدهما في ٢٧ أيار 

من عام ٢٠١٣، وتم اعتماده في االجتماع رقم ١٩٠١ الذي تم عقده في ١٣ حزيران من عام ٢٠١٤.

الرابع  الدوريين  للتقريرين  الجامع  بالتقرير  المتعلقة   - الختامية  والتوصيات  المالحظات  نشر  من  الغرض  إن 
بإشراك  والمتعلقة  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياريين  البروتوكولين  بموجب  ا<ولية  والتقارير  والخامس 
إنتاج  في  ا<طفال  واستخدام  البغاء،  في  ا<طفال  واستغالل  ا<طفال،  وبيع  المسلحة،  النزاعات  في  ا<طفال 
والبرلمانيون  الحكومية،  الوكاالت  ذلك  في  بما  المعنية  المؤسسات  جميع  أن  من  التأكد  هو  اxباحية -  المواد 
الموكل  الدور  يلعبون  وا<طفال  المدني،  والمجتمع  المتحدة،  ا<مم  ووكاالت  الحكومية،  غير  والمنظمات 
حياة  على  إيجابي  تأثير  بالتالي  لهم  وكان  الختامية،  والتوصيات  للمالحظات  الفعال  التنفيذ  ضمان  في  إليهم 
مجال  في  النظر  مسؤولية  المعنية  المؤسسات  وتتحمل  ا<ردن.  في  الطفل  حقوق  واوضاع  ا<طفال 
مسؤولياتهم، وخبراتهم، زمعارفهم، ولعب الدور المنوط بکل منهم من أجل ضمان تنفيذ هذه المالحظات 

والتوصيات الختامية.

اتفاقية حقوق الطفل
Distr.: Generalا<مم المتحدة

8 July 2014
Original: English

لجنة حقوق الطفل
المالحظات الختامية على التقرير المقدم من اoردن بموجب الفقرة 1 من المادة 12 من 
البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع اoطفال واستغالل اoطفال في 

البغاء وفي المواد اsباحية@

نظرت اللجنة في التقرير ا<ولي لlردن (CRC/C/OPSC/JOR/١) في جلستها ١٨٧٨ المعقودة في ٢٧ أيار/مايو   -١
 ١٣ في  المعقودة   ١٩٠١ جلستها  في  التالية  الختامية  المالحظات  واعتمدت   ،(١٨٧٨.CRC/C/SR الوثيقة  (انظر   ٢٠١٤

حزيران/يونيه ٢٠١٤.

أوًال- مقدمة

CRC/C/OPSC/-) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها ا<ولي وبردودها الخطية على قائمة القضايا  -٢
JOR/Q/١/Add.١). وتعرب عن تقديرها للحوار البّناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

وتذّكر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه المالحظات الختامية ينبغي أن ُتقرأ مقترنة بالمالحظات الختامية   -٣
والخامس  الرابع  للتقريرين  الجامع  الطرف  الدولة  بتقرير  يتعلق  فيما   ٢٠١٤ حزيران/يونيه   ١٣ في  اعُتمدت  التي 
البروتوكول  بموجب  المقدم  ا<ولي  وبتقريرها   ،(٤-٥/CRC/C/JOR/CO) الطفل  حقوق  اتفاقية  بموجب  المقدم 

.(١/CRC/C/OPAC/JOR/CO) االختياري بشأن اشتراك ا<طفال في المنازعات المسلحة

ثانيS- مالحظات عامة

الجوانب اsيجابية

ترحب اللجنة باعتماد قانون منع االتجار بالبشر رقم ٩ لعام ٢٠٠٩.  -٤

وترحب اللجنة كذلك بالتقدم المحرز في إنشاء المؤسسات واعتماد الخطط والبرامج الوطنية التي تيسر   -٥
تنفيذ البروتوكول االختياري، بما في ذلك:

إنشاء أفرقة وطنية لحماية ا<سرة؛ (أ)   

االستراتيجية الوطنية لمنع االتجار بالبشر التي أطِلقت في آذار/مارس ٢٠١٠؛ (ب)   

إنشاء وحدات مكافحة االتجار بالبشر. (ج)   

ثالثS- البيانات

جمع البيانات

 ،٢٠١٢ نيسان/أبريل  في  الجنائي  البحث  xدارة  تابعة  بالبشر  االتجار  لمكافحة  وحدة  إنشاء  اللجنة  تالحظ   -٦
وتكليفها بتسجيل جميع حاالت االتجار بالبشر وجميع البيانات ذات الصلة، وتالحظ توقيع مذكرة تفاهم لتدريب 
الدولة  إنشاء  عدم  إزاء  بالقلق  تشعر  لكنها  العاملين،  ا<طفال  عن  البيانات  جمع  وسائل  على  العمل  مفتشي 

الطرف نظام� لجمع البيانات عن جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري.

اتفاقية حقوق الطفل
Distr.: Generalا<مم المتحدة

7 July 2014
Arabic
Original: English

لجنة حقوق الطفل
المالحظات الختامية المتعلقة بالتقرير المقدم من اoردن بموجب الفقرة 1 من المادة 8 من 
البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك اoطفال في المنازعات المسلحة@

نظرت اللجنة في التقرير ا<ولي لlردن (CRC/C/OPAC/JOR/١) في جلستها ١٨٧٩ المعقودة في ٢٧ أيار/مايو   -١
٢٠١٣، واعتمدت المالحظات الختامية التالية في جلستها ١٩٠١ المعقودة في ١٣ حزيران/يونيه ٢٠١٤.

أوًال- مقدمة

CRC/C/OPAC/-) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها ا<ولي وردودها الخطية على قائمة المسائل  -٢
JOR/Q/١/Add.١). وُتعرب عن تقديرها للحوار البّناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

وتذّكر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه المالحظات الختامية ينبغي أن ُتقرأ مقترنة بالمالحظات الختامية   -٣
التي اعتمدتها اللجنة في ١٣ حزيران/يونيه ٢٠١٤ فيما يتعلق بتقرير الدولة الطرف الجامع للتقريرين الرابع والخامس 
البروتوكول  بموجب  المقدم  ا<ولي  وبالتقرير   ،(٤-٥/CRC/C/JOR/CO) الطفل  حقوق  اتفاقية  بموجب  المقدم 
CRC/C/OP-) باحيةxاالختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع ا<طفال واستغالل ا<طفال في البغاء وفي المواد ا

.(١/SC/JOR/CO

ثانيS-  مالحظات عامة

الجوانب اsيجابية

ترحب اللجنة بمختلف التدابير اxيجابية المتخذة في المجاالت المتصلة بتنفيذ البروتوكول االختياري، وال   -٤
سيما بما يلي:

(أ)      الجهود الهائلة التي تبذلها الدولة الطرف من أجل استيعاب آالف الالجئين السوريين، بمن فيهم   
بتكلفة  أو  مجان�  العامة  الخدمات  من  كثير  على  الحصول  من  وتمكينهم  أراضيها،  في  ا<طفال، 

زهيدة؛

(ب)     كون ا<ردن أول بلد في الشرق ا<وسط تقّيد بالمهلة التي حددتها اتفاقية حظر استعمال وتخزين   
وإنتاج ونقل ا<لغام المضادة لlفراد وتدمير تلك ا<لغام، وأعلن خلّوه من ا<لغام ا<رضية في عام 

٢٠١٢؛

(ج)     مبادرة أجيال السالم العالمية التي أطلقها ا<مير فيصل بن الحسين من ا<ردن عام ٢٠٠٧، وهدفها   
في  الناس  بين  للتقريب  الرياضة  استخدام  على  العالم  أنحاء  جميع  من  شابة  قيادات  تدريب 

المجتمعات التي تشهد نزاعات.

اتفاقية حقوق الطفل
Distr.: Generalا<مم المتحدة

7 July 2014
Arabic
Original: English

المملكة ا<ردنية الهاشمية
رقم اxيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية

(٢٠١٧/10/٥٢٩٨)
يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى 

مصنفه وال يعّبر هذا المصنف عن رأي دائرة المكتبة 
الوطنية أو أي جهة حكومية أخرى



التمهيد: المقدمـــة :

وقعت حكومة المملكة ا<ردنية الهاشمية على اتفاقية ا<مم المتحدة لحقوق الطفل بتاريخ ٢٩  آب من عام ١٩٩٠ 
وصادقت عليها بتاريخ ٢٤  أيار من عام ١٩٩١. وعليه تلتزم حكومة المملكة بتقديم تقرير دوري كل خمس سنوات 
إلى لجنة ا<مم المتحدة لحقوق الطفل في جنيف/ سويسرا، وقد نظرت هذه اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين 
الدوريين الرابع والخامس لlردن في اجتماعيها رقم ١٨٧٧ و١٨٧٨ (انظر CRC/C/SR.١٨٧٧ & ١٨٧٨) اللذين عقدا بتاريخ ٢٦ 
و ٢٧ أيار من عام ٢٠١٤، وتم اعتمادهما في اجتماعها رقم ١٩٠١ الذي عقد بتاريخ  ١٣ حزيران من عام ٢٠١٤، ودعت اللجنة 
أن  على   ،٢٠١٩ عام  من  حزيران   ٢٢ في  السادس  الدوري  تقريرها  تقديم  إلى  الهاشمية  ا<ردنية  المملكة  حكومة 
والخامس،  الرابع  الدوريين  للتقريرين  الختامية  المالحظات  بمتابعة  المتعلقة  المعلومات  التقرير  هذا  يتضمن 
باxضافة إلى ذلك نظرت اللجنة في التقارير ا<ولية لlردن في البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل والتي 
ببيع  المتعلقة  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري  والبروتوكول  المسلحة  النزاعات  في  ا<طفال  بإشراك  تتعلق 
ا<طفال، واستغالل ا<طفال في البغاء، واستخدام ا<طفال في إنتاج المواد اxباحية في اجتماعيها رقم ١٨٧٩ و١٨٧٨ 
(انظر CRC/C/SR.١٨٧٩) اللذين عقدا بتاريخ  ٢٧ أيار من عام ٢٠١٣، وتم اعتماده في اجتماع رقم ١٩٠١ الذي عقد بتاريخ ١٣ 
حزيران من عام ٢٠١٤، وقد أوصت اللجنة بأن تتخذ الدولة جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في 
المالحظات الختامية المتعلقة بالتقرير الدوري الجامع للتقريرين الرابع والخامس والبروتوكولين االختياريين تنفيذا 
من  المزيد  واتخاذ  المالئم  النحو  على  فيها  للنظر  المعنية  الجهات  إلى  إحالتها  منها  إجراءات  عدة  طريق  عن  تاما 

اxجراءات المتعلقة بها.

كما أوصت اللجنة  بنشر التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس والمالحظات والتوصيات الختامية على 
شبكة  طريق  عن  النشر  الحصر  ال  المثال  سبيل  على  تشمل  طرق  عبر  ذلك  يكون  وأن  الدولة،  بلغات  واسع  نطاق 
الشباب،  ومجموعات  اxعالم،  ووسائل  والمنظمات،  المدني  وللمجتمع  الجمهور،  لعامة  واxتاحة  االنترنت، 
عليهما،  والتعرف  االختياريين،  وبروتوكوليها  االتفاقية  مناقشة  أجل  من  وا<طفال،  المهنية،  والمجموعات 

وتنفيذهما ورصدهما.

اهداف  تحقيق  الى  الرامية  الجهود  بمتابعة   (NCFA) ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  قانون  عليه  نص  لما  ووفقا 
االردنية  المملكة  صادقت  التي  والشباب  واالطفال  والمراة  االسرة  بشؤون  المتعلقة  الدولية  واالتفاقيات  المواثيق 
والتوصيات  المالحظات  تنفيذ  متابعة   وضمان  الطفل  حقوق  التفاقية  الدورية  التقارير  بإعداد  عليها،   الهاشمية 
تنفيذ  لمتابعة  شاملة  عمل  خطة  بوضع  المجلس  قام  الدولية،   الطفل  حقوق  لجنة  عن  الصادرة  الختامية 
اxقليمي  المكتب  من  فنية  وبمساعدة  لlردن،   ا<خير  الدوري  بالتقرير  المتعلقة  الختامية  والتوصيات  المالحظات 
المتعلقة  الختامية  والتوصيات  المالحظات  آخر  حول  الوعي  لنشر  تشاورية  عملية  بدأت  ا<ردن،  في  لليونيسف 
بالتقرير الدوري الجامع للتقريرين الرابع والخامس لlردن، وتم وضع خطة عمل شاملة للمتابعة في ضوء توصيات 
لنشر  المتابعة  عمل  خطة  من  جزء�  الختامية  والتوصيات  المالحظات  يشمل  الذي  التقرير  هذا  ويعد  اللجنة. 

المالحظات والتوصيات الختامية على نطاق واسع في جميع أرجاء المملكة.

يلتزم المجلس الوطني لشؤون ا<سرة (NCFA) بنشر الوعي حول حقوق الطفل على نطاق واسع، وسوف يساعد 
الوطني  المجلس  سيتابع  كما  الهدف.  هذا  تحقيق  في  الختامية  والتوصيات  بالمالحظات  المختص  التقرير  هذا 

لشؤون ا<سرة، المالحظات والتوصيات الختامية التفاقية ا<مم المتحدة لحقوق الطفل وبروتوكوليها االختياريين 
المالحظات  توزيع  وسيتم   .٢٠١٩ عام  من  حزيران  شهر  في  تسليمه  المقرر  السادس  الدوري  التقرير  تقديم  قبل 
والمسؤولين،  والصحفيين،  البرلمانيين،  ذلك  في  بما  المعنيين،  جميع  على  واسع  نطاق  على  الختامية  والتوصيات 
الوزارات  مع  دقيقة  متابعة  إجراء  وسيتم  أنفسهم.  وا<طفال  العامة،  والجماهير  المدني،  والمجتمع  والقضاة، 
المعنية على المستوى الوطني وجميع اxدارات المعنية على مستوى المحافظات لضمان اتخاذ الخطوات الالزمة 

على المستوى الوطني من أجل تنفيذ المالحظات والتوصيات الختامية.

لما  اليونسيف  للطفولة/  المتحدة  االمم  لمنظمة  امتنانه  عن   (NCFA) ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  ويعرب 
قدمته من مساعدات فنية مفيدة جد� في المتابعة الفعالة للمالحظات والتوصيات الختامية لضمان بذل الجهات 
جميع   (NCFA) ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  يشكر  كما  الختامية.  والتوصيات  المالحظات  لتنفيذ  المعنية 

المعنيين على اهتمامهم ودعمهم لهذا الجهد لتكون المملكة االردنية الهاشمية بلدا صديقا للطفل .

وا� ولي التوفيق

أمين عام المجلس الوطني لشؤون ا<سرة
فاضل  محمد الحمود

لجنة حقوق الطفل

المالحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس ل7ردن@

جلستيها  في   (٤-٥/CRC/C/JOR) والخامس  الرابع  الدوريين  للتقريرين  الجامع  التقرير  في  اللجنة  نظرت   -١
 ١٩٠١ جلستها  في  واعتمدت،   ،٢٠١٤ أيار/مايو  و٢٧   ٢٦ في  المعقودتين  و١٨٧٨)،   ١٨٧٧.CRC/C/SR (انظر  و١٨٧٨   ١٨٧٧

المعقودة في ١٣ حزيران/يونيه ٢٠١٤، المالحظات الختامية التالية.

أوًال- مقدمة

CRC/C/-) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف التقرير الموحد الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس  -٢
حقوق  لحالة  أفضل  فهم�  أتاحت  التي   ،(١.Add/٤-٥/CRC/C/JOR/Q) القضايا قائمة  على  الخطية  والردود   (٤-٥/JOR
المتعدد  الطرف  الدولة  وفد  مع  دار  الذي  البناء  للحوار  تقديرها  عن  اللجنة  وُتعرب  الطرف.  الدولة  في  الطفل 

القطاعات.  

أحرزته ثانيS- تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي 

ترحب اللجنة باعتماد التدابير التشريعية التالية:  -٣

(أ)       قانون منع االتجار بالبشر رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩؛  

(ب)     قانون الحماية من العنف ا<سري رقم ٦ لسنة ٢٠٠٨؛  

(ج)      قانون حقوق ا<شخاص المعوقين رقم ٣١ لسنة ٢٠٠٧.  

وتالحظ اللجنة مع التقدير أيض� تصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية أو انضمامها إليها:  -٤

في  المسلحة  المنازعات  في  ا<طفال  اشتراك  بشأن  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري  البروتوكول  (أ)        
أيار/مايو ٢٠٠٧؛

(ب)     البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع ا<طفال واستغالل ا<طفال في البغاء وفي   
المواد اxباحية في كانون ا<ول/ديسمبر ٢٠٠٦؛

(ج)      اتفاقية حقوق ا<شخاص ذوي اxعاقة في آذار/مارس ٢٠٠٨؛  

التفاقية  المكمل  وا<طفال،  النساء  وبخاصة  با<شخاص،  االتجار  ومعاقبة  وقمع  منع  بروتوكول  (د)      
ا<مم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في حزيران/ يونيه ٢٠٠٩.

وترحب اللجنة أيض� بالتدابير المؤسسية والسياساتية التالية:  -٥

(أ)        االستراتيجية الوطنية لlشخاص ذوي اxعاقة (٢٠٠٧-٢٠١٥)؛  

(ب)     االستراتيجية الوطنية لمنع االتجار بالبشر التي ُأطِلقت في آذار/مارس ٢٠١٠؛  

(ج)     المؤشرات التي وضعها المجلس الوطني لشؤون ا<سرة الستخدامها كمبادئ توجيهية من أجل   
تعزيز القدرات في مجال رصد تنفيذ االتفاقية.

الخاصة  اxجراءات  إلى  دعوة  أول   ٢٠٠٦ نيسان/أبريل  في  وّجهت  الطرف  الدولة  أن  بارتياح  اللجنة  وتالحظ   -٦
لlمم المتحدة لزيارة البلد.

(5)

ثالثS- دواعي القلق والتوصيات الرئيسية

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44 (6) من االتفاقية)

التوصيات السابقة المقدمة من اللجنة

ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف في تنفيذ المالحظات الختامية التي أبدتها اللجنة في عام ٢٠٠٦ بشأن   -٧
هذه  في  الواردة  التوصيات  بعض  أن  ا<سف  مع  تالحظ  أنها  غير   ،(٣/CRC/C/JOR/CO) الثالث  الدوري  تقريرها 

المالحظات لم ُتنفذ تنفيذ� كامًال.

أو  بالكامل  ُتنفذ  لم  التي  التوصيات  لتنفيذ  الالزمة  التدابير  جميع  الطرف  الدولة  تتخذ  بأن  اللجنة  توصي   -٨
بشكل كاٍف، وتكرر بشكل خاص التوصيات التي قدمتها إلى الدولة الطرف بشأن ما يلي:

جميع  على  الطفل  حقوق  مجال  في  العاملة  والمؤسسات  الهيئات  بين  التنسيق  تعزيز  مواصلة  (أ)       
المستويات بغية ضمان تنفيذ االتفاقية بشكل موحد في جميع المحافظات؛

بشأن  البيانات  جمع  وضمان  ا<طفال،  عن  مركزية  بيانات  قاعدة  بإنشاء  البيانات  جمع  آليات  تعزيز  (ب)     
بجميع  يتعلق  فيما  العمر  منها  معايير  حسب  وتصنيفها  االتفاقية  تغطيها  التي  المجاالت  جميع 
الذين  ا<طفال  وفئات  والريفية،  الحضرية  والمناطق  والجنس،  عشرة،  الثامنة  دون  ا<شخاص 
لصوغ  واستخدامها  االتفاقية  مع  تتسق  مؤشرات  وضع  وينبغي  خاصة.  حماية  إلى  يحتاجون 

سياسات وبرامج تهدف إلى تنفيذ االتفاقية بصورة فعالة؛

(ج)     مواصلة وضع أساليـب مبتكرة ومواتيـة للطفل xذكـاء الوعـي بفحـوى االتفاقيـة ومقاصـدها، وال   
في  المقيمين  ا<طفال  إلى  الوصول  بغية  اxعالم  وسائل  طريق  وعن  المحلي  الصعيد  على  سيما 

أنأى المناطق في البلد؛

(د)      مواصلة تعزيز جهودها الرامية إلى توفير مستوى مناسب ومنهجي من التدريب و/أو التوعية في   
والمحامين،  كالقضاة،  و<جلهم،  ا<طفال  مع  العاملة  المهنية  للفئات  الطفل  حقوق  مجال 
والمؤسسات،  المدارس  ومديري  والمعملين،  الصحيين،  والعاملين  القانون،  إنفاذ  وموظفي 

وا<خصائيين االجتماعيين، ورجال الدين، وقادة المجتمعات المحلية، فضًال عن الصحفيين؛

(ه)     ضمان حصول المؤسسة الوطنية لحقوق اxنسان على الموارد البشرية والمالية والتقنية الكافية،   
الصعيدين  على  وتقييمه  االتفاقية  تنفيذ  في  المحرز  التقدم  لرصد  الالزمة  التسهيالت  وامتالكها 

الوطني والمحلي، فضًال عن تلقي الشكاوى المقدمة من ا<طفال والتحقيق فيها ومعالجتها؛

وضع وتعزيز المشاريع المشتركة للتثقيف في مجال حقوق اxنسان، وإدراج التثقيف في مجال  (و)   
لمرحلَتي  الدراسية  المناهج  في  الطفل،  حقوق  مجال  في  التثقيف  سيما  وال  اxنسان،  حقوق 

التعليم االبتدائي والثانوي.

التحفظات

سحب  إمكانية  في  ستنظر  الطرف  الدولة  بأن  الحوار  أثناء  الوفد  رئيسة  به  صّرحت  ما  اللجنة  تالحظ   -٩
غير  و٢١   ٢٠ المادتين  على  الطرف  الدولة  تحفظ  بأن  رأيها  عن  مجدد�  اللجنة  وتعرب  االتفاقية.  على  تحفظاتها 

ضروري، وكذلك عن قلقها إزاء الطبيعة العامة وغير الدقيقة لتحفظ الدولة الطرف على المادة ١٤.

(6)

تحفظاتها  طبيعة  في  النظر  تعيد  بأن  الطرف  الدولة  إلى  قدمتها  التي  السابقة  توصيتها  اللجنة  تكرر   -١٠
 ١٩٩٣ عام  في  اxنسان  لحقوق  العالمي  المؤتمر  اعتمدهما  اللذين  فيينا  عمل  وبرنامج  xعالن  وفق�  سحبها  بغية 

(CRC/C/JOR/CO/٣، الفقرة ١١).

 التشريعات

تالحظ اللجنة مع التقدير أن نشر االتفاقية في الجريدة الرسمية بموجب القانون رقم ٥٠ لسنة ٢٠٠٦، عمًال   -١١
اللجنة  لكن  المحلية.  القوانين  على  ا<ولوية  لها  وأن  القانوني  وضعها  أوضح  قد  اللجنة،  قدمتها  سابقة  بتوصية 
قلقة إزاء التأخر الكبير في اعتماد قانون حقوق الطفل ومشروع قانون ا<حداث. وتشعر اللجنة بالقلق أيض� <ن 

جهود مواءمة اxطار القانوني المحلي مع مبادئ االتفاقية وأحكامها ال تزال غير كافية.

الحقوق  بجميع  إحاطته  وضمان  إبطاء  دون  الطفل  حقوق  قانون  سّن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -١٢
قانون  مشروع  اعتماد  في  الطرف  الدولة  تعّجل  بأن  كذلك  اللجنة  وتوصي  االتفاقية.  عليها  تنص  التي  والمبادئ 
با<طفال  المتعلقة  المحلية  القوانين  جميع  بدقة  الطرف  الدولة  تراجع  بأن  توصيتها  اللجنة  وتكرر  ا<حداث. 
واللوائح اxدارية ذات الصلة بغية ضمان استنادها إلى الحقوق ومطابقتها لالتفاقية (CRC/C/JOR/CO/٣، الفقرة ١٣).

 تخصيص الموارد

المخصصة  الميزانيات  لتحليل  ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  أجراها  التي  بالدراسة  اللجنة  ترحب   -١٣
لlطفال، فضًال عن وضع نموذج للميزانية يتضمن ا<هداف االستراتيجية والمهام التي تضطلع بها كل وزارة من 
الميزانية  في  العامة  التخفيضات  إزاء  اللجنة  يساور  القلق  لكن  حقوقهم.  وحماية  ا<طفال  احتياجات  تلبية  أجل 

الوطنية التي تهدد التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مجال نماء الطفل.

xعمال  المخصصة  "الموارد  بشأن   ٢٠٠٧ عام  في  اللجنة  نّظمته  الذي  العامة  المناقشة  يوم  ضوء  في   -١٤
الدولة  تقوم  بأن  اللجنة  توصي  االتفاقية،  من  و٦  و٤   ٢ المواد  على  وبالتركيز  الدول"،  مسؤولية   - الطفل  حقوق 

الطرف بما يلي:

(أ)        مواصلة تخصيص موارد كافية في الميزانية xعمال حقوق الطفل، عمًال بالمادة ٤ من االتفاقية؛  

(ب)    إجــراء تقييمات منهجيــة <ثر السياسات الهادفـــة إلى تقليـــص العجز في الميزانية الوطنية على   
في  سلب�  قد تؤثر  سياسات  أي  اعتماد  التقييمات، االمتناع عن  تلك  نتيجة  الطفل، وبناًء على  حقوق 

ا<طفال؛

في  الطفل  حقوق  على  قائم  نهج  اعتماد  الطرف،  الدولة  وضعته  الذي  الميزانية  نموذج  على  بناًء  (ج)       
في  واستخدامها  للطفل  المخصصة  للموارد  تتّبع  نظام  بتطبيق  وذلك  الدولة،  ميزانية  وضع 
على  أيض�  اللجنة  وتحث  الطفل.  مجال  في  االستثمار  حجم  إبراز  وبالتالي  عام،  بشكل  الميزانية 
في  القطاعات  من  قطاع  أي  في  االستثمارات  <ثر  تقييمات  إجراء  أجل  من  التتّبع  نظام  استخدام 

مصالح الطفل الفضلى، وضمان قياس اختالف أثر هذه االستثمارات بين الفتيات والفتيان؛

تدابير  تتطلب  قد  التي  الضعف  أو  الحرمان  أوضاع  في  لlطفال  استراتيجية  ميزانية  بنود  تحديد  (د)      
اجتماعية إيجابية، وضمان حماية بنود الميزانية هذه حتى في أوقات ا<زمات االقتصادية أو الكوارث 

الطبيعية أو حاالت الطوارئ ا<خرى.

(7)

(1) (٢)

قام  أن  وبعد   .(UNCRC) الطفل  لحقوق  المتحدة  ا<مم  اتفاقية  في  طرف�  الهاشمية  ا<ردنية  المملكة  تعد 
التقرير  وقدم   .١٩٩٣ عام  من  الثاني  تشرين  شهر  في  ا<ولي  تقريره  ا<ردن  قدم  االتفاقية،  هذه  على  بالمصادقة 
الدوري الثاني الذي كان مقرر� في عام ١٩٩٨ في شهر أيلول من عام ١٩٩٩. وقدم التقرير الدوري الثالث الذي كان 
الرابع  التقريرين  تقديم  تم  ولذلك  سنوات.  ثالث  مدته  وبتأخير   ٢٠٠٦ عام  من  آذار  شهر  في   ٢٠٠٣ عام  في  مقرر� 
الختامية  المالحظات  اعتماد  وتم   ٢٠١٤ عام  في  الطفل  حقوق  لجنة  فيهما  ونظرت   ٢٠١٣ عام  في  مع�  والخامس 
والتوصيات في ١٨ تموز من عام ٢٠١٤. ومن المقرر أن يصدر التقرير الدوري السادس لlردن في ٢٢ حزيران من عام 
٢٠١٩ حيث بقي أقل من عامين. ولذلك من الضروري أن يكون هناك متابعة فعالة للمالحظات والتوصيات الختامية 
الحالية حتى نتمكن من االستعداد جيد� في الوقت الذي يتم فيه إعداد تقريرنا الدوري السادس المقرر تقديمه 

بعد أقل من عامين من ا¦ن.

المجاالت  من  مجال   ١٢ في  توزيعها  تم  التي  الختامية  والتوصيات  المالحظات  من  بندا   ٧١ مجموعه  ما  يوجد 
الرئيسية التي تشمل:

أ- التدابير العامة للتنفيذ (المواد ٤، و٤٢، و٤٤ (٦) من االتفاقية)
ب- المبادئ العامة (المواد ٢، و٣، و٦، و١٢ من االتفاقية)

ج- الحقوق والحريات المدنية (المواد ٧، و٨، و١٣-١٧)
د- العنف ضد ا<طفال (المواد ١٩، و٢٤ (٣)، و٢٨ (٢)، و٣٤، و٣٧ (أ)، و٣٩)

ه- البيئة ا<سرية والرعاية البديلة (المواد ٥، و٩-١١، و١٨ (١ و٢)، و٢٠، و٢١، و٢٥، و٢٧ (٤))
و- اxعاقة، والصحة ا<ساسية، والرفاه االجتماعي (المواد ٦، و١٨ (٣)، و٢٣، و٢٤، و٢٦، و٢٧ (١-٣)، و٣٣)

ز- التعليم وا<نشطة الترفيهية والثقافية (المواد ٢٨، و٢٩، و٣٠، و٣١)
ح- تدابير الحماية الخاصة (المواد ٢٢، و٣٠، و٣٢، و٣٣، و٣٥، و٣٦، و٣٧ (ب)- (د)، و٣٨-٤٠)

ط- المصادقة على البروتوكول االختياري المتعلق بإجراء  تقديم البالغات 
ي- المصادقة على ا<دوات الدولية لحقوق اxنسان

ك- المتابعة والنشر
ل- التقرير المقبل

ويشكل المجلس الوطني لشؤون ا<سرة (NCFA) ووزارة العدل ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ووزارة العمل 
ووزارة التنمية االجتماعية ووزارة الداخلية اكثر الجهات المسؤولة عن تنفيذ المالحظات والتوصيات الختامية إلى 
جانب  وإلى  المحافظات.  في  الحكومية  الجهات  بعض  ذلك  في  بما  ا<خرى  واxدارات  الجهات  من  عدد  جانب 
الوزارات والهيئات الحكومية، تلعب وكاالت ا<مم المتحدة المعنية، والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، 
وا<وساط ا<كاديمية، ووسائل اxعالم، وغيرها من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، والمجتمعات المحلية، 

وا<سر دورا رئيسيا في ضمان تنفيذ برنامج المالحظات والتوصيات الختامية.

وإلى جانب النظر في التقرير الدوري الموحد الرابع والخامس لlردن، نظرت اللجنة أيض� في التقارير ا<ولية لlردن 
المسلحة  النزاعات  في  ا<طفال  باشتراك  والمتعلقة  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري  البروتوكول  بموجب 

(3) (4)

باء- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 من االتفاقية)

عدم التمييز

غير  وأب  أردنية  <م  المولودين  ا<طفال  ضد  القانون  بحكم  التمييز  إزاء  قلقها  عن  مجدد�  اللجنة  تعرب    -١٥
إزاء  أيض�  بالقلق  اللجنة  وتشعر  الزواج.  إطار  خارج  المولودين  ا<طفال  ضد  والتمييز  ا<ب،  جنسية  على  بناًء  أردني 
في  يعيشون  الذين  وا<طفال  اxعاقات  ذوو  وا<طفال  فلسطيني  أصل  من  ا<طفال  منه  يعاني  الذي  التمييز 

المؤسسات وا<طفال الذين يعيشون في فقر مدقع وا<طفال في المناطق النائية.

"أطفاًال  أو  شرعيين"  "غير  بوصفهم  لlطفال  التمييزية  التصنيفات  إلغاء  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -١٦
ضحايا للسفاح"، واعتماد استراتيجية استباقية وشاملة من أجل القضاء على التمييز على أي أسس بحكم القانون 

والواقع، والتمييز ضد جميع فئات ا<طفال في أوضاع التهميش أو الحرمان.

وتعرب اللجنة عن القلق <ن تشريعات الدولة الطرف وطريقة تطبيقها ال تزال تميز ضد الفتيات، وبا<خص   -١٧
المعاهدات.  هيئات  من  المتكررة  التوصيات  من  الرغم  على  العنف،  من  والحماية  والزواج  الميراث  مجاالت  في 
وتشعر اللجنة بالقلق أيض� لعدم كفاية الجهود التي تبذلها الدولة الطرف، بما في ذلك مع رجال الدين وقادة 
والقواعد  والممارسات  المواقف  وتغيير  لمكافحة  الجماهيري،  اxعالم  ووسائل  التعليمية  والمؤسسات  الرأي 
الضارة التي تتغاضى عن التمييز ضد الفتيات وانتهاكات حقوقهن في إطار االتفاقية، بما في ذلك العنف القائم 

على نوع الجنس، على الرغم من أن الفتيات ال يزلن يواجهن التمييز من أبكر مراحل حياتهن وطيلة طفولتهن.

اxبطاء.  من  مزيد  دون  الفتيات  ضد  تميز  التي  التشريعات  جميع  إلغاء  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -١٨
وينبغي للدولة الطرف أن تمنح ا<ولوية العتماد استراتيجية شاملة لمكافحة جميع أشكال التمييز ضد الفتيات، 
وتكرر  الفتيات.  ضد  والعنف  التمييز  إلى  وتؤدي  منتشرة  تزال  ال  التي  السلبية  الجنسانية  النمطية  للصور  والتصدي 
اللجنة توصيتها بضرورة دعوة القادة المحليين ورجال الدين وغيرهم من القادة إلى االضطالع بدور أكثر فاعلية 
ذلك  في  المحلية  المجتمعات  إلى  التوجيه  وتقديم  عليه،  والقضاء  الطفالت  ضد  العنف  منع  جهود  دعم  في 

الصدد (CRC/C/JOR/CO/٣، الفقرة ٣٢).

مصالح الطفل الفضلى

قانون  في  الرئيسية  المبادئ  أحد  الفضلى  الطفل  مصالح  جعل  في  الطرف  الدولة  رغبة  اللجنة  تالحظ   -١٩
ا<حوال الشخصية المؤقت رقم ٣٦ لسنة ٢٠١٠، لكن القلق يساورها <ن العديد من أحكام القانون تعكس إساءة 
التي  الجنسية  ونقل  والميراث  والزواج  الطفل  بحضانة  المتعلقة  تلك  سيما  وال  الفضلى،  الطفل  لمصالح  تفسير 
القانون  <ن  خاص  بشكل  بالقلق  اللجنة  وتشعر  االعتبار.  الفضلى  مصالحه  إيالء  في  الطفل  حق  مع  تتعارض 
(المادة ٣٠٨ من قانون العقوبات) والفقه القضائي في الدولة الطرف يتيحان اعتبار زواج الفتاة من مغتصبها أمر� 

يصب في مصلحتها الفضلى، على الرغم من أن هذا الخيار يشّكل بحد ذاته انتهاك� خطير� لالتفاقية.

إيالء  في  الطفل  بحق  المتعلق   (٢٠١٣)١٤ رقم  العام  اللجنة  تعليق  ضوء  في  الطرف،  الدولة  اللجنة  تذّكر   -٢٠
التي  الحقوق  بجميع  والفعال  الكامل  التمتع  ضمان  إلى  يهدف  الحق  هذا  أن  ا<ول،  االعتبار  الفضلى  مصالحه 
تعترف بها االتفاقية وإلى ضمان النماء الكلي لlطفال. وتوصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف إدماج هذا الحق 
جميع  عن  فضًال  والقضائية،  واxدارية  التشريعية  اxجراءات  جميع  في  ثابت  بشكل  وتطبيقه  مالئم  بشكل 
ع الدولة الطرف على  السياسات والبرامج والمشاريع التي لها صلة با<طفال أو تؤثر فيهم. وفي ذلك الصدد، تشجَّ
تحديد  في  سلطة  مواقع  يحتلون  الذين  المعنيين  ا<شخاص  لجميع  التوجيه  لتقديم  ومعايير  إجراءات  وضع 
مصالح الطفل الفضلى في جميع المجاالت، وفي منح تلك المصالح ا<همية التي تستحقها بوصفها اعتبار� أول. 
العامة  االجتماعية  الرعاية  مؤسسات  ذلك  في  بما  العامة،  جمهور  بين  والمعايير  اxجراءات  هذه  نشر  وينبغي 

والخاصة، فضًال عن المحاكم والسلطات اxدارية والهيئات التشريعية والقادة المحليين ورجال الدين.

(8)

الحق في الحياة والبقاء والنماء

٢١-  تعرب اللجنة عن عميق قلقها <ن المادة ٣٤٥ مكرر� من قانون العقوبات، التي استحدثتها الدولة الطرف 
ف،  ف، وبالتالي من ُحكم مخفَّ عن طريق تعديل، ال تستثني مرتكبي هذه الجرائم من االستفادة من العذر المخفِّ
جرائم  ُيسمى  ما  بذريعة  سنوي�  الفتيات  عشرات  قتل  استمرار  رغم  سنة   ١٥ من  أصغر  الضحية  كانت  حال  في  إّال 
يزلن،  وال  كّن،  الجرائم  لهذه  ضحايا  للوقوع  المعرضات  الفتيات  <ن  أيض�  شديد  بقلق  اللجنة  وتشعر  الشرف. 

ُيحتجزن تعسفي� في اxصالحيات ¦جال غير مسماة بداعي حمايتهن.

عن  تتغاضى  التي  القانونية  ا<حكام  جميع  إبطاء  دون  تلغي  أن  على  بقوة  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢٢
الجرائم القائمة على نوع الجنس، وال سيما المواد ٩٧ و٩٩ و٣٤٠ و٣٤٥ مكرر� من قانون العقوبات، وأن تضمن تلّقي 
الشرف،  جرائم  ُيسمى  ما  بذريعة  المرتكبة  الجرائم  فيها  بما  الجنس،  نوع  على  القائمة  الجرائم  مرتكبي  جميع 
عقوبات تتناسب مع خطورة جرائمهم. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيض� على إخالء سبيل جميع النساء والفتيات 
حماية  أي تدبير  أن  وضمان  البلد،  عموم  في  لحمايتهن  وآليات مالئمة  مالجئ  وإنشاء  فور�،  الحجز  في  الموَدعات 

موجه لهن يوَضع بمشاركتهن وموافقتهن.

احترام آراء الطفل

حق  تعزيز  أجل  من  بالتقرير  المشمولة  الفترة  أثناء  الطرف  الدولة  اتخذتها  التي  بالمبادرات  اللجنة  ترحب   -٢٣
الطفل في االستماع إليه، وال سيما عن طريق التشاور مع ا<طفال في سياق إعداد تقرير الدولة الطرف، والمسح 
اxجراءات  <ن  قلقها  عن  مجدد�  اللجنة  تعرب  ذلك،  ومع  ا<طفال.  برلمانات  وإنشاء  للشباب،  الثاني  الوطني 
يزال  ال  الطفل  آراء  احترام  و<ن  إليه،  االستماع  في  الطفل  حق  على  منهجي  بشكل  تنص  ال  واxدارية  القانونية 
محدود� نظر� للمواقف المجتمعية التقليدية من ا<طفال، وال سيما الفتيات، في داخل ا<سرة والمجتمع بشكل 

عام.

تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم ١٢(٢٠٠٩) المتعلق بحق الطفل في االستماع إليه،   -٢٤
الذي يؤكد أن حق الطفل في التعبير بحرية عن رأيه يشكل أحد أهم العناصر في كرامة الطفل، وأن ا<سرة التي 
العمر،  من  ا<ولى  المراحل  منذ  الجد  مأخذ  آراؤه  فيها  تؤخذ  والتي  بحرية  آرائه  عن  يعّبر  أن  فيها  للطفل  يمكن 
وتوصي  ا<وسع.  المجتمع  في  إليه  االستماع  في  الحق  لممارسة  الطفل  يعّد  ما  وهي  مهم�،  نموذج�  تشّكل 

اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

في  إليه  االستماع  في  الطفل  بحق  تعترف  التي  للتشريعات  الفعال  التنفيذ  لضمان  تدابير  اتخـــاذ  (أ)       
ا<خصائيين  امتثال  لضمان  إجراءات  و/أو  ُنظم  وضع  ذلك  في  بما  الصلة،  ذات  القانونية  الدعاوى 

االجتماعيين والمحاكم لهذا المبدأ.

(ب)     إجـــراء بحوث لتحديد أهم القضايا من وجهة نظر ا<طفال، وسماع آرائهم بشأنها، ومعرفة مدى   
مراعاة آرائهم في القرارات التي ُتتخذ داخل ا<سرة وتؤثر في حياتهم، وتحديد القنوات القائمة أو 
الوطني  الصعيد  على  القرار  صنع  عملية  في  ا<كبر  التأثير  ممارسة  من  تمّكنهم  التي  المحتملة 

والمحلي.

(ج)      تنفيـذ برامـج وأنشطــة توعيـة لتعزيز مشاركة جميع ا<طفال بصورة هادفة وقائمة على التمكين   
الفتيات  إيالء  مع  الطلبة،  مجالس  ضمن  ذلك  في  بما  والمدارس،  المحلي  والمجتمع  ا<سرة  في 

وا<طفال في أوضاع هشة اهتمام� خاص�.

(9)

جيم- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و17-13 من االتفاقية)

الحق في الجنسية

كّن  إذا  أمهاتهن  جنسية  اكتساب  ا<ردنيات  ا<مهات  أطفال  على  متعذر�  يزال  ال  <نه  قلقة  اللجنة  تظل   -٢٥
متزوجات من غير أردنيين، ما قد يؤدي إلى حالة انعدام الجنسية، ويتسبب في معاناة هؤالء ا<طفال وأسرهم 
والرعاية  التعليم  بخدمات  لالنتفاع  مثًال  مؤهلين  غير  ُيعتبرون  إنهم  إذ  اقتصادية،  صعوبات  ومن  التمييز  من 
الجنسية  بأن  تفيد  التي  المصداقية  وذات  بأدلة  المدعومة  التقارير  بالغ  بقلق  اللجنة  وتالحظ  المدعومة.  الصحية 
بشكل  يقيمون  الذين  الفلسطينية  وا<سر  ا<طفال  عشرات  من  بالتقرير  المشمولة  الفترة  في  ُسحبت  ا<ردنية 

دائم في ا<ردن، على الرغم من التطمينات التي قدمها وفد الدولة الطرف أثناء الحوار.

تكرر اللجنة توصيتها إلى الدولة الطرف بمراجعة قانون الجنسية ا<ردنية رقم ٦ لعام ١٩٥٤ وتعديله بغية   -٢٦
ضمان تمتع ا<م ا<ردنية المتزوجة بغير أردني بحقها في منح جنسيتها <طفالها على قدم المساواة مع الرجل 
الالجئة  ا<سر  من  ا<ردنية  الجنسية  سحب  عن  الكف  على  أيض�  الطرف  الدولة  اللجنة  وتحث  تمييز.  ودون 
خفض  اتفاقية  إلى  االنضمام  في  الطرف  الدولة  تنظر  بأن  أيض�  اللجنة  وتوصي  ا<ردن.  في  المقيمة  الفلسطينية 

حاالت انعدام الجنسية لعام ١٩٦١.

) و39) أ دال- العنف ضد اoطفال (المواد 19 و24(3) و28(2) و34 و37(

العقاب البدني

ترحب اللجنة بالمبادرات التي تنّفذها الدولة الطرف مثل حملة "مع� نحو بيئة مدرسية آمنة" التي تهدف   -٢٧
إلى تعريف المعلمين با<ساليب التربوية اxيجابية. لكن اللجنة قلقة <ن الصيغة المعدلة من المادة ٦٢ من قانون 
العقوبات ال تزال تجيز للوالدين وا<وصياء إنزال ضروب تأديب بأطفالهم وفق "ما يبيحه العرف العام"، ما دامت ال 
تلحق بهم أذى بدني�، و<ن مسح السكان والصحة ا<سرية في ا<ردن لعام ٢٠١٢ أظهر أن ٨٩ في المائة من ا<طفال 

يتعرضون لضروب تأديب عنيفة.

تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم ٨(٢٠٠٦) المتعلق بحق الطفل في الحماية من   -٢٨
العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة الذي شددت فيه اللجنة على رفض جميع أشكال 
العنف ضد ا<طفال، مهما كانت طفيفة، وعلى أن صالحيات الوالدين ال ينبغي في أي حال من ا<حوال أن تقّوض 

حق الطفل في حمايته من العقاب البدني. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

حظر�  ا<ماكن  جميع  في  البدني  العقاب  وحظر  إبطاء  دون  العقوبات  قانون  من   ٦٢ المادة  إلغاء  (أ)        
قطعي�؛

بصورة  قضائية  دعاوى  وإقامة  فعاًال،  تنفيذ�  البدني  العقاب  تحظر  التي  القوانين  تنفيذ  ضمان  (ب)    
منهجية ضد َمن ُيعاقبون ا<طفال بدني�؛

ا<طفال  بمشاركة  االجتماعية  والتعبئة  والتوعية  العام  التثقيف  مجاالت  في  دائمة  برامج  وضع  (ج)     
البدني،  للعقاب  الضارة  والنفسية  البدنية  ا¦ثار  تعالج  الدين،  ورجال  المحلية  والمجتمعات  وا<سر 
في  وتشاركية  عنيفة  وغير  إيجابية  أشكال  وتعزيز  الممارسة،  تلك  من  العامة  المواقف  تغيير  بغية 

تنشئة ا<طفال وتأديبهم كبديل عن العقاب البدني؛

منع  استراتيجيات  تصميم  في  ا<طفال،  ذلك  في  بما  ككل،  المجتمع  ومشاركة  إشراك  ضمان  (د)     
معاقبة ا<طفال بدني� وتنفيذها.

(١٠) (١١)

اsيذاء واsهمال

سيما  وال  المنزلي،  للعنف  التصدي  صعيد  على  الطرف  الدولة  اتخذتها  التي  بالخطوات  اللجنة  ترحب   -٢٩
اعتماد قانون الحماية من العنف ا<سري رقم ٦ لسنة ٢٠٠٨، والخطة االستراتيجية الوطنية لحماية ا<سرة والوقاية 
لثبوت  عميق  بقلق  تشعر  اللجنة  لكن  المنزلي.  العنف  حاالت  لتتّبع  نظام  وإنشاء   ،٢٠٠٥-٢٠٠٩ لlعوام  العنف  من 
قصور تلك التدابير عن االستجابة للشواغل الكثيرة التي أعربت عنها اللجنة في عام ٢٠٠٦، وهو ما يتضح من استمرار 

وقوع ا<طفال، وال سيما الفتيات، ضحايا ل¯يذاء واxهمال على نطاق واسع.

 ،٣/CRC/C/JOR/CO)  ٢٠٠٦ عام  من  توصياتها  لتنفيذ  ا<ولوية  من  مزيد  منح  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣٠
وسوء  المنزلي  العنف  عن  وطنية  دراسة  إجراء  بضرورة  المتعلقة  التوصيات  وبخاصة  فعاًال،  تنفيذ�   (٥٥ الفقرة 
ووضع  وطبيعتها،  وأسبابها  المشكلة  هذه  نطاق  تقييم  أجل  من  ا<سرة  داخل  وإيذائهم  ا<طفال  معاملة 
وسوء  ا<طفال  إيذاء  حاالت  لتحديد  فعال  نظام  ووضع  له،  والتصدي  المنزلي  العنف  لمنع  شاملة  استراتيجية 

معاملتهم واxبالغ عنها وإدارتها. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيض� على ما يلي:

أحكام  أي  وإلغاء  الزوجي،  االغتصاب  فيها  بما  المنزلي،  العنف  أشكال  جميع  يجّرم  قانون  اعتماد  (أ)       
قانونية تتسامح مع مرتكبي العنف المنزلي، وذلك على وجه ا<ولوية؛

(ب)     إنشاء قاعدة بيانات وطنية عن جميع حاالت العنف المنزلي المترّكب ضد ا<طفال؛  

والعادات  والتقاليد  المواقف  لتغيير  عملية  تدابير  واتخاذ  واxيذاء،  للعنف  الجذرية  ا<سباب  معالجة  (ج)      
والممارسات السلوكية التي كثير� ما تبرر العنف المنزلي، وال سيما ضد الفتيات؛

والتصدي  وإهمالهم،  ا<طفال  وإيذاء  المنزلي  العنف  منع  إلى  الرامية  المجتمعية  البرامج  تشجيع  (د)       
المحلي  المجتمع  وأفراد  والمتطوعين  السابقين  الضحايا  إشراك  منها  بطرق  المشاكل  لهذه 

ودعمهم في مجال التدريب؛

(ه)     ضمــان تقديم مستــوى مالئـــم من المساعدة الطبيــــة والقانونيـــة والنفسية والسكن لlطفال   
به  تعّهدت  الذي  االلتزام  مع  يتماشى  بما  اxيواء  دور  عدد  وزيادة  المنزلي،  العنف  ضحايا  والنساء 

الدولة الطرف في االستعراض الدوري الشامل لعام ٢٠٠٩ (A/HRC/٢٩/١١، الفقرة ٩٢-٢١)؛

(و)       تقديم معلومات مفصلة في تقريرها الدوري المقبل عن التدابير المتخذة للتصدي للعنف المنزلي   
ونتائج تلك التدابير.

االستغالل الجنسي واsيذاء الجنسي

تشعر اللجنة بقلق عميق <ن المادة ٣٠٨ من قانون العقوبات تتيح لمرتكبي جريمة االغتصاب اxفالت من   -٣١
العقاب إذا تزوجوا من الفتاة التي اعتدوا عليها. ويساور اللجنة قلق أيض� <ن المادة ٣١٠ من قانون العقوبات تتيح 
اللجنة  وتشعر  ا<خالق".  بفساد  "معروفة  ُتعتبر  الفتاة  كانت  إذا  العقاب  من  اxفالت  الجنسي  اxيذاء  لمرتكبي 
بالقلق أيض� <ن تشريعات الدولة الطرف ال تحمي الفتيان من اxيذاء الجنسي واالستغالل الجنسي، وال تنص على 

أحكام تتناسب مع خطورة الجرائم الجنسية المرتبكة ضد ا<طفال.

وجميع  العقوبات  قانون  من  و٣١٠   ٣٠٨ المادتين  إلغاء  في  التعجيل  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣٢
ا<حكام القانونية التي يمكن استخدامها للتساهل مع المعتدين على ا<طفال جنسي�. وينبغي للدولة الطرف 
الجنسي  اxيذاء  أشكال  جميع  من  الفتيان،  فيهم  بمن  ا<طفال،  لجميع  الكاملة  الحماية  تضمن  أن  أيض� 

واالستغالل الجنسي. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيض� على ما يلي:

(أ)       وضع آليات وإجراءات ومبادئ توجيهية لضمان إلزامية اxبالغ عن حاالت إيذاء ا<طفال واستغاللهم   
جنسي�؛

ا<طفال  لجميع  وفعالة  لlطفال  ومواتية  وسرية  إليها  الوصول  يسهل  إبالغ  قنوات  توفر  ضمان  (ب)     
لتمثيل  قانوني  وصي  أو  الوالدين  أحد  وجود  يوِجب  الذي  الشرط  وإلغاء  االنتهاكات،  هذه  ضحايا 

الطفل الضحية؛

(ج)      تنفيذ أنشطة توعية لمكافحة الوصم االجتماعي لضحايا االستغالل الجنسي واxيذاء الجنسي، بما   
في ذلك سفاح المحارم؛

الضحايا وفق�  التعافي وإعادة اxدماج االجتماعي لlطفال  (د)     ضمان وضع برامج وسياسات من أجل   
<غراض  لlطفال  الجنسي  االستغالل  لمكافحة  العالمي  المؤتمر  اعتمدها  التي  الختامية  للوثائق 
بالبرازيل،  جانيرو  دي  وريو  باليابان،  ويوكوهاما  ستوكهولم،  في  و٢٠٠٨  و٢٠٠١   ١٩٩٦ ا<عوام  في  تجارية 

على التوالي.

الممارسات الضارة

الفتيات،  آالف  وزواج  الطرف،  الدولة  في  القاصرات  الفتيات  زواج  حاالت  في  الزيادة  إزاء  قلقة  اللجنة  تزال  ال   -٣٣
منهن من لم تتجاوز الخامسة عشرة، كل سنة نتيجة اxفراط في اللجوء إلى االستثناءات من السن الدنيا للزواج، 
والسلطة التقديرية الواسعة الممنوحة لقاضي القضاة وا<وصياء القانونيين في ذلك الصدد. ويساور اللجنة قلق 
بشكل خاص <ن حاالت الفقر وحاالت الحمل خارج إطار الزواج غالب� ما تؤدي في الممارسة الواقعية إلى إجازة هذا 

الزواج.

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فاعلة لوضع حد لممارسة الزواج المبكر والقسري. كما تكرر   -٣٤
CRC/C/-) المبكر الزواج  عن  الناشئة  الكثيرة  السلبية  با¦ثار  توعية  حمالت  الطرف  الدولة  تنّفذ  بأن  توصيتها  اللجنة 

JOR/CO/٣، الفقرة ٢٨).

الوصول إلى العدالة وسبل االنتصاف

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعلومات التي قدمها الوفد وتفيد بأن من المتعذر على ا<طفال دون سن   -٣٥
الخامسة عشرة تقديم شكاوى بشأن انتهاكات حقوقهم إذا لم يكن الوالدان أو ا<وصياء القانونيون موجودين 

لمساعدتهم. ويساور اللجنة القلق أيض� إزاء االفتقار إلى آليات لدعم ا<طفال في اxبالغ عن ادعاءاتهم.

وسبل  العدالة  إلى  ا<طفال  وصول  لضمان  الالزمة  التدابير  جميع  اتخاذ  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣٦
واسع  بشكل  عنها  ومعلن  آمنة  إبالغ  آليات  وضع  أمور،  جملة  بين  من  الطرف،  للدولة  وينبغي  الفعالة.  االنتصاف 
الصحة  مجاَلي  في  مساَعدة  خدمات  ا¦ليات  هذه  تترافق  وأن  ا<طفال،  لفائدة  إليها  الوصول  ويسهل  وسرية 
العامة والدعم االجتماعي، وإلغاء شرط حضور والد الطفل لمساعدته في تقديم الشكوى. وتحث اللجنة الدولة 
ووضع  واضحين،  وتدريب  توجيه  على  ا<طفال  شكاوى  يتلقون  الذين  ا<شخاص  حصول  ضمان  على  أيض�  الطرف 

إجراءات تحقيق مراعية للطفل.

هاء- البيئة اoسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و11-9 و18(1 و2) و20 و21 و25 و27(4))

البيئة اoسرية   

CRC/C/-) تكرر اللجنة قلقها <ن القانون ما زال ال يوزع المسؤوليات الوالدية بالتساوي بين ا¦باء وا<مهات  -٣٧
JOR/CO/٣، الفقرة ٤٩)، نظر� الستمرار تطبيق أحكام تمييزية من قانون ا<حوال الشخصية المؤقت لسنة ٢٠١٠. كما

(١٢)

يساور اللجنة قلق إزاء ما يلي:

(أ)        مع أن القانون فرض قيود� معّينة على تعدد الزوجات، فإنه ال يزال يجيزه، وهذه حالة تتعارض مع   
كرامة النساء والفتيات الالتي يدخلن هذا الزواج، وتؤثر سلب� في ا<طفال؛

تمتعهم  دون  يحول  ما  مسلم،  غير  ورجل  مسلمة  المرأة  المولودين  با<طفال  القانون  يعترف  ال  (ب)      
بجميع حقوقهم على قدم المساواة مع ا<طفال ا¦خرين؛

(ج)       في حالة الطالق، تمنح المادة ١٧٣ من قانون ا<حوال الشخصية المؤقت ا<م حضانة أطفالها حتى   
بلوغهم سن الخامسة عشرة، ولكن فقط حتى سن السابعة إذا كانت غير مسلمة.

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تقاسم ا<مهات وا¦باء المسؤولية عن أطفالهم بالتساوي، عمًال   -٣٨
بالفقرة ١ من المادة ١٨ من االتفاقية، وعلى ضمان عدم تمييز القوانين ضد الطفلة. وتحث اللجنة الدولة الطرف 

أيض� على ما يلي:

النساء  ضد  تميز  التي  ا<حكام  جميع  إلغاء  وضمان  المؤقت  الشخصية  ا<حوال  قانون  تنقيح  (أ)   
والفتيات وتؤثر سلب� في أطفالهن، كتلك التي تجيز تعدد الزوجات؛

غير  ورجل  مسلمة  امرأة  بين  زواج  من  المولودين  ا<طفال  ضد  التمييز  أشكال  من  شكل  أي  منع  (ب)   
مسلم، والقضاء عليها؛

لمبدأ  وفق�  القرارات  جميع  اتخاذ  ضمان  بغية  الطفل،  بحضانة  المتعلقة  تشريعاتها  مراجعة  (ج)   
تمّيز  التي  ا<حكام  وإلغاء  االتفاقية،  من  و١٢   ٣ المادتين  مع  تمشي�  وذلك  الفضلى،  الطفل  مصالح 

ضد ا<طفال <مهات غير مسلمات.

أسرية اoطفال المحرومون من بيئة 

أول  وإنشاء   ،٢٠٠٩ لسنة   ٤٩ رقم  اxيوائية  ا<طفال  رعاية  دور  وإدارة  ترخيص  نظام  باعتماد  اللجنة  ترحب   -٣٩
برنامج xيواء ا<طفال في محافظة الزرقاء. لكن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم انخفاض عدد ا<طفال المودعين 
في  كثيرة  أحيان  في  المتزوجات  غير  ا<مهات  أطفال  إيداع  وإزاء  بالتقرير،  المشمولة  الفترة  أثناء  مؤسسات  في 
ا<طفال  يجعل  ما  بعد،  سليم  نحو  على  اxيواء  برنامج  تنظيم  لعدم  أيض�  قلق  اللجنة  ويساور  مؤسسات. 

المحرومين من بيئتهم ا<سرية عرضة ل¯يذاء واxهمال.

تتخذ  بأن  وتوصيها  لlطفال،  البديلة  للرعاية  التوجيهية  المبادئ  إلى  الطرف  الدولة  انتباه  اللجنة  تلفت   -٤٠
تدابير فاعلة للتسريع في االنتقال من إيداع ا<طفال في أطر الرعاية المؤسسية إلى الرعاية ا<سرية، وأن تعزز في 
سبيل ذلك جهودها لوضع نظام لكفالة ا<طفال المحرومين من أسرهم يكون خاضع� للوائح تنظيمية جيدة. 

وينبغي للدولة الطرف أيض� ما يلي:

(١٣)

(أ)       ضمان تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية المناسبة لمراكز الرعاية البديلة وخدمات حماية   
في  إدماجهم  وإعادة  فيها  المودعين  ا<طفال  تأهيل  إعادة  تيسير  أجل  من  الصلة  ذات  الطفل 

المجتمع إلى أقصى حد ممكن؛

(ب)     تقديم الدعم لlمهات غير المتزوجات لتمكينهن من رعاية أطفالهن، وتنظيم حمالت توعية من   
أجل القضاء على الوصم االجتماعي المرتبط بالحمل خارج إطار الزواج؛

(ج)     العمـل على توفيـر ضمانـات مناسبــة ومعايــير واضحــــة تستند إلى احتياجات الطفل ومصالحه   
الفضلى من أجل اتخاذ قرار بشأن إيداعه في أطر الرعاية البديلة من عدمه؛

(د)     ضمان إجراء مراجعة دورية لحاالت إيداع ا<طفال في أطر الرعاية البديلة وفي المؤسسات، ورصد   
جودة الرعاية فيها، بطرق منها توفير قنوات يسهل الوصول إليها من أجل اxبالغ عن سوء معاملة 

ا<طفال ورصده وتصحيحه.

واو-  اsعاقة والصحة اoساسية والرعاية االجتماعية (المواد 6 و18(3) و23 و24 و26 و
27(3-1) و33)

اoطفال ذوو اsعاقة

ا<على  المجلس  وإنشاء   ٢٠٠٧ لسنة   ٣١ رقم  المعوقين  ا<شخاص  حقوق  قانون  باعتماد  اللجنة  ترحب   -٤١
لكنها  اxعاقة (٢٠٠٧-٢٠١٥).  ذوي  لlشخاص  الوطنية  االستراتيجية  اعتماد  عن  فضًال  المعوقين،  ا<شخاص  لشؤون 

تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ)       عدم استخـدام المــادة ٢ من القانــون رقم ٣١ تعريف اxعاقة الوارد في اتفاقية حقوق ا<شخاص   
ذوي اxعاقة، وإنما اعتمادها نموذج� طبي� ل¯عاقة؛

(ب)     محدودية البيانات المتاحة عن ا<طفال ذوي اxعاقة؛  

بصورة  إّال  إدماجهم  تعزز  ال  خاصة  صفوف  في  الحاالت  معظم  في  اxعاقة  ذوي  ا<طفال  وضع  (ج)       
محدودة نظر� لمحدودية التدابير المتخذة لتطوير التعليم الجامع؛

(د)       عدم حصول الغالبية العظمى من ا<طفال ذوي اxعاقة وا<طفال الذين يعانون من صعوبات في   
مختصين،  وموظفين  اجتماعيين  وأخصائيين  معلمين  وجود  مثل  مناسب،  دعم  على  التعلم 

لضمان إدماجهم إدماج� فعاًال في المدارس العادية؛

(ه)     استمرار ّشح التدابير الرامية إلى إدماج ا<طفال ذوي اxعاقة في ا<نشطة الترفيهية والثقافية في   
الدولة الطرف.

في ضوء المادة ٢٣ من االتفاقية وتعليق اللجنة العام رقم ٩(٢٠٠٦) المتعلق بحقوق ا<طفال المعوقين،   -٤٢
هذا  وتعزيز  اxعاقة  مع  التعامل  في  اxنسان  حقوق  على  القائم  النهج  اعتماد  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث 
وبأن  المجتمع،  يضعها  التي  والمواقفية  البيئية  الحواجز  في  تكمن  المعيقة  العوامل  بأن  يعترف  الذي  النهج 
في  فاعلين  ومساهمين  مشاركين  يصبحوا  أن  وبمقدورهم  الخاصة  حقوقهم  اxعاقة  ذوي  ا<طفال  لجميع 

المجتمع. وينبغي للدولة الطرف ما يلي:

(١٤)

(١٦) (١٧) (١٨) (١٩) (٢٠) (٢١) (٢٢) (٢٣) (٢٤)

(٢٥) (٢٦) (٢٧) (٢٨) (٢٩) (٣٠) (٣١) (٣٢) (٣٣) (٣٤) (٣٥)

مع  التعامل  في  االجتماعي  النموذج  يعكس  بما   ٢٠٠٧ لسنة   ٣١ رقم  القانون  من   ٢ المادة  تعديل  (أ)       
اxعاقة؛

نظر�   ،٢٠١٤ لعام  الوطني  التعداد  إطار  في  اxعاقة  ذوي  ا<طفال  عن  مالئمة  بيانات  جمع  تنظيم  (ب)     
<هميتها في وضع برامج وسياسات لهم؛

(ج)       وضـع سياسـة شامـلة من أجـل تطـوير التعليـم الجامع وضمان منحه ا<ولوية على إيداع ا<طفال   
العقلية  اxعاقات  ذوي  ا<طفال  إلى  خاص  بشكل  االلتفات  مع  متخصصة،  مؤسسات  في 

والمتعددة؛

(د)      تشغيل أعداد كافية من المعلمين والمهنيين المتخصصين لتقديم الدعم الفردي لlطفال في   
جميع المدارس، وضمان تدريب جميع المهنيين تدريب� مناسب� ليتمكن جميع ا<طفال ذوي اxعاقة 

من التمتع بصورة فعالة بحقهم في تعليم جامع ذي جودة؛

(ه)     اتخاذ جميع التدابير الالزمة لضمان إدماج ا<طفال ذوي اxعاقة في ا<نشطة الترفيهية والثقافية؛  

الوصم  مكافحة  أجل  من  وا<سر  العامة  وجمهور  الحكومة  تستهدف  توعية  حمالت  تنفيذ  (و)     
االجتماعي والتحامل اللذين يعاني منهما ا<طفال ذوو اxعاقة، وتعزيز صورة إيجابية عن ا<طفال 

والبالغين ذوي اxعاقة؛

(ز)       النظر في التصديق على البروتوكول االختياري التفاقية حقوق ا<شخاص ذوي اxعاقة.  

الصحة والخدمات الصحية

عن  فضًال  ا<طفال،  ووفيات  النفاسية  الوفيات  خفض  صعيد  على  المحرز  الكبير  بالتقدم  اللجنة  ترحب   -٤٣
اعتراف الدولة الطرف بالحاجة إلى مزيد من الجهود لخفض معدل وفيات ا<طفال دون سن الخامسة. وتالحظ 
اللجنة باهتمام أيض� إقرار قانون الضمان االجتماعي المؤقت رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ الذي يمنح ا<طفال الحق في التمتع 

بعدد من إعانات الضمان االجتماعي. لكن قلق� بالغ� يساور اللجنة لما يلي:

(أ)        المعدالت المفزعة لسوء التغذية بين ا<طفال في مخيم الزعتري؛  

(ب)     سـوء التغذيـة الـذي ال يزـال يؤثـر بصـورة أكبـر في ا<طفـال الذيـن يعيشـون في المناطــــــق النائية   
وا<طفال المنتمين <فقر الشرائح السكانية؛

(ج)       ا<مراض المعدية التي ال تزال ا<سباب الرئيسية لمراضة ا<طفال؛  

(د)       تغطية جميع ا<طفال بالتأمين الصحي التي لم تتحقق بعد.  

يمكن  صحي  مستوى  بأعلى  التمتع  في  الطفل  حق  بشأن   (٢٠١٣)١٥ رقم  العام  اللجنة  تعليق  ضوء  في   -٤٤
بلوغه، توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف حصول جميع ا<طفال بالتساوي على خدمات صحية ذات جودة 
ا<طفال  سيما  وال  وتهميش�،  حرمان�  الحاالت  أشد  في  لlطفال  ا<ولوية  منح  إلى  تهدف  تدابير  اعتماد  طريق  عن 
تتخذ  أن  أيض�  الطرف  للدولة  وينبغي  المعدية.  وا<مراض  ا<طفال  تغذية  لسوء  التصدي  طريق  وعن  الالجئين، 

التدابير الالزمة من أجل شمول جميع ا<طفال بالتأمين الصحي على النحو الواجب.

صحة المراهقين

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تجريم اxجهاض في جميع الحاالت بموجب المادة ٣٢١ من قانون العقوبات،   -٤٥
ويساور  للخطر.  حياتهن  تعّرض  مأمونة  غير  بطريقة  الخفاء  في  اxجهاض  إلى  المراهقات  لجوء  إلى  يؤدي  ما 
اللجنة قلق أيض� إزاء عدم توفر معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين صحة المراهقين، بما 

في ذلك عن طريق التثقيف في مجال الصحة الجنسية واxنجابية وتحسين خدمات الصحة العقلية للشباب.

في ضوء تعليق اللجنة العام رقم ٤(٢٠٠٣) المتعلق بصحة المراهقين ونمّوهم في إطار اتفاقية حقوق   -٤٦
الطفل وتعليقها العام رقم ١٥(٢٠١٣) المتعلق بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، تحث 
اللجنة الدولة الطرف على أن تزيل صفة الجرم عن اxجهاض، وأن تراجع تشريعاتها، بشكل خاص من أجل كفالة 
دائم�.  واحترامها  اxجهاض  قرارات  في  ا<طفال  آراء  سماع  تضمن  وأن  الحوامل،  للمراهقات  الفضلى  المصالح 
شاملة  سياسة  الطرف  الدولة  تعتمد  بأن  وتوصي   (٦٥ الفقرة   ،٣/CRC/C/JOR/CO) السابقة بتوصيتها  اللجنة  وتذّكر 
في  واxنجابية  الجنسية  الصحة  مجال  في  التثقيف  إدراج  تضمن  وبأن  واxنجابية،  الجنسية  المراهقين  لصحة 
وا<مراض  المبكر  الحمل  منع  على  بتركيز  والمراهقين،  المراهقات  لفائدة  وتوجيهه  اxلزامية  المدرسية  المناهج 

المنقولة جنسي�.

اsيدز وفيروس نقص المناعة البشرية

البشرية/اxيدز  المناعة  نقص  فيروس  مكافحة  بشأن  الوطنية  االستراتيجية  بالخطة  اللجنة  ترحب   -٤٧
بفيروس  المعرفة  إلى  كبير  بشكل  عموم�  والسكان  المراهقين  افتقار  استمرار  بقلق  تالحظ  أنها  غير   ،(٢٠١٢-٢٠١٦)
المشورة  خدمات  إلى  والفتيات  النساء  وصول  تعّذر  إزاء  أيض�  بالقلق  اللجنة  وتشعر  البشرية/اxيدز.  المناعة  نقص 
ل¯صابة  عرضة  ا<شد  الفئات  على  الذكرية  الواقيات  توزيع  ضمان  وعدم  الحوامل،  رعاية  عيادات  في  والفحص 

بالفيروس، بمن في ذلك المراهقون.

وحقوق  البشرية/اxيدز  المناعة  نقص  بفيروس  المتعلق   (٢٠٠٣)٣ رقم  العام  اللجنة  تعليق  ضوء  في   -٤٨
الطفل، توصي اللجنة بأن تحّسن الدولة الطرف إمكانية الحصول على معلومات وخدمات ذات جودة ومناسبة 
بأن  اللجنة  وتوصي  واxنجابية.  الجنسية  والصحة  البشرية/اxيدز  المناعة  نقص  فيروس  مجال  في  ا<طفال  لسن 
بين  المشترك  المتحدة  ا<مم  برنامج  منها  جهات  من  التقنية  المساعدة  ذلك  سبيل  في  الطرف  الدولة  تلتمس 

منظمات ا<مم المتحدة لمكافحة اxيدز ومنظمة ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

المستوى المعيشي

ترحب اللجنة بالتقدم الهام الذي أحرزته الدولة الطرف على صعيد التنمية البشرية، لكنها تشعر بالقلق   -٤٩
<ن وطأة الفقر في الدولة الطرف تطال ا<طفال أكثر من غيرهم بكثير، و<ن صندوق المعونة الوطنية ما زال ال 
في  العجز  تقليص  إلى  تهدف  مالية  سياسات  اعتماد  <ن  أيض�  بالقلق  اللجنة  وتشعر  كاٍف.  بشكل  يشملهم 
الفترة  في  الفقر  مكافحة  صعيد  على  الطرف  الدولة  أحرزته  الذي  التقدم  في  سلب�  أّثر  الوطنية  الميزانية 
المشمولة بالتقرير. ويساور اللجنة قلق كذلك <ن الكثير من ا<سر الفلسطينية تعيش في فقر في الدولة الطرف 
وضع  إلى  تفتقر  كونها  المجانية  ا<ساسية  الخدمات  أو  الوطنية  المعونة  صندوق  من  االستفادة  عليها  ويتعذر 

قانوني.

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إجراء مشاورات محددة ا<هداف مع ا<سر وا<طفال ومنظمات   -٥٠
االستراتيجيات  تعزيز  أجل  من  ا<طفال  فقر  مسألة  بشأن  الطفل  حقوق  مجال  في  الناشطة  المدني  المجتمع 
منح  تضمن  أن  أيض�  الطرف  للدولة  وينبغي  الفقر.  من  الحد  خطة  في  الطفل  حقوق  إعمال  إلى  الرامية  والتدابير 
ا<طفال الذي يعيشون في فقر ا<ولوية في صندوق المعونة الوطنية وإجراء تقييمات ٣<ثر السياسات والتدابير 
الهادفة إلى تقليص العجز في الميزانية الوطنية على ا<طفال. وتحث اللجنة الدولة الطرف على معالجة الوضع 
لlطفال  المجانية  ا<ساسية  الخدمات  تقديم  وضمان  فيها،  تقيم  التي  الفلسطينية  لlسر  القانوني 

الفلسطينيين وشمولهم في صندوق المعونة الوطنية.

زاي- التعليم واoنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28 و29 و30 و31)

التعليم، بما يشمل التدريب والتوجيه المهنيين

معدل  من  للحد  بالتقرير  المشمولة  الفترة  في  الطرف  الدولة  بذلتها  التي  الجهود  بارتياح  اللجنة  تالحظ   -٥١
التسرب وتطوير التعليم المبكر. لكنها ال تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

عن  فضًال  أردنيين،  غير  وآباء  أردنيات  <مهات  ا<طفال  بينهم  ومـن  ا<ردنييـن،  غيـر  ا<طفـال  تعـرض  (أ)       
ا<حيان،  بعض  في  ا<ردنية،  الجنسية  منهم  ُسحبت  ممن  فلسطيني  أصل  من  لوالدين  ا<طفال 
غير  وهم  الحكومية،  والثانوية  االبتدائية  بالمدارس  بالتحاقهم  يتعلق  فيما  تمييزية  لممارسات 

مؤهلين لالستفادة من التعليم العام المجاني؛

(ب)     محدودية فرص وصول الشابات المتزوجات إلى نظام التعليم؛  

(ج)       مالحظة زيادة في عدد الطالب، وال سيما الفتيان، الذين تسربوا من المدارس <سباب اقتصادية على   
مدار ا<عوام ا<خيرة؛

(د)      استمرار انتشار العنف في المدارس على نطاق واسع، وال سيما ضد ا<طفال ¦باء غير أردنيين.  

تحث اللجة الدولة الطرف على ما يلي:  -٥٢

(أ)       اتخاذ تدابير فورية لضمان تمتع جميع ا<طفال الذين يعيشون فيها بحقهم في تعليم ابتدائي   
مجاني دون تمييز، وتحقيق� لذلك، تعديل التشريعات والتصدي للممارسات التي تؤدي إلى التمييز 

ضد ا<طفال من أصل فلسطيني وا<طفال <مهات أردنيات وآباء غير أردنيين؛

(ب)    ضمان دعم المراهقات الحوامل وا<مهات المراهقات ومساعدتهن على مواصلة تعليمهن في   
المدارس العادية؛

(ج)       اتخاذ التدابير الالزمة لتحسين القدرة على الوصول إلى التعليم وتحسين جودته، وتوفير تدريب ذي   
جودة للمعلمين، بتركيز خاص على المناطق الريفية بغية التصدي لمشكلة التسرب من المدرسة؛

(د)      مواصلة التوسع في تعليم الطفولة المبكرة وفق سياسة شاملة وكلية لرعاية الطفولة المبكرة   
ونمائها.

أهداف التعليم

ترحب اللجنة بالمبادرات الرامية إلى تعميم المنظور الجنساني في التعليم التي وردت في تقرير الدولة   -٥٣
بالقلق  تشعر  لكنها  السلبية.  النمطية  الصور  تتحدى  للمعلمين  وأدلة  مدرسية  كتب  تطوير  وبخاصة  الطرف، 
صورتهن  تقوض  التي  الفتيات،  ضد  الراسخة  السلبية  النمطية  الصور  الستمرار  التصدي  عن  المبادرات  هذه  لقصور 

عن أنفسهن. كما تأسف اللجنة لعدم بذل جهود كافية لتطوير التعليم في مجاَلي التسامح والسالم.

على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث  التعليم،  بأهداف  المتعلق   (٢٠٠١)١ رقم  العام  اللجنة  تعليق  مراعاة  مع   -٥٤
تعزيز الجهود التي تبذلها لتعميم المناهج التعليمية غير القائمة على صور نمطية التي تتصدى لlسباب البنيوية 
جميع المستويات. وتوصي  للتمييز الجنساني، وتعزيز الفرص التعليمية واxنجاز التعليمي للفتيات والفتيات على 
المناهج  في  والسالم  التسامح  مجاَلي  في  التثقيف  xدماج  جهودها  الطرف  الدولة  تكثف  بأن  أيض�  اللجنة 

المدرسية.

حاء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب)-(د) و
(38-40

اoطفال ملتمسو اللجوء واoطفال الالجئون

تثني اللجنة على الدولة الطرف لجميع التدابير التي اتخذتها من أجل التعامل مع التدفق الهائل لالجئين   -٥٥
من  العاملين  ا<طفال  بشؤون  الخاصة  الوطنية  اللجنة  إنشاء  ذلك  في  بما  ا<طفال،  من  ونصفهم  السوريين، 
الالجئين السوريين. لكن اللجنة قلقة إزاء استمرار تعّذر حصول معظم ا<طفال الالجئين السوريين على التعليم، 
القسري،  والزواج  المنزلي  للعنف  النطاق  الواسع  واالنتشار  العمل  في  واالستغالل  التغذية  لسوء  تعرضهم  وإزاء 
التي  المعاملة  إزاء  أيض�  عميق  قلق  اللجنة  ويساور  أردنيين.  شرطة  أفراد  إلى  المنسوبة  العنف  حاالت  بعض  وإزاء 

تتلقاها ا<سر وا<طفال من الالجئين الفلسطينيين الفاّرين من الجمهورية العربية السورية، وبخاصة ما يلي:

(أ)        الموقف الذي تعتمــده السلطات مـنذ كانــــون الثانــي/يناير ٢٠١٣ المتمثل في منع منهجي لدخول   
ا<سر الالجئة الفلسطينية الفاّرة من الجمهورية العربية السورية، فضًال عن ترحيل عشرات ا<طفال 

الفلسطينيين الذين دخلوا البلد وإعادتهم إلى الجمهورية العربية السورية؛

(ب)     حاالت ُمنعت فيها أمهات فلسطينيات فررن من الجمهورية العربية السورية من دخول ا<ردن، في   
حين ُسمح <زواجهن وأطفالهن السوريين بالدخول؛

(ج)     حـاالت ُسمـح فيهـا <طفال أصيـــبوا في الجمهـورية العربيــة السورية بدخول ا<ردن لتلقي العالج   
إلى  جرحى  فلسطينيون  أطفال  فيها  ُرّحل  وحاالت  بالدخول،  <سرهم  التصريح  دون  لكن  الطبي 

الجمهورية العربية السورية، في حين ُسمح <مهاتهم ا<ردنيات بالبقاء في الدولة الطرف.

ا<وضاع  لتحسين  محددة  برامج  وتنفيذ  المالئمة  التدابير  جميع  اتخاذ  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٥٦
والرعاية  التعليم  على  الحصول  على  قدرتهم  منها  أمور  جملة  وضمان  السوريين،  الالجئين  لlطفال  المعيشية 
الصحية والتغذية الجيدة، وحمايتهم من شتى أشكال االستغالل في العمل والعنف، وممارسات الزواج القسري 
أو المبكر فيما يتعلق بالفتيات الصغيرات. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان عدم منع أي طفل الجئ 
فلسطيني فاّر من الجمهورية العربية السورية من دخول ا<ردن أو ترحيله ليعود إلى الجمهورية العربية السورية، 
وعلى ضمان أن يعامل هؤالء ا<طفال أسوًة با<طفال السوريين في الدولة الطرف. وتوصي اللجنة أيض� بأن تصّدق 

الدولة الطرف على االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين لعام ١٩٥١ وبروتوكولها لعام ١٩٦٧.

االستغالل االقتصادي، بما في ذلك عمل اoطفال

ترحب اللجنة بمشروع "مكافحة عمل ا<طفال عن طريق التعليم" الذي أطِلق في تشرين الثاني/نوفمبر   -٥٧
٢٠٠٨، فضًال عن تعيين عشرين ضابط ارتباط في مجال عمل ا<طفال في عام ٢٠١٠، لكنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

وتجارة  الجملة  تجارة  قطاعات  في  العمل  في  رئيسي،  بشكل  فتيان  وهم  ا<طفال،  آالف  استمرار  (أ)        
التجزئة والزراعة، وانتشار عمل ا<طفال على نطاق واسع بين الالجئين السوريين؛

(ب)    مواجهة عدد من الفتيات الالتي يشتغلن عامالت منزليات أوضاع� قاسية، وتعّرضهن بشكل كبير   
ل¯يذاء البدني والجنسي؛

(ج)      تعزيز وحدة عمل ا<طفال لم يؤّد إلى زيادة اxدانات بحق مستغّلي ا<طفال.  

تحث اللجنة الدولة الطرف على تسريع جهودها للقضاء على عمل ا<طفال. وينبغي للدولة الطرف منح   -٥٨
منزليات.  عامالت  يشتغلن  الالتي  الفتيات  وبخاصة  ا<طفال،  عمل  أشكال  أسوأ  من  ا<طفال  النتشال  ا<ولوية 
بأن  أيض�  اللجنة  وتوصي  اقتصادي�.  ا<طفال  مستغّلي  ضد  قضائية  دعاوى  تحريك  ضمان  الطرف  للدولة  وينبغي 
تصّدق الدولة الطرف على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ١٨٩(٢٠١١) المتعلقة بالعمل الالئق للعمال المنزليين، 

وبأن تواصل التماس مساعدة البرنامج الدولي للقضاء على عمل ا<طفال.

أطفال الشوارع

تأسف اللجنة إزاء استمرار ضعف المعرفة فيما يتعلق بظاهرة ا<طفال العاملين في الشوارع وحالتهم،   -٥٩
الشوارع  أطفال  على  القبض  إلقاء  في  الشرطة  استمرار  إزاء  خاص  بقلق  اللجنة  وتشعر  السابقة.  توصياتها  رغم 
واضحة  استراتيجية  إلى  االفتقار  استمرار  وإزاء  ذووهم،  يكفلهم  أن  إلى  الزمن  من  قصيرة  فترات  واحتجازهم 

xعادة تأهيل أولئك ا<طفال وتلبية احتياجاتهم.

مّدهم  بل  الشوارع واحتجازهم،  إلقاء القبض على أطفال  عدم  الطرف على ضمان  اللجنة الدولة  تحث   -٦٠
واللباس  التغذية  من  يكفيهم  بما  وتزويدهم  معهم،  العمل  على  مدربين  مرشدين  طريق  عن  بالمساعدة 
والمأوى، فضًال عن الخدمات االجتماعية والصحية، بما فيها خدمات التعافي وإعادة اxدماج االجتماعي، والفرص 
ما  بحسب  الكامل،  نمائهم  دعم  بغية  الحياتية  المهارات  على  والتدريب  المهني  التدريب  تشمل  التي  التعليمية 

أوصت به اللجنة سابق�.

بيع اoطفال واالتجار بهم واختطافهم

االتجار  لمنع  الوطنية  واالستراتيجية   ،٢٠٠٩ لسنة   ٩ رقم  بالبشر  االتجار  منع  قانون  باعتماد  اللجنة  ترحب   -٦١
ا<طفال  اعتبار  يمكن  ال  أنه  إلى  الحوار  أثناء  اxشارة  وتالحظ  عملها.  وإطار   ٢٠١٠ آذار/مارس  في  ُأطِلقت  التي  بالبشر 
ضحايا االتجار جناة، لكنها تشعر بقلق بالغ إزاء اعتراف الوفد باحتمال إيداع ا<طفال الضحايا في مرافق االحتجاز 
لlطفال  وعبور  وجهة  بلد  تزال  ال  الطرف  الدولة  <ن  أيض�  قلق  اللجنة  ويساور  لهم.  ملجأ  توفر  لعدم  نظر� 
الفترة  في  بالبشر  االتجار  بجرائم  المدانين  ا<شخاص  عدد  و<ن  با<شخاص،  الجنسي  واالتجار  للسخرة  المعرضين 
خدمات  إلى  الضحايا  معظم  أحيل  إذ  االتجار،  لضحايا  المقدمة  الحماية  ولقصور  قليًال،  ظل  بالتقرير  المشمولة 

إيواء تديرها منظمات غير حكومية.

تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لتنفيذ قانون منع االتجار بالبشر رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ تنفيذ�   -٦٢
الجريمة.  خطورة  مع  تتناسب  بهم  عقوبات  وإنزال  وإدانتهم  فعالة  بصورة  با<طفال  المّتجرين  ومالحقة  فعاًال، 
وينبغي للدولة الطرف أن تضمن عدم إيداع أي من ا<طفال الضحايا في مرافق االحتجاز، وإنما تزويدهم بخدمات 

حماية وإعادة تأهيل شاملة، بما فيها المأوى المناسب.

إدارة قضاء اoحداث

تنظر اللجنة بإيجابية إلى إنشاء إدارة شرطة ا<حداث عام ٢٠١١ في العاصمة عّمان من أجل دعم عملية   -٦٣
العدالة اxصالحية، ووضع "برنامج ِفَرق الدمج المجتمعي وا<سري" لتحويل ا<طفال الجانحين، لكنها تشعر 

بالقلق إزاء بقاء السن الدنيا للمسؤولية الجنائية سبع سنوات. ويساورها قلق أيض� إزاء ما يلي:

(أ)         عدم إدراج نص في مشروع قانون ا<حداث xنشاء محاكم أحداث متخصصة، وافتقاره إلى أحكام   
بشأن تقديم المساعدة القانونية المجانية لlطفال، وفرضه عقوبات تقيد الحرية أكثر من تقديمه 
بدائل لالحتجاز، وعدم تعامله مع نتائج عمليات تفتيش مرافق االحتجاز التي يوَدع فيها ا<طفال أو 

متابعة تلك العمليات؛

(ب)     محاكمة ا<طفال في محاكم البالغين في حالة اشترك في ارتكاب الجريمة بالغون وأطفال؛  

(ج)       استمرار وجود ضعف واضح في التعليم المتعلق بعدالة ا<حداث.  

لlحداث  والتأهيلية  اxصالحية  للعدالة  نظام  لوضع  جهودها  الطرف  الدولة  تعزز  بأن  اللجنة  توصي   -٦٤
يتماشى تماشي� كامًال مع االتفاقية، وبخاصة المواد ٣٧ و٣٩ و٤٠، ومع معايير ذات صلة أخرى، ومع تعليق اللجنة 
العام رقم ١٠(٢٠٠٧) المتعلق بحقوق الطفل في قضاء ا<حداث. وبصورة خاصة، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما 

يلي:

إلى  الجنائية  المسؤولية  سن  ترفع  ا<حداث  قانون  لمشروع  معدلة  صيغة  اعتماد  في  التعجيل  (أ)        
مستوى مقبول دولي�، بحسب ما أوصت به اللجنة سابق�؛

(ب)     ضمان أن القانون الجديد ينص على إنشاء محاكم أحداث متخصصة تركز على العدالة اxصالحية   
الدعاوى  وطيلة  اxجراءات  من  مبكرة  مرحلة  في  لlطفال  المجانية  القضائية  المساعدة  وتقدم 

القضائية؛

(ج)       ضمان اللجوء إلى االحتجاز، بما في ذلك االحتجاز رهن المحاكمة، كتدبير أخير و<قصر وقت ممكن،   
بغية  منتظمة  بصورة  التدبير  هذا  مراجعة  وضمان  الخطورة،  شديدة  الجرائم  قضايا  في  حتى 
سحبه. وينبغي أن ُتمنح ا<ولوية ما أمكن إلى التدابير البديلة لالحتجاز، مثل التحويل أو إطالق السراح 

تحت المراقبة أو الوساطة أو اxرشاد أو خدمة المجتمع؛

(د)      تعيين قضاة متخصصين لlطفال وضمان تلّقيهم التعليم والتدريب المالئمين؛  

(ه)     االستفادة من أدوات المساعدة التقنية التي وضعها الفريق المشترك بين الوكاالت المعني بقضاء   
والجريمة  بالمخدرات  المعني  المتحدة  ا<مم  مكتب  ومنها  فيه،  العضو  والجهات  ا<حداث 
الحكومية،  غير  والمنظمات  اxنسان  لحقوق  السامية  المتحدة  ا<مم  ومفّوضية  واليونيسيف 

والتماس المساعدة التقنية في مجال عدالة ا<حداث من أعضاء الفريق.

اoطفال ضحايا الجرائم والشهود عليها

توصي اللجنة أيض� بأن تضمن الدولة الطرف وضع ا<حكام وا<نظمة القانونية المناسبة من أجل توفير   -٦٥
الحماية المطلوبة بموجب االتفاقية إلى جميع ا<طفال ضحايا الجرائم و/أو الشهود عليها، مثل ا<طفال ضحايا 
هذه  على  الشهود  وا<طفال  واالتجار،  واالختطاف  واالقتصادي،  الجنسي  واالستغالل  المنزلي،  والعنف  اxيذاء، 
الجرائم، وبأن تراعي بصورة كاملة المبادئ التوجيهية بشأن العدالة في ا<مور المتعلقة با<طفال ضحايا الجريمة 

والشهود عليها.

طاء- التصديق على البروتوكول االختياري المتعلق بإجراء تقديم البالغات

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء   -٦٦
تقديم البالغات، في سبيل المضي في تعزيز إعمال حقوق الطفل.

ياء- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق اsنسان

الصكوك  على  تصدق  بأن  الطفل،  حقوق  إعمال  تعزيز  في  المضي  سبيل  في  الطرف،  الدولة  اللجنة  توصي   -٦٧
االختفاء  من  ا<شخاص  جميع  لحماية  الدولية  االتفاقية  وهي  بعد،  إليها  تنضم  لم  التي  اxنسان  لحقوق  ا<ساسية 
البروتوكوالت  عن  فضًال  أسرهم،  وأفراد  المهاجرين  العمال  جميع  حقوق  لحماية  الدولية  واالتفاقية  القسري، 
بالحقوق  الخاص  الدولي  والعهد  والسياسية،  المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  من  بكل  الملحقة  االختيارية 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب 

وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق ا<شخاص ذوي اxعاقة.

كاف- المتابعة والنشر

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الالزمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في   -٦٨
العليا  والمحكمة  المعنية  والوزارات  والبرلمان  الدولة  رأس  إلى  إحالتها  منها  بوسائل  الختامية،  المالحظات  هذه 

والسلطات المحلية للنظر فيها على النحو الالزم واتخاذ مزيد من اxجراءات بشأنها.

التي  الخطية  والردود  والخامس  الرابع  الدوريين  للتقريرين  الجامع  التقرير  ُيتاح  بأن  أيض�  اللجنة  وتوصي   -٦٩
منها  بطرق  البلد،  بلغات  واسع  نطاق  على  الختامية)  الصلة (المالحظات  ذات  والتوصيات  الطرف  الدولة  قدمتها 
ومجموعات  اxعالم  ووسائل  المدني  المجتمع  ومنظمات  العامة  لجمهور  الحصر،  ال  المثال  سبيل  على  اxنترنت 
بها  الملحقة  االختيارية  والبروتوكوالت  االتفاقية  بشأن  النقاش  إثارة  بغية  وا<طفال،  المهنية  والفئات  الشباب 

والتوعية بها وتنفيذها ورصدها.

الم- التقرير المقبل

ُتدرج  وأن   ٢٠١٩ حزيران/يونيه   ٢٢ بحلول  السادس  الدوري  تقريرها  تقدم  أن  إلى  الطرف  الدولة  اللجنة  تدعو   -٧٠
المنسقة  التوجيهية  للمبادئ  يمتثل  أن  للتقرير  وينبغي  الختامية.  المالحظات  هذه  متابعة  عن  معلومات  فيه 
٢٠١٠ (CRC/C/٥٨/Rev.٢ و ١ تشرين ا<ول/أكتوبر  لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في 

Corr.١)، وأّال يتجاوز عدد كلماته ٢٠٠ ٢١ كلمة (انظر قرار الجمعية العامة ٢٦٨/٦٨ المؤرخ ٩ نيسان/أبريل ٢٠١٤، الفقرة ١٦). 
وفي حالة تجاوز التقرير المقدم العدد المحدد للكلمات، سُيطلب إلى الدولة الطرف اختصاره وفق� للقرار المشار 
إليه أعاله. وفي حالة لم تتمكن الدولة الطرف من مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، ال يمكن ضمان ترجمة التقرير 

<غراض النظر فيه من جانب هيئة المعاهدة.

للشروط  وفق�  المستجدات  آخر  تتضمن  أساسية  وثيقة  تقديم  إلى  أيض�  الطرف  الدولة  اللجنة  وتدعو   -٧١
اعتمدها  التي  التقارير،  لتقديم  المنسقة  التوجيهية  المبادئ  في  الواردة  المشتركة  ا<ساسية  بالوثيقة  المتعلقة 
االجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق اxنسان في حزيران/يونيه ٢٠٠٦ (HRI/GEN/٢/Rev.٦، الفصل 
ا<ول). وال ينبغي أن يتجاوز عدد كلمات الوثيقة ا<ساسية ٤٠٠ ٤٢ كلمة، كما حددته الجمعية العامة في قرارها ٢٦٨/٦٨ 

(الفقرة ١٦).

ُتجمع  التي  البيانات  وتحلل  البيانات،  لجمع  ومركزي�  شامًال  نظام�  الطرف  الدولة  تنشئ  بأن  اللجنة  توصي   -٧
الستخدامها كأساس لتقييم التقدم المحرز والمساعدة في تصميم سياسات وبرامج لتنفيذ البروتوكول االختياري. 
االجتماعية  والخلفية  والقومي  اxثني  وا<صل  الجغرافي  والموقع  والجنس  السن  حسب  البيانات  تصنيف  وينبغي 
عدد  عن  بيانات  جمع  أيض�  وينبغي  االختياري.  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  تحليل  تسهيل  أجل  من  االقتصادية، 
المالحقات القضائية واxدانات، مصنفة حسب طبيعة الجريمة. وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف تعاونها التقني 

في ذلك الصدد مع جهات منها منظمة ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج ا<مم المتحدة اxنمائي.

رابعS- تدابير التنفيذ العامة

خطة العمل الوطنية

سيما  وال  االختياري،  البروتوكول  بتنفيذ  صلة  لها  شتى  وطنية  وخطط  استراتيجيات  وجود  اللجنة  تالحظ   -٨
االستراتيجية الوطنية لمنع االتجار بالبشر. ولكنها تشعر مع ذلك بالقلق إزاء عدم وجود اتساق أو تنسيق جيد فيما بين 

تلك االستراتيجيات، ما يؤثر في قدرة الدولة الطرف على التصدي لجميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري.

التي  المسائل  جميع  معالجة  إلى  تحديد�  تهدف  وطنية  عمل  خطة  الطرف  الدولة  تضع  بأن  اللجنة  توصي   -٩
يشملها البروتوكول االختياري، وبأن تضع أهداف� ومؤشرات واضحة وُتوفر الموارد البشرية والمالية المناسبة من أجل 
البروتوكول  أحكام  جميع  بتنفيذ  خاص�  اهتمام�  تولي  أن  لها  ينبغي  بذلك،  الطرف  الدولة  قيام  ولدى  تنفيذها. 
االختياري، مع مراعاة الوثائق الختامية التي اعتمدها المؤتمر العالمي لمكافحة االستغالل الجنسي لlطفال <غراض 

تجارية في ا<عوام ١٩٩٦ و٢٠٠١ و٢٠٠٨ في ستوكهولم، ويوكوهاما باليابان، وريو دي جانيرو بالبرازيل، على التوالي.

التنسيق والتقييم   

تالحظ اللجنة تقاسم عدة وزارات مسؤولية تنفيذ البروتوكول االختياري، واضطالع المجلس الوطني لشؤون   -١٠
ا<سرة والمجلس ا<على لشؤون ا<شخاص المعوقين بدور أيض� في ذلك الصدد، لكنها تشعر بالقلق إزاء االفتقار إلى 

آلية مخصصة تحديد� لتنسيق عملية تنفيذ البروتوكول االختياري وتقييمها.

توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف آلية تنسيق قادرة على االضطالع بالقيادة واxشراف العام الفعال على   -١١
وتنفيذها،  الطفل  حقوق  مجال  في  السياسات  بوضع  ُتعنى  التي  المختلفة  والوزارات  الوكاالت  بين  التنسيق  صعيد 

وبرصد تنفيذ البروتوكول االختياري.

النشر والتوعية   

يساور اللجنة القلق إزاء االفتقار إلى أنشطة منهجية وشاملة لنشر البروتوكول االختياري بحد ذاته والتوعية   -١٢
به، <ن ذلك ُيسهم في تدّني مستوى فهم الجرائم المشمولة به بين الناس عامة وا<طفال والفئات المهنية العاملة 
مع ا<طفال ومن أجلهم. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء استمرار التستر على جرائم بيع ا<طفال واستغاللهم في 
البغاء وفي المواد اxباحية والتكتم عنها إلى حد بعيد، نظر� إلى الحساسية االجتماعية الثقافية التي تحيط بها في 

الدولة الطرف.

توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها لنشر أحكام البرتوكول االختياري على نطاق واسع بين الناس   -١٣
عامة، بمن فيهم ا<طفال - بطريقة مواتية لهم - وأسرهم ومجتمعاتهم المحلية. وينبغي للدولة الطرف أيض� ما 

يلي:

وضع برامج تثقيفية مراعية لنوع الجنس بشأن التدابير والمساعدة وآليات اxبالغ الرامية إلى منع  (أ)   
مع  وثيق  بتعاون  وذلك  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  للجرائم  ضحايا  ا<طفال  وقوع 

المجتمعات المحلية وا<طفال الضحايا؛

االبتدائي  التعليم  مناهج  في  منظمة  بصورة  االختياري  بالبروتوكول  المتصلة  المسائل  إدراج  (ب)   
والثانوي؛

الشرطة  أفراد  سيما  وال  الصلة،  ذات  المهنية  الفئات  جميع  بين  االختياري  البروتوكول  نشر  (ج)    
الوطني  المجلس  وأعضاء  االجتماعيين  وا<خصائيين  اxعالم  وممثلي  العاّمين  والمدعين  والقضاة 

لشؤون ا<سرة والوزارات المعنية.

التدريب

ترحب اللجنة بأنشطة التدريب في مجال االتجار بالبشر التي ُنّظمت للقضاة والمدعين العاّمين بالتعاون مع   -١٤
في  الرسمية  الحدودية  النقاط  في  العاملين  الموظفين  وبتدريب  حكومية،  غير  ومنظمات  دولية  حكومية  منظمات 
كافية  غير  تزال  ال  االختياري  البروتوكول  على  التدريب  أنشطة  <ن  بالقلق  تشعر  لكنها  االتجار،  ضحايا  تحديد  مجال 

بشكل عام وال تصل إلى جميع المهنيين العاملين مع ا<طفال ومن أجلهم.

المشمولة  المجاالت  جميع  على  التخصصات  متعددة  تدريب  برامج  الطرف  الدولة  تضع  بأن  اللجنة  توصي   -١٥
المصلحة.  أصحاب  من  وغيرها  المحلية  المجتمعات  مشاركة  على  تقوم  عملية  طريق  عن  االختياري  بالبروتوكول 
ومن  ا<طفال  مع  يعملون  وأفراد  ومؤسسات  مهنية  فئات  من  الشأن  أصحاب  لجميع  التدريب  هذا  إتاحة  وينبغي 
أجلهم. وتوصي اللجنة كذلك بأن تكفل الدولة الطرف إجراء تقييم منهجي لجميع برامج التدريب على البروتوكول 

االختياري بغية تعزيز تأثيرها ومدى أهميتها.

تخصيص الموارد   

للخطط  الالزمة  الموارد  توفر  لضمان  سنوية  منح�  يخصص  العامة  الموازنة  قانون  أن  اللجنة  تالحظ   -١٦
الميزانية  مخصصات  عن  معلومات  وجود  لعدم  تأسف  لكنها  الطفل،  بحقوق  المتعلقة  الوطنية  واالستراتيجيات 

المرصودة بوضوح <نشطة مصممة تحديد� لتنفيذ البروتوكول االختياري من قبل الوزارات المعنية.

بطرق  االختياري،  البروتوكول  لتنفيذ  واضحة  ميزانية  مخصصات  الطرف  الدولة  تحدد  بأن  اللجنة  توصي   -١٧
منها رصد مخصصات من الميزانية العادية للموارد البشرية والتقنية والمالية الالزمة لوضع برامج تتصل بأحكام 
البروتوكول االختياري، وال سيما في مجال التحقيقات الجنائية والمساعدة القانونية والتعافي البدني والنفسي 

للضحايا.

منع بيع اoطفال واستغاللهم في البغاء وفي المواد اsباحية (الفقرتان 1   -Sخامس
و2 من المادة 9)

التدابير المعتمدة لمنع وقوع الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول االختياري

خاص  وبشكل  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  لمنع  ات³ِخذت  التدابير  بعض  أن  اللجنة  تالحظ   -١٨
لمنع وصول ا<طفال إلى المواد اxباحية على اxنترنت، لكنها تشعر بالقلق الستمرار النقص في التدابير الوقائية 
ا<سباب  تحديد  إلى  الهادفة  التدابير  عن  فضًال  جنسي�،  ا<طفال  الستغالل  التصدي  أجل  من  ا<هداف  المحددة 
خاصة،  وبصورة  لها.  والتصدي  الجرائم  تلك  وحجم  االختياري  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  لجميع  الجذرية 

تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ)        عدم تقديم تعريف أو قائمة معايير لتحديد فئة "ا<سر المعرضة" للعنف المنزلي، على الرغم من   
أن وزارة التنمية االجتماعية وضعت قاعدة بيانات بها؛

(ب)    عدم كفاية التدابير المتخذة لمكافحة التمييز والعنف القائمين على نوع الجنس، اللذين يشّكالن   
عامَلين رئيسيين في بيع ا<طفال واستغاللهم في البغاء وفي المواد اxباحية. وفي هذا الصدد، 
تعرب اللجنة عن قلق شديد إزاء حجم التمييز والعنف الممارسين ضد الفتيات في الدولة الطرف؛

(ج)      النقص الكبير فيما ُنّفذ أثناء الفترة المشمولة بالتقرير من أنشطة محددة تستهدف ا<طفال في   
أوضاع هشة، مثل ا<طفال الالجئين المعرضين بشكل خاص لالستغالل الجنسي واالتجار.

توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف نهج� شامًال ومحدد ا<هداف يتصدى لlسباب الجذرية للجرائم   -١٩
اللجنة  تحث  خاصة،  وبصورة  هشاشة.  ا<وضاع  أكثر  في  ا<طفال  على  ويركز  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة 

الدولة الطرف على ما يلي:

(أ)         تعزيز استراتيجيات الحد من الفقر وتدابير الحماية االجتماعية الداعمة لlسر المحرومة والمهمشة،   
دعم  أجل  من  ا<طفال،  حول  تتمحور  التي  المبكر  التدخل  برامج  لتنفيذ  معايير  وضع  طريق  عن 

الوالدين لالضطالع على نحو أفضل بمسؤولياتهم في رعاية ا<طفال وحمايتهم؛

(ب)    اجتثاث التمييز والعنف القائمين على نوع الجنس، وبشكل خاص إلغاء ما ال يزال نافذ� من قوانين   
تمّيز ضد النساء والفتيات، وتجريم جميع أشكال العنف المنزلي، بما فيها االغتصاب الزوجي، دون 

مزيد من اxبطاء؛

عامة،  توعية  برامج  وتنفيذ  االختياري  بالبروتوكول  المشمـولة  للجـرائم  الجـذرية  لlسبـاب  التصـدي  (ج)       
خاص  بشكل  المعرضين  ضعف�  ا<طفال  أشد  هوية  تحديد  أجل  من  عامة،  حوارات  عن  فضًال 
للوقوع ضحايا للجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري، بمن فيهم ا<طفال الذين يعيشون في 
فقر وا<طفال المهاجرون والالجئون ومجهولو النسب، وحمايتهم وتزويدهم بما يلزم من دعم 

ومساعدة؛

(د)     تعزيز الوعي بالقواعد والمفاهيم االجتماعية المتعلقة باستغالل ا<طفال في البغاء وفي المواد   
اxباحية وفهمها بغية تغيير مواقف ا<شخاص الذين يطلبون الخدمات الجنسية وسلوكهم.

بيع اoطفال

تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء انتشار ممارسة الزواج المبكر والقسري على نطاق واسع في الدولة الطرف،   -٢٠
وهي ممارسة تصل أحيان� إلى حد بيع ا<طفال. وتشعر اللجنة بقلق خاص أيض� إزاء التقارير التي تتحدث عن فتيات 
زواج  يسمى  ما  أجل  من  ا<ردن  إلى  ُيرَسلن  العمر،  من  عشرة  الحادية  تتجاوز  لم  من  منهن  صغيرات،  عراقيات 
المتعة، وهو زواج ينتهي بعد مدة محددة مسبق� تتلقى فيه ا<سرة مبلغ� مالي� مقابل الفتاة ويتمكن "الزوج" من 
عصابات  في  قسر�  أقحموهن  الفتيات  هؤالء  بعض  "أزواج"  بأن  أيض�  التقارير  وتفيد  جنسي�.  واستغاللها  إيذائها 

االتجار بالبشر. 

للحظر  الفعال  التطبيق  لضمان  وفورية  صارمة  تدابير  اعتماد  على  بقوة  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢١
القانوني لزواج ا<طفال. وبصورة خاصة، ينبغي للدولة الطرف ما يلي:

(أ)       ضمان مساءلة جميع الضالعـين فـي بيـع الفتيـات <غـراض الـزواج القســــري واxيــذاء الجنســـــــي   
واالستغالل الجنسي، وإنزال عقوبات بهم تتناسب مع جسامة الجريمة؛

(ب)     وضع نظام فعال وتنفيذه بالتعاون مع بلدان الجوار من أجل منع بيع الفتيات <غراض الزواج المبكر   
أو القسري.

أطفال السياحة بدافع ممارسة الجنس مع 

إجراءات  أو  تشريعات  أي  اعتماد  لعدم  تأسف  لكنها   ،(١٩٩٨ لعام   ٢٠ السياحة (رقم  قانون  اللجنة  تالحظ   -٢٢
محددة من أجل منع ظاهرة السياحة بدافع ممارسة الجنس مع أطفال، ا¦خذة في الزيادة في الدولة الطرف، 

ومكافحتها بشكل كامل.

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان اتخاذ تدابير فاعلة من أجل منع السياحة بدافع ممارسة الجنس   -٢٣
على  الدعوة  مجال  في  أنشطة  تنّفذ  أن  أيض�  الطرف  للدولة  وينبغي  فعالة.  بصورة  ومكافحتها  ا<طفال  مع 
تنشر  وأن  ا<طفال،  مع  الجنس  ممارسة  بدافع  السياحة  عن  الناجمة  الضارة  ا¦ثار  لتبيان  السياحة  صناعة  صعيد 
تشجع  وأن  السياحة،  ووكاالت  السفر  وكالء  أوساط  في  واسع  نطاق  على  السياحة  <خالقيات  العالمية  المدونة 

تلك الشركات على توقيع مدونة قواعد السلوك لحماية ا<طفال من االستغالل الجنسي في السفر والسياحة.

حظر بيع اoطفال واستغاللهم في المواد اsباحية وفي البغاء، والمسائل   -Sسادس
ذات الصلة (المادة 3، والفقرتان 2 و3 من المادة 4، والمواد 5 و6 و7)

أو الجزائية القائمة القوانين واللوائح الجنائية 

بعض  إدراج  رغم  بعد،  بالكامل  االختياري  للبروتوكول  تمتثل  لم  الطرف  الدولة  أن  بقلق  اللجنة  تالحظ   -٢٤
جسم  بأعضاء  االنتفاع  وقانون   ٢٠٠٩ لعام   ٩ رقم  بالبشر  االتجار  منع  قانون  مثل  الوطنية،  القوانين  في  أحكامه 

اxنسان رقم ٢٣ لعام ١٩٧٧. وبصورة خاصة، تالحظ اللجنة بقلق ما يلي:

ـ³ن قانــون العقــــوبات تعريف� واضــــح� لجريمة استغالل ا<طفال في البغاء، أو عقوبات  (أ)       عدم تضمـ  
تتناسب مع جسامة الجريمة؛

في  ا<طفال  استغالل  على  تنطبق  التي  العقوبات،  قانون  من   ٣١٠ المادة  في  ازدرائية  عبارات  ورود  (ب)     
بفساد  "المعروفات  من  اعُتبرن  إن  للفتيات  الجنسي  االستغالل  لتبرير  ُتستخدم  أن  يمكن  البغاء، 

ا<خالق"؛

الحيازة  تجريم  أو  اxباحية  المواد  في  ا<طفال  استغالل  جريمة  إلى  محدد  بشكل  اxشارة  عدم  (ج)      
المواد  ببيع  تتعلق  التي  العقوبات  قانون  من   ٣١٩ المادة  في  بأطفال  تتعلق  إباحية  لمواد  الخاصة 

البذيئة أو المفِسدة لlخالق وتوزيعها؛

(د)     عدم تطرق تشريعات الدولة الطرف إلى جميع أشكال بيع ا<طفال الواردة في المادتين ٢ و٣ من   
البروتوكول االختياري، وهي جريمة مشابهة لالتجار با<شخاص لكنها ليست متطابقة معها.

البرتوكول  من  و٣   ٢ للمادتين  بالكامل  ليمتثل  العقوبات  قانون  تنقح  أن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢٥
االختياري. وبصورة خاصة، ينبغي للدولة الطرف ما يلي:

من  ٢(ب)  المادة  عليه  نصت  كما  البغاء  في  ا<طفال  الستغالل  تعريف�  العقوبات  قانون  تضمين  (أ)       
البروتوكول االختياري، وضمان أن القانون ينص على عقوبات مناسبة للجريمة ويفرضها؛

(ب)     إزالة جميع ا<حكام االزدرائية من قانون العقوبات دون إبطاء، وضمان أن القانون ينص على عقوبات   
تتناسب مع جسامة الجريمة وال يتيح أي أعذار لمرتكبي الجرائم؛

تتعلق  التي  اxباحية  المواد  حيازة  مجرد  تجريم  وضمان  العقوبات،  قانون  من   ٣١٩ المادة  تعديل  (ج)      
بأطفال؛

(د)       تعريف جميع أشكال بيع ا<طفال وتجريمها على النحو السليم.  

المالحقة القضائية

يساور اللجنة قلق بالغ إزاء التقارير العديدة التي تفيد بإجبار الفتيات الالجئات السوريات على البغاء.  -٢٦

في  البغاء  على  ُأجبرن  الالتي  الفتيات  xنقاذ  فاعلية  أكثر  تدابير  اتخاذ  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢٧
تقريرها  في  تورد  أن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  وتحث  العدالة.  إلى  الجرائم  هذه  مرتكبي  وإحالة  الطرف  الدولة 
ولوحقوا  عليهم  القبض  ُألقي  الذين  ا<شخاص  عدد  عن  تفصيلية  معلومات  االتفاقية  بموجب  المقدم  المقبل 

قضائي� وُأحيلوا إلى العدالة وأدينوا، فضًال عن العقوبات التي ُأنِزلت بهم.

مسؤولية اoشخاص االعتباريين 

االتجار  منع  قانون  من   ١١ المادة  بموجب  االعتباريين  ا<شخاص  بمسؤولية  تعترف  الدولة  أن  اللجنة  تالحظ   -٢٨
بالبشر رقم ٩ لعام ٢٠٠٩، لكن القلق يساورها <ن القوانين ال تنص صراحة على مسؤولية ا<شخاص االعتباريين في 

الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري.

ن الدولة الطرف مسؤولية ا<شخاص االعتباريين الضالعين في أي جرائم مشمولة  توصي اللجنة بأن ُتضمِّ  -٢٩
الجرائم  خطورة  مع  تتناسب  قانونية  عقوبات  تفرض  وأن  صريح،  بشكل  التشريعات  في  االختياري  بالبروتوكول 

المرتَكبة.

الوالية القضائية خارج اsقليم وتسليم المجرمين

تعرب اللجنة عن القلق <ن تشريعات الدولة الطرف ال تزال غير واضحة بشأن فرض واليتها القضائية خارج   -٣٠
الذين  ا<شخاص  تسليم  وإمكانية  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  بجميع  يتعلق  فيما  إقليمها 

يرتكبون جرائم يشملها البروتوكول االختياري.

القضائية  واليتها  فرض  من  نها  تمكِّ المحلية  تشريعاتها  أن  ضمان  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣١
وممارستها خارج إقليمها فيما يتعلق بجميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري. وتوصي اللجنة أيض� بأن 
تستخدم الدولة المادة ٥ من البروتوكول االختياري أساس� قانوني� لتسليم المجرمين في حال عدم وجود اتفاق 

ثنائي.

سابعS- حماية حقوق اoطفال الضحايا (المادة 8، والفقرتان 3 و4 من المادة 9)

التدابير المعتمدة لحماية حقوق اoطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول 
االختياري ومصالحهم

استخدام  تجيز  التي  الجزائية  المحاكمات  أصول  قانون  من   ١٥٩ المادة  أحكام  إلى  بإيجابية  اللجنة  تنظر   -٣٢
اللجنة  لكن  بشهادتهم.  اxدالء  عند  العمر  من  عشرة  الثامنة  يكملوا  لم  الذين  للشهود  حمايًة  الحديثة  التقنية 
تشعر بالقلق إزاء عدم تزويد ا<طفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري بمساعدة قضائية مجانية 

أو دعم من أخصائيين نفسيين واجتماعيين معنيين با<طفال أثناء إجراءات العدالة الجنائية.

في ضوء الفقرة ٣ من المادة ٩ في البروتوكول االختياري، تحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة حماية   -٣٣
وبصورة  عليها.  والشهود  االختياري  البروتوكول  بموجب  المحظورة  الجرائم  ضحايا  لlطفال  كاملة  تشريعية 

خاصة، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

وحماية  والمحاكمة  التحقيق  إجراءات  طيلة  لهم  مراعية  بطريقة  الضحايا  ا<طفال  معاملة  (أ)      
خصوصيتهم؛

واجتماعيين  نفسيين  أخصائيين  من  ودعم  مجانية  قانونية  بمساعدة  الضحايا  ا<طفال  تزويد  (ب)    
معنيين با<طفال أثناء إجراءات العدالة الجنائية؛

وجلسات  القضائية  والمالحقة  التحقيق  أثناء  عليه  والمدعى  الطفل  بين  المباشر  االتصال  تجنب  (ج)      
لعمليات  الفعلي  االستخدام  لضمان  والمالية  والتقنية  البشرية  الموارد  كل  وتوفير  االستماع، 

التحقيق السرية؛

(د)      اتخاذ تدابير قانونية وعملية لكفالة حماية ا<طفال الشهود من ا<عمال االنتقامية.  

تعافي الضحايا وإعادة إدماجهم

غير  المنظمات  اتخذتها  التي  والتدابير   ٢٠٠٧ الثاني/يناير  كانون  في  ا<سري  الوفاق  دار  افتتاح  اللجنة  تالحظ   -٣٤
الحكومية التي سلط تقرير الدولة الطرف الضوء عليها، لكنها تأسف لعدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة 
وتدابير  والنفسي،  البدني  والتعافي  االجتماعي  اxدماج  إعادة  في  المساعدة  صعيد  على  الدولة  مستوى  على 
تيسير الحصول على المعلومات ذات الصلة بهذه الخدمات. وعالوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء النقص في 
إيداع  إلى  يؤدي  ما  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  لضحايا  المخصصة  المباشر  المأوى  خدمات  توفير 

الضحايا ا<طفال في مرافق االحتجاز.

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:  -٣٥

دون  االحتجاز  مرافق  من  االختياري  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  ضحايا  ا<طفال  جميع  إخراج  (أ)       
إبطاء؛

ومساعدة  مالئم  بمأوى  االختياري  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  ضحايا  ا<طفال  تزويد  ضمان  (ب)     
مالئمة من أجل إعادة إدماجهم االجتماعي وتعافيهم البدني والنفسي؛

(ج)      طلب المساعدة التقنية من اليونيسيف والمنظمة الدولية للهجرة في تنفيذ هذه التوصيات.  

ثامنS- المساعدة والتعاون على الصعيد الدولي (المادة 10)

االتفاقات المتعددة اoطراف والثنائية واsقليمية

تواصل  أن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تشجع  االختياري،  البروتوكول  من   ١٠ المادة  من   ١ الفقرة  ضوء  في   -٣٦
تعزيز التعاون الدولي عن طريق ترتيبات متعددة ا<طراف وإقليمية وثنائية، وبخاصة مع بلدان الجوار، بوسائل منها 
المشمولة  الجرائم  منع  على  القدرة  زيادة  بغية  الترتيبات،  هذه  وتنفيذ  لتنفيذ  الالزمة  وا¦ليات  اxجراءات  تعزيز 

بالبروتوكول االختياري والكشف عنها والتحقيق فيها ومالحقة المسؤولين عن أي منها قضائي� ومعاقبتهم.

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعاونها مع وكاالت ا<مم المتحدة وبرامجها، مثل منظمة   -٣٧
إلى  تهدف  تدابير  وتنفيذ  وضع  في  الحكومية،  غير  المنظمات  عن  فضًال  للطفولة (اليونيسيف)،  المتحدة  ا<مم 

تنفيذ البروتوكول االختياري بصورة فعالة.

تاسعS- المتابعة والنشر

التوصيات،  لهذه  الكامل  التنفيذ  لضمان  الالزمة  التدابير  جميع  الطرف  الدولة  تتخذ  بأن  اللجنة  توصي   -٣٨
بوسائل منها إحالتها إلى الملك والوزارات الحكومية المعنية والبرلمان والسلطات الوطنية والمحلية، فضًال عن 

المحكمة العليا، للنظر فيها على النحو الالزم واتخاذ مزيد من اxجراءات بشأنها.

الطرف  الدولة  قدمتها  التي  الخطية  والردوُد  التقريُر  واسع  نطاق  على  ُيتاح  بأن  اللجنة  وتوصي   -٣٩
والمالحظات الختامية ذات الصلة التي اعتمدتها اللجنة، بما في ذلك عن طريق اxنترنت، للناس عامة ولمنظمات 
المجتمع المدني ومجموعات الشباب والفئات المهنية وا<طفال، بغية إثارة النقاش بشأن البروتوكول االختياري 

والتوعية به وتنفيذه ورصده.

عاشر�- التقرير المقبل

عمًال بالفقرة ٢ من المادة ١٢ من البروتوكول االختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تورد مزيد� من   -٤٠
المعلومات عن تنفيذ البروتوكول االختياري في تقريرها الدوري المقبل الذي سُيقدم عمًال بالمادة ٤٤ من اتفاقية 

حقوق الطفل.

ثالثS-  تدابير التنفيذ العامة

التنسيق

وزارة  وأن  االختياري  البروتوكول  تنفيذ  عن  الرئيسية  المسؤولية  تتحمل  الدفاع  وزارة  أن  اللجنة  تالحظ   -٥
مكلفة  هيئة  وجود  عدم  إزاء  يساورها  القلق  ولكن  الصدد،  ذلك  في  أيض�  المسؤولية  من  شيئ�  تتحّمل  الداخلية 

بتنسيق التنفيذ الشامل والفعال للبروتوكول االختياري في عموم الدولة الطرف.

البروتوكول  تنفيذ  عن  الكلية  بالمسؤولية  ُيكلف  حكومي  كيان  تعيين  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٦
االختياري، وعلى إنشاء آلية مؤسسية لتنسيق تنفيذ البروتوكول االختياري على نحو فعال فيما بين الوزارات وغيرها 

من الكيانات الحكومية والشركاء الحكوميين.

تخصيص الموارد

تأسف  لكنها  لالجئين،  المساعدة  تقديم  أجل  من  ضخمة  موارد  تنفق  الطرف  الدولة  أن  اللجنة  تالحظ   -٧
لعدم توفر معلومات عن مخصصات الميزانية المرصودة لتنفيذ البروتوكول االختياري.

توصي اللجنة بأن ترصد الدولة الطرف مخصصات ميزانية كافية لتنفيذ البروتوكول االختياري على وجه   -٨
التحديد.

النشر والتوعية

المصلحة  أصحاب  على  وتوزيعه  الرسمية  الجريدة  في  االختياري  البروتوكول  نشر  اللجنة  تالحظ   -٩
المتخذة  التدابير  كفاية  لعدم  تأسف  لكنها  االختياري،  البروتوكول  يشملها  التي  المجاالت  في  المتخصصين 
للجرائم  ضحايا  ا<طفال  وقوع  إلى  تؤدي  قد  التي  وا<خطار  اxبالغ،  آليات  سيما  وال  وأحكامه،  بمبادئه  للتوعية 

المشمولة بالبروتوكول االختياري، وهو ما اعترفت به الدولة الطرف نفسها.

توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف نشر مبادئ البروتوكول االختياري وأحكامه على نطاق واسع بين   -١٠
الناس عامة وبين ا<طفال وأسرهم.

التدريب

ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لوضع برامج لتدريب أفراد القوات المسلحة والشرطة،   -١١
وxذكاء الوعي بحقوق اxنسان والقانون الدولي اxنساني بين أفراد قواتها ا<منية. لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم 

تلقي فئات أخرى من المهنيين ذوي الصلة تدريب� مناسب� على أحكام البروتوكول االختياري.

ا<طفال،  بشؤون  ُيعنون  الذين  للمهنيين  االختياري  البروتوكول  أحكام  على  تدريب  بتوفير  اللجنة  توصي   -١٢
والقضاة  والمحامين  والشرطة  الدولية  السالم  حفظ  قوات  وأفراد  الهجرة  وسلطات  المعلمين  سيما  وال 

والعاملين في المجال الطبي وا<خصائيين االجتماعيين والصحفيين.

البيانات

بنزاعات  متأثرة  بلدان  من  قادمين  الطرف  الدولة  في  الالجئين  ا<طفال  من  كبير  عدد  وجود  إلى  نظر�   -١٣
مسلحة، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود نظام مركزي لجمع البيانات من أجل تحديد هوية وتسجيل جميع 
ا<طفال الالجئين في ا<راضي الخاضعة لوالية الدولة الطرف القضائية الذين ُيحتمل أن يكونوا ُجندوا في أعمال 

عدائية في الخارج أو اسُتخدموا فيها.

هوية  وتحديد  تسجيل  أجل  من  البيانات  لجمع  مركزي�  نظام�  الطرف  الدولة  تنشئ  بأن  اللجنة  توصي   -١٤
أو  الخارج  في  عدائية  أعمال  في  ُجندوا  يكونوا  أن  ُيحتمل  الذين  القضائية  لواليتها  الخاضعين  ا<طفال  جميع 
اسُتخدموا فيها. وتوصي اللجنة أيض� بأن تضمن الدولة الطرف جمع� سليم� للبيانات الخاصة با<طفال الالجئين 
أمور  جملة  حسب  البيانات  جميع  تصنيف  وينبغي  الممارسات.  هذه  لمثل  ضحايا  وقعوا  الذين  اللجوء  وملتمسي 
الزمنية  المدة  عن  فضًال  االقتصادية،  االجتماعية  والخلفية  اxثني  وا<صل  والجنسية  والسن  الجنس  منها 

الستخدام الطفل.

رابعS- الوقاية

التجنيد الطوعي

تالحظ اللجنة عدم وجود متطوعين في القوات المسلحة في الدولة الطرف. ولكنها تعرب عن قلقها   -١٥
إزاء المادة ٢/١٢ من قانون ا<من العام التي تجيز تعيين ا<شخاص الذين يزيد عمرهم عن السابعة عشرة ضباط� 

في ا<من العام.

ثمانية  إلى  وترفعه  العام  ا<من  لضباط  الطوعي  التجنيد  سن  الطرف  الدولة  تراجع  بأن  اللجنة  توصي   -١٦
عشرة سنة من أجل تعزيز حماية ا<طفال وتدعيمها عن طريق اعتماد معيار قانوني أعلى بشكل عام.

التثقيف في مجاَلي حقوق اsنسان والسالم

ومفاهيم  السالم  مجاَلي  في  التثقيف  xدماج  الطرف  الدولة  تتخذها  التي  بالمبادرات  اللجنة  ترحب   -١٧
اxنسان  حقوق  مجاَلي  في  التثقيف  إدراج  لعدم  تأسف  لكنها  المدرسية.  المناهج  في  اxنساني  الدولي  القانون 
والسالم، وكذلك المعرفة بالبروتوكول االختياري، كجزء إلزامي في مناهج التعليم االبتدائي والثانوي وفي برامج 

تدريب المعلمين.

توصي اللجنة بأن تدمج الدولة الطرف التثقيف اxلزامي في مجاَلي حقوق اxنسان والسالم في مناهج   -١٨
جميع المدارس، بما فيها المدارس العسكرية، مع اxشارة بشكل خاص إلى البروتوكول االختياري.

خامسSً- الحظر والمسائل ذات الصلة

التشريعات واللوائح الجنائية النافذة

تالحظ اللجنة تعليق االستدعاء إلى الخدمة الوطنية حتى إشعار الحق، لكنها تعرب عن القلق إزاء التباين   -١٩
السن  تتراوح  إذ  الطرف،  الدولة  تشريعات  عليه  تنص  كما  المسلحة  القوات  في  اxلزامي  للتجنيد  الدنيا  السن  في 
المسلحة  القوات  لتجنيد  صريحين  وتجريم  حظر  وجود  لعدم  أيض�  القلق  اللجنة  ويساور  سنة.  و١٨   ١٥ بين  الدنيا 
الشركات  ولتشغيل  العدائية،  ا<عمال  في  واستخدامهم  ا<طفاَل  للدولة  التابعة  غير  المسلحة  والجماعات 
ا<منية الخاصة ا<طفاَل واستخدامهم. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك <ن التشريعات في الدولة الطرف ال تحدد 
للمحكمة  ا<ساسي  روما  نظام  في  طرف  ا<ردن  أن  مع  حرب،  جريمة  بوصفه  سنة   ١٥ سن  دون  ا<طفال  تجنيد 

الجنائية الدولية.

تحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء مراجعة شاملة لتشريعاتها من أجل مواءمتها بالكامل مع مبادئ   -٢٠
البروتوكول االختياري وأحكامه، وال سيما:

للدولة  التابعة  غير  المسلحة  والجماعات  المسلحة  القوات  لتجنيد  صريحين  وتجريم  حظر  فرض  (أ)       
ا<طفاَل  الخاصة  ا<منية  الشركات  ولتشغيل  العدائية،  ا<عمال  في  واستخدامهم  ا<طفاَل 

واستخدامهم؛

(ب)     ضمان أن جريمة التجنيد غير القانوني لlطفال على يد القوات المسلحة والجماعات المسلحة غير   
التابعة للدولة تنطبق في زمن السلم وزمن الحرب على السواء؛

(ج)      تحديد تجنيد ا<طفال دون سن ١٥ سنة بوصفها جريمَة حرب ومعاقبة مرتكبيها؛  

الخاصة  وا<منية  العسكرية  الشركات  على  ل¯شراف  محلية  تنظيمية  تشريعات  اعتماد  ضمان  (د)     
ومساءلتها، وتنفيذ هذه التشريعات.

تجنيد الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة اoطفاَل واستخدامها لهم

الالجئين  ا<طفال  السورية  المسلحة  الجماعات  بتجنيد  تفيد  التي  التقارير  إزاء  بالغ  قلق  عن  اللجنة  تعرب   -٢١
السوريين من مخيمات الالجئين في الدولة الطرف واستخدامهم في أدوار قتالية وأدوار داعمة في آن واحد.

تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع تدابير فعالة بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة من أجل   -٢٢
لتلك  وتحقيق�  المسلحة.  النزاعات  في  لُيستخدموا  مجاورة  بلدان  إلى  وإرسالهم  تجنيدهم  من  ا<طفال  حماية 
الغاية، ينبغي للدولة الطرف أن تنظم حمالت توعية بشأن وضع ا<طفال الذين ُيزج بهم في النزاعات المسلحة، 
مخيمات  في  يعيشون  الذين  للمراهقين  مالئمة  وترفيهية  تعليمية  أنشطة  توفير  أجل  من  جهودها  تكثف  وأن 

الالجئين كوسيلة تمنع على نحو فعال تجنيدهم على يد الجماعات المسلحة.

الوالية القضائية خارج اsقليم

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إنشاء والية قضائية خارج إقليمها وممارسة تلك الوالية فيما   -٢٣
الصلة  ذات  الدولية  الصكوك  أيض�  ذلك  في  تراعي  وأن  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  بجميع  يتعلق 

التي هي طرف فيها، بما فيها نظام روما ا<ساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

 

تسليم المجرمين

المشمولة  الجرائم  مرتكبي  لتسليم  المزدوج  التجريم  شرط  الطرف  الدولة  تلغي  بأن  اللجنة  توصي   -٢٤
ذات  الثنائية  وإجراءاتها  معاهداتها  جميع  في  بالكامل  الجرائم  هذه  إدماج  تضمن  وبأن  االختياري،  بالبروتوكول 

الصلة.

سادسS- الحماية والتعافي وإعادة اsدماج 

التدابير المتخذة لحماية حقوق اoطفال الضحايا

تعرب اللجنة عن القلق إزاء كثرة حاالت اxعادة القسرية والترحيل لlسر وا<طفال الفلسطينيين الفارين   -٢٥
من النزاع في الجمهورية العربية السورية على مدار السنوات الثالث الماضية.

الكاملة لlطفال الفلسطينيين وأسرهم الفارين  الحماية  الدولة الطرف على ضمان توفير  تحث اللجنة   -٢٦
الرفض  عدم  ذلك  في  بما  القسرية،  اxعادة  عدم  بمبدأ  الكامل  التقيد  وضمان  السورية،  العربية  الجمهورية  من 
من  وأسرهم  اللجوء  وملتمسي  الالجئين  ا<طفال  جميع  تمّكن  تضمن  أن  الطرف  للدولة  وينبغي  الحدود.  عند 

الحصول على إجراءات منصفة وفعالة لتحديد وضعهم، دون تمييز.

أجل التعافي البدني والنفسي وإعادة اsدماج االجتماعي تقديم المساعدة من 

لكنها  السوريين،  الالجئين  ا<طفال  إلى  الطرف  الدولة  تقدمها  التي  الهائلة  بالمساعدات  اللجنة  تعترف   -٢٧
أن  ُيحتمل  اللجوء الذين  وملتمسي  الالجئين  ا<طفال  هوية  لتحديد  كاٍف  اهتمام  إيالء  عدم  بالغ إزاء  بقلق  تشعر 
محدودية  إزاء  أيض�  قلق  اللجنة  ويساور  بالنزاع.  مرتبطة  صدمات  إلى  تعرضوا  أو  النزاع  في  شاركوا  يكونوا 
المساعدة على التعافي البدني والنفسي التي تلقاها ا<طفال السوريون الذين يعانون من ضيق شديد وإعاقات 
حسية أو ذهنية أو عقلية نتيجة تعرضهم للعنف والمحن المرتبطة بالحرب في الجمهورية العربية السورية أو 

مشاهدتهم لها. 

توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تدريب� منهجي� على التحديد المبكر لهوية ا<طفال الذين ُيحتمل   -٢٨
العاملين  وخاصة  أجلهم،  من  أو  ا<طفال  مع  العاملين  المهنيين  جميع  إلى  به  تأثروا  أو  النزاع  في  شاركوا  أنهم 
للدولة  وينبغي  والطب.  التعليم  مجالي  في  والعاملين  الجيش،  وأفراد  الهجرة،  ودوائر  الحدودية  النقاط  في 
أن  ُيحتمل  الذين  اللجوء  وملتمسي  الالجئين  ا<طفال  إلى  المقدمين  والدعم  المساعدة  تعزز  أن  أيض�  الطرف 
يكونوا شاركوا في النزاع أو تعرضوا إلى الصدمة والتشريد المرتبطين بالنزاع، وتزويدهم بدعم ومساعدة خاصة، 
بطرق منها طلب المساعدة من الشركاء الدوليين والوكاالت الدولية من أجل وضع برامج لتعافي هؤالء ا<طفال 

البدني والنفسي.

سابعS- المساعدة والتعاون الدوليان 

التعاون الدولي

الخاصة  والممثلة  ا<حمر  للصليب  الدولية  اللجنة  مع  تعاونها  الطرف  الدولة  تواصل  بأن  اللجنة  توصي   -٢٩
منظمة  مع  أكبر  بشكل  التعاون  إمكانية  في  تنظر  وأن  وتعززه،  المسلح  والنزاع  با<طفال  المعنية  العام  لlمين 

ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وغيرها من كيانات ا<مم المتحدة في تنفيذ البروتوكول االختياري.

ثامنS- المتابعة والنشر

التوصيات،  لهذه  الكامل  التنفيذ  لضمان  الالزمة  التدابير  جميع  الطرف  الدولة  تتخذ  بأن  اللجنة  توصي   -٣٠
بوسائل منها إحالتها إلى البرلمان والوزارات المعنية، بما فيها وزارة الدفاع، والمحكمة العليا والسلطات المحلية 

للنظر فيها على النحو الالزم واتخاذ مزيد من اxجراءات بشأنها.

وتوصي اللجنة بأن ُيتاح التقرير ا<ولي والردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف والمالحظات الختامية   -٣١
ولمنظمات  عامة  للناس  اxنترنت،  طريق  عن  ذلك  في  بما  واسع،  نطاق  على  اللجنة  اعتمدتها  التي  الصلة  ذات 
المجتمع المدني ومجموعات الشباب والفئات المهنية وا<طفال، بغية إثارة النقاش بشأن البروتوكول االختياري 

والتوعية به وتنفيذه ورصده.

تاسعS- التقرير المقبل

عمًال بالفقرة ٢ من المادة ٨ من البروتوكول االختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تورد مزيد� من   -٣٢
المعلومات عن تنفيذ البروتوكول االختياري وهذه المالحظات الختامية في تقريرها الدوري المقبل الذي سُيقدم 

عمًال بالمادة ٤٤ من اتفاقية حقوق الطفل.

(NCFA) تم النشر من قبل المجلس الوطني لشؤون ا<سرة
من خالل المساعدة الفنية والماليةالتي قدمتها منظمة ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسف)

اoردن : المالحظات الختامية
والتوصيات

اللجنة الدولية لحقوق الطفل

(١٥)

والبروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل والمعنية ببيع ا<طفال، واستغالل ا<طفال في البغاء، واستخدام 
ا<طفال في المواد اxباحية في اجتماعيها رقم ١٨٧٩ و١٨٧٨ (انظر CRC/C/SR. ١٨٧٩) اللذين تم عقدهما في ٢٧ أيار 

من عام ٢٠١٣، وتم اعتماده في االجتماع رقم ١٩٠١ الذي تم عقده في ١٣ حزيران من عام ٢٠١٤.

الرابع  الدوريين  للتقريرين  الجامع  بالتقرير  المتعلقة   - الختامية  والتوصيات  المالحظات  نشر  من  الغرض  إن 
بإشراك  والمتعلقة  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياريين  البروتوكولين  بموجب  ا<ولية  والتقارير  والخامس 
إنتاج  في  ا<طفال  واستخدام  البغاء،  في  ا<طفال  واستغالل  ا<طفال،  وبيع  المسلحة،  النزاعات  في  ا<طفال 
والبرلمانيون  الحكومية،  الوكاالت  ذلك  في  بما  المعنية  المؤسسات  جميع  أن  من  التأكد  هو  اxباحية -  المواد 
الموكل  الدور  يلعبون  وا<طفال  المدني،  والمجتمع  المتحدة،  ا<مم  ووكاالت  الحكومية،  غير  والمنظمات 
حياة  على  إيجابي  تأثير  بالتالي  لهم  وكان  الختامية،  والتوصيات  للمالحظات  الفعال  التنفيذ  ضمان  في  إليهم 
مجال  في  النظر  مسؤولية  المعنية  المؤسسات  وتتحمل  ا<ردن.  في  الطفل  حقوق  واوضاع  ا<طفال 
مسؤولياتهم، وخبراتهم، زمعارفهم، ولعب الدور المنوط بکل منهم من أجل ضمان تنفيذ هذه المالحظات 

والتوصيات الختامية.

اتفاقية حقوق الطفل
Distr.: Generalا<مم المتحدة

8 July 2014
Original: English

لجنة حقوق الطفل
المالحظات الختامية على التقرير المقدم من اoردن بموجب الفقرة 1 من المادة 12 من 
البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع اoطفال واستغالل اoطفال في 

البغاء وفي المواد اsباحية@

نظرت اللجنة في التقرير ا<ولي لlردن (CRC/C/OPSC/JOR/١) في جلستها ١٨٧٨ المعقودة في ٢٧ أيار/مايو   -١
 ١٣ في  المعقودة   ١٩٠١ جلستها  في  التالية  الختامية  المالحظات  واعتمدت   ،(١٨٧٨.CRC/C/SR الوثيقة  (انظر   ٢٠١٤

حزيران/يونيه ٢٠١٤.

أوًال- مقدمة

CRC/C/OPSC/-) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها ا<ولي وبردودها الخطية على قائمة القضايا  -٢
JOR/Q/١/Add.١). وتعرب عن تقديرها للحوار البّناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

وتذّكر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه المالحظات الختامية ينبغي أن ُتقرأ مقترنة بالمالحظات الختامية   -٣
والخامس  الرابع  للتقريرين  الجامع  الطرف  الدولة  بتقرير  يتعلق  فيما   ٢٠١٤ حزيران/يونيه   ١٣ في  اعُتمدت  التي 
البروتوكول  بموجب  المقدم  ا<ولي  وبتقريرها   ،(٤-٥/CRC/C/JOR/CO) الطفل  حقوق  اتفاقية  بموجب  المقدم 

.(١/CRC/C/OPAC/JOR/CO) االختياري بشأن اشتراك ا<طفال في المنازعات المسلحة

ثانيS- مالحظات عامة

الجوانب اsيجابية

ترحب اللجنة باعتماد قانون منع االتجار بالبشر رقم ٩ لعام ٢٠٠٩.  -٤

وترحب اللجنة كذلك بالتقدم المحرز في إنشاء المؤسسات واعتماد الخطط والبرامج الوطنية التي تيسر   -٥
تنفيذ البروتوكول االختياري، بما في ذلك:

إنشاء أفرقة وطنية لحماية ا<سرة؛ (أ)   

االستراتيجية الوطنية لمنع االتجار بالبشر التي أطِلقت في آذار/مارس ٢٠١٠؛ (ب)   

إنشاء وحدات مكافحة االتجار بالبشر. (ج)   

ثالثS- البيانات

جمع البيانات

 ،٢٠١٢ نيسان/أبريل  في  الجنائي  البحث  xدارة  تابعة  بالبشر  االتجار  لمكافحة  وحدة  إنشاء  اللجنة  تالحظ   -٦
وتكليفها بتسجيل جميع حاالت االتجار بالبشر وجميع البيانات ذات الصلة، وتالحظ توقيع مذكرة تفاهم لتدريب 
الدولة  إنشاء  عدم  إزاء  بالقلق  تشعر  لكنها  العاملين،  ا<طفال  عن  البيانات  جمع  وسائل  على  العمل  مفتشي 

الطرف نظام� لجمع البيانات عن جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري.

اتفاقية حقوق الطفل
Distr.: Generalا<مم المتحدة

7 July 2014
Arabic
Original: English

لجنة حقوق الطفل
المالحظات الختامية المتعلقة بالتقرير المقدم من اoردن بموجب الفقرة 1 من المادة 8 من 
البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك اoطفال في المنازعات المسلحة@

نظرت اللجنة في التقرير ا<ولي لlردن (CRC/C/OPAC/JOR/١) في جلستها ١٨٧٩ المعقودة في ٢٧ أيار/مايو   -١
٢٠١٣، واعتمدت المالحظات الختامية التالية في جلستها ١٩٠١ المعقودة في ١٣ حزيران/يونيه ٢٠١٤.

أوًال- مقدمة

CRC/C/OPAC/-) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها ا<ولي وردودها الخطية على قائمة المسائل  -٢
JOR/Q/١/Add.١). وُتعرب عن تقديرها للحوار البّناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

وتذّكر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه المالحظات الختامية ينبغي أن ُتقرأ مقترنة بالمالحظات الختامية   -٣
التي اعتمدتها اللجنة في ١٣ حزيران/يونيه ٢٠١٤ فيما يتعلق بتقرير الدولة الطرف الجامع للتقريرين الرابع والخامس 
البروتوكول  بموجب  المقدم  ا<ولي  وبالتقرير   ،(٤-٥/CRC/C/JOR/CO) الطفل  حقوق  اتفاقية  بموجب  المقدم 
CRC/C/OP-) باحيةxاالختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع ا<طفال واستغالل ا<طفال في البغاء وفي المواد ا

.(١/SC/JOR/CO

ثانيS-  مالحظات عامة

الجوانب اsيجابية

ترحب اللجنة بمختلف التدابير اxيجابية المتخذة في المجاالت المتصلة بتنفيذ البروتوكول االختياري، وال   -٤
سيما بما يلي:

(أ)      الجهود الهائلة التي تبذلها الدولة الطرف من أجل استيعاب آالف الالجئين السوريين، بمن فيهم   
بتكلفة  أو  مجان�  العامة  الخدمات  من  كثير  على  الحصول  من  وتمكينهم  أراضيها،  في  ا<طفال، 

زهيدة؛

(ب)     كون ا<ردن أول بلد في الشرق ا<وسط تقّيد بالمهلة التي حددتها اتفاقية حظر استعمال وتخزين   
وإنتاج ونقل ا<لغام المضادة لlفراد وتدمير تلك ا<لغام، وأعلن خلّوه من ا<لغام ا<رضية في عام 

٢٠١٢؛

(ج)     مبادرة أجيال السالم العالمية التي أطلقها ا<مير فيصل بن الحسين من ا<ردن عام ٢٠٠٧، وهدفها   
في  الناس  بين  للتقريب  الرياضة  استخدام  على  العالم  أنحاء  جميع  من  شابة  قيادات  تدريب 

المجتمعات التي تشهد نزاعات.

اتفاقية حقوق الطفل
Distr.: Generalا<مم المتحدة

7 July 2014
Arabic
Original: English

المملكة ا<ردنية الهاشمية
رقم اxيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية

(٢٠١٧/10/٥٢٩٨)
يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى 

مصنفه وال يعّبر هذا المصنف عن رأي دائرة المكتبة 
الوطنية أو أي جهة حكومية أخرى



التمهيد: المقدمـــة :

وقعت حكومة المملكة ا<ردنية الهاشمية على اتفاقية ا<مم المتحدة لحقوق الطفل بتاريخ ٢٩  آب من عام ١٩٩٠ 
وصادقت عليها بتاريخ ٢٤  أيار من عام ١٩٩١. وعليه تلتزم حكومة المملكة بتقديم تقرير دوري كل خمس سنوات 
إلى لجنة ا<مم المتحدة لحقوق الطفل في جنيف/ سويسرا، وقد نظرت هذه اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين 
الدوريين الرابع والخامس لlردن في اجتماعيها رقم ١٨٧٧ و١٨٧٨ (انظر CRC/C/SR.١٨٧٧ & ١٨٧٨) اللذين عقدا بتاريخ ٢٦ 
و ٢٧ أيار من عام ٢٠١٤، وتم اعتمادهما في اجتماعها رقم ١٩٠١ الذي عقد بتاريخ  ١٣ حزيران من عام ٢٠١٤، ودعت اللجنة 
أن  على   ،٢٠١٩ عام  من  حزيران   ٢٢ في  السادس  الدوري  تقريرها  تقديم  إلى  الهاشمية  ا<ردنية  المملكة  حكومة 
والخامس،  الرابع  الدوريين  للتقريرين  الختامية  المالحظات  بمتابعة  المتعلقة  المعلومات  التقرير  هذا  يتضمن 
باxضافة إلى ذلك نظرت اللجنة في التقارير ا<ولية لlردن في البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل والتي 
ببيع  المتعلقة  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري  والبروتوكول  المسلحة  النزاعات  في  ا<طفال  بإشراك  تتعلق 
ا<طفال، واستغالل ا<طفال في البغاء، واستخدام ا<طفال في إنتاج المواد اxباحية في اجتماعيها رقم ١٨٧٩ و١٨٧٨ 
(انظر CRC/C/SR.١٨٧٩) اللذين عقدا بتاريخ  ٢٧ أيار من عام ٢٠١٣، وتم اعتماده في اجتماع رقم ١٩٠١ الذي عقد بتاريخ ١٣ 
حزيران من عام ٢٠١٤، وقد أوصت اللجنة بأن تتخذ الدولة جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في 
المالحظات الختامية المتعلقة بالتقرير الدوري الجامع للتقريرين الرابع والخامس والبروتوكولين االختياريين تنفيذا 
من  المزيد  واتخاذ  المالئم  النحو  على  فيها  للنظر  المعنية  الجهات  إلى  إحالتها  منها  إجراءات  عدة  طريق  عن  تاما 

اxجراءات المتعلقة بها.

كما أوصت اللجنة  بنشر التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس والمالحظات والتوصيات الختامية على 
شبكة  طريق  عن  النشر  الحصر  ال  المثال  سبيل  على  تشمل  طرق  عبر  ذلك  يكون  وأن  الدولة،  بلغات  واسع  نطاق 
الشباب،  ومجموعات  اxعالم،  ووسائل  والمنظمات،  المدني  وللمجتمع  الجمهور،  لعامة  واxتاحة  االنترنت، 
عليهما،  والتعرف  االختياريين،  وبروتوكوليها  االتفاقية  مناقشة  أجل  من  وا<طفال،  المهنية،  والمجموعات 

وتنفيذهما ورصدهما.

اهداف  تحقيق  الى  الرامية  الجهود  بمتابعة   (NCFA) ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  قانون  عليه  نص  لما  ووفقا 
االردنية  المملكة  صادقت  التي  والشباب  واالطفال  والمراة  االسرة  بشؤون  المتعلقة  الدولية  واالتفاقيات  المواثيق 
والتوصيات  المالحظات  تنفيذ  متابعة   وضمان  الطفل  حقوق  التفاقية  الدورية  التقارير  بإعداد  عليها،   الهاشمية 
تنفيذ  لمتابعة  شاملة  عمل  خطة  بوضع  المجلس  قام  الدولية،   الطفل  حقوق  لجنة  عن  الصادرة  الختامية 
اxقليمي  المكتب  من  فنية  وبمساعدة  لlردن،   ا<خير  الدوري  بالتقرير  المتعلقة  الختامية  والتوصيات  المالحظات 
المتعلقة  الختامية  والتوصيات  المالحظات  آخر  حول  الوعي  لنشر  تشاورية  عملية  بدأت  ا<ردن،  في  لليونيسف 
بالتقرير الدوري الجامع للتقريرين الرابع والخامس لlردن، وتم وضع خطة عمل شاملة للمتابعة في ضوء توصيات 
لنشر  المتابعة  عمل  خطة  من  جزء�  الختامية  والتوصيات  المالحظات  يشمل  الذي  التقرير  هذا  ويعد  اللجنة. 

المالحظات والتوصيات الختامية على نطاق واسع في جميع أرجاء المملكة.

يلتزم المجلس الوطني لشؤون ا<سرة (NCFA) بنشر الوعي حول حقوق الطفل على نطاق واسع، وسوف يساعد 
الوطني  المجلس  سيتابع  كما  الهدف.  هذا  تحقيق  في  الختامية  والتوصيات  بالمالحظات  المختص  التقرير  هذا 

لشؤون ا<سرة، المالحظات والتوصيات الختامية التفاقية ا<مم المتحدة لحقوق الطفل وبروتوكوليها االختياريين 
المالحظات  توزيع  وسيتم   .٢٠١٩ عام  من  حزيران  شهر  في  تسليمه  المقرر  السادس  الدوري  التقرير  تقديم  قبل 
والمسؤولين،  والصحفيين،  البرلمانيين،  ذلك  في  بما  المعنيين،  جميع  على  واسع  نطاق  على  الختامية  والتوصيات 
الوزارات  مع  دقيقة  متابعة  إجراء  وسيتم  أنفسهم.  وا<طفال  العامة،  والجماهير  المدني،  والمجتمع  والقضاة، 
المعنية على المستوى الوطني وجميع اxدارات المعنية على مستوى المحافظات لضمان اتخاذ الخطوات الالزمة 

على المستوى الوطني من أجل تنفيذ المالحظات والتوصيات الختامية.

لما  اليونسيف  للطفولة/  المتحدة  االمم  لمنظمة  امتنانه  عن   (NCFA) ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  ويعرب 
قدمته من مساعدات فنية مفيدة جد� في المتابعة الفعالة للمالحظات والتوصيات الختامية لضمان بذل الجهات 
جميع   (NCFA) ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  يشكر  كما  الختامية.  والتوصيات  المالحظات  لتنفيذ  المعنية 

المعنيين على اهتمامهم ودعمهم لهذا الجهد لتكون المملكة االردنية الهاشمية بلدا صديقا للطفل .

وا� ولي التوفيق

أمين عام المجلس الوطني لشؤون ا<سرة
فاضل  محمد الحمود

لجنة حقوق الطفل

المالحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس ل7ردن@

جلستيها  في   (٤-٥/CRC/C/JOR) والخامس  الرابع  الدوريين  للتقريرين  الجامع  التقرير  في  اللجنة  نظرت   -١
 ١٩٠١ جلستها  في  واعتمدت،   ،٢٠١٤ أيار/مايو  و٢٧   ٢٦ في  المعقودتين  و١٨٧٨)،   ١٨٧٧.CRC/C/SR (انظر  و١٨٧٨   ١٨٧٧

المعقودة في ١٣ حزيران/يونيه ٢٠١٤، المالحظات الختامية التالية.

أوًال- مقدمة

CRC/C/-) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف التقرير الموحد الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس  -٢
حقوق  لحالة  أفضل  فهم�  أتاحت  التي   ،(١.Add/٤-٥/CRC/C/JOR/Q) القضايا قائمة  على  الخطية  والردود   (٤-٥/JOR
المتعدد  الطرف  الدولة  وفد  مع  دار  الذي  البناء  للحوار  تقديرها  عن  اللجنة  وُتعرب  الطرف.  الدولة  في  الطفل 

القطاعات.  

أحرزته ثانيS- تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي 

ترحب اللجنة باعتماد التدابير التشريعية التالية:  -٣

(أ)       قانون منع االتجار بالبشر رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩؛  

(ب)     قانون الحماية من العنف ا<سري رقم ٦ لسنة ٢٠٠٨؛  

(ج)      قانون حقوق ا<شخاص المعوقين رقم ٣١ لسنة ٢٠٠٧.  

وتالحظ اللجنة مع التقدير أيض� تصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية أو انضمامها إليها:  -٤

في  المسلحة  المنازعات  في  ا<طفال  اشتراك  بشأن  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري  البروتوكول  (أ)        
أيار/مايو ٢٠٠٧؛

(ب)     البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع ا<طفال واستغالل ا<طفال في البغاء وفي   
المواد اxباحية في كانون ا<ول/ديسمبر ٢٠٠٦؛

(ج)      اتفاقية حقوق ا<شخاص ذوي اxعاقة في آذار/مارس ٢٠٠٨؛  

التفاقية  المكمل  وا<طفال،  النساء  وبخاصة  با<شخاص،  االتجار  ومعاقبة  وقمع  منع  بروتوكول  (د)      
ا<مم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في حزيران/ يونيه ٢٠٠٩.

وترحب اللجنة أيض� بالتدابير المؤسسية والسياساتية التالية:  -٥

(أ)        االستراتيجية الوطنية لlشخاص ذوي اxعاقة (٢٠٠٧-٢٠١٥)؛  

(ب)     االستراتيجية الوطنية لمنع االتجار بالبشر التي ُأطِلقت في آذار/مارس ٢٠١٠؛  

(ج)     المؤشرات التي وضعها المجلس الوطني لشؤون ا<سرة الستخدامها كمبادئ توجيهية من أجل   
تعزيز القدرات في مجال رصد تنفيذ االتفاقية.

الخاصة  اxجراءات  إلى  دعوة  أول   ٢٠٠٦ نيسان/أبريل  في  وّجهت  الطرف  الدولة  أن  بارتياح  اللجنة  وتالحظ   -٦
لlمم المتحدة لزيارة البلد.

(5)

ثالثS- دواعي القلق والتوصيات الرئيسية

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44 (6) من االتفاقية)

التوصيات السابقة المقدمة من اللجنة

ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف في تنفيذ المالحظات الختامية التي أبدتها اللجنة في عام ٢٠٠٦ بشأن   -٧
هذه  في  الواردة  التوصيات  بعض  أن  ا<سف  مع  تالحظ  أنها  غير   ،(٣/CRC/C/JOR/CO) الثالث  الدوري  تقريرها 

المالحظات لم ُتنفذ تنفيذ� كامًال.

أو  بالكامل  ُتنفذ  لم  التي  التوصيات  لتنفيذ  الالزمة  التدابير  جميع  الطرف  الدولة  تتخذ  بأن  اللجنة  توصي   -٨
بشكل كاٍف، وتكرر بشكل خاص التوصيات التي قدمتها إلى الدولة الطرف بشأن ما يلي:

جميع  على  الطفل  حقوق  مجال  في  العاملة  والمؤسسات  الهيئات  بين  التنسيق  تعزيز  مواصلة  (أ)       
المستويات بغية ضمان تنفيذ االتفاقية بشكل موحد في جميع المحافظات؛

بشأن  البيانات  جمع  وضمان  ا<طفال،  عن  مركزية  بيانات  قاعدة  بإنشاء  البيانات  جمع  آليات  تعزيز  (ب)     
بجميع  يتعلق  فيما  العمر  منها  معايير  حسب  وتصنيفها  االتفاقية  تغطيها  التي  المجاالت  جميع 
الذين  ا<طفال  وفئات  والريفية،  الحضرية  والمناطق  والجنس،  عشرة،  الثامنة  دون  ا<شخاص 
لصوغ  واستخدامها  االتفاقية  مع  تتسق  مؤشرات  وضع  وينبغي  خاصة.  حماية  إلى  يحتاجون 

سياسات وبرامج تهدف إلى تنفيذ االتفاقية بصورة فعالة؛

(ج)     مواصلة وضع أساليـب مبتكرة ومواتيـة للطفل xذكـاء الوعـي بفحـوى االتفاقيـة ومقاصـدها، وال   
في  المقيمين  ا<طفال  إلى  الوصول  بغية  اxعالم  وسائل  طريق  وعن  المحلي  الصعيد  على  سيما 

أنأى المناطق في البلد؛

(د)      مواصلة تعزيز جهودها الرامية إلى توفير مستوى مناسب ومنهجي من التدريب و/أو التوعية في   
والمحامين،  كالقضاة،  و<جلهم،  ا<طفال  مع  العاملة  المهنية  للفئات  الطفل  حقوق  مجال 
والمؤسسات،  المدارس  ومديري  والمعملين،  الصحيين،  والعاملين  القانون،  إنفاذ  وموظفي 

وا<خصائيين االجتماعيين، ورجال الدين، وقادة المجتمعات المحلية، فضًال عن الصحفيين؛

(ه)     ضمان حصول المؤسسة الوطنية لحقوق اxنسان على الموارد البشرية والمالية والتقنية الكافية،   
الصعيدين  على  وتقييمه  االتفاقية  تنفيذ  في  المحرز  التقدم  لرصد  الالزمة  التسهيالت  وامتالكها 

الوطني والمحلي، فضًال عن تلقي الشكاوى المقدمة من ا<طفال والتحقيق فيها ومعالجتها؛

وضع وتعزيز المشاريع المشتركة للتثقيف في مجال حقوق اxنسان، وإدراج التثقيف في مجال  (و)   
لمرحلَتي  الدراسية  المناهج  في  الطفل،  حقوق  مجال  في  التثقيف  سيما  وال  اxنسان،  حقوق 

التعليم االبتدائي والثانوي.

التحفظات

سحب  إمكانية  في  ستنظر  الطرف  الدولة  بأن  الحوار  أثناء  الوفد  رئيسة  به  صّرحت  ما  اللجنة  تالحظ   -٩
غير  و٢١   ٢٠ المادتين  على  الطرف  الدولة  تحفظ  بأن  رأيها  عن  مجدد�  اللجنة  وتعرب  االتفاقية.  على  تحفظاتها 

ضروري، وكذلك عن قلقها إزاء الطبيعة العامة وغير الدقيقة لتحفظ الدولة الطرف على المادة ١٤.

(6)

تحفظاتها  طبيعة  في  النظر  تعيد  بأن  الطرف  الدولة  إلى  قدمتها  التي  السابقة  توصيتها  اللجنة  تكرر   -١٠
 ١٩٩٣ عام  في  اxنسان  لحقوق  العالمي  المؤتمر  اعتمدهما  اللذين  فيينا  عمل  وبرنامج  xعالن  وفق�  سحبها  بغية 

(CRC/C/JOR/CO/٣، الفقرة ١١).

 التشريعات

تالحظ اللجنة مع التقدير أن نشر االتفاقية في الجريدة الرسمية بموجب القانون رقم ٥٠ لسنة ٢٠٠٦، عمًال   -١١
اللجنة  لكن  المحلية.  القوانين  على  ا<ولوية  لها  وأن  القانوني  وضعها  أوضح  قد  اللجنة،  قدمتها  سابقة  بتوصية 
قلقة إزاء التأخر الكبير في اعتماد قانون حقوق الطفل ومشروع قانون ا<حداث. وتشعر اللجنة بالقلق أيض� <ن 

جهود مواءمة اxطار القانوني المحلي مع مبادئ االتفاقية وأحكامها ال تزال غير كافية.

الحقوق  بجميع  إحاطته  وضمان  إبطاء  دون  الطفل  حقوق  قانون  سّن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -١٢
قانون  مشروع  اعتماد  في  الطرف  الدولة  تعّجل  بأن  كذلك  اللجنة  وتوصي  االتفاقية.  عليها  تنص  التي  والمبادئ 
با<طفال  المتعلقة  المحلية  القوانين  جميع  بدقة  الطرف  الدولة  تراجع  بأن  توصيتها  اللجنة  وتكرر  ا<حداث. 
واللوائح اxدارية ذات الصلة بغية ضمان استنادها إلى الحقوق ومطابقتها لالتفاقية (CRC/C/JOR/CO/٣، الفقرة ١٣).

 تخصيص الموارد

المخصصة  الميزانيات  لتحليل  ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  أجراها  التي  بالدراسة  اللجنة  ترحب   -١٣
لlطفال، فضًال عن وضع نموذج للميزانية يتضمن ا<هداف االستراتيجية والمهام التي تضطلع بها كل وزارة من 
الميزانية  في  العامة  التخفيضات  إزاء  اللجنة  يساور  القلق  لكن  حقوقهم.  وحماية  ا<طفال  احتياجات  تلبية  أجل 

الوطنية التي تهدد التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مجال نماء الطفل.

xعمال  المخصصة  "الموارد  بشأن   ٢٠٠٧ عام  في  اللجنة  نّظمته  الذي  العامة  المناقشة  يوم  ضوء  في   -١٤
الدولة  تقوم  بأن  اللجنة  توصي  االتفاقية،  من  و٦  و٤   ٢ المواد  على  وبالتركيز  الدول"،  مسؤولية   - الطفل  حقوق 

الطرف بما يلي:

(أ)        مواصلة تخصيص موارد كافية في الميزانية xعمال حقوق الطفل، عمًال بالمادة ٤ من االتفاقية؛  

(ب)    إجــراء تقييمات منهجيــة <ثر السياسات الهادفـــة إلى تقليـــص العجز في الميزانية الوطنية على   
في  سلب�  قد تؤثر  سياسات  أي  اعتماد  التقييمات، االمتناع عن  تلك  نتيجة  الطفل، وبناًء على  حقوق 

ا<طفال؛

في  الطفل  حقوق  على  قائم  نهج  اعتماد  الطرف،  الدولة  وضعته  الذي  الميزانية  نموذج  على  بناًء  (ج)       
في  واستخدامها  للطفل  المخصصة  للموارد  تتّبع  نظام  بتطبيق  وذلك  الدولة،  ميزانية  وضع 
على  أيض�  اللجنة  وتحث  الطفل.  مجال  في  االستثمار  حجم  إبراز  وبالتالي  عام،  بشكل  الميزانية 
في  القطاعات  من  قطاع  أي  في  االستثمارات  <ثر  تقييمات  إجراء  أجل  من  التتّبع  نظام  استخدام 

مصالح الطفل الفضلى، وضمان قياس اختالف أثر هذه االستثمارات بين الفتيات والفتيان؛

تدابير  تتطلب  قد  التي  الضعف  أو  الحرمان  أوضاع  في  لlطفال  استراتيجية  ميزانية  بنود  تحديد  (د)      
اجتماعية إيجابية، وضمان حماية بنود الميزانية هذه حتى في أوقات ا<زمات االقتصادية أو الكوارث 

الطبيعية أو حاالت الطوارئ ا<خرى.

(7)

(1) (٢)

قام  أن  وبعد   .(UNCRC) الطفل  لحقوق  المتحدة  ا<مم  اتفاقية  في  طرف�  الهاشمية  ا<ردنية  المملكة  تعد 
التقرير  وقدم   .١٩٩٣ عام  من  الثاني  تشرين  شهر  في  ا<ولي  تقريره  ا<ردن  قدم  االتفاقية،  هذه  على  بالمصادقة 
الدوري الثاني الذي كان مقرر� في عام ١٩٩٨ في شهر أيلول من عام ١٩٩٩. وقدم التقرير الدوري الثالث الذي كان 
الرابع  التقريرين  تقديم  تم  ولذلك  سنوات.  ثالث  مدته  وبتأخير   ٢٠٠٦ عام  من  آذار  شهر  في   ٢٠٠٣ عام  في  مقرر� 
الختامية  المالحظات  اعتماد  وتم   ٢٠١٤ عام  في  الطفل  حقوق  لجنة  فيهما  ونظرت   ٢٠١٣ عام  في  مع�  والخامس 
والتوصيات في ١٨ تموز من عام ٢٠١٤. ومن المقرر أن يصدر التقرير الدوري السادس لlردن في ٢٢ حزيران من عام 
٢٠١٩ حيث بقي أقل من عامين. ولذلك من الضروري أن يكون هناك متابعة فعالة للمالحظات والتوصيات الختامية 
الحالية حتى نتمكن من االستعداد جيد� في الوقت الذي يتم فيه إعداد تقريرنا الدوري السادس المقرر تقديمه 

بعد أقل من عامين من ا¦ن.

المجاالت  من  مجال   ١٢ في  توزيعها  تم  التي  الختامية  والتوصيات  المالحظات  من  بندا   ٧١ مجموعه  ما  يوجد 
الرئيسية التي تشمل:

أ- التدابير العامة للتنفيذ (المواد ٤، و٤٢، و٤٤ (٦) من االتفاقية)
ب- المبادئ العامة (المواد ٢، و٣، و٦، و١٢ من االتفاقية)

ج- الحقوق والحريات المدنية (المواد ٧، و٨، و١٣-١٧)
د- العنف ضد ا<طفال (المواد ١٩، و٢٤ (٣)، و٢٨ (٢)، و٣٤، و٣٧ (أ)، و٣٩)

ه- البيئة ا<سرية والرعاية البديلة (المواد ٥، و٩-١١، و١٨ (١ و٢)، و٢٠، و٢١، و٢٥، و٢٧ (٤))
و- اxعاقة، والصحة ا<ساسية، والرفاه االجتماعي (المواد ٦، و١٨ (٣)، و٢٣، و٢٤، و٢٦، و٢٧ (١-٣)، و٣٣)

ز- التعليم وا<نشطة الترفيهية والثقافية (المواد ٢٨، و٢٩، و٣٠، و٣١)
ح- تدابير الحماية الخاصة (المواد ٢٢، و٣٠، و٣٢، و٣٣، و٣٥، و٣٦، و٣٧ (ب)- (د)، و٣٨-٤٠)

ط- المصادقة على البروتوكول االختياري المتعلق بإجراء  تقديم البالغات 
ي- المصادقة على ا<دوات الدولية لحقوق اxنسان

ك- المتابعة والنشر
ل- التقرير المقبل

ويشكل المجلس الوطني لشؤون ا<سرة (NCFA) ووزارة العدل ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ووزارة العمل 
ووزارة التنمية االجتماعية ووزارة الداخلية اكثر الجهات المسؤولة عن تنفيذ المالحظات والتوصيات الختامية إلى 
جانب  وإلى  المحافظات.  في  الحكومية  الجهات  بعض  ذلك  في  بما  ا<خرى  واxدارات  الجهات  من  عدد  جانب 
الوزارات والهيئات الحكومية، تلعب وكاالت ا<مم المتحدة المعنية، والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، 
وا<وساط ا<كاديمية، ووسائل اxعالم، وغيرها من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، والمجتمعات المحلية، 

وا<سر دورا رئيسيا في ضمان تنفيذ برنامج المالحظات والتوصيات الختامية.

وإلى جانب النظر في التقرير الدوري الموحد الرابع والخامس لlردن، نظرت اللجنة أيض� في التقارير ا<ولية لlردن 
المسلحة  النزاعات  في  ا<طفال  باشتراك  والمتعلقة  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري  البروتوكول  بموجب 

(3) (4)

باء- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 من االتفاقية)

عدم التمييز

غير  وأب  أردنية  <م  المولودين  ا<طفال  ضد  القانون  بحكم  التمييز  إزاء  قلقها  عن  مجدد�  اللجنة  تعرب    -١٥
إزاء  أيض�  بالقلق  اللجنة  وتشعر  الزواج.  إطار  خارج  المولودين  ا<طفال  ضد  والتمييز  ا<ب،  جنسية  على  بناًء  أردني 
في  يعيشون  الذين  وا<طفال  اxعاقات  ذوو  وا<طفال  فلسطيني  أصل  من  ا<طفال  منه  يعاني  الذي  التمييز 

المؤسسات وا<طفال الذين يعيشون في فقر مدقع وا<طفال في المناطق النائية.

"أطفاًال  أو  شرعيين"  "غير  بوصفهم  لlطفال  التمييزية  التصنيفات  إلغاء  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -١٦
ضحايا للسفاح"، واعتماد استراتيجية استباقية وشاملة من أجل القضاء على التمييز على أي أسس بحكم القانون 

والواقع، والتمييز ضد جميع فئات ا<طفال في أوضاع التهميش أو الحرمان.

وتعرب اللجنة عن القلق <ن تشريعات الدولة الطرف وطريقة تطبيقها ال تزال تميز ضد الفتيات، وبا<خص   -١٧
المعاهدات.  هيئات  من  المتكررة  التوصيات  من  الرغم  على  العنف،  من  والحماية  والزواج  الميراث  مجاالت  في 
وتشعر اللجنة بالقلق أيض� لعدم كفاية الجهود التي تبذلها الدولة الطرف، بما في ذلك مع رجال الدين وقادة 
والقواعد  والممارسات  المواقف  وتغيير  لمكافحة  الجماهيري،  اxعالم  ووسائل  التعليمية  والمؤسسات  الرأي 
الضارة التي تتغاضى عن التمييز ضد الفتيات وانتهاكات حقوقهن في إطار االتفاقية، بما في ذلك العنف القائم 

على نوع الجنس، على الرغم من أن الفتيات ال يزلن يواجهن التمييز من أبكر مراحل حياتهن وطيلة طفولتهن.

اxبطاء.  من  مزيد  دون  الفتيات  ضد  تميز  التي  التشريعات  جميع  إلغاء  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -١٨
وينبغي للدولة الطرف أن تمنح ا<ولوية العتماد استراتيجية شاملة لمكافحة جميع أشكال التمييز ضد الفتيات، 
وتكرر  الفتيات.  ضد  والعنف  التمييز  إلى  وتؤدي  منتشرة  تزال  ال  التي  السلبية  الجنسانية  النمطية  للصور  والتصدي 
اللجنة توصيتها بضرورة دعوة القادة المحليين ورجال الدين وغيرهم من القادة إلى االضطالع بدور أكثر فاعلية 
ذلك  في  المحلية  المجتمعات  إلى  التوجيه  وتقديم  عليه،  والقضاء  الطفالت  ضد  العنف  منع  جهود  دعم  في 

الصدد (CRC/C/JOR/CO/٣، الفقرة ٣٢).

مصالح الطفل الفضلى

قانون  في  الرئيسية  المبادئ  أحد  الفضلى  الطفل  مصالح  جعل  في  الطرف  الدولة  رغبة  اللجنة  تالحظ   -١٩
ا<حوال الشخصية المؤقت رقم ٣٦ لسنة ٢٠١٠، لكن القلق يساورها <ن العديد من أحكام القانون تعكس إساءة 
التي  الجنسية  ونقل  والميراث  والزواج  الطفل  بحضانة  المتعلقة  تلك  سيما  وال  الفضلى،  الطفل  لمصالح  تفسير 
القانون  <ن  خاص  بشكل  بالقلق  اللجنة  وتشعر  االعتبار.  الفضلى  مصالحه  إيالء  في  الطفل  حق  مع  تتعارض 
(المادة ٣٠٨ من قانون العقوبات) والفقه القضائي في الدولة الطرف يتيحان اعتبار زواج الفتاة من مغتصبها أمر� 

يصب في مصلحتها الفضلى، على الرغم من أن هذا الخيار يشّكل بحد ذاته انتهاك� خطير� لالتفاقية.

إيالء  في  الطفل  بحق  المتعلق   (٢٠١٣)١٤ رقم  العام  اللجنة  تعليق  ضوء  في  الطرف،  الدولة  اللجنة  تذّكر   -٢٠
التي  الحقوق  بجميع  والفعال  الكامل  التمتع  ضمان  إلى  يهدف  الحق  هذا  أن  ا<ول،  االعتبار  الفضلى  مصالحه 
تعترف بها االتفاقية وإلى ضمان النماء الكلي لlطفال. وتوصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف إدماج هذا الحق 
جميع  عن  فضًال  والقضائية،  واxدارية  التشريعية  اxجراءات  جميع  في  ثابت  بشكل  وتطبيقه  مالئم  بشكل 
ع الدولة الطرف على  السياسات والبرامج والمشاريع التي لها صلة با<طفال أو تؤثر فيهم. وفي ذلك الصدد، تشجَّ
تحديد  في  سلطة  مواقع  يحتلون  الذين  المعنيين  ا<شخاص  لجميع  التوجيه  لتقديم  ومعايير  إجراءات  وضع 
مصالح الطفل الفضلى في جميع المجاالت، وفي منح تلك المصالح ا<همية التي تستحقها بوصفها اعتبار� أول. 
العامة  االجتماعية  الرعاية  مؤسسات  ذلك  في  بما  العامة،  جمهور  بين  والمعايير  اxجراءات  هذه  نشر  وينبغي 

والخاصة، فضًال عن المحاكم والسلطات اxدارية والهيئات التشريعية والقادة المحليين ورجال الدين.

(8)

الحق في الحياة والبقاء والنماء

٢١-  تعرب اللجنة عن عميق قلقها <ن المادة ٣٤٥ مكرر� من قانون العقوبات، التي استحدثتها الدولة الطرف 
ف،  ف، وبالتالي من ُحكم مخفَّ عن طريق تعديل، ال تستثني مرتكبي هذه الجرائم من االستفادة من العذر المخفِّ
جرائم  ُيسمى  ما  بذريعة  سنوي�  الفتيات  عشرات  قتل  استمرار  رغم  سنة   ١٥ من  أصغر  الضحية  كانت  حال  في  إّال 
يزلن،  وال  كّن،  الجرائم  لهذه  ضحايا  للوقوع  المعرضات  الفتيات  <ن  أيض�  شديد  بقلق  اللجنة  وتشعر  الشرف. 

ُيحتجزن تعسفي� في اxصالحيات ¦جال غير مسماة بداعي حمايتهن.

عن  تتغاضى  التي  القانونية  ا<حكام  جميع  إبطاء  دون  تلغي  أن  على  بقوة  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢٢
الجرائم القائمة على نوع الجنس، وال سيما المواد ٩٧ و٩٩ و٣٤٠ و٣٤٥ مكرر� من قانون العقوبات، وأن تضمن تلّقي 
الشرف،  جرائم  ُيسمى  ما  بذريعة  المرتكبة  الجرائم  فيها  بما  الجنس،  نوع  على  القائمة  الجرائم  مرتكبي  جميع 
عقوبات تتناسب مع خطورة جرائمهم. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيض� على إخالء سبيل جميع النساء والفتيات 
حماية  أي تدبير  أن  وضمان  البلد،  عموم  في  لحمايتهن  وآليات مالئمة  مالجئ  وإنشاء  فور�،  الحجز  في  الموَدعات 

موجه لهن يوَضع بمشاركتهن وموافقتهن.

احترام آراء الطفل

حق  تعزيز  أجل  من  بالتقرير  المشمولة  الفترة  أثناء  الطرف  الدولة  اتخذتها  التي  بالمبادرات  اللجنة  ترحب   -٢٣
الطفل في االستماع إليه، وال سيما عن طريق التشاور مع ا<طفال في سياق إعداد تقرير الدولة الطرف، والمسح 
اxجراءات  <ن  قلقها  عن  مجدد�  اللجنة  تعرب  ذلك،  ومع  ا<طفال.  برلمانات  وإنشاء  للشباب،  الثاني  الوطني 
يزال  ال  الطفل  آراء  احترام  و<ن  إليه،  االستماع  في  الطفل  حق  على  منهجي  بشكل  تنص  ال  واxدارية  القانونية 
محدود� نظر� للمواقف المجتمعية التقليدية من ا<طفال، وال سيما الفتيات، في داخل ا<سرة والمجتمع بشكل 

عام.

تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم ١٢(٢٠٠٩) المتعلق بحق الطفل في االستماع إليه،   -٢٤
الذي يؤكد أن حق الطفل في التعبير بحرية عن رأيه يشكل أحد أهم العناصر في كرامة الطفل، وأن ا<سرة التي 
العمر،  من  ا<ولى  المراحل  منذ  الجد  مأخذ  آراؤه  فيها  تؤخذ  والتي  بحرية  آرائه  عن  يعّبر  أن  فيها  للطفل  يمكن 
وتوصي  ا<وسع.  المجتمع  في  إليه  االستماع  في  الحق  لممارسة  الطفل  يعّد  ما  وهي  مهم�،  نموذج�  تشّكل 

اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

في  إليه  االستماع  في  الطفل  بحق  تعترف  التي  للتشريعات  الفعال  التنفيذ  لضمان  تدابير  اتخـــاذ  (أ)       
ا<خصائيين  امتثال  لضمان  إجراءات  و/أو  ُنظم  وضع  ذلك  في  بما  الصلة،  ذات  القانونية  الدعاوى 

االجتماعيين والمحاكم لهذا المبدأ.

(ب)     إجـــراء بحوث لتحديد أهم القضايا من وجهة نظر ا<طفال، وسماع آرائهم بشأنها، ومعرفة مدى   
مراعاة آرائهم في القرارات التي ُتتخذ داخل ا<سرة وتؤثر في حياتهم، وتحديد القنوات القائمة أو 
الوطني  الصعيد  على  القرار  صنع  عملية  في  ا<كبر  التأثير  ممارسة  من  تمّكنهم  التي  المحتملة 

والمحلي.

(ج)      تنفيـذ برامـج وأنشطــة توعيـة لتعزيز مشاركة جميع ا<طفال بصورة هادفة وقائمة على التمكين   
الفتيات  إيالء  مع  الطلبة،  مجالس  ضمن  ذلك  في  بما  والمدارس،  المحلي  والمجتمع  ا<سرة  في 

وا<طفال في أوضاع هشة اهتمام� خاص�.

(9)

جيم- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و17-13 من االتفاقية)

الحق في الجنسية

كّن  إذا  أمهاتهن  جنسية  اكتساب  ا<ردنيات  ا<مهات  أطفال  على  متعذر�  يزال  ال  <نه  قلقة  اللجنة  تظل   -٢٥
متزوجات من غير أردنيين، ما قد يؤدي إلى حالة انعدام الجنسية، ويتسبب في معاناة هؤالء ا<طفال وأسرهم 
والرعاية  التعليم  بخدمات  لالنتفاع  مثًال  مؤهلين  غير  ُيعتبرون  إنهم  إذ  اقتصادية،  صعوبات  ومن  التمييز  من 
الجنسية  بأن  تفيد  التي  المصداقية  وذات  بأدلة  المدعومة  التقارير  بالغ  بقلق  اللجنة  وتالحظ  المدعومة.  الصحية 
بشكل  يقيمون  الذين  الفلسطينية  وا<سر  ا<طفال  عشرات  من  بالتقرير  المشمولة  الفترة  في  ُسحبت  ا<ردنية 

دائم في ا<ردن، على الرغم من التطمينات التي قدمها وفد الدولة الطرف أثناء الحوار.

تكرر اللجنة توصيتها إلى الدولة الطرف بمراجعة قانون الجنسية ا<ردنية رقم ٦ لعام ١٩٥٤ وتعديله بغية   -٢٦
ضمان تمتع ا<م ا<ردنية المتزوجة بغير أردني بحقها في منح جنسيتها <طفالها على قدم المساواة مع الرجل 
الالجئة  ا<سر  من  ا<ردنية  الجنسية  سحب  عن  الكف  على  أيض�  الطرف  الدولة  اللجنة  وتحث  تمييز.  ودون 
خفض  اتفاقية  إلى  االنضمام  في  الطرف  الدولة  تنظر  بأن  أيض�  اللجنة  وتوصي  ا<ردن.  في  المقيمة  الفلسطينية 

حاالت انعدام الجنسية لعام ١٩٦١.

) و39) أ دال- العنف ضد اoطفال (المواد 19 و24(3) و28(2) و34 و37(

العقاب البدني

ترحب اللجنة بالمبادرات التي تنّفذها الدولة الطرف مثل حملة "مع� نحو بيئة مدرسية آمنة" التي تهدف   -٢٧
إلى تعريف المعلمين با<ساليب التربوية اxيجابية. لكن اللجنة قلقة <ن الصيغة المعدلة من المادة ٦٢ من قانون 
العقوبات ال تزال تجيز للوالدين وا<وصياء إنزال ضروب تأديب بأطفالهم وفق "ما يبيحه العرف العام"، ما دامت ال 
تلحق بهم أذى بدني�، و<ن مسح السكان والصحة ا<سرية في ا<ردن لعام ٢٠١٢ أظهر أن ٨٩ في المائة من ا<طفال 

يتعرضون لضروب تأديب عنيفة.

تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم ٨(٢٠٠٦) المتعلق بحق الطفل في الحماية من   -٢٨
العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة الذي شددت فيه اللجنة على رفض جميع أشكال 
العنف ضد ا<طفال، مهما كانت طفيفة، وعلى أن صالحيات الوالدين ال ينبغي في أي حال من ا<حوال أن تقّوض 

حق الطفل في حمايته من العقاب البدني. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

حظر�  ا<ماكن  جميع  في  البدني  العقاب  وحظر  إبطاء  دون  العقوبات  قانون  من   ٦٢ المادة  إلغاء  (أ)        
قطعي�؛

بصورة  قضائية  دعاوى  وإقامة  فعاًال،  تنفيذ�  البدني  العقاب  تحظر  التي  القوانين  تنفيذ  ضمان  (ب)    
منهجية ضد َمن ُيعاقبون ا<طفال بدني�؛

ا<طفال  بمشاركة  االجتماعية  والتعبئة  والتوعية  العام  التثقيف  مجاالت  في  دائمة  برامج  وضع  (ج)     
البدني،  للعقاب  الضارة  والنفسية  البدنية  ا¦ثار  تعالج  الدين،  ورجال  المحلية  والمجتمعات  وا<سر 
في  وتشاركية  عنيفة  وغير  إيجابية  أشكال  وتعزيز  الممارسة،  تلك  من  العامة  المواقف  تغيير  بغية 

تنشئة ا<طفال وتأديبهم كبديل عن العقاب البدني؛

منع  استراتيجيات  تصميم  في  ا<طفال،  ذلك  في  بما  ككل،  المجتمع  ومشاركة  إشراك  ضمان  (د)     
معاقبة ا<طفال بدني� وتنفيذها.

(١٠) (١١)

اsيذاء واsهمال

سيما  وال  المنزلي،  للعنف  التصدي  صعيد  على  الطرف  الدولة  اتخذتها  التي  بالخطوات  اللجنة  ترحب   -٢٩
اعتماد قانون الحماية من العنف ا<سري رقم ٦ لسنة ٢٠٠٨، والخطة االستراتيجية الوطنية لحماية ا<سرة والوقاية 
لثبوت  عميق  بقلق  تشعر  اللجنة  لكن  المنزلي.  العنف  حاالت  لتتّبع  نظام  وإنشاء   ،٢٠٠٥-٢٠٠٩ لlعوام  العنف  من 
قصور تلك التدابير عن االستجابة للشواغل الكثيرة التي أعربت عنها اللجنة في عام ٢٠٠٦، وهو ما يتضح من استمرار 

وقوع ا<طفال، وال سيما الفتيات، ضحايا ل¯يذاء واxهمال على نطاق واسع.

 ،٣/CRC/C/JOR/CO)  ٢٠٠٦ عام  من  توصياتها  لتنفيذ  ا<ولوية  من  مزيد  منح  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣٠
وسوء  المنزلي  العنف  عن  وطنية  دراسة  إجراء  بضرورة  المتعلقة  التوصيات  وبخاصة  فعاًال،  تنفيذ�   (٥٥ الفقرة 
ووضع  وطبيعتها،  وأسبابها  المشكلة  هذه  نطاق  تقييم  أجل  من  ا<سرة  داخل  وإيذائهم  ا<طفال  معاملة 
وسوء  ا<طفال  إيذاء  حاالت  لتحديد  فعال  نظام  ووضع  له،  والتصدي  المنزلي  العنف  لمنع  شاملة  استراتيجية 

معاملتهم واxبالغ عنها وإدارتها. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيض� على ما يلي:

أحكام  أي  وإلغاء  الزوجي،  االغتصاب  فيها  بما  المنزلي،  العنف  أشكال  جميع  يجّرم  قانون  اعتماد  (أ)       
قانونية تتسامح مع مرتكبي العنف المنزلي، وذلك على وجه ا<ولوية؛

(ب)     إنشاء قاعدة بيانات وطنية عن جميع حاالت العنف المنزلي المترّكب ضد ا<طفال؛  

والعادات  والتقاليد  المواقف  لتغيير  عملية  تدابير  واتخاذ  واxيذاء،  للعنف  الجذرية  ا<سباب  معالجة  (ج)      
والممارسات السلوكية التي كثير� ما تبرر العنف المنزلي، وال سيما ضد الفتيات؛

والتصدي  وإهمالهم،  ا<طفال  وإيذاء  المنزلي  العنف  منع  إلى  الرامية  المجتمعية  البرامج  تشجيع  (د)       
المحلي  المجتمع  وأفراد  والمتطوعين  السابقين  الضحايا  إشراك  منها  بطرق  المشاكل  لهذه 

ودعمهم في مجال التدريب؛

(ه)     ضمــان تقديم مستــوى مالئـــم من المساعدة الطبيــــة والقانونيـــة والنفسية والسكن لlطفال   
به  تعّهدت  الذي  االلتزام  مع  يتماشى  بما  اxيواء  دور  عدد  وزيادة  المنزلي،  العنف  ضحايا  والنساء 

الدولة الطرف في االستعراض الدوري الشامل لعام ٢٠٠٩ (A/HRC/٢٩/١١، الفقرة ٩٢-٢١)؛

(و)       تقديم معلومات مفصلة في تقريرها الدوري المقبل عن التدابير المتخذة للتصدي للعنف المنزلي   
ونتائج تلك التدابير.

االستغالل الجنسي واsيذاء الجنسي

تشعر اللجنة بقلق عميق <ن المادة ٣٠٨ من قانون العقوبات تتيح لمرتكبي جريمة االغتصاب اxفالت من   -٣١
العقاب إذا تزوجوا من الفتاة التي اعتدوا عليها. ويساور اللجنة قلق أيض� <ن المادة ٣١٠ من قانون العقوبات تتيح 
اللجنة  وتشعر  ا<خالق".  بفساد  "معروفة  ُتعتبر  الفتاة  كانت  إذا  العقاب  من  اxفالت  الجنسي  اxيذاء  لمرتكبي 
بالقلق أيض� <ن تشريعات الدولة الطرف ال تحمي الفتيان من اxيذاء الجنسي واالستغالل الجنسي، وال تنص على 

أحكام تتناسب مع خطورة الجرائم الجنسية المرتبكة ضد ا<طفال.

وجميع  العقوبات  قانون  من  و٣١٠   ٣٠٨ المادتين  إلغاء  في  التعجيل  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣٢
ا<حكام القانونية التي يمكن استخدامها للتساهل مع المعتدين على ا<طفال جنسي�. وينبغي للدولة الطرف 
الجنسي  اxيذاء  أشكال  جميع  من  الفتيان،  فيهم  بمن  ا<طفال،  لجميع  الكاملة  الحماية  تضمن  أن  أيض� 

واالستغالل الجنسي. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيض� على ما يلي:

(أ)       وضع آليات وإجراءات ومبادئ توجيهية لضمان إلزامية اxبالغ عن حاالت إيذاء ا<طفال واستغاللهم   
جنسي�؛

ا<طفال  لجميع  وفعالة  لlطفال  ومواتية  وسرية  إليها  الوصول  يسهل  إبالغ  قنوات  توفر  ضمان  (ب)     
لتمثيل  قانوني  وصي  أو  الوالدين  أحد  وجود  يوِجب  الذي  الشرط  وإلغاء  االنتهاكات،  هذه  ضحايا 

الطفل الضحية؛

(ج)      تنفيذ أنشطة توعية لمكافحة الوصم االجتماعي لضحايا االستغالل الجنسي واxيذاء الجنسي، بما   
في ذلك سفاح المحارم؛

الضحايا وفق�  التعافي وإعادة اxدماج االجتماعي لlطفال  (د)     ضمان وضع برامج وسياسات من أجل   
<غراض  لlطفال  الجنسي  االستغالل  لمكافحة  العالمي  المؤتمر  اعتمدها  التي  الختامية  للوثائق 
بالبرازيل،  جانيرو  دي  وريو  باليابان،  ويوكوهاما  ستوكهولم،  في  و٢٠٠٨  و٢٠٠١   ١٩٩٦ ا<عوام  في  تجارية 

على التوالي.

الممارسات الضارة

الفتيات،  آالف  وزواج  الطرف،  الدولة  في  القاصرات  الفتيات  زواج  حاالت  في  الزيادة  إزاء  قلقة  اللجنة  تزال  ال   -٣٣
منهن من لم تتجاوز الخامسة عشرة، كل سنة نتيجة اxفراط في اللجوء إلى االستثناءات من السن الدنيا للزواج، 
والسلطة التقديرية الواسعة الممنوحة لقاضي القضاة وا<وصياء القانونيين في ذلك الصدد. ويساور اللجنة قلق 
بشكل خاص <ن حاالت الفقر وحاالت الحمل خارج إطار الزواج غالب� ما تؤدي في الممارسة الواقعية إلى إجازة هذا 

الزواج.

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فاعلة لوضع حد لممارسة الزواج المبكر والقسري. كما تكرر   -٣٤
CRC/C/-) المبكر الزواج  عن  الناشئة  الكثيرة  السلبية  با¦ثار  توعية  حمالت  الطرف  الدولة  تنّفذ  بأن  توصيتها  اللجنة 

JOR/CO/٣، الفقرة ٢٨).

الوصول إلى العدالة وسبل االنتصاف

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعلومات التي قدمها الوفد وتفيد بأن من المتعذر على ا<طفال دون سن   -٣٥
الخامسة عشرة تقديم شكاوى بشأن انتهاكات حقوقهم إذا لم يكن الوالدان أو ا<وصياء القانونيون موجودين 

لمساعدتهم. ويساور اللجنة القلق أيض� إزاء االفتقار إلى آليات لدعم ا<طفال في اxبالغ عن ادعاءاتهم.

وسبل  العدالة  إلى  ا<طفال  وصول  لضمان  الالزمة  التدابير  جميع  اتخاذ  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣٦
واسع  بشكل  عنها  ومعلن  آمنة  إبالغ  آليات  وضع  أمور،  جملة  بين  من  الطرف،  للدولة  وينبغي  الفعالة.  االنتصاف 
الصحة  مجاَلي  في  مساَعدة  خدمات  ا¦ليات  هذه  تترافق  وأن  ا<طفال،  لفائدة  إليها  الوصول  ويسهل  وسرية 
العامة والدعم االجتماعي، وإلغاء شرط حضور والد الطفل لمساعدته في تقديم الشكوى. وتحث اللجنة الدولة 
ووضع  واضحين،  وتدريب  توجيه  على  ا<طفال  شكاوى  يتلقون  الذين  ا<شخاص  حصول  ضمان  على  أيض�  الطرف 

إجراءات تحقيق مراعية للطفل.

هاء- البيئة اoسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و11-9 و18(1 و2) و20 و21 و25 و27(4))

البيئة اoسرية   

CRC/C/-) تكرر اللجنة قلقها <ن القانون ما زال ال يوزع المسؤوليات الوالدية بالتساوي بين ا¦باء وا<مهات  -٣٧
JOR/CO/٣، الفقرة ٤٩)، نظر� الستمرار تطبيق أحكام تمييزية من قانون ا<حوال الشخصية المؤقت لسنة ٢٠١٠. كما

(١٢)

يساور اللجنة قلق إزاء ما يلي:

(أ)        مع أن القانون فرض قيود� معّينة على تعدد الزوجات، فإنه ال يزال يجيزه، وهذه حالة تتعارض مع   
كرامة النساء والفتيات الالتي يدخلن هذا الزواج، وتؤثر سلب� في ا<طفال؛

تمتعهم  دون  يحول  ما  مسلم،  غير  ورجل  مسلمة  المرأة  المولودين  با<طفال  القانون  يعترف  ال  (ب)      
بجميع حقوقهم على قدم المساواة مع ا<طفال ا¦خرين؛

(ج)       في حالة الطالق، تمنح المادة ١٧٣ من قانون ا<حوال الشخصية المؤقت ا<م حضانة أطفالها حتى   
بلوغهم سن الخامسة عشرة، ولكن فقط حتى سن السابعة إذا كانت غير مسلمة.

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تقاسم ا<مهات وا¦باء المسؤولية عن أطفالهم بالتساوي، عمًال   -٣٨
بالفقرة ١ من المادة ١٨ من االتفاقية، وعلى ضمان عدم تمييز القوانين ضد الطفلة. وتحث اللجنة الدولة الطرف 

أيض� على ما يلي:

النساء  ضد  تميز  التي  ا<حكام  جميع  إلغاء  وضمان  المؤقت  الشخصية  ا<حوال  قانون  تنقيح  (أ)   
والفتيات وتؤثر سلب� في أطفالهن، كتلك التي تجيز تعدد الزوجات؛

غير  ورجل  مسلمة  امرأة  بين  زواج  من  المولودين  ا<طفال  ضد  التمييز  أشكال  من  شكل  أي  منع  (ب)   
مسلم، والقضاء عليها؛

لمبدأ  وفق�  القرارات  جميع  اتخاذ  ضمان  بغية  الطفل،  بحضانة  المتعلقة  تشريعاتها  مراجعة  (ج)   
تمّيز  التي  ا<حكام  وإلغاء  االتفاقية،  من  و١٢   ٣ المادتين  مع  تمشي�  وذلك  الفضلى،  الطفل  مصالح 

ضد ا<طفال <مهات غير مسلمات.

أسرية اoطفال المحرومون من بيئة 

أول  وإنشاء   ،٢٠٠٩ لسنة   ٤٩ رقم  اxيوائية  ا<طفال  رعاية  دور  وإدارة  ترخيص  نظام  باعتماد  اللجنة  ترحب   -٣٩
برنامج xيواء ا<طفال في محافظة الزرقاء. لكن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم انخفاض عدد ا<طفال المودعين 
في  كثيرة  أحيان  في  المتزوجات  غير  ا<مهات  أطفال  إيداع  وإزاء  بالتقرير،  المشمولة  الفترة  أثناء  مؤسسات  في 
ا<طفال  يجعل  ما  بعد،  سليم  نحو  على  اxيواء  برنامج  تنظيم  لعدم  أيض�  قلق  اللجنة  ويساور  مؤسسات. 

المحرومين من بيئتهم ا<سرية عرضة ل¯يذاء واxهمال.

تتخذ  بأن  وتوصيها  لlطفال،  البديلة  للرعاية  التوجيهية  المبادئ  إلى  الطرف  الدولة  انتباه  اللجنة  تلفت   -٤٠
تدابير فاعلة للتسريع في االنتقال من إيداع ا<طفال في أطر الرعاية المؤسسية إلى الرعاية ا<سرية، وأن تعزز في 
سبيل ذلك جهودها لوضع نظام لكفالة ا<طفال المحرومين من أسرهم يكون خاضع� للوائح تنظيمية جيدة. 

وينبغي للدولة الطرف أيض� ما يلي:

(١٣)

(أ)       ضمان تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية المناسبة لمراكز الرعاية البديلة وخدمات حماية   
في  إدماجهم  وإعادة  فيها  المودعين  ا<طفال  تأهيل  إعادة  تيسير  أجل  من  الصلة  ذات  الطفل 

المجتمع إلى أقصى حد ممكن؛

(ب)     تقديم الدعم لlمهات غير المتزوجات لتمكينهن من رعاية أطفالهن، وتنظيم حمالت توعية من   
أجل القضاء على الوصم االجتماعي المرتبط بالحمل خارج إطار الزواج؛

(ج)     العمـل على توفيـر ضمانـات مناسبــة ومعايــير واضحــــة تستند إلى احتياجات الطفل ومصالحه   
الفضلى من أجل اتخاذ قرار بشأن إيداعه في أطر الرعاية البديلة من عدمه؛

(د)     ضمان إجراء مراجعة دورية لحاالت إيداع ا<طفال في أطر الرعاية البديلة وفي المؤسسات، ورصد   
جودة الرعاية فيها، بطرق منها توفير قنوات يسهل الوصول إليها من أجل اxبالغ عن سوء معاملة 

ا<طفال ورصده وتصحيحه.

واو-  اsعاقة والصحة اoساسية والرعاية االجتماعية (المواد 6 و18(3) و23 و24 و26 و
27(3-1) و33)

اoطفال ذوو اsعاقة

ا<على  المجلس  وإنشاء   ٢٠٠٧ لسنة   ٣١ رقم  المعوقين  ا<شخاص  حقوق  قانون  باعتماد  اللجنة  ترحب   -٤١
لكنها  اxعاقة (٢٠٠٧-٢٠١٥).  ذوي  لlشخاص  الوطنية  االستراتيجية  اعتماد  عن  فضًال  المعوقين،  ا<شخاص  لشؤون 

تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ)       عدم استخـدام المــادة ٢ من القانــون رقم ٣١ تعريف اxعاقة الوارد في اتفاقية حقوق ا<شخاص   
ذوي اxعاقة، وإنما اعتمادها نموذج� طبي� ل¯عاقة؛

(ب)     محدودية البيانات المتاحة عن ا<طفال ذوي اxعاقة؛  

بصورة  إّال  إدماجهم  تعزز  ال  خاصة  صفوف  في  الحاالت  معظم  في  اxعاقة  ذوي  ا<طفال  وضع  (ج)       
محدودة نظر� لمحدودية التدابير المتخذة لتطوير التعليم الجامع؛

(د)       عدم حصول الغالبية العظمى من ا<طفال ذوي اxعاقة وا<طفال الذين يعانون من صعوبات في   
مختصين،  وموظفين  اجتماعيين  وأخصائيين  معلمين  وجود  مثل  مناسب،  دعم  على  التعلم 

لضمان إدماجهم إدماج� فعاًال في المدارس العادية؛

(ه)     استمرار ّشح التدابير الرامية إلى إدماج ا<طفال ذوي اxعاقة في ا<نشطة الترفيهية والثقافية في   
الدولة الطرف.

في ضوء المادة ٢٣ من االتفاقية وتعليق اللجنة العام رقم ٩(٢٠٠٦) المتعلق بحقوق ا<طفال المعوقين،   -٤٢
هذا  وتعزيز  اxعاقة  مع  التعامل  في  اxنسان  حقوق  على  القائم  النهج  اعتماد  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث 
وبأن  المجتمع،  يضعها  التي  والمواقفية  البيئية  الحواجز  في  تكمن  المعيقة  العوامل  بأن  يعترف  الذي  النهج 
في  فاعلين  ومساهمين  مشاركين  يصبحوا  أن  وبمقدورهم  الخاصة  حقوقهم  اxعاقة  ذوي  ا<طفال  لجميع 

المجتمع. وينبغي للدولة الطرف ما يلي:

(١٤)

(١٦) (١٧) (١٨) (١٩) (٢٠) (٢١) (٢٢) (٢٣) (٢٤)

(٢٥) (٢٦) (٢٧) (٢٨) (٢٩) (٣٠) (٣١) (٣٢) (٣٣) (٣٤) (٣٥)

مع  التعامل  في  االجتماعي  النموذج  يعكس  بما   ٢٠٠٧ لسنة   ٣١ رقم  القانون  من   ٢ المادة  تعديل  (أ)       
اxعاقة؛

نظر�   ،٢٠١٤ لعام  الوطني  التعداد  إطار  في  اxعاقة  ذوي  ا<طفال  عن  مالئمة  بيانات  جمع  تنظيم  (ب)     
<هميتها في وضع برامج وسياسات لهم؛

(ج)       وضـع سياسـة شامـلة من أجـل تطـوير التعليـم الجامع وضمان منحه ا<ولوية على إيداع ا<طفال   
العقلية  اxعاقات  ذوي  ا<طفال  إلى  خاص  بشكل  االلتفات  مع  متخصصة،  مؤسسات  في 

والمتعددة؛

(د)      تشغيل أعداد كافية من المعلمين والمهنيين المتخصصين لتقديم الدعم الفردي لlطفال في   
جميع المدارس، وضمان تدريب جميع المهنيين تدريب� مناسب� ليتمكن جميع ا<طفال ذوي اxعاقة 

من التمتع بصورة فعالة بحقهم في تعليم جامع ذي جودة؛

(ه)     اتخاذ جميع التدابير الالزمة لضمان إدماج ا<طفال ذوي اxعاقة في ا<نشطة الترفيهية والثقافية؛  

الوصم  مكافحة  أجل  من  وا<سر  العامة  وجمهور  الحكومة  تستهدف  توعية  حمالت  تنفيذ  (و)     
االجتماعي والتحامل اللذين يعاني منهما ا<طفال ذوو اxعاقة، وتعزيز صورة إيجابية عن ا<طفال 

والبالغين ذوي اxعاقة؛

(ز)       النظر في التصديق على البروتوكول االختياري التفاقية حقوق ا<شخاص ذوي اxعاقة.  

الصحة والخدمات الصحية

عن  فضًال  ا<طفال،  ووفيات  النفاسية  الوفيات  خفض  صعيد  على  المحرز  الكبير  بالتقدم  اللجنة  ترحب   -٤٣
اعتراف الدولة الطرف بالحاجة إلى مزيد من الجهود لخفض معدل وفيات ا<طفال دون سن الخامسة. وتالحظ 
اللجنة باهتمام أيض� إقرار قانون الضمان االجتماعي المؤقت رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ الذي يمنح ا<طفال الحق في التمتع 

بعدد من إعانات الضمان االجتماعي. لكن قلق� بالغ� يساور اللجنة لما يلي:

(أ)        المعدالت المفزعة لسوء التغذية بين ا<طفال في مخيم الزعتري؛  

(ب)     سـوء التغذيـة الـذي ال يزـال يؤثـر بصـورة أكبـر في ا<طفـال الذيـن يعيشـون في المناطــــــق النائية   
وا<طفال المنتمين <فقر الشرائح السكانية؛

(ج)       ا<مراض المعدية التي ال تزال ا<سباب الرئيسية لمراضة ا<طفال؛  

(د)       تغطية جميع ا<طفال بالتأمين الصحي التي لم تتحقق بعد.  

يمكن  صحي  مستوى  بأعلى  التمتع  في  الطفل  حق  بشأن   (٢٠١٣)١٥ رقم  العام  اللجنة  تعليق  ضوء  في   -٤٤
بلوغه، توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف حصول جميع ا<طفال بالتساوي على خدمات صحية ذات جودة 
ا<طفال  سيما  وال  وتهميش�،  حرمان�  الحاالت  أشد  في  لlطفال  ا<ولوية  منح  إلى  تهدف  تدابير  اعتماد  طريق  عن 
تتخذ  أن  أيض�  الطرف  للدولة  وينبغي  المعدية.  وا<مراض  ا<طفال  تغذية  لسوء  التصدي  طريق  وعن  الالجئين، 

التدابير الالزمة من أجل شمول جميع ا<طفال بالتأمين الصحي على النحو الواجب.

صحة المراهقين

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تجريم اxجهاض في جميع الحاالت بموجب المادة ٣٢١ من قانون العقوبات،   -٤٥
ويساور  للخطر.  حياتهن  تعّرض  مأمونة  غير  بطريقة  الخفاء  في  اxجهاض  إلى  المراهقات  لجوء  إلى  يؤدي  ما 
اللجنة قلق أيض� إزاء عدم توفر معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين صحة المراهقين، بما 

في ذلك عن طريق التثقيف في مجال الصحة الجنسية واxنجابية وتحسين خدمات الصحة العقلية للشباب.

في ضوء تعليق اللجنة العام رقم ٤(٢٠٠٣) المتعلق بصحة المراهقين ونمّوهم في إطار اتفاقية حقوق   -٤٦
الطفل وتعليقها العام رقم ١٥(٢٠١٣) المتعلق بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، تحث 
اللجنة الدولة الطرف على أن تزيل صفة الجرم عن اxجهاض، وأن تراجع تشريعاتها، بشكل خاص من أجل كفالة 
دائم�.  واحترامها  اxجهاض  قرارات  في  ا<طفال  آراء  سماع  تضمن  وأن  الحوامل،  للمراهقات  الفضلى  المصالح 
شاملة  سياسة  الطرف  الدولة  تعتمد  بأن  وتوصي   (٦٥ الفقرة   ،٣/CRC/C/JOR/CO) السابقة بتوصيتها  اللجنة  وتذّكر 
في  واxنجابية  الجنسية  الصحة  مجال  في  التثقيف  إدراج  تضمن  وبأن  واxنجابية،  الجنسية  المراهقين  لصحة 
وا<مراض  المبكر  الحمل  منع  على  بتركيز  والمراهقين،  المراهقات  لفائدة  وتوجيهه  اxلزامية  المدرسية  المناهج 

المنقولة جنسي�.

اsيدز وفيروس نقص المناعة البشرية

البشرية/اxيدز  المناعة  نقص  فيروس  مكافحة  بشأن  الوطنية  االستراتيجية  بالخطة  اللجنة  ترحب   -٤٧
بفيروس  المعرفة  إلى  كبير  بشكل  عموم�  والسكان  المراهقين  افتقار  استمرار  بقلق  تالحظ  أنها  غير   ،(٢٠١٢-٢٠١٦)
المشورة  خدمات  إلى  والفتيات  النساء  وصول  تعّذر  إزاء  أيض�  بالقلق  اللجنة  وتشعر  البشرية/اxيدز.  المناعة  نقص 
ل¯صابة  عرضة  ا<شد  الفئات  على  الذكرية  الواقيات  توزيع  ضمان  وعدم  الحوامل،  رعاية  عيادات  في  والفحص 

بالفيروس، بمن في ذلك المراهقون.

وحقوق  البشرية/اxيدز  المناعة  نقص  بفيروس  المتعلق   (٢٠٠٣)٣ رقم  العام  اللجنة  تعليق  ضوء  في   -٤٨
الطفل، توصي اللجنة بأن تحّسن الدولة الطرف إمكانية الحصول على معلومات وخدمات ذات جودة ومناسبة 
بأن  اللجنة  وتوصي  واxنجابية.  الجنسية  والصحة  البشرية/اxيدز  المناعة  نقص  فيروس  مجال  في  ا<طفال  لسن 
بين  المشترك  المتحدة  ا<مم  برنامج  منها  جهات  من  التقنية  المساعدة  ذلك  سبيل  في  الطرف  الدولة  تلتمس 

منظمات ا<مم المتحدة لمكافحة اxيدز ومنظمة ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

المستوى المعيشي

ترحب اللجنة بالتقدم الهام الذي أحرزته الدولة الطرف على صعيد التنمية البشرية، لكنها تشعر بالقلق   -٤٩
<ن وطأة الفقر في الدولة الطرف تطال ا<طفال أكثر من غيرهم بكثير، و<ن صندوق المعونة الوطنية ما زال ال 
في  العجز  تقليص  إلى  تهدف  مالية  سياسات  اعتماد  <ن  أيض�  بالقلق  اللجنة  وتشعر  كاٍف.  بشكل  يشملهم 
الفترة  في  الفقر  مكافحة  صعيد  على  الطرف  الدولة  أحرزته  الذي  التقدم  في  سلب�  أّثر  الوطنية  الميزانية 
المشمولة بالتقرير. ويساور اللجنة قلق كذلك <ن الكثير من ا<سر الفلسطينية تعيش في فقر في الدولة الطرف 
وضع  إلى  تفتقر  كونها  المجانية  ا<ساسية  الخدمات  أو  الوطنية  المعونة  صندوق  من  االستفادة  عليها  ويتعذر 

قانوني.

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إجراء مشاورات محددة ا<هداف مع ا<سر وا<طفال ومنظمات   -٥٠
االستراتيجيات  تعزيز  أجل  من  ا<طفال  فقر  مسألة  بشأن  الطفل  حقوق  مجال  في  الناشطة  المدني  المجتمع 
منح  تضمن  أن  أيض�  الطرف  للدولة  وينبغي  الفقر.  من  الحد  خطة  في  الطفل  حقوق  إعمال  إلى  الرامية  والتدابير 
ا<طفال الذي يعيشون في فقر ا<ولوية في صندوق المعونة الوطنية وإجراء تقييمات ٣<ثر السياسات والتدابير 
الهادفة إلى تقليص العجز في الميزانية الوطنية على ا<طفال. وتحث اللجنة الدولة الطرف على معالجة الوضع 
لlطفال  المجانية  ا<ساسية  الخدمات  تقديم  وضمان  فيها،  تقيم  التي  الفلسطينية  لlسر  القانوني 

الفلسطينيين وشمولهم في صندوق المعونة الوطنية.

زاي- التعليم واoنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28 و29 و30 و31)

التعليم، بما يشمل التدريب والتوجيه المهنيين

معدل  من  للحد  بالتقرير  المشمولة  الفترة  في  الطرف  الدولة  بذلتها  التي  الجهود  بارتياح  اللجنة  تالحظ   -٥١
التسرب وتطوير التعليم المبكر. لكنها ال تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

عن  فضًال  أردنيين،  غير  وآباء  أردنيات  <مهات  ا<طفال  بينهم  ومـن  ا<ردنييـن،  غيـر  ا<طفـال  تعـرض  (أ)       
ا<حيان،  بعض  في  ا<ردنية،  الجنسية  منهم  ُسحبت  ممن  فلسطيني  أصل  من  لوالدين  ا<طفال 
غير  وهم  الحكومية،  والثانوية  االبتدائية  بالمدارس  بالتحاقهم  يتعلق  فيما  تمييزية  لممارسات 

مؤهلين لالستفادة من التعليم العام المجاني؛

(ب)     محدودية فرص وصول الشابات المتزوجات إلى نظام التعليم؛  

(ج)       مالحظة زيادة في عدد الطالب، وال سيما الفتيان، الذين تسربوا من المدارس <سباب اقتصادية على   
مدار ا<عوام ا<خيرة؛

(د)      استمرار انتشار العنف في المدارس على نطاق واسع، وال سيما ضد ا<طفال ¦باء غير أردنيين.  

تحث اللجة الدولة الطرف على ما يلي:  -٥٢

(أ)       اتخاذ تدابير فورية لضمان تمتع جميع ا<طفال الذين يعيشون فيها بحقهم في تعليم ابتدائي   
مجاني دون تمييز، وتحقيق� لذلك، تعديل التشريعات والتصدي للممارسات التي تؤدي إلى التمييز 

ضد ا<طفال من أصل فلسطيني وا<طفال <مهات أردنيات وآباء غير أردنيين؛

(ب)    ضمان دعم المراهقات الحوامل وا<مهات المراهقات ومساعدتهن على مواصلة تعليمهن في   
المدارس العادية؛

(ج)       اتخاذ التدابير الالزمة لتحسين القدرة على الوصول إلى التعليم وتحسين جودته، وتوفير تدريب ذي   
جودة للمعلمين، بتركيز خاص على المناطق الريفية بغية التصدي لمشكلة التسرب من المدرسة؛

(د)      مواصلة التوسع في تعليم الطفولة المبكرة وفق سياسة شاملة وكلية لرعاية الطفولة المبكرة   
ونمائها.

أهداف التعليم

ترحب اللجنة بالمبادرات الرامية إلى تعميم المنظور الجنساني في التعليم التي وردت في تقرير الدولة   -٥٣
بالقلق  تشعر  لكنها  السلبية.  النمطية  الصور  تتحدى  للمعلمين  وأدلة  مدرسية  كتب  تطوير  وبخاصة  الطرف، 
صورتهن  تقوض  التي  الفتيات،  ضد  الراسخة  السلبية  النمطية  الصور  الستمرار  التصدي  عن  المبادرات  هذه  لقصور 

عن أنفسهن. كما تأسف اللجنة لعدم بذل جهود كافية لتطوير التعليم في مجاَلي التسامح والسالم.

على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث  التعليم،  بأهداف  المتعلق   (٢٠٠١)١ رقم  العام  اللجنة  تعليق  مراعاة  مع   -٥٤
تعزيز الجهود التي تبذلها لتعميم المناهج التعليمية غير القائمة على صور نمطية التي تتصدى لlسباب البنيوية 
جميع المستويات. وتوصي  للتمييز الجنساني، وتعزيز الفرص التعليمية واxنجاز التعليمي للفتيات والفتيات على 
المناهج  في  والسالم  التسامح  مجاَلي  في  التثقيف  xدماج  جهودها  الطرف  الدولة  تكثف  بأن  أيض�  اللجنة 

المدرسية.

حاء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب)-(د) و
(38-40

اoطفال ملتمسو اللجوء واoطفال الالجئون

تثني اللجنة على الدولة الطرف لجميع التدابير التي اتخذتها من أجل التعامل مع التدفق الهائل لالجئين   -٥٥
من  العاملين  ا<طفال  بشؤون  الخاصة  الوطنية  اللجنة  إنشاء  ذلك  في  بما  ا<طفال،  من  ونصفهم  السوريين، 
الالجئين السوريين. لكن اللجنة قلقة إزاء استمرار تعّذر حصول معظم ا<طفال الالجئين السوريين على التعليم، 
القسري،  والزواج  المنزلي  للعنف  النطاق  الواسع  واالنتشار  العمل  في  واالستغالل  التغذية  لسوء  تعرضهم  وإزاء 
التي  المعاملة  إزاء  أيض�  عميق  قلق  اللجنة  ويساور  أردنيين.  شرطة  أفراد  إلى  المنسوبة  العنف  حاالت  بعض  وإزاء 

تتلقاها ا<سر وا<طفال من الالجئين الفلسطينيين الفاّرين من الجمهورية العربية السورية، وبخاصة ما يلي:

(أ)        الموقف الذي تعتمــده السلطات مـنذ كانــــون الثانــي/يناير ٢٠١٣ المتمثل في منع منهجي لدخول   
ا<سر الالجئة الفلسطينية الفاّرة من الجمهورية العربية السورية، فضًال عن ترحيل عشرات ا<طفال 

الفلسطينيين الذين دخلوا البلد وإعادتهم إلى الجمهورية العربية السورية؛

(ب)     حاالت ُمنعت فيها أمهات فلسطينيات فررن من الجمهورية العربية السورية من دخول ا<ردن، في   
حين ُسمح <زواجهن وأطفالهن السوريين بالدخول؛

(ج)     حـاالت ُسمـح فيهـا <طفال أصيـــبوا في الجمهـورية العربيــة السورية بدخول ا<ردن لتلقي العالج   
إلى  جرحى  فلسطينيون  أطفال  فيها  ُرّحل  وحاالت  بالدخول،  <سرهم  التصريح  دون  لكن  الطبي 

الجمهورية العربية السورية، في حين ُسمح <مهاتهم ا<ردنيات بالبقاء في الدولة الطرف.

ا<وضاع  لتحسين  محددة  برامج  وتنفيذ  المالئمة  التدابير  جميع  اتخاذ  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٥٦
والرعاية  التعليم  على  الحصول  على  قدرتهم  منها  أمور  جملة  وضمان  السوريين،  الالجئين  لlطفال  المعيشية 
الصحية والتغذية الجيدة، وحمايتهم من شتى أشكال االستغالل في العمل والعنف، وممارسات الزواج القسري 
أو المبكر فيما يتعلق بالفتيات الصغيرات. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان عدم منع أي طفل الجئ 
فلسطيني فاّر من الجمهورية العربية السورية من دخول ا<ردن أو ترحيله ليعود إلى الجمهورية العربية السورية، 
وعلى ضمان أن يعامل هؤالء ا<طفال أسوًة با<طفال السوريين في الدولة الطرف. وتوصي اللجنة أيض� بأن تصّدق 

الدولة الطرف على االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين لعام ١٩٥١ وبروتوكولها لعام ١٩٦٧.

االستغالل االقتصادي، بما في ذلك عمل اoطفال

ترحب اللجنة بمشروع "مكافحة عمل ا<طفال عن طريق التعليم" الذي أطِلق في تشرين الثاني/نوفمبر   -٥٧
٢٠٠٨، فضًال عن تعيين عشرين ضابط ارتباط في مجال عمل ا<طفال في عام ٢٠١٠، لكنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

وتجارة  الجملة  تجارة  قطاعات  في  العمل  في  رئيسي،  بشكل  فتيان  وهم  ا<طفال،  آالف  استمرار  (أ)        
التجزئة والزراعة، وانتشار عمل ا<طفال على نطاق واسع بين الالجئين السوريين؛

(ب)    مواجهة عدد من الفتيات الالتي يشتغلن عامالت منزليات أوضاع� قاسية، وتعّرضهن بشكل كبير   
ل¯يذاء البدني والجنسي؛

(ج)      تعزيز وحدة عمل ا<طفال لم يؤّد إلى زيادة اxدانات بحق مستغّلي ا<طفال.  

تحث اللجنة الدولة الطرف على تسريع جهودها للقضاء على عمل ا<طفال. وينبغي للدولة الطرف منح   -٥٨
منزليات.  عامالت  يشتغلن  الالتي  الفتيات  وبخاصة  ا<طفال،  عمل  أشكال  أسوأ  من  ا<طفال  النتشال  ا<ولوية 
بأن  أيض�  اللجنة  وتوصي  اقتصادي�.  ا<طفال  مستغّلي  ضد  قضائية  دعاوى  تحريك  ضمان  الطرف  للدولة  وينبغي 
تصّدق الدولة الطرف على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ١٨٩(٢٠١١) المتعلقة بالعمل الالئق للعمال المنزليين، 

وبأن تواصل التماس مساعدة البرنامج الدولي للقضاء على عمل ا<طفال.

أطفال الشوارع

تأسف اللجنة إزاء استمرار ضعف المعرفة فيما يتعلق بظاهرة ا<طفال العاملين في الشوارع وحالتهم،   -٥٩
الشوارع  أطفال  على  القبض  إلقاء  في  الشرطة  استمرار  إزاء  خاص  بقلق  اللجنة  وتشعر  السابقة.  توصياتها  رغم 
واضحة  استراتيجية  إلى  االفتقار  استمرار  وإزاء  ذووهم،  يكفلهم  أن  إلى  الزمن  من  قصيرة  فترات  واحتجازهم 

xعادة تأهيل أولئك ا<طفال وتلبية احتياجاتهم.

مّدهم  بل  الشوارع واحتجازهم،  إلقاء القبض على أطفال  عدم  الطرف على ضمان  اللجنة الدولة  تحث   -٦٠
واللباس  التغذية  من  يكفيهم  بما  وتزويدهم  معهم،  العمل  على  مدربين  مرشدين  طريق  عن  بالمساعدة 
والمأوى، فضًال عن الخدمات االجتماعية والصحية، بما فيها خدمات التعافي وإعادة اxدماج االجتماعي، والفرص 
ما  بحسب  الكامل،  نمائهم  دعم  بغية  الحياتية  المهارات  على  والتدريب  المهني  التدريب  تشمل  التي  التعليمية 

أوصت به اللجنة سابق�.

بيع اoطفال واالتجار بهم واختطافهم

االتجار  لمنع  الوطنية  واالستراتيجية   ،٢٠٠٩ لسنة   ٩ رقم  بالبشر  االتجار  منع  قانون  باعتماد  اللجنة  ترحب   -٦١
ا<طفال  اعتبار  يمكن  ال  أنه  إلى  الحوار  أثناء  اxشارة  وتالحظ  عملها.  وإطار   ٢٠١٠ آذار/مارس  في  ُأطِلقت  التي  بالبشر 
ضحايا االتجار جناة، لكنها تشعر بقلق بالغ إزاء اعتراف الوفد باحتمال إيداع ا<طفال الضحايا في مرافق االحتجاز 
لlطفال  وعبور  وجهة  بلد  تزال  ال  الطرف  الدولة  <ن  أيض�  قلق  اللجنة  ويساور  لهم.  ملجأ  توفر  لعدم  نظر� 
الفترة  في  بالبشر  االتجار  بجرائم  المدانين  ا<شخاص  عدد  و<ن  با<شخاص،  الجنسي  واالتجار  للسخرة  المعرضين 
خدمات  إلى  الضحايا  معظم  أحيل  إذ  االتجار،  لضحايا  المقدمة  الحماية  ولقصور  قليًال،  ظل  بالتقرير  المشمولة 

إيواء تديرها منظمات غير حكومية.

تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لتنفيذ قانون منع االتجار بالبشر رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ تنفيذ�   -٦٢
الجريمة.  خطورة  مع  تتناسب  بهم  عقوبات  وإنزال  وإدانتهم  فعالة  بصورة  با<طفال  المّتجرين  ومالحقة  فعاًال، 
وينبغي للدولة الطرف أن تضمن عدم إيداع أي من ا<طفال الضحايا في مرافق االحتجاز، وإنما تزويدهم بخدمات 

حماية وإعادة تأهيل شاملة، بما فيها المأوى المناسب.

إدارة قضاء اoحداث

تنظر اللجنة بإيجابية إلى إنشاء إدارة شرطة ا<حداث عام ٢٠١١ في العاصمة عّمان من أجل دعم عملية   -٦٣
العدالة اxصالحية، ووضع "برنامج ِفَرق الدمج المجتمعي وا<سري" لتحويل ا<طفال الجانحين، لكنها تشعر 

بالقلق إزاء بقاء السن الدنيا للمسؤولية الجنائية سبع سنوات. ويساورها قلق أيض� إزاء ما يلي:

(أ)         عدم إدراج نص في مشروع قانون ا<حداث xنشاء محاكم أحداث متخصصة، وافتقاره إلى أحكام   
بشأن تقديم المساعدة القانونية المجانية لlطفال، وفرضه عقوبات تقيد الحرية أكثر من تقديمه 
بدائل لالحتجاز، وعدم تعامله مع نتائج عمليات تفتيش مرافق االحتجاز التي يوَدع فيها ا<طفال أو 

متابعة تلك العمليات؛

(ب)     محاكمة ا<طفال في محاكم البالغين في حالة اشترك في ارتكاب الجريمة بالغون وأطفال؛  

(ج)       استمرار وجود ضعف واضح في التعليم المتعلق بعدالة ا<حداث.  

لlحداث  والتأهيلية  اxصالحية  للعدالة  نظام  لوضع  جهودها  الطرف  الدولة  تعزز  بأن  اللجنة  توصي   -٦٤
يتماشى تماشي� كامًال مع االتفاقية، وبخاصة المواد ٣٧ و٣٩ و٤٠، ومع معايير ذات صلة أخرى، ومع تعليق اللجنة 
العام رقم ١٠(٢٠٠٧) المتعلق بحقوق الطفل في قضاء ا<حداث. وبصورة خاصة، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما 

يلي:

إلى  الجنائية  المسؤولية  سن  ترفع  ا<حداث  قانون  لمشروع  معدلة  صيغة  اعتماد  في  التعجيل  (أ)        
مستوى مقبول دولي�، بحسب ما أوصت به اللجنة سابق�؛

(ب)     ضمان أن القانون الجديد ينص على إنشاء محاكم أحداث متخصصة تركز على العدالة اxصالحية   
الدعاوى  وطيلة  اxجراءات  من  مبكرة  مرحلة  في  لlطفال  المجانية  القضائية  المساعدة  وتقدم 

القضائية؛

(ج)       ضمان اللجوء إلى االحتجاز، بما في ذلك االحتجاز رهن المحاكمة، كتدبير أخير و<قصر وقت ممكن،   
بغية  منتظمة  بصورة  التدبير  هذا  مراجعة  وضمان  الخطورة،  شديدة  الجرائم  قضايا  في  حتى 
سحبه. وينبغي أن ُتمنح ا<ولوية ما أمكن إلى التدابير البديلة لالحتجاز، مثل التحويل أو إطالق السراح 

تحت المراقبة أو الوساطة أو اxرشاد أو خدمة المجتمع؛

(د)      تعيين قضاة متخصصين لlطفال وضمان تلّقيهم التعليم والتدريب المالئمين؛  

(ه)     االستفادة من أدوات المساعدة التقنية التي وضعها الفريق المشترك بين الوكاالت المعني بقضاء   
والجريمة  بالمخدرات  المعني  المتحدة  ا<مم  مكتب  ومنها  فيه،  العضو  والجهات  ا<حداث 
الحكومية،  غير  والمنظمات  اxنسان  لحقوق  السامية  المتحدة  ا<مم  ومفّوضية  واليونيسيف 

والتماس المساعدة التقنية في مجال عدالة ا<حداث من أعضاء الفريق.

اoطفال ضحايا الجرائم والشهود عليها

توصي اللجنة أيض� بأن تضمن الدولة الطرف وضع ا<حكام وا<نظمة القانونية المناسبة من أجل توفير   -٦٥
الحماية المطلوبة بموجب االتفاقية إلى جميع ا<طفال ضحايا الجرائم و/أو الشهود عليها، مثل ا<طفال ضحايا 
هذه  على  الشهود  وا<طفال  واالتجار،  واالختطاف  واالقتصادي،  الجنسي  واالستغالل  المنزلي،  والعنف  اxيذاء، 
الجرائم، وبأن تراعي بصورة كاملة المبادئ التوجيهية بشأن العدالة في ا<مور المتعلقة با<طفال ضحايا الجريمة 

والشهود عليها.

طاء- التصديق على البروتوكول االختياري المتعلق بإجراء تقديم البالغات

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء   -٦٦
تقديم البالغات، في سبيل المضي في تعزيز إعمال حقوق الطفل.

ياء- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق اsنسان

الصكوك  على  تصدق  بأن  الطفل،  حقوق  إعمال  تعزيز  في  المضي  سبيل  في  الطرف،  الدولة  اللجنة  توصي   -٦٧
االختفاء  من  ا<شخاص  جميع  لحماية  الدولية  االتفاقية  وهي  بعد،  إليها  تنضم  لم  التي  اxنسان  لحقوق  ا<ساسية 
البروتوكوالت  عن  فضًال  أسرهم،  وأفراد  المهاجرين  العمال  جميع  حقوق  لحماية  الدولية  واالتفاقية  القسري، 
بالحقوق  الخاص  الدولي  والعهد  والسياسية،  المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  من  بكل  الملحقة  االختيارية 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب 

وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق ا<شخاص ذوي اxعاقة.

كاف- المتابعة والنشر

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الالزمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في   -٦٨
العليا  والمحكمة  المعنية  والوزارات  والبرلمان  الدولة  رأس  إلى  إحالتها  منها  بوسائل  الختامية،  المالحظات  هذه 

والسلطات المحلية للنظر فيها على النحو الالزم واتخاذ مزيد من اxجراءات بشأنها.

التي  الخطية  والردود  والخامس  الرابع  الدوريين  للتقريرين  الجامع  التقرير  ُيتاح  بأن  أيض�  اللجنة  وتوصي   -٦٩
منها  بطرق  البلد،  بلغات  واسع  نطاق  على  الختامية)  الصلة (المالحظات  ذات  والتوصيات  الطرف  الدولة  قدمتها 
ومجموعات  اxعالم  ووسائل  المدني  المجتمع  ومنظمات  العامة  لجمهور  الحصر،  ال  المثال  سبيل  على  اxنترنت 
بها  الملحقة  االختيارية  والبروتوكوالت  االتفاقية  بشأن  النقاش  إثارة  بغية  وا<طفال،  المهنية  والفئات  الشباب 

والتوعية بها وتنفيذها ورصدها.

الم- التقرير المقبل

ُتدرج  وأن   ٢٠١٩ حزيران/يونيه   ٢٢ بحلول  السادس  الدوري  تقريرها  تقدم  أن  إلى  الطرف  الدولة  اللجنة  تدعو   -٧٠
المنسقة  التوجيهية  للمبادئ  يمتثل  أن  للتقرير  وينبغي  الختامية.  المالحظات  هذه  متابعة  عن  معلومات  فيه 
٢٠١٠ (CRC/C/٥٨/Rev.٢ و ١ تشرين ا<ول/أكتوبر  لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في 

Corr.١)، وأّال يتجاوز عدد كلماته ٢٠٠ ٢١ كلمة (انظر قرار الجمعية العامة ٢٦٨/٦٨ المؤرخ ٩ نيسان/أبريل ٢٠١٤، الفقرة ١٦). 
وفي حالة تجاوز التقرير المقدم العدد المحدد للكلمات، سُيطلب إلى الدولة الطرف اختصاره وفق� للقرار المشار 
إليه أعاله. وفي حالة لم تتمكن الدولة الطرف من مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، ال يمكن ضمان ترجمة التقرير 

<غراض النظر فيه من جانب هيئة المعاهدة.

للشروط  وفق�  المستجدات  آخر  تتضمن  أساسية  وثيقة  تقديم  إلى  أيض�  الطرف  الدولة  اللجنة  وتدعو   -٧١
اعتمدها  التي  التقارير،  لتقديم  المنسقة  التوجيهية  المبادئ  في  الواردة  المشتركة  ا<ساسية  بالوثيقة  المتعلقة 
االجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق اxنسان في حزيران/يونيه ٢٠٠٦ (HRI/GEN/٢/Rev.٦، الفصل 
ا<ول). وال ينبغي أن يتجاوز عدد كلمات الوثيقة ا<ساسية ٤٠٠ ٤٢ كلمة، كما حددته الجمعية العامة في قرارها ٢٦٨/٦٨ 

(الفقرة ١٦).

ُتجمع  التي  البيانات  وتحلل  البيانات،  لجمع  ومركزي�  شامًال  نظام�  الطرف  الدولة  تنشئ  بأن  اللجنة  توصي   -٧
الستخدامها كأساس لتقييم التقدم المحرز والمساعدة في تصميم سياسات وبرامج لتنفيذ البروتوكول االختياري. 
االجتماعية  والخلفية  والقومي  اxثني  وا<صل  الجغرافي  والموقع  والجنس  السن  حسب  البيانات  تصنيف  وينبغي 
عدد  عن  بيانات  جمع  أيض�  وينبغي  االختياري.  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  تحليل  تسهيل  أجل  من  االقتصادية، 
المالحقات القضائية واxدانات، مصنفة حسب طبيعة الجريمة. وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف تعاونها التقني 

في ذلك الصدد مع جهات منها منظمة ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج ا<مم المتحدة اxنمائي.

رابعS- تدابير التنفيذ العامة

خطة العمل الوطنية

سيما  وال  االختياري،  البروتوكول  بتنفيذ  صلة  لها  شتى  وطنية  وخطط  استراتيجيات  وجود  اللجنة  تالحظ   -٨
االستراتيجية الوطنية لمنع االتجار بالبشر. ولكنها تشعر مع ذلك بالقلق إزاء عدم وجود اتساق أو تنسيق جيد فيما بين 

تلك االستراتيجيات، ما يؤثر في قدرة الدولة الطرف على التصدي لجميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري.

التي  المسائل  جميع  معالجة  إلى  تحديد�  تهدف  وطنية  عمل  خطة  الطرف  الدولة  تضع  بأن  اللجنة  توصي   -٩
يشملها البروتوكول االختياري، وبأن تضع أهداف� ومؤشرات واضحة وُتوفر الموارد البشرية والمالية المناسبة من أجل 
البروتوكول  أحكام  جميع  بتنفيذ  خاص�  اهتمام�  تولي  أن  لها  ينبغي  بذلك،  الطرف  الدولة  قيام  ولدى  تنفيذها. 
االختياري، مع مراعاة الوثائق الختامية التي اعتمدها المؤتمر العالمي لمكافحة االستغالل الجنسي لlطفال <غراض 

تجارية في ا<عوام ١٩٩٦ و٢٠٠١ و٢٠٠٨ في ستوكهولم، ويوكوهاما باليابان، وريو دي جانيرو بالبرازيل، على التوالي.

التنسيق والتقييم   

تالحظ اللجنة تقاسم عدة وزارات مسؤولية تنفيذ البروتوكول االختياري، واضطالع المجلس الوطني لشؤون   -١٠
ا<سرة والمجلس ا<على لشؤون ا<شخاص المعوقين بدور أيض� في ذلك الصدد، لكنها تشعر بالقلق إزاء االفتقار إلى 

آلية مخصصة تحديد� لتنسيق عملية تنفيذ البروتوكول االختياري وتقييمها.

توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف آلية تنسيق قادرة على االضطالع بالقيادة واxشراف العام الفعال على   -١١
وتنفيذها،  الطفل  حقوق  مجال  في  السياسات  بوضع  ُتعنى  التي  المختلفة  والوزارات  الوكاالت  بين  التنسيق  صعيد 

وبرصد تنفيذ البروتوكول االختياري.

النشر والتوعية   

يساور اللجنة القلق إزاء االفتقار إلى أنشطة منهجية وشاملة لنشر البروتوكول االختياري بحد ذاته والتوعية   -١٢
به، <ن ذلك ُيسهم في تدّني مستوى فهم الجرائم المشمولة به بين الناس عامة وا<طفال والفئات المهنية العاملة 
مع ا<طفال ومن أجلهم. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء استمرار التستر على جرائم بيع ا<طفال واستغاللهم في 
البغاء وفي المواد اxباحية والتكتم عنها إلى حد بعيد، نظر� إلى الحساسية االجتماعية الثقافية التي تحيط بها في 

الدولة الطرف.

توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها لنشر أحكام البرتوكول االختياري على نطاق واسع بين الناس   -١٣
عامة، بمن فيهم ا<طفال - بطريقة مواتية لهم - وأسرهم ومجتمعاتهم المحلية. وينبغي للدولة الطرف أيض� ما 

يلي:

وضع برامج تثقيفية مراعية لنوع الجنس بشأن التدابير والمساعدة وآليات اxبالغ الرامية إلى منع  (أ)   
مع  وثيق  بتعاون  وذلك  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  للجرائم  ضحايا  ا<طفال  وقوع 

المجتمعات المحلية وا<طفال الضحايا؛

االبتدائي  التعليم  مناهج  في  منظمة  بصورة  االختياري  بالبروتوكول  المتصلة  المسائل  إدراج  (ب)   
والثانوي؛

الشرطة  أفراد  سيما  وال  الصلة،  ذات  المهنية  الفئات  جميع  بين  االختياري  البروتوكول  نشر  (ج)    
الوطني  المجلس  وأعضاء  االجتماعيين  وا<خصائيين  اxعالم  وممثلي  العاّمين  والمدعين  والقضاة 

لشؤون ا<سرة والوزارات المعنية.

التدريب

ترحب اللجنة بأنشطة التدريب في مجال االتجار بالبشر التي ُنّظمت للقضاة والمدعين العاّمين بالتعاون مع   -١٤
في  الرسمية  الحدودية  النقاط  في  العاملين  الموظفين  وبتدريب  حكومية،  غير  ومنظمات  دولية  حكومية  منظمات 
كافية  غير  تزال  ال  االختياري  البروتوكول  على  التدريب  أنشطة  <ن  بالقلق  تشعر  لكنها  االتجار،  ضحايا  تحديد  مجال 

بشكل عام وال تصل إلى جميع المهنيين العاملين مع ا<طفال ومن أجلهم.

المشمولة  المجاالت  جميع  على  التخصصات  متعددة  تدريب  برامج  الطرف  الدولة  تضع  بأن  اللجنة  توصي   -١٥
المصلحة.  أصحاب  من  وغيرها  المحلية  المجتمعات  مشاركة  على  تقوم  عملية  طريق  عن  االختياري  بالبروتوكول 
ومن  ا<طفال  مع  يعملون  وأفراد  ومؤسسات  مهنية  فئات  من  الشأن  أصحاب  لجميع  التدريب  هذا  إتاحة  وينبغي 
أجلهم. وتوصي اللجنة كذلك بأن تكفل الدولة الطرف إجراء تقييم منهجي لجميع برامج التدريب على البروتوكول 

االختياري بغية تعزيز تأثيرها ومدى أهميتها.

تخصيص الموارد   

للخطط  الالزمة  الموارد  توفر  لضمان  سنوية  منح�  يخصص  العامة  الموازنة  قانون  أن  اللجنة  تالحظ   -١٦
الميزانية  مخصصات  عن  معلومات  وجود  لعدم  تأسف  لكنها  الطفل،  بحقوق  المتعلقة  الوطنية  واالستراتيجيات 

المرصودة بوضوح <نشطة مصممة تحديد� لتنفيذ البروتوكول االختياري من قبل الوزارات المعنية.

بطرق  االختياري،  البروتوكول  لتنفيذ  واضحة  ميزانية  مخصصات  الطرف  الدولة  تحدد  بأن  اللجنة  توصي   -١٧
منها رصد مخصصات من الميزانية العادية للموارد البشرية والتقنية والمالية الالزمة لوضع برامج تتصل بأحكام 
البروتوكول االختياري، وال سيما في مجال التحقيقات الجنائية والمساعدة القانونية والتعافي البدني والنفسي 

للضحايا.

منع بيع اoطفال واستغاللهم في البغاء وفي المواد اsباحية (الفقرتان 1   -Sخامس
و2 من المادة 9)

التدابير المعتمدة لمنع وقوع الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول االختياري

خاص  وبشكل  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  لمنع  ات³ِخذت  التدابير  بعض  أن  اللجنة  تالحظ   -١٨
لمنع وصول ا<طفال إلى المواد اxباحية على اxنترنت، لكنها تشعر بالقلق الستمرار النقص في التدابير الوقائية 
ا<سباب  تحديد  إلى  الهادفة  التدابير  عن  فضًال  جنسي�،  ا<طفال  الستغالل  التصدي  أجل  من  ا<هداف  المحددة 
خاصة،  وبصورة  لها.  والتصدي  الجرائم  تلك  وحجم  االختياري  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  لجميع  الجذرية 

تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ)        عدم تقديم تعريف أو قائمة معايير لتحديد فئة "ا<سر المعرضة" للعنف المنزلي، على الرغم من   
أن وزارة التنمية االجتماعية وضعت قاعدة بيانات بها؛

(ب)    عدم كفاية التدابير المتخذة لمكافحة التمييز والعنف القائمين على نوع الجنس، اللذين يشّكالن   
عامَلين رئيسيين في بيع ا<طفال واستغاللهم في البغاء وفي المواد اxباحية. وفي هذا الصدد، 
تعرب اللجنة عن قلق شديد إزاء حجم التمييز والعنف الممارسين ضد الفتيات في الدولة الطرف؛

(ج)      النقص الكبير فيما ُنّفذ أثناء الفترة المشمولة بالتقرير من أنشطة محددة تستهدف ا<طفال في   
أوضاع هشة، مثل ا<طفال الالجئين المعرضين بشكل خاص لالستغالل الجنسي واالتجار.

توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف نهج� شامًال ومحدد ا<هداف يتصدى لlسباب الجذرية للجرائم   -١٩
اللجنة  تحث  خاصة،  وبصورة  هشاشة.  ا<وضاع  أكثر  في  ا<طفال  على  ويركز  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة 

الدولة الطرف على ما يلي:

(أ)         تعزيز استراتيجيات الحد من الفقر وتدابير الحماية االجتماعية الداعمة لlسر المحرومة والمهمشة،   
دعم  أجل  من  ا<طفال،  حول  تتمحور  التي  المبكر  التدخل  برامج  لتنفيذ  معايير  وضع  طريق  عن 

الوالدين لالضطالع على نحو أفضل بمسؤولياتهم في رعاية ا<طفال وحمايتهم؛

(ب)    اجتثاث التمييز والعنف القائمين على نوع الجنس، وبشكل خاص إلغاء ما ال يزال نافذ� من قوانين   
تمّيز ضد النساء والفتيات، وتجريم جميع أشكال العنف المنزلي، بما فيها االغتصاب الزوجي، دون 

مزيد من اxبطاء؛

عامة،  توعية  برامج  وتنفيذ  االختياري  بالبروتوكول  المشمـولة  للجـرائم  الجـذرية  لlسبـاب  التصـدي  (ج)       
خاص  بشكل  المعرضين  ضعف�  ا<طفال  أشد  هوية  تحديد  أجل  من  عامة،  حوارات  عن  فضًال 
للوقوع ضحايا للجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري، بمن فيهم ا<طفال الذين يعيشون في 
فقر وا<طفال المهاجرون والالجئون ومجهولو النسب، وحمايتهم وتزويدهم بما يلزم من دعم 

ومساعدة؛

(د)     تعزيز الوعي بالقواعد والمفاهيم االجتماعية المتعلقة باستغالل ا<طفال في البغاء وفي المواد   
اxباحية وفهمها بغية تغيير مواقف ا<شخاص الذين يطلبون الخدمات الجنسية وسلوكهم.

بيع اoطفال

تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء انتشار ممارسة الزواج المبكر والقسري على نطاق واسع في الدولة الطرف،   -٢٠
وهي ممارسة تصل أحيان� إلى حد بيع ا<طفال. وتشعر اللجنة بقلق خاص أيض� إزاء التقارير التي تتحدث عن فتيات 
زواج  يسمى  ما  أجل  من  ا<ردن  إلى  ُيرَسلن  العمر،  من  عشرة  الحادية  تتجاوز  لم  من  منهن  صغيرات،  عراقيات 
المتعة، وهو زواج ينتهي بعد مدة محددة مسبق� تتلقى فيه ا<سرة مبلغ� مالي� مقابل الفتاة ويتمكن "الزوج" من 
عصابات  في  قسر�  أقحموهن  الفتيات  هؤالء  بعض  "أزواج"  بأن  أيض�  التقارير  وتفيد  جنسي�.  واستغاللها  إيذائها 

االتجار بالبشر. 

للحظر  الفعال  التطبيق  لضمان  وفورية  صارمة  تدابير  اعتماد  على  بقوة  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢١
القانوني لزواج ا<طفال. وبصورة خاصة، ينبغي للدولة الطرف ما يلي:

(أ)       ضمان مساءلة جميع الضالعـين فـي بيـع الفتيـات <غـراض الـزواج القســــري واxيــذاء الجنســـــــي   
واالستغالل الجنسي، وإنزال عقوبات بهم تتناسب مع جسامة الجريمة؛

(ب)     وضع نظام فعال وتنفيذه بالتعاون مع بلدان الجوار من أجل منع بيع الفتيات <غراض الزواج المبكر   
أو القسري.

أطفال السياحة بدافع ممارسة الجنس مع 

إجراءات  أو  تشريعات  أي  اعتماد  لعدم  تأسف  لكنها   ،(١٩٩٨ لعام   ٢٠ السياحة (رقم  قانون  اللجنة  تالحظ   -٢٢
محددة من أجل منع ظاهرة السياحة بدافع ممارسة الجنس مع أطفال، ا¦خذة في الزيادة في الدولة الطرف، 

ومكافحتها بشكل كامل.

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان اتخاذ تدابير فاعلة من أجل منع السياحة بدافع ممارسة الجنس   -٢٣
على  الدعوة  مجال  في  أنشطة  تنّفذ  أن  أيض�  الطرف  للدولة  وينبغي  فعالة.  بصورة  ومكافحتها  ا<طفال  مع 
تنشر  وأن  ا<طفال،  مع  الجنس  ممارسة  بدافع  السياحة  عن  الناجمة  الضارة  ا¦ثار  لتبيان  السياحة  صناعة  صعيد 
تشجع  وأن  السياحة،  ووكاالت  السفر  وكالء  أوساط  في  واسع  نطاق  على  السياحة  <خالقيات  العالمية  المدونة 

تلك الشركات على توقيع مدونة قواعد السلوك لحماية ا<طفال من االستغالل الجنسي في السفر والسياحة.

حظر بيع اoطفال واستغاللهم في المواد اsباحية وفي البغاء، والمسائل   -Sسادس
ذات الصلة (المادة 3، والفقرتان 2 و3 من المادة 4، والمواد 5 و6 و7)

أو الجزائية القائمة القوانين واللوائح الجنائية 

بعض  إدراج  رغم  بعد،  بالكامل  االختياري  للبروتوكول  تمتثل  لم  الطرف  الدولة  أن  بقلق  اللجنة  تالحظ   -٢٤
جسم  بأعضاء  االنتفاع  وقانون   ٢٠٠٩ لعام   ٩ رقم  بالبشر  االتجار  منع  قانون  مثل  الوطنية،  القوانين  في  أحكامه 

اxنسان رقم ٢٣ لعام ١٩٧٧. وبصورة خاصة، تالحظ اللجنة بقلق ما يلي:

ـ³ن قانــون العقــــوبات تعريف� واضــــح� لجريمة استغالل ا<طفال في البغاء، أو عقوبات  (أ)       عدم تضمـ  
تتناسب مع جسامة الجريمة؛

في  ا<طفال  استغالل  على  تنطبق  التي  العقوبات،  قانون  من   ٣١٠ المادة  في  ازدرائية  عبارات  ورود  (ب)     
بفساد  "المعروفات  من  اعُتبرن  إن  للفتيات  الجنسي  االستغالل  لتبرير  ُتستخدم  أن  يمكن  البغاء، 

ا<خالق"؛

الحيازة  تجريم  أو  اxباحية  المواد  في  ا<طفال  استغالل  جريمة  إلى  محدد  بشكل  اxشارة  عدم  (ج)      
المواد  ببيع  تتعلق  التي  العقوبات  قانون  من   ٣١٩ المادة  في  بأطفال  تتعلق  إباحية  لمواد  الخاصة 

البذيئة أو المفِسدة لlخالق وتوزيعها؛

(د)     عدم تطرق تشريعات الدولة الطرف إلى جميع أشكال بيع ا<طفال الواردة في المادتين ٢ و٣ من   
البروتوكول االختياري، وهي جريمة مشابهة لالتجار با<شخاص لكنها ليست متطابقة معها.

البرتوكول  من  و٣   ٢ للمادتين  بالكامل  ليمتثل  العقوبات  قانون  تنقح  أن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢٥
االختياري. وبصورة خاصة، ينبغي للدولة الطرف ما يلي:

من  ٢(ب)  المادة  عليه  نصت  كما  البغاء  في  ا<طفال  الستغالل  تعريف�  العقوبات  قانون  تضمين  (أ)       
البروتوكول االختياري، وضمان أن القانون ينص على عقوبات مناسبة للجريمة ويفرضها؛

(ب)     إزالة جميع ا<حكام االزدرائية من قانون العقوبات دون إبطاء، وضمان أن القانون ينص على عقوبات   
تتناسب مع جسامة الجريمة وال يتيح أي أعذار لمرتكبي الجرائم؛

تتعلق  التي  اxباحية  المواد  حيازة  مجرد  تجريم  وضمان  العقوبات،  قانون  من   ٣١٩ المادة  تعديل  (ج)      
بأطفال؛

(د)       تعريف جميع أشكال بيع ا<طفال وتجريمها على النحو السليم.  

المالحقة القضائية

يساور اللجنة قلق بالغ إزاء التقارير العديدة التي تفيد بإجبار الفتيات الالجئات السوريات على البغاء.  -٢٦

في  البغاء  على  ُأجبرن  الالتي  الفتيات  xنقاذ  فاعلية  أكثر  تدابير  اتخاذ  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢٧
تقريرها  في  تورد  أن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  وتحث  العدالة.  إلى  الجرائم  هذه  مرتكبي  وإحالة  الطرف  الدولة 
ولوحقوا  عليهم  القبض  ُألقي  الذين  ا<شخاص  عدد  عن  تفصيلية  معلومات  االتفاقية  بموجب  المقدم  المقبل 

قضائي� وُأحيلوا إلى العدالة وأدينوا، فضًال عن العقوبات التي ُأنِزلت بهم.

مسؤولية اoشخاص االعتباريين 

االتجار  منع  قانون  من   ١١ المادة  بموجب  االعتباريين  ا<شخاص  بمسؤولية  تعترف  الدولة  أن  اللجنة  تالحظ   -٢٨
بالبشر رقم ٩ لعام ٢٠٠٩، لكن القلق يساورها <ن القوانين ال تنص صراحة على مسؤولية ا<شخاص االعتباريين في 

الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري.

ن الدولة الطرف مسؤولية ا<شخاص االعتباريين الضالعين في أي جرائم مشمولة  توصي اللجنة بأن ُتضمِّ  -٢٩
الجرائم  خطورة  مع  تتناسب  قانونية  عقوبات  تفرض  وأن  صريح،  بشكل  التشريعات  في  االختياري  بالبروتوكول 

المرتَكبة.

الوالية القضائية خارج اsقليم وتسليم المجرمين

تعرب اللجنة عن القلق <ن تشريعات الدولة الطرف ال تزال غير واضحة بشأن فرض واليتها القضائية خارج   -٣٠
الذين  ا<شخاص  تسليم  وإمكانية  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  بجميع  يتعلق  فيما  إقليمها 

يرتكبون جرائم يشملها البروتوكول االختياري.

القضائية  واليتها  فرض  من  نها  تمكِّ المحلية  تشريعاتها  أن  ضمان  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣١
وممارستها خارج إقليمها فيما يتعلق بجميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري. وتوصي اللجنة أيض� بأن 
تستخدم الدولة المادة ٥ من البروتوكول االختياري أساس� قانوني� لتسليم المجرمين في حال عدم وجود اتفاق 

ثنائي.

سابعS- حماية حقوق اoطفال الضحايا (المادة 8، والفقرتان 3 و4 من المادة 9)

التدابير المعتمدة لحماية حقوق اoطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول 
االختياري ومصالحهم

استخدام  تجيز  التي  الجزائية  المحاكمات  أصول  قانون  من   ١٥٩ المادة  أحكام  إلى  بإيجابية  اللجنة  تنظر   -٣٢
اللجنة  لكن  بشهادتهم.  اxدالء  عند  العمر  من  عشرة  الثامنة  يكملوا  لم  الذين  للشهود  حمايًة  الحديثة  التقنية 
تشعر بالقلق إزاء عدم تزويد ا<طفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري بمساعدة قضائية مجانية 

أو دعم من أخصائيين نفسيين واجتماعيين معنيين با<طفال أثناء إجراءات العدالة الجنائية.

في ضوء الفقرة ٣ من المادة ٩ في البروتوكول االختياري، تحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة حماية   -٣٣
وبصورة  عليها.  والشهود  االختياري  البروتوكول  بموجب  المحظورة  الجرائم  ضحايا  لlطفال  كاملة  تشريعية 

خاصة، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

وحماية  والمحاكمة  التحقيق  إجراءات  طيلة  لهم  مراعية  بطريقة  الضحايا  ا<طفال  معاملة  (أ)      
خصوصيتهم؛

واجتماعيين  نفسيين  أخصائيين  من  ودعم  مجانية  قانونية  بمساعدة  الضحايا  ا<طفال  تزويد  (ب)    
معنيين با<طفال أثناء إجراءات العدالة الجنائية؛

وجلسات  القضائية  والمالحقة  التحقيق  أثناء  عليه  والمدعى  الطفل  بين  المباشر  االتصال  تجنب  (ج)      
لعمليات  الفعلي  االستخدام  لضمان  والمالية  والتقنية  البشرية  الموارد  كل  وتوفير  االستماع، 

التحقيق السرية؛

(د)      اتخاذ تدابير قانونية وعملية لكفالة حماية ا<طفال الشهود من ا<عمال االنتقامية.  

تعافي الضحايا وإعادة إدماجهم

غير  المنظمات  اتخذتها  التي  والتدابير   ٢٠٠٧ الثاني/يناير  كانون  في  ا<سري  الوفاق  دار  افتتاح  اللجنة  تالحظ   -٣٤
الحكومية التي سلط تقرير الدولة الطرف الضوء عليها، لكنها تأسف لعدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة 
وتدابير  والنفسي،  البدني  والتعافي  االجتماعي  اxدماج  إعادة  في  المساعدة  صعيد  على  الدولة  مستوى  على 
تيسير الحصول على المعلومات ذات الصلة بهذه الخدمات. وعالوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء النقص في 
إيداع  إلى  يؤدي  ما  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  لضحايا  المخصصة  المباشر  المأوى  خدمات  توفير 

الضحايا ا<طفال في مرافق االحتجاز.

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:  -٣٥

دون  االحتجاز  مرافق  من  االختياري  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  ضحايا  ا<طفال  جميع  إخراج  (أ)       
إبطاء؛

ومساعدة  مالئم  بمأوى  االختياري  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  ضحايا  ا<طفال  تزويد  ضمان  (ب)     
مالئمة من أجل إعادة إدماجهم االجتماعي وتعافيهم البدني والنفسي؛

(ج)      طلب المساعدة التقنية من اليونيسيف والمنظمة الدولية للهجرة في تنفيذ هذه التوصيات.  

ثامنS- المساعدة والتعاون على الصعيد الدولي (المادة 10)

االتفاقات المتعددة اoطراف والثنائية واsقليمية

تواصل  أن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تشجع  االختياري،  البروتوكول  من   ١٠ المادة  من   ١ الفقرة  ضوء  في   -٣٦
تعزيز التعاون الدولي عن طريق ترتيبات متعددة ا<طراف وإقليمية وثنائية، وبخاصة مع بلدان الجوار، بوسائل منها 
المشمولة  الجرائم  منع  على  القدرة  زيادة  بغية  الترتيبات،  هذه  وتنفيذ  لتنفيذ  الالزمة  وا¦ليات  اxجراءات  تعزيز 

بالبروتوكول االختياري والكشف عنها والتحقيق فيها ومالحقة المسؤولين عن أي منها قضائي� ومعاقبتهم.

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعاونها مع وكاالت ا<مم المتحدة وبرامجها، مثل منظمة   -٣٧
إلى  تهدف  تدابير  وتنفيذ  وضع  في  الحكومية،  غير  المنظمات  عن  فضًال  للطفولة (اليونيسيف)،  المتحدة  ا<مم 

تنفيذ البروتوكول االختياري بصورة فعالة.

تاسعS- المتابعة والنشر

التوصيات،  لهذه  الكامل  التنفيذ  لضمان  الالزمة  التدابير  جميع  الطرف  الدولة  تتخذ  بأن  اللجنة  توصي   -٣٨
بوسائل منها إحالتها إلى الملك والوزارات الحكومية المعنية والبرلمان والسلطات الوطنية والمحلية، فضًال عن 

المحكمة العليا، للنظر فيها على النحو الالزم واتخاذ مزيد من اxجراءات بشأنها.

الطرف  الدولة  قدمتها  التي  الخطية  والردوُد  التقريُر  واسع  نطاق  على  ُيتاح  بأن  اللجنة  وتوصي   -٣٩
والمالحظات الختامية ذات الصلة التي اعتمدتها اللجنة، بما في ذلك عن طريق اxنترنت، للناس عامة ولمنظمات 
المجتمع المدني ومجموعات الشباب والفئات المهنية وا<طفال، بغية إثارة النقاش بشأن البروتوكول االختياري 

والتوعية به وتنفيذه ورصده.

عاشر�- التقرير المقبل

عمًال بالفقرة ٢ من المادة ١٢ من البروتوكول االختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تورد مزيد� من   -٤٠
المعلومات عن تنفيذ البروتوكول االختياري في تقريرها الدوري المقبل الذي سُيقدم عمًال بالمادة ٤٤ من اتفاقية 

حقوق الطفل.

ثالثS-  تدابير التنفيذ العامة

التنسيق

وزارة  وأن  االختياري  البروتوكول  تنفيذ  عن  الرئيسية  المسؤولية  تتحمل  الدفاع  وزارة  أن  اللجنة  تالحظ   -٥
مكلفة  هيئة  وجود  عدم  إزاء  يساورها  القلق  ولكن  الصدد،  ذلك  في  أيض�  المسؤولية  من  شيئ�  تتحّمل  الداخلية 

بتنسيق التنفيذ الشامل والفعال للبروتوكول االختياري في عموم الدولة الطرف.

البروتوكول  تنفيذ  عن  الكلية  بالمسؤولية  ُيكلف  حكومي  كيان  تعيين  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٦
االختياري، وعلى إنشاء آلية مؤسسية لتنسيق تنفيذ البروتوكول االختياري على نحو فعال فيما بين الوزارات وغيرها 

من الكيانات الحكومية والشركاء الحكوميين.

تخصيص الموارد

تأسف  لكنها  لالجئين،  المساعدة  تقديم  أجل  من  ضخمة  موارد  تنفق  الطرف  الدولة  أن  اللجنة  تالحظ   -٧
لعدم توفر معلومات عن مخصصات الميزانية المرصودة لتنفيذ البروتوكول االختياري.

توصي اللجنة بأن ترصد الدولة الطرف مخصصات ميزانية كافية لتنفيذ البروتوكول االختياري على وجه   -٨
التحديد.

النشر والتوعية

المصلحة  أصحاب  على  وتوزيعه  الرسمية  الجريدة  في  االختياري  البروتوكول  نشر  اللجنة  تالحظ   -٩
المتخذة  التدابير  كفاية  لعدم  تأسف  لكنها  االختياري،  البروتوكول  يشملها  التي  المجاالت  في  المتخصصين 
للجرائم  ضحايا  ا<طفال  وقوع  إلى  تؤدي  قد  التي  وا<خطار  اxبالغ،  آليات  سيما  وال  وأحكامه،  بمبادئه  للتوعية 

المشمولة بالبروتوكول االختياري، وهو ما اعترفت به الدولة الطرف نفسها.

توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف نشر مبادئ البروتوكول االختياري وأحكامه على نطاق واسع بين   -١٠
الناس عامة وبين ا<طفال وأسرهم.

التدريب

ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لوضع برامج لتدريب أفراد القوات المسلحة والشرطة،   -١١
وxذكاء الوعي بحقوق اxنسان والقانون الدولي اxنساني بين أفراد قواتها ا<منية. لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم 

تلقي فئات أخرى من المهنيين ذوي الصلة تدريب� مناسب� على أحكام البروتوكول االختياري.

ا<طفال،  بشؤون  ُيعنون  الذين  للمهنيين  االختياري  البروتوكول  أحكام  على  تدريب  بتوفير  اللجنة  توصي   -١٢
والقضاة  والمحامين  والشرطة  الدولية  السالم  حفظ  قوات  وأفراد  الهجرة  وسلطات  المعلمين  سيما  وال 

والعاملين في المجال الطبي وا<خصائيين االجتماعيين والصحفيين.

البيانات

بنزاعات  متأثرة  بلدان  من  قادمين  الطرف  الدولة  في  الالجئين  ا<طفال  من  كبير  عدد  وجود  إلى  نظر�   -١٣
مسلحة، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود نظام مركزي لجمع البيانات من أجل تحديد هوية وتسجيل جميع 
ا<طفال الالجئين في ا<راضي الخاضعة لوالية الدولة الطرف القضائية الذين ُيحتمل أن يكونوا ُجندوا في أعمال 

عدائية في الخارج أو اسُتخدموا فيها.

هوية  وتحديد  تسجيل  أجل  من  البيانات  لجمع  مركزي�  نظام�  الطرف  الدولة  تنشئ  بأن  اللجنة  توصي   -١٤
أو  الخارج  في  عدائية  أعمال  في  ُجندوا  يكونوا  أن  ُيحتمل  الذين  القضائية  لواليتها  الخاضعين  ا<طفال  جميع 
اسُتخدموا فيها. وتوصي اللجنة أيض� بأن تضمن الدولة الطرف جمع� سليم� للبيانات الخاصة با<طفال الالجئين 
أمور  جملة  حسب  البيانات  جميع  تصنيف  وينبغي  الممارسات.  هذه  لمثل  ضحايا  وقعوا  الذين  اللجوء  وملتمسي 
الزمنية  المدة  عن  فضًال  االقتصادية،  االجتماعية  والخلفية  اxثني  وا<صل  والجنسية  والسن  الجنس  منها 

الستخدام الطفل.

رابعS- الوقاية

التجنيد الطوعي

تالحظ اللجنة عدم وجود متطوعين في القوات المسلحة في الدولة الطرف. ولكنها تعرب عن قلقها   -١٥
إزاء المادة ٢/١٢ من قانون ا<من العام التي تجيز تعيين ا<شخاص الذين يزيد عمرهم عن السابعة عشرة ضباط� 

في ا<من العام.

ثمانية  إلى  وترفعه  العام  ا<من  لضباط  الطوعي  التجنيد  سن  الطرف  الدولة  تراجع  بأن  اللجنة  توصي   -١٦
عشرة سنة من أجل تعزيز حماية ا<طفال وتدعيمها عن طريق اعتماد معيار قانوني أعلى بشكل عام.

التثقيف في مجاَلي حقوق اsنسان والسالم

ومفاهيم  السالم  مجاَلي  في  التثقيف  xدماج  الطرف  الدولة  تتخذها  التي  بالمبادرات  اللجنة  ترحب   -١٧
اxنسان  حقوق  مجاَلي  في  التثقيف  إدراج  لعدم  تأسف  لكنها  المدرسية.  المناهج  في  اxنساني  الدولي  القانون 
والسالم، وكذلك المعرفة بالبروتوكول االختياري، كجزء إلزامي في مناهج التعليم االبتدائي والثانوي وفي برامج 

تدريب المعلمين.

توصي اللجنة بأن تدمج الدولة الطرف التثقيف اxلزامي في مجاَلي حقوق اxنسان والسالم في مناهج   -١٨
جميع المدارس، بما فيها المدارس العسكرية، مع اxشارة بشكل خاص إلى البروتوكول االختياري.

خامسSً- الحظر والمسائل ذات الصلة

التشريعات واللوائح الجنائية النافذة

تالحظ اللجنة تعليق االستدعاء إلى الخدمة الوطنية حتى إشعار الحق، لكنها تعرب عن القلق إزاء التباين   -١٩
السن  تتراوح  إذ  الطرف،  الدولة  تشريعات  عليه  تنص  كما  المسلحة  القوات  في  اxلزامي  للتجنيد  الدنيا  السن  في 
المسلحة  القوات  لتجنيد  صريحين  وتجريم  حظر  وجود  لعدم  أيض�  القلق  اللجنة  ويساور  سنة.  و١٨   ١٥ بين  الدنيا 
الشركات  ولتشغيل  العدائية،  ا<عمال  في  واستخدامهم  ا<طفاَل  للدولة  التابعة  غير  المسلحة  والجماعات 
ا<منية الخاصة ا<طفاَل واستخدامهم. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك <ن التشريعات في الدولة الطرف ال تحدد 
للمحكمة  ا<ساسي  روما  نظام  في  طرف  ا<ردن  أن  مع  حرب،  جريمة  بوصفه  سنة   ١٥ سن  دون  ا<طفال  تجنيد 

الجنائية الدولية.

تحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء مراجعة شاملة لتشريعاتها من أجل مواءمتها بالكامل مع مبادئ   -٢٠
البروتوكول االختياري وأحكامه، وال سيما:

للدولة  التابعة  غير  المسلحة  والجماعات  المسلحة  القوات  لتجنيد  صريحين  وتجريم  حظر  فرض  (أ)       
ا<طفاَل  الخاصة  ا<منية  الشركات  ولتشغيل  العدائية،  ا<عمال  في  واستخدامهم  ا<طفاَل 

واستخدامهم؛

(ب)     ضمان أن جريمة التجنيد غير القانوني لlطفال على يد القوات المسلحة والجماعات المسلحة غير   
التابعة للدولة تنطبق في زمن السلم وزمن الحرب على السواء؛

(ج)      تحديد تجنيد ا<طفال دون سن ١٥ سنة بوصفها جريمَة حرب ومعاقبة مرتكبيها؛  

الخاصة  وا<منية  العسكرية  الشركات  على  ل¯شراف  محلية  تنظيمية  تشريعات  اعتماد  ضمان  (د)     
ومساءلتها، وتنفيذ هذه التشريعات.

تجنيد الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة اoطفاَل واستخدامها لهم

الالجئين  ا<طفال  السورية  المسلحة  الجماعات  بتجنيد  تفيد  التي  التقارير  إزاء  بالغ  قلق  عن  اللجنة  تعرب   -٢١
السوريين من مخيمات الالجئين في الدولة الطرف واستخدامهم في أدوار قتالية وأدوار داعمة في آن واحد.

تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع تدابير فعالة بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة من أجل   -٢٢
لتلك  وتحقيق�  المسلحة.  النزاعات  في  لُيستخدموا  مجاورة  بلدان  إلى  وإرسالهم  تجنيدهم  من  ا<طفال  حماية 
الغاية، ينبغي للدولة الطرف أن تنظم حمالت توعية بشأن وضع ا<طفال الذين ُيزج بهم في النزاعات المسلحة، 
مخيمات  في  يعيشون  الذين  للمراهقين  مالئمة  وترفيهية  تعليمية  أنشطة  توفير  أجل  من  جهودها  تكثف  وأن 

الالجئين كوسيلة تمنع على نحو فعال تجنيدهم على يد الجماعات المسلحة.

الوالية القضائية خارج اsقليم

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إنشاء والية قضائية خارج إقليمها وممارسة تلك الوالية فيما   -٢٣
الصلة  ذات  الدولية  الصكوك  أيض�  ذلك  في  تراعي  وأن  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  بجميع  يتعلق 

التي هي طرف فيها، بما فيها نظام روما ا<ساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

 

تسليم المجرمين

المشمولة  الجرائم  مرتكبي  لتسليم  المزدوج  التجريم  شرط  الطرف  الدولة  تلغي  بأن  اللجنة  توصي   -٢٤
ذات  الثنائية  وإجراءاتها  معاهداتها  جميع  في  بالكامل  الجرائم  هذه  إدماج  تضمن  وبأن  االختياري،  بالبروتوكول 

الصلة.

سادسS- الحماية والتعافي وإعادة اsدماج 

التدابير المتخذة لحماية حقوق اoطفال الضحايا

تعرب اللجنة عن القلق إزاء كثرة حاالت اxعادة القسرية والترحيل لlسر وا<طفال الفلسطينيين الفارين   -٢٥
من النزاع في الجمهورية العربية السورية على مدار السنوات الثالث الماضية.

الكاملة لlطفال الفلسطينيين وأسرهم الفارين  الحماية  الدولة الطرف على ضمان توفير  تحث اللجنة   -٢٦
الرفض  عدم  ذلك  في  بما  القسرية،  اxعادة  عدم  بمبدأ  الكامل  التقيد  وضمان  السورية،  العربية  الجمهورية  من 
من  وأسرهم  اللجوء  وملتمسي  الالجئين  ا<طفال  جميع  تمّكن  تضمن  أن  الطرف  للدولة  وينبغي  الحدود.  عند 

الحصول على إجراءات منصفة وفعالة لتحديد وضعهم، دون تمييز.

أجل التعافي البدني والنفسي وإعادة اsدماج االجتماعي تقديم المساعدة من 

لكنها  السوريين،  الالجئين  ا<طفال  إلى  الطرف  الدولة  تقدمها  التي  الهائلة  بالمساعدات  اللجنة  تعترف   -٢٧
أن  ُيحتمل  اللجوء الذين  وملتمسي  الالجئين  ا<طفال  هوية  لتحديد  كاٍف  اهتمام  إيالء  عدم  بالغ إزاء  بقلق  تشعر 
محدودية  إزاء  أيض�  قلق  اللجنة  ويساور  بالنزاع.  مرتبطة  صدمات  إلى  تعرضوا  أو  النزاع  في  شاركوا  يكونوا 
المساعدة على التعافي البدني والنفسي التي تلقاها ا<طفال السوريون الذين يعانون من ضيق شديد وإعاقات 
حسية أو ذهنية أو عقلية نتيجة تعرضهم للعنف والمحن المرتبطة بالحرب في الجمهورية العربية السورية أو 

مشاهدتهم لها. 

توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تدريب� منهجي� على التحديد المبكر لهوية ا<طفال الذين ُيحتمل   -٢٨
العاملين  وخاصة  أجلهم،  من  أو  ا<طفال  مع  العاملين  المهنيين  جميع  إلى  به  تأثروا  أو  النزاع  في  شاركوا  أنهم 
للدولة  وينبغي  والطب.  التعليم  مجالي  في  والعاملين  الجيش،  وأفراد  الهجرة،  ودوائر  الحدودية  النقاط  في 
أن  ُيحتمل  الذين  اللجوء  وملتمسي  الالجئين  ا<طفال  إلى  المقدمين  والدعم  المساعدة  تعزز  أن  أيض�  الطرف 
يكونوا شاركوا في النزاع أو تعرضوا إلى الصدمة والتشريد المرتبطين بالنزاع، وتزويدهم بدعم ومساعدة خاصة، 
بطرق منها طلب المساعدة من الشركاء الدوليين والوكاالت الدولية من أجل وضع برامج لتعافي هؤالء ا<طفال 

البدني والنفسي.

سابعS- المساعدة والتعاون الدوليان 

التعاون الدولي

الخاصة  والممثلة  ا<حمر  للصليب  الدولية  اللجنة  مع  تعاونها  الطرف  الدولة  تواصل  بأن  اللجنة  توصي   -٢٩
منظمة  مع  أكبر  بشكل  التعاون  إمكانية  في  تنظر  وأن  وتعززه،  المسلح  والنزاع  با<طفال  المعنية  العام  لlمين 

ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وغيرها من كيانات ا<مم المتحدة في تنفيذ البروتوكول االختياري.

ثامنS- المتابعة والنشر

التوصيات،  لهذه  الكامل  التنفيذ  لضمان  الالزمة  التدابير  جميع  الطرف  الدولة  تتخذ  بأن  اللجنة  توصي   -٣٠
بوسائل منها إحالتها إلى البرلمان والوزارات المعنية، بما فيها وزارة الدفاع، والمحكمة العليا والسلطات المحلية 

للنظر فيها على النحو الالزم واتخاذ مزيد من اxجراءات بشأنها.

وتوصي اللجنة بأن ُيتاح التقرير ا<ولي والردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف والمالحظات الختامية   -٣١
ولمنظمات  عامة  للناس  اxنترنت،  طريق  عن  ذلك  في  بما  واسع،  نطاق  على  اللجنة  اعتمدتها  التي  الصلة  ذات 
المجتمع المدني ومجموعات الشباب والفئات المهنية وا<طفال، بغية إثارة النقاش بشأن البروتوكول االختياري 

والتوعية به وتنفيذه ورصده.

تاسعS- التقرير المقبل

عمًال بالفقرة ٢ من المادة ٨ من البروتوكول االختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تورد مزيد� من   -٣٢
المعلومات عن تنفيذ البروتوكول االختياري وهذه المالحظات الختامية في تقريرها الدوري المقبل الذي سُيقدم 

عمًال بالمادة ٤٤ من اتفاقية حقوق الطفل.

(NCFA) تم النشر من قبل المجلس الوطني لشؤون ا<سرة
من خالل المساعدة الفنية والماليةالتي قدمتها منظمة ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسف)

اoردن : المالحظات الختامية
والتوصيات

اللجنة الدولية لحقوق الطفل

(١٥)

والبروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل والمعنية ببيع ا<طفال، واستغالل ا<طفال في البغاء، واستخدام 
ا<طفال في المواد اxباحية في اجتماعيها رقم ١٨٧٩ و١٨٧٨ (انظر CRC/C/SR. ١٨٧٩) اللذين تم عقدهما في ٢٧ أيار 

من عام ٢٠١٣، وتم اعتماده في االجتماع رقم ١٩٠١ الذي تم عقده في ١٣ حزيران من عام ٢٠١٤.

الرابع  الدوريين  للتقريرين  الجامع  بالتقرير  المتعلقة   - الختامية  والتوصيات  المالحظات  نشر  من  الغرض  إن 
بإشراك  والمتعلقة  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياريين  البروتوكولين  بموجب  ا<ولية  والتقارير  والخامس 
إنتاج  في  ا<طفال  واستخدام  البغاء،  في  ا<طفال  واستغالل  ا<طفال،  وبيع  المسلحة،  النزاعات  في  ا<طفال 
والبرلمانيون  الحكومية،  الوكاالت  ذلك  في  بما  المعنية  المؤسسات  جميع  أن  من  التأكد  هو  اxباحية -  المواد 
الموكل  الدور  يلعبون  وا<طفال  المدني،  والمجتمع  المتحدة،  ا<مم  ووكاالت  الحكومية،  غير  والمنظمات 
حياة  على  إيجابي  تأثير  بالتالي  لهم  وكان  الختامية،  والتوصيات  للمالحظات  الفعال  التنفيذ  ضمان  في  إليهم 
مجال  في  النظر  مسؤولية  المعنية  المؤسسات  وتتحمل  ا<ردن.  في  الطفل  حقوق  واوضاع  ا<طفال 
مسؤولياتهم، وخبراتهم، زمعارفهم، ولعب الدور المنوط بکل منهم من أجل ضمان تنفيذ هذه المالحظات 

والتوصيات الختامية.

اتفاقية حقوق الطفل
Distr.: Generalا<مم المتحدة

8 July 2014
Original: English

لجنة حقوق الطفل
المالحظات الختامية على التقرير المقدم من اoردن بموجب الفقرة 1 من المادة 12 من 
البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع اoطفال واستغالل اoطفال في 

البغاء وفي المواد اsباحية@

نظرت اللجنة في التقرير ا<ولي لlردن (CRC/C/OPSC/JOR/١) في جلستها ١٨٧٨ المعقودة في ٢٧ أيار/مايو   -١
 ١٣ في  المعقودة   ١٩٠١ جلستها  في  التالية  الختامية  المالحظات  واعتمدت   ،(١٨٧٨.CRC/C/SR الوثيقة  (انظر   ٢٠١٤

حزيران/يونيه ٢٠١٤.

أوًال- مقدمة

CRC/C/OPSC/-) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها ا<ولي وبردودها الخطية على قائمة القضايا  -٢
JOR/Q/١/Add.١). وتعرب عن تقديرها للحوار البّناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

وتذّكر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه المالحظات الختامية ينبغي أن ُتقرأ مقترنة بالمالحظات الختامية   -٣
والخامس  الرابع  للتقريرين  الجامع  الطرف  الدولة  بتقرير  يتعلق  فيما   ٢٠١٤ حزيران/يونيه   ١٣ في  اعُتمدت  التي 
البروتوكول  بموجب  المقدم  ا<ولي  وبتقريرها   ،(٤-٥/CRC/C/JOR/CO) الطفل  حقوق  اتفاقية  بموجب  المقدم 

.(١/CRC/C/OPAC/JOR/CO) االختياري بشأن اشتراك ا<طفال في المنازعات المسلحة

ثانيS- مالحظات عامة

الجوانب اsيجابية

ترحب اللجنة باعتماد قانون منع االتجار بالبشر رقم ٩ لعام ٢٠٠٩.  -٤

وترحب اللجنة كذلك بالتقدم المحرز في إنشاء المؤسسات واعتماد الخطط والبرامج الوطنية التي تيسر   -٥
تنفيذ البروتوكول االختياري، بما في ذلك:

إنشاء أفرقة وطنية لحماية ا<سرة؛ (أ)   

االستراتيجية الوطنية لمنع االتجار بالبشر التي أطِلقت في آذار/مارس ٢٠١٠؛ (ب)   

إنشاء وحدات مكافحة االتجار بالبشر. (ج)   

ثالثS- البيانات

جمع البيانات

 ،٢٠١٢ نيسان/أبريل  في  الجنائي  البحث  xدارة  تابعة  بالبشر  االتجار  لمكافحة  وحدة  إنشاء  اللجنة  تالحظ   -٦
وتكليفها بتسجيل جميع حاالت االتجار بالبشر وجميع البيانات ذات الصلة، وتالحظ توقيع مذكرة تفاهم لتدريب 
الدولة  إنشاء  عدم  إزاء  بالقلق  تشعر  لكنها  العاملين،  ا<طفال  عن  البيانات  جمع  وسائل  على  العمل  مفتشي 

الطرف نظام� لجمع البيانات عن جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري.

اتفاقية حقوق الطفل
Distr.: Generalا<مم المتحدة

7 July 2014
Arabic
Original: English

لجنة حقوق الطفل
المالحظات الختامية المتعلقة بالتقرير المقدم من اoردن بموجب الفقرة 1 من المادة 8 من 
البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك اoطفال في المنازعات المسلحة@

نظرت اللجنة في التقرير ا<ولي لlردن (CRC/C/OPAC/JOR/١) في جلستها ١٨٧٩ المعقودة في ٢٧ أيار/مايو   -١
٢٠١٣، واعتمدت المالحظات الختامية التالية في جلستها ١٩٠١ المعقودة في ١٣ حزيران/يونيه ٢٠١٤.

أوًال- مقدمة

CRC/C/OPAC/-) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها ا<ولي وردودها الخطية على قائمة المسائل  -٢
JOR/Q/١/Add.١). وُتعرب عن تقديرها للحوار البّناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

وتذّكر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه المالحظات الختامية ينبغي أن ُتقرأ مقترنة بالمالحظات الختامية   -٣
التي اعتمدتها اللجنة في ١٣ حزيران/يونيه ٢٠١٤ فيما يتعلق بتقرير الدولة الطرف الجامع للتقريرين الرابع والخامس 
البروتوكول  بموجب  المقدم  ا<ولي  وبالتقرير   ،(٤-٥/CRC/C/JOR/CO) الطفل  حقوق  اتفاقية  بموجب  المقدم 
CRC/C/OP-) باحيةxاالختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع ا<طفال واستغالل ا<طفال في البغاء وفي المواد ا

.(١/SC/JOR/CO

ثانيS-  مالحظات عامة

الجوانب اsيجابية

ترحب اللجنة بمختلف التدابير اxيجابية المتخذة في المجاالت المتصلة بتنفيذ البروتوكول االختياري، وال   -٤
سيما بما يلي:

(أ)      الجهود الهائلة التي تبذلها الدولة الطرف من أجل استيعاب آالف الالجئين السوريين، بمن فيهم   
بتكلفة  أو  مجان�  العامة  الخدمات  من  كثير  على  الحصول  من  وتمكينهم  أراضيها،  في  ا<طفال، 

زهيدة؛

(ب)     كون ا<ردن أول بلد في الشرق ا<وسط تقّيد بالمهلة التي حددتها اتفاقية حظر استعمال وتخزين   
وإنتاج ونقل ا<لغام المضادة لlفراد وتدمير تلك ا<لغام، وأعلن خلّوه من ا<لغام ا<رضية في عام 

٢٠١٢؛

(ج)     مبادرة أجيال السالم العالمية التي أطلقها ا<مير فيصل بن الحسين من ا<ردن عام ٢٠٠٧، وهدفها   
في  الناس  بين  للتقريب  الرياضة  استخدام  على  العالم  أنحاء  جميع  من  شابة  قيادات  تدريب 

المجتمعات التي تشهد نزاعات.

اتفاقية حقوق الطفل
Distr.: Generalا<مم المتحدة

7 July 2014
Arabic
Original: English

المملكة ا<ردنية الهاشمية
رقم اxيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية

(٢٠١٧/10/٥٢٩٨)
يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى 

مصنفه وال يعّبر هذا المصنف عن رأي دائرة المكتبة 
الوطنية أو أي جهة حكومية أخرى



التمهيد: المقدمـــة :

وقعت حكومة المملكة ا<ردنية الهاشمية على اتفاقية ا<مم المتحدة لحقوق الطفل بتاريخ ٢٩  آب من عام ١٩٩٠ 
وصادقت عليها بتاريخ ٢٤  أيار من عام ١٩٩١. وعليه تلتزم حكومة المملكة بتقديم تقرير دوري كل خمس سنوات 
إلى لجنة ا<مم المتحدة لحقوق الطفل في جنيف/ سويسرا، وقد نظرت هذه اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين 
الدوريين الرابع والخامس لlردن في اجتماعيها رقم ١٨٧٧ و١٨٧٨ (انظر CRC/C/SR.١٨٧٧ & ١٨٧٨) اللذين عقدا بتاريخ ٢٦ 
و ٢٧ أيار من عام ٢٠١٤، وتم اعتمادهما في اجتماعها رقم ١٩٠١ الذي عقد بتاريخ  ١٣ حزيران من عام ٢٠١٤، ودعت اللجنة 
أن  على   ،٢٠١٩ عام  من  حزيران   ٢٢ في  السادس  الدوري  تقريرها  تقديم  إلى  الهاشمية  ا<ردنية  المملكة  حكومة 
والخامس،  الرابع  الدوريين  للتقريرين  الختامية  المالحظات  بمتابعة  المتعلقة  المعلومات  التقرير  هذا  يتضمن 
باxضافة إلى ذلك نظرت اللجنة في التقارير ا<ولية لlردن في البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل والتي 
ببيع  المتعلقة  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري  والبروتوكول  المسلحة  النزاعات  في  ا<طفال  بإشراك  تتعلق 
ا<طفال، واستغالل ا<طفال في البغاء، واستخدام ا<طفال في إنتاج المواد اxباحية في اجتماعيها رقم ١٨٧٩ و١٨٧٨ 
(انظر CRC/C/SR.١٨٧٩) اللذين عقدا بتاريخ  ٢٧ أيار من عام ٢٠١٣، وتم اعتماده في اجتماع رقم ١٩٠١ الذي عقد بتاريخ ١٣ 
حزيران من عام ٢٠١٤، وقد أوصت اللجنة بأن تتخذ الدولة جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في 
المالحظات الختامية المتعلقة بالتقرير الدوري الجامع للتقريرين الرابع والخامس والبروتوكولين االختياريين تنفيذا 
من  المزيد  واتخاذ  المالئم  النحو  على  فيها  للنظر  المعنية  الجهات  إلى  إحالتها  منها  إجراءات  عدة  طريق  عن  تاما 

اxجراءات المتعلقة بها.

كما أوصت اللجنة  بنشر التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس والمالحظات والتوصيات الختامية على 
شبكة  طريق  عن  النشر  الحصر  ال  المثال  سبيل  على  تشمل  طرق  عبر  ذلك  يكون  وأن  الدولة،  بلغات  واسع  نطاق 
الشباب،  ومجموعات  اxعالم،  ووسائل  والمنظمات،  المدني  وللمجتمع  الجمهور،  لعامة  واxتاحة  االنترنت، 
عليهما،  والتعرف  االختياريين،  وبروتوكوليها  االتفاقية  مناقشة  أجل  من  وا<طفال،  المهنية،  والمجموعات 

وتنفيذهما ورصدهما.

اهداف  تحقيق  الى  الرامية  الجهود  بمتابعة   (NCFA) ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  قانون  عليه  نص  لما  ووفقا 
االردنية  المملكة  صادقت  التي  والشباب  واالطفال  والمراة  االسرة  بشؤون  المتعلقة  الدولية  واالتفاقيات  المواثيق 
والتوصيات  المالحظات  تنفيذ  متابعة   وضمان  الطفل  حقوق  التفاقية  الدورية  التقارير  بإعداد  عليها،   الهاشمية 
تنفيذ  لمتابعة  شاملة  عمل  خطة  بوضع  المجلس  قام  الدولية،   الطفل  حقوق  لجنة  عن  الصادرة  الختامية 
اxقليمي  المكتب  من  فنية  وبمساعدة  لlردن،   ا<خير  الدوري  بالتقرير  المتعلقة  الختامية  والتوصيات  المالحظات 
المتعلقة  الختامية  والتوصيات  المالحظات  آخر  حول  الوعي  لنشر  تشاورية  عملية  بدأت  ا<ردن،  في  لليونيسف 
بالتقرير الدوري الجامع للتقريرين الرابع والخامس لlردن، وتم وضع خطة عمل شاملة للمتابعة في ضوء توصيات 
لنشر  المتابعة  عمل  خطة  من  جزء�  الختامية  والتوصيات  المالحظات  يشمل  الذي  التقرير  هذا  ويعد  اللجنة. 

المالحظات والتوصيات الختامية على نطاق واسع في جميع أرجاء المملكة.

يلتزم المجلس الوطني لشؤون ا<سرة (NCFA) بنشر الوعي حول حقوق الطفل على نطاق واسع، وسوف يساعد 
الوطني  المجلس  سيتابع  كما  الهدف.  هذا  تحقيق  في  الختامية  والتوصيات  بالمالحظات  المختص  التقرير  هذا 

لشؤون ا<سرة، المالحظات والتوصيات الختامية التفاقية ا<مم المتحدة لحقوق الطفل وبروتوكوليها االختياريين 
المالحظات  توزيع  وسيتم   .٢٠١٩ عام  من  حزيران  شهر  في  تسليمه  المقرر  السادس  الدوري  التقرير  تقديم  قبل 
والمسؤولين،  والصحفيين،  البرلمانيين،  ذلك  في  بما  المعنيين،  جميع  على  واسع  نطاق  على  الختامية  والتوصيات 
الوزارات  مع  دقيقة  متابعة  إجراء  وسيتم  أنفسهم.  وا<طفال  العامة،  والجماهير  المدني،  والمجتمع  والقضاة، 
المعنية على المستوى الوطني وجميع اxدارات المعنية على مستوى المحافظات لضمان اتخاذ الخطوات الالزمة 

على المستوى الوطني من أجل تنفيذ المالحظات والتوصيات الختامية.

لما  اليونسيف  للطفولة/  المتحدة  االمم  لمنظمة  امتنانه  عن   (NCFA) ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  ويعرب 
قدمته من مساعدات فنية مفيدة جد� في المتابعة الفعالة للمالحظات والتوصيات الختامية لضمان بذل الجهات 
جميع   (NCFA) ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  يشكر  كما  الختامية.  والتوصيات  المالحظات  لتنفيذ  المعنية 

المعنيين على اهتمامهم ودعمهم لهذا الجهد لتكون المملكة االردنية الهاشمية بلدا صديقا للطفل .

وا� ولي التوفيق

أمين عام المجلس الوطني لشؤون ا<سرة
فاضل  محمد الحمود

لجنة حقوق الطفل

المالحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس ل7ردن@

جلستيها  في   (٤-٥/CRC/C/JOR) والخامس  الرابع  الدوريين  للتقريرين  الجامع  التقرير  في  اللجنة  نظرت   -١
 ١٩٠١ جلستها  في  واعتمدت،   ،٢٠١٤ أيار/مايو  و٢٧   ٢٦ في  المعقودتين  و١٨٧٨)،   ١٨٧٧.CRC/C/SR (انظر  و١٨٧٨   ١٨٧٧

المعقودة في ١٣ حزيران/يونيه ٢٠١٤، المالحظات الختامية التالية.

أوًال- مقدمة

CRC/C/-) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف التقرير الموحد الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس  -٢
حقوق  لحالة  أفضل  فهم�  أتاحت  التي   ،(١.Add/٤-٥/CRC/C/JOR/Q) القضايا قائمة  على  الخطية  والردود   (٤-٥/JOR
المتعدد  الطرف  الدولة  وفد  مع  دار  الذي  البناء  للحوار  تقديرها  عن  اللجنة  وُتعرب  الطرف.  الدولة  في  الطفل 

القطاعات.  

أحرزته ثانيS- تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي 

ترحب اللجنة باعتماد التدابير التشريعية التالية:  -٣

(أ)       قانون منع االتجار بالبشر رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩؛  

(ب)     قانون الحماية من العنف ا<سري رقم ٦ لسنة ٢٠٠٨؛  

(ج)      قانون حقوق ا<شخاص المعوقين رقم ٣١ لسنة ٢٠٠٧.  

وتالحظ اللجنة مع التقدير أيض� تصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية أو انضمامها إليها:  -٤

في  المسلحة  المنازعات  في  ا<طفال  اشتراك  بشأن  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري  البروتوكول  (أ)        
أيار/مايو ٢٠٠٧؛

(ب)     البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع ا<طفال واستغالل ا<طفال في البغاء وفي   
المواد اxباحية في كانون ا<ول/ديسمبر ٢٠٠٦؛

(ج)      اتفاقية حقوق ا<شخاص ذوي اxعاقة في آذار/مارس ٢٠٠٨؛  

التفاقية  المكمل  وا<طفال،  النساء  وبخاصة  با<شخاص،  االتجار  ومعاقبة  وقمع  منع  بروتوكول  (د)      
ا<مم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في حزيران/ يونيه ٢٠٠٩.

وترحب اللجنة أيض� بالتدابير المؤسسية والسياساتية التالية:  -٥

(أ)        االستراتيجية الوطنية لlشخاص ذوي اxعاقة (٢٠٠٧-٢٠١٥)؛  

(ب)     االستراتيجية الوطنية لمنع االتجار بالبشر التي ُأطِلقت في آذار/مارس ٢٠١٠؛  

(ج)     المؤشرات التي وضعها المجلس الوطني لشؤون ا<سرة الستخدامها كمبادئ توجيهية من أجل   
تعزيز القدرات في مجال رصد تنفيذ االتفاقية.

الخاصة  اxجراءات  إلى  دعوة  أول   ٢٠٠٦ نيسان/أبريل  في  وّجهت  الطرف  الدولة  أن  بارتياح  اللجنة  وتالحظ   -٦
لlمم المتحدة لزيارة البلد.

(5)

ثالثS- دواعي القلق والتوصيات الرئيسية

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44 (6) من االتفاقية)

التوصيات السابقة المقدمة من اللجنة

ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف في تنفيذ المالحظات الختامية التي أبدتها اللجنة في عام ٢٠٠٦ بشأن   -٧
هذه  في  الواردة  التوصيات  بعض  أن  ا<سف  مع  تالحظ  أنها  غير   ،(٣/CRC/C/JOR/CO) الثالث  الدوري  تقريرها 

المالحظات لم ُتنفذ تنفيذ� كامًال.

أو  بالكامل  ُتنفذ  لم  التي  التوصيات  لتنفيذ  الالزمة  التدابير  جميع  الطرف  الدولة  تتخذ  بأن  اللجنة  توصي   -٨
بشكل كاٍف، وتكرر بشكل خاص التوصيات التي قدمتها إلى الدولة الطرف بشأن ما يلي:

جميع  على  الطفل  حقوق  مجال  في  العاملة  والمؤسسات  الهيئات  بين  التنسيق  تعزيز  مواصلة  (أ)       
المستويات بغية ضمان تنفيذ االتفاقية بشكل موحد في جميع المحافظات؛

بشأن  البيانات  جمع  وضمان  ا<طفال،  عن  مركزية  بيانات  قاعدة  بإنشاء  البيانات  جمع  آليات  تعزيز  (ب)     
بجميع  يتعلق  فيما  العمر  منها  معايير  حسب  وتصنيفها  االتفاقية  تغطيها  التي  المجاالت  جميع 
الذين  ا<طفال  وفئات  والريفية،  الحضرية  والمناطق  والجنس،  عشرة،  الثامنة  دون  ا<شخاص 
لصوغ  واستخدامها  االتفاقية  مع  تتسق  مؤشرات  وضع  وينبغي  خاصة.  حماية  إلى  يحتاجون 

سياسات وبرامج تهدف إلى تنفيذ االتفاقية بصورة فعالة؛

(ج)     مواصلة وضع أساليـب مبتكرة ومواتيـة للطفل xذكـاء الوعـي بفحـوى االتفاقيـة ومقاصـدها، وال   
في  المقيمين  ا<طفال  إلى  الوصول  بغية  اxعالم  وسائل  طريق  وعن  المحلي  الصعيد  على  سيما 

أنأى المناطق في البلد؛

(د)      مواصلة تعزيز جهودها الرامية إلى توفير مستوى مناسب ومنهجي من التدريب و/أو التوعية في   
والمحامين،  كالقضاة،  و<جلهم،  ا<طفال  مع  العاملة  المهنية  للفئات  الطفل  حقوق  مجال 
والمؤسسات،  المدارس  ومديري  والمعملين،  الصحيين،  والعاملين  القانون،  إنفاذ  وموظفي 

وا<خصائيين االجتماعيين، ورجال الدين، وقادة المجتمعات المحلية، فضًال عن الصحفيين؛

(ه)     ضمان حصول المؤسسة الوطنية لحقوق اxنسان على الموارد البشرية والمالية والتقنية الكافية،   
الصعيدين  على  وتقييمه  االتفاقية  تنفيذ  في  المحرز  التقدم  لرصد  الالزمة  التسهيالت  وامتالكها 

الوطني والمحلي، فضًال عن تلقي الشكاوى المقدمة من ا<طفال والتحقيق فيها ومعالجتها؛

وضع وتعزيز المشاريع المشتركة للتثقيف في مجال حقوق اxنسان، وإدراج التثقيف في مجال  (و)   
لمرحلَتي  الدراسية  المناهج  في  الطفل،  حقوق  مجال  في  التثقيف  سيما  وال  اxنسان،  حقوق 

التعليم االبتدائي والثانوي.

التحفظات

سحب  إمكانية  في  ستنظر  الطرف  الدولة  بأن  الحوار  أثناء  الوفد  رئيسة  به  صّرحت  ما  اللجنة  تالحظ   -٩
غير  و٢١   ٢٠ المادتين  على  الطرف  الدولة  تحفظ  بأن  رأيها  عن  مجدد�  اللجنة  وتعرب  االتفاقية.  على  تحفظاتها 

ضروري، وكذلك عن قلقها إزاء الطبيعة العامة وغير الدقيقة لتحفظ الدولة الطرف على المادة ١٤.

(6)

تحفظاتها  طبيعة  في  النظر  تعيد  بأن  الطرف  الدولة  إلى  قدمتها  التي  السابقة  توصيتها  اللجنة  تكرر   -١٠
 ١٩٩٣ عام  في  اxنسان  لحقوق  العالمي  المؤتمر  اعتمدهما  اللذين  فيينا  عمل  وبرنامج  xعالن  وفق�  سحبها  بغية 

(CRC/C/JOR/CO/٣، الفقرة ١١).

 التشريعات

تالحظ اللجنة مع التقدير أن نشر االتفاقية في الجريدة الرسمية بموجب القانون رقم ٥٠ لسنة ٢٠٠٦، عمًال   -١١
اللجنة  لكن  المحلية.  القوانين  على  ا<ولوية  لها  وأن  القانوني  وضعها  أوضح  قد  اللجنة،  قدمتها  سابقة  بتوصية 
قلقة إزاء التأخر الكبير في اعتماد قانون حقوق الطفل ومشروع قانون ا<حداث. وتشعر اللجنة بالقلق أيض� <ن 

جهود مواءمة اxطار القانوني المحلي مع مبادئ االتفاقية وأحكامها ال تزال غير كافية.

الحقوق  بجميع  إحاطته  وضمان  إبطاء  دون  الطفل  حقوق  قانون  سّن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -١٢
قانون  مشروع  اعتماد  في  الطرف  الدولة  تعّجل  بأن  كذلك  اللجنة  وتوصي  االتفاقية.  عليها  تنص  التي  والمبادئ 
با<طفال  المتعلقة  المحلية  القوانين  جميع  بدقة  الطرف  الدولة  تراجع  بأن  توصيتها  اللجنة  وتكرر  ا<حداث. 
واللوائح اxدارية ذات الصلة بغية ضمان استنادها إلى الحقوق ومطابقتها لالتفاقية (CRC/C/JOR/CO/٣، الفقرة ١٣).

 تخصيص الموارد

المخصصة  الميزانيات  لتحليل  ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  أجراها  التي  بالدراسة  اللجنة  ترحب   -١٣
لlطفال، فضًال عن وضع نموذج للميزانية يتضمن ا<هداف االستراتيجية والمهام التي تضطلع بها كل وزارة من 
الميزانية  في  العامة  التخفيضات  إزاء  اللجنة  يساور  القلق  لكن  حقوقهم.  وحماية  ا<طفال  احتياجات  تلبية  أجل 

الوطنية التي تهدد التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مجال نماء الطفل.

xعمال  المخصصة  "الموارد  بشأن   ٢٠٠٧ عام  في  اللجنة  نّظمته  الذي  العامة  المناقشة  يوم  ضوء  في   -١٤
الدولة  تقوم  بأن  اللجنة  توصي  االتفاقية،  من  و٦  و٤   ٢ المواد  على  وبالتركيز  الدول"،  مسؤولية   - الطفل  حقوق 

الطرف بما يلي:

(أ)        مواصلة تخصيص موارد كافية في الميزانية xعمال حقوق الطفل، عمًال بالمادة ٤ من االتفاقية؛  

(ب)    إجــراء تقييمات منهجيــة <ثر السياسات الهادفـــة إلى تقليـــص العجز في الميزانية الوطنية على   
في  سلب�  قد تؤثر  سياسات  أي  اعتماد  التقييمات، االمتناع عن  تلك  نتيجة  الطفل، وبناًء على  حقوق 

ا<طفال؛

في  الطفل  حقوق  على  قائم  نهج  اعتماد  الطرف،  الدولة  وضعته  الذي  الميزانية  نموذج  على  بناًء  (ج)       
في  واستخدامها  للطفل  المخصصة  للموارد  تتّبع  نظام  بتطبيق  وذلك  الدولة،  ميزانية  وضع 
على  أيض�  اللجنة  وتحث  الطفل.  مجال  في  االستثمار  حجم  إبراز  وبالتالي  عام،  بشكل  الميزانية 
في  القطاعات  من  قطاع  أي  في  االستثمارات  <ثر  تقييمات  إجراء  أجل  من  التتّبع  نظام  استخدام 

مصالح الطفل الفضلى، وضمان قياس اختالف أثر هذه االستثمارات بين الفتيات والفتيان؛

تدابير  تتطلب  قد  التي  الضعف  أو  الحرمان  أوضاع  في  لlطفال  استراتيجية  ميزانية  بنود  تحديد  (د)      
اجتماعية إيجابية، وضمان حماية بنود الميزانية هذه حتى في أوقات ا<زمات االقتصادية أو الكوارث 

الطبيعية أو حاالت الطوارئ ا<خرى.

(7)

(1) (٢)

قام  أن  وبعد   .(UNCRC) الطفل  لحقوق  المتحدة  ا<مم  اتفاقية  في  طرف�  الهاشمية  ا<ردنية  المملكة  تعد 
التقرير  وقدم   .١٩٩٣ عام  من  الثاني  تشرين  شهر  في  ا<ولي  تقريره  ا<ردن  قدم  االتفاقية،  هذه  على  بالمصادقة 
الدوري الثاني الذي كان مقرر� في عام ١٩٩٨ في شهر أيلول من عام ١٩٩٩. وقدم التقرير الدوري الثالث الذي كان 
الرابع  التقريرين  تقديم  تم  ولذلك  سنوات.  ثالث  مدته  وبتأخير   ٢٠٠٦ عام  من  آذار  شهر  في   ٢٠٠٣ عام  في  مقرر� 
الختامية  المالحظات  اعتماد  وتم   ٢٠١٤ عام  في  الطفل  حقوق  لجنة  فيهما  ونظرت   ٢٠١٣ عام  في  مع�  والخامس 
والتوصيات في ١٨ تموز من عام ٢٠١٤. ومن المقرر أن يصدر التقرير الدوري السادس لlردن في ٢٢ حزيران من عام 
٢٠١٩ حيث بقي أقل من عامين. ولذلك من الضروري أن يكون هناك متابعة فعالة للمالحظات والتوصيات الختامية 
الحالية حتى نتمكن من االستعداد جيد� في الوقت الذي يتم فيه إعداد تقريرنا الدوري السادس المقرر تقديمه 

بعد أقل من عامين من ا¦ن.

المجاالت  من  مجال   ١٢ في  توزيعها  تم  التي  الختامية  والتوصيات  المالحظات  من  بندا   ٧١ مجموعه  ما  يوجد 
الرئيسية التي تشمل:

أ- التدابير العامة للتنفيذ (المواد ٤، و٤٢، و٤٤ (٦) من االتفاقية)
ب- المبادئ العامة (المواد ٢، و٣، و٦، و١٢ من االتفاقية)

ج- الحقوق والحريات المدنية (المواد ٧، و٨، و١٣-١٧)
د- العنف ضد ا<طفال (المواد ١٩، و٢٤ (٣)، و٢٨ (٢)، و٣٤، و٣٧ (أ)، و٣٩)

ه- البيئة ا<سرية والرعاية البديلة (المواد ٥، و٩-١١، و١٨ (١ و٢)، و٢٠، و٢١، و٢٥، و٢٧ (٤))
و- اxعاقة، والصحة ا<ساسية، والرفاه االجتماعي (المواد ٦، و١٨ (٣)، و٢٣، و٢٤، و٢٦، و٢٧ (١-٣)، و٣٣)

ز- التعليم وا<نشطة الترفيهية والثقافية (المواد ٢٨، و٢٩، و٣٠، و٣١)
ح- تدابير الحماية الخاصة (المواد ٢٢، و٣٠، و٣٢، و٣٣، و٣٥، و٣٦، و٣٧ (ب)- (د)، و٣٨-٤٠)

ط- المصادقة على البروتوكول االختياري المتعلق بإجراء  تقديم البالغات 
ي- المصادقة على ا<دوات الدولية لحقوق اxنسان

ك- المتابعة والنشر
ل- التقرير المقبل

ويشكل المجلس الوطني لشؤون ا<سرة (NCFA) ووزارة العدل ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ووزارة العمل 
ووزارة التنمية االجتماعية ووزارة الداخلية اكثر الجهات المسؤولة عن تنفيذ المالحظات والتوصيات الختامية إلى 
جانب  وإلى  المحافظات.  في  الحكومية  الجهات  بعض  ذلك  في  بما  ا<خرى  واxدارات  الجهات  من  عدد  جانب 
الوزارات والهيئات الحكومية، تلعب وكاالت ا<مم المتحدة المعنية، والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، 
وا<وساط ا<كاديمية، ووسائل اxعالم، وغيرها من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، والمجتمعات المحلية، 

وا<سر دورا رئيسيا في ضمان تنفيذ برنامج المالحظات والتوصيات الختامية.

وإلى جانب النظر في التقرير الدوري الموحد الرابع والخامس لlردن، نظرت اللجنة أيض� في التقارير ا<ولية لlردن 
المسلحة  النزاعات  في  ا<طفال  باشتراك  والمتعلقة  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري  البروتوكول  بموجب 

(3) (4)

باء- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 من االتفاقية)

عدم التمييز

غير  وأب  أردنية  <م  المولودين  ا<طفال  ضد  القانون  بحكم  التمييز  إزاء  قلقها  عن  مجدد�  اللجنة  تعرب    -١٥
إزاء  أيض�  بالقلق  اللجنة  وتشعر  الزواج.  إطار  خارج  المولودين  ا<طفال  ضد  والتمييز  ا<ب،  جنسية  على  بناًء  أردني 
في  يعيشون  الذين  وا<طفال  اxعاقات  ذوو  وا<طفال  فلسطيني  أصل  من  ا<طفال  منه  يعاني  الذي  التمييز 

المؤسسات وا<طفال الذين يعيشون في فقر مدقع وا<طفال في المناطق النائية.

"أطفاًال  أو  شرعيين"  "غير  بوصفهم  لlطفال  التمييزية  التصنيفات  إلغاء  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -١٦
ضحايا للسفاح"، واعتماد استراتيجية استباقية وشاملة من أجل القضاء على التمييز على أي أسس بحكم القانون 

والواقع، والتمييز ضد جميع فئات ا<طفال في أوضاع التهميش أو الحرمان.

وتعرب اللجنة عن القلق <ن تشريعات الدولة الطرف وطريقة تطبيقها ال تزال تميز ضد الفتيات، وبا<خص   -١٧
المعاهدات.  هيئات  من  المتكررة  التوصيات  من  الرغم  على  العنف،  من  والحماية  والزواج  الميراث  مجاالت  في 
وتشعر اللجنة بالقلق أيض� لعدم كفاية الجهود التي تبذلها الدولة الطرف، بما في ذلك مع رجال الدين وقادة 
والقواعد  والممارسات  المواقف  وتغيير  لمكافحة  الجماهيري،  اxعالم  ووسائل  التعليمية  والمؤسسات  الرأي 
الضارة التي تتغاضى عن التمييز ضد الفتيات وانتهاكات حقوقهن في إطار االتفاقية، بما في ذلك العنف القائم 

على نوع الجنس، على الرغم من أن الفتيات ال يزلن يواجهن التمييز من أبكر مراحل حياتهن وطيلة طفولتهن.

اxبطاء.  من  مزيد  دون  الفتيات  ضد  تميز  التي  التشريعات  جميع  إلغاء  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -١٨
وينبغي للدولة الطرف أن تمنح ا<ولوية العتماد استراتيجية شاملة لمكافحة جميع أشكال التمييز ضد الفتيات، 
وتكرر  الفتيات.  ضد  والعنف  التمييز  إلى  وتؤدي  منتشرة  تزال  ال  التي  السلبية  الجنسانية  النمطية  للصور  والتصدي 
اللجنة توصيتها بضرورة دعوة القادة المحليين ورجال الدين وغيرهم من القادة إلى االضطالع بدور أكثر فاعلية 
ذلك  في  المحلية  المجتمعات  إلى  التوجيه  وتقديم  عليه،  والقضاء  الطفالت  ضد  العنف  منع  جهود  دعم  في 

الصدد (CRC/C/JOR/CO/٣، الفقرة ٣٢).

مصالح الطفل الفضلى

قانون  في  الرئيسية  المبادئ  أحد  الفضلى  الطفل  مصالح  جعل  في  الطرف  الدولة  رغبة  اللجنة  تالحظ   -١٩
ا<حوال الشخصية المؤقت رقم ٣٦ لسنة ٢٠١٠، لكن القلق يساورها <ن العديد من أحكام القانون تعكس إساءة 
التي  الجنسية  ونقل  والميراث  والزواج  الطفل  بحضانة  المتعلقة  تلك  سيما  وال  الفضلى،  الطفل  لمصالح  تفسير 
القانون  <ن  خاص  بشكل  بالقلق  اللجنة  وتشعر  االعتبار.  الفضلى  مصالحه  إيالء  في  الطفل  حق  مع  تتعارض 
(المادة ٣٠٨ من قانون العقوبات) والفقه القضائي في الدولة الطرف يتيحان اعتبار زواج الفتاة من مغتصبها أمر� 

يصب في مصلحتها الفضلى، على الرغم من أن هذا الخيار يشّكل بحد ذاته انتهاك� خطير� لالتفاقية.

إيالء  في  الطفل  بحق  المتعلق   (٢٠١٣)١٤ رقم  العام  اللجنة  تعليق  ضوء  في  الطرف،  الدولة  اللجنة  تذّكر   -٢٠
التي  الحقوق  بجميع  والفعال  الكامل  التمتع  ضمان  إلى  يهدف  الحق  هذا  أن  ا<ول،  االعتبار  الفضلى  مصالحه 
تعترف بها االتفاقية وإلى ضمان النماء الكلي لlطفال. وتوصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف إدماج هذا الحق 
جميع  عن  فضًال  والقضائية،  واxدارية  التشريعية  اxجراءات  جميع  في  ثابت  بشكل  وتطبيقه  مالئم  بشكل 
ع الدولة الطرف على  السياسات والبرامج والمشاريع التي لها صلة با<طفال أو تؤثر فيهم. وفي ذلك الصدد، تشجَّ
تحديد  في  سلطة  مواقع  يحتلون  الذين  المعنيين  ا<شخاص  لجميع  التوجيه  لتقديم  ومعايير  إجراءات  وضع 
مصالح الطفل الفضلى في جميع المجاالت، وفي منح تلك المصالح ا<همية التي تستحقها بوصفها اعتبار� أول. 
العامة  االجتماعية  الرعاية  مؤسسات  ذلك  في  بما  العامة،  جمهور  بين  والمعايير  اxجراءات  هذه  نشر  وينبغي 

والخاصة، فضًال عن المحاكم والسلطات اxدارية والهيئات التشريعية والقادة المحليين ورجال الدين.

(8)

الحق في الحياة والبقاء والنماء

٢١-  تعرب اللجنة عن عميق قلقها <ن المادة ٣٤٥ مكرر� من قانون العقوبات، التي استحدثتها الدولة الطرف 
ف،  ف، وبالتالي من ُحكم مخفَّ عن طريق تعديل، ال تستثني مرتكبي هذه الجرائم من االستفادة من العذر المخفِّ
جرائم  ُيسمى  ما  بذريعة  سنوي�  الفتيات  عشرات  قتل  استمرار  رغم  سنة   ١٥ من  أصغر  الضحية  كانت  حال  في  إّال 
يزلن،  وال  كّن،  الجرائم  لهذه  ضحايا  للوقوع  المعرضات  الفتيات  <ن  أيض�  شديد  بقلق  اللجنة  وتشعر  الشرف. 

ُيحتجزن تعسفي� في اxصالحيات ¦جال غير مسماة بداعي حمايتهن.

عن  تتغاضى  التي  القانونية  ا<حكام  جميع  إبطاء  دون  تلغي  أن  على  بقوة  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢٢
الجرائم القائمة على نوع الجنس، وال سيما المواد ٩٧ و٩٩ و٣٤٠ و٣٤٥ مكرر� من قانون العقوبات، وأن تضمن تلّقي 
الشرف،  جرائم  ُيسمى  ما  بذريعة  المرتكبة  الجرائم  فيها  بما  الجنس،  نوع  على  القائمة  الجرائم  مرتكبي  جميع 
عقوبات تتناسب مع خطورة جرائمهم. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيض� على إخالء سبيل جميع النساء والفتيات 
حماية  أي تدبير  أن  وضمان  البلد،  عموم  في  لحمايتهن  وآليات مالئمة  مالجئ  وإنشاء  فور�،  الحجز  في  الموَدعات 

موجه لهن يوَضع بمشاركتهن وموافقتهن.

احترام آراء الطفل

حق  تعزيز  أجل  من  بالتقرير  المشمولة  الفترة  أثناء  الطرف  الدولة  اتخذتها  التي  بالمبادرات  اللجنة  ترحب   -٢٣
الطفل في االستماع إليه، وال سيما عن طريق التشاور مع ا<طفال في سياق إعداد تقرير الدولة الطرف، والمسح 
اxجراءات  <ن  قلقها  عن  مجدد�  اللجنة  تعرب  ذلك،  ومع  ا<طفال.  برلمانات  وإنشاء  للشباب،  الثاني  الوطني 
يزال  ال  الطفل  آراء  احترام  و<ن  إليه،  االستماع  في  الطفل  حق  على  منهجي  بشكل  تنص  ال  واxدارية  القانونية 
محدود� نظر� للمواقف المجتمعية التقليدية من ا<طفال، وال سيما الفتيات، في داخل ا<سرة والمجتمع بشكل 

عام.

تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم ١٢(٢٠٠٩) المتعلق بحق الطفل في االستماع إليه،   -٢٤
الذي يؤكد أن حق الطفل في التعبير بحرية عن رأيه يشكل أحد أهم العناصر في كرامة الطفل، وأن ا<سرة التي 
العمر،  من  ا<ولى  المراحل  منذ  الجد  مأخذ  آراؤه  فيها  تؤخذ  والتي  بحرية  آرائه  عن  يعّبر  أن  فيها  للطفل  يمكن 
وتوصي  ا<وسع.  المجتمع  في  إليه  االستماع  في  الحق  لممارسة  الطفل  يعّد  ما  وهي  مهم�،  نموذج�  تشّكل 

اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

في  إليه  االستماع  في  الطفل  بحق  تعترف  التي  للتشريعات  الفعال  التنفيذ  لضمان  تدابير  اتخـــاذ  (أ)       
ا<خصائيين  امتثال  لضمان  إجراءات  و/أو  ُنظم  وضع  ذلك  في  بما  الصلة،  ذات  القانونية  الدعاوى 

االجتماعيين والمحاكم لهذا المبدأ.

(ب)     إجـــراء بحوث لتحديد أهم القضايا من وجهة نظر ا<طفال، وسماع آرائهم بشأنها، ومعرفة مدى   
مراعاة آرائهم في القرارات التي ُتتخذ داخل ا<سرة وتؤثر في حياتهم، وتحديد القنوات القائمة أو 
الوطني  الصعيد  على  القرار  صنع  عملية  في  ا<كبر  التأثير  ممارسة  من  تمّكنهم  التي  المحتملة 

والمحلي.

(ج)      تنفيـذ برامـج وأنشطــة توعيـة لتعزيز مشاركة جميع ا<طفال بصورة هادفة وقائمة على التمكين   
الفتيات  إيالء  مع  الطلبة،  مجالس  ضمن  ذلك  في  بما  والمدارس،  المحلي  والمجتمع  ا<سرة  في 

وا<طفال في أوضاع هشة اهتمام� خاص�.

(9)

جيم- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و17-13 من االتفاقية)

الحق في الجنسية

كّن  إذا  أمهاتهن  جنسية  اكتساب  ا<ردنيات  ا<مهات  أطفال  على  متعذر�  يزال  ال  <نه  قلقة  اللجنة  تظل   -٢٥
متزوجات من غير أردنيين، ما قد يؤدي إلى حالة انعدام الجنسية، ويتسبب في معاناة هؤالء ا<طفال وأسرهم 
والرعاية  التعليم  بخدمات  لالنتفاع  مثًال  مؤهلين  غير  ُيعتبرون  إنهم  إذ  اقتصادية،  صعوبات  ومن  التمييز  من 
الجنسية  بأن  تفيد  التي  المصداقية  وذات  بأدلة  المدعومة  التقارير  بالغ  بقلق  اللجنة  وتالحظ  المدعومة.  الصحية 
بشكل  يقيمون  الذين  الفلسطينية  وا<سر  ا<طفال  عشرات  من  بالتقرير  المشمولة  الفترة  في  ُسحبت  ا<ردنية 

دائم في ا<ردن، على الرغم من التطمينات التي قدمها وفد الدولة الطرف أثناء الحوار.

تكرر اللجنة توصيتها إلى الدولة الطرف بمراجعة قانون الجنسية ا<ردنية رقم ٦ لعام ١٩٥٤ وتعديله بغية   -٢٦
ضمان تمتع ا<م ا<ردنية المتزوجة بغير أردني بحقها في منح جنسيتها <طفالها على قدم المساواة مع الرجل 
الالجئة  ا<سر  من  ا<ردنية  الجنسية  سحب  عن  الكف  على  أيض�  الطرف  الدولة  اللجنة  وتحث  تمييز.  ودون 
خفض  اتفاقية  إلى  االنضمام  في  الطرف  الدولة  تنظر  بأن  أيض�  اللجنة  وتوصي  ا<ردن.  في  المقيمة  الفلسطينية 

حاالت انعدام الجنسية لعام ١٩٦١.

) و39) أ دال- العنف ضد اoطفال (المواد 19 و24(3) و28(2) و34 و37(

العقاب البدني

ترحب اللجنة بالمبادرات التي تنّفذها الدولة الطرف مثل حملة "مع� نحو بيئة مدرسية آمنة" التي تهدف   -٢٧
إلى تعريف المعلمين با<ساليب التربوية اxيجابية. لكن اللجنة قلقة <ن الصيغة المعدلة من المادة ٦٢ من قانون 
العقوبات ال تزال تجيز للوالدين وا<وصياء إنزال ضروب تأديب بأطفالهم وفق "ما يبيحه العرف العام"، ما دامت ال 
تلحق بهم أذى بدني�، و<ن مسح السكان والصحة ا<سرية في ا<ردن لعام ٢٠١٢ أظهر أن ٨٩ في المائة من ا<طفال 

يتعرضون لضروب تأديب عنيفة.

تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم ٨(٢٠٠٦) المتعلق بحق الطفل في الحماية من   -٢٨
العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة الذي شددت فيه اللجنة على رفض جميع أشكال 
العنف ضد ا<طفال، مهما كانت طفيفة، وعلى أن صالحيات الوالدين ال ينبغي في أي حال من ا<حوال أن تقّوض 

حق الطفل في حمايته من العقاب البدني. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

حظر�  ا<ماكن  جميع  في  البدني  العقاب  وحظر  إبطاء  دون  العقوبات  قانون  من   ٦٢ المادة  إلغاء  (أ)        
قطعي�؛

بصورة  قضائية  دعاوى  وإقامة  فعاًال،  تنفيذ�  البدني  العقاب  تحظر  التي  القوانين  تنفيذ  ضمان  (ب)    
منهجية ضد َمن ُيعاقبون ا<طفال بدني�؛

ا<طفال  بمشاركة  االجتماعية  والتعبئة  والتوعية  العام  التثقيف  مجاالت  في  دائمة  برامج  وضع  (ج)     
البدني،  للعقاب  الضارة  والنفسية  البدنية  ا¦ثار  تعالج  الدين،  ورجال  المحلية  والمجتمعات  وا<سر 
في  وتشاركية  عنيفة  وغير  إيجابية  أشكال  وتعزيز  الممارسة،  تلك  من  العامة  المواقف  تغيير  بغية 

تنشئة ا<طفال وتأديبهم كبديل عن العقاب البدني؛

منع  استراتيجيات  تصميم  في  ا<طفال،  ذلك  في  بما  ككل،  المجتمع  ومشاركة  إشراك  ضمان  (د)     
معاقبة ا<طفال بدني� وتنفيذها.

(١٠) (١١)

اsيذاء واsهمال

سيما  وال  المنزلي،  للعنف  التصدي  صعيد  على  الطرف  الدولة  اتخذتها  التي  بالخطوات  اللجنة  ترحب   -٢٩
اعتماد قانون الحماية من العنف ا<سري رقم ٦ لسنة ٢٠٠٨، والخطة االستراتيجية الوطنية لحماية ا<سرة والوقاية 
لثبوت  عميق  بقلق  تشعر  اللجنة  لكن  المنزلي.  العنف  حاالت  لتتّبع  نظام  وإنشاء   ،٢٠٠٥-٢٠٠٩ لlعوام  العنف  من 
قصور تلك التدابير عن االستجابة للشواغل الكثيرة التي أعربت عنها اللجنة في عام ٢٠٠٦، وهو ما يتضح من استمرار 

وقوع ا<طفال، وال سيما الفتيات، ضحايا ل¯يذاء واxهمال على نطاق واسع.

 ،٣/CRC/C/JOR/CO)  ٢٠٠٦ عام  من  توصياتها  لتنفيذ  ا<ولوية  من  مزيد  منح  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣٠
وسوء  المنزلي  العنف  عن  وطنية  دراسة  إجراء  بضرورة  المتعلقة  التوصيات  وبخاصة  فعاًال،  تنفيذ�   (٥٥ الفقرة 
ووضع  وطبيعتها،  وأسبابها  المشكلة  هذه  نطاق  تقييم  أجل  من  ا<سرة  داخل  وإيذائهم  ا<طفال  معاملة 
وسوء  ا<طفال  إيذاء  حاالت  لتحديد  فعال  نظام  ووضع  له،  والتصدي  المنزلي  العنف  لمنع  شاملة  استراتيجية 

معاملتهم واxبالغ عنها وإدارتها. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيض� على ما يلي:

أحكام  أي  وإلغاء  الزوجي،  االغتصاب  فيها  بما  المنزلي،  العنف  أشكال  جميع  يجّرم  قانون  اعتماد  (أ)       
قانونية تتسامح مع مرتكبي العنف المنزلي، وذلك على وجه ا<ولوية؛

(ب)     إنشاء قاعدة بيانات وطنية عن جميع حاالت العنف المنزلي المترّكب ضد ا<طفال؛  

والعادات  والتقاليد  المواقف  لتغيير  عملية  تدابير  واتخاذ  واxيذاء،  للعنف  الجذرية  ا<سباب  معالجة  (ج)      
والممارسات السلوكية التي كثير� ما تبرر العنف المنزلي، وال سيما ضد الفتيات؛

والتصدي  وإهمالهم،  ا<طفال  وإيذاء  المنزلي  العنف  منع  إلى  الرامية  المجتمعية  البرامج  تشجيع  (د)       
المحلي  المجتمع  وأفراد  والمتطوعين  السابقين  الضحايا  إشراك  منها  بطرق  المشاكل  لهذه 

ودعمهم في مجال التدريب؛

(ه)     ضمــان تقديم مستــوى مالئـــم من المساعدة الطبيــــة والقانونيـــة والنفسية والسكن لlطفال   
به  تعّهدت  الذي  االلتزام  مع  يتماشى  بما  اxيواء  دور  عدد  وزيادة  المنزلي،  العنف  ضحايا  والنساء 

الدولة الطرف في االستعراض الدوري الشامل لعام ٢٠٠٩ (A/HRC/٢٩/١١، الفقرة ٩٢-٢١)؛

(و)       تقديم معلومات مفصلة في تقريرها الدوري المقبل عن التدابير المتخذة للتصدي للعنف المنزلي   
ونتائج تلك التدابير.

االستغالل الجنسي واsيذاء الجنسي

تشعر اللجنة بقلق عميق <ن المادة ٣٠٨ من قانون العقوبات تتيح لمرتكبي جريمة االغتصاب اxفالت من   -٣١
العقاب إذا تزوجوا من الفتاة التي اعتدوا عليها. ويساور اللجنة قلق أيض� <ن المادة ٣١٠ من قانون العقوبات تتيح 
اللجنة  وتشعر  ا<خالق".  بفساد  "معروفة  ُتعتبر  الفتاة  كانت  إذا  العقاب  من  اxفالت  الجنسي  اxيذاء  لمرتكبي 
بالقلق أيض� <ن تشريعات الدولة الطرف ال تحمي الفتيان من اxيذاء الجنسي واالستغالل الجنسي، وال تنص على 

أحكام تتناسب مع خطورة الجرائم الجنسية المرتبكة ضد ا<طفال.

وجميع  العقوبات  قانون  من  و٣١٠   ٣٠٨ المادتين  إلغاء  في  التعجيل  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣٢
ا<حكام القانونية التي يمكن استخدامها للتساهل مع المعتدين على ا<طفال جنسي�. وينبغي للدولة الطرف 
الجنسي  اxيذاء  أشكال  جميع  من  الفتيان،  فيهم  بمن  ا<طفال،  لجميع  الكاملة  الحماية  تضمن  أن  أيض� 

واالستغالل الجنسي. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيض� على ما يلي:

(أ)       وضع آليات وإجراءات ومبادئ توجيهية لضمان إلزامية اxبالغ عن حاالت إيذاء ا<طفال واستغاللهم   
جنسي�؛

ا<طفال  لجميع  وفعالة  لlطفال  ومواتية  وسرية  إليها  الوصول  يسهل  إبالغ  قنوات  توفر  ضمان  (ب)     
لتمثيل  قانوني  وصي  أو  الوالدين  أحد  وجود  يوِجب  الذي  الشرط  وإلغاء  االنتهاكات،  هذه  ضحايا 

الطفل الضحية؛

(ج)      تنفيذ أنشطة توعية لمكافحة الوصم االجتماعي لضحايا االستغالل الجنسي واxيذاء الجنسي، بما   
في ذلك سفاح المحارم؛

الضحايا وفق�  التعافي وإعادة اxدماج االجتماعي لlطفال  (د)     ضمان وضع برامج وسياسات من أجل   
<غراض  لlطفال  الجنسي  االستغالل  لمكافحة  العالمي  المؤتمر  اعتمدها  التي  الختامية  للوثائق 
بالبرازيل،  جانيرو  دي  وريو  باليابان،  ويوكوهاما  ستوكهولم،  في  و٢٠٠٨  و٢٠٠١   ١٩٩٦ ا<عوام  في  تجارية 

على التوالي.

الممارسات الضارة

الفتيات،  آالف  وزواج  الطرف،  الدولة  في  القاصرات  الفتيات  زواج  حاالت  في  الزيادة  إزاء  قلقة  اللجنة  تزال  ال   -٣٣
منهن من لم تتجاوز الخامسة عشرة، كل سنة نتيجة اxفراط في اللجوء إلى االستثناءات من السن الدنيا للزواج، 
والسلطة التقديرية الواسعة الممنوحة لقاضي القضاة وا<وصياء القانونيين في ذلك الصدد. ويساور اللجنة قلق 
بشكل خاص <ن حاالت الفقر وحاالت الحمل خارج إطار الزواج غالب� ما تؤدي في الممارسة الواقعية إلى إجازة هذا 

الزواج.

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فاعلة لوضع حد لممارسة الزواج المبكر والقسري. كما تكرر   -٣٤
CRC/C/-) المبكر الزواج  عن  الناشئة  الكثيرة  السلبية  با¦ثار  توعية  حمالت  الطرف  الدولة  تنّفذ  بأن  توصيتها  اللجنة 

JOR/CO/٣، الفقرة ٢٨).

الوصول إلى العدالة وسبل االنتصاف

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعلومات التي قدمها الوفد وتفيد بأن من المتعذر على ا<طفال دون سن   -٣٥
الخامسة عشرة تقديم شكاوى بشأن انتهاكات حقوقهم إذا لم يكن الوالدان أو ا<وصياء القانونيون موجودين 

لمساعدتهم. ويساور اللجنة القلق أيض� إزاء االفتقار إلى آليات لدعم ا<طفال في اxبالغ عن ادعاءاتهم.

وسبل  العدالة  إلى  ا<طفال  وصول  لضمان  الالزمة  التدابير  جميع  اتخاذ  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣٦
واسع  بشكل  عنها  ومعلن  آمنة  إبالغ  آليات  وضع  أمور،  جملة  بين  من  الطرف،  للدولة  وينبغي  الفعالة.  االنتصاف 
الصحة  مجاَلي  في  مساَعدة  خدمات  ا¦ليات  هذه  تترافق  وأن  ا<طفال،  لفائدة  إليها  الوصول  ويسهل  وسرية 
العامة والدعم االجتماعي، وإلغاء شرط حضور والد الطفل لمساعدته في تقديم الشكوى. وتحث اللجنة الدولة 
ووضع  واضحين،  وتدريب  توجيه  على  ا<طفال  شكاوى  يتلقون  الذين  ا<شخاص  حصول  ضمان  على  أيض�  الطرف 

إجراءات تحقيق مراعية للطفل.

هاء- البيئة اoسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و11-9 و18(1 و2) و20 و21 و25 و27(4))

البيئة اoسرية   

CRC/C/-) تكرر اللجنة قلقها <ن القانون ما زال ال يوزع المسؤوليات الوالدية بالتساوي بين ا¦باء وا<مهات  -٣٧
JOR/CO/٣، الفقرة ٤٩)، نظر� الستمرار تطبيق أحكام تمييزية من قانون ا<حوال الشخصية المؤقت لسنة ٢٠١٠. كما

(١٢)

يساور اللجنة قلق إزاء ما يلي:

(أ)        مع أن القانون فرض قيود� معّينة على تعدد الزوجات، فإنه ال يزال يجيزه، وهذه حالة تتعارض مع   
كرامة النساء والفتيات الالتي يدخلن هذا الزواج، وتؤثر سلب� في ا<طفال؛

تمتعهم  دون  يحول  ما  مسلم،  غير  ورجل  مسلمة  المرأة  المولودين  با<طفال  القانون  يعترف  ال  (ب)      
بجميع حقوقهم على قدم المساواة مع ا<طفال ا¦خرين؛

(ج)       في حالة الطالق، تمنح المادة ١٧٣ من قانون ا<حوال الشخصية المؤقت ا<م حضانة أطفالها حتى   
بلوغهم سن الخامسة عشرة، ولكن فقط حتى سن السابعة إذا كانت غير مسلمة.

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تقاسم ا<مهات وا¦باء المسؤولية عن أطفالهم بالتساوي، عمًال   -٣٨
بالفقرة ١ من المادة ١٨ من االتفاقية، وعلى ضمان عدم تمييز القوانين ضد الطفلة. وتحث اللجنة الدولة الطرف 

أيض� على ما يلي:

النساء  ضد  تميز  التي  ا<حكام  جميع  إلغاء  وضمان  المؤقت  الشخصية  ا<حوال  قانون  تنقيح  (أ)   
والفتيات وتؤثر سلب� في أطفالهن، كتلك التي تجيز تعدد الزوجات؛

غير  ورجل  مسلمة  امرأة  بين  زواج  من  المولودين  ا<طفال  ضد  التمييز  أشكال  من  شكل  أي  منع  (ب)   
مسلم، والقضاء عليها؛

لمبدأ  وفق�  القرارات  جميع  اتخاذ  ضمان  بغية  الطفل،  بحضانة  المتعلقة  تشريعاتها  مراجعة  (ج)   
تمّيز  التي  ا<حكام  وإلغاء  االتفاقية،  من  و١٢   ٣ المادتين  مع  تمشي�  وذلك  الفضلى،  الطفل  مصالح 

ضد ا<طفال <مهات غير مسلمات.

أسرية اoطفال المحرومون من بيئة 

أول  وإنشاء   ،٢٠٠٩ لسنة   ٤٩ رقم  اxيوائية  ا<طفال  رعاية  دور  وإدارة  ترخيص  نظام  باعتماد  اللجنة  ترحب   -٣٩
برنامج xيواء ا<طفال في محافظة الزرقاء. لكن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم انخفاض عدد ا<طفال المودعين 
في  كثيرة  أحيان  في  المتزوجات  غير  ا<مهات  أطفال  إيداع  وإزاء  بالتقرير،  المشمولة  الفترة  أثناء  مؤسسات  في 
ا<طفال  يجعل  ما  بعد،  سليم  نحو  على  اxيواء  برنامج  تنظيم  لعدم  أيض�  قلق  اللجنة  ويساور  مؤسسات. 

المحرومين من بيئتهم ا<سرية عرضة ل¯يذاء واxهمال.

تتخذ  بأن  وتوصيها  لlطفال،  البديلة  للرعاية  التوجيهية  المبادئ  إلى  الطرف  الدولة  انتباه  اللجنة  تلفت   -٤٠
تدابير فاعلة للتسريع في االنتقال من إيداع ا<طفال في أطر الرعاية المؤسسية إلى الرعاية ا<سرية، وأن تعزز في 
سبيل ذلك جهودها لوضع نظام لكفالة ا<طفال المحرومين من أسرهم يكون خاضع� للوائح تنظيمية جيدة. 

وينبغي للدولة الطرف أيض� ما يلي:

(١٣)

(أ)       ضمان تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية المناسبة لمراكز الرعاية البديلة وخدمات حماية   
في  إدماجهم  وإعادة  فيها  المودعين  ا<طفال  تأهيل  إعادة  تيسير  أجل  من  الصلة  ذات  الطفل 

المجتمع إلى أقصى حد ممكن؛

(ب)     تقديم الدعم لlمهات غير المتزوجات لتمكينهن من رعاية أطفالهن، وتنظيم حمالت توعية من   
أجل القضاء على الوصم االجتماعي المرتبط بالحمل خارج إطار الزواج؛

(ج)     العمـل على توفيـر ضمانـات مناسبــة ومعايــير واضحــــة تستند إلى احتياجات الطفل ومصالحه   
الفضلى من أجل اتخاذ قرار بشأن إيداعه في أطر الرعاية البديلة من عدمه؛

(د)     ضمان إجراء مراجعة دورية لحاالت إيداع ا<طفال في أطر الرعاية البديلة وفي المؤسسات، ورصد   
جودة الرعاية فيها، بطرق منها توفير قنوات يسهل الوصول إليها من أجل اxبالغ عن سوء معاملة 

ا<طفال ورصده وتصحيحه.

واو-  اsعاقة والصحة اoساسية والرعاية االجتماعية (المواد 6 و18(3) و23 و24 و26 و
27(3-1) و33)

اoطفال ذوو اsعاقة

ا<على  المجلس  وإنشاء   ٢٠٠٧ لسنة   ٣١ رقم  المعوقين  ا<شخاص  حقوق  قانون  باعتماد  اللجنة  ترحب   -٤١
لكنها  اxعاقة (٢٠٠٧-٢٠١٥).  ذوي  لlشخاص  الوطنية  االستراتيجية  اعتماد  عن  فضًال  المعوقين،  ا<شخاص  لشؤون 

تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ)       عدم استخـدام المــادة ٢ من القانــون رقم ٣١ تعريف اxعاقة الوارد في اتفاقية حقوق ا<شخاص   
ذوي اxعاقة، وإنما اعتمادها نموذج� طبي� ل¯عاقة؛

(ب)     محدودية البيانات المتاحة عن ا<طفال ذوي اxعاقة؛  

بصورة  إّال  إدماجهم  تعزز  ال  خاصة  صفوف  في  الحاالت  معظم  في  اxعاقة  ذوي  ا<طفال  وضع  (ج)       
محدودة نظر� لمحدودية التدابير المتخذة لتطوير التعليم الجامع؛

(د)       عدم حصول الغالبية العظمى من ا<طفال ذوي اxعاقة وا<طفال الذين يعانون من صعوبات في   
مختصين،  وموظفين  اجتماعيين  وأخصائيين  معلمين  وجود  مثل  مناسب،  دعم  على  التعلم 

لضمان إدماجهم إدماج� فعاًال في المدارس العادية؛

(ه)     استمرار ّشح التدابير الرامية إلى إدماج ا<طفال ذوي اxعاقة في ا<نشطة الترفيهية والثقافية في   
الدولة الطرف.

في ضوء المادة ٢٣ من االتفاقية وتعليق اللجنة العام رقم ٩(٢٠٠٦) المتعلق بحقوق ا<طفال المعوقين،   -٤٢
هذا  وتعزيز  اxعاقة  مع  التعامل  في  اxنسان  حقوق  على  القائم  النهج  اعتماد  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث 
وبأن  المجتمع،  يضعها  التي  والمواقفية  البيئية  الحواجز  في  تكمن  المعيقة  العوامل  بأن  يعترف  الذي  النهج 
في  فاعلين  ومساهمين  مشاركين  يصبحوا  أن  وبمقدورهم  الخاصة  حقوقهم  اxعاقة  ذوي  ا<طفال  لجميع 

المجتمع. وينبغي للدولة الطرف ما يلي:

(١٤)

(١٦) (١٧) (١٨) (١٩) (٢٠) (٢١) (٢٢) (٢٣) (٢٤)

(٢٥) (٢٦) (٢٧) (٢٨) (٢٩) (٣٠) (٣١) (٣٢) (٣٣) (٣٤) (٣٥)

مع  التعامل  في  االجتماعي  النموذج  يعكس  بما   ٢٠٠٧ لسنة   ٣١ رقم  القانون  من   ٢ المادة  تعديل  (أ)       
اxعاقة؛

نظر�   ،٢٠١٤ لعام  الوطني  التعداد  إطار  في  اxعاقة  ذوي  ا<طفال  عن  مالئمة  بيانات  جمع  تنظيم  (ب)     
<هميتها في وضع برامج وسياسات لهم؛

(ج)       وضـع سياسـة شامـلة من أجـل تطـوير التعليـم الجامع وضمان منحه ا<ولوية على إيداع ا<طفال   
العقلية  اxعاقات  ذوي  ا<طفال  إلى  خاص  بشكل  االلتفات  مع  متخصصة،  مؤسسات  في 

والمتعددة؛

(د)      تشغيل أعداد كافية من المعلمين والمهنيين المتخصصين لتقديم الدعم الفردي لlطفال في   
جميع المدارس، وضمان تدريب جميع المهنيين تدريب� مناسب� ليتمكن جميع ا<طفال ذوي اxعاقة 

من التمتع بصورة فعالة بحقهم في تعليم جامع ذي جودة؛

(ه)     اتخاذ جميع التدابير الالزمة لضمان إدماج ا<طفال ذوي اxعاقة في ا<نشطة الترفيهية والثقافية؛  

الوصم  مكافحة  أجل  من  وا<سر  العامة  وجمهور  الحكومة  تستهدف  توعية  حمالت  تنفيذ  (و)     
االجتماعي والتحامل اللذين يعاني منهما ا<طفال ذوو اxعاقة، وتعزيز صورة إيجابية عن ا<طفال 

والبالغين ذوي اxعاقة؛

(ز)       النظر في التصديق على البروتوكول االختياري التفاقية حقوق ا<شخاص ذوي اxعاقة.  

الصحة والخدمات الصحية

عن  فضًال  ا<طفال،  ووفيات  النفاسية  الوفيات  خفض  صعيد  على  المحرز  الكبير  بالتقدم  اللجنة  ترحب   -٤٣
اعتراف الدولة الطرف بالحاجة إلى مزيد من الجهود لخفض معدل وفيات ا<طفال دون سن الخامسة. وتالحظ 
اللجنة باهتمام أيض� إقرار قانون الضمان االجتماعي المؤقت رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ الذي يمنح ا<طفال الحق في التمتع 

بعدد من إعانات الضمان االجتماعي. لكن قلق� بالغ� يساور اللجنة لما يلي:

(أ)        المعدالت المفزعة لسوء التغذية بين ا<طفال في مخيم الزعتري؛  

(ب)     سـوء التغذيـة الـذي ال يزـال يؤثـر بصـورة أكبـر في ا<طفـال الذيـن يعيشـون في المناطــــــق النائية   
وا<طفال المنتمين <فقر الشرائح السكانية؛

(ج)       ا<مراض المعدية التي ال تزال ا<سباب الرئيسية لمراضة ا<طفال؛  

(د)       تغطية جميع ا<طفال بالتأمين الصحي التي لم تتحقق بعد.  

يمكن  صحي  مستوى  بأعلى  التمتع  في  الطفل  حق  بشأن   (٢٠١٣)١٥ رقم  العام  اللجنة  تعليق  ضوء  في   -٤٤
بلوغه، توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف حصول جميع ا<طفال بالتساوي على خدمات صحية ذات جودة 
ا<طفال  سيما  وال  وتهميش�،  حرمان�  الحاالت  أشد  في  لlطفال  ا<ولوية  منح  إلى  تهدف  تدابير  اعتماد  طريق  عن 
تتخذ  أن  أيض�  الطرف  للدولة  وينبغي  المعدية.  وا<مراض  ا<طفال  تغذية  لسوء  التصدي  طريق  وعن  الالجئين، 

التدابير الالزمة من أجل شمول جميع ا<طفال بالتأمين الصحي على النحو الواجب.

صحة المراهقين

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تجريم اxجهاض في جميع الحاالت بموجب المادة ٣٢١ من قانون العقوبات،   -٤٥
ويساور  للخطر.  حياتهن  تعّرض  مأمونة  غير  بطريقة  الخفاء  في  اxجهاض  إلى  المراهقات  لجوء  إلى  يؤدي  ما 
اللجنة قلق أيض� إزاء عدم توفر معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين صحة المراهقين، بما 

في ذلك عن طريق التثقيف في مجال الصحة الجنسية واxنجابية وتحسين خدمات الصحة العقلية للشباب.

في ضوء تعليق اللجنة العام رقم ٤(٢٠٠٣) المتعلق بصحة المراهقين ونمّوهم في إطار اتفاقية حقوق   -٤٦
الطفل وتعليقها العام رقم ١٥(٢٠١٣) المتعلق بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، تحث 
اللجنة الدولة الطرف على أن تزيل صفة الجرم عن اxجهاض، وأن تراجع تشريعاتها، بشكل خاص من أجل كفالة 
دائم�.  واحترامها  اxجهاض  قرارات  في  ا<طفال  آراء  سماع  تضمن  وأن  الحوامل،  للمراهقات  الفضلى  المصالح 
شاملة  سياسة  الطرف  الدولة  تعتمد  بأن  وتوصي   (٦٥ الفقرة   ،٣/CRC/C/JOR/CO) السابقة بتوصيتها  اللجنة  وتذّكر 
في  واxنجابية  الجنسية  الصحة  مجال  في  التثقيف  إدراج  تضمن  وبأن  واxنجابية،  الجنسية  المراهقين  لصحة 
وا<مراض  المبكر  الحمل  منع  على  بتركيز  والمراهقين،  المراهقات  لفائدة  وتوجيهه  اxلزامية  المدرسية  المناهج 

المنقولة جنسي�.

اsيدز وفيروس نقص المناعة البشرية

البشرية/اxيدز  المناعة  نقص  فيروس  مكافحة  بشأن  الوطنية  االستراتيجية  بالخطة  اللجنة  ترحب   -٤٧
بفيروس  المعرفة  إلى  كبير  بشكل  عموم�  والسكان  المراهقين  افتقار  استمرار  بقلق  تالحظ  أنها  غير   ،(٢٠١٢-٢٠١٦)
المشورة  خدمات  إلى  والفتيات  النساء  وصول  تعّذر  إزاء  أيض�  بالقلق  اللجنة  وتشعر  البشرية/اxيدز.  المناعة  نقص 
ل¯صابة  عرضة  ا<شد  الفئات  على  الذكرية  الواقيات  توزيع  ضمان  وعدم  الحوامل،  رعاية  عيادات  في  والفحص 

بالفيروس، بمن في ذلك المراهقون.

وحقوق  البشرية/اxيدز  المناعة  نقص  بفيروس  المتعلق   (٢٠٠٣)٣ رقم  العام  اللجنة  تعليق  ضوء  في   -٤٨
الطفل، توصي اللجنة بأن تحّسن الدولة الطرف إمكانية الحصول على معلومات وخدمات ذات جودة ومناسبة 
بأن  اللجنة  وتوصي  واxنجابية.  الجنسية  والصحة  البشرية/اxيدز  المناعة  نقص  فيروس  مجال  في  ا<طفال  لسن 
بين  المشترك  المتحدة  ا<مم  برنامج  منها  جهات  من  التقنية  المساعدة  ذلك  سبيل  في  الطرف  الدولة  تلتمس 

منظمات ا<مم المتحدة لمكافحة اxيدز ومنظمة ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

المستوى المعيشي

ترحب اللجنة بالتقدم الهام الذي أحرزته الدولة الطرف على صعيد التنمية البشرية، لكنها تشعر بالقلق   -٤٩
<ن وطأة الفقر في الدولة الطرف تطال ا<طفال أكثر من غيرهم بكثير، و<ن صندوق المعونة الوطنية ما زال ال 
في  العجز  تقليص  إلى  تهدف  مالية  سياسات  اعتماد  <ن  أيض�  بالقلق  اللجنة  وتشعر  كاٍف.  بشكل  يشملهم 
الفترة  في  الفقر  مكافحة  صعيد  على  الطرف  الدولة  أحرزته  الذي  التقدم  في  سلب�  أّثر  الوطنية  الميزانية 
المشمولة بالتقرير. ويساور اللجنة قلق كذلك <ن الكثير من ا<سر الفلسطينية تعيش في فقر في الدولة الطرف 
وضع  إلى  تفتقر  كونها  المجانية  ا<ساسية  الخدمات  أو  الوطنية  المعونة  صندوق  من  االستفادة  عليها  ويتعذر 

قانوني.

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إجراء مشاورات محددة ا<هداف مع ا<سر وا<طفال ومنظمات   -٥٠
االستراتيجيات  تعزيز  أجل  من  ا<طفال  فقر  مسألة  بشأن  الطفل  حقوق  مجال  في  الناشطة  المدني  المجتمع 
منح  تضمن  أن  أيض�  الطرف  للدولة  وينبغي  الفقر.  من  الحد  خطة  في  الطفل  حقوق  إعمال  إلى  الرامية  والتدابير 
ا<طفال الذي يعيشون في فقر ا<ولوية في صندوق المعونة الوطنية وإجراء تقييمات ٣<ثر السياسات والتدابير 
الهادفة إلى تقليص العجز في الميزانية الوطنية على ا<طفال. وتحث اللجنة الدولة الطرف على معالجة الوضع 
لlطفال  المجانية  ا<ساسية  الخدمات  تقديم  وضمان  فيها،  تقيم  التي  الفلسطينية  لlسر  القانوني 

الفلسطينيين وشمولهم في صندوق المعونة الوطنية.

زاي- التعليم واoنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28 و29 و30 و31)

التعليم، بما يشمل التدريب والتوجيه المهنيين

معدل  من  للحد  بالتقرير  المشمولة  الفترة  في  الطرف  الدولة  بذلتها  التي  الجهود  بارتياح  اللجنة  تالحظ   -٥١
التسرب وتطوير التعليم المبكر. لكنها ال تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

عن  فضًال  أردنيين،  غير  وآباء  أردنيات  <مهات  ا<طفال  بينهم  ومـن  ا<ردنييـن،  غيـر  ا<طفـال  تعـرض  (أ)       
ا<حيان،  بعض  في  ا<ردنية،  الجنسية  منهم  ُسحبت  ممن  فلسطيني  أصل  من  لوالدين  ا<طفال 
غير  وهم  الحكومية،  والثانوية  االبتدائية  بالمدارس  بالتحاقهم  يتعلق  فيما  تمييزية  لممارسات 

مؤهلين لالستفادة من التعليم العام المجاني؛

(ب)     محدودية فرص وصول الشابات المتزوجات إلى نظام التعليم؛  

(ج)       مالحظة زيادة في عدد الطالب، وال سيما الفتيان، الذين تسربوا من المدارس <سباب اقتصادية على   
مدار ا<عوام ا<خيرة؛

(د)      استمرار انتشار العنف في المدارس على نطاق واسع، وال سيما ضد ا<طفال ¦باء غير أردنيين.  

تحث اللجة الدولة الطرف على ما يلي:  -٥٢

(أ)       اتخاذ تدابير فورية لضمان تمتع جميع ا<طفال الذين يعيشون فيها بحقهم في تعليم ابتدائي   
مجاني دون تمييز، وتحقيق� لذلك، تعديل التشريعات والتصدي للممارسات التي تؤدي إلى التمييز 

ضد ا<طفال من أصل فلسطيني وا<طفال <مهات أردنيات وآباء غير أردنيين؛

(ب)    ضمان دعم المراهقات الحوامل وا<مهات المراهقات ومساعدتهن على مواصلة تعليمهن في   
المدارس العادية؛

(ج)       اتخاذ التدابير الالزمة لتحسين القدرة على الوصول إلى التعليم وتحسين جودته، وتوفير تدريب ذي   
جودة للمعلمين، بتركيز خاص على المناطق الريفية بغية التصدي لمشكلة التسرب من المدرسة؛

(د)      مواصلة التوسع في تعليم الطفولة المبكرة وفق سياسة شاملة وكلية لرعاية الطفولة المبكرة   
ونمائها.

أهداف التعليم

ترحب اللجنة بالمبادرات الرامية إلى تعميم المنظور الجنساني في التعليم التي وردت في تقرير الدولة   -٥٣
بالقلق  تشعر  لكنها  السلبية.  النمطية  الصور  تتحدى  للمعلمين  وأدلة  مدرسية  كتب  تطوير  وبخاصة  الطرف، 
صورتهن  تقوض  التي  الفتيات،  ضد  الراسخة  السلبية  النمطية  الصور  الستمرار  التصدي  عن  المبادرات  هذه  لقصور 

عن أنفسهن. كما تأسف اللجنة لعدم بذل جهود كافية لتطوير التعليم في مجاَلي التسامح والسالم.

على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث  التعليم،  بأهداف  المتعلق   (٢٠٠١)١ رقم  العام  اللجنة  تعليق  مراعاة  مع   -٥٤
تعزيز الجهود التي تبذلها لتعميم المناهج التعليمية غير القائمة على صور نمطية التي تتصدى لlسباب البنيوية 
جميع المستويات. وتوصي  للتمييز الجنساني، وتعزيز الفرص التعليمية واxنجاز التعليمي للفتيات والفتيات على 
المناهج  في  والسالم  التسامح  مجاَلي  في  التثقيف  xدماج  جهودها  الطرف  الدولة  تكثف  بأن  أيض�  اللجنة 

المدرسية.

حاء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب)-(د) و
(38-40

اoطفال ملتمسو اللجوء واoطفال الالجئون

تثني اللجنة على الدولة الطرف لجميع التدابير التي اتخذتها من أجل التعامل مع التدفق الهائل لالجئين   -٥٥
من  العاملين  ا<طفال  بشؤون  الخاصة  الوطنية  اللجنة  إنشاء  ذلك  في  بما  ا<طفال،  من  ونصفهم  السوريين، 
الالجئين السوريين. لكن اللجنة قلقة إزاء استمرار تعّذر حصول معظم ا<طفال الالجئين السوريين على التعليم، 
القسري،  والزواج  المنزلي  للعنف  النطاق  الواسع  واالنتشار  العمل  في  واالستغالل  التغذية  لسوء  تعرضهم  وإزاء 
التي  المعاملة  إزاء  أيض�  عميق  قلق  اللجنة  ويساور  أردنيين.  شرطة  أفراد  إلى  المنسوبة  العنف  حاالت  بعض  وإزاء 

تتلقاها ا<سر وا<طفال من الالجئين الفلسطينيين الفاّرين من الجمهورية العربية السورية، وبخاصة ما يلي:

(أ)        الموقف الذي تعتمــده السلطات مـنذ كانــــون الثانــي/يناير ٢٠١٣ المتمثل في منع منهجي لدخول   
ا<سر الالجئة الفلسطينية الفاّرة من الجمهورية العربية السورية، فضًال عن ترحيل عشرات ا<طفال 

الفلسطينيين الذين دخلوا البلد وإعادتهم إلى الجمهورية العربية السورية؛

(ب)     حاالت ُمنعت فيها أمهات فلسطينيات فررن من الجمهورية العربية السورية من دخول ا<ردن، في   
حين ُسمح <زواجهن وأطفالهن السوريين بالدخول؛

(ج)     حـاالت ُسمـح فيهـا <طفال أصيـــبوا في الجمهـورية العربيــة السورية بدخول ا<ردن لتلقي العالج   
إلى  جرحى  فلسطينيون  أطفال  فيها  ُرّحل  وحاالت  بالدخول،  <سرهم  التصريح  دون  لكن  الطبي 

الجمهورية العربية السورية، في حين ُسمح <مهاتهم ا<ردنيات بالبقاء في الدولة الطرف.

ا<وضاع  لتحسين  محددة  برامج  وتنفيذ  المالئمة  التدابير  جميع  اتخاذ  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٥٦
والرعاية  التعليم  على  الحصول  على  قدرتهم  منها  أمور  جملة  وضمان  السوريين،  الالجئين  لlطفال  المعيشية 
الصحية والتغذية الجيدة، وحمايتهم من شتى أشكال االستغالل في العمل والعنف، وممارسات الزواج القسري 
أو المبكر فيما يتعلق بالفتيات الصغيرات. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان عدم منع أي طفل الجئ 
فلسطيني فاّر من الجمهورية العربية السورية من دخول ا<ردن أو ترحيله ليعود إلى الجمهورية العربية السورية، 
وعلى ضمان أن يعامل هؤالء ا<طفال أسوًة با<طفال السوريين في الدولة الطرف. وتوصي اللجنة أيض� بأن تصّدق 

الدولة الطرف على االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين لعام ١٩٥١ وبروتوكولها لعام ١٩٦٧.

االستغالل االقتصادي، بما في ذلك عمل اoطفال

ترحب اللجنة بمشروع "مكافحة عمل ا<طفال عن طريق التعليم" الذي أطِلق في تشرين الثاني/نوفمبر   -٥٧
٢٠٠٨، فضًال عن تعيين عشرين ضابط ارتباط في مجال عمل ا<طفال في عام ٢٠١٠، لكنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

وتجارة  الجملة  تجارة  قطاعات  في  العمل  في  رئيسي،  بشكل  فتيان  وهم  ا<طفال،  آالف  استمرار  (أ)        
التجزئة والزراعة، وانتشار عمل ا<طفال على نطاق واسع بين الالجئين السوريين؛

(ب)    مواجهة عدد من الفتيات الالتي يشتغلن عامالت منزليات أوضاع� قاسية، وتعّرضهن بشكل كبير   
ل¯يذاء البدني والجنسي؛

(ج)      تعزيز وحدة عمل ا<طفال لم يؤّد إلى زيادة اxدانات بحق مستغّلي ا<طفال.  

تحث اللجنة الدولة الطرف على تسريع جهودها للقضاء على عمل ا<طفال. وينبغي للدولة الطرف منح   -٥٨
منزليات.  عامالت  يشتغلن  الالتي  الفتيات  وبخاصة  ا<طفال،  عمل  أشكال  أسوأ  من  ا<طفال  النتشال  ا<ولوية 
بأن  أيض�  اللجنة  وتوصي  اقتصادي�.  ا<طفال  مستغّلي  ضد  قضائية  دعاوى  تحريك  ضمان  الطرف  للدولة  وينبغي 
تصّدق الدولة الطرف على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ١٨٩(٢٠١١) المتعلقة بالعمل الالئق للعمال المنزليين، 

وبأن تواصل التماس مساعدة البرنامج الدولي للقضاء على عمل ا<طفال.

أطفال الشوارع

تأسف اللجنة إزاء استمرار ضعف المعرفة فيما يتعلق بظاهرة ا<طفال العاملين في الشوارع وحالتهم،   -٥٩
الشوارع  أطفال  على  القبض  إلقاء  في  الشرطة  استمرار  إزاء  خاص  بقلق  اللجنة  وتشعر  السابقة.  توصياتها  رغم 
واضحة  استراتيجية  إلى  االفتقار  استمرار  وإزاء  ذووهم،  يكفلهم  أن  إلى  الزمن  من  قصيرة  فترات  واحتجازهم 

xعادة تأهيل أولئك ا<طفال وتلبية احتياجاتهم.

مّدهم  بل  الشوارع واحتجازهم،  إلقاء القبض على أطفال  عدم  الطرف على ضمان  اللجنة الدولة  تحث   -٦٠
واللباس  التغذية  من  يكفيهم  بما  وتزويدهم  معهم،  العمل  على  مدربين  مرشدين  طريق  عن  بالمساعدة 
والمأوى، فضًال عن الخدمات االجتماعية والصحية، بما فيها خدمات التعافي وإعادة اxدماج االجتماعي، والفرص 
ما  بحسب  الكامل،  نمائهم  دعم  بغية  الحياتية  المهارات  على  والتدريب  المهني  التدريب  تشمل  التي  التعليمية 

أوصت به اللجنة سابق�.

بيع اoطفال واالتجار بهم واختطافهم

االتجار  لمنع  الوطنية  واالستراتيجية   ،٢٠٠٩ لسنة   ٩ رقم  بالبشر  االتجار  منع  قانون  باعتماد  اللجنة  ترحب   -٦١
ا<طفال  اعتبار  يمكن  ال  أنه  إلى  الحوار  أثناء  اxشارة  وتالحظ  عملها.  وإطار   ٢٠١٠ آذار/مارس  في  ُأطِلقت  التي  بالبشر 
ضحايا االتجار جناة، لكنها تشعر بقلق بالغ إزاء اعتراف الوفد باحتمال إيداع ا<طفال الضحايا في مرافق االحتجاز 
لlطفال  وعبور  وجهة  بلد  تزال  ال  الطرف  الدولة  <ن  أيض�  قلق  اللجنة  ويساور  لهم.  ملجأ  توفر  لعدم  نظر� 
الفترة  في  بالبشر  االتجار  بجرائم  المدانين  ا<شخاص  عدد  و<ن  با<شخاص،  الجنسي  واالتجار  للسخرة  المعرضين 
خدمات  إلى  الضحايا  معظم  أحيل  إذ  االتجار،  لضحايا  المقدمة  الحماية  ولقصور  قليًال،  ظل  بالتقرير  المشمولة 

إيواء تديرها منظمات غير حكومية.

تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لتنفيذ قانون منع االتجار بالبشر رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ تنفيذ�   -٦٢
الجريمة.  خطورة  مع  تتناسب  بهم  عقوبات  وإنزال  وإدانتهم  فعالة  بصورة  با<طفال  المّتجرين  ومالحقة  فعاًال، 
وينبغي للدولة الطرف أن تضمن عدم إيداع أي من ا<طفال الضحايا في مرافق االحتجاز، وإنما تزويدهم بخدمات 

حماية وإعادة تأهيل شاملة، بما فيها المأوى المناسب.

إدارة قضاء اoحداث

تنظر اللجنة بإيجابية إلى إنشاء إدارة شرطة ا<حداث عام ٢٠١١ في العاصمة عّمان من أجل دعم عملية   -٦٣
العدالة اxصالحية، ووضع "برنامج ِفَرق الدمج المجتمعي وا<سري" لتحويل ا<طفال الجانحين، لكنها تشعر 

بالقلق إزاء بقاء السن الدنيا للمسؤولية الجنائية سبع سنوات. ويساورها قلق أيض� إزاء ما يلي:

(أ)         عدم إدراج نص في مشروع قانون ا<حداث xنشاء محاكم أحداث متخصصة، وافتقاره إلى أحكام   
بشأن تقديم المساعدة القانونية المجانية لlطفال، وفرضه عقوبات تقيد الحرية أكثر من تقديمه 
بدائل لالحتجاز، وعدم تعامله مع نتائج عمليات تفتيش مرافق االحتجاز التي يوَدع فيها ا<طفال أو 

متابعة تلك العمليات؛

(ب)     محاكمة ا<طفال في محاكم البالغين في حالة اشترك في ارتكاب الجريمة بالغون وأطفال؛  

(ج)       استمرار وجود ضعف واضح في التعليم المتعلق بعدالة ا<حداث.  

لlحداث  والتأهيلية  اxصالحية  للعدالة  نظام  لوضع  جهودها  الطرف  الدولة  تعزز  بأن  اللجنة  توصي   -٦٤
يتماشى تماشي� كامًال مع االتفاقية، وبخاصة المواد ٣٧ و٣٩ و٤٠، ومع معايير ذات صلة أخرى، ومع تعليق اللجنة 
العام رقم ١٠(٢٠٠٧) المتعلق بحقوق الطفل في قضاء ا<حداث. وبصورة خاصة، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما 

يلي:

إلى  الجنائية  المسؤولية  سن  ترفع  ا<حداث  قانون  لمشروع  معدلة  صيغة  اعتماد  في  التعجيل  (أ)        
مستوى مقبول دولي�، بحسب ما أوصت به اللجنة سابق�؛

(ب)     ضمان أن القانون الجديد ينص على إنشاء محاكم أحداث متخصصة تركز على العدالة اxصالحية   
الدعاوى  وطيلة  اxجراءات  من  مبكرة  مرحلة  في  لlطفال  المجانية  القضائية  المساعدة  وتقدم 

القضائية؛

(ج)       ضمان اللجوء إلى االحتجاز، بما في ذلك االحتجاز رهن المحاكمة، كتدبير أخير و<قصر وقت ممكن،   
بغية  منتظمة  بصورة  التدبير  هذا  مراجعة  وضمان  الخطورة،  شديدة  الجرائم  قضايا  في  حتى 
سحبه. وينبغي أن ُتمنح ا<ولوية ما أمكن إلى التدابير البديلة لالحتجاز، مثل التحويل أو إطالق السراح 

تحت المراقبة أو الوساطة أو اxرشاد أو خدمة المجتمع؛

(د)      تعيين قضاة متخصصين لlطفال وضمان تلّقيهم التعليم والتدريب المالئمين؛  

(ه)     االستفادة من أدوات المساعدة التقنية التي وضعها الفريق المشترك بين الوكاالت المعني بقضاء   
والجريمة  بالمخدرات  المعني  المتحدة  ا<مم  مكتب  ومنها  فيه،  العضو  والجهات  ا<حداث 
الحكومية،  غير  والمنظمات  اxنسان  لحقوق  السامية  المتحدة  ا<مم  ومفّوضية  واليونيسيف 

والتماس المساعدة التقنية في مجال عدالة ا<حداث من أعضاء الفريق.

اoطفال ضحايا الجرائم والشهود عليها

توصي اللجنة أيض� بأن تضمن الدولة الطرف وضع ا<حكام وا<نظمة القانونية المناسبة من أجل توفير   -٦٥
الحماية المطلوبة بموجب االتفاقية إلى جميع ا<طفال ضحايا الجرائم و/أو الشهود عليها، مثل ا<طفال ضحايا 
هذه  على  الشهود  وا<طفال  واالتجار،  واالختطاف  واالقتصادي،  الجنسي  واالستغالل  المنزلي،  والعنف  اxيذاء، 
الجرائم، وبأن تراعي بصورة كاملة المبادئ التوجيهية بشأن العدالة في ا<مور المتعلقة با<طفال ضحايا الجريمة 

والشهود عليها.

طاء- التصديق على البروتوكول االختياري المتعلق بإجراء تقديم البالغات

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء   -٦٦
تقديم البالغات، في سبيل المضي في تعزيز إعمال حقوق الطفل.

ياء- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق اsنسان

الصكوك  على  تصدق  بأن  الطفل،  حقوق  إعمال  تعزيز  في  المضي  سبيل  في  الطرف،  الدولة  اللجنة  توصي   -٦٧
االختفاء  من  ا<شخاص  جميع  لحماية  الدولية  االتفاقية  وهي  بعد،  إليها  تنضم  لم  التي  اxنسان  لحقوق  ا<ساسية 
البروتوكوالت  عن  فضًال  أسرهم،  وأفراد  المهاجرين  العمال  جميع  حقوق  لحماية  الدولية  واالتفاقية  القسري، 
بالحقوق  الخاص  الدولي  والعهد  والسياسية،  المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  من  بكل  الملحقة  االختيارية 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب 

وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق ا<شخاص ذوي اxعاقة.

كاف- المتابعة والنشر

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الالزمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في   -٦٨
العليا  والمحكمة  المعنية  والوزارات  والبرلمان  الدولة  رأس  إلى  إحالتها  منها  بوسائل  الختامية،  المالحظات  هذه 

والسلطات المحلية للنظر فيها على النحو الالزم واتخاذ مزيد من اxجراءات بشأنها.

التي  الخطية  والردود  والخامس  الرابع  الدوريين  للتقريرين  الجامع  التقرير  ُيتاح  بأن  أيض�  اللجنة  وتوصي   -٦٩
منها  بطرق  البلد،  بلغات  واسع  نطاق  على  الختامية)  الصلة (المالحظات  ذات  والتوصيات  الطرف  الدولة  قدمتها 
ومجموعات  اxعالم  ووسائل  المدني  المجتمع  ومنظمات  العامة  لجمهور  الحصر،  ال  المثال  سبيل  على  اxنترنت 
بها  الملحقة  االختيارية  والبروتوكوالت  االتفاقية  بشأن  النقاش  إثارة  بغية  وا<طفال،  المهنية  والفئات  الشباب 

والتوعية بها وتنفيذها ورصدها.

الم- التقرير المقبل

ُتدرج  وأن   ٢٠١٩ حزيران/يونيه   ٢٢ بحلول  السادس  الدوري  تقريرها  تقدم  أن  إلى  الطرف  الدولة  اللجنة  تدعو   -٧٠
المنسقة  التوجيهية  للمبادئ  يمتثل  أن  للتقرير  وينبغي  الختامية.  المالحظات  هذه  متابعة  عن  معلومات  فيه 
٢٠١٠ (CRC/C/٥٨/Rev.٢ و ١ تشرين ا<ول/أكتوبر  لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في 

Corr.١)، وأّال يتجاوز عدد كلماته ٢٠٠ ٢١ كلمة (انظر قرار الجمعية العامة ٢٦٨/٦٨ المؤرخ ٩ نيسان/أبريل ٢٠١٤، الفقرة ١٦). 
وفي حالة تجاوز التقرير المقدم العدد المحدد للكلمات، سُيطلب إلى الدولة الطرف اختصاره وفق� للقرار المشار 
إليه أعاله. وفي حالة لم تتمكن الدولة الطرف من مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، ال يمكن ضمان ترجمة التقرير 

<غراض النظر فيه من جانب هيئة المعاهدة.

للشروط  وفق�  المستجدات  آخر  تتضمن  أساسية  وثيقة  تقديم  إلى  أيض�  الطرف  الدولة  اللجنة  وتدعو   -٧١
اعتمدها  التي  التقارير،  لتقديم  المنسقة  التوجيهية  المبادئ  في  الواردة  المشتركة  ا<ساسية  بالوثيقة  المتعلقة 
االجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق اxنسان في حزيران/يونيه ٢٠٠٦ (HRI/GEN/٢/Rev.٦، الفصل 
ا<ول). وال ينبغي أن يتجاوز عدد كلمات الوثيقة ا<ساسية ٤٠٠ ٤٢ كلمة، كما حددته الجمعية العامة في قرارها ٢٦٨/٦٨ 

(الفقرة ١٦).

ُتجمع  التي  البيانات  وتحلل  البيانات،  لجمع  ومركزي�  شامًال  نظام�  الطرف  الدولة  تنشئ  بأن  اللجنة  توصي   -٧
الستخدامها كأساس لتقييم التقدم المحرز والمساعدة في تصميم سياسات وبرامج لتنفيذ البروتوكول االختياري. 
االجتماعية  والخلفية  والقومي  اxثني  وا<صل  الجغرافي  والموقع  والجنس  السن  حسب  البيانات  تصنيف  وينبغي 
عدد  عن  بيانات  جمع  أيض�  وينبغي  االختياري.  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  تحليل  تسهيل  أجل  من  االقتصادية، 
المالحقات القضائية واxدانات، مصنفة حسب طبيعة الجريمة. وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف تعاونها التقني 

في ذلك الصدد مع جهات منها منظمة ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج ا<مم المتحدة اxنمائي.

رابعS- تدابير التنفيذ العامة

خطة العمل الوطنية

سيما  وال  االختياري،  البروتوكول  بتنفيذ  صلة  لها  شتى  وطنية  وخطط  استراتيجيات  وجود  اللجنة  تالحظ   -٨
االستراتيجية الوطنية لمنع االتجار بالبشر. ولكنها تشعر مع ذلك بالقلق إزاء عدم وجود اتساق أو تنسيق جيد فيما بين 

تلك االستراتيجيات، ما يؤثر في قدرة الدولة الطرف على التصدي لجميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري.

التي  المسائل  جميع  معالجة  إلى  تحديد�  تهدف  وطنية  عمل  خطة  الطرف  الدولة  تضع  بأن  اللجنة  توصي   -٩
يشملها البروتوكول االختياري، وبأن تضع أهداف� ومؤشرات واضحة وُتوفر الموارد البشرية والمالية المناسبة من أجل 
البروتوكول  أحكام  جميع  بتنفيذ  خاص�  اهتمام�  تولي  أن  لها  ينبغي  بذلك،  الطرف  الدولة  قيام  ولدى  تنفيذها. 
االختياري، مع مراعاة الوثائق الختامية التي اعتمدها المؤتمر العالمي لمكافحة االستغالل الجنسي لlطفال <غراض 

تجارية في ا<عوام ١٩٩٦ و٢٠٠١ و٢٠٠٨ في ستوكهولم، ويوكوهاما باليابان، وريو دي جانيرو بالبرازيل، على التوالي.

التنسيق والتقييم   

تالحظ اللجنة تقاسم عدة وزارات مسؤولية تنفيذ البروتوكول االختياري، واضطالع المجلس الوطني لشؤون   -١٠
ا<سرة والمجلس ا<على لشؤون ا<شخاص المعوقين بدور أيض� في ذلك الصدد، لكنها تشعر بالقلق إزاء االفتقار إلى 

آلية مخصصة تحديد� لتنسيق عملية تنفيذ البروتوكول االختياري وتقييمها.

توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف آلية تنسيق قادرة على االضطالع بالقيادة واxشراف العام الفعال على   -١١
وتنفيذها،  الطفل  حقوق  مجال  في  السياسات  بوضع  ُتعنى  التي  المختلفة  والوزارات  الوكاالت  بين  التنسيق  صعيد 

وبرصد تنفيذ البروتوكول االختياري.

النشر والتوعية   

يساور اللجنة القلق إزاء االفتقار إلى أنشطة منهجية وشاملة لنشر البروتوكول االختياري بحد ذاته والتوعية   -١٢
به، <ن ذلك ُيسهم في تدّني مستوى فهم الجرائم المشمولة به بين الناس عامة وا<طفال والفئات المهنية العاملة 
مع ا<طفال ومن أجلهم. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء استمرار التستر على جرائم بيع ا<طفال واستغاللهم في 
البغاء وفي المواد اxباحية والتكتم عنها إلى حد بعيد، نظر� إلى الحساسية االجتماعية الثقافية التي تحيط بها في 

الدولة الطرف.

توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها لنشر أحكام البرتوكول االختياري على نطاق واسع بين الناس   -١٣
عامة، بمن فيهم ا<طفال - بطريقة مواتية لهم - وأسرهم ومجتمعاتهم المحلية. وينبغي للدولة الطرف أيض� ما 

يلي:

وضع برامج تثقيفية مراعية لنوع الجنس بشأن التدابير والمساعدة وآليات اxبالغ الرامية إلى منع  (أ)   
مع  وثيق  بتعاون  وذلك  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  للجرائم  ضحايا  ا<طفال  وقوع 

المجتمعات المحلية وا<طفال الضحايا؛

االبتدائي  التعليم  مناهج  في  منظمة  بصورة  االختياري  بالبروتوكول  المتصلة  المسائل  إدراج  (ب)   
والثانوي؛

الشرطة  أفراد  سيما  وال  الصلة،  ذات  المهنية  الفئات  جميع  بين  االختياري  البروتوكول  نشر  (ج)    
الوطني  المجلس  وأعضاء  االجتماعيين  وا<خصائيين  اxعالم  وممثلي  العاّمين  والمدعين  والقضاة 

لشؤون ا<سرة والوزارات المعنية.

التدريب

ترحب اللجنة بأنشطة التدريب في مجال االتجار بالبشر التي ُنّظمت للقضاة والمدعين العاّمين بالتعاون مع   -١٤
في  الرسمية  الحدودية  النقاط  في  العاملين  الموظفين  وبتدريب  حكومية،  غير  ومنظمات  دولية  حكومية  منظمات 
كافية  غير  تزال  ال  االختياري  البروتوكول  على  التدريب  أنشطة  <ن  بالقلق  تشعر  لكنها  االتجار،  ضحايا  تحديد  مجال 

بشكل عام وال تصل إلى جميع المهنيين العاملين مع ا<طفال ومن أجلهم.

المشمولة  المجاالت  جميع  على  التخصصات  متعددة  تدريب  برامج  الطرف  الدولة  تضع  بأن  اللجنة  توصي   -١٥
المصلحة.  أصحاب  من  وغيرها  المحلية  المجتمعات  مشاركة  على  تقوم  عملية  طريق  عن  االختياري  بالبروتوكول 
ومن  ا<طفال  مع  يعملون  وأفراد  ومؤسسات  مهنية  فئات  من  الشأن  أصحاب  لجميع  التدريب  هذا  إتاحة  وينبغي 
أجلهم. وتوصي اللجنة كذلك بأن تكفل الدولة الطرف إجراء تقييم منهجي لجميع برامج التدريب على البروتوكول 

االختياري بغية تعزيز تأثيرها ومدى أهميتها.

تخصيص الموارد   

للخطط  الالزمة  الموارد  توفر  لضمان  سنوية  منح�  يخصص  العامة  الموازنة  قانون  أن  اللجنة  تالحظ   -١٦
الميزانية  مخصصات  عن  معلومات  وجود  لعدم  تأسف  لكنها  الطفل،  بحقوق  المتعلقة  الوطنية  واالستراتيجيات 

المرصودة بوضوح <نشطة مصممة تحديد� لتنفيذ البروتوكول االختياري من قبل الوزارات المعنية.

بطرق  االختياري،  البروتوكول  لتنفيذ  واضحة  ميزانية  مخصصات  الطرف  الدولة  تحدد  بأن  اللجنة  توصي   -١٧
منها رصد مخصصات من الميزانية العادية للموارد البشرية والتقنية والمالية الالزمة لوضع برامج تتصل بأحكام 
البروتوكول االختياري، وال سيما في مجال التحقيقات الجنائية والمساعدة القانونية والتعافي البدني والنفسي 

للضحايا.

منع بيع اoطفال واستغاللهم في البغاء وفي المواد اsباحية (الفقرتان 1   -Sخامس
و2 من المادة 9)

التدابير المعتمدة لمنع وقوع الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول االختياري

خاص  وبشكل  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  لمنع  ات³ِخذت  التدابير  بعض  أن  اللجنة  تالحظ   -١٨
لمنع وصول ا<طفال إلى المواد اxباحية على اxنترنت، لكنها تشعر بالقلق الستمرار النقص في التدابير الوقائية 
ا<سباب  تحديد  إلى  الهادفة  التدابير  عن  فضًال  جنسي�،  ا<طفال  الستغالل  التصدي  أجل  من  ا<هداف  المحددة 
خاصة،  وبصورة  لها.  والتصدي  الجرائم  تلك  وحجم  االختياري  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  لجميع  الجذرية 

تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ)        عدم تقديم تعريف أو قائمة معايير لتحديد فئة "ا<سر المعرضة" للعنف المنزلي، على الرغم من   
أن وزارة التنمية االجتماعية وضعت قاعدة بيانات بها؛

(ب)    عدم كفاية التدابير المتخذة لمكافحة التمييز والعنف القائمين على نوع الجنس، اللذين يشّكالن   
عامَلين رئيسيين في بيع ا<طفال واستغاللهم في البغاء وفي المواد اxباحية. وفي هذا الصدد، 
تعرب اللجنة عن قلق شديد إزاء حجم التمييز والعنف الممارسين ضد الفتيات في الدولة الطرف؛

(ج)      النقص الكبير فيما ُنّفذ أثناء الفترة المشمولة بالتقرير من أنشطة محددة تستهدف ا<طفال في   
أوضاع هشة، مثل ا<طفال الالجئين المعرضين بشكل خاص لالستغالل الجنسي واالتجار.

توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف نهج� شامًال ومحدد ا<هداف يتصدى لlسباب الجذرية للجرائم   -١٩
اللجنة  تحث  خاصة،  وبصورة  هشاشة.  ا<وضاع  أكثر  في  ا<طفال  على  ويركز  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة 

الدولة الطرف على ما يلي:

(أ)         تعزيز استراتيجيات الحد من الفقر وتدابير الحماية االجتماعية الداعمة لlسر المحرومة والمهمشة،   
دعم  أجل  من  ا<طفال،  حول  تتمحور  التي  المبكر  التدخل  برامج  لتنفيذ  معايير  وضع  طريق  عن 

الوالدين لالضطالع على نحو أفضل بمسؤولياتهم في رعاية ا<طفال وحمايتهم؛

(ب)    اجتثاث التمييز والعنف القائمين على نوع الجنس، وبشكل خاص إلغاء ما ال يزال نافذ� من قوانين   
تمّيز ضد النساء والفتيات، وتجريم جميع أشكال العنف المنزلي، بما فيها االغتصاب الزوجي، دون 

مزيد من اxبطاء؛

عامة،  توعية  برامج  وتنفيذ  االختياري  بالبروتوكول  المشمـولة  للجـرائم  الجـذرية  لlسبـاب  التصـدي  (ج)       
خاص  بشكل  المعرضين  ضعف�  ا<طفال  أشد  هوية  تحديد  أجل  من  عامة،  حوارات  عن  فضًال 
للوقوع ضحايا للجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري، بمن فيهم ا<طفال الذين يعيشون في 
فقر وا<طفال المهاجرون والالجئون ومجهولو النسب، وحمايتهم وتزويدهم بما يلزم من دعم 

ومساعدة؛

(د)     تعزيز الوعي بالقواعد والمفاهيم االجتماعية المتعلقة باستغالل ا<طفال في البغاء وفي المواد   
اxباحية وفهمها بغية تغيير مواقف ا<شخاص الذين يطلبون الخدمات الجنسية وسلوكهم.

بيع اoطفال

تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء انتشار ممارسة الزواج المبكر والقسري على نطاق واسع في الدولة الطرف،   -٢٠
وهي ممارسة تصل أحيان� إلى حد بيع ا<طفال. وتشعر اللجنة بقلق خاص أيض� إزاء التقارير التي تتحدث عن فتيات 
زواج  يسمى  ما  أجل  من  ا<ردن  إلى  ُيرَسلن  العمر،  من  عشرة  الحادية  تتجاوز  لم  من  منهن  صغيرات،  عراقيات 
المتعة، وهو زواج ينتهي بعد مدة محددة مسبق� تتلقى فيه ا<سرة مبلغ� مالي� مقابل الفتاة ويتمكن "الزوج" من 
عصابات  في  قسر�  أقحموهن  الفتيات  هؤالء  بعض  "أزواج"  بأن  أيض�  التقارير  وتفيد  جنسي�.  واستغاللها  إيذائها 

االتجار بالبشر. 

للحظر  الفعال  التطبيق  لضمان  وفورية  صارمة  تدابير  اعتماد  على  بقوة  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢١
القانوني لزواج ا<طفال. وبصورة خاصة، ينبغي للدولة الطرف ما يلي:

(أ)       ضمان مساءلة جميع الضالعـين فـي بيـع الفتيـات <غـراض الـزواج القســــري واxيــذاء الجنســـــــي   
واالستغالل الجنسي، وإنزال عقوبات بهم تتناسب مع جسامة الجريمة؛

(ب)     وضع نظام فعال وتنفيذه بالتعاون مع بلدان الجوار من أجل منع بيع الفتيات <غراض الزواج المبكر   
أو القسري.

أطفال السياحة بدافع ممارسة الجنس مع 

إجراءات  أو  تشريعات  أي  اعتماد  لعدم  تأسف  لكنها   ،(١٩٩٨ لعام   ٢٠ السياحة (رقم  قانون  اللجنة  تالحظ   -٢٢
محددة من أجل منع ظاهرة السياحة بدافع ممارسة الجنس مع أطفال، ا¦خذة في الزيادة في الدولة الطرف، 

ومكافحتها بشكل كامل.

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان اتخاذ تدابير فاعلة من أجل منع السياحة بدافع ممارسة الجنس   -٢٣
على  الدعوة  مجال  في  أنشطة  تنّفذ  أن  أيض�  الطرف  للدولة  وينبغي  فعالة.  بصورة  ومكافحتها  ا<طفال  مع 
تنشر  وأن  ا<طفال،  مع  الجنس  ممارسة  بدافع  السياحة  عن  الناجمة  الضارة  ا¦ثار  لتبيان  السياحة  صناعة  صعيد 
تشجع  وأن  السياحة،  ووكاالت  السفر  وكالء  أوساط  في  واسع  نطاق  على  السياحة  <خالقيات  العالمية  المدونة 

تلك الشركات على توقيع مدونة قواعد السلوك لحماية ا<طفال من االستغالل الجنسي في السفر والسياحة.

حظر بيع اoطفال واستغاللهم في المواد اsباحية وفي البغاء، والمسائل   -Sسادس
ذات الصلة (المادة 3، والفقرتان 2 و3 من المادة 4، والمواد 5 و6 و7)

أو الجزائية القائمة القوانين واللوائح الجنائية 

بعض  إدراج  رغم  بعد،  بالكامل  االختياري  للبروتوكول  تمتثل  لم  الطرف  الدولة  أن  بقلق  اللجنة  تالحظ   -٢٤
جسم  بأعضاء  االنتفاع  وقانون   ٢٠٠٩ لعام   ٩ رقم  بالبشر  االتجار  منع  قانون  مثل  الوطنية،  القوانين  في  أحكامه 

اxنسان رقم ٢٣ لعام ١٩٧٧. وبصورة خاصة، تالحظ اللجنة بقلق ما يلي:

ـ³ن قانــون العقــــوبات تعريف� واضــــح� لجريمة استغالل ا<طفال في البغاء، أو عقوبات  (أ)       عدم تضمـ  
تتناسب مع جسامة الجريمة؛

في  ا<طفال  استغالل  على  تنطبق  التي  العقوبات،  قانون  من   ٣١٠ المادة  في  ازدرائية  عبارات  ورود  (ب)     
بفساد  "المعروفات  من  اعُتبرن  إن  للفتيات  الجنسي  االستغالل  لتبرير  ُتستخدم  أن  يمكن  البغاء، 

ا<خالق"؛

الحيازة  تجريم  أو  اxباحية  المواد  في  ا<طفال  استغالل  جريمة  إلى  محدد  بشكل  اxشارة  عدم  (ج)      
المواد  ببيع  تتعلق  التي  العقوبات  قانون  من   ٣١٩ المادة  في  بأطفال  تتعلق  إباحية  لمواد  الخاصة 

البذيئة أو المفِسدة لlخالق وتوزيعها؛

(د)     عدم تطرق تشريعات الدولة الطرف إلى جميع أشكال بيع ا<طفال الواردة في المادتين ٢ و٣ من   
البروتوكول االختياري، وهي جريمة مشابهة لالتجار با<شخاص لكنها ليست متطابقة معها.

البرتوكول  من  و٣   ٢ للمادتين  بالكامل  ليمتثل  العقوبات  قانون  تنقح  أن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢٥
االختياري. وبصورة خاصة، ينبغي للدولة الطرف ما يلي:

من  ٢(ب)  المادة  عليه  نصت  كما  البغاء  في  ا<طفال  الستغالل  تعريف�  العقوبات  قانون  تضمين  (أ)       
البروتوكول االختياري، وضمان أن القانون ينص على عقوبات مناسبة للجريمة ويفرضها؛

(ب)     إزالة جميع ا<حكام االزدرائية من قانون العقوبات دون إبطاء، وضمان أن القانون ينص على عقوبات   
تتناسب مع جسامة الجريمة وال يتيح أي أعذار لمرتكبي الجرائم؛

تتعلق  التي  اxباحية  المواد  حيازة  مجرد  تجريم  وضمان  العقوبات،  قانون  من   ٣١٩ المادة  تعديل  (ج)      
بأطفال؛

(د)       تعريف جميع أشكال بيع ا<طفال وتجريمها على النحو السليم.  

المالحقة القضائية

يساور اللجنة قلق بالغ إزاء التقارير العديدة التي تفيد بإجبار الفتيات الالجئات السوريات على البغاء.  -٢٦

في  البغاء  على  ُأجبرن  الالتي  الفتيات  xنقاذ  فاعلية  أكثر  تدابير  اتخاذ  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢٧
تقريرها  في  تورد  أن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  وتحث  العدالة.  إلى  الجرائم  هذه  مرتكبي  وإحالة  الطرف  الدولة 
ولوحقوا  عليهم  القبض  ُألقي  الذين  ا<شخاص  عدد  عن  تفصيلية  معلومات  االتفاقية  بموجب  المقدم  المقبل 

قضائي� وُأحيلوا إلى العدالة وأدينوا، فضًال عن العقوبات التي ُأنِزلت بهم.

مسؤولية اoشخاص االعتباريين 

االتجار  منع  قانون  من   ١١ المادة  بموجب  االعتباريين  ا<شخاص  بمسؤولية  تعترف  الدولة  أن  اللجنة  تالحظ   -٢٨
بالبشر رقم ٩ لعام ٢٠٠٩، لكن القلق يساورها <ن القوانين ال تنص صراحة على مسؤولية ا<شخاص االعتباريين في 

الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري.

ن الدولة الطرف مسؤولية ا<شخاص االعتباريين الضالعين في أي جرائم مشمولة  توصي اللجنة بأن ُتضمِّ  -٢٩
الجرائم  خطورة  مع  تتناسب  قانونية  عقوبات  تفرض  وأن  صريح،  بشكل  التشريعات  في  االختياري  بالبروتوكول 

المرتَكبة.

الوالية القضائية خارج اsقليم وتسليم المجرمين

تعرب اللجنة عن القلق <ن تشريعات الدولة الطرف ال تزال غير واضحة بشأن فرض واليتها القضائية خارج   -٣٠
الذين  ا<شخاص  تسليم  وإمكانية  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  بجميع  يتعلق  فيما  إقليمها 

يرتكبون جرائم يشملها البروتوكول االختياري.

القضائية  واليتها  فرض  من  نها  تمكِّ المحلية  تشريعاتها  أن  ضمان  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣١
وممارستها خارج إقليمها فيما يتعلق بجميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري. وتوصي اللجنة أيض� بأن 
تستخدم الدولة المادة ٥ من البروتوكول االختياري أساس� قانوني� لتسليم المجرمين في حال عدم وجود اتفاق 

ثنائي.

سابعS- حماية حقوق اoطفال الضحايا (المادة 8، والفقرتان 3 و4 من المادة 9)

التدابير المعتمدة لحماية حقوق اoطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول 
االختياري ومصالحهم

استخدام  تجيز  التي  الجزائية  المحاكمات  أصول  قانون  من   ١٥٩ المادة  أحكام  إلى  بإيجابية  اللجنة  تنظر   -٣٢
اللجنة  لكن  بشهادتهم.  اxدالء  عند  العمر  من  عشرة  الثامنة  يكملوا  لم  الذين  للشهود  حمايًة  الحديثة  التقنية 
تشعر بالقلق إزاء عدم تزويد ا<طفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري بمساعدة قضائية مجانية 

أو دعم من أخصائيين نفسيين واجتماعيين معنيين با<طفال أثناء إجراءات العدالة الجنائية.

في ضوء الفقرة ٣ من المادة ٩ في البروتوكول االختياري، تحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة حماية   -٣٣
وبصورة  عليها.  والشهود  االختياري  البروتوكول  بموجب  المحظورة  الجرائم  ضحايا  لlطفال  كاملة  تشريعية 

خاصة، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

وحماية  والمحاكمة  التحقيق  إجراءات  طيلة  لهم  مراعية  بطريقة  الضحايا  ا<طفال  معاملة  (أ)      
خصوصيتهم؛

واجتماعيين  نفسيين  أخصائيين  من  ودعم  مجانية  قانونية  بمساعدة  الضحايا  ا<طفال  تزويد  (ب)    
معنيين با<طفال أثناء إجراءات العدالة الجنائية؛

وجلسات  القضائية  والمالحقة  التحقيق  أثناء  عليه  والمدعى  الطفل  بين  المباشر  االتصال  تجنب  (ج)      
لعمليات  الفعلي  االستخدام  لضمان  والمالية  والتقنية  البشرية  الموارد  كل  وتوفير  االستماع، 

التحقيق السرية؛

(د)      اتخاذ تدابير قانونية وعملية لكفالة حماية ا<طفال الشهود من ا<عمال االنتقامية.  

تعافي الضحايا وإعادة إدماجهم

غير  المنظمات  اتخذتها  التي  والتدابير   ٢٠٠٧ الثاني/يناير  كانون  في  ا<سري  الوفاق  دار  افتتاح  اللجنة  تالحظ   -٣٤
الحكومية التي سلط تقرير الدولة الطرف الضوء عليها، لكنها تأسف لعدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة 
وتدابير  والنفسي،  البدني  والتعافي  االجتماعي  اxدماج  إعادة  في  المساعدة  صعيد  على  الدولة  مستوى  على 
تيسير الحصول على المعلومات ذات الصلة بهذه الخدمات. وعالوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء النقص في 
إيداع  إلى  يؤدي  ما  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  لضحايا  المخصصة  المباشر  المأوى  خدمات  توفير 

الضحايا ا<طفال في مرافق االحتجاز.

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:  -٣٥

دون  االحتجاز  مرافق  من  االختياري  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  ضحايا  ا<طفال  جميع  إخراج  (أ)       
إبطاء؛

ومساعدة  مالئم  بمأوى  االختياري  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  ضحايا  ا<طفال  تزويد  ضمان  (ب)     
مالئمة من أجل إعادة إدماجهم االجتماعي وتعافيهم البدني والنفسي؛

(ج)      طلب المساعدة التقنية من اليونيسيف والمنظمة الدولية للهجرة في تنفيذ هذه التوصيات.  

ثامنS- المساعدة والتعاون على الصعيد الدولي (المادة 10)

االتفاقات المتعددة اoطراف والثنائية واsقليمية

تواصل  أن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تشجع  االختياري،  البروتوكول  من   ١٠ المادة  من   ١ الفقرة  ضوء  في   -٣٦
تعزيز التعاون الدولي عن طريق ترتيبات متعددة ا<طراف وإقليمية وثنائية، وبخاصة مع بلدان الجوار، بوسائل منها 
المشمولة  الجرائم  منع  على  القدرة  زيادة  بغية  الترتيبات،  هذه  وتنفيذ  لتنفيذ  الالزمة  وا¦ليات  اxجراءات  تعزيز 

بالبروتوكول االختياري والكشف عنها والتحقيق فيها ومالحقة المسؤولين عن أي منها قضائي� ومعاقبتهم.

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعاونها مع وكاالت ا<مم المتحدة وبرامجها، مثل منظمة   -٣٧
إلى  تهدف  تدابير  وتنفيذ  وضع  في  الحكومية،  غير  المنظمات  عن  فضًال  للطفولة (اليونيسيف)،  المتحدة  ا<مم 

تنفيذ البروتوكول االختياري بصورة فعالة.

تاسعS- المتابعة والنشر

التوصيات،  لهذه  الكامل  التنفيذ  لضمان  الالزمة  التدابير  جميع  الطرف  الدولة  تتخذ  بأن  اللجنة  توصي   -٣٨
بوسائل منها إحالتها إلى الملك والوزارات الحكومية المعنية والبرلمان والسلطات الوطنية والمحلية، فضًال عن 

المحكمة العليا، للنظر فيها على النحو الالزم واتخاذ مزيد من اxجراءات بشأنها.

الطرف  الدولة  قدمتها  التي  الخطية  والردوُد  التقريُر  واسع  نطاق  على  ُيتاح  بأن  اللجنة  وتوصي   -٣٩
والمالحظات الختامية ذات الصلة التي اعتمدتها اللجنة، بما في ذلك عن طريق اxنترنت، للناس عامة ولمنظمات 
المجتمع المدني ومجموعات الشباب والفئات المهنية وا<طفال، بغية إثارة النقاش بشأن البروتوكول االختياري 

والتوعية به وتنفيذه ورصده.

عاشر�- التقرير المقبل

عمًال بالفقرة ٢ من المادة ١٢ من البروتوكول االختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تورد مزيد� من   -٤٠
المعلومات عن تنفيذ البروتوكول االختياري في تقريرها الدوري المقبل الذي سُيقدم عمًال بالمادة ٤٤ من اتفاقية 

حقوق الطفل.

ثالثS-  تدابير التنفيذ العامة

التنسيق

وزارة  وأن  االختياري  البروتوكول  تنفيذ  عن  الرئيسية  المسؤولية  تتحمل  الدفاع  وزارة  أن  اللجنة  تالحظ   -٥
مكلفة  هيئة  وجود  عدم  إزاء  يساورها  القلق  ولكن  الصدد،  ذلك  في  أيض�  المسؤولية  من  شيئ�  تتحّمل  الداخلية 

بتنسيق التنفيذ الشامل والفعال للبروتوكول االختياري في عموم الدولة الطرف.

البروتوكول  تنفيذ  عن  الكلية  بالمسؤولية  ُيكلف  حكومي  كيان  تعيين  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٦
االختياري، وعلى إنشاء آلية مؤسسية لتنسيق تنفيذ البروتوكول االختياري على نحو فعال فيما بين الوزارات وغيرها 

من الكيانات الحكومية والشركاء الحكوميين.

تخصيص الموارد

تأسف  لكنها  لالجئين،  المساعدة  تقديم  أجل  من  ضخمة  موارد  تنفق  الطرف  الدولة  أن  اللجنة  تالحظ   -٧
لعدم توفر معلومات عن مخصصات الميزانية المرصودة لتنفيذ البروتوكول االختياري.

توصي اللجنة بأن ترصد الدولة الطرف مخصصات ميزانية كافية لتنفيذ البروتوكول االختياري على وجه   -٨
التحديد.

النشر والتوعية

المصلحة  أصحاب  على  وتوزيعه  الرسمية  الجريدة  في  االختياري  البروتوكول  نشر  اللجنة  تالحظ   -٩
المتخذة  التدابير  كفاية  لعدم  تأسف  لكنها  االختياري،  البروتوكول  يشملها  التي  المجاالت  في  المتخصصين 
للجرائم  ضحايا  ا<طفال  وقوع  إلى  تؤدي  قد  التي  وا<خطار  اxبالغ،  آليات  سيما  وال  وأحكامه،  بمبادئه  للتوعية 

المشمولة بالبروتوكول االختياري، وهو ما اعترفت به الدولة الطرف نفسها.

توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف نشر مبادئ البروتوكول االختياري وأحكامه على نطاق واسع بين   -١٠
الناس عامة وبين ا<طفال وأسرهم.

التدريب

ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لوضع برامج لتدريب أفراد القوات المسلحة والشرطة،   -١١
وxذكاء الوعي بحقوق اxنسان والقانون الدولي اxنساني بين أفراد قواتها ا<منية. لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم 

تلقي فئات أخرى من المهنيين ذوي الصلة تدريب� مناسب� على أحكام البروتوكول االختياري.

ا<طفال،  بشؤون  ُيعنون  الذين  للمهنيين  االختياري  البروتوكول  أحكام  على  تدريب  بتوفير  اللجنة  توصي   -١٢
والقضاة  والمحامين  والشرطة  الدولية  السالم  حفظ  قوات  وأفراد  الهجرة  وسلطات  المعلمين  سيما  وال 

والعاملين في المجال الطبي وا<خصائيين االجتماعيين والصحفيين.

البيانات

بنزاعات  متأثرة  بلدان  من  قادمين  الطرف  الدولة  في  الالجئين  ا<طفال  من  كبير  عدد  وجود  إلى  نظر�   -١٣
مسلحة، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود نظام مركزي لجمع البيانات من أجل تحديد هوية وتسجيل جميع 
ا<طفال الالجئين في ا<راضي الخاضعة لوالية الدولة الطرف القضائية الذين ُيحتمل أن يكونوا ُجندوا في أعمال 

عدائية في الخارج أو اسُتخدموا فيها.

هوية  وتحديد  تسجيل  أجل  من  البيانات  لجمع  مركزي�  نظام�  الطرف  الدولة  تنشئ  بأن  اللجنة  توصي   -١٤
أو  الخارج  في  عدائية  أعمال  في  ُجندوا  يكونوا  أن  ُيحتمل  الذين  القضائية  لواليتها  الخاضعين  ا<طفال  جميع 
اسُتخدموا فيها. وتوصي اللجنة أيض� بأن تضمن الدولة الطرف جمع� سليم� للبيانات الخاصة با<طفال الالجئين 
أمور  جملة  حسب  البيانات  جميع  تصنيف  وينبغي  الممارسات.  هذه  لمثل  ضحايا  وقعوا  الذين  اللجوء  وملتمسي 
الزمنية  المدة  عن  فضًال  االقتصادية،  االجتماعية  والخلفية  اxثني  وا<صل  والجنسية  والسن  الجنس  منها 

الستخدام الطفل.

رابعS- الوقاية

التجنيد الطوعي

تالحظ اللجنة عدم وجود متطوعين في القوات المسلحة في الدولة الطرف. ولكنها تعرب عن قلقها   -١٥
إزاء المادة ٢/١٢ من قانون ا<من العام التي تجيز تعيين ا<شخاص الذين يزيد عمرهم عن السابعة عشرة ضباط� 

في ا<من العام.

ثمانية  إلى  وترفعه  العام  ا<من  لضباط  الطوعي  التجنيد  سن  الطرف  الدولة  تراجع  بأن  اللجنة  توصي   -١٦
عشرة سنة من أجل تعزيز حماية ا<طفال وتدعيمها عن طريق اعتماد معيار قانوني أعلى بشكل عام.

التثقيف في مجاَلي حقوق اsنسان والسالم

ومفاهيم  السالم  مجاَلي  في  التثقيف  xدماج  الطرف  الدولة  تتخذها  التي  بالمبادرات  اللجنة  ترحب   -١٧
اxنسان  حقوق  مجاَلي  في  التثقيف  إدراج  لعدم  تأسف  لكنها  المدرسية.  المناهج  في  اxنساني  الدولي  القانون 
والسالم، وكذلك المعرفة بالبروتوكول االختياري، كجزء إلزامي في مناهج التعليم االبتدائي والثانوي وفي برامج 

تدريب المعلمين.

توصي اللجنة بأن تدمج الدولة الطرف التثقيف اxلزامي في مجاَلي حقوق اxنسان والسالم في مناهج   -١٨
جميع المدارس، بما فيها المدارس العسكرية، مع اxشارة بشكل خاص إلى البروتوكول االختياري.

خامسSً- الحظر والمسائل ذات الصلة

التشريعات واللوائح الجنائية النافذة

تالحظ اللجنة تعليق االستدعاء إلى الخدمة الوطنية حتى إشعار الحق، لكنها تعرب عن القلق إزاء التباين   -١٩
السن  تتراوح  إذ  الطرف،  الدولة  تشريعات  عليه  تنص  كما  المسلحة  القوات  في  اxلزامي  للتجنيد  الدنيا  السن  في 
المسلحة  القوات  لتجنيد  صريحين  وتجريم  حظر  وجود  لعدم  أيض�  القلق  اللجنة  ويساور  سنة.  و١٨   ١٥ بين  الدنيا 
الشركات  ولتشغيل  العدائية،  ا<عمال  في  واستخدامهم  ا<طفاَل  للدولة  التابعة  غير  المسلحة  والجماعات 
ا<منية الخاصة ا<طفاَل واستخدامهم. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك <ن التشريعات في الدولة الطرف ال تحدد 
للمحكمة  ا<ساسي  روما  نظام  في  طرف  ا<ردن  أن  مع  حرب،  جريمة  بوصفه  سنة   ١٥ سن  دون  ا<طفال  تجنيد 

الجنائية الدولية.

تحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء مراجعة شاملة لتشريعاتها من أجل مواءمتها بالكامل مع مبادئ   -٢٠
البروتوكول االختياري وأحكامه، وال سيما:

للدولة  التابعة  غير  المسلحة  والجماعات  المسلحة  القوات  لتجنيد  صريحين  وتجريم  حظر  فرض  (أ)       
ا<طفاَل  الخاصة  ا<منية  الشركات  ولتشغيل  العدائية،  ا<عمال  في  واستخدامهم  ا<طفاَل 

واستخدامهم؛

(ب)     ضمان أن جريمة التجنيد غير القانوني لlطفال على يد القوات المسلحة والجماعات المسلحة غير   
التابعة للدولة تنطبق في زمن السلم وزمن الحرب على السواء؛

(ج)      تحديد تجنيد ا<طفال دون سن ١٥ سنة بوصفها جريمَة حرب ومعاقبة مرتكبيها؛  

الخاصة  وا<منية  العسكرية  الشركات  على  ل¯شراف  محلية  تنظيمية  تشريعات  اعتماد  ضمان  (د)     
ومساءلتها، وتنفيذ هذه التشريعات.

تجنيد الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة اoطفاَل واستخدامها لهم

الالجئين  ا<طفال  السورية  المسلحة  الجماعات  بتجنيد  تفيد  التي  التقارير  إزاء  بالغ  قلق  عن  اللجنة  تعرب   -٢١
السوريين من مخيمات الالجئين في الدولة الطرف واستخدامهم في أدوار قتالية وأدوار داعمة في آن واحد.

تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع تدابير فعالة بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة من أجل   -٢٢
لتلك  وتحقيق�  المسلحة.  النزاعات  في  لُيستخدموا  مجاورة  بلدان  إلى  وإرسالهم  تجنيدهم  من  ا<طفال  حماية 
الغاية، ينبغي للدولة الطرف أن تنظم حمالت توعية بشأن وضع ا<طفال الذين ُيزج بهم في النزاعات المسلحة، 
مخيمات  في  يعيشون  الذين  للمراهقين  مالئمة  وترفيهية  تعليمية  أنشطة  توفير  أجل  من  جهودها  تكثف  وأن 

الالجئين كوسيلة تمنع على نحو فعال تجنيدهم على يد الجماعات المسلحة.

الوالية القضائية خارج اsقليم

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إنشاء والية قضائية خارج إقليمها وممارسة تلك الوالية فيما   -٢٣
الصلة  ذات  الدولية  الصكوك  أيض�  ذلك  في  تراعي  وأن  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  بجميع  يتعلق 

التي هي طرف فيها، بما فيها نظام روما ا<ساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

 

تسليم المجرمين

المشمولة  الجرائم  مرتكبي  لتسليم  المزدوج  التجريم  شرط  الطرف  الدولة  تلغي  بأن  اللجنة  توصي   -٢٤
ذات  الثنائية  وإجراءاتها  معاهداتها  جميع  في  بالكامل  الجرائم  هذه  إدماج  تضمن  وبأن  االختياري،  بالبروتوكول 

الصلة.

سادسS- الحماية والتعافي وإعادة اsدماج 

التدابير المتخذة لحماية حقوق اoطفال الضحايا

تعرب اللجنة عن القلق إزاء كثرة حاالت اxعادة القسرية والترحيل لlسر وا<طفال الفلسطينيين الفارين   -٢٥
من النزاع في الجمهورية العربية السورية على مدار السنوات الثالث الماضية.

الكاملة لlطفال الفلسطينيين وأسرهم الفارين  الحماية  الدولة الطرف على ضمان توفير  تحث اللجنة   -٢٦
الرفض  عدم  ذلك  في  بما  القسرية،  اxعادة  عدم  بمبدأ  الكامل  التقيد  وضمان  السورية،  العربية  الجمهورية  من 
من  وأسرهم  اللجوء  وملتمسي  الالجئين  ا<طفال  جميع  تمّكن  تضمن  أن  الطرف  للدولة  وينبغي  الحدود.  عند 

الحصول على إجراءات منصفة وفعالة لتحديد وضعهم، دون تمييز.

أجل التعافي البدني والنفسي وإعادة اsدماج االجتماعي تقديم المساعدة من 

لكنها  السوريين،  الالجئين  ا<طفال  إلى  الطرف  الدولة  تقدمها  التي  الهائلة  بالمساعدات  اللجنة  تعترف   -٢٧
أن  ُيحتمل  اللجوء الذين  وملتمسي  الالجئين  ا<طفال  هوية  لتحديد  كاٍف  اهتمام  إيالء  عدم  بالغ إزاء  بقلق  تشعر 
محدودية  إزاء  أيض�  قلق  اللجنة  ويساور  بالنزاع.  مرتبطة  صدمات  إلى  تعرضوا  أو  النزاع  في  شاركوا  يكونوا 
المساعدة على التعافي البدني والنفسي التي تلقاها ا<طفال السوريون الذين يعانون من ضيق شديد وإعاقات 
حسية أو ذهنية أو عقلية نتيجة تعرضهم للعنف والمحن المرتبطة بالحرب في الجمهورية العربية السورية أو 

مشاهدتهم لها. 

توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تدريب� منهجي� على التحديد المبكر لهوية ا<طفال الذين ُيحتمل   -٢٨
العاملين  وخاصة  أجلهم،  من  أو  ا<طفال  مع  العاملين  المهنيين  جميع  إلى  به  تأثروا  أو  النزاع  في  شاركوا  أنهم 
للدولة  وينبغي  والطب.  التعليم  مجالي  في  والعاملين  الجيش،  وأفراد  الهجرة،  ودوائر  الحدودية  النقاط  في 
أن  ُيحتمل  الذين  اللجوء  وملتمسي  الالجئين  ا<طفال  إلى  المقدمين  والدعم  المساعدة  تعزز  أن  أيض�  الطرف 
يكونوا شاركوا في النزاع أو تعرضوا إلى الصدمة والتشريد المرتبطين بالنزاع، وتزويدهم بدعم ومساعدة خاصة، 
بطرق منها طلب المساعدة من الشركاء الدوليين والوكاالت الدولية من أجل وضع برامج لتعافي هؤالء ا<طفال 

البدني والنفسي.

سابعS- المساعدة والتعاون الدوليان 

التعاون الدولي

الخاصة  والممثلة  ا<حمر  للصليب  الدولية  اللجنة  مع  تعاونها  الطرف  الدولة  تواصل  بأن  اللجنة  توصي   -٢٩
منظمة  مع  أكبر  بشكل  التعاون  إمكانية  في  تنظر  وأن  وتعززه،  المسلح  والنزاع  با<طفال  المعنية  العام  لlمين 

ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وغيرها من كيانات ا<مم المتحدة في تنفيذ البروتوكول االختياري.

ثامنS- المتابعة والنشر

التوصيات،  لهذه  الكامل  التنفيذ  لضمان  الالزمة  التدابير  جميع  الطرف  الدولة  تتخذ  بأن  اللجنة  توصي   -٣٠
بوسائل منها إحالتها إلى البرلمان والوزارات المعنية، بما فيها وزارة الدفاع، والمحكمة العليا والسلطات المحلية 

للنظر فيها على النحو الالزم واتخاذ مزيد من اxجراءات بشأنها.

وتوصي اللجنة بأن ُيتاح التقرير ا<ولي والردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف والمالحظات الختامية   -٣١
ولمنظمات  عامة  للناس  اxنترنت،  طريق  عن  ذلك  في  بما  واسع،  نطاق  على  اللجنة  اعتمدتها  التي  الصلة  ذات 
المجتمع المدني ومجموعات الشباب والفئات المهنية وا<طفال، بغية إثارة النقاش بشأن البروتوكول االختياري 

والتوعية به وتنفيذه ورصده.

تاسعS- التقرير المقبل

عمًال بالفقرة ٢ من المادة ٨ من البروتوكول االختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تورد مزيد� من   -٣٢
المعلومات عن تنفيذ البروتوكول االختياري وهذه المالحظات الختامية في تقريرها الدوري المقبل الذي سُيقدم 

عمًال بالمادة ٤٤ من اتفاقية حقوق الطفل.

(NCFA) تم النشر من قبل المجلس الوطني لشؤون ا<سرة
من خالل المساعدة الفنية والماليةالتي قدمتها منظمة ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسف)

اoردن : المالحظات الختامية
والتوصيات

اللجنة الدولية لحقوق الطفل

(١٥)

والبروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل والمعنية ببيع ا<طفال، واستغالل ا<طفال في البغاء، واستخدام 
ا<طفال في المواد اxباحية في اجتماعيها رقم ١٨٧٩ و١٨٧٨ (انظر CRC/C/SR. ١٨٧٩) اللذين تم عقدهما في ٢٧ أيار 

من عام ٢٠١٣، وتم اعتماده في االجتماع رقم ١٩٠١ الذي تم عقده في ١٣ حزيران من عام ٢٠١٤.

الرابع  الدوريين  للتقريرين  الجامع  بالتقرير  المتعلقة   - الختامية  والتوصيات  المالحظات  نشر  من  الغرض  إن 
بإشراك  والمتعلقة  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياريين  البروتوكولين  بموجب  ا<ولية  والتقارير  والخامس 
إنتاج  في  ا<طفال  واستخدام  البغاء،  في  ا<طفال  واستغالل  ا<طفال،  وبيع  المسلحة،  النزاعات  في  ا<طفال 
والبرلمانيون  الحكومية،  الوكاالت  ذلك  في  بما  المعنية  المؤسسات  جميع  أن  من  التأكد  هو  اxباحية -  المواد 
الموكل  الدور  يلعبون  وا<طفال  المدني،  والمجتمع  المتحدة،  ا<مم  ووكاالت  الحكومية،  غير  والمنظمات 
حياة  على  إيجابي  تأثير  بالتالي  لهم  وكان  الختامية،  والتوصيات  للمالحظات  الفعال  التنفيذ  ضمان  في  إليهم 
مجال  في  النظر  مسؤولية  المعنية  المؤسسات  وتتحمل  ا<ردن.  في  الطفل  حقوق  واوضاع  ا<طفال 
مسؤولياتهم، وخبراتهم، زمعارفهم، ولعب الدور المنوط بکل منهم من أجل ضمان تنفيذ هذه المالحظات 

والتوصيات الختامية.

اتفاقية حقوق الطفل
Distr.: Generalا<مم المتحدة

8 July 2014
Original: English

لجنة حقوق الطفل
المالحظات الختامية على التقرير المقدم من اoردن بموجب الفقرة 1 من المادة 12 من 
البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع اoطفال واستغالل اoطفال في 

البغاء وفي المواد اsباحية@

نظرت اللجنة في التقرير ا<ولي لlردن (CRC/C/OPSC/JOR/١) في جلستها ١٨٧٨ المعقودة في ٢٧ أيار/مايو   -١
 ١٣ في  المعقودة   ١٩٠١ جلستها  في  التالية  الختامية  المالحظات  واعتمدت   ،(١٨٧٨.CRC/C/SR الوثيقة  (انظر   ٢٠١٤

حزيران/يونيه ٢٠١٤.

أوًال- مقدمة

CRC/C/OPSC/-) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها ا<ولي وبردودها الخطية على قائمة القضايا  -٢
JOR/Q/١/Add.١). وتعرب عن تقديرها للحوار البّناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

وتذّكر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه المالحظات الختامية ينبغي أن ُتقرأ مقترنة بالمالحظات الختامية   -٣
والخامس  الرابع  للتقريرين  الجامع  الطرف  الدولة  بتقرير  يتعلق  فيما   ٢٠١٤ حزيران/يونيه   ١٣ في  اعُتمدت  التي 
البروتوكول  بموجب  المقدم  ا<ولي  وبتقريرها   ،(٤-٥/CRC/C/JOR/CO) الطفل  حقوق  اتفاقية  بموجب  المقدم 

.(١/CRC/C/OPAC/JOR/CO) االختياري بشأن اشتراك ا<طفال في المنازعات المسلحة

ثانيS- مالحظات عامة

الجوانب اsيجابية

ترحب اللجنة باعتماد قانون منع االتجار بالبشر رقم ٩ لعام ٢٠٠٩.  -٤

وترحب اللجنة كذلك بالتقدم المحرز في إنشاء المؤسسات واعتماد الخطط والبرامج الوطنية التي تيسر   -٥
تنفيذ البروتوكول االختياري، بما في ذلك:

إنشاء أفرقة وطنية لحماية ا<سرة؛ (أ)   

االستراتيجية الوطنية لمنع االتجار بالبشر التي أطِلقت في آذار/مارس ٢٠١٠؛ (ب)   

إنشاء وحدات مكافحة االتجار بالبشر. (ج)   

ثالثS- البيانات

جمع البيانات

 ،٢٠١٢ نيسان/أبريل  في  الجنائي  البحث  xدارة  تابعة  بالبشر  االتجار  لمكافحة  وحدة  إنشاء  اللجنة  تالحظ   -٦
وتكليفها بتسجيل جميع حاالت االتجار بالبشر وجميع البيانات ذات الصلة، وتالحظ توقيع مذكرة تفاهم لتدريب 
الدولة  إنشاء  عدم  إزاء  بالقلق  تشعر  لكنها  العاملين،  ا<طفال  عن  البيانات  جمع  وسائل  على  العمل  مفتشي 

الطرف نظام� لجمع البيانات عن جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري.

اتفاقية حقوق الطفل
Distr.: Generalا<مم المتحدة

7 July 2014
Arabic
Original: English

لجنة حقوق الطفل
المالحظات الختامية المتعلقة بالتقرير المقدم من اoردن بموجب الفقرة 1 من المادة 8 من 
البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك اoطفال في المنازعات المسلحة@

نظرت اللجنة في التقرير ا<ولي لlردن (CRC/C/OPAC/JOR/١) في جلستها ١٨٧٩ المعقودة في ٢٧ أيار/مايو   -١
٢٠١٣، واعتمدت المالحظات الختامية التالية في جلستها ١٩٠١ المعقودة في ١٣ حزيران/يونيه ٢٠١٤.

أوًال- مقدمة

CRC/C/OPAC/-) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها ا<ولي وردودها الخطية على قائمة المسائل  -٢
JOR/Q/١/Add.١). وُتعرب عن تقديرها للحوار البّناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

وتذّكر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه المالحظات الختامية ينبغي أن ُتقرأ مقترنة بالمالحظات الختامية   -٣
التي اعتمدتها اللجنة في ١٣ حزيران/يونيه ٢٠١٤ فيما يتعلق بتقرير الدولة الطرف الجامع للتقريرين الرابع والخامس 
البروتوكول  بموجب  المقدم  ا<ولي  وبالتقرير   ،(٤-٥/CRC/C/JOR/CO) الطفل  حقوق  اتفاقية  بموجب  المقدم 
CRC/C/OP-) باحيةxاالختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع ا<طفال واستغالل ا<طفال في البغاء وفي المواد ا

.(١/SC/JOR/CO

ثانيS-  مالحظات عامة

الجوانب اsيجابية

ترحب اللجنة بمختلف التدابير اxيجابية المتخذة في المجاالت المتصلة بتنفيذ البروتوكول االختياري، وال   -٤
سيما بما يلي:

(أ)      الجهود الهائلة التي تبذلها الدولة الطرف من أجل استيعاب آالف الالجئين السوريين، بمن فيهم   
بتكلفة  أو  مجان�  العامة  الخدمات  من  كثير  على  الحصول  من  وتمكينهم  أراضيها،  في  ا<طفال، 

زهيدة؛

(ب)     كون ا<ردن أول بلد في الشرق ا<وسط تقّيد بالمهلة التي حددتها اتفاقية حظر استعمال وتخزين   
وإنتاج ونقل ا<لغام المضادة لlفراد وتدمير تلك ا<لغام، وأعلن خلّوه من ا<لغام ا<رضية في عام 

٢٠١٢؛

(ج)     مبادرة أجيال السالم العالمية التي أطلقها ا<مير فيصل بن الحسين من ا<ردن عام ٢٠٠٧، وهدفها   
في  الناس  بين  للتقريب  الرياضة  استخدام  على  العالم  أنحاء  جميع  من  شابة  قيادات  تدريب 

المجتمعات التي تشهد نزاعات.

اتفاقية حقوق الطفل
Distr.: Generalا<مم المتحدة

7 July 2014
Arabic
Original: English

المملكة ا<ردنية الهاشمية
رقم اxيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية

(٢٠١٧/10/٥٢٩٨)
يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى 

مصنفه وال يعّبر هذا المصنف عن رأي دائرة المكتبة 
الوطنية أو أي جهة حكومية أخرى



التمهيد: المقدمـــة :

وقعت حكومة المملكة ا<ردنية الهاشمية على اتفاقية ا<مم المتحدة لحقوق الطفل بتاريخ ٢٩  آب من عام ١٩٩٠ 
وصادقت عليها بتاريخ ٢٤  أيار من عام ١٩٩١. وعليه تلتزم حكومة المملكة بتقديم تقرير دوري كل خمس سنوات 
إلى لجنة ا<مم المتحدة لحقوق الطفل في جنيف/ سويسرا، وقد نظرت هذه اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين 
الدوريين الرابع والخامس لlردن في اجتماعيها رقم ١٨٧٧ و١٨٧٨ (انظر CRC/C/SR.١٨٧٧ & ١٨٧٨) اللذين عقدا بتاريخ ٢٦ 
و ٢٧ أيار من عام ٢٠١٤، وتم اعتمادهما في اجتماعها رقم ١٩٠١ الذي عقد بتاريخ  ١٣ حزيران من عام ٢٠١٤، ودعت اللجنة 
أن  على   ،٢٠١٩ عام  من  حزيران   ٢٢ في  السادس  الدوري  تقريرها  تقديم  إلى  الهاشمية  ا<ردنية  المملكة  حكومة 
والخامس،  الرابع  الدوريين  للتقريرين  الختامية  المالحظات  بمتابعة  المتعلقة  المعلومات  التقرير  هذا  يتضمن 
باxضافة إلى ذلك نظرت اللجنة في التقارير ا<ولية لlردن في البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل والتي 
ببيع  المتعلقة  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري  والبروتوكول  المسلحة  النزاعات  في  ا<طفال  بإشراك  تتعلق 
ا<طفال، واستغالل ا<طفال في البغاء، واستخدام ا<طفال في إنتاج المواد اxباحية في اجتماعيها رقم ١٨٧٩ و١٨٧٨ 
(انظر CRC/C/SR.١٨٧٩) اللذين عقدا بتاريخ  ٢٧ أيار من عام ٢٠١٣، وتم اعتماده في اجتماع رقم ١٩٠١ الذي عقد بتاريخ ١٣ 
حزيران من عام ٢٠١٤، وقد أوصت اللجنة بأن تتخذ الدولة جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في 
المالحظات الختامية المتعلقة بالتقرير الدوري الجامع للتقريرين الرابع والخامس والبروتوكولين االختياريين تنفيذا 
من  المزيد  واتخاذ  المالئم  النحو  على  فيها  للنظر  المعنية  الجهات  إلى  إحالتها  منها  إجراءات  عدة  طريق  عن  تاما 

اxجراءات المتعلقة بها.

كما أوصت اللجنة  بنشر التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس والمالحظات والتوصيات الختامية على 
شبكة  طريق  عن  النشر  الحصر  ال  المثال  سبيل  على  تشمل  طرق  عبر  ذلك  يكون  وأن  الدولة،  بلغات  واسع  نطاق 
الشباب،  ومجموعات  اxعالم،  ووسائل  والمنظمات،  المدني  وللمجتمع  الجمهور،  لعامة  واxتاحة  االنترنت، 
عليهما،  والتعرف  االختياريين،  وبروتوكوليها  االتفاقية  مناقشة  أجل  من  وا<طفال،  المهنية،  والمجموعات 

وتنفيذهما ورصدهما.

اهداف  تحقيق  الى  الرامية  الجهود  بمتابعة   (NCFA) ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  قانون  عليه  نص  لما  ووفقا 
االردنية  المملكة  صادقت  التي  والشباب  واالطفال  والمراة  االسرة  بشؤون  المتعلقة  الدولية  واالتفاقيات  المواثيق 
والتوصيات  المالحظات  تنفيذ  متابعة   وضمان  الطفل  حقوق  التفاقية  الدورية  التقارير  بإعداد  عليها،   الهاشمية 
تنفيذ  لمتابعة  شاملة  عمل  خطة  بوضع  المجلس  قام  الدولية،   الطفل  حقوق  لجنة  عن  الصادرة  الختامية 
اxقليمي  المكتب  من  فنية  وبمساعدة  لlردن،   ا<خير  الدوري  بالتقرير  المتعلقة  الختامية  والتوصيات  المالحظات 
المتعلقة  الختامية  والتوصيات  المالحظات  آخر  حول  الوعي  لنشر  تشاورية  عملية  بدأت  ا<ردن،  في  لليونيسف 
بالتقرير الدوري الجامع للتقريرين الرابع والخامس لlردن، وتم وضع خطة عمل شاملة للمتابعة في ضوء توصيات 
لنشر  المتابعة  عمل  خطة  من  جزء�  الختامية  والتوصيات  المالحظات  يشمل  الذي  التقرير  هذا  ويعد  اللجنة. 

المالحظات والتوصيات الختامية على نطاق واسع في جميع أرجاء المملكة.

يلتزم المجلس الوطني لشؤون ا<سرة (NCFA) بنشر الوعي حول حقوق الطفل على نطاق واسع، وسوف يساعد 
الوطني  المجلس  سيتابع  كما  الهدف.  هذا  تحقيق  في  الختامية  والتوصيات  بالمالحظات  المختص  التقرير  هذا 

لشؤون ا<سرة، المالحظات والتوصيات الختامية التفاقية ا<مم المتحدة لحقوق الطفل وبروتوكوليها االختياريين 
المالحظات  توزيع  وسيتم   .٢٠١٩ عام  من  حزيران  شهر  في  تسليمه  المقرر  السادس  الدوري  التقرير  تقديم  قبل 
والمسؤولين،  والصحفيين،  البرلمانيين،  ذلك  في  بما  المعنيين،  جميع  على  واسع  نطاق  على  الختامية  والتوصيات 
الوزارات  مع  دقيقة  متابعة  إجراء  وسيتم  أنفسهم.  وا<طفال  العامة،  والجماهير  المدني،  والمجتمع  والقضاة، 
المعنية على المستوى الوطني وجميع اxدارات المعنية على مستوى المحافظات لضمان اتخاذ الخطوات الالزمة 

على المستوى الوطني من أجل تنفيذ المالحظات والتوصيات الختامية.

لما  اليونسيف  للطفولة/  المتحدة  االمم  لمنظمة  امتنانه  عن   (NCFA) ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  ويعرب 
قدمته من مساعدات فنية مفيدة جد� في المتابعة الفعالة للمالحظات والتوصيات الختامية لضمان بذل الجهات 
جميع   (NCFA) ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  يشكر  كما  الختامية.  والتوصيات  المالحظات  لتنفيذ  المعنية 

المعنيين على اهتمامهم ودعمهم لهذا الجهد لتكون المملكة االردنية الهاشمية بلدا صديقا للطفل .

وا� ولي التوفيق

أمين عام المجلس الوطني لشؤون ا<سرة
فاضل  محمد الحمود

لجنة حقوق الطفل

المالحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس ل7ردن@

جلستيها  في   (٤-٥/CRC/C/JOR) والخامس  الرابع  الدوريين  للتقريرين  الجامع  التقرير  في  اللجنة  نظرت   -١
 ١٩٠١ جلستها  في  واعتمدت،   ،٢٠١٤ أيار/مايو  و٢٧   ٢٦ في  المعقودتين  و١٨٧٨)،   ١٨٧٧.CRC/C/SR (انظر  و١٨٧٨   ١٨٧٧

المعقودة في ١٣ حزيران/يونيه ٢٠١٤، المالحظات الختامية التالية.

أوًال- مقدمة

CRC/C/-) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف التقرير الموحد الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس  -٢
حقوق  لحالة  أفضل  فهم�  أتاحت  التي   ،(١.Add/٤-٥/CRC/C/JOR/Q) القضايا قائمة  على  الخطية  والردود   (٤-٥/JOR
المتعدد  الطرف  الدولة  وفد  مع  دار  الذي  البناء  للحوار  تقديرها  عن  اللجنة  وُتعرب  الطرف.  الدولة  في  الطفل 

القطاعات.  

أحرزته ثانيS- تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي 

ترحب اللجنة باعتماد التدابير التشريعية التالية:  -٣

(أ)       قانون منع االتجار بالبشر رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩؛  

(ب)     قانون الحماية من العنف ا<سري رقم ٦ لسنة ٢٠٠٨؛  

(ج)      قانون حقوق ا<شخاص المعوقين رقم ٣١ لسنة ٢٠٠٧.  

وتالحظ اللجنة مع التقدير أيض� تصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية أو انضمامها إليها:  -٤

في  المسلحة  المنازعات  في  ا<طفال  اشتراك  بشأن  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري  البروتوكول  (أ)        
أيار/مايو ٢٠٠٧؛

(ب)     البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع ا<طفال واستغالل ا<طفال في البغاء وفي   
المواد اxباحية في كانون ا<ول/ديسمبر ٢٠٠٦؛

(ج)      اتفاقية حقوق ا<شخاص ذوي اxعاقة في آذار/مارس ٢٠٠٨؛  

التفاقية  المكمل  وا<طفال،  النساء  وبخاصة  با<شخاص،  االتجار  ومعاقبة  وقمع  منع  بروتوكول  (د)      
ا<مم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في حزيران/ يونيه ٢٠٠٩.

وترحب اللجنة أيض� بالتدابير المؤسسية والسياساتية التالية:  -٥

(أ)        االستراتيجية الوطنية لlشخاص ذوي اxعاقة (٢٠٠٧-٢٠١٥)؛  

(ب)     االستراتيجية الوطنية لمنع االتجار بالبشر التي ُأطِلقت في آذار/مارس ٢٠١٠؛  

(ج)     المؤشرات التي وضعها المجلس الوطني لشؤون ا<سرة الستخدامها كمبادئ توجيهية من أجل   
تعزيز القدرات في مجال رصد تنفيذ االتفاقية.

الخاصة  اxجراءات  إلى  دعوة  أول   ٢٠٠٦ نيسان/أبريل  في  وّجهت  الطرف  الدولة  أن  بارتياح  اللجنة  وتالحظ   -٦
لlمم المتحدة لزيارة البلد.

(5)

ثالثS- دواعي القلق والتوصيات الرئيسية

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44 (6) من االتفاقية)

التوصيات السابقة المقدمة من اللجنة

ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف في تنفيذ المالحظات الختامية التي أبدتها اللجنة في عام ٢٠٠٦ بشأن   -٧
هذه  في  الواردة  التوصيات  بعض  أن  ا<سف  مع  تالحظ  أنها  غير   ،(٣/CRC/C/JOR/CO) الثالث  الدوري  تقريرها 

المالحظات لم ُتنفذ تنفيذ� كامًال.

أو  بالكامل  ُتنفذ  لم  التي  التوصيات  لتنفيذ  الالزمة  التدابير  جميع  الطرف  الدولة  تتخذ  بأن  اللجنة  توصي   -٨
بشكل كاٍف، وتكرر بشكل خاص التوصيات التي قدمتها إلى الدولة الطرف بشأن ما يلي:

جميع  على  الطفل  حقوق  مجال  في  العاملة  والمؤسسات  الهيئات  بين  التنسيق  تعزيز  مواصلة  (أ)       
المستويات بغية ضمان تنفيذ االتفاقية بشكل موحد في جميع المحافظات؛

بشأن  البيانات  جمع  وضمان  ا<طفال،  عن  مركزية  بيانات  قاعدة  بإنشاء  البيانات  جمع  آليات  تعزيز  (ب)     
بجميع  يتعلق  فيما  العمر  منها  معايير  حسب  وتصنيفها  االتفاقية  تغطيها  التي  المجاالت  جميع 
الذين  ا<طفال  وفئات  والريفية،  الحضرية  والمناطق  والجنس،  عشرة،  الثامنة  دون  ا<شخاص 
لصوغ  واستخدامها  االتفاقية  مع  تتسق  مؤشرات  وضع  وينبغي  خاصة.  حماية  إلى  يحتاجون 

سياسات وبرامج تهدف إلى تنفيذ االتفاقية بصورة فعالة؛

(ج)     مواصلة وضع أساليـب مبتكرة ومواتيـة للطفل xذكـاء الوعـي بفحـوى االتفاقيـة ومقاصـدها، وال   
في  المقيمين  ا<طفال  إلى  الوصول  بغية  اxعالم  وسائل  طريق  وعن  المحلي  الصعيد  على  سيما 

أنأى المناطق في البلد؛

(د)      مواصلة تعزيز جهودها الرامية إلى توفير مستوى مناسب ومنهجي من التدريب و/أو التوعية في   
والمحامين،  كالقضاة،  و<جلهم،  ا<طفال  مع  العاملة  المهنية  للفئات  الطفل  حقوق  مجال 
والمؤسسات،  المدارس  ومديري  والمعملين،  الصحيين،  والعاملين  القانون،  إنفاذ  وموظفي 

وا<خصائيين االجتماعيين، ورجال الدين، وقادة المجتمعات المحلية، فضًال عن الصحفيين؛

(ه)     ضمان حصول المؤسسة الوطنية لحقوق اxنسان على الموارد البشرية والمالية والتقنية الكافية،   
الصعيدين  على  وتقييمه  االتفاقية  تنفيذ  في  المحرز  التقدم  لرصد  الالزمة  التسهيالت  وامتالكها 

الوطني والمحلي، فضًال عن تلقي الشكاوى المقدمة من ا<طفال والتحقيق فيها ومعالجتها؛

وضع وتعزيز المشاريع المشتركة للتثقيف في مجال حقوق اxنسان، وإدراج التثقيف في مجال  (و)   
لمرحلَتي  الدراسية  المناهج  في  الطفل،  حقوق  مجال  في  التثقيف  سيما  وال  اxنسان،  حقوق 

التعليم االبتدائي والثانوي.

التحفظات

سحب  إمكانية  في  ستنظر  الطرف  الدولة  بأن  الحوار  أثناء  الوفد  رئيسة  به  صّرحت  ما  اللجنة  تالحظ   -٩
غير  و٢١   ٢٠ المادتين  على  الطرف  الدولة  تحفظ  بأن  رأيها  عن  مجدد�  اللجنة  وتعرب  االتفاقية.  على  تحفظاتها 

ضروري، وكذلك عن قلقها إزاء الطبيعة العامة وغير الدقيقة لتحفظ الدولة الطرف على المادة ١٤.

(6)

تحفظاتها  طبيعة  في  النظر  تعيد  بأن  الطرف  الدولة  إلى  قدمتها  التي  السابقة  توصيتها  اللجنة  تكرر   -١٠
 ١٩٩٣ عام  في  اxنسان  لحقوق  العالمي  المؤتمر  اعتمدهما  اللذين  فيينا  عمل  وبرنامج  xعالن  وفق�  سحبها  بغية 

(CRC/C/JOR/CO/٣، الفقرة ١١).

 التشريعات

تالحظ اللجنة مع التقدير أن نشر االتفاقية في الجريدة الرسمية بموجب القانون رقم ٥٠ لسنة ٢٠٠٦، عمًال   -١١
اللجنة  لكن  المحلية.  القوانين  على  ا<ولوية  لها  وأن  القانوني  وضعها  أوضح  قد  اللجنة،  قدمتها  سابقة  بتوصية 
قلقة إزاء التأخر الكبير في اعتماد قانون حقوق الطفل ومشروع قانون ا<حداث. وتشعر اللجنة بالقلق أيض� <ن 

جهود مواءمة اxطار القانوني المحلي مع مبادئ االتفاقية وأحكامها ال تزال غير كافية.

الحقوق  بجميع  إحاطته  وضمان  إبطاء  دون  الطفل  حقوق  قانون  سّن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -١٢
قانون  مشروع  اعتماد  في  الطرف  الدولة  تعّجل  بأن  كذلك  اللجنة  وتوصي  االتفاقية.  عليها  تنص  التي  والمبادئ 
با<طفال  المتعلقة  المحلية  القوانين  جميع  بدقة  الطرف  الدولة  تراجع  بأن  توصيتها  اللجنة  وتكرر  ا<حداث. 
واللوائح اxدارية ذات الصلة بغية ضمان استنادها إلى الحقوق ومطابقتها لالتفاقية (CRC/C/JOR/CO/٣، الفقرة ١٣).

 تخصيص الموارد

المخصصة  الميزانيات  لتحليل  ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  أجراها  التي  بالدراسة  اللجنة  ترحب   -١٣
لlطفال، فضًال عن وضع نموذج للميزانية يتضمن ا<هداف االستراتيجية والمهام التي تضطلع بها كل وزارة من 
الميزانية  في  العامة  التخفيضات  إزاء  اللجنة  يساور  القلق  لكن  حقوقهم.  وحماية  ا<طفال  احتياجات  تلبية  أجل 

الوطنية التي تهدد التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مجال نماء الطفل.

xعمال  المخصصة  "الموارد  بشأن   ٢٠٠٧ عام  في  اللجنة  نّظمته  الذي  العامة  المناقشة  يوم  ضوء  في   -١٤
الدولة  تقوم  بأن  اللجنة  توصي  االتفاقية،  من  و٦  و٤   ٢ المواد  على  وبالتركيز  الدول"،  مسؤولية   - الطفل  حقوق 

الطرف بما يلي:

(أ)        مواصلة تخصيص موارد كافية في الميزانية xعمال حقوق الطفل، عمًال بالمادة ٤ من االتفاقية؛  

(ب)    إجــراء تقييمات منهجيــة <ثر السياسات الهادفـــة إلى تقليـــص العجز في الميزانية الوطنية على   
في  سلب�  قد تؤثر  سياسات  أي  اعتماد  التقييمات، االمتناع عن  تلك  نتيجة  الطفل، وبناًء على  حقوق 

ا<طفال؛

في  الطفل  حقوق  على  قائم  نهج  اعتماد  الطرف،  الدولة  وضعته  الذي  الميزانية  نموذج  على  بناًء  (ج)       
في  واستخدامها  للطفل  المخصصة  للموارد  تتّبع  نظام  بتطبيق  وذلك  الدولة،  ميزانية  وضع 
على  أيض�  اللجنة  وتحث  الطفل.  مجال  في  االستثمار  حجم  إبراز  وبالتالي  عام،  بشكل  الميزانية 
في  القطاعات  من  قطاع  أي  في  االستثمارات  <ثر  تقييمات  إجراء  أجل  من  التتّبع  نظام  استخدام 

مصالح الطفل الفضلى، وضمان قياس اختالف أثر هذه االستثمارات بين الفتيات والفتيان؛

تدابير  تتطلب  قد  التي  الضعف  أو  الحرمان  أوضاع  في  لlطفال  استراتيجية  ميزانية  بنود  تحديد  (د)      
اجتماعية إيجابية، وضمان حماية بنود الميزانية هذه حتى في أوقات ا<زمات االقتصادية أو الكوارث 

الطبيعية أو حاالت الطوارئ ا<خرى.

(7)

(1) (٢)

قام  أن  وبعد   .(UNCRC) الطفل  لحقوق  المتحدة  ا<مم  اتفاقية  في  طرف�  الهاشمية  ا<ردنية  المملكة  تعد 
التقرير  وقدم   .١٩٩٣ عام  من  الثاني  تشرين  شهر  في  ا<ولي  تقريره  ا<ردن  قدم  االتفاقية،  هذه  على  بالمصادقة 
الدوري الثاني الذي كان مقرر� في عام ١٩٩٨ في شهر أيلول من عام ١٩٩٩. وقدم التقرير الدوري الثالث الذي كان 
الرابع  التقريرين  تقديم  تم  ولذلك  سنوات.  ثالث  مدته  وبتأخير   ٢٠٠٦ عام  من  آذار  شهر  في   ٢٠٠٣ عام  في  مقرر� 
الختامية  المالحظات  اعتماد  وتم   ٢٠١٤ عام  في  الطفل  حقوق  لجنة  فيهما  ونظرت   ٢٠١٣ عام  في  مع�  والخامس 
والتوصيات في ١٨ تموز من عام ٢٠١٤. ومن المقرر أن يصدر التقرير الدوري السادس لlردن في ٢٢ حزيران من عام 
٢٠١٩ حيث بقي أقل من عامين. ولذلك من الضروري أن يكون هناك متابعة فعالة للمالحظات والتوصيات الختامية 
الحالية حتى نتمكن من االستعداد جيد� في الوقت الذي يتم فيه إعداد تقريرنا الدوري السادس المقرر تقديمه 

بعد أقل من عامين من ا¦ن.

المجاالت  من  مجال   ١٢ في  توزيعها  تم  التي  الختامية  والتوصيات  المالحظات  من  بندا   ٧١ مجموعه  ما  يوجد 
الرئيسية التي تشمل:

أ- التدابير العامة للتنفيذ (المواد ٤، و٤٢، و٤٤ (٦) من االتفاقية)
ب- المبادئ العامة (المواد ٢، و٣، و٦، و١٢ من االتفاقية)

ج- الحقوق والحريات المدنية (المواد ٧، و٨، و١٣-١٧)
د- العنف ضد ا<طفال (المواد ١٩، و٢٤ (٣)، و٢٨ (٢)، و٣٤، و٣٧ (أ)، و٣٩)

ه- البيئة ا<سرية والرعاية البديلة (المواد ٥، و٩-١١، و١٨ (١ و٢)، و٢٠، و٢١، و٢٥، و٢٧ (٤))
و- اxعاقة، والصحة ا<ساسية، والرفاه االجتماعي (المواد ٦، و١٨ (٣)، و٢٣، و٢٤، و٢٦، و٢٧ (١-٣)، و٣٣)

ز- التعليم وا<نشطة الترفيهية والثقافية (المواد ٢٨، و٢٩، و٣٠، و٣١)
ح- تدابير الحماية الخاصة (المواد ٢٢، و٣٠، و٣٢، و٣٣، و٣٥، و٣٦، و٣٧ (ب)- (د)، و٣٨-٤٠)

ط- المصادقة على البروتوكول االختياري المتعلق بإجراء  تقديم البالغات 
ي- المصادقة على ا<دوات الدولية لحقوق اxنسان

ك- المتابعة والنشر
ل- التقرير المقبل

ويشكل المجلس الوطني لشؤون ا<سرة (NCFA) ووزارة العدل ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ووزارة العمل 
ووزارة التنمية االجتماعية ووزارة الداخلية اكثر الجهات المسؤولة عن تنفيذ المالحظات والتوصيات الختامية إلى 
جانب  وإلى  المحافظات.  في  الحكومية  الجهات  بعض  ذلك  في  بما  ا<خرى  واxدارات  الجهات  من  عدد  جانب 
الوزارات والهيئات الحكومية، تلعب وكاالت ا<مم المتحدة المعنية، والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، 
وا<وساط ا<كاديمية، ووسائل اxعالم، وغيرها من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، والمجتمعات المحلية، 

وا<سر دورا رئيسيا في ضمان تنفيذ برنامج المالحظات والتوصيات الختامية.

وإلى جانب النظر في التقرير الدوري الموحد الرابع والخامس لlردن، نظرت اللجنة أيض� في التقارير ا<ولية لlردن 
المسلحة  النزاعات  في  ا<طفال  باشتراك  والمتعلقة  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري  البروتوكول  بموجب 

(3) (4)

باء- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 من االتفاقية)

عدم التمييز

غير  وأب  أردنية  <م  المولودين  ا<طفال  ضد  القانون  بحكم  التمييز  إزاء  قلقها  عن  مجدد�  اللجنة  تعرب    -١٥
إزاء  أيض�  بالقلق  اللجنة  وتشعر  الزواج.  إطار  خارج  المولودين  ا<طفال  ضد  والتمييز  ا<ب،  جنسية  على  بناًء  أردني 
في  يعيشون  الذين  وا<طفال  اxعاقات  ذوو  وا<طفال  فلسطيني  أصل  من  ا<طفال  منه  يعاني  الذي  التمييز 

المؤسسات وا<طفال الذين يعيشون في فقر مدقع وا<طفال في المناطق النائية.

"أطفاًال  أو  شرعيين"  "غير  بوصفهم  لlطفال  التمييزية  التصنيفات  إلغاء  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -١٦
ضحايا للسفاح"، واعتماد استراتيجية استباقية وشاملة من أجل القضاء على التمييز على أي أسس بحكم القانون 

والواقع، والتمييز ضد جميع فئات ا<طفال في أوضاع التهميش أو الحرمان.

وتعرب اللجنة عن القلق <ن تشريعات الدولة الطرف وطريقة تطبيقها ال تزال تميز ضد الفتيات، وبا<خص   -١٧
المعاهدات.  هيئات  من  المتكررة  التوصيات  من  الرغم  على  العنف،  من  والحماية  والزواج  الميراث  مجاالت  في 
وتشعر اللجنة بالقلق أيض� لعدم كفاية الجهود التي تبذلها الدولة الطرف، بما في ذلك مع رجال الدين وقادة 
والقواعد  والممارسات  المواقف  وتغيير  لمكافحة  الجماهيري،  اxعالم  ووسائل  التعليمية  والمؤسسات  الرأي 
الضارة التي تتغاضى عن التمييز ضد الفتيات وانتهاكات حقوقهن في إطار االتفاقية، بما في ذلك العنف القائم 

على نوع الجنس، على الرغم من أن الفتيات ال يزلن يواجهن التمييز من أبكر مراحل حياتهن وطيلة طفولتهن.

اxبطاء.  من  مزيد  دون  الفتيات  ضد  تميز  التي  التشريعات  جميع  إلغاء  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -١٨
وينبغي للدولة الطرف أن تمنح ا<ولوية العتماد استراتيجية شاملة لمكافحة جميع أشكال التمييز ضد الفتيات، 
وتكرر  الفتيات.  ضد  والعنف  التمييز  إلى  وتؤدي  منتشرة  تزال  ال  التي  السلبية  الجنسانية  النمطية  للصور  والتصدي 
اللجنة توصيتها بضرورة دعوة القادة المحليين ورجال الدين وغيرهم من القادة إلى االضطالع بدور أكثر فاعلية 
ذلك  في  المحلية  المجتمعات  إلى  التوجيه  وتقديم  عليه،  والقضاء  الطفالت  ضد  العنف  منع  جهود  دعم  في 

الصدد (CRC/C/JOR/CO/٣، الفقرة ٣٢).

مصالح الطفل الفضلى

قانون  في  الرئيسية  المبادئ  أحد  الفضلى  الطفل  مصالح  جعل  في  الطرف  الدولة  رغبة  اللجنة  تالحظ   -١٩
ا<حوال الشخصية المؤقت رقم ٣٦ لسنة ٢٠١٠، لكن القلق يساورها <ن العديد من أحكام القانون تعكس إساءة 
التي  الجنسية  ونقل  والميراث  والزواج  الطفل  بحضانة  المتعلقة  تلك  سيما  وال  الفضلى،  الطفل  لمصالح  تفسير 
القانون  <ن  خاص  بشكل  بالقلق  اللجنة  وتشعر  االعتبار.  الفضلى  مصالحه  إيالء  في  الطفل  حق  مع  تتعارض 
(المادة ٣٠٨ من قانون العقوبات) والفقه القضائي في الدولة الطرف يتيحان اعتبار زواج الفتاة من مغتصبها أمر� 

يصب في مصلحتها الفضلى، على الرغم من أن هذا الخيار يشّكل بحد ذاته انتهاك� خطير� لالتفاقية.

إيالء  في  الطفل  بحق  المتعلق   (٢٠١٣)١٤ رقم  العام  اللجنة  تعليق  ضوء  في  الطرف،  الدولة  اللجنة  تذّكر   -٢٠
التي  الحقوق  بجميع  والفعال  الكامل  التمتع  ضمان  إلى  يهدف  الحق  هذا  أن  ا<ول،  االعتبار  الفضلى  مصالحه 
تعترف بها االتفاقية وإلى ضمان النماء الكلي لlطفال. وتوصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف إدماج هذا الحق 
جميع  عن  فضًال  والقضائية،  واxدارية  التشريعية  اxجراءات  جميع  في  ثابت  بشكل  وتطبيقه  مالئم  بشكل 
ع الدولة الطرف على  السياسات والبرامج والمشاريع التي لها صلة با<طفال أو تؤثر فيهم. وفي ذلك الصدد، تشجَّ
تحديد  في  سلطة  مواقع  يحتلون  الذين  المعنيين  ا<شخاص  لجميع  التوجيه  لتقديم  ومعايير  إجراءات  وضع 
مصالح الطفل الفضلى في جميع المجاالت، وفي منح تلك المصالح ا<همية التي تستحقها بوصفها اعتبار� أول. 
العامة  االجتماعية  الرعاية  مؤسسات  ذلك  في  بما  العامة،  جمهور  بين  والمعايير  اxجراءات  هذه  نشر  وينبغي 

والخاصة، فضًال عن المحاكم والسلطات اxدارية والهيئات التشريعية والقادة المحليين ورجال الدين.

(8)

الحق في الحياة والبقاء والنماء

٢١-  تعرب اللجنة عن عميق قلقها <ن المادة ٣٤٥ مكرر� من قانون العقوبات، التي استحدثتها الدولة الطرف 
ف،  ف، وبالتالي من ُحكم مخفَّ عن طريق تعديل، ال تستثني مرتكبي هذه الجرائم من االستفادة من العذر المخفِّ
جرائم  ُيسمى  ما  بذريعة  سنوي�  الفتيات  عشرات  قتل  استمرار  رغم  سنة   ١٥ من  أصغر  الضحية  كانت  حال  في  إّال 
يزلن،  وال  كّن،  الجرائم  لهذه  ضحايا  للوقوع  المعرضات  الفتيات  <ن  أيض�  شديد  بقلق  اللجنة  وتشعر  الشرف. 

ُيحتجزن تعسفي� في اxصالحيات ¦جال غير مسماة بداعي حمايتهن.

عن  تتغاضى  التي  القانونية  ا<حكام  جميع  إبطاء  دون  تلغي  أن  على  بقوة  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢٢
الجرائم القائمة على نوع الجنس، وال سيما المواد ٩٧ و٩٩ و٣٤٠ و٣٤٥ مكرر� من قانون العقوبات، وأن تضمن تلّقي 
الشرف،  جرائم  ُيسمى  ما  بذريعة  المرتكبة  الجرائم  فيها  بما  الجنس،  نوع  على  القائمة  الجرائم  مرتكبي  جميع 
عقوبات تتناسب مع خطورة جرائمهم. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيض� على إخالء سبيل جميع النساء والفتيات 
حماية  أي تدبير  أن  وضمان  البلد،  عموم  في  لحمايتهن  وآليات مالئمة  مالجئ  وإنشاء  فور�،  الحجز  في  الموَدعات 

موجه لهن يوَضع بمشاركتهن وموافقتهن.

احترام آراء الطفل

حق  تعزيز  أجل  من  بالتقرير  المشمولة  الفترة  أثناء  الطرف  الدولة  اتخذتها  التي  بالمبادرات  اللجنة  ترحب   -٢٣
الطفل في االستماع إليه، وال سيما عن طريق التشاور مع ا<طفال في سياق إعداد تقرير الدولة الطرف، والمسح 
اxجراءات  <ن  قلقها  عن  مجدد�  اللجنة  تعرب  ذلك،  ومع  ا<طفال.  برلمانات  وإنشاء  للشباب،  الثاني  الوطني 
يزال  ال  الطفل  آراء  احترام  و<ن  إليه،  االستماع  في  الطفل  حق  على  منهجي  بشكل  تنص  ال  واxدارية  القانونية 
محدود� نظر� للمواقف المجتمعية التقليدية من ا<طفال، وال سيما الفتيات، في داخل ا<سرة والمجتمع بشكل 

عام.

تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم ١٢(٢٠٠٩) المتعلق بحق الطفل في االستماع إليه،   -٢٤
الذي يؤكد أن حق الطفل في التعبير بحرية عن رأيه يشكل أحد أهم العناصر في كرامة الطفل، وأن ا<سرة التي 
العمر،  من  ا<ولى  المراحل  منذ  الجد  مأخذ  آراؤه  فيها  تؤخذ  والتي  بحرية  آرائه  عن  يعّبر  أن  فيها  للطفل  يمكن 
وتوصي  ا<وسع.  المجتمع  في  إليه  االستماع  في  الحق  لممارسة  الطفل  يعّد  ما  وهي  مهم�،  نموذج�  تشّكل 

اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

في  إليه  االستماع  في  الطفل  بحق  تعترف  التي  للتشريعات  الفعال  التنفيذ  لضمان  تدابير  اتخـــاذ  (أ)       
ا<خصائيين  امتثال  لضمان  إجراءات  و/أو  ُنظم  وضع  ذلك  في  بما  الصلة،  ذات  القانونية  الدعاوى 

االجتماعيين والمحاكم لهذا المبدأ.

(ب)     إجـــراء بحوث لتحديد أهم القضايا من وجهة نظر ا<طفال، وسماع آرائهم بشأنها، ومعرفة مدى   
مراعاة آرائهم في القرارات التي ُتتخذ داخل ا<سرة وتؤثر في حياتهم، وتحديد القنوات القائمة أو 
الوطني  الصعيد  على  القرار  صنع  عملية  في  ا<كبر  التأثير  ممارسة  من  تمّكنهم  التي  المحتملة 

والمحلي.

(ج)      تنفيـذ برامـج وأنشطــة توعيـة لتعزيز مشاركة جميع ا<طفال بصورة هادفة وقائمة على التمكين   
الفتيات  إيالء  مع  الطلبة،  مجالس  ضمن  ذلك  في  بما  والمدارس،  المحلي  والمجتمع  ا<سرة  في 

وا<طفال في أوضاع هشة اهتمام� خاص�.

(9)

جيم- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و17-13 من االتفاقية)

الحق في الجنسية

كّن  إذا  أمهاتهن  جنسية  اكتساب  ا<ردنيات  ا<مهات  أطفال  على  متعذر�  يزال  ال  <نه  قلقة  اللجنة  تظل   -٢٥
متزوجات من غير أردنيين، ما قد يؤدي إلى حالة انعدام الجنسية، ويتسبب في معاناة هؤالء ا<طفال وأسرهم 
والرعاية  التعليم  بخدمات  لالنتفاع  مثًال  مؤهلين  غير  ُيعتبرون  إنهم  إذ  اقتصادية،  صعوبات  ومن  التمييز  من 
الجنسية  بأن  تفيد  التي  المصداقية  وذات  بأدلة  المدعومة  التقارير  بالغ  بقلق  اللجنة  وتالحظ  المدعومة.  الصحية 
بشكل  يقيمون  الذين  الفلسطينية  وا<سر  ا<طفال  عشرات  من  بالتقرير  المشمولة  الفترة  في  ُسحبت  ا<ردنية 

دائم في ا<ردن، على الرغم من التطمينات التي قدمها وفد الدولة الطرف أثناء الحوار.

تكرر اللجنة توصيتها إلى الدولة الطرف بمراجعة قانون الجنسية ا<ردنية رقم ٦ لعام ١٩٥٤ وتعديله بغية   -٢٦
ضمان تمتع ا<م ا<ردنية المتزوجة بغير أردني بحقها في منح جنسيتها <طفالها على قدم المساواة مع الرجل 
الالجئة  ا<سر  من  ا<ردنية  الجنسية  سحب  عن  الكف  على  أيض�  الطرف  الدولة  اللجنة  وتحث  تمييز.  ودون 
خفض  اتفاقية  إلى  االنضمام  في  الطرف  الدولة  تنظر  بأن  أيض�  اللجنة  وتوصي  ا<ردن.  في  المقيمة  الفلسطينية 

حاالت انعدام الجنسية لعام ١٩٦١.

) و39) أ دال- العنف ضد اoطفال (المواد 19 و24(3) و28(2) و34 و37(

العقاب البدني

ترحب اللجنة بالمبادرات التي تنّفذها الدولة الطرف مثل حملة "مع� نحو بيئة مدرسية آمنة" التي تهدف   -٢٧
إلى تعريف المعلمين با<ساليب التربوية اxيجابية. لكن اللجنة قلقة <ن الصيغة المعدلة من المادة ٦٢ من قانون 
العقوبات ال تزال تجيز للوالدين وا<وصياء إنزال ضروب تأديب بأطفالهم وفق "ما يبيحه العرف العام"، ما دامت ال 
تلحق بهم أذى بدني�، و<ن مسح السكان والصحة ا<سرية في ا<ردن لعام ٢٠١٢ أظهر أن ٨٩ في المائة من ا<طفال 

يتعرضون لضروب تأديب عنيفة.

تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم ٨(٢٠٠٦) المتعلق بحق الطفل في الحماية من   -٢٨
العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة الذي شددت فيه اللجنة على رفض جميع أشكال 
العنف ضد ا<طفال، مهما كانت طفيفة، وعلى أن صالحيات الوالدين ال ينبغي في أي حال من ا<حوال أن تقّوض 

حق الطفل في حمايته من العقاب البدني. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

حظر�  ا<ماكن  جميع  في  البدني  العقاب  وحظر  إبطاء  دون  العقوبات  قانون  من   ٦٢ المادة  إلغاء  (أ)        
قطعي�؛

بصورة  قضائية  دعاوى  وإقامة  فعاًال،  تنفيذ�  البدني  العقاب  تحظر  التي  القوانين  تنفيذ  ضمان  (ب)    
منهجية ضد َمن ُيعاقبون ا<طفال بدني�؛

ا<طفال  بمشاركة  االجتماعية  والتعبئة  والتوعية  العام  التثقيف  مجاالت  في  دائمة  برامج  وضع  (ج)     
البدني،  للعقاب  الضارة  والنفسية  البدنية  ا¦ثار  تعالج  الدين،  ورجال  المحلية  والمجتمعات  وا<سر 
في  وتشاركية  عنيفة  وغير  إيجابية  أشكال  وتعزيز  الممارسة،  تلك  من  العامة  المواقف  تغيير  بغية 

تنشئة ا<طفال وتأديبهم كبديل عن العقاب البدني؛

منع  استراتيجيات  تصميم  في  ا<طفال،  ذلك  في  بما  ككل،  المجتمع  ومشاركة  إشراك  ضمان  (د)     
معاقبة ا<طفال بدني� وتنفيذها.

(١٠) (١١)

اsيذاء واsهمال

سيما  وال  المنزلي،  للعنف  التصدي  صعيد  على  الطرف  الدولة  اتخذتها  التي  بالخطوات  اللجنة  ترحب   -٢٩
اعتماد قانون الحماية من العنف ا<سري رقم ٦ لسنة ٢٠٠٨، والخطة االستراتيجية الوطنية لحماية ا<سرة والوقاية 
لثبوت  عميق  بقلق  تشعر  اللجنة  لكن  المنزلي.  العنف  حاالت  لتتّبع  نظام  وإنشاء   ،٢٠٠٥-٢٠٠٩ لlعوام  العنف  من 
قصور تلك التدابير عن االستجابة للشواغل الكثيرة التي أعربت عنها اللجنة في عام ٢٠٠٦، وهو ما يتضح من استمرار 

وقوع ا<طفال، وال سيما الفتيات، ضحايا ل¯يذاء واxهمال على نطاق واسع.

 ،٣/CRC/C/JOR/CO)  ٢٠٠٦ عام  من  توصياتها  لتنفيذ  ا<ولوية  من  مزيد  منح  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣٠
وسوء  المنزلي  العنف  عن  وطنية  دراسة  إجراء  بضرورة  المتعلقة  التوصيات  وبخاصة  فعاًال،  تنفيذ�   (٥٥ الفقرة 
ووضع  وطبيعتها،  وأسبابها  المشكلة  هذه  نطاق  تقييم  أجل  من  ا<سرة  داخل  وإيذائهم  ا<طفال  معاملة 
وسوء  ا<طفال  إيذاء  حاالت  لتحديد  فعال  نظام  ووضع  له،  والتصدي  المنزلي  العنف  لمنع  شاملة  استراتيجية 

معاملتهم واxبالغ عنها وإدارتها. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيض� على ما يلي:

أحكام  أي  وإلغاء  الزوجي،  االغتصاب  فيها  بما  المنزلي،  العنف  أشكال  جميع  يجّرم  قانون  اعتماد  (أ)       
قانونية تتسامح مع مرتكبي العنف المنزلي، وذلك على وجه ا<ولوية؛

(ب)     إنشاء قاعدة بيانات وطنية عن جميع حاالت العنف المنزلي المترّكب ضد ا<طفال؛  

والعادات  والتقاليد  المواقف  لتغيير  عملية  تدابير  واتخاذ  واxيذاء،  للعنف  الجذرية  ا<سباب  معالجة  (ج)      
والممارسات السلوكية التي كثير� ما تبرر العنف المنزلي، وال سيما ضد الفتيات؛

والتصدي  وإهمالهم،  ا<طفال  وإيذاء  المنزلي  العنف  منع  إلى  الرامية  المجتمعية  البرامج  تشجيع  (د)       
المحلي  المجتمع  وأفراد  والمتطوعين  السابقين  الضحايا  إشراك  منها  بطرق  المشاكل  لهذه 

ودعمهم في مجال التدريب؛

(ه)     ضمــان تقديم مستــوى مالئـــم من المساعدة الطبيــــة والقانونيـــة والنفسية والسكن لlطفال   
به  تعّهدت  الذي  االلتزام  مع  يتماشى  بما  اxيواء  دور  عدد  وزيادة  المنزلي،  العنف  ضحايا  والنساء 

الدولة الطرف في االستعراض الدوري الشامل لعام ٢٠٠٩ (A/HRC/٢٩/١١، الفقرة ٩٢-٢١)؛

(و)       تقديم معلومات مفصلة في تقريرها الدوري المقبل عن التدابير المتخذة للتصدي للعنف المنزلي   
ونتائج تلك التدابير.

االستغالل الجنسي واsيذاء الجنسي

تشعر اللجنة بقلق عميق <ن المادة ٣٠٨ من قانون العقوبات تتيح لمرتكبي جريمة االغتصاب اxفالت من   -٣١
العقاب إذا تزوجوا من الفتاة التي اعتدوا عليها. ويساور اللجنة قلق أيض� <ن المادة ٣١٠ من قانون العقوبات تتيح 
اللجنة  وتشعر  ا<خالق".  بفساد  "معروفة  ُتعتبر  الفتاة  كانت  إذا  العقاب  من  اxفالت  الجنسي  اxيذاء  لمرتكبي 
بالقلق أيض� <ن تشريعات الدولة الطرف ال تحمي الفتيان من اxيذاء الجنسي واالستغالل الجنسي، وال تنص على 

أحكام تتناسب مع خطورة الجرائم الجنسية المرتبكة ضد ا<طفال.

وجميع  العقوبات  قانون  من  و٣١٠   ٣٠٨ المادتين  إلغاء  في  التعجيل  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣٢
ا<حكام القانونية التي يمكن استخدامها للتساهل مع المعتدين على ا<طفال جنسي�. وينبغي للدولة الطرف 
الجنسي  اxيذاء  أشكال  جميع  من  الفتيان،  فيهم  بمن  ا<طفال،  لجميع  الكاملة  الحماية  تضمن  أن  أيض� 

واالستغالل الجنسي. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيض� على ما يلي:

(أ)       وضع آليات وإجراءات ومبادئ توجيهية لضمان إلزامية اxبالغ عن حاالت إيذاء ا<طفال واستغاللهم   
جنسي�؛

ا<طفال  لجميع  وفعالة  لlطفال  ومواتية  وسرية  إليها  الوصول  يسهل  إبالغ  قنوات  توفر  ضمان  (ب)     
لتمثيل  قانوني  وصي  أو  الوالدين  أحد  وجود  يوِجب  الذي  الشرط  وإلغاء  االنتهاكات،  هذه  ضحايا 

الطفل الضحية؛

(ج)      تنفيذ أنشطة توعية لمكافحة الوصم االجتماعي لضحايا االستغالل الجنسي واxيذاء الجنسي، بما   
في ذلك سفاح المحارم؛

الضحايا وفق�  التعافي وإعادة اxدماج االجتماعي لlطفال  (د)     ضمان وضع برامج وسياسات من أجل   
<غراض  لlطفال  الجنسي  االستغالل  لمكافحة  العالمي  المؤتمر  اعتمدها  التي  الختامية  للوثائق 
بالبرازيل،  جانيرو  دي  وريو  باليابان،  ويوكوهاما  ستوكهولم،  في  و٢٠٠٨  و٢٠٠١   ١٩٩٦ ا<عوام  في  تجارية 

على التوالي.

الممارسات الضارة

الفتيات،  آالف  وزواج  الطرف،  الدولة  في  القاصرات  الفتيات  زواج  حاالت  في  الزيادة  إزاء  قلقة  اللجنة  تزال  ال   -٣٣
منهن من لم تتجاوز الخامسة عشرة، كل سنة نتيجة اxفراط في اللجوء إلى االستثناءات من السن الدنيا للزواج، 
والسلطة التقديرية الواسعة الممنوحة لقاضي القضاة وا<وصياء القانونيين في ذلك الصدد. ويساور اللجنة قلق 
بشكل خاص <ن حاالت الفقر وحاالت الحمل خارج إطار الزواج غالب� ما تؤدي في الممارسة الواقعية إلى إجازة هذا 

الزواج.

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فاعلة لوضع حد لممارسة الزواج المبكر والقسري. كما تكرر   -٣٤
CRC/C/-) المبكر الزواج  عن  الناشئة  الكثيرة  السلبية  با¦ثار  توعية  حمالت  الطرف  الدولة  تنّفذ  بأن  توصيتها  اللجنة 

JOR/CO/٣، الفقرة ٢٨).

الوصول إلى العدالة وسبل االنتصاف

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعلومات التي قدمها الوفد وتفيد بأن من المتعذر على ا<طفال دون سن   -٣٥
الخامسة عشرة تقديم شكاوى بشأن انتهاكات حقوقهم إذا لم يكن الوالدان أو ا<وصياء القانونيون موجودين 

لمساعدتهم. ويساور اللجنة القلق أيض� إزاء االفتقار إلى آليات لدعم ا<طفال في اxبالغ عن ادعاءاتهم.

وسبل  العدالة  إلى  ا<طفال  وصول  لضمان  الالزمة  التدابير  جميع  اتخاذ  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣٦
واسع  بشكل  عنها  ومعلن  آمنة  إبالغ  آليات  وضع  أمور،  جملة  بين  من  الطرف،  للدولة  وينبغي  الفعالة.  االنتصاف 
الصحة  مجاَلي  في  مساَعدة  خدمات  ا¦ليات  هذه  تترافق  وأن  ا<طفال،  لفائدة  إليها  الوصول  ويسهل  وسرية 
العامة والدعم االجتماعي، وإلغاء شرط حضور والد الطفل لمساعدته في تقديم الشكوى. وتحث اللجنة الدولة 
ووضع  واضحين،  وتدريب  توجيه  على  ا<طفال  شكاوى  يتلقون  الذين  ا<شخاص  حصول  ضمان  على  أيض�  الطرف 

إجراءات تحقيق مراعية للطفل.

هاء- البيئة اoسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و11-9 و18(1 و2) و20 و21 و25 و27(4))

البيئة اoسرية   

CRC/C/-) تكرر اللجنة قلقها <ن القانون ما زال ال يوزع المسؤوليات الوالدية بالتساوي بين ا¦باء وا<مهات  -٣٧
JOR/CO/٣، الفقرة ٤٩)، نظر� الستمرار تطبيق أحكام تمييزية من قانون ا<حوال الشخصية المؤقت لسنة ٢٠١٠. كما

(١٢)

يساور اللجنة قلق إزاء ما يلي:

(أ)        مع أن القانون فرض قيود� معّينة على تعدد الزوجات، فإنه ال يزال يجيزه، وهذه حالة تتعارض مع   
كرامة النساء والفتيات الالتي يدخلن هذا الزواج، وتؤثر سلب� في ا<طفال؛

تمتعهم  دون  يحول  ما  مسلم،  غير  ورجل  مسلمة  المرأة  المولودين  با<طفال  القانون  يعترف  ال  (ب)      
بجميع حقوقهم على قدم المساواة مع ا<طفال ا¦خرين؛

(ج)       في حالة الطالق، تمنح المادة ١٧٣ من قانون ا<حوال الشخصية المؤقت ا<م حضانة أطفالها حتى   
بلوغهم سن الخامسة عشرة، ولكن فقط حتى سن السابعة إذا كانت غير مسلمة.

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تقاسم ا<مهات وا¦باء المسؤولية عن أطفالهم بالتساوي، عمًال   -٣٨
بالفقرة ١ من المادة ١٨ من االتفاقية، وعلى ضمان عدم تمييز القوانين ضد الطفلة. وتحث اللجنة الدولة الطرف 

أيض� على ما يلي:

النساء  ضد  تميز  التي  ا<حكام  جميع  إلغاء  وضمان  المؤقت  الشخصية  ا<حوال  قانون  تنقيح  (أ)   
والفتيات وتؤثر سلب� في أطفالهن، كتلك التي تجيز تعدد الزوجات؛

غير  ورجل  مسلمة  امرأة  بين  زواج  من  المولودين  ا<طفال  ضد  التمييز  أشكال  من  شكل  أي  منع  (ب)   
مسلم، والقضاء عليها؛

لمبدأ  وفق�  القرارات  جميع  اتخاذ  ضمان  بغية  الطفل،  بحضانة  المتعلقة  تشريعاتها  مراجعة  (ج)   
تمّيز  التي  ا<حكام  وإلغاء  االتفاقية،  من  و١٢   ٣ المادتين  مع  تمشي�  وذلك  الفضلى،  الطفل  مصالح 

ضد ا<طفال <مهات غير مسلمات.

أسرية اoطفال المحرومون من بيئة 

أول  وإنشاء   ،٢٠٠٩ لسنة   ٤٩ رقم  اxيوائية  ا<طفال  رعاية  دور  وإدارة  ترخيص  نظام  باعتماد  اللجنة  ترحب   -٣٩
برنامج xيواء ا<طفال في محافظة الزرقاء. لكن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم انخفاض عدد ا<طفال المودعين 
في  كثيرة  أحيان  في  المتزوجات  غير  ا<مهات  أطفال  إيداع  وإزاء  بالتقرير،  المشمولة  الفترة  أثناء  مؤسسات  في 
ا<طفال  يجعل  ما  بعد،  سليم  نحو  على  اxيواء  برنامج  تنظيم  لعدم  أيض�  قلق  اللجنة  ويساور  مؤسسات. 

المحرومين من بيئتهم ا<سرية عرضة ل¯يذاء واxهمال.

تتخذ  بأن  وتوصيها  لlطفال،  البديلة  للرعاية  التوجيهية  المبادئ  إلى  الطرف  الدولة  انتباه  اللجنة  تلفت   -٤٠
تدابير فاعلة للتسريع في االنتقال من إيداع ا<طفال في أطر الرعاية المؤسسية إلى الرعاية ا<سرية، وأن تعزز في 
سبيل ذلك جهودها لوضع نظام لكفالة ا<طفال المحرومين من أسرهم يكون خاضع� للوائح تنظيمية جيدة. 

وينبغي للدولة الطرف أيض� ما يلي:

(١٣)

(أ)       ضمان تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية المناسبة لمراكز الرعاية البديلة وخدمات حماية   
في  إدماجهم  وإعادة  فيها  المودعين  ا<طفال  تأهيل  إعادة  تيسير  أجل  من  الصلة  ذات  الطفل 

المجتمع إلى أقصى حد ممكن؛

(ب)     تقديم الدعم لlمهات غير المتزوجات لتمكينهن من رعاية أطفالهن، وتنظيم حمالت توعية من   
أجل القضاء على الوصم االجتماعي المرتبط بالحمل خارج إطار الزواج؛

(ج)     العمـل على توفيـر ضمانـات مناسبــة ومعايــير واضحــــة تستند إلى احتياجات الطفل ومصالحه   
الفضلى من أجل اتخاذ قرار بشأن إيداعه في أطر الرعاية البديلة من عدمه؛

(د)     ضمان إجراء مراجعة دورية لحاالت إيداع ا<طفال في أطر الرعاية البديلة وفي المؤسسات، ورصد   
جودة الرعاية فيها، بطرق منها توفير قنوات يسهل الوصول إليها من أجل اxبالغ عن سوء معاملة 

ا<طفال ورصده وتصحيحه.

واو-  اsعاقة والصحة اoساسية والرعاية االجتماعية (المواد 6 و18(3) و23 و24 و26 و
27(3-1) و33)

اoطفال ذوو اsعاقة

ا<على  المجلس  وإنشاء   ٢٠٠٧ لسنة   ٣١ رقم  المعوقين  ا<شخاص  حقوق  قانون  باعتماد  اللجنة  ترحب   -٤١
لكنها  اxعاقة (٢٠٠٧-٢٠١٥).  ذوي  لlشخاص  الوطنية  االستراتيجية  اعتماد  عن  فضًال  المعوقين،  ا<شخاص  لشؤون 

تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ)       عدم استخـدام المــادة ٢ من القانــون رقم ٣١ تعريف اxعاقة الوارد في اتفاقية حقوق ا<شخاص   
ذوي اxعاقة، وإنما اعتمادها نموذج� طبي� ل¯عاقة؛

(ب)     محدودية البيانات المتاحة عن ا<طفال ذوي اxعاقة؛  

بصورة  إّال  إدماجهم  تعزز  ال  خاصة  صفوف  في  الحاالت  معظم  في  اxعاقة  ذوي  ا<طفال  وضع  (ج)       
محدودة نظر� لمحدودية التدابير المتخذة لتطوير التعليم الجامع؛

(د)       عدم حصول الغالبية العظمى من ا<طفال ذوي اxعاقة وا<طفال الذين يعانون من صعوبات في   
مختصين،  وموظفين  اجتماعيين  وأخصائيين  معلمين  وجود  مثل  مناسب،  دعم  على  التعلم 

لضمان إدماجهم إدماج� فعاًال في المدارس العادية؛

(ه)     استمرار ّشح التدابير الرامية إلى إدماج ا<طفال ذوي اxعاقة في ا<نشطة الترفيهية والثقافية في   
الدولة الطرف.

في ضوء المادة ٢٣ من االتفاقية وتعليق اللجنة العام رقم ٩(٢٠٠٦) المتعلق بحقوق ا<طفال المعوقين،   -٤٢
هذا  وتعزيز  اxعاقة  مع  التعامل  في  اxنسان  حقوق  على  القائم  النهج  اعتماد  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث 
وبأن  المجتمع،  يضعها  التي  والمواقفية  البيئية  الحواجز  في  تكمن  المعيقة  العوامل  بأن  يعترف  الذي  النهج 
في  فاعلين  ومساهمين  مشاركين  يصبحوا  أن  وبمقدورهم  الخاصة  حقوقهم  اxعاقة  ذوي  ا<طفال  لجميع 

المجتمع. وينبغي للدولة الطرف ما يلي:

(١٤)

(١٦) (١٧) (١٨) (١٩) (٢٠) (٢١) (٢٢) (٢٣) (٢٤)

(٢٥) (٢٦) (٢٧) (٢٨) (٢٩) (٣٠) (٣١) (٣٢) (٣٣) (٣٤) (٣٥)

مع  التعامل  في  االجتماعي  النموذج  يعكس  بما   ٢٠٠٧ لسنة   ٣١ رقم  القانون  من   ٢ المادة  تعديل  (أ)       
اxعاقة؛

نظر�   ،٢٠١٤ لعام  الوطني  التعداد  إطار  في  اxعاقة  ذوي  ا<طفال  عن  مالئمة  بيانات  جمع  تنظيم  (ب)     
<هميتها في وضع برامج وسياسات لهم؛

(ج)       وضـع سياسـة شامـلة من أجـل تطـوير التعليـم الجامع وضمان منحه ا<ولوية على إيداع ا<طفال   
العقلية  اxعاقات  ذوي  ا<طفال  إلى  خاص  بشكل  االلتفات  مع  متخصصة،  مؤسسات  في 

والمتعددة؛

(د)      تشغيل أعداد كافية من المعلمين والمهنيين المتخصصين لتقديم الدعم الفردي لlطفال في   
جميع المدارس، وضمان تدريب جميع المهنيين تدريب� مناسب� ليتمكن جميع ا<طفال ذوي اxعاقة 

من التمتع بصورة فعالة بحقهم في تعليم جامع ذي جودة؛

(ه)     اتخاذ جميع التدابير الالزمة لضمان إدماج ا<طفال ذوي اxعاقة في ا<نشطة الترفيهية والثقافية؛  

الوصم  مكافحة  أجل  من  وا<سر  العامة  وجمهور  الحكومة  تستهدف  توعية  حمالت  تنفيذ  (و)     
االجتماعي والتحامل اللذين يعاني منهما ا<طفال ذوو اxعاقة، وتعزيز صورة إيجابية عن ا<طفال 

والبالغين ذوي اxعاقة؛

(ز)       النظر في التصديق على البروتوكول االختياري التفاقية حقوق ا<شخاص ذوي اxعاقة.  

الصحة والخدمات الصحية

عن  فضًال  ا<طفال،  ووفيات  النفاسية  الوفيات  خفض  صعيد  على  المحرز  الكبير  بالتقدم  اللجنة  ترحب   -٤٣
اعتراف الدولة الطرف بالحاجة إلى مزيد من الجهود لخفض معدل وفيات ا<طفال دون سن الخامسة. وتالحظ 
اللجنة باهتمام أيض� إقرار قانون الضمان االجتماعي المؤقت رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ الذي يمنح ا<طفال الحق في التمتع 

بعدد من إعانات الضمان االجتماعي. لكن قلق� بالغ� يساور اللجنة لما يلي:

(أ)        المعدالت المفزعة لسوء التغذية بين ا<طفال في مخيم الزعتري؛  

(ب)     سـوء التغذيـة الـذي ال يزـال يؤثـر بصـورة أكبـر في ا<طفـال الذيـن يعيشـون في المناطــــــق النائية   
وا<طفال المنتمين <فقر الشرائح السكانية؛

(ج)       ا<مراض المعدية التي ال تزال ا<سباب الرئيسية لمراضة ا<طفال؛  

(د)       تغطية جميع ا<طفال بالتأمين الصحي التي لم تتحقق بعد.  

يمكن  صحي  مستوى  بأعلى  التمتع  في  الطفل  حق  بشأن   (٢٠١٣)١٥ رقم  العام  اللجنة  تعليق  ضوء  في   -٤٤
بلوغه، توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف حصول جميع ا<طفال بالتساوي على خدمات صحية ذات جودة 
ا<طفال  سيما  وال  وتهميش�،  حرمان�  الحاالت  أشد  في  لlطفال  ا<ولوية  منح  إلى  تهدف  تدابير  اعتماد  طريق  عن 
تتخذ  أن  أيض�  الطرف  للدولة  وينبغي  المعدية.  وا<مراض  ا<طفال  تغذية  لسوء  التصدي  طريق  وعن  الالجئين، 

التدابير الالزمة من أجل شمول جميع ا<طفال بالتأمين الصحي على النحو الواجب.

صحة المراهقين

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تجريم اxجهاض في جميع الحاالت بموجب المادة ٣٢١ من قانون العقوبات،   -٤٥
ويساور  للخطر.  حياتهن  تعّرض  مأمونة  غير  بطريقة  الخفاء  في  اxجهاض  إلى  المراهقات  لجوء  إلى  يؤدي  ما 
اللجنة قلق أيض� إزاء عدم توفر معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين صحة المراهقين، بما 

في ذلك عن طريق التثقيف في مجال الصحة الجنسية واxنجابية وتحسين خدمات الصحة العقلية للشباب.

في ضوء تعليق اللجنة العام رقم ٤(٢٠٠٣) المتعلق بصحة المراهقين ونمّوهم في إطار اتفاقية حقوق   -٤٦
الطفل وتعليقها العام رقم ١٥(٢٠١٣) المتعلق بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، تحث 
اللجنة الدولة الطرف على أن تزيل صفة الجرم عن اxجهاض، وأن تراجع تشريعاتها، بشكل خاص من أجل كفالة 
دائم�.  واحترامها  اxجهاض  قرارات  في  ا<طفال  آراء  سماع  تضمن  وأن  الحوامل،  للمراهقات  الفضلى  المصالح 
شاملة  سياسة  الطرف  الدولة  تعتمد  بأن  وتوصي   (٦٥ الفقرة   ،٣/CRC/C/JOR/CO) السابقة بتوصيتها  اللجنة  وتذّكر 
في  واxنجابية  الجنسية  الصحة  مجال  في  التثقيف  إدراج  تضمن  وبأن  واxنجابية،  الجنسية  المراهقين  لصحة 
وا<مراض  المبكر  الحمل  منع  على  بتركيز  والمراهقين،  المراهقات  لفائدة  وتوجيهه  اxلزامية  المدرسية  المناهج 

المنقولة جنسي�.

اsيدز وفيروس نقص المناعة البشرية

البشرية/اxيدز  المناعة  نقص  فيروس  مكافحة  بشأن  الوطنية  االستراتيجية  بالخطة  اللجنة  ترحب   -٤٧
بفيروس  المعرفة  إلى  كبير  بشكل  عموم�  والسكان  المراهقين  افتقار  استمرار  بقلق  تالحظ  أنها  غير   ،(٢٠١٢-٢٠١٦)
المشورة  خدمات  إلى  والفتيات  النساء  وصول  تعّذر  إزاء  أيض�  بالقلق  اللجنة  وتشعر  البشرية/اxيدز.  المناعة  نقص 
ل¯صابة  عرضة  ا<شد  الفئات  على  الذكرية  الواقيات  توزيع  ضمان  وعدم  الحوامل،  رعاية  عيادات  في  والفحص 

بالفيروس، بمن في ذلك المراهقون.

وحقوق  البشرية/اxيدز  المناعة  نقص  بفيروس  المتعلق   (٢٠٠٣)٣ رقم  العام  اللجنة  تعليق  ضوء  في   -٤٨
الطفل، توصي اللجنة بأن تحّسن الدولة الطرف إمكانية الحصول على معلومات وخدمات ذات جودة ومناسبة 
بأن  اللجنة  وتوصي  واxنجابية.  الجنسية  والصحة  البشرية/اxيدز  المناعة  نقص  فيروس  مجال  في  ا<طفال  لسن 
بين  المشترك  المتحدة  ا<مم  برنامج  منها  جهات  من  التقنية  المساعدة  ذلك  سبيل  في  الطرف  الدولة  تلتمس 

منظمات ا<مم المتحدة لمكافحة اxيدز ومنظمة ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

المستوى المعيشي

ترحب اللجنة بالتقدم الهام الذي أحرزته الدولة الطرف على صعيد التنمية البشرية، لكنها تشعر بالقلق   -٤٩
<ن وطأة الفقر في الدولة الطرف تطال ا<طفال أكثر من غيرهم بكثير، و<ن صندوق المعونة الوطنية ما زال ال 
في  العجز  تقليص  إلى  تهدف  مالية  سياسات  اعتماد  <ن  أيض�  بالقلق  اللجنة  وتشعر  كاٍف.  بشكل  يشملهم 
الفترة  في  الفقر  مكافحة  صعيد  على  الطرف  الدولة  أحرزته  الذي  التقدم  في  سلب�  أّثر  الوطنية  الميزانية 
المشمولة بالتقرير. ويساور اللجنة قلق كذلك <ن الكثير من ا<سر الفلسطينية تعيش في فقر في الدولة الطرف 
وضع  إلى  تفتقر  كونها  المجانية  ا<ساسية  الخدمات  أو  الوطنية  المعونة  صندوق  من  االستفادة  عليها  ويتعذر 

قانوني.

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إجراء مشاورات محددة ا<هداف مع ا<سر وا<طفال ومنظمات   -٥٠
االستراتيجيات  تعزيز  أجل  من  ا<طفال  فقر  مسألة  بشأن  الطفل  حقوق  مجال  في  الناشطة  المدني  المجتمع 
منح  تضمن  أن  أيض�  الطرف  للدولة  وينبغي  الفقر.  من  الحد  خطة  في  الطفل  حقوق  إعمال  إلى  الرامية  والتدابير 
ا<طفال الذي يعيشون في فقر ا<ولوية في صندوق المعونة الوطنية وإجراء تقييمات ٣<ثر السياسات والتدابير 
الهادفة إلى تقليص العجز في الميزانية الوطنية على ا<طفال. وتحث اللجنة الدولة الطرف على معالجة الوضع 
لlطفال  المجانية  ا<ساسية  الخدمات  تقديم  وضمان  فيها،  تقيم  التي  الفلسطينية  لlسر  القانوني 

الفلسطينيين وشمولهم في صندوق المعونة الوطنية.

زاي- التعليم واoنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28 و29 و30 و31)

التعليم، بما يشمل التدريب والتوجيه المهنيين

معدل  من  للحد  بالتقرير  المشمولة  الفترة  في  الطرف  الدولة  بذلتها  التي  الجهود  بارتياح  اللجنة  تالحظ   -٥١
التسرب وتطوير التعليم المبكر. لكنها ال تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

عن  فضًال  أردنيين،  غير  وآباء  أردنيات  <مهات  ا<طفال  بينهم  ومـن  ا<ردنييـن،  غيـر  ا<طفـال  تعـرض  (أ)       
ا<حيان،  بعض  في  ا<ردنية،  الجنسية  منهم  ُسحبت  ممن  فلسطيني  أصل  من  لوالدين  ا<طفال 
غير  وهم  الحكومية،  والثانوية  االبتدائية  بالمدارس  بالتحاقهم  يتعلق  فيما  تمييزية  لممارسات 

مؤهلين لالستفادة من التعليم العام المجاني؛

(ب)     محدودية فرص وصول الشابات المتزوجات إلى نظام التعليم؛  

(ج)       مالحظة زيادة في عدد الطالب، وال سيما الفتيان، الذين تسربوا من المدارس <سباب اقتصادية على   
مدار ا<عوام ا<خيرة؛

(د)      استمرار انتشار العنف في المدارس على نطاق واسع، وال سيما ضد ا<طفال ¦باء غير أردنيين.  

تحث اللجة الدولة الطرف على ما يلي:  -٥٢

(أ)       اتخاذ تدابير فورية لضمان تمتع جميع ا<طفال الذين يعيشون فيها بحقهم في تعليم ابتدائي   
مجاني دون تمييز، وتحقيق� لذلك، تعديل التشريعات والتصدي للممارسات التي تؤدي إلى التمييز 

ضد ا<طفال من أصل فلسطيني وا<طفال <مهات أردنيات وآباء غير أردنيين؛

(ب)    ضمان دعم المراهقات الحوامل وا<مهات المراهقات ومساعدتهن على مواصلة تعليمهن في   
المدارس العادية؛

(ج)       اتخاذ التدابير الالزمة لتحسين القدرة على الوصول إلى التعليم وتحسين جودته، وتوفير تدريب ذي   
جودة للمعلمين، بتركيز خاص على المناطق الريفية بغية التصدي لمشكلة التسرب من المدرسة؛

(د)      مواصلة التوسع في تعليم الطفولة المبكرة وفق سياسة شاملة وكلية لرعاية الطفولة المبكرة   
ونمائها.

أهداف التعليم

ترحب اللجنة بالمبادرات الرامية إلى تعميم المنظور الجنساني في التعليم التي وردت في تقرير الدولة   -٥٣
بالقلق  تشعر  لكنها  السلبية.  النمطية  الصور  تتحدى  للمعلمين  وأدلة  مدرسية  كتب  تطوير  وبخاصة  الطرف، 
صورتهن  تقوض  التي  الفتيات،  ضد  الراسخة  السلبية  النمطية  الصور  الستمرار  التصدي  عن  المبادرات  هذه  لقصور 

عن أنفسهن. كما تأسف اللجنة لعدم بذل جهود كافية لتطوير التعليم في مجاَلي التسامح والسالم.

على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث  التعليم،  بأهداف  المتعلق   (٢٠٠١)١ رقم  العام  اللجنة  تعليق  مراعاة  مع   -٥٤
تعزيز الجهود التي تبذلها لتعميم المناهج التعليمية غير القائمة على صور نمطية التي تتصدى لlسباب البنيوية 
جميع المستويات. وتوصي  للتمييز الجنساني، وتعزيز الفرص التعليمية واxنجاز التعليمي للفتيات والفتيات على 
المناهج  في  والسالم  التسامح  مجاَلي  في  التثقيف  xدماج  جهودها  الطرف  الدولة  تكثف  بأن  أيض�  اللجنة 

المدرسية.

حاء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب)-(د) و
(38-40

اoطفال ملتمسو اللجوء واoطفال الالجئون

تثني اللجنة على الدولة الطرف لجميع التدابير التي اتخذتها من أجل التعامل مع التدفق الهائل لالجئين   -٥٥
من  العاملين  ا<طفال  بشؤون  الخاصة  الوطنية  اللجنة  إنشاء  ذلك  في  بما  ا<طفال،  من  ونصفهم  السوريين، 
الالجئين السوريين. لكن اللجنة قلقة إزاء استمرار تعّذر حصول معظم ا<طفال الالجئين السوريين على التعليم، 
القسري،  والزواج  المنزلي  للعنف  النطاق  الواسع  واالنتشار  العمل  في  واالستغالل  التغذية  لسوء  تعرضهم  وإزاء 
التي  المعاملة  إزاء  أيض�  عميق  قلق  اللجنة  ويساور  أردنيين.  شرطة  أفراد  إلى  المنسوبة  العنف  حاالت  بعض  وإزاء 

تتلقاها ا<سر وا<طفال من الالجئين الفلسطينيين الفاّرين من الجمهورية العربية السورية، وبخاصة ما يلي:

(أ)        الموقف الذي تعتمــده السلطات مـنذ كانــــون الثانــي/يناير ٢٠١٣ المتمثل في منع منهجي لدخول   
ا<سر الالجئة الفلسطينية الفاّرة من الجمهورية العربية السورية، فضًال عن ترحيل عشرات ا<طفال 

الفلسطينيين الذين دخلوا البلد وإعادتهم إلى الجمهورية العربية السورية؛

(ب)     حاالت ُمنعت فيها أمهات فلسطينيات فررن من الجمهورية العربية السورية من دخول ا<ردن، في   
حين ُسمح <زواجهن وأطفالهن السوريين بالدخول؛

(ج)     حـاالت ُسمـح فيهـا <طفال أصيـــبوا في الجمهـورية العربيــة السورية بدخول ا<ردن لتلقي العالج   
إلى  جرحى  فلسطينيون  أطفال  فيها  ُرّحل  وحاالت  بالدخول،  <سرهم  التصريح  دون  لكن  الطبي 

الجمهورية العربية السورية، في حين ُسمح <مهاتهم ا<ردنيات بالبقاء في الدولة الطرف.

ا<وضاع  لتحسين  محددة  برامج  وتنفيذ  المالئمة  التدابير  جميع  اتخاذ  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٥٦
والرعاية  التعليم  على  الحصول  على  قدرتهم  منها  أمور  جملة  وضمان  السوريين،  الالجئين  لlطفال  المعيشية 
الصحية والتغذية الجيدة، وحمايتهم من شتى أشكال االستغالل في العمل والعنف، وممارسات الزواج القسري 
أو المبكر فيما يتعلق بالفتيات الصغيرات. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان عدم منع أي طفل الجئ 
فلسطيني فاّر من الجمهورية العربية السورية من دخول ا<ردن أو ترحيله ليعود إلى الجمهورية العربية السورية، 
وعلى ضمان أن يعامل هؤالء ا<طفال أسوًة با<طفال السوريين في الدولة الطرف. وتوصي اللجنة أيض� بأن تصّدق 

الدولة الطرف على االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين لعام ١٩٥١ وبروتوكولها لعام ١٩٦٧.

االستغالل االقتصادي، بما في ذلك عمل اoطفال

ترحب اللجنة بمشروع "مكافحة عمل ا<طفال عن طريق التعليم" الذي أطِلق في تشرين الثاني/نوفمبر   -٥٧
٢٠٠٨، فضًال عن تعيين عشرين ضابط ارتباط في مجال عمل ا<طفال في عام ٢٠١٠، لكنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

وتجارة  الجملة  تجارة  قطاعات  في  العمل  في  رئيسي،  بشكل  فتيان  وهم  ا<طفال،  آالف  استمرار  (أ)        
التجزئة والزراعة، وانتشار عمل ا<طفال على نطاق واسع بين الالجئين السوريين؛

(ب)    مواجهة عدد من الفتيات الالتي يشتغلن عامالت منزليات أوضاع� قاسية، وتعّرضهن بشكل كبير   
ل¯يذاء البدني والجنسي؛

(ج)      تعزيز وحدة عمل ا<طفال لم يؤّد إلى زيادة اxدانات بحق مستغّلي ا<طفال.  

تحث اللجنة الدولة الطرف على تسريع جهودها للقضاء على عمل ا<طفال. وينبغي للدولة الطرف منح   -٥٨
منزليات.  عامالت  يشتغلن  الالتي  الفتيات  وبخاصة  ا<طفال،  عمل  أشكال  أسوأ  من  ا<طفال  النتشال  ا<ولوية 
بأن  أيض�  اللجنة  وتوصي  اقتصادي�.  ا<طفال  مستغّلي  ضد  قضائية  دعاوى  تحريك  ضمان  الطرف  للدولة  وينبغي 
تصّدق الدولة الطرف على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ١٨٩(٢٠١١) المتعلقة بالعمل الالئق للعمال المنزليين، 

وبأن تواصل التماس مساعدة البرنامج الدولي للقضاء على عمل ا<طفال.

أطفال الشوارع

تأسف اللجنة إزاء استمرار ضعف المعرفة فيما يتعلق بظاهرة ا<طفال العاملين في الشوارع وحالتهم،   -٥٩
الشوارع  أطفال  على  القبض  إلقاء  في  الشرطة  استمرار  إزاء  خاص  بقلق  اللجنة  وتشعر  السابقة.  توصياتها  رغم 
واضحة  استراتيجية  إلى  االفتقار  استمرار  وإزاء  ذووهم،  يكفلهم  أن  إلى  الزمن  من  قصيرة  فترات  واحتجازهم 

xعادة تأهيل أولئك ا<طفال وتلبية احتياجاتهم.

مّدهم  بل  الشوارع واحتجازهم،  إلقاء القبض على أطفال  عدم  الطرف على ضمان  اللجنة الدولة  تحث   -٦٠
واللباس  التغذية  من  يكفيهم  بما  وتزويدهم  معهم،  العمل  على  مدربين  مرشدين  طريق  عن  بالمساعدة 
والمأوى، فضًال عن الخدمات االجتماعية والصحية، بما فيها خدمات التعافي وإعادة اxدماج االجتماعي، والفرص 
ما  بحسب  الكامل،  نمائهم  دعم  بغية  الحياتية  المهارات  على  والتدريب  المهني  التدريب  تشمل  التي  التعليمية 

أوصت به اللجنة سابق�.

بيع اoطفال واالتجار بهم واختطافهم

االتجار  لمنع  الوطنية  واالستراتيجية   ،٢٠٠٩ لسنة   ٩ رقم  بالبشر  االتجار  منع  قانون  باعتماد  اللجنة  ترحب   -٦١
ا<طفال  اعتبار  يمكن  ال  أنه  إلى  الحوار  أثناء  اxشارة  وتالحظ  عملها.  وإطار   ٢٠١٠ آذار/مارس  في  ُأطِلقت  التي  بالبشر 
ضحايا االتجار جناة، لكنها تشعر بقلق بالغ إزاء اعتراف الوفد باحتمال إيداع ا<طفال الضحايا في مرافق االحتجاز 
لlطفال  وعبور  وجهة  بلد  تزال  ال  الطرف  الدولة  <ن  أيض�  قلق  اللجنة  ويساور  لهم.  ملجأ  توفر  لعدم  نظر� 
الفترة  في  بالبشر  االتجار  بجرائم  المدانين  ا<شخاص  عدد  و<ن  با<شخاص،  الجنسي  واالتجار  للسخرة  المعرضين 
خدمات  إلى  الضحايا  معظم  أحيل  إذ  االتجار،  لضحايا  المقدمة  الحماية  ولقصور  قليًال،  ظل  بالتقرير  المشمولة 

إيواء تديرها منظمات غير حكومية.

تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لتنفيذ قانون منع االتجار بالبشر رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ تنفيذ�   -٦٢
الجريمة.  خطورة  مع  تتناسب  بهم  عقوبات  وإنزال  وإدانتهم  فعالة  بصورة  با<طفال  المّتجرين  ومالحقة  فعاًال، 
وينبغي للدولة الطرف أن تضمن عدم إيداع أي من ا<طفال الضحايا في مرافق االحتجاز، وإنما تزويدهم بخدمات 

حماية وإعادة تأهيل شاملة، بما فيها المأوى المناسب.

إدارة قضاء اoحداث

تنظر اللجنة بإيجابية إلى إنشاء إدارة شرطة ا<حداث عام ٢٠١١ في العاصمة عّمان من أجل دعم عملية   -٦٣
العدالة اxصالحية، ووضع "برنامج ِفَرق الدمج المجتمعي وا<سري" لتحويل ا<طفال الجانحين، لكنها تشعر 

بالقلق إزاء بقاء السن الدنيا للمسؤولية الجنائية سبع سنوات. ويساورها قلق أيض� إزاء ما يلي:

(أ)         عدم إدراج نص في مشروع قانون ا<حداث xنشاء محاكم أحداث متخصصة، وافتقاره إلى أحكام   
بشأن تقديم المساعدة القانونية المجانية لlطفال، وفرضه عقوبات تقيد الحرية أكثر من تقديمه 
بدائل لالحتجاز، وعدم تعامله مع نتائج عمليات تفتيش مرافق االحتجاز التي يوَدع فيها ا<طفال أو 

متابعة تلك العمليات؛

(ب)     محاكمة ا<طفال في محاكم البالغين في حالة اشترك في ارتكاب الجريمة بالغون وأطفال؛  

(ج)       استمرار وجود ضعف واضح في التعليم المتعلق بعدالة ا<حداث.  

لlحداث  والتأهيلية  اxصالحية  للعدالة  نظام  لوضع  جهودها  الطرف  الدولة  تعزز  بأن  اللجنة  توصي   -٦٤
يتماشى تماشي� كامًال مع االتفاقية، وبخاصة المواد ٣٧ و٣٩ و٤٠، ومع معايير ذات صلة أخرى، ومع تعليق اللجنة 
العام رقم ١٠(٢٠٠٧) المتعلق بحقوق الطفل في قضاء ا<حداث. وبصورة خاصة، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما 

يلي:

إلى  الجنائية  المسؤولية  سن  ترفع  ا<حداث  قانون  لمشروع  معدلة  صيغة  اعتماد  في  التعجيل  (أ)        
مستوى مقبول دولي�، بحسب ما أوصت به اللجنة سابق�؛

(ب)     ضمان أن القانون الجديد ينص على إنشاء محاكم أحداث متخصصة تركز على العدالة اxصالحية   
الدعاوى  وطيلة  اxجراءات  من  مبكرة  مرحلة  في  لlطفال  المجانية  القضائية  المساعدة  وتقدم 

القضائية؛

(ج)       ضمان اللجوء إلى االحتجاز، بما في ذلك االحتجاز رهن المحاكمة، كتدبير أخير و<قصر وقت ممكن،   
بغية  منتظمة  بصورة  التدبير  هذا  مراجعة  وضمان  الخطورة،  شديدة  الجرائم  قضايا  في  حتى 
سحبه. وينبغي أن ُتمنح ا<ولوية ما أمكن إلى التدابير البديلة لالحتجاز، مثل التحويل أو إطالق السراح 

تحت المراقبة أو الوساطة أو اxرشاد أو خدمة المجتمع؛

(د)      تعيين قضاة متخصصين لlطفال وضمان تلّقيهم التعليم والتدريب المالئمين؛  

(ه)     االستفادة من أدوات المساعدة التقنية التي وضعها الفريق المشترك بين الوكاالت المعني بقضاء   
والجريمة  بالمخدرات  المعني  المتحدة  ا<مم  مكتب  ومنها  فيه،  العضو  والجهات  ا<حداث 
الحكومية،  غير  والمنظمات  اxنسان  لحقوق  السامية  المتحدة  ا<مم  ومفّوضية  واليونيسيف 

والتماس المساعدة التقنية في مجال عدالة ا<حداث من أعضاء الفريق.

اoطفال ضحايا الجرائم والشهود عليها

توصي اللجنة أيض� بأن تضمن الدولة الطرف وضع ا<حكام وا<نظمة القانونية المناسبة من أجل توفير   -٦٥
الحماية المطلوبة بموجب االتفاقية إلى جميع ا<طفال ضحايا الجرائم و/أو الشهود عليها، مثل ا<طفال ضحايا 
هذه  على  الشهود  وا<طفال  واالتجار،  واالختطاف  واالقتصادي،  الجنسي  واالستغالل  المنزلي،  والعنف  اxيذاء، 
الجرائم، وبأن تراعي بصورة كاملة المبادئ التوجيهية بشأن العدالة في ا<مور المتعلقة با<طفال ضحايا الجريمة 

والشهود عليها.

طاء- التصديق على البروتوكول االختياري المتعلق بإجراء تقديم البالغات

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء   -٦٦
تقديم البالغات، في سبيل المضي في تعزيز إعمال حقوق الطفل.

ياء- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق اsنسان

الصكوك  على  تصدق  بأن  الطفل،  حقوق  إعمال  تعزيز  في  المضي  سبيل  في  الطرف،  الدولة  اللجنة  توصي   -٦٧
االختفاء  من  ا<شخاص  جميع  لحماية  الدولية  االتفاقية  وهي  بعد،  إليها  تنضم  لم  التي  اxنسان  لحقوق  ا<ساسية 
البروتوكوالت  عن  فضًال  أسرهم،  وأفراد  المهاجرين  العمال  جميع  حقوق  لحماية  الدولية  واالتفاقية  القسري، 
بالحقوق  الخاص  الدولي  والعهد  والسياسية،  المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  من  بكل  الملحقة  االختيارية 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب 

وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق ا<شخاص ذوي اxعاقة.

كاف- المتابعة والنشر

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الالزمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في   -٦٨
العليا  والمحكمة  المعنية  والوزارات  والبرلمان  الدولة  رأس  إلى  إحالتها  منها  بوسائل  الختامية،  المالحظات  هذه 

والسلطات المحلية للنظر فيها على النحو الالزم واتخاذ مزيد من اxجراءات بشأنها.

التي  الخطية  والردود  والخامس  الرابع  الدوريين  للتقريرين  الجامع  التقرير  ُيتاح  بأن  أيض�  اللجنة  وتوصي   -٦٩
منها  بطرق  البلد،  بلغات  واسع  نطاق  على  الختامية)  الصلة (المالحظات  ذات  والتوصيات  الطرف  الدولة  قدمتها 
ومجموعات  اxعالم  ووسائل  المدني  المجتمع  ومنظمات  العامة  لجمهور  الحصر،  ال  المثال  سبيل  على  اxنترنت 
بها  الملحقة  االختيارية  والبروتوكوالت  االتفاقية  بشأن  النقاش  إثارة  بغية  وا<طفال،  المهنية  والفئات  الشباب 

والتوعية بها وتنفيذها ورصدها.

الم- التقرير المقبل

ُتدرج  وأن   ٢٠١٩ حزيران/يونيه   ٢٢ بحلول  السادس  الدوري  تقريرها  تقدم  أن  إلى  الطرف  الدولة  اللجنة  تدعو   -٧٠
المنسقة  التوجيهية  للمبادئ  يمتثل  أن  للتقرير  وينبغي  الختامية.  المالحظات  هذه  متابعة  عن  معلومات  فيه 
٢٠١٠ (CRC/C/٥٨/Rev.٢ و ١ تشرين ا<ول/أكتوبر  لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في 

Corr.١)، وأّال يتجاوز عدد كلماته ٢٠٠ ٢١ كلمة (انظر قرار الجمعية العامة ٢٦٨/٦٨ المؤرخ ٩ نيسان/أبريل ٢٠١٤، الفقرة ١٦). 
وفي حالة تجاوز التقرير المقدم العدد المحدد للكلمات، سُيطلب إلى الدولة الطرف اختصاره وفق� للقرار المشار 
إليه أعاله. وفي حالة لم تتمكن الدولة الطرف من مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، ال يمكن ضمان ترجمة التقرير 

<غراض النظر فيه من جانب هيئة المعاهدة.

للشروط  وفق�  المستجدات  آخر  تتضمن  أساسية  وثيقة  تقديم  إلى  أيض�  الطرف  الدولة  اللجنة  وتدعو   -٧١
اعتمدها  التي  التقارير،  لتقديم  المنسقة  التوجيهية  المبادئ  في  الواردة  المشتركة  ا<ساسية  بالوثيقة  المتعلقة 
االجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق اxنسان في حزيران/يونيه ٢٠٠٦ (HRI/GEN/٢/Rev.٦، الفصل 
ا<ول). وال ينبغي أن يتجاوز عدد كلمات الوثيقة ا<ساسية ٤٠٠ ٤٢ كلمة، كما حددته الجمعية العامة في قرارها ٢٦٨/٦٨ 

(الفقرة ١٦).

ُتجمع  التي  البيانات  وتحلل  البيانات،  لجمع  ومركزي�  شامًال  نظام�  الطرف  الدولة  تنشئ  بأن  اللجنة  توصي   -٧
الستخدامها كأساس لتقييم التقدم المحرز والمساعدة في تصميم سياسات وبرامج لتنفيذ البروتوكول االختياري. 
االجتماعية  والخلفية  والقومي  اxثني  وا<صل  الجغرافي  والموقع  والجنس  السن  حسب  البيانات  تصنيف  وينبغي 
عدد  عن  بيانات  جمع  أيض�  وينبغي  االختياري.  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  تحليل  تسهيل  أجل  من  االقتصادية، 
المالحقات القضائية واxدانات، مصنفة حسب طبيعة الجريمة. وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف تعاونها التقني 

في ذلك الصدد مع جهات منها منظمة ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج ا<مم المتحدة اxنمائي.

رابعS- تدابير التنفيذ العامة

خطة العمل الوطنية

سيما  وال  االختياري،  البروتوكول  بتنفيذ  صلة  لها  شتى  وطنية  وخطط  استراتيجيات  وجود  اللجنة  تالحظ   -٨
االستراتيجية الوطنية لمنع االتجار بالبشر. ولكنها تشعر مع ذلك بالقلق إزاء عدم وجود اتساق أو تنسيق جيد فيما بين 

تلك االستراتيجيات، ما يؤثر في قدرة الدولة الطرف على التصدي لجميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري.

التي  المسائل  جميع  معالجة  إلى  تحديد�  تهدف  وطنية  عمل  خطة  الطرف  الدولة  تضع  بأن  اللجنة  توصي   -٩
يشملها البروتوكول االختياري، وبأن تضع أهداف� ومؤشرات واضحة وُتوفر الموارد البشرية والمالية المناسبة من أجل 
البروتوكول  أحكام  جميع  بتنفيذ  خاص�  اهتمام�  تولي  أن  لها  ينبغي  بذلك،  الطرف  الدولة  قيام  ولدى  تنفيذها. 
االختياري، مع مراعاة الوثائق الختامية التي اعتمدها المؤتمر العالمي لمكافحة االستغالل الجنسي لlطفال <غراض 

تجارية في ا<عوام ١٩٩٦ و٢٠٠١ و٢٠٠٨ في ستوكهولم، ويوكوهاما باليابان، وريو دي جانيرو بالبرازيل، على التوالي.

التنسيق والتقييم   

تالحظ اللجنة تقاسم عدة وزارات مسؤولية تنفيذ البروتوكول االختياري، واضطالع المجلس الوطني لشؤون   -١٠
ا<سرة والمجلس ا<على لشؤون ا<شخاص المعوقين بدور أيض� في ذلك الصدد، لكنها تشعر بالقلق إزاء االفتقار إلى 

آلية مخصصة تحديد� لتنسيق عملية تنفيذ البروتوكول االختياري وتقييمها.

توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف آلية تنسيق قادرة على االضطالع بالقيادة واxشراف العام الفعال على   -١١
وتنفيذها،  الطفل  حقوق  مجال  في  السياسات  بوضع  ُتعنى  التي  المختلفة  والوزارات  الوكاالت  بين  التنسيق  صعيد 

وبرصد تنفيذ البروتوكول االختياري.

النشر والتوعية   

يساور اللجنة القلق إزاء االفتقار إلى أنشطة منهجية وشاملة لنشر البروتوكول االختياري بحد ذاته والتوعية   -١٢
به، <ن ذلك ُيسهم في تدّني مستوى فهم الجرائم المشمولة به بين الناس عامة وا<طفال والفئات المهنية العاملة 
مع ا<طفال ومن أجلهم. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء استمرار التستر على جرائم بيع ا<طفال واستغاللهم في 
البغاء وفي المواد اxباحية والتكتم عنها إلى حد بعيد، نظر� إلى الحساسية االجتماعية الثقافية التي تحيط بها في 

الدولة الطرف.

توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها لنشر أحكام البرتوكول االختياري على نطاق واسع بين الناس   -١٣
عامة، بمن فيهم ا<طفال - بطريقة مواتية لهم - وأسرهم ومجتمعاتهم المحلية. وينبغي للدولة الطرف أيض� ما 

يلي:

وضع برامج تثقيفية مراعية لنوع الجنس بشأن التدابير والمساعدة وآليات اxبالغ الرامية إلى منع  (أ)   
مع  وثيق  بتعاون  وذلك  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  للجرائم  ضحايا  ا<طفال  وقوع 

المجتمعات المحلية وا<طفال الضحايا؛

االبتدائي  التعليم  مناهج  في  منظمة  بصورة  االختياري  بالبروتوكول  المتصلة  المسائل  إدراج  (ب)   
والثانوي؛

الشرطة  أفراد  سيما  وال  الصلة،  ذات  المهنية  الفئات  جميع  بين  االختياري  البروتوكول  نشر  (ج)    
الوطني  المجلس  وأعضاء  االجتماعيين  وا<خصائيين  اxعالم  وممثلي  العاّمين  والمدعين  والقضاة 

لشؤون ا<سرة والوزارات المعنية.

التدريب

ترحب اللجنة بأنشطة التدريب في مجال االتجار بالبشر التي ُنّظمت للقضاة والمدعين العاّمين بالتعاون مع   -١٤
في  الرسمية  الحدودية  النقاط  في  العاملين  الموظفين  وبتدريب  حكومية،  غير  ومنظمات  دولية  حكومية  منظمات 
كافية  غير  تزال  ال  االختياري  البروتوكول  على  التدريب  أنشطة  <ن  بالقلق  تشعر  لكنها  االتجار،  ضحايا  تحديد  مجال 

بشكل عام وال تصل إلى جميع المهنيين العاملين مع ا<طفال ومن أجلهم.

المشمولة  المجاالت  جميع  على  التخصصات  متعددة  تدريب  برامج  الطرف  الدولة  تضع  بأن  اللجنة  توصي   -١٥
المصلحة.  أصحاب  من  وغيرها  المحلية  المجتمعات  مشاركة  على  تقوم  عملية  طريق  عن  االختياري  بالبروتوكول 
ومن  ا<طفال  مع  يعملون  وأفراد  ومؤسسات  مهنية  فئات  من  الشأن  أصحاب  لجميع  التدريب  هذا  إتاحة  وينبغي 
أجلهم. وتوصي اللجنة كذلك بأن تكفل الدولة الطرف إجراء تقييم منهجي لجميع برامج التدريب على البروتوكول 

االختياري بغية تعزيز تأثيرها ومدى أهميتها.

تخصيص الموارد   

للخطط  الالزمة  الموارد  توفر  لضمان  سنوية  منح�  يخصص  العامة  الموازنة  قانون  أن  اللجنة  تالحظ   -١٦
الميزانية  مخصصات  عن  معلومات  وجود  لعدم  تأسف  لكنها  الطفل،  بحقوق  المتعلقة  الوطنية  واالستراتيجيات 

المرصودة بوضوح <نشطة مصممة تحديد� لتنفيذ البروتوكول االختياري من قبل الوزارات المعنية.

بطرق  االختياري،  البروتوكول  لتنفيذ  واضحة  ميزانية  مخصصات  الطرف  الدولة  تحدد  بأن  اللجنة  توصي   -١٧
منها رصد مخصصات من الميزانية العادية للموارد البشرية والتقنية والمالية الالزمة لوضع برامج تتصل بأحكام 
البروتوكول االختياري، وال سيما في مجال التحقيقات الجنائية والمساعدة القانونية والتعافي البدني والنفسي 

للضحايا.

منع بيع اoطفال واستغاللهم في البغاء وفي المواد اsباحية (الفقرتان 1   -Sخامس
و2 من المادة 9)

التدابير المعتمدة لمنع وقوع الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول االختياري

خاص  وبشكل  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  لمنع  ات³ِخذت  التدابير  بعض  أن  اللجنة  تالحظ   -١٨
لمنع وصول ا<طفال إلى المواد اxباحية على اxنترنت، لكنها تشعر بالقلق الستمرار النقص في التدابير الوقائية 
ا<سباب  تحديد  إلى  الهادفة  التدابير  عن  فضًال  جنسي�،  ا<طفال  الستغالل  التصدي  أجل  من  ا<هداف  المحددة 
خاصة،  وبصورة  لها.  والتصدي  الجرائم  تلك  وحجم  االختياري  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  لجميع  الجذرية 

تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ)        عدم تقديم تعريف أو قائمة معايير لتحديد فئة "ا<سر المعرضة" للعنف المنزلي، على الرغم من   
أن وزارة التنمية االجتماعية وضعت قاعدة بيانات بها؛

(ب)    عدم كفاية التدابير المتخذة لمكافحة التمييز والعنف القائمين على نوع الجنس، اللذين يشّكالن   
عامَلين رئيسيين في بيع ا<طفال واستغاللهم في البغاء وفي المواد اxباحية. وفي هذا الصدد، 
تعرب اللجنة عن قلق شديد إزاء حجم التمييز والعنف الممارسين ضد الفتيات في الدولة الطرف؛

(ج)      النقص الكبير فيما ُنّفذ أثناء الفترة المشمولة بالتقرير من أنشطة محددة تستهدف ا<طفال في   
أوضاع هشة، مثل ا<طفال الالجئين المعرضين بشكل خاص لالستغالل الجنسي واالتجار.

توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف نهج� شامًال ومحدد ا<هداف يتصدى لlسباب الجذرية للجرائم   -١٩
اللجنة  تحث  خاصة،  وبصورة  هشاشة.  ا<وضاع  أكثر  في  ا<طفال  على  ويركز  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة 

الدولة الطرف على ما يلي:

(أ)         تعزيز استراتيجيات الحد من الفقر وتدابير الحماية االجتماعية الداعمة لlسر المحرومة والمهمشة،   
دعم  أجل  من  ا<طفال،  حول  تتمحور  التي  المبكر  التدخل  برامج  لتنفيذ  معايير  وضع  طريق  عن 

الوالدين لالضطالع على نحو أفضل بمسؤولياتهم في رعاية ا<طفال وحمايتهم؛

(ب)    اجتثاث التمييز والعنف القائمين على نوع الجنس، وبشكل خاص إلغاء ما ال يزال نافذ� من قوانين   
تمّيز ضد النساء والفتيات، وتجريم جميع أشكال العنف المنزلي، بما فيها االغتصاب الزوجي، دون 

مزيد من اxبطاء؛

عامة،  توعية  برامج  وتنفيذ  االختياري  بالبروتوكول  المشمـولة  للجـرائم  الجـذرية  لlسبـاب  التصـدي  (ج)       
خاص  بشكل  المعرضين  ضعف�  ا<طفال  أشد  هوية  تحديد  أجل  من  عامة،  حوارات  عن  فضًال 
للوقوع ضحايا للجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري، بمن فيهم ا<طفال الذين يعيشون في 
فقر وا<طفال المهاجرون والالجئون ومجهولو النسب، وحمايتهم وتزويدهم بما يلزم من دعم 

ومساعدة؛

(د)     تعزيز الوعي بالقواعد والمفاهيم االجتماعية المتعلقة باستغالل ا<طفال في البغاء وفي المواد   
اxباحية وفهمها بغية تغيير مواقف ا<شخاص الذين يطلبون الخدمات الجنسية وسلوكهم.

بيع اoطفال

تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء انتشار ممارسة الزواج المبكر والقسري على نطاق واسع في الدولة الطرف،   -٢٠
وهي ممارسة تصل أحيان� إلى حد بيع ا<طفال. وتشعر اللجنة بقلق خاص أيض� إزاء التقارير التي تتحدث عن فتيات 
زواج  يسمى  ما  أجل  من  ا<ردن  إلى  ُيرَسلن  العمر،  من  عشرة  الحادية  تتجاوز  لم  من  منهن  صغيرات،  عراقيات 
المتعة، وهو زواج ينتهي بعد مدة محددة مسبق� تتلقى فيه ا<سرة مبلغ� مالي� مقابل الفتاة ويتمكن "الزوج" من 
عصابات  في  قسر�  أقحموهن  الفتيات  هؤالء  بعض  "أزواج"  بأن  أيض�  التقارير  وتفيد  جنسي�.  واستغاللها  إيذائها 

االتجار بالبشر. 

للحظر  الفعال  التطبيق  لضمان  وفورية  صارمة  تدابير  اعتماد  على  بقوة  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢١
القانوني لزواج ا<طفال. وبصورة خاصة، ينبغي للدولة الطرف ما يلي:

(أ)       ضمان مساءلة جميع الضالعـين فـي بيـع الفتيـات <غـراض الـزواج القســــري واxيــذاء الجنســـــــي   
واالستغالل الجنسي، وإنزال عقوبات بهم تتناسب مع جسامة الجريمة؛

(ب)     وضع نظام فعال وتنفيذه بالتعاون مع بلدان الجوار من أجل منع بيع الفتيات <غراض الزواج المبكر   
أو القسري.

أطفال السياحة بدافع ممارسة الجنس مع 

إجراءات  أو  تشريعات  أي  اعتماد  لعدم  تأسف  لكنها   ،(١٩٩٨ لعام   ٢٠ السياحة (رقم  قانون  اللجنة  تالحظ   -٢٢
محددة من أجل منع ظاهرة السياحة بدافع ممارسة الجنس مع أطفال، ا¦خذة في الزيادة في الدولة الطرف، 

ومكافحتها بشكل كامل.

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان اتخاذ تدابير فاعلة من أجل منع السياحة بدافع ممارسة الجنس   -٢٣
على  الدعوة  مجال  في  أنشطة  تنّفذ  أن  أيض�  الطرف  للدولة  وينبغي  فعالة.  بصورة  ومكافحتها  ا<طفال  مع 
تنشر  وأن  ا<طفال،  مع  الجنس  ممارسة  بدافع  السياحة  عن  الناجمة  الضارة  ا¦ثار  لتبيان  السياحة  صناعة  صعيد 
تشجع  وأن  السياحة،  ووكاالت  السفر  وكالء  أوساط  في  واسع  نطاق  على  السياحة  <خالقيات  العالمية  المدونة 

تلك الشركات على توقيع مدونة قواعد السلوك لحماية ا<طفال من االستغالل الجنسي في السفر والسياحة.

حظر بيع اoطفال واستغاللهم في المواد اsباحية وفي البغاء، والمسائل   -Sسادس
ذات الصلة (المادة 3، والفقرتان 2 و3 من المادة 4، والمواد 5 و6 و7)

أو الجزائية القائمة القوانين واللوائح الجنائية 

بعض  إدراج  رغم  بعد،  بالكامل  االختياري  للبروتوكول  تمتثل  لم  الطرف  الدولة  أن  بقلق  اللجنة  تالحظ   -٢٤
جسم  بأعضاء  االنتفاع  وقانون   ٢٠٠٩ لعام   ٩ رقم  بالبشر  االتجار  منع  قانون  مثل  الوطنية،  القوانين  في  أحكامه 

اxنسان رقم ٢٣ لعام ١٩٧٧. وبصورة خاصة، تالحظ اللجنة بقلق ما يلي:

ـ³ن قانــون العقــــوبات تعريف� واضــــح� لجريمة استغالل ا<طفال في البغاء، أو عقوبات  (أ)       عدم تضمـ  
تتناسب مع جسامة الجريمة؛

في  ا<طفال  استغالل  على  تنطبق  التي  العقوبات،  قانون  من   ٣١٠ المادة  في  ازدرائية  عبارات  ورود  (ب)     
بفساد  "المعروفات  من  اعُتبرن  إن  للفتيات  الجنسي  االستغالل  لتبرير  ُتستخدم  أن  يمكن  البغاء، 

ا<خالق"؛

الحيازة  تجريم  أو  اxباحية  المواد  في  ا<طفال  استغالل  جريمة  إلى  محدد  بشكل  اxشارة  عدم  (ج)      
المواد  ببيع  تتعلق  التي  العقوبات  قانون  من   ٣١٩ المادة  في  بأطفال  تتعلق  إباحية  لمواد  الخاصة 

البذيئة أو المفِسدة لlخالق وتوزيعها؛

(د)     عدم تطرق تشريعات الدولة الطرف إلى جميع أشكال بيع ا<طفال الواردة في المادتين ٢ و٣ من   
البروتوكول االختياري، وهي جريمة مشابهة لالتجار با<شخاص لكنها ليست متطابقة معها.

البرتوكول  من  و٣   ٢ للمادتين  بالكامل  ليمتثل  العقوبات  قانون  تنقح  أن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢٥
االختياري. وبصورة خاصة، ينبغي للدولة الطرف ما يلي:

من  ٢(ب)  المادة  عليه  نصت  كما  البغاء  في  ا<طفال  الستغالل  تعريف�  العقوبات  قانون  تضمين  (أ)       
البروتوكول االختياري، وضمان أن القانون ينص على عقوبات مناسبة للجريمة ويفرضها؛

(ب)     إزالة جميع ا<حكام االزدرائية من قانون العقوبات دون إبطاء، وضمان أن القانون ينص على عقوبات   
تتناسب مع جسامة الجريمة وال يتيح أي أعذار لمرتكبي الجرائم؛

تتعلق  التي  اxباحية  المواد  حيازة  مجرد  تجريم  وضمان  العقوبات،  قانون  من   ٣١٩ المادة  تعديل  (ج)      
بأطفال؛

(د)       تعريف جميع أشكال بيع ا<طفال وتجريمها على النحو السليم.  

المالحقة القضائية

يساور اللجنة قلق بالغ إزاء التقارير العديدة التي تفيد بإجبار الفتيات الالجئات السوريات على البغاء.  -٢٦

في  البغاء  على  ُأجبرن  الالتي  الفتيات  xنقاذ  فاعلية  أكثر  تدابير  اتخاذ  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢٧
تقريرها  في  تورد  أن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  وتحث  العدالة.  إلى  الجرائم  هذه  مرتكبي  وإحالة  الطرف  الدولة 
ولوحقوا  عليهم  القبض  ُألقي  الذين  ا<شخاص  عدد  عن  تفصيلية  معلومات  االتفاقية  بموجب  المقدم  المقبل 

قضائي� وُأحيلوا إلى العدالة وأدينوا، فضًال عن العقوبات التي ُأنِزلت بهم.

مسؤولية اoشخاص االعتباريين 

االتجار  منع  قانون  من   ١١ المادة  بموجب  االعتباريين  ا<شخاص  بمسؤولية  تعترف  الدولة  أن  اللجنة  تالحظ   -٢٨
بالبشر رقم ٩ لعام ٢٠٠٩، لكن القلق يساورها <ن القوانين ال تنص صراحة على مسؤولية ا<شخاص االعتباريين في 

الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري.

ن الدولة الطرف مسؤولية ا<شخاص االعتباريين الضالعين في أي جرائم مشمولة  توصي اللجنة بأن ُتضمِّ  -٢٩
الجرائم  خطورة  مع  تتناسب  قانونية  عقوبات  تفرض  وأن  صريح،  بشكل  التشريعات  في  االختياري  بالبروتوكول 

المرتَكبة.

الوالية القضائية خارج اsقليم وتسليم المجرمين

تعرب اللجنة عن القلق <ن تشريعات الدولة الطرف ال تزال غير واضحة بشأن فرض واليتها القضائية خارج   -٣٠
الذين  ا<شخاص  تسليم  وإمكانية  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  بجميع  يتعلق  فيما  إقليمها 

يرتكبون جرائم يشملها البروتوكول االختياري.

القضائية  واليتها  فرض  من  نها  تمكِّ المحلية  تشريعاتها  أن  ضمان  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣١
وممارستها خارج إقليمها فيما يتعلق بجميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري. وتوصي اللجنة أيض� بأن 
تستخدم الدولة المادة ٥ من البروتوكول االختياري أساس� قانوني� لتسليم المجرمين في حال عدم وجود اتفاق 

ثنائي.

سابعS- حماية حقوق اoطفال الضحايا (المادة 8، والفقرتان 3 و4 من المادة 9)

التدابير المعتمدة لحماية حقوق اoطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول 
االختياري ومصالحهم

استخدام  تجيز  التي  الجزائية  المحاكمات  أصول  قانون  من   ١٥٩ المادة  أحكام  إلى  بإيجابية  اللجنة  تنظر   -٣٢
اللجنة  لكن  بشهادتهم.  اxدالء  عند  العمر  من  عشرة  الثامنة  يكملوا  لم  الذين  للشهود  حمايًة  الحديثة  التقنية 
تشعر بالقلق إزاء عدم تزويد ا<طفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري بمساعدة قضائية مجانية 

أو دعم من أخصائيين نفسيين واجتماعيين معنيين با<طفال أثناء إجراءات العدالة الجنائية.

في ضوء الفقرة ٣ من المادة ٩ في البروتوكول االختياري، تحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة حماية   -٣٣
وبصورة  عليها.  والشهود  االختياري  البروتوكول  بموجب  المحظورة  الجرائم  ضحايا  لlطفال  كاملة  تشريعية 

خاصة، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

وحماية  والمحاكمة  التحقيق  إجراءات  طيلة  لهم  مراعية  بطريقة  الضحايا  ا<طفال  معاملة  (أ)      
خصوصيتهم؛

واجتماعيين  نفسيين  أخصائيين  من  ودعم  مجانية  قانونية  بمساعدة  الضحايا  ا<طفال  تزويد  (ب)    
معنيين با<طفال أثناء إجراءات العدالة الجنائية؛

وجلسات  القضائية  والمالحقة  التحقيق  أثناء  عليه  والمدعى  الطفل  بين  المباشر  االتصال  تجنب  (ج)      
لعمليات  الفعلي  االستخدام  لضمان  والمالية  والتقنية  البشرية  الموارد  كل  وتوفير  االستماع، 

التحقيق السرية؛

(د)      اتخاذ تدابير قانونية وعملية لكفالة حماية ا<طفال الشهود من ا<عمال االنتقامية.  

تعافي الضحايا وإعادة إدماجهم

غير  المنظمات  اتخذتها  التي  والتدابير   ٢٠٠٧ الثاني/يناير  كانون  في  ا<سري  الوفاق  دار  افتتاح  اللجنة  تالحظ   -٣٤
الحكومية التي سلط تقرير الدولة الطرف الضوء عليها، لكنها تأسف لعدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة 
وتدابير  والنفسي،  البدني  والتعافي  االجتماعي  اxدماج  إعادة  في  المساعدة  صعيد  على  الدولة  مستوى  على 
تيسير الحصول على المعلومات ذات الصلة بهذه الخدمات. وعالوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء النقص في 
إيداع  إلى  يؤدي  ما  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  لضحايا  المخصصة  المباشر  المأوى  خدمات  توفير 

الضحايا ا<طفال في مرافق االحتجاز.

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:  -٣٥

دون  االحتجاز  مرافق  من  االختياري  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  ضحايا  ا<طفال  جميع  إخراج  (أ)       
إبطاء؛

ومساعدة  مالئم  بمأوى  االختياري  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  ضحايا  ا<طفال  تزويد  ضمان  (ب)     
مالئمة من أجل إعادة إدماجهم االجتماعي وتعافيهم البدني والنفسي؛

(ج)      طلب المساعدة التقنية من اليونيسيف والمنظمة الدولية للهجرة في تنفيذ هذه التوصيات.  

ثامنS- المساعدة والتعاون على الصعيد الدولي (المادة 10)

االتفاقات المتعددة اoطراف والثنائية واsقليمية

تواصل  أن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تشجع  االختياري،  البروتوكول  من   ١٠ المادة  من   ١ الفقرة  ضوء  في   -٣٦
تعزيز التعاون الدولي عن طريق ترتيبات متعددة ا<طراف وإقليمية وثنائية، وبخاصة مع بلدان الجوار، بوسائل منها 
المشمولة  الجرائم  منع  على  القدرة  زيادة  بغية  الترتيبات،  هذه  وتنفيذ  لتنفيذ  الالزمة  وا¦ليات  اxجراءات  تعزيز 

بالبروتوكول االختياري والكشف عنها والتحقيق فيها ومالحقة المسؤولين عن أي منها قضائي� ومعاقبتهم.

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعاونها مع وكاالت ا<مم المتحدة وبرامجها، مثل منظمة   -٣٧
إلى  تهدف  تدابير  وتنفيذ  وضع  في  الحكومية،  غير  المنظمات  عن  فضًال  للطفولة (اليونيسيف)،  المتحدة  ا<مم 

تنفيذ البروتوكول االختياري بصورة فعالة.

تاسعS- المتابعة والنشر

التوصيات،  لهذه  الكامل  التنفيذ  لضمان  الالزمة  التدابير  جميع  الطرف  الدولة  تتخذ  بأن  اللجنة  توصي   -٣٨
بوسائل منها إحالتها إلى الملك والوزارات الحكومية المعنية والبرلمان والسلطات الوطنية والمحلية، فضًال عن 

المحكمة العليا، للنظر فيها على النحو الالزم واتخاذ مزيد من اxجراءات بشأنها.

الطرف  الدولة  قدمتها  التي  الخطية  والردوُد  التقريُر  واسع  نطاق  على  ُيتاح  بأن  اللجنة  وتوصي   -٣٩
والمالحظات الختامية ذات الصلة التي اعتمدتها اللجنة، بما في ذلك عن طريق اxنترنت، للناس عامة ولمنظمات 
المجتمع المدني ومجموعات الشباب والفئات المهنية وا<طفال، بغية إثارة النقاش بشأن البروتوكول االختياري 

والتوعية به وتنفيذه ورصده.

عاشر�- التقرير المقبل

عمًال بالفقرة ٢ من المادة ١٢ من البروتوكول االختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تورد مزيد� من   -٤٠
المعلومات عن تنفيذ البروتوكول االختياري في تقريرها الدوري المقبل الذي سُيقدم عمًال بالمادة ٤٤ من اتفاقية 

حقوق الطفل.

ثالثS-  تدابير التنفيذ العامة

التنسيق

وزارة  وأن  االختياري  البروتوكول  تنفيذ  عن  الرئيسية  المسؤولية  تتحمل  الدفاع  وزارة  أن  اللجنة  تالحظ   -٥
مكلفة  هيئة  وجود  عدم  إزاء  يساورها  القلق  ولكن  الصدد،  ذلك  في  أيض�  المسؤولية  من  شيئ�  تتحّمل  الداخلية 

بتنسيق التنفيذ الشامل والفعال للبروتوكول االختياري في عموم الدولة الطرف.

البروتوكول  تنفيذ  عن  الكلية  بالمسؤولية  ُيكلف  حكومي  كيان  تعيين  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٦
االختياري، وعلى إنشاء آلية مؤسسية لتنسيق تنفيذ البروتوكول االختياري على نحو فعال فيما بين الوزارات وغيرها 

من الكيانات الحكومية والشركاء الحكوميين.

تخصيص الموارد

تأسف  لكنها  لالجئين،  المساعدة  تقديم  أجل  من  ضخمة  موارد  تنفق  الطرف  الدولة  أن  اللجنة  تالحظ   -٧
لعدم توفر معلومات عن مخصصات الميزانية المرصودة لتنفيذ البروتوكول االختياري.

توصي اللجنة بأن ترصد الدولة الطرف مخصصات ميزانية كافية لتنفيذ البروتوكول االختياري على وجه   -٨
التحديد.

النشر والتوعية

المصلحة  أصحاب  على  وتوزيعه  الرسمية  الجريدة  في  االختياري  البروتوكول  نشر  اللجنة  تالحظ   -٩
المتخذة  التدابير  كفاية  لعدم  تأسف  لكنها  االختياري،  البروتوكول  يشملها  التي  المجاالت  في  المتخصصين 
للجرائم  ضحايا  ا<طفال  وقوع  إلى  تؤدي  قد  التي  وا<خطار  اxبالغ،  آليات  سيما  وال  وأحكامه،  بمبادئه  للتوعية 

المشمولة بالبروتوكول االختياري، وهو ما اعترفت به الدولة الطرف نفسها.

توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف نشر مبادئ البروتوكول االختياري وأحكامه على نطاق واسع بين   -١٠
الناس عامة وبين ا<طفال وأسرهم.

التدريب

ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لوضع برامج لتدريب أفراد القوات المسلحة والشرطة،   -١١
وxذكاء الوعي بحقوق اxنسان والقانون الدولي اxنساني بين أفراد قواتها ا<منية. لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم 

تلقي فئات أخرى من المهنيين ذوي الصلة تدريب� مناسب� على أحكام البروتوكول االختياري.

ا<طفال،  بشؤون  ُيعنون  الذين  للمهنيين  االختياري  البروتوكول  أحكام  على  تدريب  بتوفير  اللجنة  توصي   -١٢
والقضاة  والمحامين  والشرطة  الدولية  السالم  حفظ  قوات  وأفراد  الهجرة  وسلطات  المعلمين  سيما  وال 

والعاملين في المجال الطبي وا<خصائيين االجتماعيين والصحفيين.

البيانات

بنزاعات  متأثرة  بلدان  من  قادمين  الطرف  الدولة  في  الالجئين  ا<طفال  من  كبير  عدد  وجود  إلى  نظر�   -١٣
مسلحة، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود نظام مركزي لجمع البيانات من أجل تحديد هوية وتسجيل جميع 
ا<طفال الالجئين في ا<راضي الخاضعة لوالية الدولة الطرف القضائية الذين ُيحتمل أن يكونوا ُجندوا في أعمال 

عدائية في الخارج أو اسُتخدموا فيها.

هوية  وتحديد  تسجيل  أجل  من  البيانات  لجمع  مركزي�  نظام�  الطرف  الدولة  تنشئ  بأن  اللجنة  توصي   -١٤
أو  الخارج  في  عدائية  أعمال  في  ُجندوا  يكونوا  أن  ُيحتمل  الذين  القضائية  لواليتها  الخاضعين  ا<طفال  جميع 
اسُتخدموا فيها. وتوصي اللجنة أيض� بأن تضمن الدولة الطرف جمع� سليم� للبيانات الخاصة با<طفال الالجئين 
أمور  جملة  حسب  البيانات  جميع  تصنيف  وينبغي  الممارسات.  هذه  لمثل  ضحايا  وقعوا  الذين  اللجوء  وملتمسي 
الزمنية  المدة  عن  فضًال  االقتصادية،  االجتماعية  والخلفية  اxثني  وا<صل  والجنسية  والسن  الجنس  منها 

الستخدام الطفل.

رابعS- الوقاية

التجنيد الطوعي

تالحظ اللجنة عدم وجود متطوعين في القوات المسلحة في الدولة الطرف. ولكنها تعرب عن قلقها   -١٥
إزاء المادة ٢/١٢ من قانون ا<من العام التي تجيز تعيين ا<شخاص الذين يزيد عمرهم عن السابعة عشرة ضباط� 

في ا<من العام.

ثمانية  إلى  وترفعه  العام  ا<من  لضباط  الطوعي  التجنيد  سن  الطرف  الدولة  تراجع  بأن  اللجنة  توصي   -١٦
عشرة سنة من أجل تعزيز حماية ا<طفال وتدعيمها عن طريق اعتماد معيار قانوني أعلى بشكل عام.

التثقيف في مجاَلي حقوق اsنسان والسالم

ومفاهيم  السالم  مجاَلي  في  التثقيف  xدماج  الطرف  الدولة  تتخذها  التي  بالمبادرات  اللجنة  ترحب   -١٧
اxنسان  حقوق  مجاَلي  في  التثقيف  إدراج  لعدم  تأسف  لكنها  المدرسية.  المناهج  في  اxنساني  الدولي  القانون 
والسالم، وكذلك المعرفة بالبروتوكول االختياري، كجزء إلزامي في مناهج التعليم االبتدائي والثانوي وفي برامج 

تدريب المعلمين.

توصي اللجنة بأن تدمج الدولة الطرف التثقيف اxلزامي في مجاَلي حقوق اxنسان والسالم في مناهج   -١٨
جميع المدارس، بما فيها المدارس العسكرية، مع اxشارة بشكل خاص إلى البروتوكول االختياري.

خامسSً- الحظر والمسائل ذات الصلة

التشريعات واللوائح الجنائية النافذة

تالحظ اللجنة تعليق االستدعاء إلى الخدمة الوطنية حتى إشعار الحق، لكنها تعرب عن القلق إزاء التباين   -١٩
السن  تتراوح  إذ  الطرف،  الدولة  تشريعات  عليه  تنص  كما  المسلحة  القوات  في  اxلزامي  للتجنيد  الدنيا  السن  في 
المسلحة  القوات  لتجنيد  صريحين  وتجريم  حظر  وجود  لعدم  أيض�  القلق  اللجنة  ويساور  سنة.  و١٨   ١٥ بين  الدنيا 
الشركات  ولتشغيل  العدائية،  ا<عمال  في  واستخدامهم  ا<طفاَل  للدولة  التابعة  غير  المسلحة  والجماعات 
ا<منية الخاصة ا<طفاَل واستخدامهم. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك <ن التشريعات في الدولة الطرف ال تحدد 
للمحكمة  ا<ساسي  روما  نظام  في  طرف  ا<ردن  أن  مع  حرب،  جريمة  بوصفه  سنة   ١٥ سن  دون  ا<طفال  تجنيد 

الجنائية الدولية.

تحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء مراجعة شاملة لتشريعاتها من أجل مواءمتها بالكامل مع مبادئ   -٢٠
البروتوكول االختياري وأحكامه، وال سيما:

للدولة  التابعة  غير  المسلحة  والجماعات  المسلحة  القوات  لتجنيد  صريحين  وتجريم  حظر  فرض  (أ)       
ا<طفاَل  الخاصة  ا<منية  الشركات  ولتشغيل  العدائية،  ا<عمال  في  واستخدامهم  ا<طفاَل 

واستخدامهم؛

(ب)     ضمان أن جريمة التجنيد غير القانوني لlطفال على يد القوات المسلحة والجماعات المسلحة غير   
التابعة للدولة تنطبق في زمن السلم وزمن الحرب على السواء؛

(ج)      تحديد تجنيد ا<طفال دون سن ١٥ سنة بوصفها جريمَة حرب ومعاقبة مرتكبيها؛  

الخاصة  وا<منية  العسكرية  الشركات  على  ل¯شراف  محلية  تنظيمية  تشريعات  اعتماد  ضمان  (د)     
ومساءلتها، وتنفيذ هذه التشريعات.

تجنيد الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة اoطفاَل واستخدامها لهم

الالجئين  ا<طفال  السورية  المسلحة  الجماعات  بتجنيد  تفيد  التي  التقارير  إزاء  بالغ  قلق  عن  اللجنة  تعرب   -٢١
السوريين من مخيمات الالجئين في الدولة الطرف واستخدامهم في أدوار قتالية وأدوار داعمة في آن واحد.

تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع تدابير فعالة بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة من أجل   -٢٢
لتلك  وتحقيق�  المسلحة.  النزاعات  في  لُيستخدموا  مجاورة  بلدان  إلى  وإرسالهم  تجنيدهم  من  ا<طفال  حماية 
الغاية، ينبغي للدولة الطرف أن تنظم حمالت توعية بشأن وضع ا<طفال الذين ُيزج بهم في النزاعات المسلحة، 
مخيمات  في  يعيشون  الذين  للمراهقين  مالئمة  وترفيهية  تعليمية  أنشطة  توفير  أجل  من  جهودها  تكثف  وأن 

الالجئين كوسيلة تمنع على نحو فعال تجنيدهم على يد الجماعات المسلحة.

الوالية القضائية خارج اsقليم

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إنشاء والية قضائية خارج إقليمها وممارسة تلك الوالية فيما   -٢٣
الصلة  ذات  الدولية  الصكوك  أيض�  ذلك  في  تراعي  وأن  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  بجميع  يتعلق 

التي هي طرف فيها، بما فيها نظام روما ا<ساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

 

تسليم المجرمين

المشمولة  الجرائم  مرتكبي  لتسليم  المزدوج  التجريم  شرط  الطرف  الدولة  تلغي  بأن  اللجنة  توصي   -٢٤
ذات  الثنائية  وإجراءاتها  معاهداتها  جميع  في  بالكامل  الجرائم  هذه  إدماج  تضمن  وبأن  االختياري،  بالبروتوكول 

الصلة.

سادسS- الحماية والتعافي وإعادة اsدماج 

التدابير المتخذة لحماية حقوق اoطفال الضحايا

تعرب اللجنة عن القلق إزاء كثرة حاالت اxعادة القسرية والترحيل لlسر وا<طفال الفلسطينيين الفارين   -٢٥
من النزاع في الجمهورية العربية السورية على مدار السنوات الثالث الماضية.

الكاملة لlطفال الفلسطينيين وأسرهم الفارين  الحماية  توفير  الدولة الطرف على ضمان  تحث اللجنة   -٢٦
الرفض  عدم  ذلك  في  بما  القسرية،  اxعادة  عدم  بمبدأ  الكامل  التقيد  وضمان  السورية،  العربية  الجمهورية  من 
من  وأسرهم  اللجوء  وملتمسي  الالجئين  ا<طفال  جميع  تمّكن  تضمن  أن  الطرف  للدولة  وينبغي  الحدود.  عند 

الحصول على إجراءات منصفة وفعالة لتحديد وضعهم، دون تمييز.

أجل التعافي البدني والنفسي وإعادة اsدماج االجتماعي تقديم المساعدة من 

لكنها  السوريين،  الالجئين  ا<طفال  إلى  الطرف  الدولة  تقدمها  التي  الهائلة  بالمساعدات  اللجنة  تعترف   -٢٧
أن  ُيحتمل  اللجوء الذين  وملتمسي  الالجئين  ا<طفال  هوية  لتحديد  كاٍف  اهتمام  إيالء  عدم  بالغ إزاء  بقلق  تشعر 
محدودية  إزاء  أيض�  قلق  اللجنة  ويساور  بالنزاع.  مرتبطة  صدمات  إلى  تعرضوا  أو  النزاع  في  شاركوا  يكونوا 
المساعدة على التعافي البدني والنفسي التي تلقاها ا<طفال السوريون الذين يعانون من ضيق شديد وإعاقات 
حسية أو ذهنية أو عقلية نتيجة تعرضهم للعنف والمحن المرتبطة بالحرب في الجمهورية العربية السورية أو 

مشاهدتهم لها. 

توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تدريب� منهجي� على التحديد المبكر لهوية ا<طفال الذين ُيحتمل   -٢٨
العاملين  وخاصة  أجلهم،  من  أو  ا<طفال  مع  العاملين  المهنيين  جميع  إلى  به  تأثروا  أو  النزاع  في  شاركوا  أنهم 
للدولة  وينبغي  والطب.  التعليم  مجالي  في  والعاملين  الجيش،  وأفراد  الهجرة،  ودوائر  الحدودية  النقاط  في 
أن  ُيحتمل  الذين  اللجوء  وملتمسي  الالجئين  ا<طفال  إلى  المقدمين  والدعم  المساعدة  تعزز  أن  أيض�  الطرف 
يكونوا شاركوا في النزاع أو تعرضوا إلى الصدمة والتشريد المرتبطين بالنزاع، وتزويدهم بدعم ومساعدة خاصة، 
بطرق منها طلب المساعدة من الشركاء الدوليين والوكاالت الدولية من أجل وضع برامج لتعافي هؤالء ا<طفال 

البدني والنفسي.

سابعS- المساعدة والتعاون الدوليان 

التعاون الدولي

الخاصة  والممثلة  ا<حمر  للصليب  الدولية  اللجنة  مع  تعاونها  الطرف  الدولة  تواصل  بأن  اللجنة  توصي   -٢٩
منظمة  مع  أكبر  بشكل  التعاون  إمكانية  في  تنظر  وأن  وتعززه،  المسلح  والنزاع  با<طفال  المعنية  العام  لlمين 

ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وغيرها من كيانات ا<مم المتحدة في تنفيذ البروتوكول االختياري.

ثامنS- المتابعة والنشر

التوصيات،  لهذه  الكامل  التنفيذ  لضمان  الالزمة  التدابير  جميع  الطرف  الدولة  تتخذ  بأن  اللجنة  توصي   -٣٠
بوسائل منها إحالتها إلى البرلمان والوزارات المعنية، بما فيها وزارة الدفاع، والمحكمة العليا والسلطات المحلية 

للنظر فيها على النحو الالزم واتخاذ مزيد من اxجراءات بشأنها.

وتوصي اللجنة بأن ُيتاح التقرير ا<ولي والردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف والمالحظات الختامية   -٣١
ولمنظمات  عامة  للناس  اxنترنت،  طريق  عن  ذلك  في  بما  واسع،  نطاق  على  اللجنة  اعتمدتها  التي  الصلة  ذات 
المجتمع المدني ومجموعات الشباب والفئات المهنية وا<طفال، بغية إثارة النقاش بشأن البروتوكول االختياري 

والتوعية به وتنفيذه ورصده.

تاسعS- التقرير المقبل

عمًال بالفقرة ٢ من المادة ٨ من البروتوكول االختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تورد مزيد� من   -٣٢
المعلومات عن تنفيذ البروتوكول االختياري وهذه المالحظات الختامية في تقريرها الدوري المقبل الذي سُيقدم 

عمًال بالمادة ٤٤ من اتفاقية حقوق الطفل.

(NCFA) تم النشر من قبل المجلس الوطني لشؤون ا<سرة
من خالل المساعدة الفنية والماليةالتي قدمتها منظمة ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسف)

اoردن : المالحظات الختامية
والتوصيات

اللجنة الدولية لحقوق الطفل

(١٥)

والبروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل والمعنية ببيع ا<طفال، واستغالل ا<طفال في البغاء، واستخدام 
ا<طفال في المواد اxباحية في اجتماعيها رقم ١٨٧٩ و١٨٧٨ (انظر CRC/C/SR. ١٨٧٩) اللذين تم عقدهما في ٢٧ أيار 

من عام ٢٠١٣، وتم اعتماده في االجتماع رقم ١٩٠١ الذي تم عقده في ١٣ حزيران من عام ٢٠١٤.

الرابع  الدوريين  للتقريرين  الجامع  بالتقرير  المتعلقة   - الختامية  والتوصيات  المالحظات  نشر  من  الغرض  إن 
بإشراك  والمتعلقة  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياريين  البروتوكولين  بموجب  ا<ولية  والتقارير  والخامس 
إنتاج  في  ا<طفال  واستخدام  البغاء،  في  ا<طفال  واستغالل  ا<طفال،  وبيع  المسلحة،  النزاعات  في  ا<طفال 
والبرلمانيون  الحكومية،  الوكاالت  ذلك  في  بما  المعنية  المؤسسات  جميع  أن  من  التأكد  هو  اxباحية -  المواد 
الموكل  الدور  يلعبون  وا<طفال  المدني،  والمجتمع  المتحدة،  ا<مم  ووكاالت  الحكومية،  غير  والمنظمات 
حياة  على  إيجابي  تأثير  بالتالي  لهم  وكان  الختامية،  والتوصيات  للمالحظات  الفعال  التنفيذ  ضمان  في  إليهم 
مجال  في  النظر  مسؤولية  المعنية  المؤسسات  وتتحمل  ا<ردن.  في  الطفل  حقوق  واوضاع  ا<طفال 
مسؤولياتهم، وخبراتهم، زمعارفهم، ولعب الدور المنوط بکل منهم من أجل ضمان تنفيذ هذه المالحظات 

والتوصيات الختامية.

اتفاقية حقوق الطفل
Distr.: Generalا<مم المتحدة

8 July 2014
Original: English

لجنة حقوق الطفل
المالحظات الختامية على التقرير المقدم من اoردن بموجب الفقرة 1 من المادة 12 من 
البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع اoطفال واستغالل اoطفال في 

البغاء وفي المواد اsباحية@

نظرت اللجنة في التقرير ا<ولي لlردن (CRC/C/OPSC/JOR/١) في جلستها ١٨٧٨ المعقودة في ٢٧ أيار/مايو   -١
 ١٣ في  المعقودة   ١٩٠١ جلستها  في  التالية  الختامية  المالحظات  واعتمدت   ،(١٨٧٨.CRC/C/SR الوثيقة  (انظر   ٢٠١٤

حزيران/يونيه ٢٠١٤.

أوًال- مقدمة

CRC/C/OPSC/-) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها ا<ولي وبردودها الخطية على قائمة القضايا  -٢
JOR/Q/١/Add.١). وتعرب عن تقديرها للحوار البّناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

وتذّكر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه المالحظات الختامية ينبغي أن ُتقرأ مقترنة بالمالحظات الختامية   -٣
والخامس  الرابع  للتقريرين  الجامع  الطرف  الدولة  بتقرير  يتعلق  فيما   ٢٠١٤ حزيران/يونيه   ١٣ في  اعُتمدت  التي 
البروتوكول  بموجب  المقدم  ا<ولي  وبتقريرها   ،(٤-٥/CRC/C/JOR/CO) الطفل  حقوق  اتفاقية  بموجب  المقدم 

.(١/CRC/C/OPAC/JOR/CO) االختياري بشأن اشتراك ا<طفال في المنازعات المسلحة

ثانيS- مالحظات عامة

الجوانب اsيجابية

ترحب اللجنة باعتماد قانون منع االتجار بالبشر رقم ٩ لعام ٢٠٠٩.  -٤

وترحب اللجنة كذلك بالتقدم المحرز في إنشاء المؤسسات واعتماد الخطط والبرامج الوطنية التي تيسر   -٥
تنفيذ البروتوكول االختياري، بما في ذلك:

إنشاء أفرقة وطنية لحماية ا<سرة؛ (أ)   

االستراتيجية الوطنية لمنع االتجار بالبشر التي أطِلقت في آذار/مارس ٢٠١٠؛ (ب)   

إنشاء وحدات مكافحة االتجار بالبشر. (ج)   

ثالثS- البيانات

جمع البيانات

 ،٢٠١٢ نيسان/أبريل  في  الجنائي  البحث  xدارة  تابعة  بالبشر  االتجار  لمكافحة  وحدة  إنشاء  اللجنة  تالحظ   -٦
وتكليفها بتسجيل جميع حاالت االتجار بالبشر وجميع البيانات ذات الصلة، وتالحظ توقيع مذكرة تفاهم لتدريب 
الدولة  إنشاء  عدم  إزاء  بالقلق  تشعر  لكنها  العاملين،  ا<طفال  عن  البيانات  جمع  وسائل  على  العمل  مفتشي 

الطرف نظام� لجمع البيانات عن جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري.

اتفاقية حقوق الطفل
Distr.: Generalا<مم المتحدة

7 July 2014
Arabic
Original: English

لجنة حقوق الطفل
المالحظات الختامية المتعلقة بالتقرير المقدم من اoردن بموجب الفقرة 1 من المادة 8 من 
البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك اoطفال في المنازعات المسلحة@

نظرت اللجنة في التقرير ا<ولي لlردن (CRC/C/OPAC/JOR/١) في جلستها ١٨٧٩ المعقودة في ٢٧ أيار/مايو   -١
٢٠١٣، واعتمدت المالحظات الختامية التالية في جلستها ١٩٠١ المعقودة في ١٣ حزيران/يونيه ٢٠١٤.

أوًال- مقدمة

CRC/C/OPAC/-) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها ا<ولي وردودها الخطية على قائمة المسائل  -٢
JOR/Q/١/Add.١). وُتعرب عن تقديرها للحوار البّناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

وتذّكر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه المالحظات الختامية ينبغي أن ُتقرأ مقترنة بالمالحظات الختامية   -٣
التي اعتمدتها اللجنة في ١٣ حزيران/يونيه ٢٠١٤ فيما يتعلق بتقرير الدولة الطرف الجامع للتقريرين الرابع والخامس 
البروتوكول  بموجب  المقدم  ا<ولي  وبالتقرير   ،(٤-٥/CRC/C/JOR/CO) الطفل  حقوق  اتفاقية  بموجب  المقدم 
CRC/C/OP-) باحيةxاالختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع ا<طفال واستغالل ا<طفال في البغاء وفي المواد ا

.(١/SC/JOR/CO

ثانيS-  مالحظات عامة

الجوانب اsيجابية

ترحب اللجنة بمختلف التدابير اxيجابية المتخذة في المجاالت المتصلة بتنفيذ البروتوكول االختياري، وال   -٤
سيما بما يلي:

(أ)      الجهود الهائلة التي تبذلها الدولة الطرف من أجل استيعاب آالف الالجئين السوريين، بمن فيهم   
بتكلفة  أو  مجان�  العامة  الخدمات  من  كثير  على  الحصول  من  وتمكينهم  أراضيها،  في  ا<طفال، 

زهيدة؛

(ب)     كون ا<ردن أول بلد في الشرق ا<وسط تقّيد بالمهلة التي حددتها اتفاقية حظر استعمال وتخزين   
وإنتاج ونقل ا<لغام المضادة لlفراد وتدمير تلك ا<لغام، وأعلن خلّوه من ا<لغام ا<رضية في عام 

٢٠١٢؛

(ج)     مبادرة أجيال السالم العالمية التي أطلقها ا<مير فيصل بن الحسين من ا<ردن عام ٢٠٠٧، وهدفها   
في  الناس  بين  للتقريب  الرياضة  استخدام  على  العالم  أنحاء  جميع  من  شابة  قيادات  تدريب 

المجتمعات التي تشهد نزاعات.

اتفاقية حقوق الطفل
Distr.: Generalا<مم المتحدة

7 July 2014
Arabic
Original: English

المملكة ا<ردنية الهاشمية
رقم اxيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية

(٢٠١٧/10/٥٢٩٨)
يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى 

مصنفه وال يعّبر هذا المصنف عن رأي دائرة المكتبة 
الوطنية أو أي جهة حكومية أخرى



التمهيد: المقدمـــة :

وقعت حكومة المملكة ا<ردنية الهاشمية على اتفاقية ا<مم المتحدة لحقوق الطفل بتاريخ ٢٩  آب من عام ١٩٩٠ 
وصادقت عليها بتاريخ ٢٤  أيار من عام ١٩٩١. وعليه تلتزم حكومة المملكة بتقديم تقرير دوري كل خمس سنوات 
إلى لجنة ا<مم المتحدة لحقوق الطفل في جنيف/ سويسرا، وقد نظرت هذه اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين 
الدوريين الرابع والخامس لlردن في اجتماعيها رقم ١٨٧٧ و١٨٧٨ (انظر CRC/C/SR.١٨٧٧ & ١٨٧٨) اللذين عقدا بتاريخ ٢٦ 
و ٢٧ أيار من عام ٢٠١٤، وتم اعتمادهما في اجتماعها رقم ١٩٠١ الذي عقد بتاريخ  ١٣ حزيران من عام ٢٠١٤، ودعت اللجنة 
أن  على   ،٢٠١٩ عام  من  حزيران   ٢٢ في  السادس  الدوري  تقريرها  تقديم  إلى  الهاشمية  ا<ردنية  المملكة  حكومة 
والخامس،  الرابع  الدوريين  للتقريرين  الختامية  المالحظات  بمتابعة  المتعلقة  المعلومات  التقرير  هذا  يتضمن 
باxضافة إلى ذلك نظرت اللجنة في التقارير ا<ولية لlردن في البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل والتي 
ببيع  المتعلقة  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري  والبروتوكول  المسلحة  النزاعات  في  ا<طفال  بإشراك  تتعلق 
ا<طفال، واستغالل ا<طفال في البغاء، واستخدام ا<طفال في إنتاج المواد اxباحية في اجتماعيها رقم ١٨٧٩ و١٨٧٨ 
(انظر CRC/C/SR.١٨٧٩) اللذين عقدا بتاريخ  ٢٧ أيار من عام ٢٠١٣، وتم اعتماده في اجتماع رقم ١٩٠١ الذي عقد بتاريخ ١٣ 
حزيران من عام ٢٠١٤، وقد أوصت اللجنة بأن تتخذ الدولة جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في 
المالحظات الختامية المتعلقة بالتقرير الدوري الجامع للتقريرين الرابع والخامس والبروتوكولين االختياريين تنفيذا 
من  المزيد  واتخاذ  المالئم  النحو  على  فيها  للنظر  المعنية  الجهات  إلى  إحالتها  منها  إجراءات  عدة  طريق  عن  تاما 

اxجراءات المتعلقة بها.

كما أوصت اللجنة  بنشر التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس والمالحظات والتوصيات الختامية على 
شبكة  طريق  عن  النشر  الحصر  ال  المثال  سبيل  على  تشمل  طرق  عبر  ذلك  يكون  وأن  الدولة،  بلغات  واسع  نطاق 
الشباب،  ومجموعات  اxعالم،  ووسائل  والمنظمات،  المدني  وللمجتمع  الجمهور،  لعامة  واxتاحة  االنترنت، 
عليهما،  والتعرف  االختياريين،  وبروتوكوليها  االتفاقية  مناقشة  أجل  من  وا<طفال،  المهنية،  والمجموعات 

وتنفيذهما ورصدهما.

اهداف  تحقيق  الى  الرامية  الجهود  بمتابعة   (NCFA) ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  قانون  عليه  نص  لما  ووفقا 
االردنية  المملكة  صادقت  التي  والشباب  واالطفال  والمراة  االسرة  بشؤون  المتعلقة  الدولية  واالتفاقيات  المواثيق 
والتوصيات  المالحظات  تنفيذ  متابعة   وضمان  الطفل  حقوق  التفاقية  الدورية  التقارير  بإعداد  عليها،   الهاشمية 
تنفيذ  لمتابعة  شاملة  عمل  خطة  بوضع  المجلس  قام  الدولية،   الطفل  حقوق  لجنة  عن  الصادرة  الختامية 
اxقليمي  المكتب  من  فنية  وبمساعدة  لlردن،   ا<خير  الدوري  بالتقرير  المتعلقة  الختامية  والتوصيات  المالحظات 
المتعلقة  الختامية  والتوصيات  المالحظات  آخر  حول  الوعي  لنشر  تشاورية  عملية  بدأت  ا<ردن،  في  لليونيسف 
بالتقرير الدوري الجامع للتقريرين الرابع والخامس لlردن، وتم وضع خطة عمل شاملة للمتابعة في ضوء توصيات 
لنشر  المتابعة  عمل  خطة  من  جزء�  الختامية  والتوصيات  المالحظات  يشمل  الذي  التقرير  هذا  ويعد  اللجنة. 

المالحظات والتوصيات الختامية على نطاق واسع في جميع أرجاء المملكة.

يلتزم المجلس الوطني لشؤون ا<سرة (NCFA) بنشر الوعي حول حقوق الطفل على نطاق واسع، وسوف يساعد 
الوطني  المجلس  سيتابع  كما  الهدف.  هذا  تحقيق  في  الختامية  والتوصيات  بالمالحظات  المختص  التقرير  هذا 

لشؤون ا<سرة، المالحظات والتوصيات الختامية التفاقية ا<مم المتحدة لحقوق الطفل وبروتوكوليها االختياريين 
المالحظات  توزيع  وسيتم   .٢٠١٩ عام  من  حزيران  شهر  في  تسليمه  المقرر  السادس  الدوري  التقرير  تقديم  قبل 
والمسؤولين،  والصحفيين،  البرلمانيين،  ذلك  في  بما  المعنيين،  جميع  على  واسع  نطاق  على  الختامية  والتوصيات 
الوزارات  مع  دقيقة  متابعة  إجراء  وسيتم  أنفسهم.  وا<طفال  العامة،  والجماهير  المدني،  والمجتمع  والقضاة، 
المعنية على المستوى الوطني وجميع اxدارات المعنية على مستوى المحافظات لضمان اتخاذ الخطوات الالزمة 

على المستوى الوطني من أجل تنفيذ المالحظات والتوصيات الختامية.

لما  اليونسيف  للطفولة/  المتحدة  االمم  لمنظمة  امتنانه  عن   (NCFA) ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  ويعرب 
قدمته من مساعدات فنية مفيدة جد� في المتابعة الفعالة للمالحظات والتوصيات الختامية لضمان بذل الجهات 
جميع   (NCFA) ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  يشكر  كما  الختامية.  والتوصيات  المالحظات  لتنفيذ  المعنية 

المعنيين على اهتمامهم ودعمهم لهذا الجهد لتكون المملكة االردنية الهاشمية بلدا صديقا للطفل .

وا� ولي التوفيق

أمين عام المجلس الوطني لشؤون ا<سرة
فاضل  محمد الحمود

لجنة حقوق الطفل

المالحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس ل7ردن@

جلستيها  في   (٤-٥/CRC/C/JOR) والخامس  الرابع  الدوريين  للتقريرين  الجامع  التقرير  في  اللجنة  نظرت   -١
 ١٩٠١ جلستها  في  واعتمدت،   ،٢٠١٤ أيار/مايو  و٢٧   ٢٦ في  المعقودتين  و١٨٧٨)،   ١٨٧٧.CRC/C/SR (انظر  و١٨٧٨   ١٨٧٧

المعقودة في ١٣ حزيران/يونيه ٢٠١٤، المالحظات الختامية التالية.

أوًال- مقدمة

CRC/C/-) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف التقرير الموحد الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس  -٢
حقوق  لحالة  أفضل  فهم�  أتاحت  التي   ،(١.Add/٤-٥/CRC/C/JOR/Q) القضايا قائمة  على  الخطية  والردود   (٤-٥/JOR
المتعدد  الطرف  الدولة  وفد  مع  دار  الذي  البناء  للحوار  تقديرها  عن  اللجنة  وُتعرب  الطرف.  الدولة  في  الطفل 

القطاعات.  

أحرزته ثانيS- تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي 

ترحب اللجنة باعتماد التدابير التشريعية التالية:  -٣

(أ)       قانون منع االتجار بالبشر رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩؛  

(ب)     قانون الحماية من العنف ا<سري رقم ٦ لسنة ٢٠٠٨؛  

(ج)      قانون حقوق ا<شخاص المعوقين رقم ٣١ لسنة ٢٠٠٧.  

وتالحظ اللجنة مع التقدير أيض� تصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية أو انضمامها إليها:  -٤

في  المسلحة  المنازعات  في  ا<طفال  اشتراك  بشأن  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري  البروتوكول  (أ)        
أيار/مايو ٢٠٠٧؛

(ب)     البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع ا<طفال واستغالل ا<طفال في البغاء وفي   
المواد اxباحية في كانون ا<ول/ديسمبر ٢٠٠٦؛

(ج)      اتفاقية حقوق ا<شخاص ذوي اxعاقة في آذار/مارس ٢٠٠٨؛  

التفاقية  المكمل  وا<طفال،  النساء  وبخاصة  با<شخاص،  االتجار  ومعاقبة  وقمع  منع  بروتوكول  (د)      
ا<مم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في حزيران/ يونيه ٢٠٠٩.

وترحب اللجنة أيض� بالتدابير المؤسسية والسياساتية التالية:  -٥

(أ)        االستراتيجية الوطنية لlشخاص ذوي اxعاقة (٢٠٠٧-٢٠١٥)؛  

(ب)     االستراتيجية الوطنية لمنع االتجار بالبشر التي ُأطِلقت في آذار/مارس ٢٠١٠؛  

(ج)     المؤشرات التي وضعها المجلس الوطني لشؤون ا<سرة الستخدامها كمبادئ توجيهية من أجل   
تعزيز القدرات في مجال رصد تنفيذ االتفاقية.

الخاصة  اxجراءات  إلى  دعوة  أول   ٢٠٠٦ نيسان/أبريل  في  وّجهت  الطرف  الدولة  أن  بارتياح  اللجنة  وتالحظ   -٦
لlمم المتحدة لزيارة البلد.

(5)

ثالثS- دواعي القلق والتوصيات الرئيسية

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44 (6) من االتفاقية)

التوصيات السابقة المقدمة من اللجنة

ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف في تنفيذ المالحظات الختامية التي أبدتها اللجنة في عام ٢٠٠٦ بشأن   -٧
هذه  في  الواردة  التوصيات  بعض  أن  ا<سف  مع  تالحظ  أنها  غير   ،(٣/CRC/C/JOR/CO) الثالث  الدوري  تقريرها 

المالحظات لم ُتنفذ تنفيذ� كامًال.

أو  بالكامل  ُتنفذ  لم  التي  التوصيات  لتنفيذ  الالزمة  التدابير  جميع  الطرف  الدولة  تتخذ  بأن  اللجنة  توصي   -٨
بشكل كاٍف، وتكرر بشكل خاص التوصيات التي قدمتها إلى الدولة الطرف بشأن ما يلي:

جميع  على  الطفل  حقوق  مجال  في  العاملة  والمؤسسات  الهيئات  بين  التنسيق  تعزيز  مواصلة  (أ)       
المستويات بغية ضمان تنفيذ االتفاقية بشكل موحد في جميع المحافظات؛

بشأن  البيانات  جمع  وضمان  ا<طفال،  عن  مركزية  بيانات  قاعدة  بإنشاء  البيانات  جمع  آليات  تعزيز  (ب)     
بجميع  يتعلق  فيما  العمر  منها  معايير  حسب  وتصنيفها  االتفاقية  تغطيها  التي  المجاالت  جميع 
الذين  ا<طفال  وفئات  والريفية،  الحضرية  والمناطق  والجنس،  عشرة،  الثامنة  دون  ا<شخاص 
لصوغ  واستخدامها  االتفاقية  مع  تتسق  مؤشرات  وضع  وينبغي  خاصة.  حماية  إلى  يحتاجون 

سياسات وبرامج تهدف إلى تنفيذ االتفاقية بصورة فعالة؛

(ج)     مواصلة وضع أساليـب مبتكرة ومواتيـة للطفل xذكـاء الوعـي بفحـوى االتفاقيـة ومقاصـدها، وال   
في  المقيمين  ا<طفال  إلى  الوصول  بغية  اxعالم  وسائل  طريق  وعن  المحلي  الصعيد  على  سيما 

أنأى المناطق في البلد؛

(د)      مواصلة تعزيز جهودها الرامية إلى توفير مستوى مناسب ومنهجي من التدريب و/أو التوعية في   
والمحامين،  كالقضاة،  و<جلهم،  ا<طفال  مع  العاملة  المهنية  للفئات  الطفل  حقوق  مجال 
والمؤسسات،  المدارس  ومديري  والمعملين،  الصحيين،  والعاملين  القانون،  إنفاذ  وموظفي 

وا<خصائيين االجتماعيين، ورجال الدين، وقادة المجتمعات المحلية، فضًال عن الصحفيين؛

(ه)     ضمان حصول المؤسسة الوطنية لحقوق اxنسان على الموارد البشرية والمالية والتقنية الكافية،   
الصعيدين  على  وتقييمه  االتفاقية  تنفيذ  في  المحرز  التقدم  لرصد  الالزمة  التسهيالت  وامتالكها 

الوطني والمحلي، فضًال عن تلقي الشكاوى المقدمة من ا<طفال والتحقيق فيها ومعالجتها؛

وضع وتعزيز المشاريع المشتركة للتثقيف في مجال حقوق اxنسان، وإدراج التثقيف في مجال  (و)   
لمرحلَتي  الدراسية  المناهج  في  الطفل،  حقوق  مجال  في  التثقيف  سيما  وال  اxنسان،  حقوق 

التعليم االبتدائي والثانوي.

التحفظات

سحب  إمكانية  في  ستنظر  الطرف  الدولة  بأن  الحوار  أثناء  الوفد  رئيسة  به  صّرحت  ما  اللجنة  تالحظ   -٩
غير  و٢١   ٢٠ المادتين  على  الطرف  الدولة  تحفظ  بأن  رأيها  عن  مجدد�  اللجنة  وتعرب  االتفاقية.  على  تحفظاتها 

ضروري، وكذلك عن قلقها إزاء الطبيعة العامة وغير الدقيقة لتحفظ الدولة الطرف على المادة ١٤.

(6)

تحفظاتها  طبيعة  في  النظر  تعيد  بأن  الطرف  الدولة  إلى  قدمتها  التي  السابقة  توصيتها  اللجنة  تكرر   -١٠
 ١٩٩٣ عام  في  اxنسان  لحقوق  العالمي  المؤتمر  اعتمدهما  اللذين  فيينا  عمل  وبرنامج  xعالن  وفق�  سحبها  بغية 

(CRC/C/JOR/CO/٣، الفقرة ١١).

 التشريعات

تالحظ اللجنة مع التقدير أن نشر االتفاقية في الجريدة الرسمية بموجب القانون رقم ٥٠ لسنة ٢٠٠٦، عمًال   -١١
اللجنة  لكن  المحلية.  القوانين  على  ا<ولوية  لها  وأن  القانوني  وضعها  أوضح  قد  اللجنة،  قدمتها  سابقة  بتوصية 
قلقة إزاء التأخر الكبير في اعتماد قانون حقوق الطفل ومشروع قانون ا<حداث. وتشعر اللجنة بالقلق أيض� <ن 

جهود مواءمة اxطار القانوني المحلي مع مبادئ االتفاقية وأحكامها ال تزال غير كافية.

الحقوق  بجميع  إحاطته  وضمان  إبطاء  دون  الطفل  حقوق  قانون  سّن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -١٢
قانون  مشروع  اعتماد  في  الطرف  الدولة  تعّجل  بأن  كذلك  اللجنة  وتوصي  االتفاقية.  عليها  تنص  التي  والمبادئ 
با<طفال  المتعلقة  المحلية  القوانين  جميع  بدقة  الطرف  الدولة  تراجع  بأن  توصيتها  اللجنة  وتكرر  ا<حداث. 
واللوائح اxدارية ذات الصلة بغية ضمان استنادها إلى الحقوق ومطابقتها لالتفاقية (CRC/C/JOR/CO/٣، الفقرة ١٣).

 تخصيص الموارد

المخصصة  الميزانيات  لتحليل  ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  أجراها  التي  بالدراسة  اللجنة  ترحب   -١٣
لlطفال، فضًال عن وضع نموذج للميزانية يتضمن ا<هداف االستراتيجية والمهام التي تضطلع بها كل وزارة من 
الميزانية  في  العامة  التخفيضات  إزاء  اللجنة  يساور  القلق  لكن  حقوقهم.  وحماية  ا<طفال  احتياجات  تلبية  أجل 

الوطنية التي تهدد التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مجال نماء الطفل.

xعمال  المخصصة  "الموارد  بشأن   ٢٠٠٧ عام  في  اللجنة  نّظمته  الذي  العامة  المناقشة  يوم  ضوء  في   -١٤
الدولة  تقوم  بأن  اللجنة  توصي  االتفاقية،  من  و٦  و٤   ٢ المواد  على  وبالتركيز  الدول"،  مسؤولية   - الطفل  حقوق 

الطرف بما يلي:

(أ)        مواصلة تخصيص موارد كافية في الميزانية xعمال حقوق الطفل، عمًال بالمادة ٤ من االتفاقية؛  

(ب)    إجــراء تقييمات منهجيــة <ثر السياسات الهادفـــة إلى تقليـــص العجز في الميزانية الوطنية على   
في  سلب�  قد تؤثر  سياسات  أي  اعتماد  التقييمات، االمتناع عن  تلك  نتيجة  الطفل، وبناًء على  حقوق 

ا<طفال؛

في  الطفل  حقوق  على  قائم  نهج  اعتماد  الطرف،  الدولة  وضعته  الذي  الميزانية  نموذج  على  بناًء  (ج)       
في  واستخدامها  للطفل  المخصصة  للموارد  تتّبع  نظام  بتطبيق  وذلك  الدولة،  ميزانية  وضع 
على  أيض�  اللجنة  وتحث  الطفل.  مجال  في  االستثمار  حجم  إبراز  وبالتالي  عام،  بشكل  الميزانية 
في  القطاعات  من  قطاع  أي  في  االستثمارات  <ثر  تقييمات  إجراء  أجل  من  التتّبع  نظام  استخدام 

مصالح الطفل الفضلى، وضمان قياس اختالف أثر هذه االستثمارات بين الفتيات والفتيان؛

تدابير  تتطلب  قد  التي  الضعف  أو  الحرمان  أوضاع  في  لlطفال  استراتيجية  ميزانية  بنود  تحديد  (د)      
اجتماعية إيجابية، وضمان حماية بنود الميزانية هذه حتى في أوقات ا<زمات االقتصادية أو الكوارث 

الطبيعية أو حاالت الطوارئ ا<خرى.

(7)

(1) (٢)

قام  أن  وبعد   .(UNCRC) الطفل  لحقوق  المتحدة  ا<مم  اتفاقية  في  طرف�  الهاشمية  ا<ردنية  المملكة  تعد 
التقرير  وقدم   .١٩٩٣ عام  من  الثاني  تشرين  شهر  في  ا<ولي  تقريره  ا<ردن  قدم  االتفاقية،  هذه  على  بالمصادقة 
الدوري الثاني الذي كان مقرر� في عام ١٩٩٨ في شهر أيلول من عام ١٩٩٩. وقدم التقرير الدوري الثالث الذي كان 
الرابع  التقريرين  تقديم  تم  ولذلك  سنوات.  ثالث  مدته  وبتأخير   ٢٠٠٦ عام  من  آذار  شهر  في   ٢٠٠٣ عام  في  مقرر� 
الختامية  المالحظات  اعتماد  وتم   ٢٠١٤ عام  في  الطفل  حقوق  لجنة  فيهما  ونظرت   ٢٠١٣ عام  في  مع�  والخامس 
والتوصيات في ١٨ تموز من عام ٢٠١٤. ومن المقرر أن يصدر التقرير الدوري السادس لlردن في ٢٢ حزيران من عام 
٢٠١٩ حيث بقي أقل من عامين. ولذلك من الضروري أن يكون هناك متابعة فعالة للمالحظات والتوصيات الختامية 
الحالية حتى نتمكن من االستعداد جيد� في الوقت الذي يتم فيه إعداد تقريرنا الدوري السادس المقرر تقديمه 

بعد أقل من عامين من ا¦ن.

المجاالت  من  مجال   ١٢ في  توزيعها  تم  التي  الختامية  والتوصيات  المالحظات  من  بندا   ٧١ مجموعه  ما  يوجد 
الرئيسية التي تشمل:

أ- التدابير العامة للتنفيذ (المواد ٤، و٤٢، و٤٤ (٦) من االتفاقية)
ب- المبادئ العامة (المواد ٢، و٣، و٦، و١٢ من االتفاقية)

ج- الحقوق والحريات المدنية (المواد ٧، و٨، و١٣-١٧)
د- العنف ضد ا<طفال (المواد ١٩، و٢٤ (٣)، و٢٨ (٢)، و٣٤، و٣٧ (أ)، و٣٩)

ه- البيئة ا<سرية والرعاية البديلة (المواد ٥، و٩-١١، و١٨ (١ و٢)، و٢٠، و٢١، و٢٥، و٢٧ (٤))
و- اxعاقة، والصحة ا<ساسية، والرفاه االجتماعي (المواد ٦، و١٨ (٣)، و٢٣، و٢٤، و٢٦، و٢٧ (١-٣)، و٣٣)

ز- التعليم وا<نشطة الترفيهية والثقافية (المواد ٢٨، و٢٩، و٣٠، و٣١)
ح- تدابير الحماية الخاصة (المواد ٢٢، و٣٠، و٣٢، و٣٣، و٣٥، و٣٦، و٣٧ (ب)- (د)، و٣٨-٤٠)

ط- المصادقة على البروتوكول االختياري المتعلق بإجراء  تقديم البالغات 
ي- المصادقة على ا<دوات الدولية لحقوق اxنسان

ك- المتابعة والنشر
ل- التقرير المقبل

ويشكل المجلس الوطني لشؤون ا<سرة (NCFA) ووزارة العدل ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ووزارة العمل 
ووزارة التنمية االجتماعية ووزارة الداخلية اكثر الجهات المسؤولة عن تنفيذ المالحظات والتوصيات الختامية إلى 
جانب  وإلى  المحافظات.  في  الحكومية  الجهات  بعض  ذلك  في  بما  ا<خرى  واxدارات  الجهات  من  عدد  جانب 
الوزارات والهيئات الحكومية، تلعب وكاالت ا<مم المتحدة المعنية، والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، 
وا<وساط ا<كاديمية، ووسائل اxعالم، وغيرها من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، والمجتمعات المحلية، 

وا<سر دورا رئيسيا في ضمان تنفيذ برنامج المالحظات والتوصيات الختامية.

وإلى جانب النظر في التقرير الدوري الموحد الرابع والخامس لlردن، نظرت اللجنة أيض� في التقارير ا<ولية لlردن 
المسلحة  النزاعات  في  ا<طفال  باشتراك  والمتعلقة  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري  البروتوكول  بموجب 

(3) (4)

باء- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 من االتفاقية)

عدم التمييز

غير  وأب  أردنية  <م  المولودين  ا<طفال  ضد  القانون  بحكم  التمييز  إزاء  قلقها  عن  مجدد�  اللجنة  تعرب    -١٥
إزاء  أيض�  بالقلق  اللجنة  وتشعر  الزواج.  إطار  خارج  المولودين  ا<طفال  ضد  والتمييز  ا<ب،  جنسية  على  بناًء  أردني 
في  يعيشون  الذين  وا<طفال  اxعاقات  ذوو  وا<طفال  فلسطيني  أصل  من  ا<طفال  منه  يعاني  الذي  التمييز 

المؤسسات وا<طفال الذين يعيشون في فقر مدقع وا<طفال في المناطق النائية.

"أطفاًال  أو  شرعيين"  "غير  بوصفهم  لlطفال  التمييزية  التصنيفات  إلغاء  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -١٦
ضحايا للسفاح"، واعتماد استراتيجية استباقية وشاملة من أجل القضاء على التمييز على أي أسس بحكم القانون 

والواقع، والتمييز ضد جميع فئات ا<طفال في أوضاع التهميش أو الحرمان.

وتعرب اللجنة عن القلق <ن تشريعات الدولة الطرف وطريقة تطبيقها ال تزال تميز ضد الفتيات، وبا<خص   -١٧
المعاهدات.  هيئات  من  المتكررة  التوصيات  من  الرغم  على  العنف،  من  والحماية  والزواج  الميراث  مجاالت  في 
وتشعر اللجنة بالقلق أيض� لعدم كفاية الجهود التي تبذلها الدولة الطرف، بما في ذلك مع رجال الدين وقادة 
والقواعد  والممارسات  المواقف  وتغيير  لمكافحة  الجماهيري،  اxعالم  ووسائل  التعليمية  والمؤسسات  الرأي 
الضارة التي تتغاضى عن التمييز ضد الفتيات وانتهاكات حقوقهن في إطار االتفاقية، بما في ذلك العنف القائم 

على نوع الجنس، على الرغم من أن الفتيات ال يزلن يواجهن التمييز من أبكر مراحل حياتهن وطيلة طفولتهن.

اxبطاء.  من  مزيد  دون  الفتيات  ضد  تميز  التي  التشريعات  جميع  إلغاء  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -١٨
وينبغي للدولة الطرف أن تمنح ا<ولوية العتماد استراتيجية شاملة لمكافحة جميع أشكال التمييز ضد الفتيات، 
وتكرر  الفتيات.  ضد  والعنف  التمييز  إلى  وتؤدي  منتشرة  تزال  ال  التي  السلبية  الجنسانية  النمطية  للصور  والتصدي 
اللجنة توصيتها بضرورة دعوة القادة المحليين ورجال الدين وغيرهم من القادة إلى االضطالع بدور أكثر فاعلية 
ذلك  في  المحلية  المجتمعات  إلى  التوجيه  وتقديم  عليه،  والقضاء  الطفالت  ضد  العنف  منع  جهود  دعم  في 

الصدد (CRC/C/JOR/CO/٣، الفقرة ٣٢).

مصالح الطفل الفضلى

قانون  في  الرئيسية  المبادئ  أحد  الفضلى  الطفل  مصالح  جعل  في  الطرف  الدولة  رغبة  اللجنة  تالحظ   -١٩
ا<حوال الشخصية المؤقت رقم ٣٦ لسنة ٢٠١٠، لكن القلق يساورها <ن العديد من أحكام القانون تعكس إساءة 
التي  الجنسية  ونقل  والميراث  والزواج  الطفل  بحضانة  المتعلقة  تلك  سيما  وال  الفضلى،  الطفل  لمصالح  تفسير 
القانون  <ن  خاص  بشكل  بالقلق  اللجنة  وتشعر  االعتبار.  الفضلى  مصالحه  إيالء  في  الطفل  حق  مع  تتعارض 
(المادة ٣٠٨ من قانون العقوبات) والفقه القضائي في الدولة الطرف يتيحان اعتبار زواج الفتاة من مغتصبها أمر� 

يصب في مصلحتها الفضلى، على الرغم من أن هذا الخيار يشّكل بحد ذاته انتهاك� خطير� لالتفاقية.

إيالء  في  الطفل  بحق  المتعلق   (٢٠١٣)١٤ رقم  العام  اللجنة  تعليق  ضوء  في  الطرف،  الدولة  اللجنة  تذّكر   -٢٠
التي  الحقوق  بجميع  والفعال  الكامل  التمتع  ضمان  إلى  يهدف  الحق  هذا  أن  ا<ول،  االعتبار  الفضلى  مصالحه 
تعترف بها االتفاقية وإلى ضمان النماء الكلي لlطفال. وتوصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف إدماج هذا الحق 
جميع  عن  فضًال  والقضائية،  واxدارية  التشريعية  اxجراءات  جميع  في  ثابت  بشكل  وتطبيقه  مالئم  بشكل 
ع الدولة الطرف على  السياسات والبرامج والمشاريع التي لها صلة با<طفال أو تؤثر فيهم. وفي ذلك الصدد، تشجَّ
تحديد  في  سلطة  مواقع  يحتلون  الذين  المعنيين  ا<شخاص  لجميع  التوجيه  لتقديم  ومعايير  إجراءات  وضع 
مصالح الطفل الفضلى في جميع المجاالت، وفي منح تلك المصالح ا<همية التي تستحقها بوصفها اعتبار� أول. 
العامة  االجتماعية  الرعاية  مؤسسات  ذلك  في  بما  العامة،  جمهور  بين  والمعايير  اxجراءات  هذه  نشر  وينبغي 

والخاصة، فضًال عن المحاكم والسلطات اxدارية والهيئات التشريعية والقادة المحليين ورجال الدين.

(8)

الحق في الحياة والبقاء والنماء

٢١-  تعرب اللجنة عن عميق قلقها <ن المادة ٣٤٥ مكرر� من قانون العقوبات، التي استحدثتها الدولة الطرف 
ف،  ف، وبالتالي من ُحكم مخفَّ عن طريق تعديل، ال تستثني مرتكبي هذه الجرائم من االستفادة من العذر المخفِّ
جرائم  ُيسمى  ما  بذريعة  سنوي�  الفتيات  عشرات  قتل  استمرار  رغم  سنة   ١٥ من  أصغر  الضحية  كانت  حال  في  إّال 
يزلن،  وال  كّن،  الجرائم  لهذه  ضحايا  للوقوع  المعرضات  الفتيات  <ن  أيض�  شديد  بقلق  اللجنة  وتشعر  الشرف. 

ُيحتجزن تعسفي� في اxصالحيات ¦جال غير مسماة بداعي حمايتهن.

عن  تتغاضى  التي  القانونية  ا<حكام  جميع  إبطاء  دون  تلغي  أن  على  بقوة  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢٢
الجرائم القائمة على نوع الجنس، وال سيما المواد ٩٧ و٩٩ و٣٤٠ و٣٤٥ مكرر� من قانون العقوبات، وأن تضمن تلّقي 
الشرف،  جرائم  ُيسمى  ما  بذريعة  المرتكبة  الجرائم  فيها  بما  الجنس،  نوع  على  القائمة  الجرائم  مرتكبي  جميع 
عقوبات تتناسب مع خطورة جرائمهم. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيض� على إخالء سبيل جميع النساء والفتيات 
حماية  أي تدبير  أن  وضمان  البلد،  عموم  في  لحمايتهن  وآليات مالئمة  مالجئ  وإنشاء  فور�،  الحجز  في  الموَدعات 

موجه لهن يوَضع بمشاركتهن وموافقتهن.

احترام آراء الطفل

حق  تعزيز  أجل  من  بالتقرير  المشمولة  الفترة  أثناء  الطرف  الدولة  اتخذتها  التي  بالمبادرات  اللجنة  ترحب   -٢٣
الطفل في االستماع إليه، وال سيما عن طريق التشاور مع ا<طفال في سياق إعداد تقرير الدولة الطرف، والمسح 
اxجراءات  <ن  قلقها  عن  مجدد�  اللجنة  تعرب  ذلك،  ومع  ا<طفال.  برلمانات  وإنشاء  للشباب،  الثاني  الوطني 
يزال  ال  الطفل  آراء  احترام  و<ن  إليه،  االستماع  في  الطفل  حق  على  منهجي  بشكل  تنص  ال  واxدارية  القانونية 
محدود� نظر� للمواقف المجتمعية التقليدية من ا<طفال، وال سيما الفتيات، في داخل ا<سرة والمجتمع بشكل 

عام.

تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم ١٢(٢٠٠٩) المتعلق بحق الطفل في االستماع إليه،   -٢٤
الذي يؤكد أن حق الطفل في التعبير بحرية عن رأيه يشكل أحد أهم العناصر في كرامة الطفل، وأن ا<سرة التي 
العمر،  من  ا<ولى  المراحل  منذ  الجد  مأخذ  آراؤه  فيها  تؤخذ  والتي  بحرية  آرائه  عن  يعّبر  أن  فيها  للطفل  يمكن 
وتوصي  ا<وسع.  المجتمع  في  إليه  االستماع  في  الحق  لممارسة  الطفل  يعّد  ما  وهي  مهم�،  نموذج�  تشّكل 

اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

في  إليه  االستماع  في  الطفل  بحق  تعترف  التي  للتشريعات  الفعال  التنفيذ  لضمان  تدابير  اتخـــاذ  (أ)       
ا<خصائيين  امتثال  لضمان  إجراءات  و/أو  ُنظم  وضع  ذلك  في  بما  الصلة،  ذات  القانونية  الدعاوى 

االجتماعيين والمحاكم لهذا المبدأ.

(ب)     إجـــراء بحوث لتحديد أهم القضايا من وجهة نظر ا<طفال، وسماع آرائهم بشأنها، ومعرفة مدى   
مراعاة آرائهم في القرارات التي ُتتخذ داخل ا<سرة وتؤثر في حياتهم، وتحديد القنوات القائمة أو 
الوطني  الصعيد  على  القرار  صنع  عملية  في  ا<كبر  التأثير  ممارسة  من  تمّكنهم  التي  المحتملة 

والمحلي.

(ج)      تنفيـذ برامـج وأنشطــة توعيـة لتعزيز مشاركة جميع ا<طفال بصورة هادفة وقائمة على التمكين   
الفتيات  إيالء  مع  الطلبة،  مجالس  ضمن  ذلك  في  بما  والمدارس،  المحلي  والمجتمع  ا<سرة  في 

وا<طفال في أوضاع هشة اهتمام� خاص�.

(9)

جيم- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و17-13 من االتفاقية)

الحق في الجنسية

كّن  إذا  أمهاتهن  جنسية  اكتساب  ا<ردنيات  ا<مهات  أطفال  على  متعذر�  يزال  ال  <نه  قلقة  اللجنة  تظل   -٢٥
متزوجات من غير أردنيين، ما قد يؤدي إلى حالة انعدام الجنسية، ويتسبب في معاناة هؤالء ا<طفال وأسرهم 
والرعاية  التعليم  بخدمات  لالنتفاع  مثًال  مؤهلين  غير  ُيعتبرون  إنهم  إذ  اقتصادية،  صعوبات  ومن  التمييز  من 
الجنسية  بأن  تفيد  التي  المصداقية  وذات  بأدلة  المدعومة  التقارير  بالغ  بقلق  اللجنة  وتالحظ  المدعومة.  الصحية 
بشكل  يقيمون  الذين  الفلسطينية  وا<سر  ا<طفال  عشرات  من  بالتقرير  المشمولة  الفترة  في  ُسحبت  ا<ردنية 

دائم في ا<ردن، على الرغم من التطمينات التي قدمها وفد الدولة الطرف أثناء الحوار.

تكرر اللجنة توصيتها إلى الدولة الطرف بمراجعة قانون الجنسية ا<ردنية رقم ٦ لعام ١٩٥٤ وتعديله بغية   -٢٦
ضمان تمتع ا<م ا<ردنية المتزوجة بغير أردني بحقها في منح جنسيتها <طفالها على قدم المساواة مع الرجل 
الالجئة  ا<سر  من  ا<ردنية  الجنسية  سحب  عن  الكف  على  أيض�  الطرف  الدولة  اللجنة  وتحث  تمييز.  ودون 
خفض  اتفاقية  إلى  االنضمام  في  الطرف  الدولة  تنظر  بأن  أيض�  اللجنة  وتوصي  ا<ردن.  في  المقيمة  الفلسطينية 

حاالت انعدام الجنسية لعام ١٩٦١.

) و39) أ دال- العنف ضد اoطفال (المواد 19 و24(3) و28(2) و34 و37(

العقاب البدني

ترحب اللجنة بالمبادرات التي تنّفذها الدولة الطرف مثل حملة "مع� نحو بيئة مدرسية آمنة" التي تهدف   -٢٧
إلى تعريف المعلمين با<ساليب التربوية اxيجابية. لكن اللجنة قلقة <ن الصيغة المعدلة من المادة ٦٢ من قانون 
العقوبات ال تزال تجيز للوالدين وا<وصياء إنزال ضروب تأديب بأطفالهم وفق "ما يبيحه العرف العام"، ما دامت ال 
تلحق بهم أذى بدني�، و<ن مسح السكان والصحة ا<سرية في ا<ردن لعام ٢٠١٢ أظهر أن ٨٩ في المائة من ا<طفال 

يتعرضون لضروب تأديب عنيفة.

تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم ٨(٢٠٠٦) المتعلق بحق الطفل في الحماية من   -٢٨
العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة الذي شددت فيه اللجنة على رفض جميع أشكال 
العنف ضد ا<طفال، مهما كانت طفيفة، وعلى أن صالحيات الوالدين ال ينبغي في أي حال من ا<حوال أن تقّوض 

حق الطفل في حمايته من العقاب البدني. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

حظر�  ا<ماكن  جميع  في  البدني  العقاب  وحظر  إبطاء  دون  العقوبات  قانون  من   ٦٢ المادة  إلغاء  (أ)        
قطعي�؛

بصورة  قضائية  دعاوى  وإقامة  فعاًال،  تنفيذ�  البدني  العقاب  تحظر  التي  القوانين  تنفيذ  ضمان  (ب)    
منهجية ضد َمن ُيعاقبون ا<طفال بدني�؛

ا<طفال  بمشاركة  االجتماعية  والتعبئة  والتوعية  العام  التثقيف  مجاالت  في  دائمة  برامج  وضع  (ج)     
البدني،  للعقاب  الضارة  والنفسية  البدنية  ا¦ثار  تعالج  الدين،  ورجال  المحلية  والمجتمعات  وا<سر 
في  وتشاركية  عنيفة  وغير  إيجابية  أشكال  وتعزيز  الممارسة،  تلك  من  العامة  المواقف  تغيير  بغية 

تنشئة ا<طفال وتأديبهم كبديل عن العقاب البدني؛

منع  استراتيجيات  تصميم  في  ا<طفال،  ذلك  في  بما  ككل،  المجتمع  ومشاركة  إشراك  ضمان  (د)     
معاقبة ا<طفال بدني� وتنفيذها.

(١٠) (١١)

اsيذاء واsهمال

سيما  وال  المنزلي،  للعنف  التصدي  صعيد  على  الطرف  الدولة  اتخذتها  التي  بالخطوات  اللجنة  ترحب   -٢٩
اعتماد قانون الحماية من العنف ا<سري رقم ٦ لسنة ٢٠٠٨، والخطة االستراتيجية الوطنية لحماية ا<سرة والوقاية 
لثبوت  عميق  بقلق  تشعر  اللجنة  لكن  المنزلي.  العنف  حاالت  لتتّبع  نظام  وإنشاء   ،٢٠٠٥-٢٠٠٩ لlعوام  العنف  من 
قصور تلك التدابير عن االستجابة للشواغل الكثيرة التي أعربت عنها اللجنة في عام ٢٠٠٦، وهو ما يتضح من استمرار 

وقوع ا<طفال، وال سيما الفتيات، ضحايا ل¯يذاء واxهمال على نطاق واسع.

 ،٣/CRC/C/JOR/CO)  ٢٠٠٦ عام  من  توصياتها  لتنفيذ  ا<ولوية  من  مزيد  منح  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣٠
وسوء  المنزلي  العنف  عن  وطنية  دراسة  إجراء  بضرورة  المتعلقة  التوصيات  وبخاصة  فعاًال،  تنفيذ�   (٥٥ الفقرة 
ووضع  وطبيعتها،  وأسبابها  المشكلة  هذه  نطاق  تقييم  أجل  من  ا<سرة  داخل  وإيذائهم  ا<طفال  معاملة 
وسوء  ا<طفال  إيذاء  حاالت  لتحديد  فعال  نظام  ووضع  له،  والتصدي  المنزلي  العنف  لمنع  شاملة  استراتيجية 

معاملتهم واxبالغ عنها وإدارتها. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيض� على ما يلي:

أحكام  أي  وإلغاء  الزوجي،  االغتصاب  فيها  بما  المنزلي،  العنف  أشكال  جميع  يجّرم  قانون  اعتماد  (أ)       
قانونية تتسامح مع مرتكبي العنف المنزلي، وذلك على وجه ا<ولوية؛

(ب)     إنشاء قاعدة بيانات وطنية عن جميع حاالت العنف المنزلي المترّكب ضد ا<طفال؛  

والعادات  والتقاليد  المواقف  لتغيير  عملية  تدابير  واتخاذ  واxيذاء،  للعنف  الجذرية  ا<سباب  معالجة  (ج)      
والممارسات السلوكية التي كثير� ما تبرر العنف المنزلي، وال سيما ضد الفتيات؛

والتصدي  وإهمالهم،  ا<طفال  وإيذاء  المنزلي  العنف  منع  إلى  الرامية  المجتمعية  البرامج  تشجيع  (د)       
المحلي  المجتمع  وأفراد  والمتطوعين  السابقين  الضحايا  إشراك  منها  بطرق  المشاكل  لهذه 

ودعمهم في مجال التدريب؛

(ه)     ضمــان تقديم مستــوى مالئـــم من المساعدة الطبيــــة والقانونيـــة والنفسية والسكن لlطفال   
به  تعّهدت  الذي  االلتزام  مع  يتماشى  بما  اxيواء  دور  عدد  وزيادة  المنزلي،  العنف  ضحايا  والنساء 

الدولة الطرف في االستعراض الدوري الشامل لعام ٢٠٠٩ (A/HRC/٢٩/١١، الفقرة ٩٢-٢١)؛

(و)       تقديم معلومات مفصلة في تقريرها الدوري المقبل عن التدابير المتخذة للتصدي للعنف المنزلي   
ونتائج تلك التدابير.

االستغالل الجنسي واsيذاء الجنسي

تشعر اللجنة بقلق عميق <ن المادة ٣٠٨ من قانون العقوبات تتيح لمرتكبي جريمة االغتصاب اxفالت من   -٣١
العقاب إذا تزوجوا من الفتاة التي اعتدوا عليها. ويساور اللجنة قلق أيض� <ن المادة ٣١٠ من قانون العقوبات تتيح 
اللجنة  وتشعر  ا<خالق".  بفساد  "معروفة  ُتعتبر  الفتاة  كانت  إذا  العقاب  من  اxفالت  الجنسي  اxيذاء  لمرتكبي 
بالقلق أيض� <ن تشريعات الدولة الطرف ال تحمي الفتيان من اxيذاء الجنسي واالستغالل الجنسي، وال تنص على 

أحكام تتناسب مع خطورة الجرائم الجنسية المرتبكة ضد ا<طفال.

وجميع  العقوبات  قانون  من  و٣١٠   ٣٠٨ المادتين  إلغاء  في  التعجيل  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣٢
ا<حكام القانونية التي يمكن استخدامها للتساهل مع المعتدين على ا<طفال جنسي�. وينبغي للدولة الطرف 
الجنسي  اxيذاء  أشكال  جميع  من  الفتيان،  فيهم  بمن  ا<طفال،  لجميع  الكاملة  الحماية  تضمن  أن  أيض� 

واالستغالل الجنسي. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيض� على ما يلي:

(أ)       وضع آليات وإجراءات ومبادئ توجيهية لضمان إلزامية اxبالغ عن حاالت إيذاء ا<طفال واستغاللهم   
جنسي�؛

ا<طفال  لجميع  وفعالة  لlطفال  ومواتية  وسرية  إليها  الوصول  يسهل  إبالغ  قنوات  توفر  ضمان  (ب)     
لتمثيل  قانوني  وصي  أو  الوالدين  أحد  وجود  يوِجب  الذي  الشرط  وإلغاء  االنتهاكات،  هذه  ضحايا 

الطفل الضحية؛

(ج)      تنفيذ أنشطة توعية لمكافحة الوصم االجتماعي لضحايا االستغالل الجنسي واxيذاء الجنسي، بما   
في ذلك سفاح المحارم؛

الضحايا وفق�  التعافي وإعادة اxدماج االجتماعي لlطفال  (د)     ضمان وضع برامج وسياسات من أجل   
<غراض  لlطفال  الجنسي  االستغالل  لمكافحة  العالمي  المؤتمر  اعتمدها  التي  الختامية  للوثائق 
بالبرازيل،  جانيرو  دي  وريو  باليابان،  ويوكوهاما  ستوكهولم،  في  و٢٠٠٨  و٢٠٠١   ١٩٩٦ ا<عوام  في  تجارية 

على التوالي.

الممارسات الضارة

الفتيات،  آالف  وزواج  الطرف،  الدولة  في  القاصرات  الفتيات  زواج  حاالت  في  الزيادة  إزاء  قلقة  اللجنة  تزال  ال   -٣٣
منهن من لم تتجاوز الخامسة عشرة، كل سنة نتيجة اxفراط في اللجوء إلى االستثناءات من السن الدنيا للزواج، 
والسلطة التقديرية الواسعة الممنوحة لقاضي القضاة وا<وصياء القانونيين في ذلك الصدد. ويساور اللجنة قلق 
بشكل خاص <ن حاالت الفقر وحاالت الحمل خارج إطار الزواج غالب� ما تؤدي في الممارسة الواقعية إلى إجازة هذا 

الزواج.

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فاعلة لوضع حد لممارسة الزواج المبكر والقسري. كما تكرر   -٣٤
CRC/C/-) المبكر الزواج  عن  الناشئة  الكثيرة  السلبية  با¦ثار  توعية  حمالت  الطرف  الدولة  تنّفذ  بأن  توصيتها  اللجنة 

JOR/CO/٣، الفقرة ٢٨).

الوصول إلى العدالة وسبل االنتصاف

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعلومات التي قدمها الوفد وتفيد بأن من المتعذر على ا<طفال دون سن   -٣٥
الخامسة عشرة تقديم شكاوى بشأن انتهاكات حقوقهم إذا لم يكن الوالدان أو ا<وصياء القانونيون موجودين 

لمساعدتهم. ويساور اللجنة القلق أيض� إزاء االفتقار إلى آليات لدعم ا<طفال في اxبالغ عن ادعاءاتهم.

وسبل  العدالة  إلى  ا<طفال  وصول  لضمان  الالزمة  التدابير  جميع  اتخاذ  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣٦
واسع  بشكل  عنها  ومعلن  آمنة  إبالغ  آليات  وضع  أمور،  جملة  بين  من  الطرف،  للدولة  وينبغي  الفعالة.  االنتصاف 
الصحة  مجاَلي  في  مساَعدة  خدمات  ا¦ليات  هذه  تترافق  وأن  ا<طفال،  لفائدة  إليها  الوصول  ويسهل  وسرية 
العامة والدعم االجتماعي، وإلغاء شرط حضور والد الطفل لمساعدته في تقديم الشكوى. وتحث اللجنة الدولة 
ووضع  واضحين،  وتدريب  توجيه  على  ا<طفال  شكاوى  يتلقون  الذين  ا<شخاص  حصول  ضمان  على  أيض�  الطرف 

إجراءات تحقيق مراعية للطفل.

هاء- البيئة اoسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و11-9 و18(1 و2) و20 و21 و25 و27(4))

البيئة اoسرية   

CRC/C/-) تكرر اللجنة قلقها <ن القانون ما زال ال يوزع المسؤوليات الوالدية بالتساوي بين ا¦باء وا<مهات  -٣٧
JOR/CO/٣، الفقرة ٤٩)، نظر� الستمرار تطبيق أحكام تمييزية من قانون ا<حوال الشخصية المؤقت لسنة ٢٠١٠. كما

(١٢)

يساور اللجنة قلق إزاء ما يلي:

(أ)        مع أن القانون فرض قيود� معّينة على تعدد الزوجات، فإنه ال يزال يجيزه، وهذه حالة تتعارض مع   
كرامة النساء والفتيات الالتي يدخلن هذا الزواج، وتؤثر سلب� في ا<طفال؛

تمتعهم  دون  يحول  ما  مسلم،  غير  ورجل  مسلمة  المرأة  المولودين  با<طفال  القانون  يعترف  ال  (ب)      
بجميع حقوقهم على قدم المساواة مع ا<طفال ا¦خرين؛

(ج)       في حالة الطالق، تمنح المادة ١٧٣ من قانون ا<حوال الشخصية المؤقت ا<م حضانة أطفالها حتى   
بلوغهم سن الخامسة عشرة، ولكن فقط حتى سن السابعة إذا كانت غير مسلمة.

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تقاسم ا<مهات وا¦باء المسؤولية عن أطفالهم بالتساوي، عمًال   -٣٨
بالفقرة ١ من المادة ١٨ من االتفاقية، وعلى ضمان عدم تمييز القوانين ضد الطفلة. وتحث اللجنة الدولة الطرف 

أيض� على ما يلي:

النساء  ضد  تميز  التي  ا<حكام  جميع  إلغاء  وضمان  المؤقت  الشخصية  ا<حوال  قانون  تنقيح  (أ)   
والفتيات وتؤثر سلب� في أطفالهن، كتلك التي تجيز تعدد الزوجات؛

غير  ورجل  مسلمة  امرأة  بين  زواج  من  المولودين  ا<طفال  ضد  التمييز  أشكال  من  شكل  أي  منع  (ب)   
مسلم، والقضاء عليها؛

لمبدأ  وفق�  القرارات  جميع  اتخاذ  ضمان  بغية  الطفل،  بحضانة  المتعلقة  تشريعاتها  مراجعة  (ج)   
تمّيز  التي  ا<حكام  وإلغاء  االتفاقية،  من  و١٢   ٣ المادتين  مع  تمشي�  وذلك  الفضلى،  الطفل  مصالح 

ضد ا<طفال <مهات غير مسلمات.

أسرية اoطفال المحرومون من بيئة 

أول  وإنشاء   ،٢٠٠٩ لسنة   ٤٩ رقم  اxيوائية  ا<طفال  رعاية  دور  وإدارة  ترخيص  نظام  باعتماد  اللجنة  ترحب   -٣٩
برنامج xيواء ا<طفال في محافظة الزرقاء. لكن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم انخفاض عدد ا<طفال المودعين 
في  كثيرة  أحيان  في  المتزوجات  غير  ا<مهات  أطفال  إيداع  وإزاء  بالتقرير،  المشمولة  الفترة  أثناء  مؤسسات  في 
ا<طفال  يجعل  ما  بعد،  سليم  نحو  على  اxيواء  برنامج  تنظيم  لعدم  أيض�  قلق  اللجنة  ويساور  مؤسسات. 

المحرومين من بيئتهم ا<سرية عرضة ل¯يذاء واxهمال.

تتخذ  بأن  وتوصيها  لlطفال،  البديلة  للرعاية  التوجيهية  المبادئ  إلى  الطرف  الدولة  انتباه  اللجنة  تلفت   -٤٠
تدابير فاعلة للتسريع في االنتقال من إيداع ا<طفال في أطر الرعاية المؤسسية إلى الرعاية ا<سرية، وأن تعزز في 
سبيل ذلك جهودها لوضع نظام لكفالة ا<طفال المحرومين من أسرهم يكون خاضع� للوائح تنظيمية جيدة. 

وينبغي للدولة الطرف أيض� ما يلي:

(١٣)

(أ)       ضمان تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية المناسبة لمراكز الرعاية البديلة وخدمات حماية   
في  إدماجهم  وإعادة  فيها  المودعين  ا<طفال  تأهيل  إعادة  تيسير  أجل  من  الصلة  ذات  الطفل 

المجتمع إلى أقصى حد ممكن؛

(ب)     تقديم الدعم لlمهات غير المتزوجات لتمكينهن من رعاية أطفالهن، وتنظيم حمالت توعية من   
أجل القضاء على الوصم االجتماعي المرتبط بالحمل خارج إطار الزواج؛

(ج)     العمـل على توفيـر ضمانـات مناسبــة ومعايــير واضحــــة تستند إلى احتياجات الطفل ومصالحه   
الفضلى من أجل اتخاذ قرار بشأن إيداعه في أطر الرعاية البديلة من عدمه؛

(د)     ضمان إجراء مراجعة دورية لحاالت إيداع ا<طفال في أطر الرعاية البديلة وفي المؤسسات، ورصد   
جودة الرعاية فيها، بطرق منها توفير قنوات يسهل الوصول إليها من أجل اxبالغ عن سوء معاملة 

ا<طفال ورصده وتصحيحه.

واو-  اsعاقة والصحة اoساسية والرعاية االجتماعية (المواد 6 و18(3) و23 و24 و26 و
27(3-1) و33)

اoطفال ذوو اsعاقة

ا<على  المجلس  وإنشاء   ٢٠٠٧ لسنة   ٣١ رقم  المعوقين  ا<شخاص  حقوق  قانون  باعتماد  اللجنة  ترحب   -٤١
لكنها  اxعاقة (٢٠٠٧-٢٠١٥).  ذوي  لlشخاص  الوطنية  االستراتيجية  اعتماد  عن  فضًال  المعوقين،  ا<شخاص  لشؤون 

تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ)       عدم استخـدام المــادة ٢ من القانــون رقم ٣١ تعريف اxعاقة الوارد في اتفاقية حقوق ا<شخاص   
ذوي اxعاقة، وإنما اعتمادها نموذج� طبي� ل¯عاقة؛

(ب)     محدودية البيانات المتاحة عن ا<طفال ذوي اxعاقة؛  

بصورة  إّال  إدماجهم  تعزز  ال  خاصة  صفوف  في  الحاالت  معظم  في  اxعاقة  ذوي  ا<طفال  وضع  (ج)       
محدودة نظر� لمحدودية التدابير المتخذة لتطوير التعليم الجامع؛

(د)       عدم حصول الغالبية العظمى من ا<طفال ذوي اxعاقة وا<طفال الذين يعانون من صعوبات في   
مختصين،  وموظفين  اجتماعيين  وأخصائيين  معلمين  وجود  مثل  مناسب،  دعم  على  التعلم 

لضمان إدماجهم إدماج� فعاًال في المدارس العادية؛

(ه)     استمرار ّشح التدابير الرامية إلى إدماج ا<طفال ذوي اxعاقة في ا<نشطة الترفيهية والثقافية في   
الدولة الطرف.

في ضوء المادة ٢٣ من االتفاقية وتعليق اللجنة العام رقم ٩(٢٠٠٦) المتعلق بحقوق ا<طفال المعوقين،   -٤٢
هذا  وتعزيز  اxعاقة  مع  التعامل  في  اxنسان  حقوق  على  القائم  النهج  اعتماد  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث 
وبأن  المجتمع،  يضعها  التي  والمواقفية  البيئية  الحواجز  في  تكمن  المعيقة  العوامل  بأن  يعترف  الذي  النهج 
في  فاعلين  ومساهمين  مشاركين  يصبحوا  أن  وبمقدورهم  الخاصة  حقوقهم  اxعاقة  ذوي  ا<طفال  لجميع 

المجتمع. وينبغي للدولة الطرف ما يلي:

(١٤)

(١٦) (١٧) (١٨) (١٩) (٢٠) (٢١) (٢٢) (٢٣) (٢٤)

(٢٥) (٢٦) (٢٧) (٢٨) (٢٩) (٣٠) (٣١) (٣٢) (٣٣) (٣٤) (٣٥)

مع  التعامل  في  االجتماعي  النموذج  يعكس  بما   ٢٠٠٧ لسنة   ٣١ رقم  القانون  من   ٢ المادة  تعديل  (أ)       
اxعاقة؛

نظر�   ،٢٠١٤ لعام  الوطني  التعداد  إطار  في  اxعاقة  ذوي  ا<طفال  عن  مالئمة  بيانات  جمع  تنظيم  (ب)     
<هميتها في وضع برامج وسياسات لهم؛

(ج)       وضـع سياسـة شامـلة من أجـل تطـوير التعليـم الجامع وضمان منحه ا<ولوية على إيداع ا<طفال   
العقلية  اxعاقات  ذوي  ا<طفال  إلى  خاص  بشكل  االلتفات  مع  متخصصة،  مؤسسات  في 

والمتعددة؛

(د)      تشغيل أعداد كافية من المعلمين والمهنيين المتخصصين لتقديم الدعم الفردي لlطفال في   
جميع المدارس، وضمان تدريب جميع المهنيين تدريب� مناسب� ليتمكن جميع ا<طفال ذوي اxعاقة 

من التمتع بصورة فعالة بحقهم في تعليم جامع ذي جودة؛

(ه)     اتخاذ جميع التدابير الالزمة لضمان إدماج ا<طفال ذوي اxعاقة في ا<نشطة الترفيهية والثقافية؛  

الوصم  مكافحة  أجل  من  وا<سر  العامة  وجمهور  الحكومة  تستهدف  توعية  حمالت  تنفيذ  (و)     
االجتماعي والتحامل اللذين يعاني منهما ا<طفال ذوو اxعاقة، وتعزيز صورة إيجابية عن ا<طفال 

والبالغين ذوي اxعاقة؛

(ز)       النظر في التصديق على البروتوكول االختياري التفاقية حقوق ا<شخاص ذوي اxعاقة.  

الصحة والخدمات الصحية

عن  فضًال  ا<طفال،  ووفيات  النفاسية  الوفيات  خفض  صعيد  على  المحرز  الكبير  بالتقدم  اللجنة  ترحب   -٤٣
اعتراف الدولة الطرف بالحاجة إلى مزيد من الجهود لخفض معدل وفيات ا<طفال دون سن الخامسة. وتالحظ 
اللجنة باهتمام أيض� إقرار قانون الضمان االجتماعي المؤقت رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ الذي يمنح ا<طفال الحق في التمتع 

بعدد من إعانات الضمان االجتماعي. لكن قلق� بالغ� يساور اللجنة لما يلي:

(أ)        المعدالت المفزعة لسوء التغذية بين ا<طفال في مخيم الزعتري؛  

(ب)     سـوء التغذيـة الـذي ال يزـال يؤثـر بصـورة أكبـر في ا<طفـال الذيـن يعيشـون في المناطــــــق النائية   
وا<طفال المنتمين <فقر الشرائح السكانية؛

(ج)       ا<مراض المعدية التي ال تزال ا<سباب الرئيسية لمراضة ا<طفال؛  

(د)       تغطية جميع ا<طفال بالتأمين الصحي التي لم تتحقق بعد.  

يمكن  صحي  مستوى  بأعلى  التمتع  في  الطفل  حق  بشأن   (٢٠١٣)١٥ رقم  العام  اللجنة  تعليق  ضوء  في   -٤٤
بلوغه، توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف حصول جميع ا<طفال بالتساوي على خدمات صحية ذات جودة 
ا<طفال  سيما  وال  وتهميش�،  حرمان�  الحاالت  أشد  في  لlطفال  ا<ولوية  منح  إلى  تهدف  تدابير  اعتماد  طريق  عن 
تتخذ  أن  أيض�  الطرف  للدولة  وينبغي  المعدية.  وا<مراض  ا<طفال  تغذية  لسوء  التصدي  طريق  وعن  الالجئين، 

التدابير الالزمة من أجل شمول جميع ا<طفال بالتأمين الصحي على النحو الواجب.

صحة المراهقين

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تجريم اxجهاض في جميع الحاالت بموجب المادة ٣٢١ من قانون العقوبات،   -٤٥
ويساور  للخطر.  حياتهن  تعّرض  مأمونة  غير  بطريقة  الخفاء  في  اxجهاض  إلى  المراهقات  لجوء  إلى  يؤدي  ما 
اللجنة قلق أيض� إزاء عدم توفر معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين صحة المراهقين، بما 

في ذلك عن طريق التثقيف في مجال الصحة الجنسية واxنجابية وتحسين خدمات الصحة العقلية للشباب.

في ضوء تعليق اللجنة العام رقم ٤(٢٠٠٣) المتعلق بصحة المراهقين ونمّوهم في إطار اتفاقية حقوق   -٤٦
الطفل وتعليقها العام رقم ١٥(٢٠١٣) المتعلق بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، تحث 
اللجنة الدولة الطرف على أن تزيل صفة الجرم عن اxجهاض، وأن تراجع تشريعاتها، بشكل خاص من أجل كفالة 
دائم�.  واحترامها  اxجهاض  قرارات  في  ا<طفال  آراء  سماع  تضمن  وأن  الحوامل،  للمراهقات  الفضلى  المصالح 
شاملة  سياسة  الطرف  الدولة  تعتمد  بأن  وتوصي   (٦٥ الفقرة   ،٣/CRC/C/JOR/CO) السابقة بتوصيتها  اللجنة  وتذّكر 
في  واxنجابية  الجنسية  الصحة  مجال  في  التثقيف  إدراج  تضمن  وبأن  واxنجابية،  الجنسية  المراهقين  لصحة 
وا<مراض  المبكر  الحمل  منع  على  بتركيز  والمراهقين،  المراهقات  لفائدة  وتوجيهه  اxلزامية  المدرسية  المناهج 

المنقولة جنسي�.

اsيدز وفيروس نقص المناعة البشرية

البشرية/اxيدز  المناعة  نقص  فيروس  مكافحة  بشأن  الوطنية  االستراتيجية  بالخطة  اللجنة  ترحب   -٤٧
بفيروس  المعرفة  إلى  كبير  بشكل  عموم�  والسكان  المراهقين  افتقار  استمرار  بقلق  تالحظ  أنها  غير   ،(٢٠١٢-٢٠١٦)
المشورة  خدمات  إلى  والفتيات  النساء  وصول  تعّذر  إزاء  أيض�  بالقلق  اللجنة  وتشعر  البشرية/اxيدز.  المناعة  نقص 
ل¯صابة  عرضة  ا<شد  الفئات  على  الذكرية  الواقيات  توزيع  ضمان  وعدم  الحوامل،  رعاية  عيادات  في  والفحص 

بالفيروس، بمن في ذلك المراهقون.

وحقوق  البشرية/اxيدز  المناعة  نقص  بفيروس  المتعلق   (٢٠٠٣)٣ رقم  العام  اللجنة  تعليق  ضوء  في   -٤٨
الطفل، توصي اللجنة بأن تحّسن الدولة الطرف إمكانية الحصول على معلومات وخدمات ذات جودة ومناسبة 
بأن  اللجنة  وتوصي  واxنجابية.  الجنسية  والصحة  البشرية/اxيدز  المناعة  نقص  فيروس  مجال  في  ا<طفال  لسن 
بين  المشترك  المتحدة  ا<مم  برنامج  منها  جهات  من  التقنية  المساعدة  ذلك  سبيل  في  الطرف  الدولة  تلتمس 

منظمات ا<مم المتحدة لمكافحة اxيدز ومنظمة ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

المستوى المعيشي

ترحب اللجنة بالتقدم الهام الذي أحرزته الدولة الطرف على صعيد التنمية البشرية، لكنها تشعر بالقلق   -٤٩
<ن وطأة الفقر في الدولة الطرف تطال ا<طفال أكثر من غيرهم بكثير، و<ن صندوق المعونة الوطنية ما زال ال 
في  العجز  تقليص  إلى  تهدف  مالية  سياسات  اعتماد  <ن  أيض�  بالقلق  اللجنة  وتشعر  كاٍف.  بشكل  يشملهم 
الفترة  في  الفقر  مكافحة  صعيد  على  الطرف  الدولة  أحرزته  الذي  التقدم  في  سلب�  أّثر  الوطنية  الميزانية 
المشمولة بالتقرير. ويساور اللجنة قلق كذلك <ن الكثير من ا<سر الفلسطينية تعيش في فقر في الدولة الطرف 
وضع  إلى  تفتقر  كونها  المجانية  ا<ساسية  الخدمات  أو  الوطنية  المعونة  صندوق  من  االستفادة  عليها  ويتعذر 

قانوني.

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إجراء مشاورات محددة ا<هداف مع ا<سر وا<طفال ومنظمات   -٥٠
االستراتيجيات  تعزيز  أجل  من  ا<طفال  فقر  مسألة  بشأن  الطفل  حقوق  مجال  في  الناشطة  المدني  المجتمع 
منح  تضمن  أن  أيض�  الطرف  للدولة  وينبغي  الفقر.  من  الحد  خطة  في  الطفل  حقوق  إعمال  إلى  الرامية  والتدابير 
ا<طفال الذي يعيشون في فقر ا<ولوية في صندوق المعونة الوطنية وإجراء تقييمات ٣<ثر السياسات والتدابير 
الهادفة إلى تقليص العجز في الميزانية الوطنية على ا<طفال. وتحث اللجنة الدولة الطرف على معالجة الوضع 
لlطفال  المجانية  ا<ساسية  الخدمات  تقديم  وضمان  فيها،  تقيم  التي  الفلسطينية  لlسر  القانوني 

الفلسطينيين وشمولهم في صندوق المعونة الوطنية.

زاي- التعليم واoنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28 و29 و30 و31)

التعليم، بما يشمل التدريب والتوجيه المهنيين

معدل  من  للحد  بالتقرير  المشمولة  الفترة  في  الطرف  الدولة  بذلتها  التي  الجهود  بارتياح  اللجنة  تالحظ   -٥١
التسرب وتطوير التعليم المبكر. لكنها ال تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

عن  فضًال  أردنيين،  غير  وآباء  أردنيات  <مهات  ا<طفال  بينهم  ومـن  ا<ردنييـن،  غيـر  ا<طفـال  تعـرض  (أ)       
ا<حيان،  بعض  في  ا<ردنية،  الجنسية  منهم  ُسحبت  ممن  فلسطيني  أصل  من  لوالدين  ا<طفال 
غير  وهم  الحكومية،  والثانوية  االبتدائية  بالمدارس  بالتحاقهم  يتعلق  فيما  تمييزية  لممارسات 

مؤهلين لالستفادة من التعليم العام المجاني؛

(ب)     محدودية فرص وصول الشابات المتزوجات إلى نظام التعليم؛  

(ج)       مالحظة زيادة في عدد الطالب، وال سيما الفتيان، الذين تسربوا من المدارس <سباب اقتصادية على   
مدار ا<عوام ا<خيرة؛

(د)      استمرار انتشار العنف في المدارس على نطاق واسع، وال سيما ضد ا<طفال ¦باء غير أردنيين.  

تحث اللجة الدولة الطرف على ما يلي:  -٥٢

(أ)       اتخاذ تدابير فورية لضمان تمتع جميع ا<طفال الذين يعيشون فيها بحقهم في تعليم ابتدائي   
مجاني دون تمييز، وتحقيق� لذلك، تعديل التشريعات والتصدي للممارسات التي تؤدي إلى التمييز 

ضد ا<طفال من أصل فلسطيني وا<طفال <مهات أردنيات وآباء غير أردنيين؛

(ب)    ضمان دعم المراهقات الحوامل وا<مهات المراهقات ومساعدتهن على مواصلة تعليمهن في   
المدارس العادية؛

(ج)       اتخاذ التدابير الالزمة لتحسين القدرة على الوصول إلى التعليم وتحسين جودته، وتوفير تدريب ذي   
جودة للمعلمين، بتركيز خاص على المناطق الريفية بغية التصدي لمشكلة التسرب من المدرسة؛

(د)      مواصلة التوسع في تعليم الطفولة المبكرة وفق سياسة شاملة وكلية لرعاية الطفولة المبكرة   
ونمائها.

أهداف التعليم

ترحب اللجنة بالمبادرات الرامية إلى تعميم المنظور الجنساني في التعليم التي وردت في تقرير الدولة   -٥٣
بالقلق  تشعر  لكنها  السلبية.  النمطية  الصور  تتحدى  للمعلمين  وأدلة  مدرسية  كتب  تطوير  وبخاصة  الطرف، 
صورتهن  تقوض  التي  الفتيات،  ضد  الراسخة  السلبية  النمطية  الصور  الستمرار  التصدي  عن  المبادرات  هذه  لقصور 

عن أنفسهن. كما تأسف اللجنة لعدم بذل جهود كافية لتطوير التعليم في مجاَلي التسامح والسالم.

على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث  التعليم،  بأهداف  المتعلق   (٢٠٠١)١ رقم  العام  اللجنة  تعليق  مراعاة  مع   -٥٤
تعزيز الجهود التي تبذلها لتعميم المناهج التعليمية غير القائمة على صور نمطية التي تتصدى لlسباب البنيوية 
جميع المستويات. وتوصي  للتمييز الجنساني، وتعزيز الفرص التعليمية واxنجاز التعليمي للفتيات والفتيات على 
المناهج  في  والسالم  التسامح  مجاَلي  في  التثقيف  xدماج  جهودها  الطرف  الدولة  تكثف  بأن  أيض�  اللجنة 

المدرسية.

حاء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب)-(د) و
(38-40

اoطفال ملتمسو اللجوء واoطفال الالجئون

تثني اللجنة على الدولة الطرف لجميع التدابير التي اتخذتها من أجل التعامل مع التدفق الهائل لالجئين   -٥٥
من  العاملين  ا<طفال  بشؤون  الخاصة  الوطنية  اللجنة  إنشاء  ذلك  في  بما  ا<طفال،  من  ونصفهم  السوريين، 
الالجئين السوريين. لكن اللجنة قلقة إزاء استمرار تعّذر حصول معظم ا<طفال الالجئين السوريين على التعليم، 
القسري،  والزواج  المنزلي  للعنف  النطاق  الواسع  واالنتشار  العمل  في  واالستغالل  التغذية  لسوء  تعرضهم  وإزاء 
التي  المعاملة  إزاء  أيض�  عميق  قلق  اللجنة  ويساور  أردنيين.  شرطة  أفراد  إلى  المنسوبة  العنف  حاالت  بعض  وإزاء 

تتلقاها ا<سر وا<طفال من الالجئين الفلسطينيين الفاّرين من الجمهورية العربية السورية، وبخاصة ما يلي:

(أ)        الموقف الذي تعتمــده السلطات مـنذ كانــــون الثانــي/يناير ٢٠١٣ المتمثل في منع منهجي لدخول   
ا<سر الالجئة الفلسطينية الفاّرة من الجمهورية العربية السورية، فضًال عن ترحيل عشرات ا<طفال 

الفلسطينيين الذين دخلوا البلد وإعادتهم إلى الجمهورية العربية السورية؛

(ب)     حاالت ُمنعت فيها أمهات فلسطينيات فررن من الجمهورية العربية السورية من دخول ا<ردن، في   
حين ُسمح <زواجهن وأطفالهن السوريين بالدخول؛

(ج)     حـاالت ُسمـح فيهـا <طفال أصيـــبوا في الجمهـورية العربيــة السورية بدخول ا<ردن لتلقي العالج   
إلى  جرحى  فلسطينيون  أطفال  فيها  ُرّحل  وحاالت  بالدخول،  <سرهم  التصريح  دون  لكن  الطبي 

الجمهورية العربية السورية، في حين ُسمح <مهاتهم ا<ردنيات بالبقاء في الدولة الطرف.

ا<وضاع  لتحسين  محددة  برامج  وتنفيذ  المالئمة  التدابير  جميع  اتخاذ  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٥٦
والرعاية  التعليم  على  الحصول  على  قدرتهم  منها  أمور  جملة  وضمان  السوريين،  الالجئين  لlطفال  المعيشية 
الصحية والتغذية الجيدة، وحمايتهم من شتى أشكال االستغالل في العمل والعنف، وممارسات الزواج القسري 
أو المبكر فيما يتعلق بالفتيات الصغيرات. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان عدم منع أي طفل الجئ 
فلسطيني فاّر من الجمهورية العربية السورية من دخول ا<ردن أو ترحيله ليعود إلى الجمهورية العربية السورية، 
وعلى ضمان أن يعامل هؤالء ا<طفال أسوًة با<طفال السوريين في الدولة الطرف. وتوصي اللجنة أيض� بأن تصّدق 

الدولة الطرف على االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين لعام ١٩٥١ وبروتوكولها لعام ١٩٦٧.

االستغالل االقتصادي، بما في ذلك عمل اoطفال

ترحب اللجنة بمشروع "مكافحة عمل ا<طفال عن طريق التعليم" الذي أطِلق في تشرين الثاني/نوفمبر   -٥٧
٢٠٠٨، فضًال عن تعيين عشرين ضابط ارتباط في مجال عمل ا<طفال في عام ٢٠١٠، لكنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

وتجارة  الجملة  تجارة  قطاعات  في  العمل  في  رئيسي،  بشكل  فتيان  وهم  ا<طفال،  آالف  استمرار  (أ)        
التجزئة والزراعة، وانتشار عمل ا<طفال على نطاق واسع بين الالجئين السوريين؛

(ب)    مواجهة عدد من الفتيات الالتي يشتغلن عامالت منزليات أوضاع� قاسية، وتعّرضهن بشكل كبير   
ل¯يذاء البدني والجنسي؛

(ج)      تعزيز وحدة عمل ا<طفال لم يؤّد إلى زيادة اxدانات بحق مستغّلي ا<طفال.  

تحث اللجنة الدولة الطرف على تسريع جهودها للقضاء على عمل ا<طفال. وينبغي للدولة الطرف منح   -٥٨
منزليات.  عامالت  يشتغلن  الالتي  الفتيات  وبخاصة  ا<طفال،  عمل  أشكال  أسوأ  من  ا<طفال  النتشال  ا<ولوية 
بأن  أيض�  اللجنة  وتوصي  اقتصادي�.  ا<طفال  مستغّلي  ضد  قضائية  دعاوى  تحريك  ضمان  الطرف  للدولة  وينبغي 
تصّدق الدولة الطرف على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ١٨٩(٢٠١١) المتعلقة بالعمل الالئق للعمال المنزليين، 

وبأن تواصل التماس مساعدة البرنامج الدولي للقضاء على عمل ا<طفال.

أطفال الشوارع

تأسف اللجنة إزاء استمرار ضعف المعرفة فيما يتعلق بظاهرة ا<طفال العاملين في الشوارع وحالتهم،   -٥٩
الشوارع  أطفال  على  القبض  إلقاء  في  الشرطة  استمرار  إزاء  خاص  بقلق  اللجنة  وتشعر  السابقة.  توصياتها  رغم 
واضحة  استراتيجية  إلى  االفتقار  استمرار  وإزاء  ذووهم،  يكفلهم  أن  إلى  الزمن  من  قصيرة  فترات  واحتجازهم 

xعادة تأهيل أولئك ا<طفال وتلبية احتياجاتهم.

مّدهم  بل  الشوارع واحتجازهم،  إلقاء القبض على أطفال  عدم  الطرف على ضمان  اللجنة الدولة  تحث   -٦٠
واللباس  التغذية  من  يكفيهم  بما  وتزويدهم  معهم،  العمل  على  مدربين  مرشدين  طريق  عن  بالمساعدة 
والمأوى، فضًال عن الخدمات االجتماعية والصحية، بما فيها خدمات التعافي وإعادة اxدماج االجتماعي، والفرص 
ما  بحسب  الكامل،  نمائهم  دعم  بغية  الحياتية  المهارات  على  والتدريب  المهني  التدريب  تشمل  التي  التعليمية 

أوصت به اللجنة سابق�.

بيع اoطفال واالتجار بهم واختطافهم

االتجار  لمنع  الوطنية  واالستراتيجية   ،٢٠٠٩ لسنة   ٩ رقم  بالبشر  االتجار  منع  قانون  باعتماد  اللجنة  ترحب   -٦١
ا<طفال  اعتبار  يمكن  ال  أنه  إلى  الحوار  أثناء  اxشارة  وتالحظ  عملها.  وإطار   ٢٠١٠ آذار/مارس  في  ُأطِلقت  التي  بالبشر 
ضحايا االتجار جناة، لكنها تشعر بقلق بالغ إزاء اعتراف الوفد باحتمال إيداع ا<طفال الضحايا في مرافق االحتجاز 
لlطفال  وعبور  وجهة  بلد  تزال  ال  الطرف  الدولة  <ن  أيض�  قلق  اللجنة  ويساور  لهم.  ملجأ  توفر  لعدم  نظر� 
الفترة  في  بالبشر  االتجار  بجرائم  المدانين  ا<شخاص  عدد  و<ن  با<شخاص،  الجنسي  واالتجار  للسخرة  المعرضين 
خدمات  إلى  الضحايا  معظم  أحيل  إذ  االتجار،  لضحايا  المقدمة  الحماية  ولقصور  قليًال،  ظل  بالتقرير  المشمولة 

إيواء تديرها منظمات غير حكومية.

تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لتنفيذ قانون منع االتجار بالبشر رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ تنفيذ�   -٦٢
الجريمة.  خطورة  مع  تتناسب  بهم  عقوبات  وإنزال  وإدانتهم  فعالة  بصورة  با<طفال  المّتجرين  ومالحقة  فعاًال، 
وينبغي للدولة الطرف أن تضمن عدم إيداع أي من ا<طفال الضحايا في مرافق االحتجاز، وإنما تزويدهم بخدمات 

حماية وإعادة تأهيل شاملة، بما فيها المأوى المناسب.

إدارة قضاء اoحداث

تنظر اللجنة بإيجابية إلى إنشاء إدارة شرطة ا<حداث عام ٢٠١١ في العاصمة عّمان من أجل دعم عملية   -٦٣
العدالة اxصالحية، ووضع "برنامج ِفَرق الدمج المجتمعي وا<سري" لتحويل ا<طفال الجانحين، لكنها تشعر 

بالقلق إزاء بقاء السن الدنيا للمسؤولية الجنائية سبع سنوات. ويساورها قلق أيض� إزاء ما يلي:

(أ)         عدم إدراج نص في مشروع قانون ا<حداث xنشاء محاكم أحداث متخصصة، وافتقاره إلى أحكام   
بشأن تقديم المساعدة القانونية المجانية لlطفال، وفرضه عقوبات تقيد الحرية أكثر من تقديمه 
بدائل لالحتجاز، وعدم تعامله مع نتائج عمليات تفتيش مرافق االحتجاز التي يوَدع فيها ا<طفال أو 

متابعة تلك العمليات؛

(ب)     محاكمة ا<طفال في محاكم البالغين في حالة اشترك في ارتكاب الجريمة بالغون وأطفال؛  

(ج)       استمرار وجود ضعف واضح في التعليم المتعلق بعدالة ا<حداث.  

لlحداث  والتأهيلية  اxصالحية  للعدالة  نظام  لوضع  جهودها  الطرف  الدولة  تعزز  بأن  اللجنة  توصي   -٦٤
يتماشى تماشي� كامًال مع االتفاقية، وبخاصة المواد ٣٧ و٣٩ و٤٠، ومع معايير ذات صلة أخرى، ومع تعليق اللجنة 
العام رقم ١٠(٢٠٠٧) المتعلق بحقوق الطفل في قضاء ا<حداث. وبصورة خاصة، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما 

يلي:

إلى  الجنائية  المسؤولية  سن  ترفع  ا<حداث  قانون  لمشروع  معدلة  صيغة  اعتماد  في  التعجيل  (أ)        
مستوى مقبول دولي�، بحسب ما أوصت به اللجنة سابق�؛

(ب)     ضمان أن القانون الجديد ينص على إنشاء محاكم أحداث متخصصة تركز على العدالة اxصالحية   
الدعاوى  وطيلة  اxجراءات  من  مبكرة  مرحلة  في  لlطفال  المجانية  القضائية  المساعدة  وتقدم 

القضائية؛

(ج)       ضمان اللجوء إلى االحتجاز، بما في ذلك االحتجاز رهن المحاكمة، كتدبير أخير و<قصر وقت ممكن،   
بغية  منتظمة  بصورة  التدبير  هذا  مراجعة  وضمان  الخطورة،  شديدة  الجرائم  قضايا  في  حتى 
سحبه. وينبغي أن ُتمنح ا<ولوية ما أمكن إلى التدابير البديلة لالحتجاز، مثل التحويل أو إطالق السراح 

تحت المراقبة أو الوساطة أو اxرشاد أو خدمة المجتمع؛

(د)      تعيين قضاة متخصصين لlطفال وضمان تلّقيهم التعليم والتدريب المالئمين؛  

(ه)     االستفادة من أدوات المساعدة التقنية التي وضعها الفريق المشترك بين الوكاالت المعني بقضاء   
والجريمة  بالمخدرات  المعني  المتحدة  ا<مم  مكتب  ومنها  فيه،  العضو  والجهات  ا<حداث 
الحكومية،  غير  والمنظمات  اxنسان  لحقوق  السامية  المتحدة  ا<مم  ومفّوضية  واليونيسيف 

والتماس المساعدة التقنية في مجال عدالة ا<حداث من أعضاء الفريق.

اoطفال ضحايا الجرائم والشهود عليها

توصي اللجنة أيض� بأن تضمن الدولة الطرف وضع ا<حكام وا<نظمة القانونية المناسبة من أجل توفير   -٦٥
الحماية المطلوبة بموجب االتفاقية إلى جميع ا<طفال ضحايا الجرائم و/أو الشهود عليها، مثل ا<طفال ضحايا 
هذه  على  الشهود  وا<طفال  واالتجار،  واالختطاف  واالقتصادي،  الجنسي  واالستغالل  المنزلي،  والعنف  اxيذاء، 
الجرائم، وبأن تراعي بصورة كاملة المبادئ التوجيهية بشأن العدالة في ا<مور المتعلقة با<طفال ضحايا الجريمة 

والشهود عليها.

طاء- التصديق على البروتوكول االختياري المتعلق بإجراء تقديم البالغات

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء   -٦٦
تقديم البالغات، في سبيل المضي في تعزيز إعمال حقوق الطفل.

ياء- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق اsنسان

الصكوك  على  تصدق  بأن  الطفل،  حقوق  إعمال  تعزيز  في  المضي  سبيل  في  الطرف،  الدولة  اللجنة  توصي   -٦٧
االختفاء  من  ا<شخاص  جميع  لحماية  الدولية  االتفاقية  وهي  بعد،  إليها  تنضم  لم  التي  اxنسان  لحقوق  ا<ساسية 
البروتوكوالت  عن  فضًال  أسرهم،  وأفراد  المهاجرين  العمال  جميع  حقوق  لحماية  الدولية  واالتفاقية  القسري، 
بالحقوق  الخاص  الدولي  والعهد  والسياسية،  المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  من  بكل  الملحقة  االختيارية 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب 

وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق ا<شخاص ذوي اxعاقة.

كاف- المتابعة والنشر

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الالزمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في   -٦٨
العليا  والمحكمة  المعنية  والوزارات  والبرلمان  الدولة  رأس  إلى  إحالتها  منها  بوسائل  الختامية،  المالحظات  هذه 

والسلطات المحلية للنظر فيها على النحو الالزم واتخاذ مزيد من اxجراءات بشأنها.

التي  الخطية  والردود  والخامس  الرابع  الدوريين  للتقريرين  الجامع  التقرير  ُيتاح  بأن  أيض�  اللجنة  وتوصي   -٦٩
منها  بطرق  البلد،  بلغات  واسع  نطاق  على  الختامية)  الصلة (المالحظات  ذات  والتوصيات  الطرف  الدولة  قدمتها 
ومجموعات  اxعالم  ووسائل  المدني  المجتمع  ومنظمات  العامة  لجمهور  الحصر،  ال  المثال  سبيل  على  اxنترنت 
بها  الملحقة  االختيارية  والبروتوكوالت  االتفاقية  بشأن  النقاش  إثارة  بغية  وا<طفال،  المهنية  والفئات  الشباب 

والتوعية بها وتنفيذها ورصدها.

الم- التقرير المقبل

ُتدرج  وأن   ٢٠١٩ حزيران/يونيه   ٢٢ بحلول  السادس  الدوري  تقريرها  تقدم  أن  إلى  الطرف  الدولة  اللجنة  تدعو   -٧٠
المنسقة  التوجيهية  للمبادئ  يمتثل  أن  للتقرير  وينبغي  الختامية.  المالحظات  هذه  متابعة  عن  معلومات  فيه 
٢٠١٠ (CRC/C/٥٨/Rev.٢ و ١ تشرين ا<ول/أكتوبر  لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في 

Corr.١)، وأّال يتجاوز عدد كلماته ٢٠٠ ٢١ كلمة (انظر قرار الجمعية العامة ٢٦٨/٦٨ المؤرخ ٩ نيسان/أبريل ٢٠١٤، الفقرة ١٦). 
وفي حالة تجاوز التقرير المقدم العدد المحدد للكلمات، سُيطلب إلى الدولة الطرف اختصاره وفق� للقرار المشار 
إليه أعاله. وفي حالة لم تتمكن الدولة الطرف من مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، ال يمكن ضمان ترجمة التقرير 

<غراض النظر فيه من جانب هيئة المعاهدة.

للشروط  وفق�  المستجدات  آخر  تتضمن  أساسية  وثيقة  تقديم  إلى  أيض�  الطرف  الدولة  اللجنة  وتدعو   -٧١
اعتمدها  التي  التقارير،  لتقديم  المنسقة  التوجيهية  المبادئ  في  الواردة  المشتركة  ا<ساسية  بالوثيقة  المتعلقة 
االجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق اxنسان في حزيران/يونيه ٢٠٠٦ (HRI/GEN/٢/Rev.٦، الفصل 
ا<ول). وال ينبغي أن يتجاوز عدد كلمات الوثيقة ا<ساسية ٤٠٠ ٤٢ كلمة، كما حددته الجمعية العامة في قرارها ٢٦٨/٦٨ 

(الفقرة ١٦).

ُتجمع  التي  البيانات  وتحلل  البيانات،  لجمع  ومركزي�  شامًال  نظام�  الطرف  الدولة  تنشئ  بأن  اللجنة  توصي   -٧
الستخدامها كأساس لتقييم التقدم المحرز والمساعدة في تصميم سياسات وبرامج لتنفيذ البروتوكول االختياري. 
االجتماعية  والخلفية  والقومي  اxثني  وا<صل  الجغرافي  والموقع  والجنس  السن  حسب  البيانات  تصنيف  وينبغي 
عدد  عن  بيانات  جمع  أيض�  وينبغي  االختياري.  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  تحليل  تسهيل  أجل  من  االقتصادية، 
المالحقات القضائية واxدانات، مصنفة حسب طبيعة الجريمة. وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف تعاونها التقني 

في ذلك الصدد مع جهات منها منظمة ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج ا<مم المتحدة اxنمائي.

رابعS- تدابير التنفيذ العامة

خطة العمل الوطنية

سيما  وال  االختياري،  البروتوكول  بتنفيذ  صلة  لها  شتى  وطنية  وخطط  استراتيجيات  وجود  اللجنة  تالحظ   -٨
االستراتيجية الوطنية لمنع االتجار بالبشر. ولكنها تشعر مع ذلك بالقلق إزاء عدم وجود اتساق أو تنسيق جيد فيما بين 

تلك االستراتيجيات، ما يؤثر في قدرة الدولة الطرف على التصدي لجميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري.

التي  المسائل  جميع  معالجة  إلى  تحديد�  تهدف  وطنية  عمل  خطة  الطرف  الدولة  تضع  بأن  اللجنة  توصي   -٩
يشملها البروتوكول االختياري، وبأن تضع أهداف� ومؤشرات واضحة وُتوفر الموارد البشرية والمالية المناسبة من أجل 
البروتوكول  أحكام  جميع  بتنفيذ  خاص�  اهتمام�  تولي  أن  لها  ينبغي  بذلك،  الطرف  الدولة  قيام  ولدى  تنفيذها. 
االختياري، مع مراعاة الوثائق الختامية التي اعتمدها المؤتمر العالمي لمكافحة االستغالل الجنسي لlطفال <غراض 

تجارية في ا<عوام ١٩٩٦ و٢٠٠١ و٢٠٠٨ في ستوكهولم، ويوكوهاما باليابان، وريو دي جانيرو بالبرازيل، على التوالي.

التنسيق والتقييم   

تالحظ اللجنة تقاسم عدة وزارات مسؤولية تنفيذ البروتوكول االختياري، واضطالع المجلس الوطني لشؤون   -١٠
ا<سرة والمجلس ا<على لشؤون ا<شخاص المعوقين بدور أيض� في ذلك الصدد، لكنها تشعر بالقلق إزاء االفتقار إلى 

آلية مخصصة تحديد� لتنسيق عملية تنفيذ البروتوكول االختياري وتقييمها.

توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف آلية تنسيق قادرة على االضطالع بالقيادة واxشراف العام الفعال على   -١١
وتنفيذها،  الطفل  حقوق  مجال  في  السياسات  بوضع  ُتعنى  التي  المختلفة  والوزارات  الوكاالت  بين  التنسيق  صعيد 

وبرصد تنفيذ البروتوكول االختياري.

النشر والتوعية   

يساور اللجنة القلق إزاء االفتقار إلى أنشطة منهجية وشاملة لنشر البروتوكول االختياري بحد ذاته والتوعية   -١٢
به، <ن ذلك ُيسهم في تدّني مستوى فهم الجرائم المشمولة به بين الناس عامة وا<طفال والفئات المهنية العاملة 
مع ا<طفال ومن أجلهم. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء استمرار التستر على جرائم بيع ا<طفال واستغاللهم في 
البغاء وفي المواد اxباحية والتكتم عنها إلى حد بعيد، نظر� إلى الحساسية االجتماعية الثقافية التي تحيط بها في 

الدولة الطرف.

توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها لنشر أحكام البرتوكول االختياري على نطاق واسع بين الناس   -١٣
عامة، بمن فيهم ا<طفال - بطريقة مواتية لهم - وأسرهم ومجتمعاتهم المحلية. وينبغي للدولة الطرف أيض� ما 

يلي:

وضع برامج تثقيفية مراعية لنوع الجنس بشأن التدابير والمساعدة وآليات اxبالغ الرامية إلى منع  (أ)   
مع  وثيق  بتعاون  وذلك  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  للجرائم  ضحايا  ا<طفال  وقوع 

المجتمعات المحلية وا<طفال الضحايا؛

االبتدائي  التعليم  مناهج  في  منظمة  بصورة  االختياري  بالبروتوكول  المتصلة  المسائل  إدراج  (ب)   
والثانوي؛

الشرطة  أفراد  سيما  وال  الصلة،  ذات  المهنية  الفئات  جميع  بين  االختياري  البروتوكول  نشر  (ج)    
الوطني  المجلس  وأعضاء  االجتماعيين  وا<خصائيين  اxعالم  وممثلي  العاّمين  والمدعين  والقضاة 

لشؤون ا<سرة والوزارات المعنية.

التدريب

ترحب اللجنة بأنشطة التدريب في مجال االتجار بالبشر التي ُنّظمت للقضاة والمدعين العاّمين بالتعاون مع   -١٤
في  الرسمية  الحدودية  النقاط  في  العاملين  الموظفين  وبتدريب  حكومية،  غير  ومنظمات  دولية  حكومية  منظمات 
كافية  غير  تزال  ال  االختياري  البروتوكول  على  التدريب  أنشطة  <ن  بالقلق  تشعر  لكنها  االتجار،  ضحايا  تحديد  مجال 

بشكل عام وال تصل إلى جميع المهنيين العاملين مع ا<طفال ومن أجلهم.

المشمولة  المجاالت  جميع  على  التخصصات  متعددة  تدريب  برامج  الطرف  الدولة  تضع  بأن  اللجنة  توصي   -١٥
المصلحة.  أصحاب  من  وغيرها  المحلية  المجتمعات  مشاركة  على  تقوم  عملية  طريق  عن  االختياري  بالبروتوكول 
ومن  ا<طفال  مع  يعملون  وأفراد  ومؤسسات  مهنية  فئات  من  الشأن  أصحاب  لجميع  التدريب  هذا  إتاحة  وينبغي 
أجلهم. وتوصي اللجنة كذلك بأن تكفل الدولة الطرف إجراء تقييم منهجي لجميع برامج التدريب على البروتوكول 

االختياري بغية تعزيز تأثيرها ومدى أهميتها.

تخصيص الموارد   

للخطط  الالزمة  الموارد  توفر  لضمان  سنوية  منح�  يخصص  العامة  الموازنة  قانون  أن  اللجنة  تالحظ   -١٦
الميزانية  مخصصات  عن  معلومات  وجود  لعدم  تأسف  لكنها  الطفل،  بحقوق  المتعلقة  الوطنية  واالستراتيجيات 

المرصودة بوضوح <نشطة مصممة تحديد� لتنفيذ البروتوكول االختياري من قبل الوزارات المعنية.

بطرق  االختياري،  البروتوكول  لتنفيذ  واضحة  ميزانية  مخصصات  الطرف  الدولة  تحدد  بأن  اللجنة  توصي   -١٧
منها رصد مخصصات من الميزانية العادية للموارد البشرية والتقنية والمالية الالزمة لوضع برامج تتصل بأحكام 
البروتوكول االختياري، وال سيما في مجال التحقيقات الجنائية والمساعدة القانونية والتعافي البدني والنفسي 

للضحايا.

منع بيع اoطفال واستغاللهم في البغاء وفي المواد اsباحية (الفقرتان 1   -Sخامس
و2 من المادة 9)

التدابير المعتمدة لمنع وقوع الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول االختياري

خاص  وبشكل  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  لمنع  ات³ِخذت  التدابير  بعض  أن  اللجنة  تالحظ   -١٨
لمنع وصول ا<طفال إلى المواد اxباحية على اxنترنت، لكنها تشعر بالقلق الستمرار النقص في التدابير الوقائية 
ا<سباب  تحديد  إلى  الهادفة  التدابير  عن  فضًال  جنسي�،  ا<طفال  الستغالل  التصدي  أجل  من  ا<هداف  المحددة 
خاصة،  وبصورة  لها.  والتصدي  الجرائم  تلك  وحجم  االختياري  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  لجميع  الجذرية 

تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ)        عدم تقديم تعريف أو قائمة معايير لتحديد فئة "ا<سر المعرضة" للعنف المنزلي، على الرغم من   
أن وزارة التنمية االجتماعية وضعت قاعدة بيانات بها؛

(ب)    عدم كفاية التدابير المتخذة لمكافحة التمييز والعنف القائمين على نوع الجنس، اللذين يشّكالن   
عامَلين رئيسيين في بيع ا<طفال واستغاللهم في البغاء وفي المواد اxباحية. وفي هذا الصدد، 
تعرب اللجنة عن قلق شديد إزاء حجم التمييز والعنف الممارسين ضد الفتيات في الدولة الطرف؛

(ج)      النقص الكبير فيما ُنّفذ أثناء الفترة المشمولة بالتقرير من أنشطة محددة تستهدف ا<طفال في   
أوضاع هشة، مثل ا<طفال الالجئين المعرضين بشكل خاص لالستغالل الجنسي واالتجار.

توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف نهج� شامًال ومحدد ا<هداف يتصدى لlسباب الجذرية للجرائم   -١٩
اللجنة  تحث  خاصة،  وبصورة  هشاشة.  ا<وضاع  أكثر  في  ا<طفال  على  ويركز  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة 

الدولة الطرف على ما يلي:

(أ)         تعزيز استراتيجيات الحد من الفقر وتدابير الحماية االجتماعية الداعمة لlسر المحرومة والمهمشة،   
دعم  أجل  من  ا<طفال،  حول  تتمحور  التي  المبكر  التدخل  برامج  لتنفيذ  معايير  وضع  طريق  عن 

الوالدين لالضطالع على نحو أفضل بمسؤولياتهم في رعاية ا<طفال وحمايتهم؛

(ب)    اجتثاث التمييز والعنف القائمين على نوع الجنس، وبشكل خاص إلغاء ما ال يزال نافذ� من قوانين   
تمّيز ضد النساء والفتيات، وتجريم جميع أشكال العنف المنزلي، بما فيها االغتصاب الزوجي، دون 

مزيد من اxبطاء؛

عامة،  توعية  برامج  وتنفيذ  االختياري  بالبروتوكول  المشمـولة  للجـرائم  الجـذرية  لlسبـاب  التصـدي  (ج)       
خاص  بشكل  المعرضين  ضعف�  ا<طفال  أشد  هوية  تحديد  أجل  من  عامة،  حوارات  عن  فضًال 
للوقوع ضحايا للجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري، بمن فيهم ا<طفال الذين يعيشون في 
فقر وا<طفال المهاجرون والالجئون ومجهولو النسب، وحمايتهم وتزويدهم بما يلزم من دعم 

ومساعدة؛

(د)     تعزيز الوعي بالقواعد والمفاهيم االجتماعية المتعلقة باستغالل ا<طفال في البغاء وفي المواد   
اxباحية وفهمها بغية تغيير مواقف ا<شخاص الذين يطلبون الخدمات الجنسية وسلوكهم.

بيع اoطفال

تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء انتشار ممارسة الزواج المبكر والقسري على نطاق واسع في الدولة الطرف،   -٢٠
وهي ممارسة تصل أحيان� إلى حد بيع ا<طفال. وتشعر اللجنة بقلق خاص أيض� إزاء التقارير التي تتحدث عن فتيات 
زواج  يسمى  ما  أجل  من  ا<ردن  إلى  ُيرَسلن  العمر،  من  عشرة  الحادية  تتجاوز  لم  من  منهن  صغيرات،  عراقيات 
المتعة، وهو زواج ينتهي بعد مدة محددة مسبق� تتلقى فيه ا<سرة مبلغ� مالي� مقابل الفتاة ويتمكن "الزوج" من 
عصابات  في  قسر�  أقحموهن  الفتيات  هؤالء  بعض  "أزواج"  بأن  أيض�  التقارير  وتفيد  جنسي�.  واستغاللها  إيذائها 

االتجار بالبشر. 

للحظر  الفعال  التطبيق  لضمان  وفورية  صارمة  تدابير  اعتماد  على  بقوة  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢١
القانوني لزواج ا<طفال. وبصورة خاصة، ينبغي للدولة الطرف ما يلي:

(أ)       ضمان مساءلة جميع الضالعـين فـي بيـع الفتيـات <غـراض الـزواج القســــري واxيــذاء الجنســـــــي   
واالستغالل الجنسي، وإنزال عقوبات بهم تتناسب مع جسامة الجريمة؛

(ب)     وضع نظام فعال وتنفيذه بالتعاون مع بلدان الجوار من أجل منع بيع الفتيات <غراض الزواج المبكر   
أو القسري.

أطفال السياحة بدافع ممارسة الجنس مع 

إجراءات  أو  تشريعات  أي  اعتماد  لعدم  تأسف  لكنها   ،(١٩٩٨ لعام   ٢٠ السياحة (رقم  قانون  اللجنة  تالحظ   -٢٢
محددة من أجل منع ظاهرة السياحة بدافع ممارسة الجنس مع أطفال، ا¦خذة في الزيادة في الدولة الطرف، 

ومكافحتها بشكل كامل.

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان اتخاذ تدابير فاعلة من أجل منع السياحة بدافع ممارسة الجنس   -٢٣
على  الدعوة  مجال  في  أنشطة  تنّفذ  أن  أيض�  الطرف  للدولة  وينبغي  فعالة.  بصورة  ومكافحتها  ا<طفال  مع 
تنشر  وأن  ا<طفال،  مع  الجنس  ممارسة  بدافع  السياحة  عن  الناجمة  الضارة  ا¦ثار  لتبيان  السياحة  صناعة  صعيد 
تشجع  وأن  السياحة،  ووكاالت  السفر  وكالء  أوساط  في  واسع  نطاق  على  السياحة  <خالقيات  العالمية  المدونة 

تلك الشركات على توقيع مدونة قواعد السلوك لحماية ا<طفال من االستغالل الجنسي في السفر والسياحة.

حظر بيع اoطفال واستغاللهم في المواد اsباحية وفي البغاء، والمسائل   -Sسادس
ذات الصلة (المادة 3، والفقرتان 2 و3 من المادة 4، والمواد 5 و6 و7)

أو الجزائية القائمة القوانين واللوائح الجنائية 

بعض  إدراج  رغم  بعد،  بالكامل  االختياري  للبروتوكول  تمتثل  لم  الطرف  الدولة  أن  بقلق  اللجنة  تالحظ   -٢٤
جسم  بأعضاء  االنتفاع  وقانون   ٢٠٠٩ لعام   ٩ رقم  بالبشر  االتجار  منع  قانون  مثل  الوطنية،  القوانين  في  أحكامه 

اxنسان رقم ٢٣ لعام ١٩٧٧. وبصورة خاصة، تالحظ اللجنة بقلق ما يلي:

ـ³ن قانــون العقــــوبات تعريف� واضــــح� لجريمة استغالل ا<طفال في البغاء، أو عقوبات  (أ)       عدم تضمـ  
تتناسب مع جسامة الجريمة؛

في  ا<طفال  استغالل  على  تنطبق  التي  العقوبات،  قانون  من   ٣١٠ المادة  في  ازدرائية  عبارات  ورود  (ب)     
بفساد  "المعروفات  من  اعُتبرن  إن  للفتيات  الجنسي  االستغالل  لتبرير  ُتستخدم  أن  يمكن  البغاء، 

ا<خالق"؛

الحيازة  تجريم  أو  اxباحية  المواد  في  ا<طفال  استغالل  جريمة  إلى  محدد  بشكل  اxشارة  عدم  (ج)      
المواد  ببيع  تتعلق  التي  العقوبات  قانون  من   ٣١٩ المادة  في  بأطفال  تتعلق  إباحية  لمواد  الخاصة 

البذيئة أو المفِسدة لlخالق وتوزيعها؛

(د)     عدم تطرق تشريعات الدولة الطرف إلى جميع أشكال بيع ا<طفال الواردة في المادتين ٢ و٣ من   
البروتوكول االختياري، وهي جريمة مشابهة لالتجار با<شخاص لكنها ليست متطابقة معها.

البرتوكول  من  و٣   ٢ للمادتين  بالكامل  ليمتثل  العقوبات  قانون  تنقح  أن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢٥
االختياري. وبصورة خاصة، ينبغي للدولة الطرف ما يلي:

من  ٢(ب)  المادة  عليه  نصت  كما  البغاء  في  ا<طفال  الستغالل  تعريف�  العقوبات  قانون  تضمين  (أ)       
البروتوكول االختياري، وضمان أن القانون ينص على عقوبات مناسبة للجريمة ويفرضها؛

(ب)     إزالة جميع ا<حكام االزدرائية من قانون العقوبات دون إبطاء، وضمان أن القانون ينص على عقوبات   
تتناسب مع جسامة الجريمة وال يتيح أي أعذار لمرتكبي الجرائم؛

تتعلق  التي  اxباحية  المواد  حيازة  مجرد  تجريم  وضمان  العقوبات،  قانون  من   ٣١٩ المادة  تعديل  (ج)      
بأطفال؛

(د)       تعريف جميع أشكال بيع ا<طفال وتجريمها على النحو السليم.  

المالحقة القضائية

يساور اللجنة قلق بالغ إزاء التقارير العديدة التي تفيد بإجبار الفتيات الالجئات السوريات على البغاء.  -٢٦

في  البغاء  على  ُأجبرن  الالتي  الفتيات  xنقاذ  فاعلية  أكثر  تدابير  اتخاذ  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢٧
تقريرها  في  تورد  أن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  وتحث  العدالة.  إلى  الجرائم  هذه  مرتكبي  وإحالة  الطرف  الدولة 
ولوحقوا  عليهم  القبض  ُألقي  الذين  ا<شخاص  عدد  عن  تفصيلية  معلومات  االتفاقية  بموجب  المقدم  المقبل 

قضائي� وُأحيلوا إلى العدالة وأدينوا، فضًال عن العقوبات التي ُأنِزلت بهم.

مسؤولية اoشخاص االعتباريين 

االتجار  منع  قانون  من   ١١ المادة  بموجب  االعتباريين  ا<شخاص  بمسؤولية  تعترف  الدولة  أن  اللجنة  تالحظ   -٢٨
بالبشر رقم ٩ لعام ٢٠٠٩، لكن القلق يساورها <ن القوانين ال تنص صراحة على مسؤولية ا<شخاص االعتباريين في 

الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري.

ن الدولة الطرف مسؤولية ا<شخاص االعتباريين الضالعين في أي جرائم مشمولة  توصي اللجنة بأن ُتضمِّ  -٢٩
الجرائم  خطورة  مع  تتناسب  قانونية  عقوبات  تفرض  وأن  صريح،  بشكل  التشريعات  في  االختياري  بالبروتوكول 

المرتَكبة.

الوالية القضائية خارج اsقليم وتسليم المجرمين

تعرب اللجنة عن القلق <ن تشريعات الدولة الطرف ال تزال غير واضحة بشأن فرض واليتها القضائية خارج   -٣٠
الذين  ا<شخاص  تسليم  وإمكانية  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  بجميع  يتعلق  فيما  إقليمها 

يرتكبون جرائم يشملها البروتوكول االختياري.

القضائية  واليتها  فرض  من  نها  تمكِّ المحلية  تشريعاتها  أن  ضمان  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣١
وممارستها خارج إقليمها فيما يتعلق بجميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري. وتوصي اللجنة أيض� بأن 
تستخدم الدولة المادة ٥ من البروتوكول االختياري أساس� قانوني� لتسليم المجرمين في حال عدم وجود اتفاق 

ثنائي.

سابعS- حماية حقوق اoطفال الضحايا (المادة 8، والفقرتان 3 و4 من المادة 9)

التدابير المعتمدة لحماية حقوق اoطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول 
االختياري ومصالحهم

استخدام  تجيز  التي  الجزائية  المحاكمات  أصول  قانون  من   ١٥٩ المادة  أحكام  إلى  بإيجابية  اللجنة  تنظر   -٣٢
اللجنة  لكن  بشهادتهم.  اxدالء  عند  العمر  من  عشرة  الثامنة  يكملوا  لم  الذين  للشهود  حمايًة  الحديثة  التقنية 
تشعر بالقلق إزاء عدم تزويد ا<طفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري بمساعدة قضائية مجانية 

أو دعم من أخصائيين نفسيين واجتماعيين معنيين با<طفال أثناء إجراءات العدالة الجنائية.

في ضوء الفقرة ٣ من المادة ٩ في البروتوكول االختياري، تحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة حماية   -٣٣
وبصورة  عليها.  والشهود  االختياري  البروتوكول  بموجب  المحظورة  الجرائم  ضحايا  لlطفال  كاملة  تشريعية 

خاصة، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

وحماية  والمحاكمة  التحقيق  إجراءات  طيلة  لهم  مراعية  بطريقة  الضحايا  ا<طفال  معاملة  (أ)      
خصوصيتهم؛

واجتماعيين  نفسيين  أخصائيين  من  ودعم  مجانية  قانونية  بمساعدة  الضحايا  ا<طفال  تزويد  (ب)    
معنيين با<طفال أثناء إجراءات العدالة الجنائية؛

وجلسات  القضائية  والمالحقة  التحقيق  أثناء  عليه  والمدعى  الطفل  بين  المباشر  االتصال  تجنب  (ج)      
لعمليات  الفعلي  االستخدام  لضمان  والمالية  والتقنية  البشرية  الموارد  كل  وتوفير  االستماع، 

التحقيق السرية؛

(د)      اتخاذ تدابير قانونية وعملية لكفالة حماية ا<طفال الشهود من ا<عمال االنتقامية.  

تعافي الضحايا وإعادة إدماجهم

غير  المنظمات  اتخذتها  التي  والتدابير   ٢٠٠٧ الثاني/يناير  كانون  في  ا<سري  الوفاق  دار  افتتاح  اللجنة  تالحظ   -٣٤
الحكومية التي سلط تقرير الدولة الطرف الضوء عليها، لكنها تأسف لعدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة 
وتدابير  والنفسي،  البدني  والتعافي  االجتماعي  اxدماج  إعادة  في  المساعدة  صعيد  على  الدولة  مستوى  على 
تيسير الحصول على المعلومات ذات الصلة بهذه الخدمات. وعالوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء النقص في 
إيداع  إلى  يؤدي  ما  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  لضحايا  المخصصة  المباشر  المأوى  خدمات  توفير 

الضحايا ا<طفال في مرافق االحتجاز.

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:  -٣٥

دون  االحتجاز  مرافق  من  االختياري  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  ضحايا  ا<طفال  جميع  إخراج  (أ)       
إبطاء؛

ومساعدة  مالئم  بمأوى  االختياري  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  ضحايا  ا<طفال  تزويد  ضمان  (ب)     
مالئمة من أجل إعادة إدماجهم االجتماعي وتعافيهم البدني والنفسي؛

(ج)      طلب المساعدة التقنية من اليونيسيف والمنظمة الدولية للهجرة في تنفيذ هذه التوصيات.  

ثامنS- المساعدة والتعاون على الصعيد الدولي (المادة 10)

االتفاقات المتعددة اoطراف والثنائية واsقليمية

تواصل  أن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تشجع  االختياري،  البروتوكول  من   ١٠ المادة  من   ١ الفقرة  ضوء  في   -٣٦
تعزيز التعاون الدولي عن طريق ترتيبات متعددة ا<طراف وإقليمية وثنائية، وبخاصة مع بلدان الجوار، بوسائل منها 
المشمولة  الجرائم  منع  على  القدرة  زيادة  بغية  الترتيبات،  هذه  وتنفيذ  لتنفيذ  الالزمة  وا¦ليات  اxجراءات  تعزيز 

بالبروتوكول االختياري والكشف عنها والتحقيق فيها ومالحقة المسؤولين عن أي منها قضائي� ومعاقبتهم.

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعاونها مع وكاالت ا<مم المتحدة وبرامجها، مثل منظمة   -٣٧
إلى  تهدف  تدابير  وتنفيذ  وضع  في  الحكومية،  غير  المنظمات  عن  فضًال  للطفولة (اليونيسيف)،  المتحدة  ا<مم 

تنفيذ البروتوكول االختياري بصورة فعالة.

تاسعS- المتابعة والنشر

التوصيات،  لهذه  الكامل  التنفيذ  لضمان  الالزمة  التدابير  جميع  الطرف  الدولة  تتخذ  بأن  اللجنة  توصي   -٣٨
بوسائل منها إحالتها إلى الملك والوزارات الحكومية المعنية والبرلمان والسلطات الوطنية والمحلية، فضًال عن 

المحكمة العليا، للنظر فيها على النحو الالزم واتخاذ مزيد من اxجراءات بشأنها.

الطرف  الدولة  قدمتها  التي  الخطية  والردوُد  التقريُر  واسع  نطاق  على  ُيتاح  بأن  اللجنة  وتوصي   -٣٩
والمالحظات الختامية ذات الصلة التي اعتمدتها اللجنة، بما في ذلك عن طريق اxنترنت، للناس عامة ولمنظمات 
المجتمع المدني ومجموعات الشباب والفئات المهنية وا<طفال، بغية إثارة النقاش بشأن البروتوكول االختياري 

والتوعية به وتنفيذه ورصده.

عاشر�- التقرير المقبل

عمًال بالفقرة ٢ من المادة ١٢ من البروتوكول االختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تورد مزيد� من   -٤٠
المعلومات عن تنفيذ البروتوكول االختياري في تقريرها الدوري المقبل الذي سُيقدم عمًال بالمادة ٤٤ من اتفاقية 

حقوق الطفل.

ثالثS-  تدابير التنفيذ العامة

التنسيق

وزارة  وأن  االختياري  البروتوكول  تنفيذ  عن  الرئيسية  المسؤولية  تتحمل  الدفاع  وزارة  أن  اللجنة  تالحظ   -٥
مكلفة  هيئة  وجود  عدم  إزاء  يساورها  القلق  ولكن  الصدد،  ذلك  في  أيض�  المسؤولية  من  شيئ�  تتحّمل  الداخلية 

بتنسيق التنفيذ الشامل والفعال للبروتوكول االختياري في عموم الدولة الطرف.

البروتوكول  تنفيذ  عن  الكلية  بالمسؤولية  ُيكلف  حكومي  كيان  تعيين  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٦
االختياري، وعلى إنشاء آلية مؤسسية لتنسيق تنفيذ البروتوكول االختياري على نحو فعال فيما بين الوزارات وغيرها 

من الكيانات الحكومية والشركاء الحكوميين.

تخصيص الموارد

تأسف  لكنها  لالجئين،  المساعدة  تقديم  أجل  من  ضخمة  موارد  تنفق  الطرف  الدولة  أن  اللجنة  تالحظ   -٧
لعدم توفر معلومات عن مخصصات الميزانية المرصودة لتنفيذ البروتوكول االختياري.

توصي اللجنة بأن ترصد الدولة الطرف مخصصات ميزانية كافية لتنفيذ البروتوكول االختياري على وجه   -٨
التحديد.

النشر والتوعية

المصلحة  أصحاب  على  وتوزيعه  الرسمية  الجريدة  في  االختياري  البروتوكول  نشر  اللجنة  تالحظ   -٩
المتخذة  التدابير  كفاية  لعدم  تأسف  لكنها  االختياري،  البروتوكول  يشملها  التي  المجاالت  في  المتخصصين 
للجرائم  ضحايا  ا<طفال  وقوع  إلى  تؤدي  قد  التي  وا<خطار  اxبالغ،  آليات  سيما  وال  وأحكامه،  بمبادئه  للتوعية 

المشمولة بالبروتوكول االختياري، وهو ما اعترفت به الدولة الطرف نفسها.

توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف نشر مبادئ البروتوكول االختياري وأحكامه على نطاق واسع بين   -١٠
الناس عامة وبين ا<طفال وأسرهم.

التدريب

ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لوضع برامج لتدريب أفراد القوات المسلحة والشرطة،   -١١
وxذكاء الوعي بحقوق اxنسان والقانون الدولي اxنساني بين أفراد قواتها ا<منية. لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم 

تلقي فئات أخرى من المهنيين ذوي الصلة تدريب� مناسب� على أحكام البروتوكول االختياري.

ا<طفال،  بشؤون  ُيعنون  الذين  للمهنيين  االختياري  البروتوكول  أحكام  على  تدريب  بتوفير  اللجنة  توصي   -١٢
والقضاة  والمحامين  والشرطة  الدولية  السالم  حفظ  قوات  وأفراد  الهجرة  وسلطات  المعلمين  سيما  وال 

والعاملين في المجال الطبي وا<خصائيين االجتماعيين والصحفيين.

البيانات

بنزاعات  متأثرة  بلدان  من  قادمين  الطرف  الدولة  في  الالجئين  ا<طفال  من  كبير  عدد  وجود  إلى  نظر�   -١٣
مسلحة، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود نظام مركزي لجمع البيانات من أجل تحديد هوية وتسجيل جميع 
ا<طفال الالجئين في ا<راضي الخاضعة لوالية الدولة الطرف القضائية الذين ُيحتمل أن يكونوا ُجندوا في أعمال 

عدائية في الخارج أو اسُتخدموا فيها.

هوية  وتحديد  تسجيل  أجل  من  البيانات  لجمع  مركزي�  نظام�  الطرف  الدولة  تنشئ  بأن  اللجنة  توصي   -١٤
أو  الخارج  في  عدائية  أعمال  في  ُجندوا  يكونوا  أن  ُيحتمل  الذين  القضائية  لواليتها  الخاضعين  ا<طفال  جميع 
اسُتخدموا فيها. وتوصي اللجنة أيض� بأن تضمن الدولة الطرف جمع� سليم� للبيانات الخاصة با<طفال الالجئين 
أمور  جملة  حسب  البيانات  جميع  تصنيف  وينبغي  الممارسات.  هذه  لمثل  ضحايا  وقعوا  الذين  اللجوء  وملتمسي 
الزمنية  المدة  عن  فضًال  االقتصادية،  االجتماعية  والخلفية  اxثني  وا<صل  والجنسية  والسن  الجنس  منها 

الستخدام الطفل.

رابعS- الوقاية

التجنيد الطوعي

تالحظ اللجنة عدم وجود متطوعين في القوات المسلحة في الدولة الطرف. ولكنها تعرب عن قلقها   -١٥
إزاء المادة ٢/١٢ من قانون ا<من العام التي تجيز تعيين ا<شخاص الذين يزيد عمرهم عن السابعة عشرة ضباط� 

في ا<من العام.

ثمانية  إلى  وترفعه  العام  ا<من  لضباط  الطوعي  التجنيد  سن  الطرف  الدولة  تراجع  بأن  اللجنة  توصي   -١٦
عشرة سنة من أجل تعزيز حماية ا<طفال وتدعيمها عن طريق اعتماد معيار قانوني أعلى بشكل عام.

التثقيف في مجاَلي حقوق اsنسان والسالم

ومفاهيم  السالم  مجاَلي  في  التثقيف  xدماج  الطرف  الدولة  تتخذها  التي  بالمبادرات  اللجنة  ترحب   -١٧
اxنسان  حقوق  مجاَلي  في  التثقيف  إدراج  لعدم  تأسف  لكنها  المدرسية.  المناهج  في  اxنساني  الدولي  القانون 
والسالم، وكذلك المعرفة بالبروتوكول االختياري، كجزء إلزامي في مناهج التعليم االبتدائي والثانوي وفي برامج 

تدريب المعلمين.

توصي اللجنة بأن تدمج الدولة الطرف التثقيف اxلزامي في مجاَلي حقوق اxنسان والسالم في مناهج   -١٨
جميع المدارس، بما فيها المدارس العسكرية، مع اxشارة بشكل خاص إلى البروتوكول االختياري.

خامسSً- الحظر والمسائل ذات الصلة

التشريعات واللوائح الجنائية النافذة

تالحظ اللجنة تعليق االستدعاء إلى الخدمة الوطنية حتى إشعار الحق، لكنها تعرب عن القلق إزاء التباين   -١٩
السن  تتراوح  إذ  الطرف،  الدولة  تشريعات  عليه  تنص  كما  المسلحة  القوات  في  اxلزامي  للتجنيد  الدنيا  السن  في 
المسلحة  القوات  لتجنيد  صريحين  وتجريم  حظر  وجود  لعدم  أيض�  القلق  اللجنة  ويساور  سنة.  و١٨   ١٥ بين  الدنيا 
الشركات  ولتشغيل  العدائية،  ا<عمال  في  واستخدامهم  ا<طفاَل  للدولة  التابعة  غير  المسلحة  والجماعات 
ا<منية الخاصة ا<طفاَل واستخدامهم. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك <ن التشريعات في الدولة الطرف ال تحدد 
للمحكمة  ا<ساسي  روما  نظام  في  طرف  ا<ردن  أن  مع  حرب،  جريمة  بوصفه  سنة   ١٥ سن  دون  ا<طفال  تجنيد 

الجنائية الدولية.

تحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء مراجعة شاملة لتشريعاتها من أجل مواءمتها بالكامل مع مبادئ   -٢٠
البروتوكول االختياري وأحكامه، وال سيما:

للدولة  التابعة  غير  المسلحة  والجماعات  المسلحة  القوات  لتجنيد  صريحين  وتجريم  حظر  فرض  (أ)       
ا<طفاَل  الخاصة  ا<منية  الشركات  ولتشغيل  العدائية،  ا<عمال  في  واستخدامهم  ا<طفاَل 

واستخدامهم؛

(ب)     ضمان أن جريمة التجنيد غير القانوني لlطفال على يد القوات المسلحة والجماعات المسلحة غير   
التابعة للدولة تنطبق في زمن السلم وزمن الحرب على السواء؛

(ج)      تحديد تجنيد ا<طفال دون سن ١٥ سنة بوصفها جريمَة حرب ومعاقبة مرتكبيها؛  

الخاصة  وا<منية  العسكرية  الشركات  على  ل¯شراف  محلية  تنظيمية  تشريعات  اعتماد  ضمان  (د)     
ومساءلتها، وتنفيذ هذه التشريعات.

تجنيد الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة اoطفاَل واستخدامها لهم

الالجئين  ا<طفال  السورية  المسلحة  الجماعات  بتجنيد  تفيد  التي  التقارير  إزاء  بالغ  قلق  عن  اللجنة  تعرب   -٢١
السوريين من مخيمات الالجئين في الدولة الطرف واستخدامهم في أدوار قتالية وأدوار داعمة في آن واحد.

تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع تدابير فعالة بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة من أجل   -٢٢
لتلك  وتحقيق�  المسلحة.  النزاعات  في  لُيستخدموا  مجاورة  بلدان  إلى  وإرسالهم  تجنيدهم  من  ا<طفال  حماية 
الغاية، ينبغي للدولة الطرف أن تنظم حمالت توعية بشأن وضع ا<طفال الذين ُيزج بهم في النزاعات المسلحة، 
مخيمات  في  يعيشون  الذين  للمراهقين  مالئمة  وترفيهية  تعليمية  أنشطة  توفير  أجل  من  جهودها  تكثف  وأن 

الالجئين كوسيلة تمنع على نحو فعال تجنيدهم على يد الجماعات المسلحة.

الوالية القضائية خارج اsقليم

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إنشاء والية قضائية خارج إقليمها وممارسة تلك الوالية فيما   -٢٣
الصلة  ذات  الدولية  الصكوك  أيض�  ذلك  في  تراعي  وأن  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  بجميع  يتعلق 

التي هي طرف فيها، بما فيها نظام روما ا<ساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

 

تسليم المجرمين

المشمولة  الجرائم  مرتكبي  لتسليم  المزدوج  التجريم  شرط  الطرف  الدولة  تلغي  بأن  اللجنة  توصي   -٢٤
ذات  الثنائية  وإجراءاتها  معاهداتها  جميع  في  بالكامل  الجرائم  هذه  إدماج  تضمن  وبأن  االختياري،  بالبروتوكول 

الصلة.

سادسS- الحماية والتعافي وإعادة اsدماج 

التدابير المتخذة لحماية حقوق اoطفال الضحايا

تعرب اللجنة عن القلق إزاء كثرة حاالت اxعادة القسرية والترحيل لlسر وا<طفال الفلسطينيين الفارين   -٢٥
من النزاع في الجمهورية العربية السورية على مدار السنوات الثالث الماضية.

الكاملة لlطفال الفلسطينيين وأسرهم الفارين  الحماية  توفير  الدولة الطرف على ضمان  تحث اللجنة   -٢٦
الرفض  عدم  ذلك  في  بما  القسرية،  اxعادة  عدم  بمبدأ  الكامل  التقيد  وضمان  السورية،  العربية  الجمهورية  من 
من  وأسرهم  اللجوء  وملتمسي  الالجئين  ا<طفال  جميع  تمّكن  تضمن  أن  الطرف  للدولة  وينبغي  الحدود.  عند 

الحصول على إجراءات منصفة وفعالة لتحديد وضعهم، دون تمييز.

أجل التعافي البدني والنفسي وإعادة اsدماج االجتماعي تقديم المساعدة من 

لكنها  السوريين،  الالجئين  ا<طفال  إلى  الطرف  الدولة  تقدمها  التي  الهائلة  بالمساعدات  اللجنة  تعترف   -٢٧
أن  ُيحتمل  اللجوء الذين  وملتمسي  الالجئين  ا<طفال  هوية  لتحديد  كاٍف  اهتمام  إيالء  عدم  بالغ إزاء  بقلق  تشعر 
محدودية  إزاء  أيض�  قلق  اللجنة  ويساور  بالنزاع.  مرتبطة  صدمات  إلى  تعرضوا  أو  النزاع  في  شاركوا  يكونوا 
المساعدة على التعافي البدني والنفسي التي تلقاها ا<طفال السوريون الذين يعانون من ضيق شديد وإعاقات 
حسية أو ذهنية أو عقلية نتيجة تعرضهم للعنف والمحن المرتبطة بالحرب في الجمهورية العربية السورية أو 

مشاهدتهم لها. 

توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تدريب� منهجي� على التحديد المبكر لهوية ا<طفال الذين ُيحتمل   -٢٨
العاملين  وخاصة  أجلهم،  من  أو  ا<طفال  مع  العاملين  المهنيين  جميع  إلى  به  تأثروا  أو  النزاع  في  شاركوا  أنهم 
للدولة  وينبغي  والطب.  التعليم  مجالي  في  والعاملين  الجيش،  وأفراد  الهجرة،  ودوائر  الحدودية  النقاط  في 
أن  ُيحتمل  الذين  اللجوء  وملتمسي  الالجئين  ا<طفال  إلى  المقدمين  والدعم  المساعدة  تعزز  أن  أيض�  الطرف 
يكونوا شاركوا في النزاع أو تعرضوا إلى الصدمة والتشريد المرتبطين بالنزاع، وتزويدهم بدعم ومساعدة خاصة، 
بطرق منها طلب المساعدة من الشركاء الدوليين والوكاالت الدولية من أجل وضع برامج لتعافي هؤالء ا<طفال 

البدني والنفسي.

سابعS- المساعدة والتعاون الدوليان 

التعاون الدولي

الخاصة  والممثلة  ا<حمر  للصليب  الدولية  اللجنة  مع  تعاونها  الطرف  الدولة  تواصل  بأن  اللجنة  توصي   -٢٩
منظمة  مع  أكبر  بشكل  التعاون  إمكانية  في  تنظر  وأن  وتعززه،  المسلح  والنزاع  با<طفال  المعنية  العام  لlمين 

ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وغيرها من كيانات ا<مم المتحدة في تنفيذ البروتوكول االختياري.

ثامنS- المتابعة والنشر

التوصيات،  لهذه  الكامل  التنفيذ  لضمان  الالزمة  التدابير  جميع  الطرف  الدولة  تتخذ  بأن  اللجنة  توصي   -٣٠
بوسائل منها إحالتها إلى البرلمان والوزارات المعنية، بما فيها وزارة الدفاع، والمحكمة العليا والسلطات المحلية 

للنظر فيها على النحو الالزم واتخاذ مزيد من اxجراءات بشأنها.

وتوصي اللجنة بأن ُيتاح التقرير ا<ولي والردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف والمالحظات الختامية   -٣١
ولمنظمات  عامة  للناس  اxنترنت،  طريق  عن  ذلك  في  بما  واسع،  نطاق  على  اللجنة  اعتمدتها  التي  الصلة  ذات 
المجتمع المدني ومجموعات الشباب والفئات المهنية وا<طفال، بغية إثارة النقاش بشأن البروتوكول االختياري 

والتوعية به وتنفيذه ورصده.

تاسعS- التقرير المقبل

عمًال بالفقرة ٢ من المادة ٨ من البروتوكول االختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تورد مزيد� من   -٣٢
المعلومات عن تنفيذ البروتوكول االختياري وهذه المالحظات الختامية في تقريرها الدوري المقبل الذي سُيقدم 

عمًال بالمادة ٤٤ من اتفاقية حقوق الطفل.

(NCFA) تم النشر من قبل المجلس الوطني لشؤون ا<سرة
من خالل المساعدة الفنية والماليةالتي قدمتها منظمة ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسف)

اoردن : المالحظات الختامية
والتوصيات

اللجنة الدولية لحقوق الطفل

(١٥)

والبروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل والمعنية ببيع ا<طفال، واستغالل ا<طفال في البغاء، واستخدام 
ا<طفال في المواد اxباحية في اجتماعيها رقم ١٨٧٩ و١٨٧٨ (انظر CRC/C/SR. ١٨٧٩) اللذين تم عقدهما في ٢٧ أيار 

من عام ٢٠١٣، وتم اعتماده في االجتماع رقم ١٩٠١ الذي تم عقده في ١٣ حزيران من عام ٢٠١٤.

الرابع  الدوريين  للتقريرين  الجامع  بالتقرير  المتعلقة   - الختامية  والتوصيات  المالحظات  نشر  من  الغرض  إن 
بإشراك  والمتعلقة  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياريين  البروتوكولين  بموجب  ا<ولية  والتقارير  والخامس 
إنتاج  في  ا<طفال  واستخدام  البغاء،  في  ا<طفال  واستغالل  ا<طفال،  وبيع  المسلحة،  النزاعات  في  ا<طفال 
والبرلمانيون  الحكومية،  الوكاالت  ذلك  في  بما  المعنية  المؤسسات  جميع  أن  من  التأكد  هو  اxباحية -  المواد 
الموكل  الدور  يلعبون  وا<طفال  المدني،  والمجتمع  المتحدة،  ا<مم  ووكاالت  الحكومية،  غير  والمنظمات 
حياة  على  إيجابي  تأثير  بالتالي  لهم  وكان  الختامية،  والتوصيات  للمالحظات  الفعال  التنفيذ  ضمان  في  إليهم 
مجال  في  النظر  مسؤولية  المعنية  المؤسسات  وتتحمل  ا<ردن.  في  الطفل  حقوق  واوضاع  ا<طفال 
مسؤولياتهم، وخبراتهم، زمعارفهم، ولعب الدور المنوط بکل منهم من أجل ضمان تنفيذ هذه المالحظات 

والتوصيات الختامية.

اتفاقية حقوق الطفل
Distr.: Generalا<مم المتحدة

8 July 2014
Original: English

لجنة حقوق الطفل
المالحظات الختامية على التقرير المقدم من اoردن بموجب الفقرة 1 من المادة 12 من 
البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع اoطفال واستغالل اoطفال في 

البغاء وفي المواد اsباحية@

نظرت اللجنة في التقرير ا<ولي لlردن (CRC/C/OPSC/JOR/١) في جلستها ١٨٧٨ المعقودة في ٢٧ أيار/مايو   -١
 ١٣ في  المعقودة   ١٩٠١ جلستها  في  التالية  الختامية  المالحظات  واعتمدت   ،(١٨٧٨.CRC/C/SR الوثيقة  (انظر   ٢٠١٤

حزيران/يونيه ٢٠١٤.

أوًال- مقدمة

CRC/C/OPSC/-) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها ا<ولي وبردودها الخطية على قائمة القضايا  -٢
JOR/Q/١/Add.١). وتعرب عن تقديرها للحوار البّناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

وتذّكر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه المالحظات الختامية ينبغي أن ُتقرأ مقترنة بالمالحظات الختامية   -٣
والخامس  الرابع  للتقريرين  الجامع  الطرف  الدولة  بتقرير  يتعلق  فيما   ٢٠١٤ حزيران/يونيه   ١٣ في  اعُتمدت  التي 
البروتوكول  بموجب  المقدم  ا<ولي  وبتقريرها   ،(٤-٥/CRC/C/JOR/CO) الطفل  حقوق  اتفاقية  بموجب  المقدم 

.(١/CRC/C/OPAC/JOR/CO) االختياري بشأن اشتراك ا<طفال في المنازعات المسلحة

ثانيS- مالحظات عامة

الجوانب اsيجابية

ترحب اللجنة باعتماد قانون منع االتجار بالبشر رقم ٩ لعام ٢٠٠٩.  -٤

وترحب اللجنة كذلك بالتقدم المحرز في إنشاء المؤسسات واعتماد الخطط والبرامج الوطنية التي تيسر   -٥
تنفيذ البروتوكول االختياري، بما في ذلك:

إنشاء أفرقة وطنية لحماية ا<سرة؛ (أ)   

االستراتيجية الوطنية لمنع االتجار بالبشر التي أطِلقت في آذار/مارس ٢٠١٠؛ (ب)   

إنشاء وحدات مكافحة االتجار بالبشر. (ج)   

ثالثS- البيانات

جمع البيانات

 ،٢٠١٢ نيسان/أبريل  في  الجنائي  البحث  xدارة  تابعة  بالبشر  االتجار  لمكافحة  وحدة  إنشاء  اللجنة  تالحظ   -٦
وتكليفها بتسجيل جميع حاالت االتجار بالبشر وجميع البيانات ذات الصلة، وتالحظ توقيع مذكرة تفاهم لتدريب 
الدولة  إنشاء  عدم  إزاء  بالقلق  تشعر  لكنها  العاملين،  ا<طفال  عن  البيانات  جمع  وسائل  على  العمل  مفتشي 

الطرف نظام� لجمع البيانات عن جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري.

اتفاقية حقوق الطفل
Distr.: Generalا<مم المتحدة

7 July 2014
Arabic
Original: English

لجنة حقوق الطفل
المالحظات الختامية المتعلقة بالتقرير المقدم من اoردن بموجب الفقرة 1 من المادة 8 من 
البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك اoطفال في المنازعات المسلحة@

نظرت اللجنة في التقرير ا<ولي لlردن (CRC/C/OPAC/JOR/١) في جلستها ١٨٧٩ المعقودة في ٢٧ أيار/مايو   -١
٢٠١٣، واعتمدت المالحظات الختامية التالية في جلستها ١٩٠١ المعقودة في ١٣ حزيران/يونيه ٢٠١٤.

أوًال- مقدمة

CRC/C/OPAC/-) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها ا<ولي وردودها الخطية على قائمة المسائل  -٢
JOR/Q/١/Add.١). وُتعرب عن تقديرها للحوار البّناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

وتذّكر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه المالحظات الختامية ينبغي أن ُتقرأ مقترنة بالمالحظات الختامية   -٣
التي اعتمدتها اللجنة في ١٣ حزيران/يونيه ٢٠١٤ فيما يتعلق بتقرير الدولة الطرف الجامع للتقريرين الرابع والخامس 
البروتوكول  بموجب  المقدم  ا<ولي  وبالتقرير   ،(٤-٥/CRC/C/JOR/CO) الطفل  حقوق  اتفاقية  بموجب  المقدم 
CRC/C/OP-) باحيةxاالختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع ا<طفال واستغالل ا<طفال في البغاء وفي المواد ا

.(١/SC/JOR/CO

ثانيS-  مالحظات عامة

الجوانب اsيجابية

ترحب اللجنة بمختلف التدابير اxيجابية المتخذة في المجاالت المتصلة بتنفيذ البروتوكول االختياري، وال   -٤
سيما بما يلي:

(أ)      الجهود الهائلة التي تبذلها الدولة الطرف من أجل استيعاب آالف الالجئين السوريين، بمن فيهم   
بتكلفة  أو  مجان�  العامة  الخدمات  من  كثير  على  الحصول  من  وتمكينهم  أراضيها،  في  ا<طفال، 

زهيدة؛

(ب)     كون ا<ردن أول بلد في الشرق ا<وسط تقّيد بالمهلة التي حددتها اتفاقية حظر استعمال وتخزين   
وإنتاج ونقل ا<لغام المضادة لlفراد وتدمير تلك ا<لغام، وأعلن خلّوه من ا<لغام ا<رضية في عام 

٢٠١٢؛

(ج)     مبادرة أجيال السالم العالمية التي أطلقها ا<مير فيصل بن الحسين من ا<ردن عام ٢٠٠٧، وهدفها   
في  الناس  بين  للتقريب  الرياضة  استخدام  على  العالم  أنحاء  جميع  من  شابة  قيادات  تدريب 

المجتمعات التي تشهد نزاعات.

اتفاقية حقوق الطفل
Distr.: Generalا<مم المتحدة

7 July 2014
Arabic
Original: English

المملكة ا<ردنية الهاشمية
رقم اxيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية

(٢٠١٧/10/٥٢٩٨)
يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى 

مصنفه وال يعّبر هذا المصنف عن رأي دائرة المكتبة 
الوطنية أو أي جهة حكومية أخرى



التمهيد: المقدمـــة :

وقعت حكومة المملكة ا<ردنية الهاشمية على اتفاقية ا<مم المتحدة لحقوق الطفل بتاريخ ٢٩  آب من عام ١٩٩٠ 
وصادقت عليها بتاريخ ٢٤  أيار من عام ١٩٩١. وعليه تلتزم حكومة المملكة بتقديم تقرير دوري كل خمس سنوات 
إلى لجنة ا<مم المتحدة لحقوق الطفل في جنيف/ سويسرا، وقد نظرت هذه اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين 
الدوريين الرابع والخامس لlردن في اجتماعيها رقم ١٨٧٧ و١٨٧٨ (انظر CRC/C/SR.١٨٧٧ & ١٨٧٨) اللذين عقدا بتاريخ ٢٦ 
و ٢٧ أيار من عام ٢٠١٤، وتم اعتمادهما في اجتماعها رقم ١٩٠١ الذي عقد بتاريخ  ١٣ حزيران من عام ٢٠١٤، ودعت اللجنة 
أن  على   ،٢٠١٩ عام  من  حزيران   ٢٢ في  السادس  الدوري  تقريرها  تقديم  إلى  الهاشمية  ا<ردنية  المملكة  حكومة 
والخامس،  الرابع  الدوريين  للتقريرين  الختامية  المالحظات  بمتابعة  المتعلقة  المعلومات  التقرير  هذا  يتضمن 
باxضافة إلى ذلك نظرت اللجنة في التقارير ا<ولية لlردن في البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل والتي 
ببيع  المتعلقة  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري  والبروتوكول  المسلحة  النزاعات  في  ا<طفال  بإشراك  تتعلق 
ا<طفال، واستغالل ا<طفال في البغاء، واستخدام ا<طفال في إنتاج المواد اxباحية في اجتماعيها رقم ١٨٧٩ و١٨٧٨ 
(انظر CRC/C/SR.١٨٧٩) اللذين عقدا بتاريخ  ٢٧ أيار من عام ٢٠١٣، وتم اعتماده في اجتماع رقم ١٩٠١ الذي عقد بتاريخ ١٣ 
حزيران من عام ٢٠١٤، وقد أوصت اللجنة بأن تتخذ الدولة جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في 
المالحظات الختامية المتعلقة بالتقرير الدوري الجامع للتقريرين الرابع والخامس والبروتوكولين االختياريين تنفيذا 
من  المزيد  واتخاذ  المالئم  النحو  على  فيها  للنظر  المعنية  الجهات  إلى  إحالتها  منها  إجراءات  عدة  طريق  عن  تاما 

اxجراءات المتعلقة بها.

كما أوصت اللجنة  بنشر التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس والمالحظات والتوصيات الختامية على 
شبكة  طريق  عن  النشر  الحصر  ال  المثال  سبيل  على  تشمل  طرق  عبر  ذلك  يكون  وأن  الدولة،  بلغات  واسع  نطاق 
الشباب،  ومجموعات  اxعالم،  ووسائل  والمنظمات،  المدني  وللمجتمع  الجمهور،  لعامة  واxتاحة  االنترنت، 
عليهما،  والتعرف  االختياريين،  وبروتوكوليها  االتفاقية  مناقشة  أجل  من  وا<طفال،  المهنية،  والمجموعات 

وتنفيذهما ورصدهما.

اهداف  تحقيق  الى  الرامية  الجهود  بمتابعة   (NCFA) ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  قانون  عليه  نص  لما  ووفقا 
االردنية  المملكة  صادقت  التي  والشباب  واالطفال  والمراة  االسرة  بشؤون  المتعلقة  الدولية  واالتفاقيات  المواثيق 
والتوصيات  المالحظات  تنفيذ  متابعة   وضمان  الطفل  حقوق  التفاقية  الدورية  التقارير  بإعداد  عليها،   الهاشمية 
تنفيذ  لمتابعة  شاملة  عمل  خطة  بوضع  المجلس  قام  الدولية،   الطفل  حقوق  لجنة  عن  الصادرة  الختامية 
اxقليمي  المكتب  من  فنية  وبمساعدة  لlردن،   ا<خير  الدوري  بالتقرير  المتعلقة  الختامية  والتوصيات  المالحظات 
المتعلقة  الختامية  والتوصيات  المالحظات  آخر  حول  الوعي  لنشر  تشاورية  عملية  بدأت  ا<ردن،  في  لليونيسف 
بالتقرير الدوري الجامع للتقريرين الرابع والخامس لlردن، وتم وضع خطة عمل شاملة للمتابعة في ضوء توصيات 
لنشر  المتابعة  عمل  خطة  من  جزء�  الختامية  والتوصيات  المالحظات  يشمل  الذي  التقرير  هذا  ويعد  اللجنة. 

المالحظات والتوصيات الختامية على نطاق واسع في جميع أرجاء المملكة.

يلتزم المجلس الوطني لشؤون ا<سرة (NCFA) بنشر الوعي حول حقوق الطفل على نطاق واسع، وسوف يساعد 
الوطني  المجلس  سيتابع  كما  الهدف.  هذا  تحقيق  في  الختامية  والتوصيات  بالمالحظات  المختص  التقرير  هذا 

لشؤون ا<سرة، المالحظات والتوصيات الختامية التفاقية ا<مم المتحدة لحقوق الطفل وبروتوكوليها االختياريين 
المالحظات  توزيع  وسيتم   .٢٠١٩ عام  من  حزيران  شهر  في  تسليمه  المقرر  السادس  الدوري  التقرير  تقديم  قبل 
والمسؤولين،  والصحفيين،  البرلمانيين،  ذلك  في  بما  المعنيين،  جميع  على  واسع  نطاق  على  الختامية  والتوصيات 
الوزارات  مع  دقيقة  متابعة  إجراء  وسيتم  أنفسهم.  وا<طفال  العامة،  والجماهير  المدني،  والمجتمع  والقضاة، 
المعنية على المستوى الوطني وجميع اxدارات المعنية على مستوى المحافظات لضمان اتخاذ الخطوات الالزمة 

على المستوى الوطني من أجل تنفيذ المالحظات والتوصيات الختامية.

لما  اليونسيف  للطفولة/  المتحدة  االمم  لمنظمة  امتنانه  عن   (NCFA) ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  ويعرب 
قدمته من مساعدات فنية مفيدة جد� في المتابعة الفعالة للمالحظات والتوصيات الختامية لضمان بذل الجهات 
جميع   (NCFA) ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  يشكر  كما  الختامية.  والتوصيات  المالحظات  لتنفيذ  المعنية 

المعنيين على اهتمامهم ودعمهم لهذا الجهد لتكون المملكة االردنية الهاشمية بلدا صديقا للطفل .

وا� ولي التوفيق

أمين عام المجلس الوطني لشؤون ا<سرة
فاضل  محمد الحمود

لجنة حقوق الطفل

المالحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس ل7ردن@

جلستيها  في   (٤-٥/CRC/C/JOR) والخامس  الرابع  الدوريين  للتقريرين  الجامع  التقرير  في  اللجنة  نظرت   -١
 ١٩٠١ جلستها  في  واعتمدت،   ،٢٠١٤ أيار/مايو  و٢٧   ٢٦ في  المعقودتين  و١٨٧٨)،   ١٨٧٧.CRC/C/SR (انظر  و١٨٧٨   ١٨٧٧

المعقودة في ١٣ حزيران/يونيه ٢٠١٤، المالحظات الختامية التالية.

أوًال- مقدمة

CRC/C/-) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف التقرير الموحد الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس  -٢
حقوق  لحالة  أفضل  فهم�  أتاحت  التي   ،(١.Add/٤-٥/CRC/C/JOR/Q) القضايا قائمة  على  الخطية  والردود   (٤-٥/JOR
المتعدد  الطرف  الدولة  وفد  مع  دار  الذي  البناء  للحوار  تقديرها  عن  اللجنة  وُتعرب  الطرف.  الدولة  في  الطفل 

القطاعات.  

أحرزته ثانيS- تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي 

ترحب اللجنة باعتماد التدابير التشريعية التالية:  -٣

(أ)       قانون منع االتجار بالبشر رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩؛  

(ب)     قانون الحماية من العنف ا<سري رقم ٦ لسنة ٢٠٠٨؛  

(ج)      قانون حقوق ا<شخاص المعوقين رقم ٣١ لسنة ٢٠٠٧.  

وتالحظ اللجنة مع التقدير أيض� تصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية أو انضمامها إليها:  -٤

في  المسلحة  المنازعات  في  ا<طفال  اشتراك  بشأن  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري  البروتوكول  (أ)        
أيار/مايو ٢٠٠٧؛

(ب)     البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع ا<طفال واستغالل ا<طفال في البغاء وفي   
المواد اxباحية في كانون ا<ول/ديسمبر ٢٠٠٦؛

(ج)      اتفاقية حقوق ا<شخاص ذوي اxعاقة في آذار/مارس ٢٠٠٨؛  

التفاقية  المكمل  وا<طفال،  النساء  وبخاصة  با<شخاص،  االتجار  ومعاقبة  وقمع  منع  بروتوكول  (د)      
ا<مم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في حزيران/ يونيه ٢٠٠٩.

وترحب اللجنة أيض� بالتدابير المؤسسية والسياساتية التالية:  -٥

(أ)        االستراتيجية الوطنية لlشخاص ذوي اxعاقة (٢٠٠٧-٢٠١٥)؛  

(ب)     االستراتيجية الوطنية لمنع االتجار بالبشر التي ُأطِلقت في آذار/مارس ٢٠١٠؛  

(ج)     المؤشرات التي وضعها المجلس الوطني لشؤون ا<سرة الستخدامها كمبادئ توجيهية من أجل   
تعزيز القدرات في مجال رصد تنفيذ االتفاقية.

الخاصة  اxجراءات  إلى  دعوة  أول   ٢٠٠٦ نيسان/أبريل  في  وّجهت  الطرف  الدولة  أن  بارتياح  اللجنة  وتالحظ   -٦
لlمم المتحدة لزيارة البلد.

(5)

ثالثS- دواعي القلق والتوصيات الرئيسية

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44 (6) من االتفاقية)

التوصيات السابقة المقدمة من اللجنة

ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف في تنفيذ المالحظات الختامية التي أبدتها اللجنة في عام ٢٠٠٦ بشأن   -٧
هذه  في  الواردة  التوصيات  بعض  أن  ا<سف  مع  تالحظ  أنها  غير   ،(٣/CRC/C/JOR/CO) الثالث  الدوري  تقريرها 

المالحظات لم ُتنفذ تنفيذ� كامًال.

أو  بالكامل  ُتنفذ  لم  التي  التوصيات  لتنفيذ  الالزمة  التدابير  جميع  الطرف  الدولة  تتخذ  بأن  اللجنة  توصي   -٨
بشكل كاٍف، وتكرر بشكل خاص التوصيات التي قدمتها إلى الدولة الطرف بشأن ما يلي:

جميع  على  الطفل  حقوق  مجال  في  العاملة  والمؤسسات  الهيئات  بين  التنسيق  تعزيز  مواصلة  (أ)       
المستويات بغية ضمان تنفيذ االتفاقية بشكل موحد في جميع المحافظات؛

بشأن  البيانات  جمع  وضمان  ا<طفال،  عن  مركزية  بيانات  قاعدة  بإنشاء  البيانات  جمع  آليات  تعزيز  (ب)     
بجميع  يتعلق  فيما  العمر  منها  معايير  حسب  وتصنيفها  االتفاقية  تغطيها  التي  المجاالت  جميع 
الذين  ا<طفال  وفئات  والريفية،  الحضرية  والمناطق  والجنس،  عشرة،  الثامنة  دون  ا<شخاص 
لصوغ  واستخدامها  االتفاقية  مع  تتسق  مؤشرات  وضع  وينبغي  خاصة.  حماية  إلى  يحتاجون 

سياسات وبرامج تهدف إلى تنفيذ االتفاقية بصورة فعالة؛

(ج)     مواصلة وضع أساليـب مبتكرة ومواتيـة للطفل xذكـاء الوعـي بفحـوى االتفاقيـة ومقاصـدها، وال   
في  المقيمين  ا<طفال  إلى  الوصول  بغية  اxعالم  وسائل  طريق  وعن  المحلي  الصعيد  على  سيما 

أنأى المناطق في البلد؛

(د)      مواصلة تعزيز جهودها الرامية إلى توفير مستوى مناسب ومنهجي من التدريب و/أو التوعية في   
والمحامين،  كالقضاة،  و<جلهم،  ا<طفال  مع  العاملة  المهنية  للفئات  الطفل  حقوق  مجال 
والمؤسسات،  المدارس  ومديري  والمعملين،  الصحيين،  والعاملين  القانون،  إنفاذ  وموظفي 

وا<خصائيين االجتماعيين، ورجال الدين، وقادة المجتمعات المحلية، فضًال عن الصحفيين؛

(ه)     ضمان حصول المؤسسة الوطنية لحقوق اxنسان على الموارد البشرية والمالية والتقنية الكافية،   
الصعيدين  على  وتقييمه  االتفاقية  تنفيذ  في  المحرز  التقدم  لرصد  الالزمة  التسهيالت  وامتالكها 

الوطني والمحلي، فضًال عن تلقي الشكاوى المقدمة من ا<طفال والتحقيق فيها ومعالجتها؛

وضع وتعزيز المشاريع المشتركة للتثقيف في مجال حقوق اxنسان، وإدراج التثقيف في مجال  (و)   
لمرحلَتي  الدراسية  المناهج  في  الطفل،  حقوق  مجال  في  التثقيف  سيما  وال  اxنسان،  حقوق 

التعليم االبتدائي والثانوي.

التحفظات

سحب  إمكانية  في  ستنظر  الطرف  الدولة  بأن  الحوار  أثناء  الوفد  رئيسة  به  صّرحت  ما  اللجنة  تالحظ   -٩
غير  و٢١   ٢٠ المادتين  على  الطرف  الدولة  تحفظ  بأن  رأيها  عن  مجدد�  اللجنة  وتعرب  االتفاقية.  على  تحفظاتها 

ضروري، وكذلك عن قلقها إزاء الطبيعة العامة وغير الدقيقة لتحفظ الدولة الطرف على المادة ١٤.

(6)

تحفظاتها  طبيعة  في  النظر  تعيد  بأن  الطرف  الدولة  إلى  قدمتها  التي  السابقة  توصيتها  اللجنة  تكرر   -١٠
 ١٩٩٣ عام  في  اxنسان  لحقوق  العالمي  المؤتمر  اعتمدهما  اللذين  فيينا  عمل  وبرنامج  xعالن  وفق�  سحبها  بغية 

(CRC/C/JOR/CO/٣، الفقرة ١١).

 التشريعات

تالحظ اللجنة مع التقدير أن نشر االتفاقية في الجريدة الرسمية بموجب القانون رقم ٥٠ لسنة ٢٠٠٦، عمًال   -١١
اللجنة  لكن  المحلية.  القوانين  على  ا<ولوية  لها  وأن  القانوني  وضعها  أوضح  قد  اللجنة،  قدمتها  سابقة  بتوصية 
قلقة إزاء التأخر الكبير في اعتماد قانون حقوق الطفل ومشروع قانون ا<حداث. وتشعر اللجنة بالقلق أيض� <ن 

جهود مواءمة اxطار القانوني المحلي مع مبادئ االتفاقية وأحكامها ال تزال غير كافية.

الحقوق  بجميع  إحاطته  وضمان  إبطاء  دون  الطفل  حقوق  قانون  سّن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -١٢
قانون  مشروع  اعتماد  في  الطرف  الدولة  تعّجل  بأن  كذلك  اللجنة  وتوصي  االتفاقية.  عليها  تنص  التي  والمبادئ 
با<طفال  المتعلقة  المحلية  القوانين  جميع  بدقة  الطرف  الدولة  تراجع  بأن  توصيتها  اللجنة  وتكرر  ا<حداث. 
واللوائح اxدارية ذات الصلة بغية ضمان استنادها إلى الحقوق ومطابقتها لالتفاقية (CRC/C/JOR/CO/٣، الفقرة ١٣).

 تخصيص الموارد

المخصصة  الميزانيات  لتحليل  ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  أجراها  التي  بالدراسة  اللجنة  ترحب   -١٣
لlطفال، فضًال عن وضع نموذج للميزانية يتضمن ا<هداف االستراتيجية والمهام التي تضطلع بها كل وزارة من 
الميزانية  في  العامة  التخفيضات  إزاء  اللجنة  يساور  القلق  لكن  حقوقهم.  وحماية  ا<طفال  احتياجات  تلبية  أجل 

الوطنية التي تهدد التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مجال نماء الطفل.

xعمال  المخصصة  "الموارد  بشأن   ٢٠٠٧ عام  في  اللجنة  نّظمته  الذي  العامة  المناقشة  يوم  ضوء  في   -١٤
الدولة  تقوم  بأن  اللجنة  توصي  االتفاقية،  من  و٦  و٤   ٢ المواد  على  وبالتركيز  الدول"،  مسؤولية   - الطفل  حقوق 

الطرف بما يلي:

(أ)        مواصلة تخصيص موارد كافية في الميزانية xعمال حقوق الطفل، عمًال بالمادة ٤ من االتفاقية؛  

(ب)    إجــراء تقييمات منهجيــة <ثر السياسات الهادفـــة إلى تقليـــص العجز في الميزانية الوطنية على   
في  سلب�  قد تؤثر  سياسات  أي  اعتماد  التقييمات، االمتناع عن  تلك  نتيجة  الطفل، وبناًء على  حقوق 

ا<طفال؛

في  الطفل  حقوق  على  قائم  نهج  اعتماد  الطرف،  الدولة  وضعته  الذي  الميزانية  نموذج  على  بناًء  (ج)       
في  واستخدامها  للطفل  المخصصة  للموارد  تتّبع  نظام  بتطبيق  وذلك  الدولة،  ميزانية  وضع 
على  أيض�  اللجنة  وتحث  الطفل.  مجال  في  االستثمار  حجم  إبراز  وبالتالي  عام،  بشكل  الميزانية 
في  القطاعات  من  قطاع  أي  في  االستثمارات  <ثر  تقييمات  إجراء  أجل  من  التتّبع  نظام  استخدام 

مصالح الطفل الفضلى، وضمان قياس اختالف أثر هذه االستثمارات بين الفتيات والفتيان؛

تدابير  تتطلب  قد  التي  الضعف  أو  الحرمان  أوضاع  في  لlطفال  استراتيجية  ميزانية  بنود  تحديد  (د)      
اجتماعية إيجابية، وضمان حماية بنود الميزانية هذه حتى في أوقات ا<زمات االقتصادية أو الكوارث 

الطبيعية أو حاالت الطوارئ ا<خرى.

(7)

(1) (٢)

قام  أن  وبعد   .(UNCRC) الطفل  لحقوق  المتحدة  ا<مم  اتفاقية  في  طرف�  الهاشمية  ا<ردنية  المملكة  تعد 
التقرير  وقدم   .١٩٩٣ عام  من  الثاني  تشرين  شهر  في  ا<ولي  تقريره  ا<ردن  قدم  االتفاقية،  هذه  على  بالمصادقة 
الدوري الثاني الذي كان مقرر� في عام ١٩٩٨ في شهر أيلول من عام ١٩٩٩. وقدم التقرير الدوري الثالث الذي كان 
الرابع  التقريرين  تقديم  تم  ولذلك  سنوات.  ثالث  مدته  وبتأخير   ٢٠٠٦ عام  من  آذار  شهر  في   ٢٠٠٣ عام  في  مقرر� 
الختامية  المالحظات  اعتماد  وتم   ٢٠١٤ عام  في  الطفل  حقوق  لجنة  فيهما  ونظرت   ٢٠١٣ عام  في  مع�  والخامس 
والتوصيات في ١٨ تموز من عام ٢٠١٤. ومن المقرر أن يصدر التقرير الدوري السادس لlردن في ٢٢ حزيران من عام 
٢٠١٩ حيث بقي أقل من عامين. ولذلك من الضروري أن يكون هناك متابعة فعالة للمالحظات والتوصيات الختامية 
الحالية حتى نتمكن من االستعداد جيد� في الوقت الذي يتم فيه إعداد تقريرنا الدوري السادس المقرر تقديمه 

بعد أقل من عامين من ا¦ن.

المجاالت  من  مجال   ١٢ في  توزيعها  تم  التي  الختامية  والتوصيات  المالحظات  من  بندا   ٧١ مجموعه  ما  يوجد 
الرئيسية التي تشمل:

أ- التدابير العامة للتنفيذ (المواد ٤، و٤٢، و٤٤ (٦) من االتفاقية)
ب- المبادئ العامة (المواد ٢، و٣، و٦، و١٢ من االتفاقية)

ج- الحقوق والحريات المدنية (المواد ٧، و٨، و١٣-١٧)
د- العنف ضد ا<طفال (المواد ١٩، و٢٤ (٣)، و٢٨ (٢)، و٣٤، و٣٧ (أ)، و٣٩)

ه- البيئة ا<سرية والرعاية البديلة (المواد ٥، و٩-١١، و١٨ (١ و٢)، و٢٠، و٢١، و٢٥، و٢٧ (٤))
و- اxعاقة، والصحة ا<ساسية، والرفاه االجتماعي (المواد ٦، و١٨ (٣)، و٢٣، و٢٤، و٢٦، و٢٧ (١-٣)، و٣٣)

ز- التعليم وا<نشطة الترفيهية والثقافية (المواد ٢٨، و٢٩، و٣٠، و٣١)
ح- تدابير الحماية الخاصة (المواد ٢٢، و٣٠، و٣٢، و٣٣، و٣٥، و٣٦، و٣٧ (ب)- (د)، و٣٨-٤٠)

ط- المصادقة على البروتوكول االختياري المتعلق بإجراء  تقديم البالغات 
ي- المصادقة على ا<دوات الدولية لحقوق اxنسان

ك- المتابعة والنشر
ل- التقرير المقبل

ويشكل المجلس الوطني لشؤون ا<سرة (NCFA) ووزارة العدل ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ووزارة العمل 
ووزارة التنمية االجتماعية ووزارة الداخلية اكثر الجهات المسؤولة عن تنفيذ المالحظات والتوصيات الختامية إلى 
جانب  وإلى  المحافظات.  في  الحكومية  الجهات  بعض  ذلك  في  بما  ا<خرى  واxدارات  الجهات  من  عدد  جانب 
الوزارات والهيئات الحكومية، تلعب وكاالت ا<مم المتحدة المعنية، والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، 
وا<وساط ا<كاديمية، ووسائل اxعالم، وغيرها من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، والمجتمعات المحلية، 

وا<سر دورا رئيسيا في ضمان تنفيذ برنامج المالحظات والتوصيات الختامية.

وإلى جانب النظر في التقرير الدوري الموحد الرابع والخامس لlردن، نظرت اللجنة أيض� في التقارير ا<ولية لlردن 
المسلحة  النزاعات  في  ا<طفال  باشتراك  والمتعلقة  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري  البروتوكول  بموجب 

(3) (4)

باء- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 من االتفاقية)

عدم التمييز

غير  وأب  أردنية  <م  المولودين  ا<طفال  ضد  القانون  بحكم  التمييز  إزاء  قلقها  عن  مجدد�  اللجنة  تعرب    -١٥
إزاء  أيض�  بالقلق  اللجنة  وتشعر  الزواج.  إطار  خارج  المولودين  ا<طفال  ضد  والتمييز  ا<ب،  جنسية  على  بناًء  أردني 
في  يعيشون  الذين  وا<طفال  اxعاقات  ذوو  وا<طفال  فلسطيني  أصل  من  ا<طفال  منه  يعاني  الذي  التمييز 

المؤسسات وا<طفال الذين يعيشون في فقر مدقع وا<طفال في المناطق النائية.

"أطفاًال  أو  شرعيين"  "غير  بوصفهم  لlطفال  التمييزية  التصنيفات  إلغاء  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -١٦
ضحايا للسفاح"، واعتماد استراتيجية استباقية وشاملة من أجل القضاء على التمييز على أي أسس بحكم القانون 

والواقع، والتمييز ضد جميع فئات ا<طفال في أوضاع التهميش أو الحرمان.

وتعرب اللجنة عن القلق <ن تشريعات الدولة الطرف وطريقة تطبيقها ال تزال تميز ضد الفتيات، وبا<خص   -١٧
المعاهدات.  هيئات  من  المتكررة  التوصيات  من  الرغم  على  العنف،  من  والحماية  والزواج  الميراث  مجاالت  في 
وتشعر اللجنة بالقلق أيض� لعدم كفاية الجهود التي تبذلها الدولة الطرف، بما في ذلك مع رجال الدين وقادة 
والقواعد  والممارسات  المواقف  وتغيير  لمكافحة  الجماهيري،  اxعالم  ووسائل  التعليمية  والمؤسسات  الرأي 
الضارة التي تتغاضى عن التمييز ضد الفتيات وانتهاكات حقوقهن في إطار االتفاقية، بما في ذلك العنف القائم 

على نوع الجنس، على الرغم من أن الفتيات ال يزلن يواجهن التمييز من أبكر مراحل حياتهن وطيلة طفولتهن.

اxبطاء.  من  مزيد  دون  الفتيات  ضد  تميز  التي  التشريعات  جميع  إلغاء  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -١٨
وينبغي للدولة الطرف أن تمنح ا<ولوية العتماد استراتيجية شاملة لمكافحة جميع أشكال التمييز ضد الفتيات، 
وتكرر  الفتيات.  ضد  والعنف  التمييز  إلى  وتؤدي  منتشرة  تزال  ال  التي  السلبية  الجنسانية  النمطية  للصور  والتصدي 
اللجنة توصيتها بضرورة دعوة القادة المحليين ورجال الدين وغيرهم من القادة إلى االضطالع بدور أكثر فاعلية 
ذلك  في  المحلية  المجتمعات  إلى  التوجيه  وتقديم  عليه،  والقضاء  الطفالت  ضد  العنف  منع  جهود  دعم  في 

الصدد (CRC/C/JOR/CO/٣، الفقرة ٣٢).

مصالح الطفل الفضلى

قانون  في  الرئيسية  المبادئ  أحد  الفضلى  الطفل  مصالح  جعل  في  الطرف  الدولة  رغبة  اللجنة  تالحظ   -١٩
ا<حوال الشخصية المؤقت رقم ٣٦ لسنة ٢٠١٠، لكن القلق يساورها <ن العديد من أحكام القانون تعكس إساءة 
التي  الجنسية  ونقل  والميراث  والزواج  الطفل  بحضانة  المتعلقة  تلك  سيما  وال  الفضلى،  الطفل  لمصالح  تفسير 
القانون  <ن  خاص  بشكل  بالقلق  اللجنة  وتشعر  االعتبار.  الفضلى  مصالحه  إيالء  في  الطفل  حق  مع  تتعارض 
(المادة ٣٠٨ من قانون العقوبات) والفقه القضائي في الدولة الطرف يتيحان اعتبار زواج الفتاة من مغتصبها أمر� 

يصب في مصلحتها الفضلى، على الرغم من أن هذا الخيار يشّكل بحد ذاته انتهاك� خطير� لالتفاقية.

إيالء  في  الطفل  بحق  المتعلق   (٢٠١٣)١٤ رقم  العام  اللجنة  تعليق  ضوء  في  الطرف،  الدولة  اللجنة  تذّكر   -٢٠
التي  الحقوق  بجميع  والفعال  الكامل  التمتع  ضمان  إلى  يهدف  الحق  هذا  أن  ا<ول،  االعتبار  الفضلى  مصالحه 
تعترف بها االتفاقية وإلى ضمان النماء الكلي لlطفال. وتوصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف إدماج هذا الحق 
جميع  عن  فضًال  والقضائية،  واxدارية  التشريعية  اxجراءات  جميع  في  ثابت  بشكل  وتطبيقه  مالئم  بشكل 
ع الدولة الطرف على  السياسات والبرامج والمشاريع التي لها صلة با<طفال أو تؤثر فيهم. وفي ذلك الصدد، تشجَّ
تحديد  في  سلطة  مواقع  يحتلون  الذين  المعنيين  ا<شخاص  لجميع  التوجيه  لتقديم  ومعايير  إجراءات  وضع 
مصالح الطفل الفضلى في جميع المجاالت، وفي منح تلك المصالح ا<همية التي تستحقها بوصفها اعتبار� أول. 
العامة  االجتماعية  الرعاية  مؤسسات  ذلك  في  بما  العامة،  جمهور  بين  والمعايير  اxجراءات  هذه  نشر  وينبغي 

والخاصة، فضًال عن المحاكم والسلطات اxدارية والهيئات التشريعية والقادة المحليين ورجال الدين.

(8)

الحق في الحياة والبقاء والنماء

٢١-  تعرب اللجنة عن عميق قلقها <ن المادة ٣٤٥ مكرر� من قانون العقوبات، التي استحدثتها الدولة الطرف 
ف،  ف، وبالتالي من ُحكم مخفَّ عن طريق تعديل، ال تستثني مرتكبي هذه الجرائم من االستفادة من العذر المخفِّ
جرائم  ُيسمى  ما  بذريعة  سنوي�  الفتيات  عشرات  قتل  استمرار  رغم  سنة   ١٥ من  أصغر  الضحية  كانت  حال  في  إّال 
يزلن،  وال  كّن،  الجرائم  لهذه  ضحايا  للوقوع  المعرضات  الفتيات  <ن  أيض�  شديد  بقلق  اللجنة  وتشعر  الشرف. 

ُيحتجزن تعسفي� في اxصالحيات ¦جال غير مسماة بداعي حمايتهن.

عن  تتغاضى  التي  القانونية  ا<حكام  جميع  إبطاء  دون  تلغي  أن  على  بقوة  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢٢
الجرائم القائمة على نوع الجنس، وال سيما المواد ٩٧ و٩٩ و٣٤٠ و٣٤٥ مكرر� من قانون العقوبات، وأن تضمن تلّقي 
الشرف،  جرائم  ُيسمى  ما  بذريعة  المرتكبة  الجرائم  فيها  بما  الجنس،  نوع  على  القائمة  الجرائم  مرتكبي  جميع 
عقوبات تتناسب مع خطورة جرائمهم. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيض� على إخالء سبيل جميع النساء والفتيات 
حماية  أي تدبير  أن  وضمان  البلد،  عموم  في  لحمايتهن  وآليات مالئمة  مالجئ  وإنشاء  فور�،  الحجز  في  الموَدعات 

موجه لهن يوَضع بمشاركتهن وموافقتهن.

احترام آراء الطفل

حق  تعزيز  أجل  من  بالتقرير  المشمولة  الفترة  أثناء  الطرف  الدولة  اتخذتها  التي  بالمبادرات  اللجنة  ترحب   -٢٣
الطفل في االستماع إليه، وال سيما عن طريق التشاور مع ا<طفال في سياق إعداد تقرير الدولة الطرف، والمسح 
اxجراءات  <ن  قلقها  عن  مجدد�  اللجنة  تعرب  ذلك،  ومع  ا<طفال.  برلمانات  وإنشاء  للشباب،  الثاني  الوطني 
يزال  ال  الطفل  آراء  احترام  و<ن  إليه،  االستماع  في  الطفل  حق  على  منهجي  بشكل  تنص  ال  واxدارية  القانونية 
محدود� نظر� للمواقف المجتمعية التقليدية من ا<طفال، وال سيما الفتيات، في داخل ا<سرة والمجتمع بشكل 

عام.

تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم ١٢(٢٠٠٩) المتعلق بحق الطفل في االستماع إليه،   -٢٤
الذي يؤكد أن حق الطفل في التعبير بحرية عن رأيه يشكل أحد أهم العناصر في كرامة الطفل، وأن ا<سرة التي 
العمر،  من  ا<ولى  المراحل  منذ  الجد  مأخذ  آراؤه  فيها  تؤخذ  والتي  بحرية  آرائه  عن  يعّبر  أن  فيها  للطفل  يمكن 
وتوصي  ا<وسع.  المجتمع  في  إليه  االستماع  في  الحق  لممارسة  الطفل  يعّد  ما  وهي  مهم�،  نموذج�  تشّكل 

اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

في  إليه  االستماع  في  الطفل  بحق  تعترف  التي  للتشريعات  الفعال  التنفيذ  لضمان  تدابير  اتخـــاذ  (أ)       
ا<خصائيين  امتثال  لضمان  إجراءات  و/أو  ُنظم  وضع  ذلك  في  بما  الصلة،  ذات  القانونية  الدعاوى 

االجتماعيين والمحاكم لهذا المبدأ.

(ب)     إجـــراء بحوث لتحديد أهم القضايا من وجهة نظر ا<طفال، وسماع آرائهم بشأنها، ومعرفة مدى   
مراعاة آرائهم في القرارات التي ُتتخذ داخل ا<سرة وتؤثر في حياتهم، وتحديد القنوات القائمة أو 
الوطني  الصعيد  على  القرار  صنع  عملية  في  ا<كبر  التأثير  ممارسة  من  تمّكنهم  التي  المحتملة 

والمحلي.

(ج)      تنفيـذ برامـج وأنشطــة توعيـة لتعزيز مشاركة جميع ا<طفال بصورة هادفة وقائمة على التمكين   
الفتيات  إيالء  مع  الطلبة،  مجالس  ضمن  ذلك  في  بما  والمدارس،  المحلي  والمجتمع  ا<سرة  في 

وا<طفال في أوضاع هشة اهتمام� خاص�.

(9)

جيم- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و17-13 من االتفاقية)

الحق في الجنسية

كّن  إذا  أمهاتهن  جنسية  اكتساب  ا<ردنيات  ا<مهات  أطفال  على  متعذر�  يزال  ال  <نه  قلقة  اللجنة  تظل   -٢٥
متزوجات من غير أردنيين، ما قد يؤدي إلى حالة انعدام الجنسية، ويتسبب في معاناة هؤالء ا<طفال وأسرهم 
والرعاية  التعليم  بخدمات  لالنتفاع  مثًال  مؤهلين  غير  ُيعتبرون  إنهم  إذ  اقتصادية،  صعوبات  ومن  التمييز  من 
الجنسية  بأن  تفيد  التي  المصداقية  وذات  بأدلة  المدعومة  التقارير  بالغ  بقلق  اللجنة  وتالحظ  المدعومة.  الصحية 
بشكل  يقيمون  الذين  الفلسطينية  وا<سر  ا<طفال  عشرات  من  بالتقرير  المشمولة  الفترة  في  ُسحبت  ا<ردنية 

دائم في ا<ردن، على الرغم من التطمينات التي قدمها وفد الدولة الطرف أثناء الحوار.

تكرر اللجنة توصيتها إلى الدولة الطرف بمراجعة قانون الجنسية ا<ردنية رقم ٦ لعام ١٩٥٤ وتعديله بغية   -٢٦
ضمان تمتع ا<م ا<ردنية المتزوجة بغير أردني بحقها في منح جنسيتها <طفالها على قدم المساواة مع الرجل 
الالجئة  ا<سر  من  ا<ردنية  الجنسية  سحب  عن  الكف  على  أيض�  الطرف  الدولة  اللجنة  وتحث  تمييز.  ودون 
خفض  اتفاقية  إلى  االنضمام  في  الطرف  الدولة  تنظر  بأن  أيض�  اللجنة  وتوصي  ا<ردن.  في  المقيمة  الفلسطينية 

حاالت انعدام الجنسية لعام ١٩٦١.

) و39) أ دال- العنف ضد اoطفال (المواد 19 و24(3) و28(2) و34 و37(

العقاب البدني

ترحب اللجنة بالمبادرات التي تنّفذها الدولة الطرف مثل حملة "مع� نحو بيئة مدرسية آمنة" التي تهدف   -٢٧
إلى تعريف المعلمين با<ساليب التربوية اxيجابية. لكن اللجنة قلقة <ن الصيغة المعدلة من المادة ٦٢ من قانون 
العقوبات ال تزال تجيز للوالدين وا<وصياء إنزال ضروب تأديب بأطفالهم وفق "ما يبيحه العرف العام"، ما دامت ال 
تلحق بهم أذى بدني�، و<ن مسح السكان والصحة ا<سرية في ا<ردن لعام ٢٠١٢ أظهر أن ٨٩ في المائة من ا<طفال 

يتعرضون لضروب تأديب عنيفة.

تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم ٨(٢٠٠٦) المتعلق بحق الطفل في الحماية من   -٢٨
العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة الذي شددت فيه اللجنة على رفض جميع أشكال 
العنف ضد ا<طفال، مهما كانت طفيفة، وعلى أن صالحيات الوالدين ال ينبغي في أي حال من ا<حوال أن تقّوض 

حق الطفل في حمايته من العقاب البدني. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

حظر�  ا<ماكن  جميع  في  البدني  العقاب  وحظر  إبطاء  دون  العقوبات  قانون  من   ٦٢ المادة  إلغاء  (أ)        
قطعي�؛

بصورة  قضائية  دعاوى  وإقامة  فعاًال،  تنفيذ�  البدني  العقاب  تحظر  التي  القوانين  تنفيذ  ضمان  (ب)    
منهجية ضد َمن ُيعاقبون ا<طفال بدني�؛

ا<طفال  بمشاركة  االجتماعية  والتعبئة  والتوعية  العام  التثقيف  مجاالت  في  دائمة  برامج  وضع  (ج)     
البدني،  للعقاب  الضارة  والنفسية  البدنية  ا¦ثار  تعالج  الدين،  ورجال  المحلية  والمجتمعات  وا<سر 
في  وتشاركية  عنيفة  وغير  إيجابية  أشكال  وتعزيز  الممارسة،  تلك  من  العامة  المواقف  تغيير  بغية 

تنشئة ا<طفال وتأديبهم كبديل عن العقاب البدني؛

منع  استراتيجيات  تصميم  في  ا<طفال،  ذلك  في  بما  ككل،  المجتمع  ومشاركة  إشراك  ضمان  (د)     
معاقبة ا<طفال بدني� وتنفيذها.

(١٠) (١١)

اsيذاء واsهمال

سيما  وال  المنزلي،  للعنف  التصدي  صعيد  على  الطرف  الدولة  اتخذتها  التي  بالخطوات  اللجنة  ترحب   -٢٩
اعتماد قانون الحماية من العنف ا<سري رقم ٦ لسنة ٢٠٠٨، والخطة االستراتيجية الوطنية لحماية ا<سرة والوقاية 
لثبوت  عميق  بقلق  تشعر  اللجنة  لكن  المنزلي.  العنف  حاالت  لتتّبع  نظام  وإنشاء   ،٢٠٠٥-٢٠٠٩ لlعوام  العنف  من 
قصور تلك التدابير عن االستجابة للشواغل الكثيرة التي أعربت عنها اللجنة في عام ٢٠٠٦، وهو ما يتضح من استمرار 

وقوع ا<طفال، وال سيما الفتيات، ضحايا ل¯يذاء واxهمال على نطاق واسع.

 ،٣/CRC/C/JOR/CO)  ٢٠٠٦ عام  من  توصياتها  لتنفيذ  ا<ولوية  من  مزيد  منح  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣٠
وسوء  المنزلي  العنف  عن  وطنية  دراسة  إجراء  بضرورة  المتعلقة  التوصيات  وبخاصة  فعاًال،  تنفيذ�   (٥٥ الفقرة 
ووضع  وطبيعتها،  وأسبابها  المشكلة  هذه  نطاق  تقييم  أجل  من  ا<سرة  داخل  وإيذائهم  ا<طفال  معاملة 
وسوء  ا<طفال  إيذاء  حاالت  لتحديد  فعال  نظام  ووضع  له،  والتصدي  المنزلي  العنف  لمنع  شاملة  استراتيجية 

معاملتهم واxبالغ عنها وإدارتها. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيض� على ما يلي:

أحكام  أي  وإلغاء  الزوجي،  االغتصاب  فيها  بما  المنزلي،  العنف  أشكال  جميع  يجّرم  قانون  اعتماد  (أ)       
قانونية تتسامح مع مرتكبي العنف المنزلي، وذلك على وجه ا<ولوية؛

(ب)     إنشاء قاعدة بيانات وطنية عن جميع حاالت العنف المنزلي المترّكب ضد ا<طفال؛  

والعادات  والتقاليد  المواقف  لتغيير  عملية  تدابير  واتخاذ  واxيذاء،  للعنف  الجذرية  ا<سباب  معالجة  (ج)      
والممارسات السلوكية التي كثير� ما تبرر العنف المنزلي، وال سيما ضد الفتيات؛

والتصدي  وإهمالهم،  ا<طفال  وإيذاء  المنزلي  العنف  منع  إلى  الرامية  المجتمعية  البرامج  تشجيع  (د)       
المحلي  المجتمع  وأفراد  والمتطوعين  السابقين  الضحايا  إشراك  منها  بطرق  المشاكل  لهذه 

ودعمهم في مجال التدريب؛

(ه)     ضمــان تقديم مستــوى مالئـــم من المساعدة الطبيــــة والقانونيـــة والنفسية والسكن لlطفال   
به  تعّهدت  الذي  االلتزام  مع  يتماشى  بما  اxيواء  دور  عدد  وزيادة  المنزلي،  العنف  ضحايا  والنساء 

الدولة الطرف في االستعراض الدوري الشامل لعام ٢٠٠٩ (A/HRC/٢٩/١١، الفقرة ٩٢-٢١)؛

(و)       تقديم معلومات مفصلة في تقريرها الدوري المقبل عن التدابير المتخذة للتصدي للعنف المنزلي   
ونتائج تلك التدابير.

االستغالل الجنسي واsيذاء الجنسي

تشعر اللجنة بقلق عميق <ن المادة ٣٠٨ من قانون العقوبات تتيح لمرتكبي جريمة االغتصاب اxفالت من   -٣١
العقاب إذا تزوجوا من الفتاة التي اعتدوا عليها. ويساور اللجنة قلق أيض� <ن المادة ٣١٠ من قانون العقوبات تتيح 
اللجنة  وتشعر  ا<خالق".  بفساد  "معروفة  ُتعتبر  الفتاة  كانت  إذا  العقاب  من  اxفالت  الجنسي  اxيذاء  لمرتكبي 
بالقلق أيض� <ن تشريعات الدولة الطرف ال تحمي الفتيان من اxيذاء الجنسي واالستغالل الجنسي، وال تنص على 

أحكام تتناسب مع خطورة الجرائم الجنسية المرتبكة ضد ا<طفال.

وجميع  العقوبات  قانون  من  و٣١٠   ٣٠٨ المادتين  إلغاء  في  التعجيل  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣٢
ا<حكام القانونية التي يمكن استخدامها للتساهل مع المعتدين على ا<طفال جنسي�. وينبغي للدولة الطرف 
الجنسي  اxيذاء  أشكال  جميع  من  الفتيان،  فيهم  بمن  ا<طفال،  لجميع  الكاملة  الحماية  تضمن  أن  أيض� 

واالستغالل الجنسي. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيض� على ما يلي:

(أ)       وضع آليات وإجراءات ومبادئ توجيهية لضمان إلزامية اxبالغ عن حاالت إيذاء ا<طفال واستغاللهم   
جنسي�؛

ا<طفال  لجميع  وفعالة  لlطفال  ومواتية  وسرية  إليها  الوصول  يسهل  إبالغ  قنوات  توفر  ضمان  (ب)     
لتمثيل  قانوني  وصي  أو  الوالدين  أحد  وجود  يوِجب  الذي  الشرط  وإلغاء  االنتهاكات،  هذه  ضحايا 

الطفل الضحية؛

(ج)      تنفيذ أنشطة توعية لمكافحة الوصم االجتماعي لضحايا االستغالل الجنسي واxيذاء الجنسي، بما   
في ذلك سفاح المحارم؛

الضحايا وفق�  التعافي وإعادة اxدماج االجتماعي لlطفال  (د)     ضمان وضع برامج وسياسات من أجل   
<غراض  لlطفال  الجنسي  االستغالل  لمكافحة  العالمي  المؤتمر  اعتمدها  التي  الختامية  للوثائق 
بالبرازيل،  جانيرو  دي  وريو  باليابان،  ويوكوهاما  ستوكهولم،  في  و٢٠٠٨  و٢٠٠١   ١٩٩٦ ا<عوام  في  تجارية 

على التوالي.

الممارسات الضارة

الفتيات،  آالف  وزواج  الطرف،  الدولة  في  القاصرات  الفتيات  زواج  حاالت  في  الزيادة  إزاء  قلقة  اللجنة  تزال  ال   -٣٣
منهن من لم تتجاوز الخامسة عشرة، كل سنة نتيجة اxفراط في اللجوء إلى االستثناءات من السن الدنيا للزواج، 
والسلطة التقديرية الواسعة الممنوحة لقاضي القضاة وا<وصياء القانونيين في ذلك الصدد. ويساور اللجنة قلق 
بشكل خاص <ن حاالت الفقر وحاالت الحمل خارج إطار الزواج غالب� ما تؤدي في الممارسة الواقعية إلى إجازة هذا 

الزواج.

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فاعلة لوضع حد لممارسة الزواج المبكر والقسري. كما تكرر   -٣٤
CRC/C/-) المبكر الزواج  عن  الناشئة  الكثيرة  السلبية  با¦ثار  توعية  حمالت  الطرف  الدولة  تنّفذ  بأن  توصيتها  اللجنة 

JOR/CO/٣، الفقرة ٢٨).

الوصول إلى العدالة وسبل االنتصاف

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعلومات التي قدمها الوفد وتفيد بأن من المتعذر على ا<طفال دون سن   -٣٥
الخامسة عشرة تقديم شكاوى بشأن انتهاكات حقوقهم إذا لم يكن الوالدان أو ا<وصياء القانونيون موجودين 

لمساعدتهم. ويساور اللجنة القلق أيض� إزاء االفتقار إلى آليات لدعم ا<طفال في اxبالغ عن ادعاءاتهم.

وسبل  العدالة  إلى  ا<طفال  وصول  لضمان  الالزمة  التدابير  جميع  اتخاذ  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣٦
واسع  بشكل  عنها  ومعلن  آمنة  إبالغ  آليات  وضع  أمور،  جملة  بين  من  الطرف،  للدولة  وينبغي  الفعالة.  االنتصاف 
الصحة  مجاَلي  في  مساَعدة  خدمات  ا¦ليات  هذه  تترافق  وأن  ا<طفال،  لفائدة  إليها  الوصول  ويسهل  وسرية 
العامة والدعم االجتماعي، وإلغاء شرط حضور والد الطفل لمساعدته في تقديم الشكوى. وتحث اللجنة الدولة 
ووضع  واضحين،  وتدريب  توجيه  على  ا<طفال  شكاوى  يتلقون  الذين  ا<شخاص  حصول  ضمان  على  أيض�  الطرف 

إجراءات تحقيق مراعية للطفل.

هاء- البيئة اoسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و11-9 و18(1 و2) و20 و21 و25 و27(4))

البيئة اoسرية   

CRC/C/-) تكرر اللجنة قلقها <ن القانون ما زال ال يوزع المسؤوليات الوالدية بالتساوي بين ا¦باء وا<مهات  -٣٧
JOR/CO/٣، الفقرة ٤٩)، نظر� الستمرار تطبيق أحكام تمييزية من قانون ا<حوال الشخصية المؤقت لسنة ٢٠١٠. كما

(١٢)

يساور اللجنة قلق إزاء ما يلي:

(أ)        مع أن القانون فرض قيود� معّينة على تعدد الزوجات، فإنه ال يزال يجيزه، وهذه حالة تتعارض مع   
كرامة النساء والفتيات الالتي يدخلن هذا الزواج، وتؤثر سلب� في ا<طفال؛

تمتعهم  دون  يحول  ما  مسلم،  غير  ورجل  مسلمة  المرأة  المولودين  با<طفال  القانون  يعترف  ال  (ب)      
بجميع حقوقهم على قدم المساواة مع ا<طفال ا¦خرين؛

(ج)       في حالة الطالق، تمنح المادة ١٧٣ من قانون ا<حوال الشخصية المؤقت ا<م حضانة أطفالها حتى   
بلوغهم سن الخامسة عشرة، ولكن فقط حتى سن السابعة إذا كانت غير مسلمة.

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تقاسم ا<مهات وا¦باء المسؤولية عن أطفالهم بالتساوي، عمًال   -٣٨
بالفقرة ١ من المادة ١٨ من االتفاقية، وعلى ضمان عدم تمييز القوانين ضد الطفلة. وتحث اللجنة الدولة الطرف 

أيض� على ما يلي:

النساء  ضد  تميز  التي  ا<حكام  جميع  إلغاء  وضمان  المؤقت  الشخصية  ا<حوال  قانون  تنقيح  (أ)   
والفتيات وتؤثر سلب� في أطفالهن، كتلك التي تجيز تعدد الزوجات؛

غير  ورجل  مسلمة  امرأة  بين  زواج  من  المولودين  ا<طفال  ضد  التمييز  أشكال  من  شكل  أي  منع  (ب)   
مسلم، والقضاء عليها؛

لمبدأ  وفق�  القرارات  جميع  اتخاذ  ضمان  بغية  الطفل،  بحضانة  المتعلقة  تشريعاتها  مراجعة  (ج)   
تمّيز  التي  ا<حكام  وإلغاء  االتفاقية،  من  و١٢   ٣ المادتين  مع  تمشي�  وذلك  الفضلى،  الطفل  مصالح 

ضد ا<طفال <مهات غير مسلمات.

أسرية اoطفال المحرومون من بيئة 

أول  وإنشاء   ،٢٠٠٩ لسنة   ٤٩ رقم  اxيوائية  ا<طفال  رعاية  دور  وإدارة  ترخيص  نظام  باعتماد  اللجنة  ترحب   -٣٩
برنامج xيواء ا<طفال في محافظة الزرقاء. لكن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم انخفاض عدد ا<طفال المودعين 
في  كثيرة  أحيان  في  المتزوجات  غير  ا<مهات  أطفال  إيداع  وإزاء  بالتقرير،  المشمولة  الفترة  أثناء  مؤسسات  في 
ا<طفال  يجعل  ما  بعد،  سليم  نحو  على  اxيواء  برنامج  تنظيم  لعدم  أيض�  قلق  اللجنة  ويساور  مؤسسات. 

المحرومين من بيئتهم ا<سرية عرضة ل¯يذاء واxهمال.

تتخذ  بأن  وتوصيها  لlطفال،  البديلة  للرعاية  التوجيهية  المبادئ  إلى  الطرف  الدولة  انتباه  اللجنة  تلفت   -٤٠
تدابير فاعلة للتسريع في االنتقال من إيداع ا<طفال في أطر الرعاية المؤسسية إلى الرعاية ا<سرية، وأن تعزز في 
سبيل ذلك جهودها لوضع نظام لكفالة ا<طفال المحرومين من أسرهم يكون خاضع� للوائح تنظيمية جيدة. 

وينبغي للدولة الطرف أيض� ما يلي:

(١٣)

(أ)       ضمان تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية المناسبة لمراكز الرعاية البديلة وخدمات حماية   
في  إدماجهم  وإعادة  فيها  المودعين  ا<طفال  تأهيل  إعادة  تيسير  أجل  من  الصلة  ذات  الطفل 

المجتمع إلى أقصى حد ممكن؛

(ب)     تقديم الدعم لlمهات غير المتزوجات لتمكينهن من رعاية أطفالهن، وتنظيم حمالت توعية من   
أجل القضاء على الوصم االجتماعي المرتبط بالحمل خارج إطار الزواج؛

(ج)     العمـل على توفيـر ضمانـات مناسبــة ومعايــير واضحــــة تستند إلى احتياجات الطفل ومصالحه   
الفضلى من أجل اتخاذ قرار بشأن إيداعه في أطر الرعاية البديلة من عدمه؛

(د)     ضمان إجراء مراجعة دورية لحاالت إيداع ا<طفال في أطر الرعاية البديلة وفي المؤسسات، ورصد   
جودة الرعاية فيها، بطرق منها توفير قنوات يسهل الوصول إليها من أجل اxبالغ عن سوء معاملة 

ا<طفال ورصده وتصحيحه.

واو-  اsعاقة والصحة اoساسية والرعاية االجتماعية (المواد 6 و18(3) و23 و24 و26 و
27(3-1) و33)

اoطفال ذوو اsعاقة

ا<على  المجلس  وإنشاء   ٢٠٠٧ لسنة   ٣١ رقم  المعوقين  ا<شخاص  حقوق  قانون  باعتماد  اللجنة  ترحب   -٤١
لكنها  اxعاقة (٢٠٠٧-٢٠١٥).  ذوي  لlشخاص  الوطنية  االستراتيجية  اعتماد  عن  فضًال  المعوقين،  ا<شخاص  لشؤون 

تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ)       عدم استخـدام المــادة ٢ من القانــون رقم ٣١ تعريف اxعاقة الوارد في اتفاقية حقوق ا<شخاص   
ذوي اxعاقة، وإنما اعتمادها نموذج� طبي� ل¯عاقة؛

(ب)     محدودية البيانات المتاحة عن ا<طفال ذوي اxعاقة؛  

بصورة  إّال  إدماجهم  تعزز  ال  خاصة  صفوف  في  الحاالت  معظم  في  اxعاقة  ذوي  ا<طفال  وضع  (ج)       
محدودة نظر� لمحدودية التدابير المتخذة لتطوير التعليم الجامع؛

(د)       عدم حصول الغالبية العظمى من ا<طفال ذوي اxعاقة وا<طفال الذين يعانون من صعوبات في   
مختصين،  وموظفين  اجتماعيين  وأخصائيين  معلمين  وجود  مثل  مناسب،  دعم  على  التعلم 

لضمان إدماجهم إدماج� فعاًال في المدارس العادية؛

(ه)     استمرار ّشح التدابير الرامية إلى إدماج ا<طفال ذوي اxعاقة في ا<نشطة الترفيهية والثقافية في   
الدولة الطرف.

في ضوء المادة ٢٣ من االتفاقية وتعليق اللجنة العام رقم ٩(٢٠٠٦) المتعلق بحقوق ا<طفال المعوقين،   -٤٢
هذا  وتعزيز  اxعاقة  مع  التعامل  في  اxنسان  حقوق  على  القائم  النهج  اعتماد  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث 
وبأن  المجتمع،  يضعها  التي  والمواقفية  البيئية  الحواجز  في  تكمن  المعيقة  العوامل  بأن  يعترف  الذي  النهج 
في  فاعلين  ومساهمين  مشاركين  يصبحوا  أن  وبمقدورهم  الخاصة  حقوقهم  اxعاقة  ذوي  ا<طفال  لجميع 

المجتمع. وينبغي للدولة الطرف ما يلي:

(١٤)

(١٦) (١٧) (١٨) (١٩) (٢٠) (٢١) (٢٢) (٢٣) (٢٤)

(٢٥) (٢٦) (٢٧) (٢٨) (٢٩) (٣٠) (٣١) (٣٢) (٣٣) (٣٤) (٣٥)

مع  التعامل  في  االجتماعي  النموذج  يعكس  بما   ٢٠٠٧ لسنة   ٣١ رقم  القانون  من   ٢ المادة  تعديل  (أ)       
اxعاقة؛

نظر�   ،٢٠١٤ لعام  الوطني  التعداد  إطار  في  اxعاقة  ذوي  ا<طفال  عن  مالئمة  بيانات  جمع  تنظيم  (ب)     
<هميتها في وضع برامج وسياسات لهم؛

(ج)       وضـع سياسـة شامـلة من أجـل تطـوير التعليـم الجامع وضمان منحه ا<ولوية على إيداع ا<طفال   
العقلية  اxعاقات  ذوي  ا<طفال  إلى  خاص  بشكل  االلتفات  مع  متخصصة،  مؤسسات  في 

والمتعددة؛

(د)      تشغيل أعداد كافية من المعلمين والمهنيين المتخصصين لتقديم الدعم الفردي لlطفال في   
جميع المدارس، وضمان تدريب جميع المهنيين تدريب� مناسب� ليتمكن جميع ا<طفال ذوي اxعاقة 

من التمتع بصورة فعالة بحقهم في تعليم جامع ذي جودة؛

(ه)     اتخاذ جميع التدابير الالزمة لضمان إدماج ا<طفال ذوي اxعاقة في ا<نشطة الترفيهية والثقافية؛  

الوصم  مكافحة  أجل  من  وا<سر  العامة  وجمهور  الحكومة  تستهدف  توعية  حمالت  تنفيذ  (و)     
االجتماعي والتحامل اللذين يعاني منهما ا<طفال ذوو اxعاقة، وتعزيز صورة إيجابية عن ا<طفال 

والبالغين ذوي اxعاقة؛

(ز)       النظر في التصديق على البروتوكول االختياري التفاقية حقوق ا<شخاص ذوي اxعاقة.  

الصحة والخدمات الصحية

عن  فضًال  ا<طفال،  ووفيات  النفاسية  الوفيات  خفض  صعيد  على  المحرز  الكبير  بالتقدم  اللجنة  ترحب   -٤٣
اعتراف الدولة الطرف بالحاجة إلى مزيد من الجهود لخفض معدل وفيات ا<طفال دون سن الخامسة. وتالحظ 
اللجنة باهتمام أيض� إقرار قانون الضمان االجتماعي المؤقت رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ الذي يمنح ا<طفال الحق في التمتع 

بعدد من إعانات الضمان االجتماعي. لكن قلق� بالغ� يساور اللجنة لما يلي:

(أ)        المعدالت المفزعة لسوء التغذية بين ا<طفال في مخيم الزعتري؛  

(ب)     سـوء التغذيـة الـذي ال يزـال يؤثـر بصـورة أكبـر في ا<طفـال الذيـن يعيشـون في المناطــــــق النائية   
وا<طفال المنتمين <فقر الشرائح السكانية؛

(ج)       ا<مراض المعدية التي ال تزال ا<سباب الرئيسية لمراضة ا<طفال؛  

(د)       تغطية جميع ا<طفال بالتأمين الصحي التي لم تتحقق بعد.  

يمكن  صحي  مستوى  بأعلى  التمتع  في  الطفل  حق  بشأن   (٢٠١٣)١٥ رقم  العام  اللجنة  تعليق  ضوء  في   -٤٤
بلوغه، توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف حصول جميع ا<طفال بالتساوي على خدمات صحية ذات جودة 
ا<طفال  سيما  وال  وتهميش�،  حرمان�  الحاالت  أشد  في  لlطفال  ا<ولوية  منح  إلى  تهدف  تدابير  اعتماد  طريق  عن 
تتخذ  أن  أيض�  الطرف  للدولة  وينبغي  المعدية.  وا<مراض  ا<طفال  تغذية  لسوء  التصدي  طريق  وعن  الالجئين، 

التدابير الالزمة من أجل شمول جميع ا<طفال بالتأمين الصحي على النحو الواجب.

صحة المراهقين

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تجريم اxجهاض في جميع الحاالت بموجب المادة ٣٢١ من قانون العقوبات،   -٤٥
ويساور  للخطر.  حياتهن  تعّرض  مأمونة  غير  بطريقة  الخفاء  في  اxجهاض  إلى  المراهقات  لجوء  إلى  يؤدي  ما 
اللجنة قلق أيض� إزاء عدم توفر معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين صحة المراهقين، بما 

في ذلك عن طريق التثقيف في مجال الصحة الجنسية واxنجابية وتحسين خدمات الصحة العقلية للشباب.

في ضوء تعليق اللجنة العام رقم ٤(٢٠٠٣) المتعلق بصحة المراهقين ونمّوهم في إطار اتفاقية حقوق   -٤٦
الطفل وتعليقها العام رقم ١٥(٢٠١٣) المتعلق بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، تحث 
اللجنة الدولة الطرف على أن تزيل صفة الجرم عن اxجهاض، وأن تراجع تشريعاتها، بشكل خاص من أجل كفالة 
دائم�.  واحترامها  اxجهاض  قرارات  في  ا<طفال  آراء  سماع  تضمن  وأن  الحوامل،  للمراهقات  الفضلى  المصالح 
شاملة  سياسة  الطرف  الدولة  تعتمد  بأن  وتوصي   (٦٥ الفقرة   ،٣/CRC/C/JOR/CO) السابقة بتوصيتها  اللجنة  وتذّكر 
في  واxنجابية  الجنسية  الصحة  مجال  في  التثقيف  إدراج  تضمن  وبأن  واxنجابية،  الجنسية  المراهقين  لصحة 
وا<مراض  المبكر  الحمل  منع  على  بتركيز  والمراهقين،  المراهقات  لفائدة  وتوجيهه  اxلزامية  المدرسية  المناهج 

المنقولة جنسي�.

اsيدز وفيروس نقص المناعة البشرية

البشرية/اxيدز  المناعة  نقص  فيروس  مكافحة  بشأن  الوطنية  االستراتيجية  بالخطة  اللجنة  ترحب   -٤٧
بفيروس  المعرفة  إلى  كبير  بشكل  عموم�  والسكان  المراهقين  افتقار  استمرار  بقلق  تالحظ  أنها  غير   ،(٢٠١٢-٢٠١٦)
المشورة  خدمات  إلى  والفتيات  النساء  وصول  تعّذر  إزاء  أيض�  بالقلق  اللجنة  وتشعر  البشرية/اxيدز.  المناعة  نقص 
ل¯صابة  عرضة  ا<شد  الفئات  على  الذكرية  الواقيات  توزيع  ضمان  وعدم  الحوامل،  رعاية  عيادات  في  والفحص 

بالفيروس، بمن في ذلك المراهقون.

وحقوق  البشرية/اxيدز  المناعة  نقص  بفيروس  المتعلق   (٢٠٠٣)٣ رقم  العام  اللجنة  تعليق  ضوء  في   -٤٨
الطفل، توصي اللجنة بأن تحّسن الدولة الطرف إمكانية الحصول على معلومات وخدمات ذات جودة ومناسبة 
بأن  اللجنة  وتوصي  واxنجابية.  الجنسية  والصحة  البشرية/اxيدز  المناعة  نقص  فيروس  مجال  في  ا<طفال  لسن 
بين  المشترك  المتحدة  ا<مم  برنامج  منها  جهات  من  التقنية  المساعدة  ذلك  سبيل  في  الطرف  الدولة  تلتمس 

منظمات ا<مم المتحدة لمكافحة اxيدز ومنظمة ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

المستوى المعيشي

ترحب اللجنة بالتقدم الهام الذي أحرزته الدولة الطرف على صعيد التنمية البشرية، لكنها تشعر بالقلق   -٤٩
<ن وطأة الفقر في الدولة الطرف تطال ا<طفال أكثر من غيرهم بكثير، و<ن صندوق المعونة الوطنية ما زال ال 
في  العجز  تقليص  إلى  تهدف  مالية  سياسات  اعتماد  <ن  أيض�  بالقلق  اللجنة  وتشعر  كاٍف.  بشكل  يشملهم 
الفترة  في  الفقر  مكافحة  صعيد  على  الطرف  الدولة  أحرزته  الذي  التقدم  في  سلب�  أّثر  الوطنية  الميزانية 
المشمولة بالتقرير. ويساور اللجنة قلق كذلك <ن الكثير من ا<سر الفلسطينية تعيش في فقر في الدولة الطرف 
وضع  إلى  تفتقر  كونها  المجانية  ا<ساسية  الخدمات  أو  الوطنية  المعونة  صندوق  من  االستفادة  عليها  ويتعذر 

قانوني.

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إجراء مشاورات محددة ا<هداف مع ا<سر وا<طفال ومنظمات   -٥٠
االستراتيجيات  تعزيز  أجل  من  ا<طفال  فقر  مسألة  بشأن  الطفل  حقوق  مجال  في  الناشطة  المدني  المجتمع 
منح  تضمن  أن  أيض�  الطرف  للدولة  وينبغي  الفقر.  من  الحد  خطة  في  الطفل  حقوق  إعمال  إلى  الرامية  والتدابير 
ا<طفال الذي يعيشون في فقر ا<ولوية في صندوق المعونة الوطنية وإجراء تقييمات ٣<ثر السياسات والتدابير 
الهادفة إلى تقليص العجز في الميزانية الوطنية على ا<طفال. وتحث اللجنة الدولة الطرف على معالجة الوضع 
لlطفال  المجانية  ا<ساسية  الخدمات  تقديم  وضمان  فيها،  تقيم  التي  الفلسطينية  لlسر  القانوني 

الفلسطينيين وشمولهم في صندوق المعونة الوطنية.

زاي- التعليم واoنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28 و29 و30 و31)

التعليم، بما يشمل التدريب والتوجيه المهنيين

معدل  من  للحد  بالتقرير  المشمولة  الفترة  في  الطرف  الدولة  بذلتها  التي  الجهود  بارتياح  اللجنة  تالحظ   -٥١
التسرب وتطوير التعليم المبكر. لكنها ال تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

عن  فضًال  أردنيين،  غير  وآباء  أردنيات  <مهات  ا<طفال  بينهم  ومـن  ا<ردنييـن،  غيـر  ا<طفـال  تعـرض  (أ)       
ا<حيان،  بعض  في  ا<ردنية،  الجنسية  منهم  ُسحبت  ممن  فلسطيني  أصل  من  لوالدين  ا<طفال 
غير  وهم  الحكومية،  والثانوية  االبتدائية  بالمدارس  بالتحاقهم  يتعلق  فيما  تمييزية  لممارسات 

مؤهلين لالستفادة من التعليم العام المجاني؛

(ب)     محدودية فرص وصول الشابات المتزوجات إلى نظام التعليم؛  

(ج)       مالحظة زيادة في عدد الطالب، وال سيما الفتيان، الذين تسربوا من المدارس <سباب اقتصادية على   
مدار ا<عوام ا<خيرة؛

(د)      استمرار انتشار العنف في المدارس على نطاق واسع، وال سيما ضد ا<طفال ¦باء غير أردنيين.  

تحث اللجة الدولة الطرف على ما يلي:  -٥٢

(أ)       اتخاذ تدابير فورية لضمان تمتع جميع ا<طفال الذين يعيشون فيها بحقهم في تعليم ابتدائي   
مجاني دون تمييز، وتحقيق� لذلك، تعديل التشريعات والتصدي للممارسات التي تؤدي إلى التمييز 

ضد ا<طفال من أصل فلسطيني وا<طفال <مهات أردنيات وآباء غير أردنيين؛

(ب)    ضمان دعم المراهقات الحوامل وا<مهات المراهقات ومساعدتهن على مواصلة تعليمهن في   
المدارس العادية؛

(ج)       اتخاذ التدابير الالزمة لتحسين القدرة على الوصول إلى التعليم وتحسين جودته، وتوفير تدريب ذي   
جودة للمعلمين، بتركيز خاص على المناطق الريفية بغية التصدي لمشكلة التسرب من المدرسة؛

(د)      مواصلة التوسع في تعليم الطفولة المبكرة وفق سياسة شاملة وكلية لرعاية الطفولة المبكرة   
ونمائها.

أهداف التعليم

ترحب اللجنة بالمبادرات الرامية إلى تعميم المنظور الجنساني في التعليم التي وردت في تقرير الدولة   -٥٣
بالقلق  تشعر  لكنها  السلبية.  النمطية  الصور  تتحدى  للمعلمين  وأدلة  مدرسية  كتب  تطوير  وبخاصة  الطرف، 
صورتهن  تقوض  التي  الفتيات،  ضد  الراسخة  السلبية  النمطية  الصور  الستمرار  التصدي  عن  المبادرات  هذه  لقصور 

عن أنفسهن. كما تأسف اللجنة لعدم بذل جهود كافية لتطوير التعليم في مجاَلي التسامح والسالم.

على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث  التعليم،  بأهداف  المتعلق   (٢٠٠١)١ رقم  العام  اللجنة  تعليق  مراعاة  مع   -٥٤
تعزيز الجهود التي تبذلها لتعميم المناهج التعليمية غير القائمة على صور نمطية التي تتصدى لlسباب البنيوية 
جميع المستويات. وتوصي  للتمييز الجنساني، وتعزيز الفرص التعليمية واxنجاز التعليمي للفتيات والفتيات على 
المناهج  في  والسالم  التسامح  مجاَلي  في  التثقيف  xدماج  جهودها  الطرف  الدولة  تكثف  بأن  أيض�  اللجنة 

المدرسية.

حاء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب)-(د) و
(38-40

اoطفال ملتمسو اللجوء واoطفال الالجئون

تثني اللجنة على الدولة الطرف لجميع التدابير التي اتخذتها من أجل التعامل مع التدفق الهائل لالجئين   -٥٥
من  العاملين  ا<طفال  بشؤون  الخاصة  الوطنية  اللجنة  إنشاء  ذلك  في  بما  ا<طفال،  من  ونصفهم  السوريين، 
الالجئين السوريين. لكن اللجنة قلقة إزاء استمرار تعّذر حصول معظم ا<طفال الالجئين السوريين على التعليم، 
القسري،  والزواج  المنزلي  للعنف  النطاق  الواسع  واالنتشار  العمل  في  واالستغالل  التغذية  لسوء  تعرضهم  وإزاء 
التي  المعاملة  إزاء  أيض�  عميق  قلق  اللجنة  ويساور  أردنيين.  شرطة  أفراد  إلى  المنسوبة  العنف  حاالت  بعض  وإزاء 

تتلقاها ا<سر وا<طفال من الالجئين الفلسطينيين الفاّرين من الجمهورية العربية السورية، وبخاصة ما يلي:

(أ)        الموقف الذي تعتمــده السلطات مـنذ كانــــون الثانــي/يناير ٢٠١٣ المتمثل في منع منهجي لدخول   
ا<سر الالجئة الفلسطينية الفاّرة من الجمهورية العربية السورية، فضًال عن ترحيل عشرات ا<طفال 

الفلسطينيين الذين دخلوا البلد وإعادتهم إلى الجمهورية العربية السورية؛

(ب)     حاالت ُمنعت فيها أمهات فلسطينيات فررن من الجمهورية العربية السورية من دخول ا<ردن، في   
حين ُسمح <زواجهن وأطفالهن السوريين بالدخول؛

(ج)     حـاالت ُسمـح فيهـا <طفال أصيـــبوا في الجمهـورية العربيــة السورية بدخول ا<ردن لتلقي العالج   
إلى  جرحى  فلسطينيون  أطفال  فيها  ُرّحل  وحاالت  بالدخول،  <سرهم  التصريح  دون  لكن  الطبي 

الجمهورية العربية السورية، في حين ُسمح <مهاتهم ا<ردنيات بالبقاء في الدولة الطرف.

ا<وضاع  لتحسين  محددة  برامج  وتنفيذ  المالئمة  التدابير  جميع  اتخاذ  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٥٦
والرعاية  التعليم  على  الحصول  على  قدرتهم  منها  أمور  جملة  وضمان  السوريين،  الالجئين  لlطفال  المعيشية 
الصحية والتغذية الجيدة، وحمايتهم من شتى أشكال االستغالل في العمل والعنف، وممارسات الزواج القسري 
أو المبكر فيما يتعلق بالفتيات الصغيرات. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان عدم منع أي طفل الجئ 
فلسطيني فاّر من الجمهورية العربية السورية من دخول ا<ردن أو ترحيله ليعود إلى الجمهورية العربية السورية، 
وعلى ضمان أن يعامل هؤالء ا<طفال أسوًة با<طفال السوريين في الدولة الطرف. وتوصي اللجنة أيض� بأن تصّدق 

الدولة الطرف على االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين لعام ١٩٥١ وبروتوكولها لعام ١٩٦٧.

االستغالل االقتصادي، بما في ذلك عمل اoطفال

ترحب اللجنة بمشروع "مكافحة عمل ا<طفال عن طريق التعليم" الذي أطِلق في تشرين الثاني/نوفمبر   -٥٧
٢٠٠٨، فضًال عن تعيين عشرين ضابط ارتباط في مجال عمل ا<طفال في عام ٢٠١٠، لكنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

وتجارة  الجملة  تجارة  قطاعات  في  العمل  في  رئيسي،  بشكل  فتيان  وهم  ا<طفال،  آالف  استمرار  (أ)        
التجزئة والزراعة، وانتشار عمل ا<طفال على نطاق واسع بين الالجئين السوريين؛

(ب)    مواجهة عدد من الفتيات الالتي يشتغلن عامالت منزليات أوضاع� قاسية، وتعّرضهن بشكل كبير   
ل¯يذاء البدني والجنسي؛

(ج)      تعزيز وحدة عمل ا<طفال لم يؤّد إلى زيادة اxدانات بحق مستغّلي ا<طفال.  

تحث اللجنة الدولة الطرف على تسريع جهودها للقضاء على عمل ا<طفال. وينبغي للدولة الطرف منح   -٥٨
منزليات.  عامالت  يشتغلن  الالتي  الفتيات  وبخاصة  ا<طفال،  عمل  أشكال  أسوأ  من  ا<طفال  النتشال  ا<ولوية 
بأن  أيض�  اللجنة  وتوصي  اقتصادي�.  ا<طفال  مستغّلي  ضد  قضائية  دعاوى  تحريك  ضمان  الطرف  للدولة  وينبغي 
تصّدق الدولة الطرف على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ١٨٩(٢٠١١) المتعلقة بالعمل الالئق للعمال المنزليين، 

وبأن تواصل التماس مساعدة البرنامج الدولي للقضاء على عمل ا<طفال.

أطفال الشوارع

تأسف اللجنة إزاء استمرار ضعف المعرفة فيما يتعلق بظاهرة ا<طفال العاملين في الشوارع وحالتهم،   -٥٩
الشوارع  أطفال  على  القبض  إلقاء  في  الشرطة  استمرار  إزاء  خاص  بقلق  اللجنة  وتشعر  السابقة.  توصياتها  رغم 
واضحة  استراتيجية  إلى  االفتقار  استمرار  وإزاء  ذووهم،  يكفلهم  أن  إلى  الزمن  من  قصيرة  فترات  واحتجازهم 

xعادة تأهيل أولئك ا<طفال وتلبية احتياجاتهم.

مّدهم  بل  الشوارع واحتجازهم،  إلقاء القبض على أطفال  عدم  الطرف على ضمان  اللجنة الدولة  تحث   -٦٠
واللباس  التغذية  من  يكفيهم  بما  وتزويدهم  معهم،  العمل  على  مدربين  مرشدين  طريق  عن  بالمساعدة 
والمأوى، فضًال عن الخدمات االجتماعية والصحية، بما فيها خدمات التعافي وإعادة اxدماج االجتماعي، والفرص 
ما  بحسب  الكامل،  نمائهم  دعم  بغية  الحياتية  المهارات  على  والتدريب  المهني  التدريب  تشمل  التي  التعليمية 

أوصت به اللجنة سابق�.

بيع اoطفال واالتجار بهم واختطافهم

االتجار  لمنع  الوطنية  واالستراتيجية   ،٢٠٠٩ لسنة   ٩ رقم  بالبشر  االتجار  منع  قانون  باعتماد  اللجنة  ترحب   -٦١
ا<طفال  اعتبار  يمكن  ال  أنه  إلى  الحوار  أثناء  اxشارة  وتالحظ  عملها.  وإطار   ٢٠١٠ آذار/مارس  في  ُأطِلقت  التي  بالبشر 
ضحايا االتجار جناة، لكنها تشعر بقلق بالغ إزاء اعتراف الوفد باحتمال إيداع ا<طفال الضحايا في مرافق االحتجاز 
لlطفال  وعبور  وجهة  بلد  تزال  ال  الطرف  الدولة  <ن  أيض�  قلق  اللجنة  ويساور  لهم.  ملجأ  توفر  لعدم  نظر� 
الفترة  في  بالبشر  االتجار  بجرائم  المدانين  ا<شخاص  عدد  و<ن  با<شخاص،  الجنسي  واالتجار  للسخرة  المعرضين 
خدمات  إلى  الضحايا  معظم  أحيل  إذ  االتجار،  لضحايا  المقدمة  الحماية  ولقصور  قليًال،  ظل  بالتقرير  المشمولة 

إيواء تديرها منظمات غير حكومية.

تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لتنفيذ قانون منع االتجار بالبشر رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ تنفيذ�   -٦٢
الجريمة.  خطورة  مع  تتناسب  بهم  عقوبات  وإنزال  وإدانتهم  فعالة  بصورة  با<طفال  المّتجرين  ومالحقة  فعاًال، 
وينبغي للدولة الطرف أن تضمن عدم إيداع أي من ا<طفال الضحايا في مرافق االحتجاز، وإنما تزويدهم بخدمات 

حماية وإعادة تأهيل شاملة، بما فيها المأوى المناسب.

إدارة قضاء اoحداث

تنظر اللجنة بإيجابية إلى إنشاء إدارة شرطة ا<حداث عام ٢٠١١ في العاصمة عّمان من أجل دعم عملية   -٦٣
العدالة اxصالحية، ووضع "برنامج ِفَرق الدمج المجتمعي وا<سري" لتحويل ا<طفال الجانحين، لكنها تشعر 

بالقلق إزاء بقاء السن الدنيا للمسؤولية الجنائية سبع سنوات. ويساورها قلق أيض� إزاء ما يلي:

(أ)         عدم إدراج نص في مشروع قانون ا<حداث xنشاء محاكم أحداث متخصصة، وافتقاره إلى أحكام   
بشأن تقديم المساعدة القانونية المجانية لlطفال، وفرضه عقوبات تقيد الحرية أكثر من تقديمه 
بدائل لالحتجاز، وعدم تعامله مع نتائج عمليات تفتيش مرافق االحتجاز التي يوَدع فيها ا<طفال أو 

متابعة تلك العمليات؛

(ب)     محاكمة ا<طفال في محاكم البالغين في حالة اشترك في ارتكاب الجريمة بالغون وأطفال؛  

(ج)       استمرار وجود ضعف واضح في التعليم المتعلق بعدالة ا<حداث.  

لlحداث  والتأهيلية  اxصالحية  للعدالة  نظام  لوضع  جهودها  الطرف  الدولة  تعزز  بأن  اللجنة  توصي   -٦٤
يتماشى تماشي� كامًال مع االتفاقية، وبخاصة المواد ٣٧ و٣٩ و٤٠، ومع معايير ذات صلة أخرى، ومع تعليق اللجنة 
العام رقم ١٠(٢٠٠٧) المتعلق بحقوق الطفل في قضاء ا<حداث. وبصورة خاصة، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما 

يلي:

إلى  الجنائية  المسؤولية  سن  ترفع  ا<حداث  قانون  لمشروع  معدلة  صيغة  اعتماد  في  التعجيل  (أ)        
مستوى مقبول دولي�، بحسب ما أوصت به اللجنة سابق�؛

(ب)     ضمان أن القانون الجديد ينص على إنشاء محاكم أحداث متخصصة تركز على العدالة اxصالحية   
الدعاوى  وطيلة  اxجراءات  من  مبكرة  مرحلة  في  لlطفال  المجانية  القضائية  المساعدة  وتقدم 

القضائية؛

(ج)       ضمان اللجوء إلى االحتجاز، بما في ذلك االحتجاز رهن المحاكمة، كتدبير أخير و<قصر وقت ممكن،   
بغية  منتظمة  بصورة  التدبير  هذا  مراجعة  وضمان  الخطورة،  شديدة  الجرائم  قضايا  في  حتى 
سحبه. وينبغي أن ُتمنح ا<ولوية ما أمكن إلى التدابير البديلة لالحتجاز، مثل التحويل أو إطالق السراح 

تحت المراقبة أو الوساطة أو اxرشاد أو خدمة المجتمع؛

(د)      تعيين قضاة متخصصين لlطفال وضمان تلّقيهم التعليم والتدريب المالئمين؛  

(ه)     االستفادة من أدوات المساعدة التقنية التي وضعها الفريق المشترك بين الوكاالت المعني بقضاء   
والجريمة  بالمخدرات  المعني  المتحدة  ا<مم  مكتب  ومنها  فيه،  العضو  والجهات  ا<حداث 
الحكومية،  غير  والمنظمات  اxنسان  لحقوق  السامية  المتحدة  ا<مم  ومفّوضية  واليونيسيف 

والتماس المساعدة التقنية في مجال عدالة ا<حداث من أعضاء الفريق.

اoطفال ضحايا الجرائم والشهود عليها

توصي اللجنة أيض� بأن تضمن الدولة الطرف وضع ا<حكام وا<نظمة القانونية المناسبة من أجل توفير   -٦٥
الحماية المطلوبة بموجب االتفاقية إلى جميع ا<طفال ضحايا الجرائم و/أو الشهود عليها، مثل ا<طفال ضحايا 
هذه  على  الشهود  وا<طفال  واالتجار،  واالختطاف  واالقتصادي،  الجنسي  واالستغالل  المنزلي،  والعنف  اxيذاء، 
الجرائم، وبأن تراعي بصورة كاملة المبادئ التوجيهية بشأن العدالة في ا<مور المتعلقة با<طفال ضحايا الجريمة 

والشهود عليها.

طاء- التصديق على البروتوكول االختياري المتعلق بإجراء تقديم البالغات

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء   -٦٦
تقديم البالغات، في سبيل المضي في تعزيز إعمال حقوق الطفل.

ياء- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق اsنسان

الصكوك  على  تصدق  بأن  الطفل،  حقوق  إعمال  تعزيز  في  المضي  سبيل  في  الطرف،  الدولة  اللجنة  توصي   -٦٧
االختفاء  من  ا<شخاص  جميع  لحماية  الدولية  االتفاقية  وهي  بعد،  إليها  تنضم  لم  التي  اxنسان  لحقوق  ا<ساسية 
البروتوكوالت  عن  فضًال  أسرهم،  وأفراد  المهاجرين  العمال  جميع  حقوق  لحماية  الدولية  واالتفاقية  القسري، 
بالحقوق  الخاص  الدولي  والعهد  والسياسية،  المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  من  بكل  الملحقة  االختيارية 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب 

وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق ا<شخاص ذوي اxعاقة.

كاف- المتابعة والنشر

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الالزمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في   -٦٨
العليا  والمحكمة  المعنية  والوزارات  والبرلمان  الدولة  رأس  إلى  إحالتها  منها  بوسائل  الختامية،  المالحظات  هذه 

والسلطات المحلية للنظر فيها على النحو الالزم واتخاذ مزيد من اxجراءات بشأنها.

التي  الخطية  والردود  والخامس  الرابع  الدوريين  للتقريرين  الجامع  التقرير  ُيتاح  بأن  أيض�  اللجنة  وتوصي   -٦٩
منها  بطرق  البلد،  بلغات  واسع  نطاق  على  الختامية)  الصلة (المالحظات  ذات  والتوصيات  الطرف  الدولة  قدمتها 
ومجموعات  اxعالم  ووسائل  المدني  المجتمع  ومنظمات  العامة  لجمهور  الحصر،  ال  المثال  سبيل  على  اxنترنت 
بها  الملحقة  االختيارية  والبروتوكوالت  االتفاقية  بشأن  النقاش  إثارة  بغية  وا<طفال،  المهنية  والفئات  الشباب 

والتوعية بها وتنفيذها ورصدها.

الم- التقرير المقبل

ُتدرج  وأن   ٢٠١٩ حزيران/يونيه   ٢٢ بحلول  السادس  الدوري  تقريرها  تقدم  أن  إلى  الطرف  الدولة  اللجنة  تدعو   -٧٠
المنسقة  التوجيهية  للمبادئ  يمتثل  أن  للتقرير  وينبغي  الختامية.  المالحظات  هذه  متابعة  عن  معلومات  فيه 
٢٠١٠ (CRC/C/٥٨/Rev.٢ و ١ تشرين ا<ول/أكتوبر  لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في 

Corr.١)، وأّال يتجاوز عدد كلماته ٢٠٠ ٢١ كلمة (انظر قرار الجمعية العامة ٢٦٨/٦٨ المؤرخ ٩ نيسان/أبريل ٢٠١٤، الفقرة ١٦). 
وفي حالة تجاوز التقرير المقدم العدد المحدد للكلمات، سُيطلب إلى الدولة الطرف اختصاره وفق� للقرار المشار 
إليه أعاله. وفي حالة لم تتمكن الدولة الطرف من مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، ال يمكن ضمان ترجمة التقرير 

<غراض النظر فيه من جانب هيئة المعاهدة.

للشروط  وفق�  المستجدات  آخر  تتضمن  أساسية  وثيقة  تقديم  إلى  أيض�  الطرف  الدولة  اللجنة  وتدعو   -٧١
اعتمدها  التي  التقارير،  لتقديم  المنسقة  التوجيهية  المبادئ  في  الواردة  المشتركة  ا<ساسية  بالوثيقة  المتعلقة 
االجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق اxنسان في حزيران/يونيه ٢٠٠٦ (HRI/GEN/٢/Rev.٦، الفصل 
ا<ول). وال ينبغي أن يتجاوز عدد كلمات الوثيقة ا<ساسية ٤٠٠ ٤٢ كلمة، كما حددته الجمعية العامة في قرارها ٢٦٨/٦٨ 

(الفقرة ١٦).

ُتجمع  التي  البيانات  وتحلل  البيانات،  لجمع  ومركزي�  شامًال  نظام�  الطرف  الدولة  تنشئ  بأن  اللجنة  توصي   -٧
الستخدامها كأساس لتقييم التقدم المحرز والمساعدة في تصميم سياسات وبرامج لتنفيذ البروتوكول االختياري. 
االجتماعية  والخلفية  والقومي  اxثني  وا<صل  الجغرافي  والموقع  والجنس  السن  حسب  البيانات  تصنيف  وينبغي 
عدد  عن  بيانات  جمع  أيض�  وينبغي  االختياري.  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  تحليل  تسهيل  أجل  من  االقتصادية، 
المالحقات القضائية واxدانات، مصنفة حسب طبيعة الجريمة. وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف تعاونها التقني 

في ذلك الصدد مع جهات منها منظمة ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج ا<مم المتحدة اxنمائي.

رابعS- تدابير التنفيذ العامة

خطة العمل الوطنية

سيما  وال  االختياري،  البروتوكول  بتنفيذ  صلة  لها  شتى  وطنية  وخطط  استراتيجيات  وجود  اللجنة  تالحظ   -٨
االستراتيجية الوطنية لمنع االتجار بالبشر. ولكنها تشعر مع ذلك بالقلق إزاء عدم وجود اتساق أو تنسيق جيد فيما بين 

تلك االستراتيجيات، ما يؤثر في قدرة الدولة الطرف على التصدي لجميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري.

التي  المسائل  جميع  معالجة  إلى  تحديد�  تهدف  وطنية  عمل  خطة  الطرف  الدولة  تضع  بأن  اللجنة  توصي   -٩
يشملها البروتوكول االختياري، وبأن تضع أهداف� ومؤشرات واضحة وُتوفر الموارد البشرية والمالية المناسبة من أجل 
البروتوكول  أحكام  جميع  بتنفيذ  خاص�  اهتمام�  تولي  أن  لها  ينبغي  بذلك،  الطرف  الدولة  قيام  ولدى  تنفيذها. 
االختياري، مع مراعاة الوثائق الختامية التي اعتمدها المؤتمر العالمي لمكافحة االستغالل الجنسي لlطفال <غراض 

تجارية في ا<عوام ١٩٩٦ و٢٠٠١ و٢٠٠٨ في ستوكهولم، ويوكوهاما باليابان، وريو دي جانيرو بالبرازيل، على التوالي.

التنسيق والتقييم   

تالحظ اللجنة تقاسم عدة وزارات مسؤولية تنفيذ البروتوكول االختياري، واضطالع المجلس الوطني لشؤون   -١٠
ا<سرة والمجلس ا<على لشؤون ا<شخاص المعوقين بدور أيض� في ذلك الصدد، لكنها تشعر بالقلق إزاء االفتقار إلى 

آلية مخصصة تحديد� لتنسيق عملية تنفيذ البروتوكول االختياري وتقييمها.

توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف آلية تنسيق قادرة على االضطالع بالقيادة واxشراف العام الفعال على   -١١
وتنفيذها،  الطفل  حقوق  مجال  في  السياسات  بوضع  ُتعنى  التي  المختلفة  والوزارات  الوكاالت  بين  التنسيق  صعيد 

وبرصد تنفيذ البروتوكول االختياري.

النشر والتوعية   

يساور اللجنة القلق إزاء االفتقار إلى أنشطة منهجية وشاملة لنشر البروتوكول االختياري بحد ذاته والتوعية   -١٢
به، <ن ذلك ُيسهم في تدّني مستوى فهم الجرائم المشمولة به بين الناس عامة وا<طفال والفئات المهنية العاملة 
مع ا<طفال ومن أجلهم. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء استمرار التستر على جرائم بيع ا<طفال واستغاللهم في 
البغاء وفي المواد اxباحية والتكتم عنها إلى حد بعيد، نظر� إلى الحساسية االجتماعية الثقافية التي تحيط بها في 

الدولة الطرف.

توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها لنشر أحكام البرتوكول االختياري على نطاق واسع بين الناس   -١٣
عامة، بمن فيهم ا<طفال - بطريقة مواتية لهم - وأسرهم ومجتمعاتهم المحلية. وينبغي للدولة الطرف أيض� ما 

يلي:

وضع برامج تثقيفية مراعية لنوع الجنس بشأن التدابير والمساعدة وآليات اxبالغ الرامية إلى منع  (أ)   
مع  وثيق  بتعاون  وذلك  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  للجرائم  ضحايا  ا<طفال  وقوع 

المجتمعات المحلية وا<طفال الضحايا؛

االبتدائي  التعليم  مناهج  في  منظمة  بصورة  االختياري  بالبروتوكول  المتصلة  المسائل  إدراج  (ب)   
والثانوي؛

الشرطة  أفراد  سيما  وال  الصلة،  ذات  المهنية  الفئات  جميع  بين  االختياري  البروتوكول  نشر  (ج)    
الوطني  المجلس  وأعضاء  االجتماعيين  وا<خصائيين  اxعالم  وممثلي  العاّمين  والمدعين  والقضاة 

لشؤون ا<سرة والوزارات المعنية.

التدريب

ترحب اللجنة بأنشطة التدريب في مجال االتجار بالبشر التي ُنّظمت للقضاة والمدعين العاّمين بالتعاون مع   -١٤
في  الرسمية  الحدودية  النقاط  في  العاملين  الموظفين  وبتدريب  حكومية،  غير  ومنظمات  دولية  حكومية  منظمات 
كافية  غير  تزال  ال  االختياري  البروتوكول  على  التدريب  أنشطة  <ن  بالقلق  تشعر  لكنها  االتجار،  ضحايا  تحديد  مجال 

بشكل عام وال تصل إلى جميع المهنيين العاملين مع ا<طفال ومن أجلهم.

المشمولة  المجاالت  جميع  على  التخصصات  متعددة  تدريب  برامج  الطرف  الدولة  تضع  بأن  اللجنة  توصي   -١٥
المصلحة.  أصحاب  من  وغيرها  المحلية  المجتمعات  مشاركة  على  تقوم  عملية  طريق  عن  االختياري  بالبروتوكول 
ومن  ا<طفال  مع  يعملون  وأفراد  ومؤسسات  مهنية  فئات  من  الشأن  أصحاب  لجميع  التدريب  هذا  إتاحة  وينبغي 
أجلهم. وتوصي اللجنة كذلك بأن تكفل الدولة الطرف إجراء تقييم منهجي لجميع برامج التدريب على البروتوكول 

االختياري بغية تعزيز تأثيرها ومدى أهميتها.

تخصيص الموارد   

للخطط  الالزمة  الموارد  توفر  لضمان  سنوية  منح�  يخصص  العامة  الموازنة  قانون  أن  اللجنة  تالحظ   -١٦
الميزانية  مخصصات  عن  معلومات  وجود  لعدم  تأسف  لكنها  الطفل،  بحقوق  المتعلقة  الوطنية  واالستراتيجيات 

المرصودة بوضوح <نشطة مصممة تحديد� لتنفيذ البروتوكول االختياري من قبل الوزارات المعنية.

بطرق  االختياري،  البروتوكول  لتنفيذ  واضحة  ميزانية  مخصصات  الطرف  الدولة  تحدد  بأن  اللجنة  توصي   -١٧
منها رصد مخصصات من الميزانية العادية للموارد البشرية والتقنية والمالية الالزمة لوضع برامج تتصل بأحكام 
البروتوكول االختياري، وال سيما في مجال التحقيقات الجنائية والمساعدة القانونية والتعافي البدني والنفسي 

للضحايا.

منع بيع اoطفال واستغاللهم في البغاء وفي المواد اsباحية (الفقرتان 1   -Sخامس
و2 من المادة 9)

التدابير المعتمدة لمنع وقوع الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول االختياري

خاص  وبشكل  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  لمنع  ات³ِخذت  التدابير  بعض  أن  اللجنة  تالحظ   -١٨
لمنع وصول ا<طفال إلى المواد اxباحية على اxنترنت، لكنها تشعر بالقلق الستمرار النقص في التدابير الوقائية 
ا<سباب  تحديد  إلى  الهادفة  التدابير  عن  فضًال  جنسي�،  ا<طفال  الستغالل  التصدي  أجل  من  ا<هداف  المحددة 
خاصة،  وبصورة  لها.  والتصدي  الجرائم  تلك  وحجم  االختياري  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  لجميع  الجذرية 

تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ)        عدم تقديم تعريف أو قائمة معايير لتحديد فئة "ا<سر المعرضة" للعنف المنزلي، على الرغم من   
أن وزارة التنمية االجتماعية وضعت قاعدة بيانات بها؛

(ب)    عدم كفاية التدابير المتخذة لمكافحة التمييز والعنف القائمين على نوع الجنس، اللذين يشّكالن   
عامَلين رئيسيين في بيع ا<طفال واستغاللهم في البغاء وفي المواد اxباحية. وفي هذا الصدد، 
تعرب اللجنة عن قلق شديد إزاء حجم التمييز والعنف الممارسين ضد الفتيات في الدولة الطرف؛

(ج)      النقص الكبير فيما ُنّفذ أثناء الفترة المشمولة بالتقرير من أنشطة محددة تستهدف ا<طفال في   
أوضاع هشة، مثل ا<طفال الالجئين المعرضين بشكل خاص لالستغالل الجنسي واالتجار.

توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف نهج� شامًال ومحدد ا<هداف يتصدى لlسباب الجذرية للجرائم   -١٩
اللجنة  تحث  خاصة،  وبصورة  هشاشة.  ا<وضاع  أكثر  في  ا<طفال  على  ويركز  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة 

الدولة الطرف على ما يلي:

(أ)         تعزيز استراتيجيات الحد من الفقر وتدابير الحماية االجتماعية الداعمة لlسر المحرومة والمهمشة،   
دعم  أجل  من  ا<طفال،  حول  تتمحور  التي  المبكر  التدخل  برامج  لتنفيذ  معايير  وضع  طريق  عن 

الوالدين لالضطالع على نحو أفضل بمسؤولياتهم في رعاية ا<طفال وحمايتهم؛

(ب)    اجتثاث التمييز والعنف القائمين على نوع الجنس، وبشكل خاص إلغاء ما ال يزال نافذ� من قوانين   
تمّيز ضد النساء والفتيات، وتجريم جميع أشكال العنف المنزلي، بما فيها االغتصاب الزوجي، دون 

مزيد من اxبطاء؛

عامة،  توعية  برامج  وتنفيذ  االختياري  بالبروتوكول  المشمـولة  للجـرائم  الجـذرية  لlسبـاب  التصـدي  (ج)       
خاص  بشكل  المعرضين  ضعف�  ا<طفال  أشد  هوية  تحديد  أجل  من  عامة،  حوارات  عن  فضًال 
للوقوع ضحايا للجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري، بمن فيهم ا<طفال الذين يعيشون في 
فقر وا<طفال المهاجرون والالجئون ومجهولو النسب، وحمايتهم وتزويدهم بما يلزم من دعم 

ومساعدة؛

(د)     تعزيز الوعي بالقواعد والمفاهيم االجتماعية المتعلقة باستغالل ا<طفال في البغاء وفي المواد   
اxباحية وفهمها بغية تغيير مواقف ا<شخاص الذين يطلبون الخدمات الجنسية وسلوكهم.

بيع اoطفال

تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء انتشار ممارسة الزواج المبكر والقسري على نطاق واسع في الدولة الطرف،   -٢٠
وهي ممارسة تصل أحيان� إلى حد بيع ا<طفال. وتشعر اللجنة بقلق خاص أيض� إزاء التقارير التي تتحدث عن فتيات 
زواج  يسمى  ما  أجل  من  ا<ردن  إلى  ُيرَسلن  العمر،  من  عشرة  الحادية  تتجاوز  لم  من  منهن  صغيرات،  عراقيات 
المتعة، وهو زواج ينتهي بعد مدة محددة مسبق� تتلقى فيه ا<سرة مبلغ� مالي� مقابل الفتاة ويتمكن "الزوج" من 
عصابات  في  قسر�  أقحموهن  الفتيات  هؤالء  بعض  "أزواج"  بأن  أيض�  التقارير  وتفيد  جنسي�.  واستغاللها  إيذائها 

االتجار بالبشر. 

للحظر  الفعال  التطبيق  لضمان  وفورية  صارمة  تدابير  اعتماد  على  بقوة  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢١
القانوني لزواج ا<طفال. وبصورة خاصة، ينبغي للدولة الطرف ما يلي:

(أ)       ضمان مساءلة جميع الضالعـين فـي بيـع الفتيـات <غـراض الـزواج القســــري واxيــذاء الجنســـــــي   
واالستغالل الجنسي، وإنزال عقوبات بهم تتناسب مع جسامة الجريمة؛

(ب)     وضع نظام فعال وتنفيذه بالتعاون مع بلدان الجوار من أجل منع بيع الفتيات <غراض الزواج المبكر   
أو القسري.

أطفال السياحة بدافع ممارسة الجنس مع 

إجراءات  أو  تشريعات  أي  اعتماد  لعدم  تأسف  لكنها   ،(١٩٩٨ لعام   ٢٠ السياحة (رقم  قانون  اللجنة  تالحظ   -٢٢
محددة من أجل منع ظاهرة السياحة بدافع ممارسة الجنس مع أطفال، ا¦خذة في الزيادة في الدولة الطرف، 

ومكافحتها بشكل كامل.

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان اتخاذ تدابير فاعلة من أجل منع السياحة بدافع ممارسة الجنس   -٢٣
على  الدعوة  مجال  في  أنشطة  تنّفذ  أن  أيض�  الطرف  للدولة  وينبغي  فعالة.  بصورة  ومكافحتها  ا<طفال  مع 
تنشر  وأن  ا<طفال،  مع  الجنس  ممارسة  بدافع  السياحة  عن  الناجمة  الضارة  ا¦ثار  لتبيان  السياحة  صناعة  صعيد 
تشجع  وأن  السياحة،  ووكاالت  السفر  وكالء  أوساط  في  واسع  نطاق  على  السياحة  <خالقيات  العالمية  المدونة 

تلك الشركات على توقيع مدونة قواعد السلوك لحماية ا<طفال من االستغالل الجنسي في السفر والسياحة.

حظر بيع اoطفال واستغاللهم في المواد اsباحية وفي البغاء، والمسائل   -Sسادس
ذات الصلة (المادة 3، والفقرتان 2 و3 من المادة 4، والمواد 5 و6 و7)

أو الجزائية القائمة القوانين واللوائح الجنائية 

بعض  إدراج  رغم  بعد،  بالكامل  االختياري  للبروتوكول  تمتثل  لم  الطرف  الدولة  أن  بقلق  اللجنة  تالحظ   -٢٤
جسم  بأعضاء  االنتفاع  وقانون   ٢٠٠٩ لعام   ٩ رقم  بالبشر  االتجار  منع  قانون  مثل  الوطنية،  القوانين  في  أحكامه 

اxنسان رقم ٢٣ لعام ١٩٧٧. وبصورة خاصة، تالحظ اللجنة بقلق ما يلي:

ـ³ن قانــون العقــــوبات تعريف� واضــــح� لجريمة استغالل ا<طفال في البغاء، أو عقوبات  (أ)       عدم تضمـ  
تتناسب مع جسامة الجريمة؛

في  ا<طفال  استغالل  على  تنطبق  التي  العقوبات،  قانون  من   ٣١٠ المادة  في  ازدرائية  عبارات  ورود  (ب)     
بفساد  "المعروفات  من  اعُتبرن  إن  للفتيات  الجنسي  االستغالل  لتبرير  ُتستخدم  أن  يمكن  البغاء، 

ا<خالق"؛

الحيازة  تجريم  أو  اxباحية  المواد  في  ا<طفال  استغالل  جريمة  إلى  محدد  بشكل  اxشارة  عدم  (ج)      
المواد  ببيع  تتعلق  التي  العقوبات  قانون  من   ٣١٩ المادة  في  بأطفال  تتعلق  إباحية  لمواد  الخاصة 

البذيئة أو المفِسدة لlخالق وتوزيعها؛

(د)     عدم تطرق تشريعات الدولة الطرف إلى جميع أشكال بيع ا<طفال الواردة في المادتين ٢ و٣ من   
البروتوكول االختياري، وهي جريمة مشابهة لالتجار با<شخاص لكنها ليست متطابقة معها.

البرتوكول  من  و٣   ٢ للمادتين  بالكامل  ليمتثل  العقوبات  قانون  تنقح  أن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢٥
االختياري. وبصورة خاصة، ينبغي للدولة الطرف ما يلي:

من  ٢(ب)  المادة  عليه  نصت  كما  البغاء  في  ا<طفال  الستغالل  تعريف�  العقوبات  قانون  تضمين  (أ)       
البروتوكول االختياري، وضمان أن القانون ينص على عقوبات مناسبة للجريمة ويفرضها؛

(ب)     إزالة جميع ا<حكام االزدرائية من قانون العقوبات دون إبطاء، وضمان أن القانون ينص على عقوبات   
تتناسب مع جسامة الجريمة وال يتيح أي أعذار لمرتكبي الجرائم؛

تتعلق  التي  اxباحية  المواد  حيازة  مجرد  تجريم  وضمان  العقوبات،  قانون  من   ٣١٩ المادة  تعديل  (ج)      
بأطفال؛

(د)       تعريف جميع أشكال بيع ا<طفال وتجريمها على النحو السليم.  

المالحقة القضائية

يساور اللجنة قلق بالغ إزاء التقارير العديدة التي تفيد بإجبار الفتيات الالجئات السوريات على البغاء.  -٢٦

في  البغاء  على  ُأجبرن  الالتي  الفتيات  xنقاذ  فاعلية  أكثر  تدابير  اتخاذ  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢٧
تقريرها  في  تورد  أن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  وتحث  العدالة.  إلى  الجرائم  هذه  مرتكبي  وإحالة  الطرف  الدولة 
ولوحقوا  عليهم  القبض  ُألقي  الذين  ا<شخاص  عدد  عن  تفصيلية  معلومات  االتفاقية  بموجب  المقدم  المقبل 

قضائي� وُأحيلوا إلى العدالة وأدينوا، فضًال عن العقوبات التي ُأنِزلت بهم.

مسؤولية اoشخاص االعتباريين 

االتجار  منع  قانون  من   ١١ المادة  بموجب  االعتباريين  ا<شخاص  بمسؤولية  تعترف  الدولة  أن  اللجنة  تالحظ   -٢٨
بالبشر رقم ٩ لعام ٢٠٠٩، لكن القلق يساورها <ن القوانين ال تنص صراحة على مسؤولية ا<شخاص االعتباريين في 

الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري.

ن الدولة الطرف مسؤولية ا<شخاص االعتباريين الضالعين في أي جرائم مشمولة  توصي اللجنة بأن ُتضمِّ  -٢٩
الجرائم  خطورة  مع  تتناسب  قانونية  عقوبات  تفرض  وأن  صريح،  بشكل  التشريعات  في  االختياري  بالبروتوكول 

المرتَكبة.

الوالية القضائية خارج اsقليم وتسليم المجرمين

تعرب اللجنة عن القلق <ن تشريعات الدولة الطرف ال تزال غير واضحة بشأن فرض واليتها القضائية خارج   -٣٠
الذين  ا<شخاص  تسليم  وإمكانية  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  بجميع  يتعلق  فيما  إقليمها 

يرتكبون جرائم يشملها البروتوكول االختياري.

القضائية  واليتها  فرض  من  نها  تمكِّ المحلية  تشريعاتها  أن  ضمان  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣١
وممارستها خارج إقليمها فيما يتعلق بجميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري. وتوصي اللجنة أيض� بأن 
تستخدم الدولة المادة ٥ من البروتوكول االختياري أساس� قانوني� لتسليم المجرمين في حال عدم وجود اتفاق 

ثنائي.

سابعS- حماية حقوق اoطفال الضحايا (المادة 8، والفقرتان 3 و4 من المادة 9)

التدابير المعتمدة لحماية حقوق اoطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول 
االختياري ومصالحهم

استخدام  تجيز  التي  الجزائية  المحاكمات  أصول  قانون  من   ١٥٩ المادة  أحكام  إلى  بإيجابية  اللجنة  تنظر   -٣٢
اللجنة  لكن  بشهادتهم.  اxدالء  عند  العمر  من  عشرة  الثامنة  يكملوا  لم  الذين  للشهود  حمايًة  الحديثة  التقنية 
تشعر بالقلق إزاء عدم تزويد ا<طفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري بمساعدة قضائية مجانية 

أو دعم من أخصائيين نفسيين واجتماعيين معنيين با<طفال أثناء إجراءات العدالة الجنائية.

في ضوء الفقرة ٣ من المادة ٩ في البروتوكول االختياري، تحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة حماية   -٣٣
وبصورة  عليها.  والشهود  االختياري  البروتوكول  بموجب  المحظورة  الجرائم  ضحايا  لlطفال  كاملة  تشريعية 

خاصة، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

وحماية  والمحاكمة  التحقيق  إجراءات  طيلة  لهم  مراعية  بطريقة  الضحايا  ا<طفال  معاملة  (أ)      
خصوصيتهم؛

واجتماعيين  نفسيين  أخصائيين  من  ودعم  مجانية  قانونية  بمساعدة  الضحايا  ا<طفال  تزويد  (ب)    
معنيين با<طفال أثناء إجراءات العدالة الجنائية؛

وجلسات  القضائية  والمالحقة  التحقيق  أثناء  عليه  والمدعى  الطفل  بين  المباشر  االتصال  تجنب  (ج)      
لعمليات  الفعلي  االستخدام  لضمان  والمالية  والتقنية  البشرية  الموارد  كل  وتوفير  االستماع، 

التحقيق السرية؛

(د)      اتخاذ تدابير قانونية وعملية لكفالة حماية ا<طفال الشهود من ا<عمال االنتقامية.  

تعافي الضحايا وإعادة إدماجهم

غير  المنظمات  اتخذتها  التي  والتدابير   ٢٠٠٧ الثاني/يناير  كانون  في  ا<سري  الوفاق  دار  افتتاح  اللجنة  تالحظ   -٣٤
الحكومية التي سلط تقرير الدولة الطرف الضوء عليها، لكنها تأسف لعدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة 
وتدابير  والنفسي،  البدني  والتعافي  االجتماعي  اxدماج  إعادة  في  المساعدة  صعيد  على  الدولة  مستوى  على 
تيسير الحصول على المعلومات ذات الصلة بهذه الخدمات. وعالوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء النقص في 
إيداع  إلى  يؤدي  ما  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  لضحايا  المخصصة  المباشر  المأوى  خدمات  توفير 

الضحايا ا<طفال في مرافق االحتجاز.

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:  -٣٥

دون  االحتجاز  مرافق  من  االختياري  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  ضحايا  ا<طفال  جميع  إخراج  (أ)       
إبطاء؛

ومساعدة  مالئم  بمأوى  االختياري  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  ضحايا  ا<طفال  تزويد  ضمان  (ب)     
مالئمة من أجل إعادة إدماجهم االجتماعي وتعافيهم البدني والنفسي؛

(ج)      طلب المساعدة التقنية من اليونيسيف والمنظمة الدولية للهجرة في تنفيذ هذه التوصيات.  

ثامنS- المساعدة والتعاون على الصعيد الدولي (المادة 10)

االتفاقات المتعددة اoطراف والثنائية واsقليمية

تواصل  أن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تشجع  االختياري،  البروتوكول  من   ١٠ المادة  من   ١ الفقرة  ضوء  في   -٣٦
تعزيز التعاون الدولي عن طريق ترتيبات متعددة ا<طراف وإقليمية وثنائية، وبخاصة مع بلدان الجوار، بوسائل منها 
المشمولة  الجرائم  منع  على  القدرة  زيادة  بغية  الترتيبات،  هذه  وتنفيذ  لتنفيذ  الالزمة  وا¦ليات  اxجراءات  تعزيز 

بالبروتوكول االختياري والكشف عنها والتحقيق فيها ومالحقة المسؤولين عن أي منها قضائي� ومعاقبتهم.

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعاونها مع وكاالت ا<مم المتحدة وبرامجها، مثل منظمة   -٣٧
إلى  تهدف  تدابير  وتنفيذ  وضع  في  الحكومية،  غير  المنظمات  عن  فضًال  للطفولة (اليونيسيف)،  المتحدة  ا<مم 

تنفيذ البروتوكول االختياري بصورة فعالة.

تاسعS- المتابعة والنشر

التوصيات،  لهذه  الكامل  التنفيذ  لضمان  الالزمة  التدابير  جميع  الطرف  الدولة  تتخذ  بأن  اللجنة  توصي   -٣٨
بوسائل منها إحالتها إلى الملك والوزارات الحكومية المعنية والبرلمان والسلطات الوطنية والمحلية، فضًال عن 

المحكمة العليا، للنظر فيها على النحو الالزم واتخاذ مزيد من اxجراءات بشأنها.

الطرف  الدولة  قدمتها  التي  الخطية  والردوُد  التقريُر  واسع  نطاق  على  ُيتاح  بأن  اللجنة  وتوصي   -٣٩
والمالحظات الختامية ذات الصلة التي اعتمدتها اللجنة، بما في ذلك عن طريق اxنترنت، للناس عامة ولمنظمات 
المجتمع المدني ومجموعات الشباب والفئات المهنية وا<طفال، بغية إثارة النقاش بشأن البروتوكول االختياري 

والتوعية به وتنفيذه ورصده.

عاشر�- التقرير المقبل

عمًال بالفقرة ٢ من المادة ١٢ من البروتوكول االختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تورد مزيد� من   -٤٠
المعلومات عن تنفيذ البروتوكول االختياري في تقريرها الدوري المقبل الذي سُيقدم عمًال بالمادة ٤٤ من اتفاقية 

حقوق الطفل.

ثالثS-  تدابير التنفيذ العامة

التنسيق

وزارة  وأن  االختياري  البروتوكول  تنفيذ  عن  الرئيسية  المسؤولية  تتحمل  الدفاع  وزارة  أن  اللجنة  تالحظ   -٥
مكلفة  هيئة  وجود  عدم  إزاء  يساورها  القلق  ولكن  الصدد،  ذلك  في  أيض�  المسؤولية  من  شيئ�  تتحّمل  الداخلية 

بتنسيق التنفيذ الشامل والفعال للبروتوكول االختياري في عموم الدولة الطرف.

البروتوكول  تنفيذ  عن  الكلية  بالمسؤولية  ُيكلف  حكومي  كيان  تعيين  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٦
االختياري، وعلى إنشاء آلية مؤسسية لتنسيق تنفيذ البروتوكول االختياري على نحو فعال فيما بين الوزارات وغيرها 

من الكيانات الحكومية والشركاء الحكوميين.

تخصيص الموارد

تأسف  لكنها  لالجئين،  المساعدة  تقديم  أجل  من  ضخمة  موارد  تنفق  الطرف  الدولة  أن  اللجنة  تالحظ   -٧
لعدم توفر معلومات عن مخصصات الميزانية المرصودة لتنفيذ البروتوكول االختياري.

توصي اللجنة بأن ترصد الدولة الطرف مخصصات ميزانية كافية لتنفيذ البروتوكول االختياري على وجه   -٨
التحديد.

النشر والتوعية

المصلحة  أصحاب  على  وتوزيعه  الرسمية  الجريدة  في  االختياري  البروتوكول  نشر  اللجنة  تالحظ   -٩
المتخذة  التدابير  كفاية  لعدم  تأسف  لكنها  االختياري،  البروتوكول  يشملها  التي  المجاالت  في  المتخصصين 
للجرائم  ضحايا  ا<طفال  وقوع  إلى  تؤدي  قد  التي  وا<خطار  اxبالغ،  آليات  سيما  وال  وأحكامه،  بمبادئه  للتوعية 

المشمولة بالبروتوكول االختياري، وهو ما اعترفت به الدولة الطرف نفسها.

توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف نشر مبادئ البروتوكول االختياري وأحكامه على نطاق واسع بين   -١٠
الناس عامة وبين ا<طفال وأسرهم.

التدريب

ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لوضع برامج لتدريب أفراد القوات المسلحة والشرطة،   -١١
وxذكاء الوعي بحقوق اxنسان والقانون الدولي اxنساني بين أفراد قواتها ا<منية. لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم 

تلقي فئات أخرى من المهنيين ذوي الصلة تدريب� مناسب� على أحكام البروتوكول االختياري.

ا<طفال،  بشؤون  ُيعنون  الذين  للمهنيين  االختياري  البروتوكول  أحكام  على  تدريب  بتوفير  اللجنة  توصي   -١٢
والقضاة  والمحامين  والشرطة  الدولية  السالم  حفظ  قوات  وأفراد  الهجرة  وسلطات  المعلمين  سيما  وال 

والعاملين في المجال الطبي وا<خصائيين االجتماعيين والصحفيين.

البيانات

بنزاعات  متأثرة  بلدان  من  قادمين  الطرف  الدولة  في  الالجئين  ا<طفال  من  كبير  عدد  وجود  إلى  نظر�   -١٣
مسلحة، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود نظام مركزي لجمع البيانات من أجل تحديد هوية وتسجيل جميع 
ا<طفال الالجئين في ا<راضي الخاضعة لوالية الدولة الطرف القضائية الذين ُيحتمل أن يكونوا ُجندوا في أعمال 

عدائية في الخارج أو اسُتخدموا فيها.

هوية  وتحديد  تسجيل  أجل  من  البيانات  لجمع  مركزي�  نظام�  الطرف  الدولة  تنشئ  بأن  اللجنة  توصي   -١٤
أو  الخارج  في  عدائية  أعمال  في  ُجندوا  يكونوا  أن  ُيحتمل  الذين  القضائية  لواليتها  الخاضعين  ا<طفال  جميع 
اسُتخدموا فيها. وتوصي اللجنة أيض� بأن تضمن الدولة الطرف جمع� سليم� للبيانات الخاصة با<طفال الالجئين 
أمور  جملة  حسب  البيانات  جميع  تصنيف  وينبغي  الممارسات.  هذه  لمثل  ضحايا  وقعوا  الذين  اللجوء  وملتمسي 
الزمنية  المدة  عن  فضًال  االقتصادية،  االجتماعية  والخلفية  اxثني  وا<صل  والجنسية  والسن  الجنس  منها 

الستخدام الطفل.

رابعS- الوقاية

التجنيد الطوعي

تالحظ اللجنة عدم وجود متطوعين في القوات المسلحة في الدولة الطرف. ولكنها تعرب عن قلقها   -١٥
إزاء المادة ٢/١٢ من قانون ا<من العام التي تجيز تعيين ا<شخاص الذين يزيد عمرهم عن السابعة عشرة ضباط� 

في ا<من العام.

ثمانية  إلى  وترفعه  العام  ا<من  لضباط  الطوعي  التجنيد  سن  الطرف  الدولة  تراجع  بأن  اللجنة  توصي   -١٦
عشرة سنة من أجل تعزيز حماية ا<طفال وتدعيمها عن طريق اعتماد معيار قانوني أعلى بشكل عام.

التثقيف في مجاَلي حقوق اsنسان والسالم

ومفاهيم  السالم  مجاَلي  في  التثقيف  xدماج  الطرف  الدولة  تتخذها  التي  بالمبادرات  اللجنة  ترحب   -١٧
اxنسان  حقوق  مجاَلي  في  التثقيف  إدراج  لعدم  تأسف  لكنها  المدرسية.  المناهج  في  اxنساني  الدولي  القانون 
والسالم، وكذلك المعرفة بالبروتوكول االختياري، كجزء إلزامي في مناهج التعليم االبتدائي والثانوي وفي برامج 

تدريب المعلمين.

توصي اللجنة بأن تدمج الدولة الطرف التثقيف اxلزامي في مجاَلي حقوق اxنسان والسالم في مناهج   -١٨
جميع المدارس، بما فيها المدارس العسكرية، مع اxشارة بشكل خاص إلى البروتوكول االختياري.

خامسSً- الحظر والمسائل ذات الصلة

التشريعات واللوائح الجنائية النافذة

تالحظ اللجنة تعليق االستدعاء إلى الخدمة الوطنية حتى إشعار الحق، لكنها تعرب عن القلق إزاء التباين   -١٩
السن  تتراوح  إذ  الطرف،  الدولة  تشريعات  عليه  تنص  كما  المسلحة  القوات  في  اxلزامي  للتجنيد  الدنيا  السن  في 
المسلحة  القوات  لتجنيد  صريحين  وتجريم  حظر  وجود  لعدم  أيض�  القلق  اللجنة  ويساور  سنة.  و١٨   ١٥ بين  الدنيا 
الشركات  ولتشغيل  العدائية،  ا<عمال  في  واستخدامهم  ا<طفاَل  للدولة  التابعة  غير  المسلحة  والجماعات 
ا<منية الخاصة ا<طفاَل واستخدامهم. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك <ن التشريعات في الدولة الطرف ال تحدد 
للمحكمة  ا<ساسي  روما  نظام  في  طرف  ا<ردن  أن  مع  حرب،  جريمة  بوصفه  سنة   ١٥ سن  دون  ا<طفال  تجنيد 

الجنائية الدولية.

تحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء مراجعة شاملة لتشريعاتها من أجل مواءمتها بالكامل مع مبادئ   -٢٠
البروتوكول االختياري وأحكامه، وال سيما:

للدولة  التابعة  غير  المسلحة  والجماعات  المسلحة  القوات  لتجنيد  صريحين  وتجريم  حظر  فرض  (أ)       
ا<طفاَل  الخاصة  ا<منية  الشركات  ولتشغيل  العدائية،  ا<عمال  في  واستخدامهم  ا<طفاَل 

واستخدامهم؛

(ب)     ضمان أن جريمة التجنيد غير القانوني لlطفال على يد القوات المسلحة والجماعات المسلحة غير   
التابعة للدولة تنطبق في زمن السلم وزمن الحرب على السواء؛

(ج)      تحديد تجنيد ا<طفال دون سن ١٥ سنة بوصفها جريمَة حرب ومعاقبة مرتكبيها؛  

الخاصة  وا<منية  العسكرية  الشركات  على  ل¯شراف  محلية  تنظيمية  تشريعات  اعتماد  ضمان  (د)     
ومساءلتها، وتنفيذ هذه التشريعات.

تجنيد الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة اoطفاَل واستخدامها لهم

الالجئين  ا<طفال  السورية  المسلحة  الجماعات  بتجنيد  تفيد  التي  التقارير  إزاء  بالغ  قلق  عن  اللجنة  تعرب   -٢١
السوريين من مخيمات الالجئين في الدولة الطرف واستخدامهم في أدوار قتالية وأدوار داعمة في آن واحد.

تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع تدابير فعالة بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة من أجل   -٢٢
لتلك  وتحقيق�  المسلحة.  النزاعات  في  لُيستخدموا  مجاورة  بلدان  إلى  وإرسالهم  تجنيدهم  من  ا<طفال  حماية 
الغاية، ينبغي للدولة الطرف أن تنظم حمالت توعية بشأن وضع ا<طفال الذين ُيزج بهم في النزاعات المسلحة، 
مخيمات  في  يعيشون  الذين  للمراهقين  مالئمة  وترفيهية  تعليمية  أنشطة  توفير  أجل  من  جهودها  تكثف  وأن 

الالجئين كوسيلة تمنع على نحو فعال تجنيدهم على يد الجماعات المسلحة.

الوالية القضائية خارج اsقليم

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إنشاء والية قضائية خارج إقليمها وممارسة تلك الوالية فيما   -٢٣
الصلة  ذات  الدولية  الصكوك  أيض�  ذلك  في  تراعي  وأن  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  بجميع  يتعلق 

التي هي طرف فيها، بما فيها نظام روما ا<ساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

 

تسليم المجرمين

المشمولة  الجرائم  مرتكبي  لتسليم  المزدوج  التجريم  شرط  الطرف  الدولة  تلغي  بأن  اللجنة  توصي   -٢٤
ذات  الثنائية  وإجراءاتها  معاهداتها  جميع  في  بالكامل  الجرائم  هذه  إدماج  تضمن  وبأن  االختياري،  بالبروتوكول 

الصلة.

سادسS- الحماية والتعافي وإعادة اsدماج 

التدابير المتخذة لحماية حقوق اoطفال الضحايا

تعرب اللجنة عن القلق إزاء كثرة حاالت اxعادة القسرية والترحيل لlسر وا<طفال الفلسطينيين الفارين   -٢٥
من النزاع في الجمهورية العربية السورية على مدار السنوات الثالث الماضية.

الكاملة لlطفال الفلسطينيين وأسرهم الفارين  الحماية  الدولة الطرف على ضمان توفير  تحث اللجنة   -٢٦
الرفض  عدم  ذلك  في  بما  القسرية،  اxعادة  عدم  بمبدأ  الكامل  التقيد  وضمان  السورية،  العربية  الجمهورية  من 
من  وأسرهم  اللجوء  وملتمسي  الالجئين  ا<طفال  جميع  تمّكن  تضمن  أن  الطرف  للدولة  وينبغي  الحدود.  عند 

الحصول على إجراءات منصفة وفعالة لتحديد وضعهم، دون تمييز.

أجل التعافي البدني والنفسي وإعادة اsدماج االجتماعي تقديم المساعدة من 

لكنها  السوريين،  الالجئين  ا<طفال  إلى  الطرف  الدولة  تقدمها  التي  الهائلة  بالمساعدات  اللجنة  تعترف   -٢٧
أن  ُيحتمل  اللجوء الذين  وملتمسي  الالجئين  ا<طفال  هوية  لتحديد  كاٍف  اهتمام  إيالء  عدم  بالغ إزاء  بقلق  تشعر 
محدودية  إزاء  أيض�  قلق  اللجنة  ويساور  بالنزاع.  مرتبطة  صدمات  إلى  تعرضوا  أو  النزاع  في  شاركوا  يكونوا 
المساعدة على التعافي البدني والنفسي التي تلقاها ا<طفال السوريون الذين يعانون من ضيق شديد وإعاقات 
حسية أو ذهنية أو عقلية نتيجة تعرضهم للعنف والمحن المرتبطة بالحرب في الجمهورية العربية السورية أو 

مشاهدتهم لها. 

توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تدريب� منهجي� على التحديد المبكر لهوية ا<طفال الذين ُيحتمل   -٢٨
العاملين  وخاصة  أجلهم،  من  أو  ا<طفال  مع  العاملين  المهنيين  جميع  إلى  به  تأثروا  أو  النزاع  في  شاركوا  أنهم 
للدولة  وينبغي  والطب.  التعليم  مجالي  في  والعاملين  الجيش،  وأفراد  الهجرة،  ودوائر  الحدودية  النقاط  في 
أن  ُيحتمل  الذين  اللجوء  وملتمسي  الالجئين  ا<طفال  إلى  المقدمين  والدعم  المساعدة  تعزز  أن  أيض�  الطرف 
يكونوا شاركوا في النزاع أو تعرضوا إلى الصدمة والتشريد المرتبطين بالنزاع، وتزويدهم بدعم ومساعدة خاصة، 
بطرق منها طلب المساعدة من الشركاء الدوليين والوكاالت الدولية من أجل وضع برامج لتعافي هؤالء ا<طفال 

البدني والنفسي.

سابعS- المساعدة والتعاون الدوليان 

التعاون الدولي

الخاصة  والممثلة  ا<حمر  للصليب  الدولية  اللجنة  مع  تعاونها  الطرف  الدولة  تواصل  بأن  اللجنة  توصي   -٢٩
منظمة  مع  أكبر  بشكل  التعاون  إمكانية  في  تنظر  وأن  وتعززه،  المسلح  والنزاع  با<طفال  المعنية  العام  لlمين 

ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وغيرها من كيانات ا<مم المتحدة في تنفيذ البروتوكول االختياري.

ثامنS- المتابعة والنشر

التوصيات،  لهذه  الكامل  التنفيذ  لضمان  الالزمة  التدابير  جميع  الطرف  الدولة  تتخذ  بأن  اللجنة  توصي   -٣٠
بوسائل منها إحالتها إلى البرلمان والوزارات المعنية، بما فيها وزارة الدفاع، والمحكمة العليا والسلطات المحلية 

للنظر فيها على النحو الالزم واتخاذ مزيد من اxجراءات بشأنها.

وتوصي اللجنة بأن ُيتاح التقرير ا<ولي والردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف والمالحظات الختامية   -٣١
ولمنظمات  عامة  للناس  اxنترنت،  طريق  عن  ذلك  في  بما  واسع،  نطاق  على  اللجنة  اعتمدتها  التي  الصلة  ذات 
المجتمع المدني ومجموعات الشباب والفئات المهنية وا<طفال، بغية إثارة النقاش بشأن البروتوكول االختياري 

والتوعية به وتنفيذه ورصده.

تاسعS- التقرير المقبل

عمًال بالفقرة ٢ من المادة ٨ من البروتوكول االختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تورد مزيد� من   -٣٢
المعلومات عن تنفيذ البروتوكول االختياري وهذه المالحظات الختامية في تقريرها الدوري المقبل الذي سُيقدم 

عمًال بالمادة ٤٤ من اتفاقية حقوق الطفل.

(NCFA) تم النشر من قبل المجلس الوطني لشؤون ا<سرة
من خالل المساعدة الفنية والماليةالتي قدمتها منظمة ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسف)

اoردن : المالحظات الختامية
والتوصيات

اللجنة الدولية لحقوق الطفل

(١٥)

والبروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل والمعنية ببيع ا<طفال، واستغالل ا<طفال في البغاء، واستخدام 
ا<طفال في المواد اxباحية في اجتماعيها رقم ١٨٧٩ و١٨٧٨ (انظر CRC/C/SR. ١٨٧٩) اللذين تم عقدهما في ٢٧ أيار 

من عام ٢٠١٣، وتم اعتماده في االجتماع رقم ١٩٠١ الذي تم عقده في ١٣ حزيران من عام ٢٠١٤.

الرابع  الدوريين  للتقريرين  الجامع  بالتقرير  المتعلقة   - الختامية  والتوصيات  المالحظات  نشر  من  الغرض  إن 
بإشراك  والمتعلقة  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياريين  البروتوكولين  بموجب  ا<ولية  والتقارير  والخامس 
إنتاج  في  ا<طفال  واستخدام  البغاء،  في  ا<طفال  واستغالل  ا<طفال،  وبيع  المسلحة،  النزاعات  في  ا<طفال 
والبرلمانيون  الحكومية،  الوكاالت  ذلك  في  بما  المعنية  المؤسسات  جميع  أن  من  التأكد  هو  اxباحية -  المواد 
الموكل  الدور  يلعبون  وا<طفال  المدني،  والمجتمع  المتحدة،  ا<مم  ووكاالت  الحكومية،  غير  والمنظمات 
حياة  على  إيجابي  تأثير  بالتالي  لهم  وكان  الختامية،  والتوصيات  للمالحظات  الفعال  التنفيذ  ضمان  في  إليهم 
مجال  في  النظر  مسؤولية  المعنية  المؤسسات  وتتحمل  ا<ردن.  في  الطفل  حقوق  واوضاع  ا<طفال 
مسؤولياتهم، وخبراتهم، زمعارفهم، ولعب الدور المنوط بکل منهم من أجل ضمان تنفيذ هذه المالحظات 

والتوصيات الختامية.

اتفاقية حقوق الطفل
Distr.: Generalا<مم المتحدة

8 July 2014
Original: English

لجنة حقوق الطفل
المالحظات الختامية على التقرير المقدم من اoردن بموجب الفقرة 1 من المادة 12 من 
البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع اoطفال واستغالل اoطفال في 

البغاء وفي المواد اsباحية@

نظرت اللجنة في التقرير ا<ولي لlردن (CRC/C/OPSC/JOR/١) في جلستها ١٨٧٨ المعقودة في ٢٧ أيار/مايو   -١
 ١٣ في  المعقودة   ١٩٠١ جلستها  في  التالية  الختامية  المالحظات  واعتمدت   ،(١٨٧٨.CRC/C/SR الوثيقة  (انظر   ٢٠١٤

حزيران/يونيه ٢٠١٤.

أوًال- مقدمة

CRC/C/OPSC/-) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها ا<ولي وبردودها الخطية على قائمة القضايا  -٢
JOR/Q/١/Add.١). وتعرب عن تقديرها للحوار البّناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

وتذّكر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه المالحظات الختامية ينبغي أن ُتقرأ مقترنة بالمالحظات الختامية   -٣
والخامس  الرابع  للتقريرين  الجامع  الطرف  الدولة  بتقرير  يتعلق  فيما   ٢٠١٤ حزيران/يونيه   ١٣ في  اعُتمدت  التي 
البروتوكول  بموجب  المقدم  ا<ولي  وبتقريرها   ،(٤-٥/CRC/C/JOR/CO) الطفل  حقوق  اتفاقية  بموجب  المقدم 

.(١/CRC/C/OPAC/JOR/CO) االختياري بشأن اشتراك ا<طفال في المنازعات المسلحة

ثانيS- مالحظات عامة

الجوانب اsيجابية

ترحب اللجنة باعتماد قانون منع االتجار بالبشر رقم ٩ لعام ٢٠٠٩.  -٤

وترحب اللجنة كذلك بالتقدم المحرز في إنشاء المؤسسات واعتماد الخطط والبرامج الوطنية التي تيسر   -٥
تنفيذ البروتوكول االختياري، بما في ذلك:

إنشاء أفرقة وطنية لحماية ا<سرة؛ (أ)   

االستراتيجية الوطنية لمنع االتجار بالبشر التي أطِلقت في آذار/مارس ٢٠١٠؛ (ب)   

إنشاء وحدات مكافحة االتجار بالبشر. (ج)   

ثالثS- البيانات

جمع البيانات

 ،٢٠١٢ نيسان/أبريل  في  الجنائي  البحث  xدارة  تابعة  بالبشر  االتجار  لمكافحة  وحدة  إنشاء  اللجنة  تالحظ   -٦
وتكليفها بتسجيل جميع حاالت االتجار بالبشر وجميع البيانات ذات الصلة، وتالحظ توقيع مذكرة تفاهم لتدريب 
الدولة  إنشاء  عدم  إزاء  بالقلق  تشعر  لكنها  العاملين،  ا<طفال  عن  البيانات  جمع  وسائل  على  العمل  مفتشي 

الطرف نظام� لجمع البيانات عن جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري.

اتفاقية حقوق الطفل
Distr.: Generalا<مم المتحدة

7 July 2014
Arabic
Original: English

لجنة حقوق الطفل
المالحظات الختامية المتعلقة بالتقرير المقدم من اoردن بموجب الفقرة 1 من المادة 8 من 
البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك اoطفال في المنازعات المسلحة@

نظرت اللجنة في التقرير ا<ولي لlردن (CRC/C/OPAC/JOR/١) في جلستها ١٨٧٩ المعقودة في ٢٧ أيار/مايو   -١
٢٠١٣، واعتمدت المالحظات الختامية التالية في جلستها ١٩٠١ المعقودة في ١٣ حزيران/يونيه ٢٠١٤.

أوًال- مقدمة

CRC/C/OPAC/-) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها ا<ولي وردودها الخطية على قائمة المسائل  -٢
JOR/Q/١/Add.١). وُتعرب عن تقديرها للحوار البّناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

وتذّكر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه المالحظات الختامية ينبغي أن ُتقرأ مقترنة بالمالحظات الختامية   -٣
التي اعتمدتها اللجنة في ١٣ حزيران/يونيه ٢٠١٤ فيما يتعلق بتقرير الدولة الطرف الجامع للتقريرين الرابع والخامس 
البروتوكول  بموجب  المقدم  ا<ولي  وبالتقرير   ،(٤-٥/CRC/C/JOR/CO) الطفل  حقوق  اتفاقية  بموجب  المقدم 
CRC/C/OP-) باحيةxاالختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع ا<طفال واستغالل ا<طفال في البغاء وفي المواد ا

.(١/SC/JOR/CO

ثانيS-  مالحظات عامة

الجوانب اsيجابية

ترحب اللجنة بمختلف التدابير اxيجابية المتخذة في المجاالت المتصلة بتنفيذ البروتوكول االختياري، وال   -٤
سيما بما يلي:

(أ)      الجهود الهائلة التي تبذلها الدولة الطرف من أجل استيعاب آالف الالجئين السوريين، بمن فيهم   
بتكلفة  أو  مجان�  العامة  الخدمات  من  كثير  على  الحصول  من  وتمكينهم  أراضيها،  في  ا<طفال، 

زهيدة؛

(ب)     كون ا<ردن أول بلد في الشرق ا<وسط تقّيد بالمهلة التي حددتها اتفاقية حظر استعمال وتخزين   
وإنتاج ونقل ا<لغام المضادة لlفراد وتدمير تلك ا<لغام، وأعلن خلّوه من ا<لغام ا<رضية في عام 

٢٠١٢؛

(ج)     مبادرة أجيال السالم العالمية التي أطلقها ا<مير فيصل بن الحسين من ا<ردن عام ٢٠٠٧، وهدفها   
في  الناس  بين  للتقريب  الرياضة  استخدام  على  العالم  أنحاء  جميع  من  شابة  قيادات  تدريب 

المجتمعات التي تشهد نزاعات.

اتفاقية حقوق الطفل
Distr.: Generalا<مم المتحدة

7 July 2014
Arabic
Original: English

المملكة ا<ردنية الهاشمية
رقم اxيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية

(٢٠١٧/10/٥٢٩٨)
يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى 

مصنفه وال يعّبر هذا المصنف عن رأي دائرة المكتبة 
الوطنية أو أي جهة حكومية أخرى



التمهيد: المقدمـــة :

وقعت حكومة المملكة ا<ردنية الهاشمية على اتفاقية ا<مم المتحدة لحقوق الطفل بتاريخ ٢٩  آب من عام ١٩٩٠ 
وصادقت عليها بتاريخ ٢٤  أيار من عام ١٩٩١. وعليه تلتزم حكومة المملكة بتقديم تقرير دوري كل خمس سنوات 
إلى لجنة ا<مم المتحدة لحقوق الطفل في جنيف/ سويسرا، وقد نظرت هذه اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين 
الدوريين الرابع والخامس لlردن في اجتماعيها رقم ١٨٧٧ و١٨٧٨ (انظر CRC/C/SR.١٨٧٧ & ١٨٧٨) اللذين عقدا بتاريخ ٢٦ 
و ٢٧ أيار من عام ٢٠١٤، وتم اعتمادهما في اجتماعها رقم ١٩٠١ الذي عقد بتاريخ  ١٣ حزيران من عام ٢٠١٤، ودعت اللجنة 
أن  على   ،٢٠١٩ عام  من  حزيران   ٢٢ في  السادس  الدوري  تقريرها  تقديم  إلى  الهاشمية  ا<ردنية  المملكة  حكومة 
والخامس،  الرابع  الدوريين  للتقريرين  الختامية  المالحظات  بمتابعة  المتعلقة  المعلومات  التقرير  هذا  يتضمن 
باxضافة إلى ذلك نظرت اللجنة في التقارير ا<ولية لlردن في البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل والتي 
ببيع  المتعلقة  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري  والبروتوكول  المسلحة  النزاعات  في  ا<طفال  بإشراك  تتعلق 
ا<طفال، واستغالل ا<طفال في البغاء، واستخدام ا<طفال في إنتاج المواد اxباحية في اجتماعيها رقم ١٨٧٩ و١٨٧٨ 
(انظر CRC/C/SR.١٨٧٩) اللذين عقدا بتاريخ  ٢٧ أيار من عام ٢٠١٣، وتم اعتماده في اجتماع رقم ١٩٠١ الذي عقد بتاريخ ١٣ 
حزيران من عام ٢٠١٤، وقد أوصت اللجنة بأن تتخذ الدولة جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في 
المالحظات الختامية المتعلقة بالتقرير الدوري الجامع للتقريرين الرابع والخامس والبروتوكولين االختياريين تنفيذا 
من  المزيد  واتخاذ  المالئم  النحو  على  فيها  للنظر  المعنية  الجهات  إلى  إحالتها  منها  إجراءات  عدة  طريق  عن  تاما 

اxجراءات المتعلقة بها.

كما أوصت اللجنة  بنشر التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس والمالحظات والتوصيات الختامية على 
شبكة  طريق  عن  النشر  الحصر  ال  المثال  سبيل  على  تشمل  طرق  عبر  ذلك  يكون  وأن  الدولة،  بلغات  واسع  نطاق 
الشباب،  ومجموعات  اxعالم،  ووسائل  والمنظمات،  المدني  وللمجتمع  الجمهور،  لعامة  واxتاحة  االنترنت، 
عليهما،  والتعرف  االختياريين،  وبروتوكوليها  االتفاقية  مناقشة  أجل  من  وا<طفال،  المهنية،  والمجموعات 

وتنفيذهما ورصدهما.

اهداف  تحقيق  الى  الرامية  الجهود  بمتابعة   (NCFA) ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  قانون  عليه  نص  لما  ووفقا 
االردنية  المملكة  صادقت  التي  والشباب  واالطفال  والمراة  االسرة  بشؤون  المتعلقة  الدولية  واالتفاقيات  المواثيق 
والتوصيات  المالحظات  تنفيذ  متابعة   وضمان  الطفل  حقوق  التفاقية  الدورية  التقارير  بإعداد  عليها،   الهاشمية 
تنفيذ  لمتابعة  شاملة  عمل  خطة  بوضع  المجلس  قام  الدولية،   الطفل  حقوق  لجنة  عن  الصادرة  الختامية 
اxقليمي  المكتب  من  فنية  وبمساعدة  لlردن،   ا<خير  الدوري  بالتقرير  المتعلقة  الختامية  والتوصيات  المالحظات 
المتعلقة  الختامية  والتوصيات  المالحظات  آخر  حول  الوعي  لنشر  تشاورية  عملية  بدأت  ا<ردن،  في  لليونيسف 
بالتقرير الدوري الجامع للتقريرين الرابع والخامس لlردن، وتم وضع خطة عمل شاملة للمتابعة في ضوء توصيات 
لنشر  المتابعة  عمل  خطة  من  جزء�  الختامية  والتوصيات  المالحظات  يشمل  الذي  التقرير  هذا  ويعد  اللجنة. 

المالحظات والتوصيات الختامية على نطاق واسع في جميع أرجاء المملكة.

يلتزم المجلس الوطني لشؤون ا<سرة (NCFA) بنشر الوعي حول حقوق الطفل على نطاق واسع، وسوف يساعد 
الوطني  المجلس  سيتابع  كما  الهدف.  هذا  تحقيق  في  الختامية  والتوصيات  بالمالحظات  المختص  التقرير  هذا 

لشؤون ا<سرة، المالحظات والتوصيات الختامية التفاقية ا<مم المتحدة لحقوق الطفل وبروتوكوليها االختياريين 
المالحظات  توزيع  وسيتم   .٢٠١٩ عام  من  حزيران  شهر  في  تسليمه  المقرر  السادس  الدوري  التقرير  تقديم  قبل 
والمسؤولين،  والصحفيين،  البرلمانيين،  ذلك  في  بما  المعنيين،  جميع  على  واسع  نطاق  على  الختامية  والتوصيات 
الوزارات  مع  دقيقة  متابعة  إجراء  وسيتم  أنفسهم.  وا<طفال  العامة،  والجماهير  المدني،  والمجتمع  والقضاة، 
المعنية على المستوى الوطني وجميع اxدارات المعنية على مستوى المحافظات لضمان اتخاذ الخطوات الالزمة 

على المستوى الوطني من أجل تنفيذ المالحظات والتوصيات الختامية.

لما  اليونسيف  للطفولة/  المتحدة  االمم  لمنظمة  امتنانه  عن   (NCFA) ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  ويعرب 
قدمته من مساعدات فنية مفيدة جد� في المتابعة الفعالة للمالحظات والتوصيات الختامية لضمان بذل الجهات 
جميع   (NCFA) ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  يشكر  كما  الختامية.  والتوصيات  المالحظات  لتنفيذ  المعنية 

المعنيين على اهتمامهم ودعمهم لهذا الجهد لتكون المملكة االردنية الهاشمية بلدا صديقا للطفل .

وا� ولي التوفيق

أمين عام المجلس الوطني لشؤون ا<سرة
فاضل  محمد الحمود

لجنة حقوق الطفل

المالحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس ل7ردن@

جلستيها  في   (٤-٥/CRC/C/JOR) والخامس  الرابع  الدوريين  للتقريرين  الجامع  التقرير  في  اللجنة  نظرت   -١
 ١٩٠١ جلستها  في  واعتمدت،   ،٢٠١٤ أيار/مايو  و٢٧   ٢٦ في  المعقودتين  و١٨٧٨)،   ١٨٧٧.CRC/C/SR (انظر  و١٨٧٨   ١٨٧٧

المعقودة في ١٣ حزيران/يونيه ٢٠١٤، المالحظات الختامية التالية.

أوًال- مقدمة

CRC/C/-) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف التقرير الموحد الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس  -٢
حقوق  لحالة  أفضل  فهم�  أتاحت  التي   ،(١.Add/٤-٥/CRC/C/JOR/Q) القضايا قائمة  على  الخطية  والردود   (٤-٥/JOR
المتعدد  الطرف  الدولة  وفد  مع  دار  الذي  البناء  للحوار  تقديرها  عن  اللجنة  وُتعرب  الطرف.  الدولة  في  الطفل 

القطاعات.  

أحرزته ثانيS- تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي 

ترحب اللجنة باعتماد التدابير التشريعية التالية:  -٣

(أ)       قانون منع االتجار بالبشر رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩؛  

(ب)     قانون الحماية من العنف ا<سري رقم ٦ لسنة ٢٠٠٨؛  

(ج)      قانون حقوق ا<شخاص المعوقين رقم ٣١ لسنة ٢٠٠٧.  

وتالحظ اللجنة مع التقدير أيض� تصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية أو انضمامها إليها:  -٤

في  المسلحة  المنازعات  في  ا<طفال  اشتراك  بشأن  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري  البروتوكول  (أ)        
أيار/مايو ٢٠٠٧؛

(ب)     البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع ا<طفال واستغالل ا<طفال في البغاء وفي   
المواد اxباحية في كانون ا<ول/ديسمبر ٢٠٠٦؛

(ج)      اتفاقية حقوق ا<شخاص ذوي اxعاقة في آذار/مارس ٢٠٠٨؛  

التفاقية  المكمل  وا<طفال،  النساء  وبخاصة  با<شخاص،  االتجار  ومعاقبة  وقمع  منع  بروتوكول  (د)      
ا<مم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في حزيران/ يونيه ٢٠٠٩.

وترحب اللجنة أيض� بالتدابير المؤسسية والسياساتية التالية:  -٥

(أ)        االستراتيجية الوطنية لlشخاص ذوي اxعاقة (٢٠٠٧-٢٠١٥)؛  

(ب)     االستراتيجية الوطنية لمنع االتجار بالبشر التي ُأطِلقت في آذار/مارس ٢٠١٠؛  

(ج)     المؤشرات التي وضعها المجلس الوطني لشؤون ا<سرة الستخدامها كمبادئ توجيهية من أجل   
تعزيز القدرات في مجال رصد تنفيذ االتفاقية.

الخاصة  اxجراءات  إلى  دعوة  أول   ٢٠٠٦ نيسان/أبريل  في  وّجهت  الطرف  الدولة  أن  بارتياح  اللجنة  وتالحظ   -٦
لlمم المتحدة لزيارة البلد.

(5)

ثالثS- دواعي القلق والتوصيات الرئيسية

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44 (6) من االتفاقية)

التوصيات السابقة المقدمة من اللجنة

ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف في تنفيذ المالحظات الختامية التي أبدتها اللجنة في عام ٢٠٠٦ بشأن   -٧
هذه  في  الواردة  التوصيات  بعض  أن  ا<سف  مع  تالحظ  أنها  غير   ،(٣/CRC/C/JOR/CO) الثالث  الدوري  تقريرها 

المالحظات لم ُتنفذ تنفيذ� كامًال.

أو  بالكامل  ُتنفذ  لم  التي  التوصيات  لتنفيذ  الالزمة  التدابير  جميع  الطرف  الدولة  تتخذ  بأن  اللجنة  توصي   -٨
بشكل كاٍف، وتكرر بشكل خاص التوصيات التي قدمتها إلى الدولة الطرف بشأن ما يلي:

جميع  على  الطفل  حقوق  مجال  في  العاملة  والمؤسسات  الهيئات  بين  التنسيق  تعزيز  مواصلة  (أ)       
المستويات بغية ضمان تنفيذ االتفاقية بشكل موحد في جميع المحافظات؛

بشأن  البيانات  جمع  وضمان  ا<طفال،  عن  مركزية  بيانات  قاعدة  بإنشاء  البيانات  جمع  آليات  تعزيز  (ب)     
بجميع  يتعلق  فيما  العمر  منها  معايير  حسب  وتصنيفها  االتفاقية  تغطيها  التي  المجاالت  جميع 
الذين  ا<طفال  وفئات  والريفية،  الحضرية  والمناطق  والجنس،  عشرة،  الثامنة  دون  ا<شخاص 
لصوغ  واستخدامها  االتفاقية  مع  تتسق  مؤشرات  وضع  وينبغي  خاصة.  حماية  إلى  يحتاجون 

سياسات وبرامج تهدف إلى تنفيذ االتفاقية بصورة فعالة؛

(ج)     مواصلة وضع أساليـب مبتكرة ومواتيـة للطفل xذكـاء الوعـي بفحـوى االتفاقيـة ومقاصـدها، وال   
في  المقيمين  ا<طفال  إلى  الوصول  بغية  اxعالم  وسائل  طريق  وعن  المحلي  الصعيد  على  سيما 

أنأى المناطق في البلد؛

(د)      مواصلة تعزيز جهودها الرامية إلى توفير مستوى مناسب ومنهجي من التدريب و/أو التوعية في   
والمحامين،  كالقضاة،  و<جلهم،  ا<طفال  مع  العاملة  المهنية  للفئات  الطفل  حقوق  مجال 
والمؤسسات،  المدارس  ومديري  والمعملين،  الصحيين،  والعاملين  القانون،  إنفاذ  وموظفي 

وا<خصائيين االجتماعيين، ورجال الدين، وقادة المجتمعات المحلية، فضًال عن الصحفيين؛

(ه)     ضمان حصول المؤسسة الوطنية لحقوق اxنسان على الموارد البشرية والمالية والتقنية الكافية،   
الصعيدين  على  وتقييمه  االتفاقية  تنفيذ  في  المحرز  التقدم  لرصد  الالزمة  التسهيالت  وامتالكها 

الوطني والمحلي، فضًال عن تلقي الشكاوى المقدمة من ا<طفال والتحقيق فيها ومعالجتها؛

وضع وتعزيز المشاريع المشتركة للتثقيف في مجال حقوق اxنسان، وإدراج التثقيف في مجال  (و)   
لمرحلَتي  الدراسية  المناهج  في  الطفل،  حقوق  مجال  في  التثقيف  سيما  وال  اxنسان،  حقوق 

التعليم االبتدائي والثانوي.

التحفظات

سحب  إمكانية  في  ستنظر  الطرف  الدولة  بأن  الحوار  أثناء  الوفد  رئيسة  به  صّرحت  ما  اللجنة  تالحظ   -٩
غير  و٢١   ٢٠ المادتين  على  الطرف  الدولة  تحفظ  بأن  رأيها  عن  مجدد�  اللجنة  وتعرب  االتفاقية.  على  تحفظاتها 

ضروري، وكذلك عن قلقها إزاء الطبيعة العامة وغير الدقيقة لتحفظ الدولة الطرف على المادة ١٤.

(6)

تحفظاتها  طبيعة  في  النظر  تعيد  بأن  الطرف  الدولة  إلى  قدمتها  التي  السابقة  توصيتها  اللجنة  تكرر   -١٠
 ١٩٩٣ عام  في  اxنسان  لحقوق  العالمي  المؤتمر  اعتمدهما  اللذين  فيينا  عمل  وبرنامج  xعالن  وفق�  سحبها  بغية 

(CRC/C/JOR/CO/٣، الفقرة ١١).

 التشريعات

تالحظ اللجنة مع التقدير أن نشر االتفاقية في الجريدة الرسمية بموجب القانون رقم ٥٠ لسنة ٢٠٠٦، عمًال   -١١
اللجنة  لكن  المحلية.  القوانين  على  ا<ولوية  لها  وأن  القانوني  وضعها  أوضح  قد  اللجنة،  قدمتها  سابقة  بتوصية 
قلقة إزاء التأخر الكبير في اعتماد قانون حقوق الطفل ومشروع قانون ا<حداث. وتشعر اللجنة بالقلق أيض� <ن 

جهود مواءمة اxطار القانوني المحلي مع مبادئ االتفاقية وأحكامها ال تزال غير كافية.

الحقوق  بجميع  إحاطته  وضمان  إبطاء  دون  الطفل  حقوق  قانون  سّن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -١٢
قانون  مشروع  اعتماد  في  الطرف  الدولة  تعّجل  بأن  كذلك  اللجنة  وتوصي  االتفاقية.  عليها  تنص  التي  والمبادئ 
با<طفال  المتعلقة  المحلية  القوانين  جميع  بدقة  الطرف  الدولة  تراجع  بأن  توصيتها  اللجنة  وتكرر  ا<حداث. 
واللوائح اxدارية ذات الصلة بغية ضمان استنادها إلى الحقوق ومطابقتها لالتفاقية (CRC/C/JOR/CO/٣، الفقرة ١٣).

 تخصيص الموارد

المخصصة  الميزانيات  لتحليل  ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  أجراها  التي  بالدراسة  اللجنة  ترحب   -١٣
لlطفال، فضًال عن وضع نموذج للميزانية يتضمن ا<هداف االستراتيجية والمهام التي تضطلع بها كل وزارة من 
الميزانية  في  العامة  التخفيضات  إزاء  اللجنة  يساور  القلق  لكن  حقوقهم.  وحماية  ا<طفال  احتياجات  تلبية  أجل 

الوطنية التي تهدد التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مجال نماء الطفل.

xعمال  المخصصة  "الموارد  بشأن   ٢٠٠٧ عام  في  اللجنة  نّظمته  الذي  العامة  المناقشة  يوم  ضوء  في   -١٤
الدولة  تقوم  بأن  اللجنة  توصي  االتفاقية،  من  و٦  و٤   ٢ المواد  على  وبالتركيز  الدول"،  مسؤولية   - الطفل  حقوق 

الطرف بما يلي:

(أ)        مواصلة تخصيص موارد كافية في الميزانية xعمال حقوق الطفل، عمًال بالمادة ٤ من االتفاقية؛  

(ب)    إجــراء تقييمات منهجيــة <ثر السياسات الهادفـــة إلى تقليـــص العجز في الميزانية الوطنية على   
في  سلب�  قد تؤثر  سياسات  أي  اعتماد  التقييمات، االمتناع عن  تلك  نتيجة  الطفل، وبناًء على  حقوق 

ا<طفال؛

في  الطفل  حقوق  على  قائم  نهج  اعتماد  الطرف،  الدولة  وضعته  الذي  الميزانية  نموذج  على  بناًء  (ج)       
في  واستخدامها  للطفل  المخصصة  للموارد  تتّبع  نظام  بتطبيق  وذلك  الدولة،  ميزانية  وضع 
على  أيض�  اللجنة  وتحث  الطفل.  مجال  في  االستثمار  حجم  إبراز  وبالتالي  عام،  بشكل  الميزانية 
في  القطاعات  من  قطاع  أي  في  االستثمارات  <ثر  تقييمات  إجراء  أجل  من  التتّبع  نظام  استخدام 

مصالح الطفل الفضلى، وضمان قياس اختالف أثر هذه االستثمارات بين الفتيات والفتيان؛

تدابير  تتطلب  قد  التي  الضعف  أو  الحرمان  أوضاع  في  لlطفال  استراتيجية  ميزانية  بنود  تحديد  (د)      
اجتماعية إيجابية، وضمان حماية بنود الميزانية هذه حتى في أوقات ا<زمات االقتصادية أو الكوارث 

الطبيعية أو حاالت الطوارئ ا<خرى.

(7)

(1) (٢)

قام  أن  وبعد   .(UNCRC) الطفل  لحقوق  المتحدة  ا<مم  اتفاقية  في  طرف�  الهاشمية  ا<ردنية  المملكة  تعد 
التقرير  وقدم   .١٩٩٣ عام  من  الثاني  تشرين  شهر  في  ا<ولي  تقريره  ا<ردن  قدم  االتفاقية،  هذه  على  بالمصادقة 
الدوري الثاني الذي كان مقرر� في عام ١٩٩٨ في شهر أيلول من عام ١٩٩٩. وقدم التقرير الدوري الثالث الذي كان 
الرابع  التقريرين  تقديم  تم  ولذلك  سنوات.  ثالث  مدته  وبتأخير   ٢٠٠٦ عام  من  آذار  شهر  في   ٢٠٠٣ عام  في  مقرر� 
الختامية  المالحظات  اعتماد  وتم   ٢٠١٤ عام  في  الطفل  حقوق  لجنة  فيهما  ونظرت   ٢٠١٣ عام  في  مع�  والخامس 
والتوصيات في ١٨ تموز من عام ٢٠١٤. ومن المقرر أن يصدر التقرير الدوري السادس لlردن في ٢٢ حزيران من عام 
٢٠١٩ حيث بقي أقل من عامين. ولذلك من الضروري أن يكون هناك متابعة فعالة للمالحظات والتوصيات الختامية 
الحالية حتى نتمكن من االستعداد جيد� في الوقت الذي يتم فيه إعداد تقريرنا الدوري السادس المقرر تقديمه 

بعد أقل من عامين من ا¦ن.

المجاالت  من  مجال   ١٢ في  توزيعها  تم  التي  الختامية  والتوصيات  المالحظات  من  بندا   ٧١ مجموعه  ما  يوجد 
الرئيسية التي تشمل:

أ- التدابير العامة للتنفيذ (المواد ٤، و٤٢، و٤٤ (٦) من االتفاقية)
ب- المبادئ العامة (المواد ٢، و٣، و٦، و١٢ من االتفاقية)

ج- الحقوق والحريات المدنية (المواد ٧، و٨، و١٣-١٧)
د- العنف ضد ا<طفال (المواد ١٩، و٢٤ (٣)، و٢٨ (٢)، و٣٤، و٣٧ (أ)، و٣٩)

ه- البيئة ا<سرية والرعاية البديلة (المواد ٥، و٩-١١، و١٨ (١ و٢)، و٢٠، و٢١، و٢٥، و٢٧ (٤))
و- اxعاقة، والصحة ا<ساسية، والرفاه االجتماعي (المواد ٦، و١٨ (٣)، و٢٣، و٢٤، و٢٦، و٢٧ (١-٣)، و٣٣)

ز- التعليم وا<نشطة الترفيهية والثقافية (المواد ٢٨، و٢٩، و٣٠، و٣١)
ح- تدابير الحماية الخاصة (المواد ٢٢، و٣٠، و٣٢، و٣٣، و٣٥، و٣٦، و٣٧ (ب)- (د)، و٣٨-٤٠)

ط- المصادقة على البروتوكول االختياري المتعلق بإجراء  تقديم البالغات 
ي- المصادقة على ا<دوات الدولية لحقوق اxنسان

ك- المتابعة والنشر
ل- التقرير المقبل

ويشكل المجلس الوطني لشؤون ا<سرة (NCFA) ووزارة العدل ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ووزارة العمل 
ووزارة التنمية االجتماعية ووزارة الداخلية اكثر الجهات المسؤولة عن تنفيذ المالحظات والتوصيات الختامية إلى 
جانب  وإلى  المحافظات.  في  الحكومية  الجهات  بعض  ذلك  في  بما  ا<خرى  واxدارات  الجهات  من  عدد  جانب 
الوزارات والهيئات الحكومية، تلعب وكاالت ا<مم المتحدة المعنية، والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، 
وا<وساط ا<كاديمية، ووسائل اxعالم، وغيرها من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، والمجتمعات المحلية، 

وا<سر دورا رئيسيا في ضمان تنفيذ برنامج المالحظات والتوصيات الختامية.

وإلى جانب النظر في التقرير الدوري الموحد الرابع والخامس لlردن، نظرت اللجنة أيض� في التقارير ا<ولية لlردن 
المسلحة  النزاعات  في  ا<طفال  باشتراك  والمتعلقة  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري  البروتوكول  بموجب 

(3) (4)

باء- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 من االتفاقية)

عدم التمييز

غير  وأب  أردنية  <م  المولودين  ا<طفال  ضد  القانون  بحكم  التمييز  إزاء  قلقها  عن  مجدد�  اللجنة  تعرب    -١٥
إزاء  أيض�  بالقلق  اللجنة  وتشعر  الزواج.  إطار  خارج  المولودين  ا<طفال  ضد  والتمييز  ا<ب،  جنسية  على  بناًء  أردني 
في  يعيشون  الذين  وا<طفال  اxعاقات  ذوو  وا<طفال  فلسطيني  أصل  من  ا<طفال  منه  يعاني  الذي  التمييز 

المؤسسات وا<طفال الذين يعيشون في فقر مدقع وا<طفال في المناطق النائية.

"أطفاًال  أو  شرعيين"  "غير  بوصفهم  لlطفال  التمييزية  التصنيفات  إلغاء  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -١٦
ضحايا للسفاح"، واعتماد استراتيجية استباقية وشاملة من أجل القضاء على التمييز على أي أسس بحكم القانون 

والواقع، والتمييز ضد جميع فئات ا<طفال في أوضاع التهميش أو الحرمان.

وتعرب اللجنة عن القلق <ن تشريعات الدولة الطرف وطريقة تطبيقها ال تزال تميز ضد الفتيات، وبا<خص   -١٧
المعاهدات.  هيئات  من  المتكررة  التوصيات  من  الرغم  على  العنف،  من  والحماية  والزواج  الميراث  مجاالت  في 
وتشعر اللجنة بالقلق أيض� لعدم كفاية الجهود التي تبذلها الدولة الطرف، بما في ذلك مع رجال الدين وقادة 
والقواعد  والممارسات  المواقف  وتغيير  لمكافحة  الجماهيري،  اxعالم  ووسائل  التعليمية  والمؤسسات  الرأي 
الضارة التي تتغاضى عن التمييز ضد الفتيات وانتهاكات حقوقهن في إطار االتفاقية، بما في ذلك العنف القائم 

على نوع الجنس، على الرغم من أن الفتيات ال يزلن يواجهن التمييز من أبكر مراحل حياتهن وطيلة طفولتهن.

اxبطاء.  من  مزيد  دون  الفتيات  ضد  تميز  التي  التشريعات  جميع  إلغاء  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -١٨
وينبغي للدولة الطرف أن تمنح ا<ولوية العتماد استراتيجية شاملة لمكافحة جميع أشكال التمييز ضد الفتيات، 
وتكرر  الفتيات.  ضد  والعنف  التمييز  إلى  وتؤدي  منتشرة  تزال  ال  التي  السلبية  الجنسانية  النمطية  للصور  والتصدي 
اللجنة توصيتها بضرورة دعوة القادة المحليين ورجال الدين وغيرهم من القادة إلى االضطالع بدور أكثر فاعلية 
ذلك  في  المحلية  المجتمعات  إلى  التوجيه  وتقديم  عليه،  والقضاء  الطفالت  ضد  العنف  منع  جهود  دعم  في 

الصدد (CRC/C/JOR/CO/٣، الفقرة ٣٢).

مصالح الطفل الفضلى

قانون  في  الرئيسية  المبادئ  أحد  الفضلى  الطفل  مصالح  جعل  في  الطرف  الدولة  رغبة  اللجنة  تالحظ   -١٩
ا<حوال الشخصية المؤقت رقم ٣٦ لسنة ٢٠١٠، لكن القلق يساورها <ن العديد من أحكام القانون تعكس إساءة 
التي  الجنسية  ونقل  والميراث  والزواج  الطفل  بحضانة  المتعلقة  تلك  سيما  وال  الفضلى،  الطفل  لمصالح  تفسير 
القانون  <ن  خاص  بشكل  بالقلق  اللجنة  وتشعر  االعتبار.  الفضلى  مصالحه  إيالء  في  الطفل  حق  مع  تتعارض 
(المادة ٣٠٨ من قانون العقوبات) والفقه القضائي في الدولة الطرف يتيحان اعتبار زواج الفتاة من مغتصبها أمر� 

يصب في مصلحتها الفضلى، على الرغم من أن هذا الخيار يشّكل بحد ذاته انتهاك� خطير� لالتفاقية.

إيالء  في  الطفل  بحق  المتعلق   (٢٠١٣)١٤ رقم  العام  اللجنة  تعليق  ضوء  في  الطرف،  الدولة  اللجنة  تذّكر   -٢٠
التي  الحقوق  بجميع  والفعال  الكامل  التمتع  ضمان  إلى  يهدف  الحق  هذا  أن  ا<ول،  االعتبار  الفضلى  مصالحه 
تعترف بها االتفاقية وإلى ضمان النماء الكلي لlطفال. وتوصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف إدماج هذا الحق 
جميع  عن  فضًال  والقضائية،  واxدارية  التشريعية  اxجراءات  جميع  في  ثابت  بشكل  وتطبيقه  مالئم  بشكل 
ع الدولة الطرف على  السياسات والبرامج والمشاريع التي لها صلة با<طفال أو تؤثر فيهم. وفي ذلك الصدد، تشجَّ
تحديد  في  سلطة  مواقع  يحتلون  الذين  المعنيين  ا<شخاص  لجميع  التوجيه  لتقديم  ومعايير  إجراءات  وضع 
مصالح الطفل الفضلى في جميع المجاالت، وفي منح تلك المصالح ا<همية التي تستحقها بوصفها اعتبار� أول. 
العامة  االجتماعية  الرعاية  مؤسسات  ذلك  في  بما  العامة،  جمهور  بين  والمعايير  اxجراءات  هذه  نشر  وينبغي 

والخاصة، فضًال عن المحاكم والسلطات اxدارية والهيئات التشريعية والقادة المحليين ورجال الدين.

(8)

الحق في الحياة والبقاء والنماء

٢١-  تعرب اللجنة عن عميق قلقها <ن المادة ٣٤٥ مكرر� من قانون العقوبات، التي استحدثتها الدولة الطرف 
ف،  ف، وبالتالي من ُحكم مخفَّ عن طريق تعديل، ال تستثني مرتكبي هذه الجرائم من االستفادة من العذر المخفِّ
جرائم  ُيسمى  ما  بذريعة  سنوي�  الفتيات  عشرات  قتل  استمرار  رغم  سنة   ١٥ من  أصغر  الضحية  كانت  حال  في  إّال 
يزلن،  وال  كّن،  الجرائم  لهذه  ضحايا  للوقوع  المعرضات  الفتيات  <ن  أيض�  شديد  بقلق  اللجنة  وتشعر  الشرف. 

ُيحتجزن تعسفي� في اxصالحيات ¦جال غير مسماة بداعي حمايتهن.

عن  تتغاضى  التي  القانونية  ا<حكام  جميع  إبطاء  دون  تلغي  أن  على  بقوة  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢٢
الجرائم القائمة على نوع الجنس، وال سيما المواد ٩٧ و٩٩ و٣٤٠ و٣٤٥ مكرر� من قانون العقوبات، وأن تضمن تلّقي 
الشرف،  جرائم  ُيسمى  ما  بذريعة  المرتكبة  الجرائم  فيها  بما  الجنس،  نوع  على  القائمة  الجرائم  مرتكبي  جميع 
عقوبات تتناسب مع خطورة جرائمهم. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيض� على إخالء سبيل جميع النساء والفتيات 
حماية  أي تدبير  أن  وضمان  البلد،  عموم  في  لحمايتهن  وآليات مالئمة  مالجئ  وإنشاء  فور�،  الحجز  في  الموَدعات 

موجه لهن يوَضع بمشاركتهن وموافقتهن.

احترام آراء الطفل

حق  تعزيز  أجل  من  بالتقرير  المشمولة  الفترة  أثناء  الطرف  الدولة  اتخذتها  التي  بالمبادرات  اللجنة  ترحب   -٢٣
الطفل في االستماع إليه، وال سيما عن طريق التشاور مع ا<طفال في سياق إعداد تقرير الدولة الطرف، والمسح 
اxجراءات  <ن  قلقها  عن  مجدد�  اللجنة  تعرب  ذلك،  ومع  ا<طفال.  برلمانات  وإنشاء  للشباب،  الثاني  الوطني 
يزال  ال  الطفل  آراء  احترام  و<ن  إليه،  االستماع  في  الطفل  حق  على  منهجي  بشكل  تنص  ال  واxدارية  القانونية 
محدود� نظر� للمواقف المجتمعية التقليدية من ا<طفال، وال سيما الفتيات، في داخل ا<سرة والمجتمع بشكل 

عام.

تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم ١٢(٢٠٠٩) المتعلق بحق الطفل في االستماع إليه،   -٢٤
الذي يؤكد أن حق الطفل في التعبير بحرية عن رأيه يشكل أحد أهم العناصر في كرامة الطفل، وأن ا<سرة التي 
العمر،  من  ا<ولى  المراحل  منذ  الجد  مأخذ  آراؤه  فيها  تؤخذ  والتي  بحرية  آرائه  عن  يعّبر  أن  فيها  للطفل  يمكن 
وتوصي  ا<وسع.  المجتمع  في  إليه  االستماع  في  الحق  لممارسة  الطفل  يعّد  ما  وهي  مهم�،  نموذج�  تشّكل 

اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

في  إليه  االستماع  في  الطفل  بحق  تعترف  التي  للتشريعات  الفعال  التنفيذ  لضمان  تدابير  اتخـــاذ  (أ)       
ا<خصائيين  امتثال  لضمان  إجراءات  و/أو  ُنظم  وضع  ذلك  في  بما  الصلة،  ذات  القانونية  الدعاوى 

االجتماعيين والمحاكم لهذا المبدأ.

(ب)     إجـــراء بحوث لتحديد أهم القضايا من وجهة نظر ا<طفال، وسماع آرائهم بشأنها، ومعرفة مدى   
مراعاة آرائهم في القرارات التي ُتتخذ داخل ا<سرة وتؤثر في حياتهم، وتحديد القنوات القائمة أو 
الوطني  الصعيد  على  القرار  صنع  عملية  في  ا<كبر  التأثير  ممارسة  من  تمّكنهم  التي  المحتملة 

والمحلي.

(ج)      تنفيـذ برامـج وأنشطــة توعيـة لتعزيز مشاركة جميع ا<طفال بصورة هادفة وقائمة على التمكين   
الفتيات  إيالء  مع  الطلبة،  مجالس  ضمن  ذلك  في  بما  والمدارس،  المحلي  والمجتمع  ا<سرة  في 

وا<طفال في أوضاع هشة اهتمام� خاص�.

(9)

جيم- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و17-13 من االتفاقية)

الحق في الجنسية

كّن  إذا  أمهاتهن  جنسية  اكتساب  ا<ردنيات  ا<مهات  أطفال  على  متعذر�  يزال  ال  <نه  قلقة  اللجنة  تظل   -٢٥
متزوجات من غير أردنيين، ما قد يؤدي إلى حالة انعدام الجنسية، ويتسبب في معاناة هؤالء ا<طفال وأسرهم 
والرعاية  التعليم  بخدمات  لالنتفاع  مثًال  مؤهلين  غير  ُيعتبرون  إنهم  إذ  اقتصادية،  صعوبات  ومن  التمييز  من 
الجنسية  بأن  تفيد  التي  المصداقية  وذات  بأدلة  المدعومة  التقارير  بالغ  بقلق  اللجنة  وتالحظ  المدعومة.  الصحية 
بشكل  يقيمون  الذين  الفلسطينية  وا<سر  ا<طفال  عشرات  من  بالتقرير  المشمولة  الفترة  في  ُسحبت  ا<ردنية 

دائم في ا<ردن، على الرغم من التطمينات التي قدمها وفد الدولة الطرف أثناء الحوار.

تكرر اللجنة توصيتها إلى الدولة الطرف بمراجعة قانون الجنسية ا<ردنية رقم ٦ لعام ١٩٥٤ وتعديله بغية   -٢٦
ضمان تمتع ا<م ا<ردنية المتزوجة بغير أردني بحقها في منح جنسيتها <طفالها على قدم المساواة مع الرجل 
الالجئة  ا<سر  من  ا<ردنية  الجنسية  سحب  عن  الكف  على  أيض�  الطرف  الدولة  اللجنة  وتحث  تمييز.  ودون 
خفض  اتفاقية  إلى  االنضمام  في  الطرف  الدولة  تنظر  بأن  أيض�  اللجنة  وتوصي  ا<ردن.  في  المقيمة  الفلسطينية 

حاالت انعدام الجنسية لعام ١٩٦١.

) و39) أ دال- العنف ضد اoطفال (المواد 19 و24(3) و28(2) و34 و37(

العقاب البدني

ترحب اللجنة بالمبادرات التي تنّفذها الدولة الطرف مثل حملة "مع� نحو بيئة مدرسية آمنة" التي تهدف   -٢٧
إلى تعريف المعلمين با<ساليب التربوية اxيجابية. لكن اللجنة قلقة <ن الصيغة المعدلة من المادة ٦٢ من قانون 
العقوبات ال تزال تجيز للوالدين وا<وصياء إنزال ضروب تأديب بأطفالهم وفق "ما يبيحه العرف العام"، ما دامت ال 
تلحق بهم أذى بدني�، و<ن مسح السكان والصحة ا<سرية في ا<ردن لعام ٢٠١٢ أظهر أن ٨٩ في المائة من ا<طفال 

يتعرضون لضروب تأديب عنيفة.

تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم ٨(٢٠٠٦) المتعلق بحق الطفل في الحماية من   -٢٨
العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة الذي شددت فيه اللجنة على رفض جميع أشكال 
العنف ضد ا<طفال، مهما كانت طفيفة، وعلى أن صالحيات الوالدين ال ينبغي في أي حال من ا<حوال أن تقّوض 

حق الطفل في حمايته من العقاب البدني. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

حظر�  ا<ماكن  جميع  في  البدني  العقاب  وحظر  إبطاء  دون  العقوبات  قانون  من   ٦٢ المادة  إلغاء  (أ)        
قطعي�؛

بصورة  قضائية  دعاوى  وإقامة  فعاًال،  تنفيذ�  البدني  العقاب  تحظر  التي  القوانين  تنفيذ  ضمان  (ب)    
منهجية ضد َمن ُيعاقبون ا<طفال بدني�؛

ا<طفال  بمشاركة  االجتماعية  والتعبئة  والتوعية  العام  التثقيف  مجاالت  في  دائمة  برامج  وضع  (ج)     
البدني،  للعقاب  الضارة  والنفسية  البدنية  ا¦ثار  تعالج  الدين،  ورجال  المحلية  والمجتمعات  وا<سر 
في  وتشاركية  عنيفة  وغير  إيجابية  أشكال  وتعزيز  الممارسة،  تلك  من  العامة  المواقف  تغيير  بغية 

تنشئة ا<طفال وتأديبهم كبديل عن العقاب البدني؛

منع  استراتيجيات  تصميم  في  ا<طفال،  ذلك  في  بما  ككل،  المجتمع  ومشاركة  إشراك  ضمان  (د)     
معاقبة ا<طفال بدني� وتنفيذها.

(١٠) (١١)

اsيذاء واsهمال

سيما  وال  المنزلي،  للعنف  التصدي  صعيد  على  الطرف  الدولة  اتخذتها  التي  بالخطوات  اللجنة  ترحب   -٢٩
اعتماد قانون الحماية من العنف ا<سري رقم ٦ لسنة ٢٠٠٨، والخطة االستراتيجية الوطنية لحماية ا<سرة والوقاية 
لثبوت  عميق  بقلق  تشعر  اللجنة  لكن  المنزلي.  العنف  حاالت  لتتّبع  نظام  وإنشاء   ،٢٠٠٥-٢٠٠٩ لlعوام  العنف  من 
قصور تلك التدابير عن االستجابة للشواغل الكثيرة التي أعربت عنها اللجنة في عام ٢٠٠٦، وهو ما يتضح من استمرار 

وقوع ا<طفال، وال سيما الفتيات، ضحايا ل¯يذاء واxهمال على نطاق واسع.

 ،٣/CRC/C/JOR/CO)  ٢٠٠٦ عام  من  توصياتها  لتنفيذ  ا<ولوية  من  مزيد  منح  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣٠
وسوء  المنزلي  العنف  عن  وطنية  دراسة  إجراء  بضرورة  المتعلقة  التوصيات  وبخاصة  فعاًال،  تنفيذ�   (٥٥ الفقرة 
ووضع  وطبيعتها،  وأسبابها  المشكلة  هذه  نطاق  تقييم  أجل  من  ا<سرة  داخل  وإيذائهم  ا<طفال  معاملة 
وسوء  ا<طفال  إيذاء  حاالت  لتحديد  فعال  نظام  ووضع  له،  والتصدي  المنزلي  العنف  لمنع  شاملة  استراتيجية 

معاملتهم واxبالغ عنها وإدارتها. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيض� على ما يلي:

أحكام  أي  وإلغاء  الزوجي،  االغتصاب  فيها  بما  المنزلي،  العنف  أشكال  جميع  يجّرم  قانون  اعتماد  (أ)       
قانونية تتسامح مع مرتكبي العنف المنزلي، وذلك على وجه ا<ولوية؛

(ب)     إنشاء قاعدة بيانات وطنية عن جميع حاالت العنف المنزلي المترّكب ضد ا<طفال؛  

والعادات  والتقاليد  المواقف  لتغيير  عملية  تدابير  واتخاذ  واxيذاء،  للعنف  الجذرية  ا<سباب  معالجة  (ج)      
والممارسات السلوكية التي كثير� ما تبرر العنف المنزلي، وال سيما ضد الفتيات؛

والتصدي  وإهمالهم،  ا<طفال  وإيذاء  المنزلي  العنف  منع  إلى  الرامية  المجتمعية  البرامج  تشجيع  (د)       
المحلي  المجتمع  وأفراد  والمتطوعين  السابقين  الضحايا  إشراك  منها  بطرق  المشاكل  لهذه 

ودعمهم في مجال التدريب؛

(ه)     ضمــان تقديم مستــوى مالئـــم من المساعدة الطبيــــة والقانونيـــة والنفسية والسكن لlطفال   
به  تعّهدت  الذي  االلتزام  مع  يتماشى  بما  اxيواء  دور  عدد  وزيادة  المنزلي،  العنف  ضحايا  والنساء 

الدولة الطرف في االستعراض الدوري الشامل لعام ٢٠٠٩ (A/HRC/٢٩/١١، الفقرة ٩٢-٢١)؛

(و)       تقديم معلومات مفصلة في تقريرها الدوري المقبل عن التدابير المتخذة للتصدي للعنف المنزلي   
ونتائج تلك التدابير.

االستغالل الجنسي واsيذاء الجنسي

تشعر اللجنة بقلق عميق <ن المادة ٣٠٨ من قانون العقوبات تتيح لمرتكبي جريمة االغتصاب اxفالت من   -٣١
العقاب إذا تزوجوا من الفتاة التي اعتدوا عليها. ويساور اللجنة قلق أيض� <ن المادة ٣١٠ من قانون العقوبات تتيح 
اللجنة  وتشعر  ا<خالق".  بفساد  "معروفة  ُتعتبر  الفتاة  كانت  إذا  العقاب  من  اxفالت  الجنسي  اxيذاء  لمرتكبي 
بالقلق أيض� <ن تشريعات الدولة الطرف ال تحمي الفتيان من اxيذاء الجنسي واالستغالل الجنسي، وال تنص على 

أحكام تتناسب مع خطورة الجرائم الجنسية المرتبكة ضد ا<طفال.

وجميع  العقوبات  قانون  من  و٣١٠   ٣٠٨ المادتين  إلغاء  في  التعجيل  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣٢
ا<حكام القانونية التي يمكن استخدامها للتساهل مع المعتدين على ا<طفال جنسي�. وينبغي للدولة الطرف 
الجنسي  اxيذاء  أشكال  جميع  من  الفتيان،  فيهم  بمن  ا<طفال،  لجميع  الكاملة  الحماية  تضمن  أن  أيض� 

واالستغالل الجنسي. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيض� على ما يلي:

(أ)       وضع آليات وإجراءات ومبادئ توجيهية لضمان إلزامية اxبالغ عن حاالت إيذاء ا<طفال واستغاللهم   
جنسي�؛

ا<طفال  لجميع  وفعالة  لlطفال  ومواتية  وسرية  إليها  الوصول  يسهل  إبالغ  قنوات  توفر  ضمان  (ب)     
لتمثيل  قانوني  وصي  أو  الوالدين  أحد  وجود  يوِجب  الذي  الشرط  وإلغاء  االنتهاكات،  هذه  ضحايا 

الطفل الضحية؛

(ج)      تنفيذ أنشطة توعية لمكافحة الوصم االجتماعي لضحايا االستغالل الجنسي واxيذاء الجنسي، بما   
في ذلك سفاح المحارم؛

الضحايا وفق�  التعافي وإعادة اxدماج االجتماعي لlطفال  (د)     ضمان وضع برامج وسياسات من أجل   
<غراض  لlطفال  الجنسي  االستغالل  لمكافحة  العالمي  المؤتمر  اعتمدها  التي  الختامية  للوثائق 
بالبرازيل،  جانيرو  دي  وريو  باليابان،  ويوكوهاما  ستوكهولم،  في  و٢٠٠٨  و٢٠٠١   ١٩٩٦ ا<عوام  في  تجارية 

على التوالي.

الممارسات الضارة

الفتيات،  آالف  وزواج  الطرف،  الدولة  في  القاصرات  الفتيات  زواج  حاالت  في  الزيادة  إزاء  قلقة  اللجنة  تزال  ال   -٣٣
منهن من لم تتجاوز الخامسة عشرة، كل سنة نتيجة اxفراط في اللجوء إلى االستثناءات من السن الدنيا للزواج، 
والسلطة التقديرية الواسعة الممنوحة لقاضي القضاة وا<وصياء القانونيين في ذلك الصدد. ويساور اللجنة قلق 
بشكل خاص <ن حاالت الفقر وحاالت الحمل خارج إطار الزواج غالب� ما تؤدي في الممارسة الواقعية إلى إجازة هذا 

الزواج.

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فاعلة لوضع حد لممارسة الزواج المبكر والقسري. كما تكرر   -٣٤
CRC/C/-) المبكر الزواج  عن  الناشئة  الكثيرة  السلبية  با¦ثار  توعية  حمالت  الطرف  الدولة  تنّفذ  بأن  توصيتها  اللجنة 

JOR/CO/٣، الفقرة ٢٨).

الوصول إلى العدالة وسبل االنتصاف

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعلومات التي قدمها الوفد وتفيد بأن من المتعذر على ا<طفال دون سن   -٣٥
الخامسة عشرة تقديم شكاوى بشأن انتهاكات حقوقهم إذا لم يكن الوالدان أو ا<وصياء القانونيون موجودين 

لمساعدتهم. ويساور اللجنة القلق أيض� إزاء االفتقار إلى آليات لدعم ا<طفال في اxبالغ عن ادعاءاتهم.

وسبل  العدالة  إلى  ا<طفال  وصول  لضمان  الالزمة  التدابير  جميع  اتخاذ  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣٦
واسع  بشكل  عنها  ومعلن  آمنة  إبالغ  آليات  وضع  أمور،  جملة  بين  من  الطرف،  للدولة  وينبغي  الفعالة.  االنتصاف 
الصحة  مجاَلي  في  مساَعدة  خدمات  ا¦ليات  هذه  تترافق  وأن  ا<طفال،  لفائدة  إليها  الوصول  ويسهل  وسرية 
العامة والدعم االجتماعي، وإلغاء شرط حضور والد الطفل لمساعدته في تقديم الشكوى. وتحث اللجنة الدولة 
ووضع  واضحين،  وتدريب  توجيه  على  ا<طفال  شكاوى  يتلقون  الذين  ا<شخاص  حصول  ضمان  على  أيض�  الطرف 

إجراءات تحقيق مراعية للطفل.

هاء- البيئة اoسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و11-9 و18(1 و2) و20 و21 و25 و27(4))

البيئة اoسرية   

CRC/C/-) تكرر اللجنة قلقها <ن القانون ما زال ال يوزع المسؤوليات الوالدية بالتساوي بين ا¦باء وا<مهات  -٣٧
JOR/CO/٣، الفقرة ٤٩)، نظر� الستمرار تطبيق أحكام تمييزية من قانون ا<حوال الشخصية المؤقت لسنة ٢٠١٠. كما

(١٢)

يساور اللجنة قلق إزاء ما يلي:

(أ)        مع أن القانون فرض قيود� معّينة على تعدد الزوجات، فإنه ال يزال يجيزه، وهذه حالة تتعارض مع   
كرامة النساء والفتيات الالتي يدخلن هذا الزواج، وتؤثر سلب� في ا<طفال؛

تمتعهم  دون  يحول  ما  مسلم،  غير  ورجل  مسلمة  المرأة  المولودين  با<طفال  القانون  يعترف  ال  (ب)      
بجميع حقوقهم على قدم المساواة مع ا<طفال ا¦خرين؛

(ج)       في حالة الطالق، تمنح المادة ١٧٣ من قانون ا<حوال الشخصية المؤقت ا<م حضانة أطفالها حتى   
بلوغهم سن الخامسة عشرة، ولكن فقط حتى سن السابعة إذا كانت غير مسلمة.

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تقاسم ا<مهات وا¦باء المسؤولية عن أطفالهم بالتساوي، عمًال   -٣٨
بالفقرة ١ من المادة ١٨ من االتفاقية، وعلى ضمان عدم تمييز القوانين ضد الطفلة. وتحث اللجنة الدولة الطرف 

أيض� على ما يلي:

النساء  ضد  تميز  التي  ا<حكام  جميع  إلغاء  وضمان  المؤقت  الشخصية  ا<حوال  قانون  تنقيح  (أ)   
والفتيات وتؤثر سلب� في أطفالهن، كتلك التي تجيز تعدد الزوجات؛

غير  ورجل  مسلمة  امرأة  بين  زواج  من  المولودين  ا<طفال  ضد  التمييز  أشكال  من  شكل  أي  منع  (ب)   
مسلم، والقضاء عليها؛

لمبدأ  وفق�  القرارات  جميع  اتخاذ  ضمان  بغية  الطفل،  بحضانة  المتعلقة  تشريعاتها  مراجعة  (ج)   
تمّيز  التي  ا<حكام  وإلغاء  االتفاقية،  من  و١٢   ٣ المادتين  مع  تمشي�  وذلك  الفضلى،  الطفل  مصالح 

ضد ا<طفال <مهات غير مسلمات.

أسرية اoطفال المحرومون من بيئة 

أول  وإنشاء   ،٢٠٠٩ لسنة   ٤٩ رقم  اxيوائية  ا<طفال  رعاية  دور  وإدارة  ترخيص  نظام  باعتماد  اللجنة  ترحب   -٣٩
برنامج xيواء ا<طفال في محافظة الزرقاء. لكن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم انخفاض عدد ا<طفال المودعين 
في  كثيرة  أحيان  في  المتزوجات  غير  ا<مهات  أطفال  إيداع  وإزاء  بالتقرير،  المشمولة  الفترة  أثناء  مؤسسات  في 
ا<طفال  يجعل  ما  بعد،  سليم  نحو  على  اxيواء  برنامج  تنظيم  لعدم  أيض�  قلق  اللجنة  ويساور  مؤسسات. 

المحرومين من بيئتهم ا<سرية عرضة ل¯يذاء واxهمال.

تتخذ  بأن  وتوصيها  لlطفال،  البديلة  للرعاية  التوجيهية  المبادئ  إلى  الطرف  الدولة  انتباه  اللجنة  تلفت   -٤٠
تدابير فاعلة للتسريع في االنتقال من إيداع ا<طفال في أطر الرعاية المؤسسية إلى الرعاية ا<سرية، وأن تعزز في 
سبيل ذلك جهودها لوضع نظام لكفالة ا<طفال المحرومين من أسرهم يكون خاضع� للوائح تنظيمية جيدة. 

وينبغي للدولة الطرف أيض� ما يلي:

(١٣)

(أ)       ضمان تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية المناسبة لمراكز الرعاية البديلة وخدمات حماية   
في  إدماجهم  وإعادة  فيها  المودعين  ا<طفال  تأهيل  إعادة  تيسير  أجل  من  الصلة  ذات  الطفل 

المجتمع إلى أقصى حد ممكن؛

(ب)     تقديم الدعم لlمهات غير المتزوجات لتمكينهن من رعاية أطفالهن، وتنظيم حمالت توعية من   
أجل القضاء على الوصم االجتماعي المرتبط بالحمل خارج إطار الزواج؛

(ج)     العمـل على توفيـر ضمانـات مناسبــة ومعايــير واضحــــة تستند إلى احتياجات الطفل ومصالحه   
الفضلى من أجل اتخاذ قرار بشأن إيداعه في أطر الرعاية البديلة من عدمه؛

(د)     ضمان إجراء مراجعة دورية لحاالت إيداع ا<طفال في أطر الرعاية البديلة وفي المؤسسات، ورصد   
جودة الرعاية فيها، بطرق منها توفير قنوات يسهل الوصول إليها من أجل اxبالغ عن سوء معاملة 

ا<طفال ورصده وتصحيحه.

واو-  اsعاقة والصحة اoساسية والرعاية االجتماعية (المواد 6 و18(3) و23 و24 و26 و
27(3-1) و33)

اoطفال ذوو اsعاقة

ا<على  المجلس  وإنشاء   ٢٠٠٧ لسنة   ٣١ رقم  المعوقين  ا<شخاص  حقوق  قانون  باعتماد  اللجنة  ترحب   -٤١
لكنها  اxعاقة (٢٠٠٧-٢٠١٥).  ذوي  لlشخاص  الوطنية  االستراتيجية  اعتماد  عن  فضًال  المعوقين،  ا<شخاص  لشؤون 

تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ)       عدم استخـدام المــادة ٢ من القانــون رقم ٣١ تعريف اxعاقة الوارد في اتفاقية حقوق ا<شخاص   
ذوي اxعاقة، وإنما اعتمادها نموذج� طبي� ل¯عاقة؛

(ب)     محدودية البيانات المتاحة عن ا<طفال ذوي اxعاقة؛  

بصورة  إّال  إدماجهم  تعزز  ال  خاصة  صفوف  في  الحاالت  معظم  في  اxعاقة  ذوي  ا<طفال  وضع  (ج)       
محدودة نظر� لمحدودية التدابير المتخذة لتطوير التعليم الجامع؛

(د)       عدم حصول الغالبية العظمى من ا<طفال ذوي اxعاقة وا<طفال الذين يعانون من صعوبات في   
مختصين،  وموظفين  اجتماعيين  وأخصائيين  معلمين  وجود  مثل  مناسب،  دعم  على  التعلم 

لضمان إدماجهم إدماج� فعاًال في المدارس العادية؛

(ه)     استمرار ّشح التدابير الرامية إلى إدماج ا<طفال ذوي اxعاقة في ا<نشطة الترفيهية والثقافية في   
الدولة الطرف.

في ضوء المادة ٢٣ من االتفاقية وتعليق اللجنة العام رقم ٩(٢٠٠٦) المتعلق بحقوق ا<طفال المعوقين،   -٤٢
هذا  وتعزيز  اxعاقة  مع  التعامل  في  اxنسان  حقوق  على  القائم  النهج  اعتماد  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث 
وبأن  المجتمع،  يضعها  التي  والمواقفية  البيئية  الحواجز  في  تكمن  المعيقة  العوامل  بأن  يعترف  الذي  النهج 
في  فاعلين  ومساهمين  مشاركين  يصبحوا  أن  وبمقدورهم  الخاصة  حقوقهم  اxعاقة  ذوي  ا<طفال  لجميع 

المجتمع. وينبغي للدولة الطرف ما يلي:

(١٤)

(١٦) (١٧) (١٨) (١٩) (٢٠) (٢١) (٢٢) (٢٣) (٢٤)

(٢٥) (٢٦) (٢٧) (٢٨) (٢٩) (٣٠) (٣١) (٣٢) (٣٣) (٣٤) (٣٥)

مع  التعامل  في  االجتماعي  النموذج  يعكس  بما   ٢٠٠٧ لسنة   ٣١ رقم  القانون  من   ٢ المادة  تعديل  (أ)       
اxعاقة؛

نظر�   ،٢٠١٤ لعام  الوطني  التعداد  إطار  في  اxعاقة  ذوي  ا<طفال  عن  مالئمة  بيانات  جمع  تنظيم  (ب)     
<هميتها في وضع برامج وسياسات لهم؛

(ج)       وضـع سياسـة شامـلة من أجـل تطـوير التعليـم الجامع وضمان منحه ا<ولوية على إيداع ا<طفال   
العقلية  اxعاقات  ذوي  ا<طفال  إلى  خاص  بشكل  االلتفات  مع  متخصصة،  مؤسسات  في 

والمتعددة؛

(د)      تشغيل أعداد كافية من المعلمين والمهنيين المتخصصين لتقديم الدعم الفردي لlطفال في   
جميع المدارس، وضمان تدريب جميع المهنيين تدريب� مناسب� ليتمكن جميع ا<طفال ذوي اxعاقة 

من التمتع بصورة فعالة بحقهم في تعليم جامع ذي جودة؛

(ه)     اتخاذ جميع التدابير الالزمة لضمان إدماج ا<طفال ذوي اxعاقة في ا<نشطة الترفيهية والثقافية؛  

الوصم  مكافحة  أجل  من  وا<سر  العامة  وجمهور  الحكومة  تستهدف  توعية  حمالت  تنفيذ  (و)     
االجتماعي والتحامل اللذين يعاني منهما ا<طفال ذوو اxعاقة، وتعزيز صورة إيجابية عن ا<طفال 

والبالغين ذوي اxعاقة؛

(ز)       النظر في التصديق على البروتوكول االختياري التفاقية حقوق ا<شخاص ذوي اxعاقة.  

الصحة والخدمات الصحية

عن  فضًال  ا<طفال،  ووفيات  النفاسية  الوفيات  خفض  صعيد  على  المحرز  الكبير  بالتقدم  اللجنة  ترحب   -٤٣
اعتراف الدولة الطرف بالحاجة إلى مزيد من الجهود لخفض معدل وفيات ا<طفال دون سن الخامسة. وتالحظ 
اللجنة باهتمام أيض� إقرار قانون الضمان االجتماعي المؤقت رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ الذي يمنح ا<طفال الحق في التمتع 

بعدد من إعانات الضمان االجتماعي. لكن قلق� بالغ� يساور اللجنة لما يلي:

(أ)        المعدالت المفزعة لسوء التغذية بين ا<طفال في مخيم الزعتري؛  

(ب)     سـوء التغذيـة الـذي ال يزـال يؤثـر بصـورة أكبـر في ا<طفـال الذيـن يعيشـون في المناطــــــق النائية   
وا<طفال المنتمين <فقر الشرائح السكانية؛

(ج)       ا<مراض المعدية التي ال تزال ا<سباب الرئيسية لمراضة ا<طفال؛  

(د)       تغطية جميع ا<طفال بالتأمين الصحي التي لم تتحقق بعد.  

يمكن  صحي  مستوى  بأعلى  التمتع  في  الطفل  حق  بشأن   (٢٠١٣)١٥ رقم  العام  اللجنة  تعليق  ضوء  في   -٤٤
بلوغه، توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف حصول جميع ا<طفال بالتساوي على خدمات صحية ذات جودة 
ا<طفال  سيما  وال  وتهميش�،  حرمان�  الحاالت  أشد  في  لlطفال  ا<ولوية  منح  إلى  تهدف  تدابير  اعتماد  طريق  عن 
تتخذ  أن  أيض�  الطرف  للدولة  وينبغي  المعدية.  وا<مراض  ا<طفال  تغذية  لسوء  التصدي  طريق  وعن  الالجئين، 

التدابير الالزمة من أجل شمول جميع ا<طفال بالتأمين الصحي على النحو الواجب.

صحة المراهقين

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تجريم اxجهاض في جميع الحاالت بموجب المادة ٣٢١ من قانون العقوبات،   -٤٥
ويساور  للخطر.  حياتهن  تعّرض  مأمونة  غير  بطريقة  الخفاء  في  اxجهاض  إلى  المراهقات  لجوء  إلى  يؤدي  ما 
اللجنة قلق أيض� إزاء عدم توفر معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين صحة المراهقين، بما 

في ذلك عن طريق التثقيف في مجال الصحة الجنسية واxنجابية وتحسين خدمات الصحة العقلية للشباب.

في ضوء تعليق اللجنة العام رقم ٤(٢٠٠٣) المتعلق بصحة المراهقين ونمّوهم في إطار اتفاقية حقوق   -٤٦
الطفل وتعليقها العام رقم ١٥(٢٠١٣) المتعلق بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، تحث 
اللجنة الدولة الطرف على أن تزيل صفة الجرم عن اxجهاض، وأن تراجع تشريعاتها، بشكل خاص من أجل كفالة 
دائم�.  واحترامها  اxجهاض  قرارات  في  ا<طفال  آراء  سماع  تضمن  وأن  الحوامل،  للمراهقات  الفضلى  المصالح 
شاملة  سياسة  الطرف  الدولة  تعتمد  بأن  وتوصي   (٦٥ الفقرة   ،٣/CRC/C/JOR/CO) السابقة بتوصيتها  اللجنة  وتذّكر 
في  واxنجابية  الجنسية  الصحة  مجال  في  التثقيف  إدراج  تضمن  وبأن  واxنجابية،  الجنسية  المراهقين  لصحة 
وا<مراض  المبكر  الحمل  منع  على  بتركيز  والمراهقين،  المراهقات  لفائدة  وتوجيهه  اxلزامية  المدرسية  المناهج 

المنقولة جنسي�.

اsيدز وفيروس نقص المناعة البشرية

البشرية/اxيدز  المناعة  نقص  فيروس  مكافحة  بشأن  الوطنية  االستراتيجية  بالخطة  اللجنة  ترحب   -٤٧
بفيروس  المعرفة  إلى  كبير  بشكل  عموم�  والسكان  المراهقين  افتقار  استمرار  بقلق  تالحظ  أنها  غير   ،(٢٠١٢-٢٠١٦)
المشورة  خدمات  إلى  والفتيات  النساء  وصول  تعّذر  إزاء  أيض�  بالقلق  اللجنة  وتشعر  البشرية/اxيدز.  المناعة  نقص 
ل¯صابة  عرضة  ا<شد  الفئات  على  الذكرية  الواقيات  توزيع  ضمان  وعدم  الحوامل،  رعاية  عيادات  في  والفحص 

بالفيروس، بمن في ذلك المراهقون.

وحقوق  البشرية/اxيدز  المناعة  نقص  بفيروس  المتعلق   (٢٠٠٣)٣ رقم  العام  اللجنة  تعليق  ضوء  في   -٤٨
الطفل، توصي اللجنة بأن تحّسن الدولة الطرف إمكانية الحصول على معلومات وخدمات ذات جودة ومناسبة 
بأن  اللجنة  وتوصي  واxنجابية.  الجنسية  والصحة  البشرية/اxيدز  المناعة  نقص  فيروس  مجال  في  ا<طفال  لسن 
بين  المشترك  المتحدة  ا<مم  برنامج  منها  جهات  من  التقنية  المساعدة  ذلك  سبيل  في  الطرف  الدولة  تلتمس 

منظمات ا<مم المتحدة لمكافحة اxيدز ومنظمة ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

المستوى المعيشي

ترحب اللجنة بالتقدم الهام الذي أحرزته الدولة الطرف على صعيد التنمية البشرية، لكنها تشعر بالقلق   -٤٩
<ن وطأة الفقر في الدولة الطرف تطال ا<طفال أكثر من غيرهم بكثير، و<ن صندوق المعونة الوطنية ما زال ال 
في  العجز  تقليص  إلى  تهدف  مالية  سياسات  اعتماد  <ن  أيض�  بالقلق  اللجنة  وتشعر  كاٍف.  بشكل  يشملهم 
الفترة  في  الفقر  مكافحة  صعيد  على  الطرف  الدولة  أحرزته  الذي  التقدم  في  سلب�  أّثر  الوطنية  الميزانية 
المشمولة بالتقرير. ويساور اللجنة قلق كذلك <ن الكثير من ا<سر الفلسطينية تعيش في فقر في الدولة الطرف 
وضع  إلى  تفتقر  كونها  المجانية  ا<ساسية  الخدمات  أو  الوطنية  المعونة  صندوق  من  االستفادة  عليها  ويتعذر 

قانوني.

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إجراء مشاورات محددة ا<هداف مع ا<سر وا<طفال ومنظمات   -٥٠
االستراتيجيات  تعزيز  أجل  من  ا<طفال  فقر  مسألة  بشأن  الطفل  حقوق  مجال  في  الناشطة  المدني  المجتمع 
منح  تضمن  أن  أيض�  الطرف  للدولة  وينبغي  الفقر.  من  الحد  خطة  في  الطفل  حقوق  إعمال  إلى  الرامية  والتدابير 
ا<طفال الذي يعيشون في فقر ا<ولوية في صندوق المعونة الوطنية وإجراء تقييمات ٣<ثر السياسات والتدابير 
الهادفة إلى تقليص العجز في الميزانية الوطنية على ا<طفال. وتحث اللجنة الدولة الطرف على معالجة الوضع 
لlطفال  المجانية  ا<ساسية  الخدمات  تقديم  وضمان  فيها،  تقيم  التي  الفلسطينية  لlسر  القانوني 

الفلسطينيين وشمولهم في صندوق المعونة الوطنية.

زاي- التعليم واoنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28 و29 و30 و31)

التعليم، بما يشمل التدريب والتوجيه المهنيين

معدل  من  للحد  بالتقرير  المشمولة  الفترة  في  الطرف  الدولة  بذلتها  التي  الجهود  بارتياح  اللجنة  تالحظ   -٥١
التسرب وتطوير التعليم المبكر. لكنها ال تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

عن  فضًال  أردنيين،  غير  وآباء  أردنيات  <مهات  ا<طفال  بينهم  ومـن  ا<ردنييـن،  غيـر  ا<طفـال  تعـرض  (أ)       
ا<حيان،  بعض  في  ا<ردنية،  الجنسية  منهم  ُسحبت  ممن  فلسطيني  أصل  من  لوالدين  ا<طفال 
غير  وهم  الحكومية،  والثانوية  االبتدائية  بالمدارس  بالتحاقهم  يتعلق  فيما  تمييزية  لممارسات 

مؤهلين لالستفادة من التعليم العام المجاني؛

(ب)     محدودية فرص وصول الشابات المتزوجات إلى نظام التعليم؛  

(ج)       مالحظة زيادة في عدد الطالب، وال سيما الفتيان، الذين تسربوا من المدارس <سباب اقتصادية على   
مدار ا<عوام ا<خيرة؛

(د)      استمرار انتشار العنف في المدارس على نطاق واسع، وال سيما ضد ا<طفال ¦باء غير أردنيين.  

تحث اللجة الدولة الطرف على ما يلي:  -٥٢

(أ)       اتخاذ تدابير فورية لضمان تمتع جميع ا<طفال الذين يعيشون فيها بحقهم في تعليم ابتدائي   
مجاني دون تمييز، وتحقيق� لذلك، تعديل التشريعات والتصدي للممارسات التي تؤدي إلى التمييز 

ضد ا<طفال من أصل فلسطيني وا<طفال <مهات أردنيات وآباء غير أردنيين؛

(ب)    ضمان دعم المراهقات الحوامل وا<مهات المراهقات ومساعدتهن على مواصلة تعليمهن في   
المدارس العادية؛

(ج)       اتخاذ التدابير الالزمة لتحسين القدرة على الوصول إلى التعليم وتحسين جودته، وتوفير تدريب ذي   
جودة للمعلمين، بتركيز خاص على المناطق الريفية بغية التصدي لمشكلة التسرب من المدرسة؛

(د)      مواصلة التوسع في تعليم الطفولة المبكرة وفق سياسة شاملة وكلية لرعاية الطفولة المبكرة   
ونمائها.

أهداف التعليم

ترحب اللجنة بالمبادرات الرامية إلى تعميم المنظور الجنساني في التعليم التي وردت في تقرير الدولة   -٥٣
بالقلق  تشعر  لكنها  السلبية.  النمطية  الصور  تتحدى  للمعلمين  وأدلة  مدرسية  كتب  تطوير  وبخاصة  الطرف، 
صورتهن  تقوض  التي  الفتيات،  ضد  الراسخة  السلبية  النمطية  الصور  الستمرار  التصدي  عن  المبادرات  هذه  لقصور 

عن أنفسهن. كما تأسف اللجنة لعدم بذل جهود كافية لتطوير التعليم في مجاَلي التسامح والسالم.

على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث  التعليم،  بأهداف  المتعلق   (٢٠٠١)١ رقم  العام  اللجنة  تعليق  مراعاة  مع   -٥٤
تعزيز الجهود التي تبذلها لتعميم المناهج التعليمية غير القائمة على صور نمطية التي تتصدى لlسباب البنيوية 
جميع المستويات. وتوصي  للتمييز الجنساني، وتعزيز الفرص التعليمية واxنجاز التعليمي للفتيات والفتيات على 
المناهج  في  والسالم  التسامح  مجاَلي  في  التثقيف  xدماج  جهودها  الطرف  الدولة  تكثف  بأن  أيض�  اللجنة 

المدرسية.

حاء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب)-(د) و
(38-40

اoطفال ملتمسو اللجوء واoطفال الالجئون

تثني اللجنة على الدولة الطرف لجميع التدابير التي اتخذتها من أجل التعامل مع التدفق الهائل لالجئين   -٥٥
من  العاملين  ا<طفال  بشؤون  الخاصة  الوطنية  اللجنة  إنشاء  ذلك  في  بما  ا<طفال،  من  ونصفهم  السوريين، 
الالجئين السوريين. لكن اللجنة قلقة إزاء استمرار تعّذر حصول معظم ا<طفال الالجئين السوريين على التعليم، 
القسري،  والزواج  المنزلي  للعنف  النطاق  الواسع  واالنتشار  العمل  في  واالستغالل  التغذية  لسوء  تعرضهم  وإزاء 
التي  المعاملة  إزاء  أيض�  عميق  قلق  اللجنة  ويساور  أردنيين.  شرطة  أفراد  إلى  المنسوبة  العنف  حاالت  بعض  وإزاء 

تتلقاها ا<سر وا<طفال من الالجئين الفلسطينيين الفاّرين من الجمهورية العربية السورية، وبخاصة ما يلي:

(أ)        الموقف الذي تعتمــده السلطات مـنذ كانــــون الثانــي/يناير ٢٠١٣ المتمثل في منع منهجي لدخول   
ا<سر الالجئة الفلسطينية الفاّرة من الجمهورية العربية السورية، فضًال عن ترحيل عشرات ا<طفال 

الفلسطينيين الذين دخلوا البلد وإعادتهم إلى الجمهورية العربية السورية؛

(ب)     حاالت ُمنعت فيها أمهات فلسطينيات فررن من الجمهورية العربية السورية من دخول ا<ردن، في   
حين ُسمح <زواجهن وأطفالهن السوريين بالدخول؛

(ج)     حـاالت ُسمـح فيهـا <طفال أصيـــبوا في الجمهـورية العربيــة السورية بدخول ا<ردن لتلقي العالج   
إلى  جرحى  فلسطينيون  أطفال  فيها  ُرّحل  وحاالت  بالدخول،  <سرهم  التصريح  دون  لكن  الطبي 

الجمهورية العربية السورية، في حين ُسمح <مهاتهم ا<ردنيات بالبقاء في الدولة الطرف.

ا<وضاع  لتحسين  محددة  برامج  وتنفيذ  المالئمة  التدابير  جميع  اتخاذ  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٥٦
والرعاية  التعليم  على  الحصول  على  قدرتهم  منها  أمور  جملة  وضمان  السوريين،  الالجئين  لlطفال  المعيشية 
الصحية والتغذية الجيدة، وحمايتهم من شتى أشكال االستغالل في العمل والعنف، وممارسات الزواج القسري 
أو المبكر فيما يتعلق بالفتيات الصغيرات. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان عدم منع أي طفل الجئ 
فلسطيني فاّر من الجمهورية العربية السورية من دخول ا<ردن أو ترحيله ليعود إلى الجمهورية العربية السورية، 
وعلى ضمان أن يعامل هؤالء ا<طفال أسوًة با<طفال السوريين في الدولة الطرف. وتوصي اللجنة أيض� بأن تصّدق 

الدولة الطرف على االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين لعام ١٩٥١ وبروتوكولها لعام ١٩٦٧.

االستغالل االقتصادي، بما في ذلك عمل اoطفال

ترحب اللجنة بمشروع "مكافحة عمل ا<طفال عن طريق التعليم" الذي أطِلق في تشرين الثاني/نوفمبر   -٥٧
٢٠٠٨، فضًال عن تعيين عشرين ضابط ارتباط في مجال عمل ا<طفال في عام ٢٠١٠، لكنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

وتجارة  الجملة  تجارة  قطاعات  في  العمل  في  رئيسي،  بشكل  فتيان  وهم  ا<طفال،  آالف  استمرار  (أ)        
التجزئة والزراعة، وانتشار عمل ا<طفال على نطاق واسع بين الالجئين السوريين؛

(ب)    مواجهة عدد من الفتيات الالتي يشتغلن عامالت منزليات أوضاع� قاسية، وتعّرضهن بشكل كبير   
ل¯يذاء البدني والجنسي؛

(ج)      تعزيز وحدة عمل ا<طفال لم يؤّد إلى زيادة اxدانات بحق مستغّلي ا<طفال.  

تحث اللجنة الدولة الطرف على تسريع جهودها للقضاء على عمل ا<طفال. وينبغي للدولة الطرف منح   -٥٨
منزليات.  عامالت  يشتغلن  الالتي  الفتيات  وبخاصة  ا<طفال،  عمل  أشكال  أسوأ  من  ا<طفال  النتشال  ا<ولوية 
بأن  أيض�  اللجنة  وتوصي  اقتصادي�.  ا<طفال  مستغّلي  ضد  قضائية  دعاوى  تحريك  ضمان  الطرف  للدولة  وينبغي 
تصّدق الدولة الطرف على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ١٨٩(٢٠١١) المتعلقة بالعمل الالئق للعمال المنزليين، 

وبأن تواصل التماس مساعدة البرنامج الدولي للقضاء على عمل ا<طفال.

أطفال الشوارع

تأسف اللجنة إزاء استمرار ضعف المعرفة فيما يتعلق بظاهرة ا<طفال العاملين في الشوارع وحالتهم،   -٥٩
الشوارع  أطفال  على  القبض  إلقاء  في  الشرطة  استمرار  إزاء  خاص  بقلق  اللجنة  وتشعر  السابقة.  توصياتها  رغم 
واضحة  استراتيجية  إلى  االفتقار  استمرار  وإزاء  ذووهم،  يكفلهم  أن  إلى  الزمن  من  قصيرة  فترات  واحتجازهم 

xعادة تأهيل أولئك ا<طفال وتلبية احتياجاتهم.

مّدهم  بل  الشوارع واحتجازهم،  إلقاء القبض على أطفال  عدم  الطرف على ضمان  اللجنة الدولة  تحث   -٦٠
واللباس  التغذية  من  يكفيهم  بما  وتزويدهم  معهم،  العمل  على  مدربين  مرشدين  طريق  عن  بالمساعدة 
والمأوى، فضًال عن الخدمات االجتماعية والصحية، بما فيها خدمات التعافي وإعادة اxدماج االجتماعي، والفرص 
ما  بحسب  الكامل،  نمائهم  دعم  بغية  الحياتية  المهارات  على  والتدريب  المهني  التدريب  تشمل  التي  التعليمية 

أوصت به اللجنة سابق�.

بيع اoطفال واالتجار بهم واختطافهم

االتجار  لمنع  الوطنية  واالستراتيجية   ،٢٠٠٩ لسنة   ٩ رقم  بالبشر  االتجار  منع  قانون  باعتماد  اللجنة  ترحب   -٦١
ا<طفال  اعتبار  يمكن  ال  أنه  إلى  الحوار  أثناء  اxشارة  وتالحظ  عملها.  وإطار   ٢٠١٠ آذار/مارس  في  ُأطِلقت  التي  بالبشر 
ضحايا االتجار جناة، لكنها تشعر بقلق بالغ إزاء اعتراف الوفد باحتمال إيداع ا<طفال الضحايا في مرافق االحتجاز 
لlطفال  وعبور  وجهة  بلد  تزال  ال  الطرف  الدولة  <ن  أيض�  قلق  اللجنة  ويساور  لهم.  ملجأ  توفر  لعدم  نظر� 
الفترة  في  بالبشر  االتجار  بجرائم  المدانين  ا<شخاص  عدد  و<ن  با<شخاص،  الجنسي  واالتجار  للسخرة  المعرضين 
خدمات  إلى  الضحايا  معظم  أحيل  إذ  االتجار،  لضحايا  المقدمة  الحماية  ولقصور  قليًال،  ظل  بالتقرير  المشمولة 

إيواء تديرها منظمات غير حكومية.

تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لتنفيذ قانون منع االتجار بالبشر رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ تنفيذ�   -٦٢
الجريمة.  خطورة  مع  تتناسب  بهم  عقوبات  وإنزال  وإدانتهم  فعالة  بصورة  با<طفال  المّتجرين  ومالحقة  فعاًال، 
وينبغي للدولة الطرف أن تضمن عدم إيداع أي من ا<طفال الضحايا في مرافق االحتجاز، وإنما تزويدهم بخدمات 

حماية وإعادة تأهيل شاملة، بما فيها المأوى المناسب.

إدارة قضاء اoحداث

تنظر اللجنة بإيجابية إلى إنشاء إدارة شرطة ا<حداث عام ٢٠١١ في العاصمة عّمان من أجل دعم عملية   -٦٣
العدالة اxصالحية، ووضع "برنامج ِفَرق الدمج المجتمعي وا<سري" لتحويل ا<طفال الجانحين، لكنها تشعر 

بالقلق إزاء بقاء السن الدنيا للمسؤولية الجنائية سبع سنوات. ويساورها قلق أيض� إزاء ما يلي:

(أ)         عدم إدراج نص في مشروع قانون ا<حداث xنشاء محاكم أحداث متخصصة، وافتقاره إلى أحكام   
بشأن تقديم المساعدة القانونية المجانية لlطفال، وفرضه عقوبات تقيد الحرية أكثر من تقديمه 
بدائل لالحتجاز، وعدم تعامله مع نتائج عمليات تفتيش مرافق االحتجاز التي يوَدع فيها ا<طفال أو 

متابعة تلك العمليات؛

(ب)     محاكمة ا<طفال في محاكم البالغين في حالة اشترك في ارتكاب الجريمة بالغون وأطفال؛  

(ج)       استمرار وجود ضعف واضح في التعليم المتعلق بعدالة ا<حداث.  

لlحداث  والتأهيلية  اxصالحية  للعدالة  نظام  لوضع  جهودها  الطرف  الدولة  تعزز  بأن  اللجنة  توصي   -٦٤
يتماشى تماشي� كامًال مع االتفاقية، وبخاصة المواد ٣٧ و٣٩ و٤٠، ومع معايير ذات صلة أخرى، ومع تعليق اللجنة 
العام رقم ١٠(٢٠٠٧) المتعلق بحقوق الطفل في قضاء ا<حداث. وبصورة خاصة، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما 

يلي:

إلى  الجنائية  المسؤولية  سن  ترفع  ا<حداث  قانون  لمشروع  معدلة  صيغة  اعتماد  في  التعجيل  (أ)        
مستوى مقبول دولي�، بحسب ما أوصت به اللجنة سابق�؛

(ب)     ضمان أن القانون الجديد ينص على إنشاء محاكم أحداث متخصصة تركز على العدالة اxصالحية   
الدعاوى  وطيلة  اxجراءات  من  مبكرة  مرحلة  في  لlطفال  المجانية  القضائية  المساعدة  وتقدم 

القضائية؛

(ج)       ضمان اللجوء إلى االحتجاز، بما في ذلك االحتجاز رهن المحاكمة، كتدبير أخير و<قصر وقت ممكن،   
بغية  منتظمة  بصورة  التدبير  هذا  مراجعة  وضمان  الخطورة،  شديدة  الجرائم  قضايا  في  حتى 
سحبه. وينبغي أن ُتمنح ا<ولوية ما أمكن إلى التدابير البديلة لالحتجاز، مثل التحويل أو إطالق السراح 

تحت المراقبة أو الوساطة أو اxرشاد أو خدمة المجتمع؛

(د)      تعيين قضاة متخصصين لlطفال وضمان تلّقيهم التعليم والتدريب المالئمين؛  

(ه)     االستفادة من أدوات المساعدة التقنية التي وضعها الفريق المشترك بين الوكاالت المعني بقضاء   
والجريمة  بالمخدرات  المعني  المتحدة  ا<مم  مكتب  ومنها  فيه،  العضو  والجهات  ا<حداث 
الحكومية،  غير  والمنظمات  اxنسان  لحقوق  السامية  المتحدة  ا<مم  ومفّوضية  واليونيسيف 

والتماس المساعدة التقنية في مجال عدالة ا<حداث من أعضاء الفريق.

اoطفال ضحايا الجرائم والشهود عليها

توصي اللجنة أيض� بأن تضمن الدولة الطرف وضع ا<حكام وا<نظمة القانونية المناسبة من أجل توفير   -٦٥
الحماية المطلوبة بموجب االتفاقية إلى جميع ا<طفال ضحايا الجرائم و/أو الشهود عليها، مثل ا<طفال ضحايا 
هذه  على  الشهود  وا<طفال  واالتجار،  واالختطاف  واالقتصادي،  الجنسي  واالستغالل  المنزلي،  والعنف  اxيذاء، 
الجرائم، وبأن تراعي بصورة كاملة المبادئ التوجيهية بشأن العدالة في ا<مور المتعلقة با<طفال ضحايا الجريمة 

والشهود عليها.

طاء- التصديق على البروتوكول االختياري المتعلق بإجراء تقديم البالغات

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء   -٦٦
تقديم البالغات، في سبيل المضي في تعزيز إعمال حقوق الطفل.

ياء- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق اsنسان

الصكوك  على  تصدق  بأن  الطفل،  حقوق  إعمال  تعزيز  في  المضي  سبيل  في  الطرف،  الدولة  اللجنة  توصي   -٦٧
االختفاء  من  ا<شخاص  جميع  لحماية  الدولية  االتفاقية  وهي  بعد،  إليها  تنضم  لم  التي  اxنسان  لحقوق  ا<ساسية 
البروتوكوالت  عن  فضًال  أسرهم،  وأفراد  المهاجرين  العمال  جميع  حقوق  لحماية  الدولية  واالتفاقية  القسري، 
بالحقوق  الخاص  الدولي  والعهد  والسياسية،  المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  من  بكل  الملحقة  االختيارية 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب 

وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق ا<شخاص ذوي اxعاقة.

كاف- المتابعة والنشر

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الالزمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في   -٦٨
العليا  والمحكمة  المعنية  والوزارات  والبرلمان  الدولة  رأس  إلى  إحالتها  منها  بوسائل  الختامية،  المالحظات  هذه 

والسلطات المحلية للنظر فيها على النحو الالزم واتخاذ مزيد من اxجراءات بشأنها.

التي  الخطية  والردود  والخامس  الرابع  الدوريين  للتقريرين  الجامع  التقرير  ُيتاح  بأن  أيض�  اللجنة  وتوصي   -٦٩
منها  بطرق  البلد،  بلغات  واسع  نطاق  على  الختامية)  الصلة (المالحظات  ذات  والتوصيات  الطرف  الدولة  قدمتها 
ومجموعات  اxعالم  ووسائل  المدني  المجتمع  ومنظمات  العامة  لجمهور  الحصر،  ال  المثال  سبيل  على  اxنترنت 
بها  الملحقة  االختيارية  والبروتوكوالت  االتفاقية  بشأن  النقاش  إثارة  بغية  وا<طفال،  المهنية  والفئات  الشباب 

والتوعية بها وتنفيذها ورصدها.

الم- التقرير المقبل

ُتدرج  وأن   ٢٠١٩ حزيران/يونيه   ٢٢ بحلول  السادس  الدوري  تقريرها  تقدم  أن  إلى  الطرف  الدولة  اللجنة  تدعو   -٧٠
المنسقة  التوجيهية  للمبادئ  يمتثل  أن  للتقرير  وينبغي  الختامية.  المالحظات  هذه  متابعة  عن  معلومات  فيه 
٢٠١٠ (CRC/C/٥٨/Rev.٢ و ١ تشرين ا<ول/أكتوبر  لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في 

Corr.١)، وأّال يتجاوز عدد كلماته ٢٠٠ ٢١ كلمة (انظر قرار الجمعية العامة ٢٦٨/٦٨ المؤرخ ٩ نيسان/أبريل ٢٠١٤، الفقرة ١٦). 
وفي حالة تجاوز التقرير المقدم العدد المحدد للكلمات، سُيطلب إلى الدولة الطرف اختصاره وفق� للقرار المشار 
إليه أعاله. وفي حالة لم تتمكن الدولة الطرف من مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، ال يمكن ضمان ترجمة التقرير 

<غراض النظر فيه من جانب هيئة المعاهدة.

للشروط  وفق�  المستجدات  آخر  تتضمن  أساسية  وثيقة  تقديم  إلى  أيض�  الطرف  الدولة  اللجنة  وتدعو   -٧١
اعتمدها  التي  التقارير،  لتقديم  المنسقة  التوجيهية  المبادئ  في  الواردة  المشتركة  ا<ساسية  بالوثيقة  المتعلقة 
االجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق اxنسان في حزيران/يونيه ٢٠٠٦ (HRI/GEN/٢/Rev.٦، الفصل 
ا<ول). وال ينبغي أن يتجاوز عدد كلمات الوثيقة ا<ساسية ٤٠٠ ٤٢ كلمة، كما حددته الجمعية العامة في قرارها ٢٦٨/٦٨ 

(الفقرة ١٦).

ُتجمع  التي  البيانات  وتحلل  البيانات،  لجمع  ومركزي�  شامًال  نظام�  الطرف  الدولة  تنشئ  بأن  اللجنة  توصي   -٧
الستخدامها كأساس لتقييم التقدم المحرز والمساعدة في تصميم سياسات وبرامج لتنفيذ البروتوكول االختياري. 
االجتماعية  والخلفية  والقومي  اxثني  وا<صل  الجغرافي  والموقع  والجنس  السن  حسب  البيانات  تصنيف  وينبغي 
عدد  عن  بيانات  جمع  أيض�  وينبغي  االختياري.  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  تحليل  تسهيل  أجل  من  االقتصادية، 
المالحقات القضائية واxدانات، مصنفة حسب طبيعة الجريمة. وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف تعاونها التقني 

في ذلك الصدد مع جهات منها منظمة ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج ا<مم المتحدة اxنمائي.

رابعS- تدابير التنفيذ العامة

خطة العمل الوطنية

سيما  وال  االختياري،  البروتوكول  بتنفيذ  صلة  لها  شتى  وطنية  وخطط  استراتيجيات  وجود  اللجنة  تالحظ   -٨
االستراتيجية الوطنية لمنع االتجار بالبشر. ولكنها تشعر مع ذلك بالقلق إزاء عدم وجود اتساق أو تنسيق جيد فيما بين 

تلك االستراتيجيات، ما يؤثر في قدرة الدولة الطرف على التصدي لجميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري.

التي  المسائل  جميع  معالجة  إلى  تحديد�  تهدف  وطنية  عمل  خطة  الطرف  الدولة  تضع  بأن  اللجنة  توصي   -٩
يشملها البروتوكول االختياري، وبأن تضع أهداف� ومؤشرات واضحة وُتوفر الموارد البشرية والمالية المناسبة من أجل 
البروتوكول  أحكام  جميع  بتنفيذ  خاص�  اهتمام�  تولي  أن  لها  ينبغي  بذلك،  الطرف  الدولة  قيام  ولدى  تنفيذها. 
االختياري، مع مراعاة الوثائق الختامية التي اعتمدها المؤتمر العالمي لمكافحة االستغالل الجنسي لlطفال <غراض 

تجارية في ا<عوام ١٩٩٦ و٢٠٠١ و٢٠٠٨ في ستوكهولم، ويوكوهاما باليابان، وريو دي جانيرو بالبرازيل، على التوالي.

التنسيق والتقييم   

تالحظ اللجنة تقاسم عدة وزارات مسؤولية تنفيذ البروتوكول االختياري، واضطالع المجلس الوطني لشؤون   -١٠
ا<سرة والمجلس ا<على لشؤون ا<شخاص المعوقين بدور أيض� في ذلك الصدد، لكنها تشعر بالقلق إزاء االفتقار إلى 

آلية مخصصة تحديد� لتنسيق عملية تنفيذ البروتوكول االختياري وتقييمها.

توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف آلية تنسيق قادرة على االضطالع بالقيادة واxشراف العام الفعال على   -١١
وتنفيذها،  الطفل  حقوق  مجال  في  السياسات  بوضع  ُتعنى  التي  المختلفة  والوزارات  الوكاالت  بين  التنسيق  صعيد 

وبرصد تنفيذ البروتوكول االختياري.

النشر والتوعية   

يساور اللجنة القلق إزاء االفتقار إلى أنشطة منهجية وشاملة لنشر البروتوكول االختياري بحد ذاته والتوعية   -١٢
به، <ن ذلك ُيسهم في تدّني مستوى فهم الجرائم المشمولة به بين الناس عامة وا<طفال والفئات المهنية العاملة 
مع ا<طفال ومن أجلهم. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء استمرار التستر على جرائم بيع ا<طفال واستغاللهم في 
البغاء وفي المواد اxباحية والتكتم عنها إلى حد بعيد، نظر� إلى الحساسية االجتماعية الثقافية التي تحيط بها في 

الدولة الطرف.

توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها لنشر أحكام البرتوكول االختياري على نطاق واسع بين الناس   -١٣
عامة، بمن فيهم ا<طفال - بطريقة مواتية لهم - وأسرهم ومجتمعاتهم المحلية. وينبغي للدولة الطرف أيض� ما 

يلي:

وضع برامج تثقيفية مراعية لنوع الجنس بشأن التدابير والمساعدة وآليات اxبالغ الرامية إلى منع  (أ)   
مع  وثيق  بتعاون  وذلك  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  للجرائم  ضحايا  ا<طفال  وقوع 

المجتمعات المحلية وا<طفال الضحايا؛

االبتدائي  التعليم  مناهج  في  منظمة  بصورة  االختياري  بالبروتوكول  المتصلة  المسائل  إدراج  (ب)   
والثانوي؛

الشرطة  أفراد  سيما  وال  الصلة،  ذات  المهنية  الفئات  جميع  بين  االختياري  البروتوكول  نشر  (ج)    
الوطني  المجلس  وأعضاء  االجتماعيين  وا<خصائيين  اxعالم  وممثلي  العاّمين  والمدعين  والقضاة 

لشؤون ا<سرة والوزارات المعنية.

التدريب

ترحب اللجنة بأنشطة التدريب في مجال االتجار بالبشر التي ُنّظمت للقضاة والمدعين العاّمين بالتعاون مع   -١٤
في  الرسمية  الحدودية  النقاط  في  العاملين  الموظفين  وبتدريب  حكومية،  غير  ومنظمات  دولية  حكومية  منظمات 
كافية  غير  تزال  ال  االختياري  البروتوكول  على  التدريب  أنشطة  <ن  بالقلق  تشعر  لكنها  االتجار،  ضحايا  تحديد  مجال 

بشكل عام وال تصل إلى جميع المهنيين العاملين مع ا<طفال ومن أجلهم.

المشمولة  المجاالت  جميع  على  التخصصات  متعددة  تدريب  برامج  الطرف  الدولة  تضع  بأن  اللجنة  توصي   -١٥
المصلحة.  أصحاب  من  وغيرها  المحلية  المجتمعات  مشاركة  على  تقوم  عملية  طريق  عن  االختياري  بالبروتوكول 
ومن  ا<طفال  مع  يعملون  وأفراد  ومؤسسات  مهنية  فئات  من  الشأن  أصحاب  لجميع  التدريب  هذا  إتاحة  وينبغي 
أجلهم. وتوصي اللجنة كذلك بأن تكفل الدولة الطرف إجراء تقييم منهجي لجميع برامج التدريب على البروتوكول 

االختياري بغية تعزيز تأثيرها ومدى أهميتها.

تخصيص الموارد   

للخطط  الالزمة  الموارد  توفر  لضمان  سنوية  منح�  يخصص  العامة  الموازنة  قانون  أن  اللجنة  تالحظ   -١٦
الميزانية  مخصصات  عن  معلومات  وجود  لعدم  تأسف  لكنها  الطفل،  بحقوق  المتعلقة  الوطنية  واالستراتيجيات 

المرصودة بوضوح <نشطة مصممة تحديد� لتنفيذ البروتوكول االختياري من قبل الوزارات المعنية.

بطرق  االختياري،  البروتوكول  لتنفيذ  واضحة  ميزانية  مخصصات  الطرف  الدولة  تحدد  بأن  اللجنة  توصي   -١٧
منها رصد مخصصات من الميزانية العادية للموارد البشرية والتقنية والمالية الالزمة لوضع برامج تتصل بأحكام 
البروتوكول االختياري، وال سيما في مجال التحقيقات الجنائية والمساعدة القانونية والتعافي البدني والنفسي 

للضحايا.

منع بيع اoطفال واستغاللهم في البغاء وفي المواد اsباحية (الفقرتان 1   -Sخامس
و2 من المادة 9)

التدابير المعتمدة لمنع وقوع الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول االختياري

خاص  وبشكل  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  لمنع  ات³ِخذت  التدابير  بعض  أن  اللجنة  تالحظ   -١٨
لمنع وصول ا<طفال إلى المواد اxباحية على اxنترنت، لكنها تشعر بالقلق الستمرار النقص في التدابير الوقائية 
ا<سباب  تحديد  إلى  الهادفة  التدابير  عن  فضًال  جنسي�،  ا<طفال  الستغالل  التصدي  أجل  من  ا<هداف  المحددة 
خاصة،  وبصورة  لها.  والتصدي  الجرائم  تلك  وحجم  االختياري  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  لجميع  الجذرية 

تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ)        عدم تقديم تعريف أو قائمة معايير لتحديد فئة "ا<سر المعرضة" للعنف المنزلي، على الرغم من   
أن وزارة التنمية االجتماعية وضعت قاعدة بيانات بها؛

(ب)    عدم كفاية التدابير المتخذة لمكافحة التمييز والعنف القائمين على نوع الجنس، اللذين يشّكالن   
عامَلين رئيسيين في بيع ا<طفال واستغاللهم في البغاء وفي المواد اxباحية. وفي هذا الصدد، 
تعرب اللجنة عن قلق شديد إزاء حجم التمييز والعنف الممارسين ضد الفتيات في الدولة الطرف؛

(ج)      النقص الكبير فيما ُنّفذ أثناء الفترة المشمولة بالتقرير من أنشطة محددة تستهدف ا<طفال في   
أوضاع هشة، مثل ا<طفال الالجئين المعرضين بشكل خاص لالستغالل الجنسي واالتجار.

توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف نهج� شامًال ومحدد ا<هداف يتصدى لlسباب الجذرية للجرائم   -١٩
اللجنة  تحث  خاصة،  وبصورة  هشاشة.  ا<وضاع  أكثر  في  ا<طفال  على  ويركز  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة 

الدولة الطرف على ما يلي:

(أ)         تعزيز استراتيجيات الحد من الفقر وتدابير الحماية االجتماعية الداعمة لlسر المحرومة والمهمشة،   
دعم  أجل  من  ا<طفال،  حول  تتمحور  التي  المبكر  التدخل  برامج  لتنفيذ  معايير  وضع  طريق  عن 

الوالدين لالضطالع على نحو أفضل بمسؤولياتهم في رعاية ا<طفال وحمايتهم؛

(ب)    اجتثاث التمييز والعنف القائمين على نوع الجنس، وبشكل خاص إلغاء ما ال يزال نافذ� من قوانين   
تمّيز ضد النساء والفتيات، وتجريم جميع أشكال العنف المنزلي، بما فيها االغتصاب الزوجي، دون 

مزيد من اxبطاء؛

عامة،  توعية  برامج  وتنفيذ  االختياري  بالبروتوكول  المشمـولة  للجـرائم  الجـذرية  لlسبـاب  التصـدي  (ج)       
خاص  بشكل  المعرضين  ضعف�  ا<طفال  أشد  هوية  تحديد  أجل  من  عامة،  حوارات  عن  فضًال 
للوقوع ضحايا للجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري، بمن فيهم ا<طفال الذين يعيشون في 
فقر وا<طفال المهاجرون والالجئون ومجهولو النسب، وحمايتهم وتزويدهم بما يلزم من دعم 

ومساعدة؛

(د)     تعزيز الوعي بالقواعد والمفاهيم االجتماعية المتعلقة باستغالل ا<طفال في البغاء وفي المواد   
اxباحية وفهمها بغية تغيير مواقف ا<شخاص الذين يطلبون الخدمات الجنسية وسلوكهم.

بيع اoطفال

تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء انتشار ممارسة الزواج المبكر والقسري على نطاق واسع في الدولة الطرف،   -٢٠
وهي ممارسة تصل أحيان� إلى حد بيع ا<طفال. وتشعر اللجنة بقلق خاص أيض� إزاء التقارير التي تتحدث عن فتيات 
زواج  يسمى  ما  أجل  من  ا<ردن  إلى  ُيرَسلن  العمر،  من  عشرة  الحادية  تتجاوز  لم  من  منهن  صغيرات،  عراقيات 
المتعة، وهو زواج ينتهي بعد مدة محددة مسبق� تتلقى فيه ا<سرة مبلغ� مالي� مقابل الفتاة ويتمكن "الزوج" من 
عصابات  في  قسر�  أقحموهن  الفتيات  هؤالء  بعض  "أزواج"  بأن  أيض�  التقارير  وتفيد  جنسي�.  واستغاللها  إيذائها 

االتجار بالبشر. 

للحظر  الفعال  التطبيق  لضمان  وفورية  صارمة  تدابير  اعتماد  على  بقوة  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢١
القانوني لزواج ا<طفال. وبصورة خاصة، ينبغي للدولة الطرف ما يلي:

(أ)       ضمان مساءلة جميع الضالعـين فـي بيـع الفتيـات <غـراض الـزواج القســــري واxيــذاء الجنســـــــي   
واالستغالل الجنسي، وإنزال عقوبات بهم تتناسب مع جسامة الجريمة؛

(ب)     وضع نظام فعال وتنفيذه بالتعاون مع بلدان الجوار من أجل منع بيع الفتيات <غراض الزواج المبكر   
أو القسري.

أطفال السياحة بدافع ممارسة الجنس مع 

إجراءات  أو  تشريعات  أي  اعتماد  لعدم  تأسف  لكنها   ،(١٩٩٨ لعام   ٢٠ السياحة (رقم  قانون  اللجنة  تالحظ   -٢٢
محددة من أجل منع ظاهرة السياحة بدافع ممارسة الجنس مع أطفال، ا¦خذة في الزيادة في الدولة الطرف، 

ومكافحتها بشكل كامل.

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان اتخاذ تدابير فاعلة من أجل منع السياحة بدافع ممارسة الجنس   -٢٣
على  الدعوة  مجال  في  أنشطة  تنّفذ  أن  أيض�  الطرف  للدولة  وينبغي  فعالة.  بصورة  ومكافحتها  ا<طفال  مع 
تنشر  وأن  ا<طفال،  مع  الجنس  ممارسة  بدافع  السياحة  عن  الناجمة  الضارة  ا¦ثار  لتبيان  السياحة  صناعة  صعيد 
تشجع  وأن  السياحة،  ووكاالت  السفر  وكالء  أوساط  في  واسع  نطاق  على  السياحة  <خالقيات  العالمية  المدونة 

تلك الشركات على توقيع مدونة قواعد السلوك لحماية ا<طفال من االستغالل الجنسي في السفر والسياحة.

حظر بيع اoطفال واستغاللهم في المواد اsباحية وفي البغاء، والمسائل   -Sسادس
ذات الصلة (المادة 3، والفقرتان 2 و3 من المادة 4، والمواد 5 و6 و7)

أو الجزائية القائمة القوانين واللوائح الجنائية 

بعض  إدراج  رغم  بعد،  بالكامل  االختياري  للبروتوكول  تمتثل  لم  الطرف  الدولة  أن  بقلق  اللجنة  تالحظ   -٢٤
جسم  بأعضاء  االنتفاع  وقانون   ٢٠٠٩ لعام   ٩ رقم  بالبشر  االتجار  منع  قانون  مثل  الوطنية،  القوانين  في  أحكامه 

اxنسان رقم ٢٣ لعام ١٩٧٧. وبصورة خاصة، تالحظ اللجنة بقلق ما يلي:

ـ³ن قانــون العقــــوبات تعريف� واضــــح� لجريمة استغالل ا<طفال في البغاء، أو عقوبات  (أ)       عدم تضمـ  
تتناسب مع جسامة الجريمة؛

في  ا<طفال  استغالل  على  تنطبق  التي  العقوبات،  قانون  من   ٣١٠ المادة  في  ازدرائية  عبارات  ورود  (ب)     
بفساد  "المعروفات  من  اعُتبرن  إن  للفتيات  الجنسي  االستغالل  لتبرير  ُتستخدم  أن  يمكن  البغاء، 

ا<خالق"؛

الحيازة  تجريم  أو  اxباحية  المواد  في  ا<طفال  استغالل  جريمة  إلى  محدد  بشكل  اxشارة  عدم  (ج)      
المواد  ببيع  تتعلق  التي  العقوبات  قانون  من   ٣١٩ المادة  في  بأطفال  تتعلق  إباحية  لمواد  الخاصة 

البذيئة أو المفِسدة لlخالق وتوزيعها؛

(د)     عدم تطرق تشريعات الدولة الطرف إلى جميع أشكال بيع ا<طفال الواردة في المادتين ٢ و٣ من   
البروتوكول االختياري، وهي جريمة مشابهة لالتجار با<شخاص لكنها ليست متطابقة معها.

البرتوكول  من  و٣   ٢ للمادتين  بالكامل  ليمتثل  العقوبات  قانون  تنقح  أن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢٥
االختياري. وبصورة خاصة، ينبغي للدولة الطرف ما يلي:

من  ٢(ب)  المادة  عليه  نصت  كما  البغاء  في  ا<طفال  الستغالل  تعريف�  العقوبات  قانون  تضمين  (أ)       
البروتوكول االختياري، وضمان أن القانون ينص على عقوبات مناسبة للجريمة ويفرضها؛

(ب)     إزالة جميع ا<حكام االزدرائية من قانون العقوبات دون إبطاء، وضمان أن القانون ينص على عقوبات   
تتناسب مع جسامة الجريمة وال يتيح أي أعذار لمرتكبي الجرائم؛

تتعلق  التي  اxباحية  المواد  حيازة  مجرد  تجريم  وضمان  العقوبات،  قانون  من   ٣١٩ المادة  تعديل  (ج)      
بأطفال؛

(د)       تعريف جميع أشكال بيع ا<طفال وتجريمها على النحو السليم.  

المالحقة القضائية

يساور اللجنة قلق بالغ إزاء التقارير العديدة التي تفيد بإجبار الفتيات الالجئات السوريات على البغاء.  -٢٦

في  البغاء  على  ُأجبرن  الالتي  الفتيات  xنقاذ  فاعلية  أكثر  تدابير  اتخاذ  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢٧
تقريرها  في  تورد  أن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  وتحث  العدالة.  إلى  الجرائم  هذه  مرتكبي  وإحالة  الطرف  الدولة 
ولوحقوا  عليهم  القبض  ُألقي  الذين  ا<شخاص  عدد  عن  تفصيلية  معلومات  االتفاقية  بموجب  المقدم  المقبل 

قضائي� وُأحيلوا إلى العدالة وأدينوا، فضًال عن العقوبات التي ُأنِزلت بهم.

مسؤولية اoشخاص االعتباريين 

االتجار  منع  قانون  من   ١١ المادة  بموجب  االعتباريين  ا<شخاص  بمسؤولية  تعترف  الدولة  أن  اللجنة  تالحظ   -٢٨
بالبشر رقم ٩ لعام ٢٠٠٩، لكن القلق يساورها <ن القوانين ال تنص صراحة على مسؤولية ا<شخاص االعتباريين في 

الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري.

ن الدولة الطرف مسؤولية ا<شخاص االعتباريين الضالعين في أي جرائم مشمولة  توصي اللجنة بأن ُتضمِّ  -٢٩
الجرائم  خطورة  مع  تتناسب  قانونية  عقوبات  تفرض  وأن  صريح،  بشكل  التشريعات  في  االختياري  بالبروتوكول 

المرتَكبة.

الوالية القضائية خارج اsقليم وتسليم المجرمين

تعرب اللجنة عن القلق <ن تشريعات الدولة الطرف ال تزال غير واضحة بشأن فرض واليتها القضائية خارج   -٣٠
الذين  ا<شخاص  تسليم  وإمكانية  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  بجميع  يتعلق  فيما  إقليمها 

يرتكبون جرائم يشملها البروتوكول االختياري.

القضائية  واليتها  فرض  من  نها  تمكِّ المحلية  تشريعاتها  أن  ضمان  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣١
وممارستها خارج إقليمها فيما يتعلق بجميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري. وتوصي اللجنة أيض� بأن 
تستخدم الدولة المادة ٥ من البروتوكول االختياري أساس� قانوني� لتسليم المجرمين في حال عدم وجود اتفاق 

ثنائي.

سابعS- حماية حقوق اoطفال الضحايا (المادة 8، والفقرتان 3 و4 من المادة 9)

التدابير المعتمدة لحماية حقوق اoطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول 
االختياري ومصالحهم

استخدام  تجيز  التي  الجزائية  المحاكمات  أصول  قانون  من   ١٥٩ المادة  أحكام  إلى  بإيجابية  اللجنة  تنظر   -٣٢
اللجنة  لكن  بشهادتهم.  اxدالء  عند  العمر  من  عشرة  الثامنة  يكملوا  لم  الذين  للشهود  حمايًة  الحديثة  التقنية 
تشعر بالقلق إزاء عدم تزويد ا<طفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري بمساعدة قضائية مجانية 

أو دعم من أخصائيين نفسيين واجتماعيين معنيين با<طفال أثناء إجراءات العدالة الجنائية.

في ضوء الفقرة ٣ من المادة ٩ في البروتوكول االختياري، تحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة حماية   -٣٣
وبصورة  عليها.  والشهود  االختياري  البروتوكول  بموجب  المحظورة  الجرائم  ضحايا  لlطفال  كاملة  تشريعية 

خاصة، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

وحماية  والمحاكمة  التحقيق  إجراءات  طيلة  لهم  مراعية  بطريقة  الضحايا  ا<طفال  معاملة  (أ)      
خصوصيتهم؛

واجتماعيين  نفسيين  أخصائيين  من  ودعم  مجانية  قانونية  بمساعدة  الضحايا  ا<طفال  تزويد  (ب)    
معنيين با<طفال أثناء إجراءات العدالة الجنائية؛

وجلسات  القضائية  والمالحقة  التحقيق  أثناء  عليه  والمدعى  الطفل  بين  المباشر  االتصال  تجنب  (ج)      
لعمليات  الفعلي  االستخدام  لضمان  والمالية  والتقنية  البشرية  الموارد  كل  وتوفير  االستماع، 

التحقيق السرية؛

(د)      اتخاذ تدابير قانونية وعملية لكفالة حماية ا<طفال الشهود من ا<عمال االنتقامية.  

تعافي الضحايا وإعادة إدماجهم

غير  المنظمات  اتخذتها  التي  والتدابير   ٢٠٠٧ الثاني/يناير  كانون  في  ا<سري  الوفاق  دار  افتتاح  اللجنة  تالحظ   -٣٤
الحكومية التي سلط تقرير الدولة الطرف الضوء عليها، لكنها تأسف لعدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة 
وتدابير  والنفسي،  البدني  والتعافي  االجتماعي  اxدماج  إعادة  في  المساعدة  صعيد  على  الدولة  مستوى  على 
تيسير الحصول على المعلومات ذات الصلة بهذه الخدمات. وعالوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء النقص في 
إيداع  إلى  يؤدي  ما  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  لضحايا  المخصصة  المباشر  المأوى  خدمات  توفير 

الضحايا ا<طفال في مرافق االحتجاز.

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:  -٣٥

دون  االحتجاز  مرافق  من  االختياري  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  ضحايا  ا<طفال  جميع  إخراج  (أ)       
إبطاء؛

ومساعدة  مالئم  بمأوى  االختياري  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  ضحايا  ا<طفال  تزويد  ضمان  (ب)     
مالئمة من أجل إعادة إدماجهم االجتماعي وتعافيهم البدني والنفسي؛

(ج)      طلب المساعدة التقنية من اليونيسيف والمنظمة الدولية للهجرة في تنفيذ هذه التوصيات.  

ثامنS- المساعدة والتعاون على الصعيد الدولي (المادة 10)

االتفاقات المتعددة اoطراف والثنائية واsقليمية

تواصل  أن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تشجع  االختياري،  البروتوكول  من   ١٠ المادة  من   ١ الفقرة  ضوء  في   -٣٦
تعزيز التعاون الدولي عن طريق ترتيبات متعددة ا<طراف وإقليمية وثنائية، وبخاصة مع بلدان الجوار، بوسائل منها 
المشمولة  الجرائم  منع  على  القدرة  زيادة  بغية  الترتيبات،  هذه  وتنفيذ  لتنفيذ  الالزمة  وا¦ليات  اxجراءات  تعزيز 

بالبروتوكول االختياري والكشف عنها والتحقيق فيها ومالحقة المسؤولين عن أي منها قضائي� ومعاقبتهم.

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعاونها مع وكاالت ا<مم المتحدة وبرامجها، مثل منظمة   -٣٧
إلى  تهدف  تدابير  وتنفيذ  وضع  في  الحكومية،  غير  المنظمات  عن  فضًال  للطفولة (اليونيسيف)،  المتحدة  ا<مم 

تنفيذ البروتوكول االختياري بصورة فعالة.

تاسعS- المتابعة والنشر

التوصيات،  لهذه  الكامل  التنفيذ  لضمان  الالزمة  التدابير  جميع  الطرف  الدولة  تتخذ  بأن  اللجنة  توصي   -٣٨
بوسائل منها إحالتها إلى الملك والوزارات الحكومية المعنية والبرلمان والسلطات الوطنية والمحلية، فضًال عن 

المحكمة العليا، للنظر فيها على النحو الالزم واتخاذ مزيد من اxجراءات بشأنها.

الطرف  الدولة  قدمتها  التي  الخطية  والردوُد  التقريُر  واسع  نطاق  على  ُيتاح  بأن  اللجنة  وتوصي   -٣٩
والمالحظات الختامية ذات الصلة التي اعتمدتها اللجنة، بما في ذلك عن طريق اxنترنت، للناس عامة ولمنظمات 
المجتمع المدني ومجموعات الشباب والفئات المهنية وا<طفال، بغية إثارة النقاش بشأن البروتوكول االختياري 

والتوعية به وتنفيذه ورصده.

عاشر�- التقرير المقبل

عمًال بالفقرة ٢ من المادة ١٢ من البروتوكول االختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تورد مزيد� من   -٤٠
المعلومات عن تنفيذ البروتوكول االختياري في تقريرها الدوري المقبل الذي سُيقدم عمًال بالمادة ٤٤ من اتفاقية 

حقوق الطفل.

ثالثS-  تدابير التنفيذ العامة

التنسيق

وزارة  وأن  االختياري  البروتوكول  تنفيذ  عن  الرئيسية  المسؤولية  تتحمل  الدفاع  وزارة  أن  اللجنة  تالحظ   -٥
مكلفة  هيئة  وجود  عدم  إزاء  يساورها  القلق  ولكن  الصدد،  ذلك  في  أيض�  المسؤولية  من  شيئ�  تتحّمل  الداخلية 

بتنسيق التنفيذ الشامل والفعال للبروتوكول االختياري في عموم الدولة الطرف.

البروتوكول  تنفيذ  عن  الكلية  بالمسؤولية  ُيكلف  حكومي  كيان  تعيين  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٦
االختياري، وعلى إنشاء آلية مؤسسية لتنسيق تنفيذ البروتوكول االختياري على نحو فعال فيما بين الوزارات وغيرها 

من الكيانات الحكومية والشركاء الحكوميين.

تخصيص الموارد

تأسف  لكنها  لالجئين،  المساعدة  تقديم  أجل  من  ضخمة  موارد  تنفق  الطرف  الدولة  أن  اللجنة  تالحظ   -٧
لعدم توفر معلومات عن مخصصات الميزانية المرصودة لتنفيذ البروتوكول االختياري.

توصي اللجنة بأن ترصد الدولة الطرف مخصصات ميزانية كافية لتنفيذ البروتوكول االختياري على وجه   -٨
التحديد.

النشر والتوعية

المصلحة  أصحاب  على  وتوزيعه  الرسمية  الجريدة  في  االختياري  البروتوكول  نشر  اللجنة  تالحظ   -٩
المتخذة  التدابير  كفاية  لعدم  تأسف  لكنها  االختياري،  البروتوكول  يشملها  التي  المجاالت  في  المتخصصين 
للجرائم  ضحايا  ا<طفال  وقوع  إلى  تؤدي  قد  التي  وا<خطار  اxبالغ،  آليات  سيما  وال  وأحكامه،  بمبادئه  للتوعية 

المشمولة بالبروتوكول االختياري، وهو ما اعترفت به الدولة الطرف نفسها.

توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف نشر مبادئ البروتوكول االختياري وأحكامه على نطاق واسع بين   -١٠
الناس عامة وبين ا<طفال وأسرهم.

التدريب

ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لوضع برامج لتدريب أفراد القوات المسلحة والشرطة،   -١١
وxذكاء الوعي بحقوق اxنسان والقانون الدولي اxنساني بين أفراد قواتها ا<منية. لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم 

تلقي فئات أخرى من المهنيين ذوي الصلة تدريب� مناسب� على أحكام البروتوكول االختياري.

ا<طفال،  بشؤون  ُيعنون  الذين  للمهنيين  االختياري  البروتوكول  أحكام  على  تدريب  بتوفير  اللجنة  توصي   -١٢
والقضاة  والمحامين  والشرطة  الدولية  السالم  حفظ  قوات  وأفراد  الهجرة  وسلطات  المعلمين  سيما  وال 

والعاملين في المجال الطبي وا<خصائيين االجتماعيين والصحفيين.

البيانات

بنزاعات  متأثرة  بلدان  من  قادمين  الطرف  الدولة  في  الالجئين  ا<طفال  من  كبير  عدد  وجود  إلى  نظر�   -١٣
مسلحة، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود نظام مركزي لجمع البيانات من أجل تحديد هوية وتسجيل جميع 
ا<طفال الالجئين في ا<راضي الخاضعة لوالية الدولة الطرف القضائية الذين ُيحتمل أن يكونوا ُجندوا في أعمال 

عدائية في الخارج أو اسُتخدموا فيها.

هوية  وتحديد  تسجيل  أجل  من  البيانات  لجمع  مركزي�  نظام�  الطرف  الدولة  تنشئ  بأن  اللجنة  توصي   -١٤
أو  الخارج  في  عدائية  أعمال  في  ُجندوا  يكونوا  أن  ُيحتمل  الذين  القضائية  لواليتها  الخاضعين  ا<طفال  جميع 
اسُتخدموا فيها. وتوصي اللجنة أيض� بأن تضمن الدولة الطرف جمع� سليم� للبيانات الخاصة با<طفال الالجئين 
أمور  جملة  حسب  البيانات  جميع  تصنيف  وينبغي  الممارسات.  هذه  لمثل  ضحايا  وقعوا  الذين  اللجوء  وملتمسي 
الزمنية  المدة  عن  فضًال  االقتصادية،  االجتماعية  والخلفية  اxثني  وا<صل  والجنسية  والسن  الجنس  منها 

الستخدام الطفل.

رابعS- الوقاية

التجنيد الطوعي

تالحظ اللجنة عدم وجود متطوعين في القوات المسلحة في الدولة الطرف. ولكنها تعرب عن قلقها   -١٥
إزاء المادة ٢/١٢ من قانون ا<من العام التي تجيز تعيين ا<شخاص الذين يزيد عمرهم عن السابعة عشرة ضباط� 

في ا<من العام.

ثمانية  إلى  وترفعه  العام  ا<من  لضباط  الطوعي  التجنيد  سن  الطرف  الدولة  تراجع  بأن  اللجنة  توصي   -١٦
عشرة سنة من أجل تعزيز حماية ا<طفال وتدعيمها عن طريق اعتماد معيار قانوني أعلى بشكل عام.

التثقيف في مجاَلي حقوق اsنسان والسالم

ومفاهيم  السالم  مجاَلي  في  التثقيف  xدماج  الطرف  الدولة  تتخذها  التي  بالمبادرات  اللجنة  ترحب   -١٧
اxنسان  حقوق  مجاَلي  في  التثقيف  إدراج  لعدم  تأسف  لكنها  المدرسية.  المناهج  في  اxنساني  الدولي  القانون 
والسالم، وكذلك المعرفة بالبروتوكول االختياري، كجزء إلزامي في مناهج التعليم االبتدائي والثانوي وفي برامج 

تدريب المعلمين.

توصي اللجنة بأن تدمج الدولة الطرف التثقيف اxلزامي في مجاَلي حقوق اxنسان والسالم في مناهج   -١٨
جميع المدارس، بما فيها المدارس العسكرية، مع اxشارة بشكل خاص إلى البروتوكول االختياري.

خامسSً- الحظر والمسائل ذات الصلة

التشريعات واللوائح الجنائية النافذة

تالحظ اللجنة تعليق االستدعاء إلى الخدمة الوطنية حتى إشعار الحق، لكنها تعرب عن القلق إزاء التباين   -١٩
السن  تتراوح  إذ  الطرف،  الدولة  تشريعات  عليه  تنص  كما  المسلحة  القوات  في  اxلزامي  للتجنيد  الدنيا  السن  في 
المسلحة  القوات  لتجنيد  صريحين  وتجريم  حظر  وجود  لعدم  أيض�  القلق  اللجنة  ويساور  سنة.  و١٨   ١٥ بين  الدنيا 
الشركات  ولتشغيل  العدائية،  ا<عمال  في  واستخدامهم  ا<طفاَل  للدولة  التابعة  غير  المسلحة  والجماعات 
ا<منية الخاصة ا<طفاَل واستخدامهم. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك <ن التشريعات في الدولة الطرف ال تحدد 
للمحكمة  ا<ساسي  روما  نظام  في  طرف  ا<ردن  أن  مع  حرب،  جريمة  بوصفه  سنة   ١٥ سن  دون  ا<طفال  تجنيد 

الجنائية الدولية.

تحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء مراجعة شاملة لتشريعاتها من أجل مواءمتها بالكامل مع مبادئ   -٢٠
البروتوكول االختياري وأحكامه، وال سيما:

للدولة  التابعة  غير  المسلحة  والجماعات  المسلحة  القوات  لتجنيد  صريحين  وتجريم  حظر  فرض  (أ)       
ا<طفاَل  الخاصة  ا<منية  الشركات  ولتشغيل  العدائية،  ا<عمال  في  واستخدامهم  ا<طفاَل 

واستخدامهم؛

(ب)     ضمان أن جريمة التجنيد غير القانوني لlطفال على يد القوات المسلحة والجماعات المسلحة غير   
التابعة للدولة تنطبق في زمن السلم وزمن الحرب على السواء؛

(ج)      تحديد تجنيد ا<طفال دون سن ١٥ سنة بوصفها جريمَة حرب ومعاقبة مرتكبيها؛  

الخاصة  وا<منية  العسكرية  الشركات  على  ل¯شراف  محلية  تنظيمية  تشريعات  اعتماد  ضمان  (د)     
ومساءلتها، وتنفيذ هذه التشريعات.

تجنيد الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة اoطفاَل واستخدامها لهم

الالجئين  ا<طفال  السورية  المسلحة  الجماعات  بتجنيد  تفيد  التي  التقارير  إزاء  بالغ  قلق  عن  اللجنة  تعرب   -٢١
السوريين من مخيمات الالجئين في الدولة الطرف واستخدامهم في أدوار قتالية وأدوار داعمة في آن واحد.

تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع تدابير فعالة بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة من أجل   -٢٢
لتلك  وتحقيق�  المسلحة.  النزاعات  في  لُيستخدموا  مجاورة  بلدان  إلى  وإرسالهم  تجنيدهم  من  ا<طفال  حماية 
الغاية، ينبغي للدولة الطرف أن تنظم حمالت توعية بشأن وضع ا<طفال الذين ُيزج بهم في النزاعات المسلحة، 
مخيمات  في  يعيشون  الذين  للمراهقين  مالئمة  وترفيهية  تعليمية  أنشطة  توفير  أجل  من  جهودها  تكثف  وأن 

الالجئين كوسيلة تمنع على نحو فعال تجنيدهم على يد الجماعات المسلحة.

الوالية القضائية خارج اsقليم

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إنشاء والية قضائية خارج إقليمها وممارسة تلك الوالية فيما   -٢٣
الصلة  ذات  الدولية  الصكوك  أيض�  ذلك  في  تراعي  وأن  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  بجميع  يتعلق 

التي هي طرف فيها، بما فيها نظام روما ا<ساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

 

تسليم المجرمين

المشمولة  الجرائم  مرتكبي  لتسليم  المزدوج  التجريم  شرط  الطرف  الدولة  تلغي  بأن  اللجنة  توصي   -٢٤
ذات  الثنائية  وإجراءاتها  معاهداتها  جميع  في  بالكامل  الجرائم  هذه  إدماج  تضمن  وبأن  االختياري،  بالبروتوكول 

الصلة.

سادسS- الحماية والتعافي وإعادة اsدماج 

التدابير المتخذة لحماية حقوق اoطفال الضحايا

تعرب اللجنة عن القلق إزاء كثرة حاالت اxعادة القسرية والترحيل لlسر وا<طفال الفلسطينيين الفارين   -٢٥
من النزاع في الجمهورية العربية السورية على مدار السنوات الثالث الماضية.

الكاملة لlطفال الفلسطينيين وأسرهم الفارين  الحماية  الدولة الطرف على ضمان توفير  تحث اللجنة   -٢٦
الرفض  عدم  ذلك  في  بما  القسرية،  اxعادة  عدم  بمبدأ  الكامل  التقيد  وضمان  السورية،  العربية  الجمهورية  من 
من  وأسرهم  اللجوء  وملتمسي  الالجئين  ا<طفال  جميع  تمّكن  تضمن  أن  الطرف  للدولة  وينبغي  الحدود.  عند 

الحصول على إجراءات منصفة وفعالة لتحديد وضعهم، دون تمييز.

أجل التعافي البدني والنفسي وإعادة اsدماج االجتماعي تقديم المساعدة من 

لكنها  السوريين،  الالجئين  ا<طفال  إلى  الطرف  الدولة  تقدمها  التي  الهائلة  بالمساعدات  اللجنة  تعترف   -٢٧
أن  ُيحتمل  اللجوء الذين  وملتمسي  الالجئين  ا<طفال  هوية  لتحديد  كاٍف  اهتمام  إيالء  عدم  بالغ إزاء  بقلق  تشعر 
محدودية  إزاء  أيض�  قلق  اللجنة  ويساور  بالنزاع.  مرتبطة  صدمات  إلى  تعرضوا  أو  النزاع  في  شاركوا  يكونوا 
المساعدة على التعافي البدني والنفسي التي تلقاها ا<طفال السوريون الذين يعانون من ضيق شديد وإعاقات 
حسية أو ذهنية أو عقلية نتيجة تعرضهم للعنف والمحن المرتبطة بالحرب في الجمهورية العربية السورية أو 

مشاهدتهم لها. 

توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تدريب� منهجي� على التحديد المبكر لهوية ا<طفال الذين ُيحتمل   -٢٨
العاملين  وخاصة  أجلهم،  من  أو  ا<طفال  مع  العاملين  المهنيين  جميع  إلى  به  تأثروا  أو  النزاع  في  شاركوا  أنهم 
للدولة  وينبغي  والطب.  التعليم  مجالي  في  والعاملين  الجيش،  وأفراد  الهجرة،  ودوائر  الحدودية  النقاط  في 
أن  ُيحتمل  الذين  اللجوء  وملتمسي  الالجئين  ا<طفال  إلى  المقدمين  والدعم  المساعدة  تعزز  أن  أيض�  الطرف 
يكونوا شاركوا في النزاع أو تعرضوا إلى الصدمة والتشريد المرتبطين بالنزاع، وتزويدهم بدعم ومساعدة خاصة، 
بطرق منها طلب المساعدة من الشركاء الدوليين والوكاالت الدولية من أجل وضع برامج لتعافي هؤالء ا<طفال 

البدني والنفسي.

سابعS- المساعدة والتعاون الدوليان 

التعاون الدولي

الخاصة  والممثلة  ا<حمر  للصليب  الدولية  اللجنة  مع  تعاونها  الطرف  الدولة  تواصل  بأن  اللجنة  توصي   -٢٩
منظمة  مع  أكبر  بشكل  التعاون  إمكانية  في  تنظر  وأن  وتعززه،  المسلح  والنزاع  با<طفال  المعنية  العام  لlمين 

ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وغيرها من كيانات ا<مم المتحدة في تنفيذ البروتوكول االختياري.

ثامنS- المتابعة والنشر

التوصيات،  لهذه  الكامل  التنفيذ  لضمان  الالزمة  التدابير  جميع  الطرف  الدولة  تتخذ  بأن  اللجنة  توصي   -٣٠
بوسائل منها إحالتها إلى البرلمان والوزارات المعنية، بما فيها وزارة الدفاع، والمحكمة العليا والسلطات المحلية 

للنظر فيها على النحو الالزم واتخاذ مزيد من اxجراءات بشأنها.

وتوصي اللجنة بأن ُيتاح التقرير ا<ولي والردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف والمالحظات الختامية   -٣١
ولمنظمات  عامة  للناس  اxنترنت،  طريق  عن  ذلك  في  بما  واسع،  نطاق  على  اللجنة  اعتمدتها  التي  الصلة  ذات 
المجتمع المدني ومجموعات الشباب والفئات المهنية وا<طفال، بغية إثارة النقاش بشأن البروتوكول االختياري 

والتوعية به وتنفيذه ورصده.

تاسعS- التقرير المقبل

عمًال بالفقرة ٢ من المادة ٨ من البروتوكول االختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تورد مزيد� من   -٣٢
المعلومات عن تنفيذ البروتوكول االختياري وهذه المالحظات الختامية في تقريرها الدوري المقبل الذي سُيقدم 

عمًال بالمادة ٤٤ من اتفاقية حقوق الطفل.

(NCFA) تم النشر من قبل المجلس الوطني لشؤون ا<سرة
من خالل المساعدة الفنية والماليةالتي قدمتها منظمة ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسف)

اoردن : المالحظات الختامية
والتوصيات

اللجنة الدولية لحقوق الطفل

(١٥)

والبروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل والمعنية ببيع ا<طفال، واستغالل ا<طفال في البغاء، واستخدام 
ا<طفال في المواد اxباحية في اجتماعيها رقم ١٨٧٩ و١٨٧٨ (انظر CRC/C/SR. ١٨٧٩) اللذين تم عقدهما في ٢٧ أيار 

من عام ٢٠١٣، وتم اعتماده في االجتماع رقم ١٩٠١ الذي تم عقده في ١٣ حزيران من عام ٢٠١٤.

الرابع  الدوريين  للتقريرين  الجامع  بالتقرير  المتعلقة   - الختامية  والتوصيات  المالحظات  نشر  من  الغرض  إن 
بإشراك  والمتعلقة  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياريين  البروتوكولين  بموجب  ا<ولية  والتقارير  والخامس 
إنتاج  في  ا<طفال  واستخدام  البغاء،  في  ا<طفال  واستغالل  ا<طفال،  وبيع  المسلحة،  النزاعات  في  ا<طفال 
والبرلمانيون  الحكومية،  الوكاالت  ذلك  في  بما  المعنية  المؤسسات  جميع  أن  من  التأكد  هو  اxباحية -  المواد 
الموكل  الدور  يلعبون  وا<طفال  المدني،  والمجتمع  المتحدة،  ا<مم  ووكاالت  الحكومية،  غير  والمنظمات 
حياة  على  إيجابي  تأثير  بالتالي  لهم  وكان  الختامية،  والتوصيات  للمالحظات  الفعال  التنفيذ  ضمان  في  إليهم 
مجال  في  النظر  مسؤولية  المعنية  المؤسسات  وتتحمل  ا<ردن.  في  الطفل  حقوق  واوضاع  ا<طفال 
مسؤولياتهم، وخبراتهم، زمعارفهم، ولعب الدور المنوط بکل منهم من أجل ضمان تنفيذ هذه المالحظات 

والتوصيات الختامية.

اتفاقية حقوق الطفل
Distr.: Generalا<مم المتحدة

8 July 2014
Original: English

لجنة حقوق الطفل
المالحظات الختامية على التقرير المقدم من اoردن بموجب الفقرة 1 من المادة 12 من 
البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع اoطفال واستغالل اoطفال في 

البغاء وفي المواد اsباحية@

نظرت اللجنة في التقرير ا<ولي لlردن (CRC/C/OPSC/JOR/١) في جلستها ١٨٧٨ المعقودة في ٢٧ أيار/مايو   -١
 ١٣ في  المعقودة   ١٩٠١ جلستها  في  التالية  الختامية  المالحظات  واعتمدت   ،(١٨٧٨.CRC/C/SR الوثيقة  (انظر   ٢٠١٤

حزيران/يونيه ٢٠١٤.

أوًال- مقدمة

CRC/C/OPSC/-) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها ا<ولي وبردودها الخطية على قائمة القضايا  -٢
JOR/Q/١/Add.١). وتعرب عن تقديرها للحوار البّناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

وتذّكر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه المالحظات الختامية ينبغي أن ُتقرأ مقترنة بالمالحظات الختامية   -٣
والخامس  الرابع  للتقريرين  الجامع  الطرف  الدولة  بتقرير  يتعلق  فيما   ٢٠١٤ حزيران/يونيه   ١٣ في  اعُتمدت  التي 
البروتوكول  بموجب  المقدم  ا<ولي  وبتقريرها   ،(٤-٥/CRC/C/JOR/CO) الطفل  حقوق  اتفاقية  بموجب  المقدم 

.(١/CRC/C/OPAC/JOR/CO) االختياري بشأن اشتراك ا<طفال في المنازعات المسلحة

ثانيS- مالحظات عامة

الجوانب اsيجابية

ترحب اللجنة باعتماد قانون منع االتجار بالبشر رقم ٩ لعام ٢٠٠٩.  -٤

وترحب اللجنة كذلك بالتقدم المحرز في إنشاء المؤسسات واعتماد الخطط والبرامج الوطنية التي تيسر   -٥
تنفيذ البروتوكول االختياري، بما في ذلك:

إنشاء أفرقة وطنية لحماية ا<سرة؛ (أ)   

االستراتيجية الوطنية لمنع االتجار بالبشر التي أطِلقت في آذار/مارس ٢٠١٠؛ (ب)   

إنشاء وحدات مكافحة االتجار بالبشر. (ج)   

ثالثS- البيانات

جمع البيانات

 ،٢٠١٢ نيسان/أبريل  في  الجنائي  البحث  xدارة  تابعة  بالبشر  االتجار  لمكافحة  وحدة  إنشاء  اللجنة  تالحظ   -٦
وتكليفها بتسجيل جميع حاالت االتجار بالبشر وجميع البيانات ذات الصلة، وتالحظ توقيع مذكرة تفاهم لتدريب 
الدولة  إنشاء  عدم  إزاء  بالقلق  تشعر  لكنها  العاملين،  ا<طفال  عن  البيانات  جمع  وسائل  على  العمل  مفتشي 

الطرف نظام� لجمع البيانات عن جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري.

اتفاقية حقوق الطفل
Distr.: Generalا<مم المتحدة

7 July 2014
Arabic
Original: English

لجنة حقوق الطفل
المالحظات الختامية المتعلقة بالتقرير المقدم من اoردن بموجب الفقرة 1 من المادة 8 من 
البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك اoطفال في المنازعات المسلحة@

نظرت اللجنة في التقرير ا<ولي لlردن (CRC/C/OPAC/JOR/١) في جلستها ١٨٧٩ المعقودة في ٢٧ أيار/مايو   -١
٢٠١٣، واعتمدت المالحظات الختامية التالية في جلستها ١٩٠١ المعقودة في ١٣ حزيران/يونيه ٢٠١٤.

أوًال- مقدمة

CRC/C/OPAC/-) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها ا<ولي وردودها الخطية على قائمة المسائل  -٢
JOR/Q/١/Add.١). وُتعرب عن تقديرها للحوار البّناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

وتذّكر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه المالحظات الختامية ينبغي أن ُتقرأ مقترنة بالمالحظات الختامية   -٣
التي اعتمدتها اللجنة في ١٣ حزيران/يونيه ٢٠١٤ فيما يتعلق بتقرير الدولة الطرف الجامع للتقريرين الرابع والخامس 
البروتوكول  بموجب  المقدم  ا<ولي  وبالتقرير   ،(٤-٥/CRC/C/JOR/CO) الطفل  حقوق  اتفاقية  بموجب  المقدم 
CRC/C/OP-) باحيةxاالختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع ا<طفال واستغالل ا<طفال في البغاء وفي المواد ا

.(١/SC/JOR/CO

ثانيS-  مالحظات عامة

الجوانب اsيجابية

ترحب اللجنة بمختلف التدابير اxيجابية المتخذة في المجاالت المتصلة بتنفيذ البروتوكول االختياري، وال   -٤
سيما بما يلي:

(أ)      الجهود الهائلة التي تبذلها الدولة الطرف من أجل استيعاب آالف الالجئين السوريين، بمن فيهم   
بتكلفة  أو  مجان�  العامة  الخدمات  من  كثير  على  الحصول  من  وتمكينهم  أراضيها،  في  ا<طفال، 

زهيدة؛

(ب)     كون ا<ردن أول بلد في الشرق ا<وسط تقّيد بالمهلة التي حددتها اتفاقية حظر استعمال وتخزين   
وإنتاج ونقل ا<لغام المضادة لlفراد وتدمير تلك ا<لغام، وأعلن خلّوه من ا<لغام ا<رضية في عام 

٢٠١٢؛

(ج)     مبادرة أجيال السالم العالمية التي أطلقها ا<مير فيصل بن الحسين من ا<ردن عام ٢٠٠٧، وهدفها   
في  الناس  بين  للتقريب  الرياضة  استخدام  على  العالم  أنحاء  جميع  من  شابة  قيادات  تدريب 

المجتمعات التي تشهد نزاعات.

اتفاقية حقوق الطفل
Distr.: Generalا<مم المتحدة

7 July 2014
Arabic
Original: English

المملكة ا<ردنية الهاشمية
رقم اxيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية

(٢٠١٧/10/٥٢٩٨)
يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى 

مصنفه وال يعّبر هذا المصنف عن رأي دائرة المكتبة 
الوطنية أو أي جهة حكومية أخرى



التمهيد: المقدمـــة :

وقعت حكومة المملكة ا<ردنية الهاشمية على اتفاقية ا<مم المتحدة لحقوق الطفل بتاريخ ٢٩  آب من عام ١٩٩٠ 
وصادقت عليها بتاريخ ٢٤  أيار من عام ١٩٩١. وعليه تلتزم حكومة المملكة بتقديم تقرير دوري كل خمس سنوات 
إلى لجنة ا<مم المتحدة لحقوق الطفل في جنيف/ سويسرا، وقد نظرت هذه اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين 
الدوريين الرابع والخامس لlردن في اجتماعيها رقم ١٨٧٧ و١٨٧٨ (انظر CRC/C/SR.١٨٧٧ & ١٨٧٨) اللذين عقدا بتاريخ ٢٦ 
و ٢٧ أيار من عام ٢٠١٤، وتم اعتمادهما في اجتماعها رقم ١٩٠١ الذي عقد بتاريخ  ١٣ حزيران من عام ٢٠١٤، ودعت اللجنة 
أن  على   ،٢٠١٩ عام  من  حزيران   ٢٢ في  السادس  الدوري  تقريرها  تقديم  إلى  الهاشمية  ا<ردنية  المملكة  حكومة 
والخامس،  الرابع  الدوريين  للتقريرين  الختامية  المالحظات  بمتابعة  المتعلقة  المعلومات  التقرير  هذا  يتضمن 
باxضافة إلى ذلك نظرت اللجنة في التقارير ا<ولية لlردن في البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل والتي 
ببيع  المتعلقة  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري  والبروتوكول  المسلحة  النزاعات  في  ا<طفال  بإشراك  تتعلق 
ا<طفال، واستغالل ا<طفال في البغاء، واستخدام ا<طفال في إنتاج المواد اxباحية في اجتماعيها رقم ١٨٧٩ و١٨٧٨ 
(انظر CRC/C/SR.١٨٧٩) اللذين عقدا بتاريخ  ٢٧ أيار من عام ٢٠١٣، وتم اعتماده في اجتماع رقم ١٩٠١ الذي عقد بتاريخ ١٣ 
حزيران من عام ٢٠١٤، وقد أوصت اللجنة بأن تتخذ الدولة جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في 
المالحظات الختامية المتعلقة بالتقرير الدوري الجامع للتقريرين الرابع والخامس والبروتوكولين االختياريين تنفيذا 
من  المزيد  واتخاذ  المالئم  النحو  على  فيها  للنظر  المعنية  الجهات  إلى  إحالتها  منها  إجراءات  عدة  طريق  عن  تاما 

اxجراءات المتعلقة بها.

كما أوصت اللجنة  بنشر التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس والمالحظات والتوصيات الختامية على 
شبكة  طريق  عن  النشر  الحصر  ال  المثال  سبيل  على  تشمل  طرق  عبر  ذلك  يكون  وأن  الدولة،  بلغات  واسع  نطاق 
الشباب،  ومجموعات  اxعالم،  ووسائل  والمنظمات،  المدني  وللمجتمع  الجمهور،  لعامة  واxتاحة  االنترنت، 
عليهما،  والتعرف  االختياريين،  وبروتوكوليها  االتفاقية  مناقشة  أجل  من  وا<طفال،  المهنية،  والمجموعات 

وتنفيذهما ورصدهما.

اهداف  تحقيق  الى  الرامية  الجهود  بمتابعة   (NCFA) ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  قانون  عليه  نص  لما  ووفقا 
االردنية  المملكة  صادقت  التي  والشباب  واالطفال  والمراة  االسرة  بشؤون  المتعلقة  الدولية  واالتفاقيات  المواثيق 
والتوصيات  المالحظات  تنفيذ  متابعة   وضمان  الطفل  حقوق  التفاقية  الدورية  التقارير  بإعداد  عليها،   الهاشمية 
تنفيذ  لمتابعة  شاملة  عمل  خطة  بوضع  المجلس  قام  الدولية،   الطفل  حقوق  لجنة  عن  الصادرة  الختامية 
اxقليمي  المكتب  من  فنية  وبمساعدة  لlردن،   ا<خير  الدوري  بالتقرير  المتعلقة  الختامية  والتوصيات  المالحظات 
المتعلقة  الختامية  والتوصيات  المالحظات  آخر  حول  الوعي  لنشر  تشاورية  عملية  بدأت  ا<ردن،  في  لليونيسف 
بالتقرير الدوري الجامع للتقريرين الرابع والخامس لlردن، وتم وضع خطة عمل شاملة للمتابعة في ضوء توصيات 
لنشر  المتابعة  عمل  خطة  من  جزء�  الختامية  والتوصيات  المالحظات  يشمل  الذي  التقرير  هذا  ويعد  اللجنة. 

المالحظات والتوصيات الختامية على نطاق واسع في جميع أرجاء المملكة.

يلتزم المجلس الوطني لشؤون ا<سرة (NCFA) بنشر الوعي حول حقوق الطفل على نطاق واسع، وسوف يساعد 
الوطني  المجلس  سيتابع  كما  الهدف.  هذا  تحقيق  في  الختامية  والتوصيات  بالمالحظات  المختص  التقرير  هذا 

لشؤون ا<سرة، المالحظات والتوصيات الختامية التفاقية ا<مم المتحدة لحقوق الطفل وبروتوكوليها االختياريين 
المالحظات  توزيع  وسيتم   .٢٠١٩ عام  من  حزيران  شهر  في  تسليمه  المقرر  السادس  الدوري  التقرير  تقديم  قبل 
والمسؤولين،  والصحفيين،  البرلمانيين،  ذلك  في  بما  المعنيين،  جميع  على  واسع  نطاق  على  الختامية  والتوصيات 
الوزارات  مع  دقيقة  متابعة  إجراء  وسيتم  أنفسهم.  وا<طفال  العامة،  والجماهير  المدني،  والمجتمع  والقضاة، 
المعنية على المستوى الوطني وجميع اxدارات المعنية على مستوى المحافظات لضمان اتخاذ الخطوات الالزمة 

على المستوى الوطني من أجل تنفيذ المالحظات والتوصيات الختامية.

لما  اليونسيف  للطفولة/  المتحدة  االمم  لمنظمة  امتنانه  عن   (NCFA) ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  ويعرب 
قدمته من مساعدات فنية مفيدة جد� في المتابعة الفعالة للمالحظات والتوصيات الختامية لضمان بذل الجهات 
جميع   (NCFA) ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  يشكر  كما  الختامية.  والتوصيات  المالحظات  لتنفيذ  المعنية 

المعنيين على اهتمامهم ودعمهم لهذا الجهد لتكون المملكة االردنية الهاشمية بلدا صديقا للطفل .

وا� ولي التوفيق

أمين عام المجلس الوطني لشؤون ا<سرة
فاضل  محمد الحمود

لجنة حقوق الطفل

المالحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس ل7ردن@

جلستيها  في   (٤-٥/CRC/C/JOR) والخامس  الرابع  الدوريين  للتقريرين  الجامع  التقرير  في  اللجنة  نظرت   -١
 ١٩٠١ جلستها  في  واعتمدت،   ،٢٠١٤ أيار/مايو  و٢٧   ٢٦ في  المعقودتين  و١٨٧٨)،   ١٨٧٧.CRC/C/SR (انظر  و١٨٧٨   ١٨٧٧

المعقودة في ١٣ حزيران/يونيه ٢٠١٤، المالحظات الختامية التالية.

أوًال- مقدمة

CRC/C/-) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف التقرير الموحد الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس  -٢
حقوق  لحالة  أفضل  فهم�  أتاحت  التي   ،(١.Add/٤-٥/CRC/C/JOR/Q) القضايا قائمة  على  الخطية  والردود   (٤-٥/JOR
المتعدد  الطرف  الدولة  وفد  مع  دار  الذي  البناء  للحوار  تقديرها  عن  اللجنة  وُتعرب  الطرف.  الدولة  في  الطفل 

القطاعات.  

أحرزته ثانيS- تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي 

ترحب اللجنة باعتماد التدابير التشريعية التالية:  -٣

(أ)       قانون منع االتجار بالبشر رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩؛  

(ب)     قانون الحماية من العنف ا<سري رقم ٦ لسنة ٢٠٠٨؛  

(ج)      قانون حقوق ا<شخاص المعوقين رقم ٣١ لسنة ٢٠٠٧.  

وتالحظ اللجنة مع التقدير أيض� تصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية أو انضمامها إليها:  -٤

في  المسلحة  المنازعات  في  ا<طفال  اشتراك  بشأن  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري  البروتوكول  (أ)        
أيار/مايو ٢٠٠٧؛

(ب)     البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع ا<طفال واستغالل ا<طفال في البغاء وفي   
المواد اxباحية في كانون ا<ول/ديسمبر ٢٠٠٦؛

(ج)      اتفاقية حقوق ا<شخاص ذوي اxعاقة في آذار/مارس ٢٠٠٨؛  

التفاقية  المكمل  وا<طفال،  النساء  وبخاصة  با<شخاص،  االتجار  ومعاقبة  وقمع  منع  بروتوكول  (د)      
ا<مم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في حزيران/ يونيه ٢٠٠٩.

وترحب اللجنة أيض� بالتدابير المؤسسية والسياساتية التالية:  -٥

(أ)        االستراتيجية الوطنية لlشخاص ذوي اxعاقة (٢٠٠٧-٢٠١٥)؛  

(ب)     االستراتيجية الوطنية لمنع االتجار بالبشر التي ُأطِلقت في آذار/مارس ٢٠١٠؛  

(ج)     المؤشرات التي وضعها المجلس الوطني لشؤون ا<سرة الستخدامها كمبادئ توجيهية من أجل   
تعزيز القدرات في مجال رصد تنفيذ االتفاقية.

الخاصة  اxجراءات  إلى  دعوة  أول   ٢٠٠٦ نيسان/أبريل  في  وّجهت  الطرف  الدولة  أن  بارتياح  اللجنة  وتالحظ   -٦
لlمم المتحدة لزيارة البلد.

(5)

ثالثS- دواعي القلق والتوصيات الرئيسية

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44 (6) من االتفاقية)

التوصيات السابقة المقدمة من اللجنة

ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف في تنفيذ المالحظات الختامية التي أبدتها اللجنة في عام ٢٠٠٦ بشأن   -٧
هذه  في  الواردة  التوصيات  بعض  أن  ا<سف  مع  تالحظ  أنها  غير   ،(٣/CRC/C/JOR/CO) الثالث  الدوري  تقريرها 

المالحظات لم ُتنفذ تنفيذ� كامًال.

أو  بالكامل  ُتنفذ  لم  التي  التوصيات  لتنفيذ  الالزمة  التدابير  جميع  الطرف  الدولة  تتخذ  بأن  اللجنة  توصي   -٨
بشكل كاٍف، وتكرر بشكل خاص التوصيات التي قدمتها إلى الدولة الطرف بشأن ما يلي:

جميع  على  الطفل  حقوق  مجال  في  العاملة  والمؤسسات  الهيئات  بين  التنسيق  تعزيز  مواصلة  (أ)       
المستويات بغية ضمان تنفيذ االتفاقية بشكل موحد في جميع المحافظات؛

بشأن  البيانات  جمع  وضمان  ا<طفال،  عن  مركزية  بيانات  قاعدة  بإنشاء  البيانات  جمع  آليات  تعزيز  (ب)     
بجميع  يتعلق  فيما  العمر  منها  معايير  حسب  وتصنيفها  االتفاقية  تغطيها  التي  المجاالت  جميع 
الذين  ا<طفال  وفئات  والريفية،  الحضرية  والمناطق  والجنس،  عشرة،  الثامنة  دون  ا<شخاص 
لصوغ  واستخدامها  االتفاقية  مع  تتسق  مؤشرات  وضع  وينبغي  خاصة.  حماية  إلى  يحتاجون 

سياسات وبرامج تهدف إلى تنفيذ االتفاقية بصورة فعالة؛

(ج)     مواصلة وضع أساليـب مبتكرة ومواتيـة للطفل xذكـاء الوعـي بفحـوى االتفاقيـة ومقاصـدها، وال   
في  المقيمين  ا<طفال  إلى  الوصول  بغية  اxعالم  وسائل  طريق  وعن  المحلي  الصعيد  على  سيما 

أنأى المناطق في البلد؛

(د)      مواصلة تعزيز جهودها الرامية إلى توفير مستوى مناسب ومنهجي من التدريب و/أو التوعية في   
والمحامين،  كالقضاة،  و<جلهم،  ا<طفال  مع  العاملة  المهنية  للفئات  الطفل  حقوق  مجال 
والمؤسسات،  المدارس  ومديري  والمعملين،  الصحيين،  والعاملين  القانون،  إنفاذ  وموظفي 

وا<خصائيين االجتماعيين، ورجال الدين، وقادة المجتمعات المحلية، فضًال عن الصحفيين؛

(ه)     ضمان حصول المؤسسة الوطنية لحقوق اxنسان على الموارد البشرية والمالية والتقنية الكافية،   
الصعيدين  على  وتقييمه  االتفاقية  تنفيذ  في  المحرز  التقدم  لرصد  الالزمة  التسهيالت  وامتالكها 

الوطني والمحلي، فضًال عن تلقي الشكاوى المقدمة من ا<طفال والتحقيق فيها ومعالجتها؛

وضع وتعزيز المشاريع المشتركة للتثقيف في مجال حقوق اxنسان، وإدراج التثقيف في مجال  (و)   
لمرحلَتي  الدراسية  المناهج  في  الطفل،  حقوق  مجال  في  التثقيف  سيما  وال  اxنسان،  حقوق 

التعليم االبتدائي والثانوي.

التحفظات

سحب  إمكانية  في  ستنظر  الطرف  الدولة  بأن  الحوار  أثناء  الوفد  رئيسة  به  صّرحت  ما  اللجنة  تالحظ   -٩
غير  و٢١   ٢٠ المادتين  على  الطرف  الدولة  تحفظ  بأن  رأيها  عن  مجدد�  اللجنة  وتعرب  االتفاقية.  على  تحفظاتها 

ضروري، وكذلك عن قلقها إزاء الطبيعة العامة وغير الدقيقة لتحفظ الدولة الطرف على المادة ١٤.

(6)

تحفظاتها  طبيعة  في  النظر  تعيد  بأن  الطرف  الدولة  إلى  قدمتها  التي  السابقة  توصيتها  اللجنة  تكرر   -١٠
 ١٩٩٣ عام  في  اxنسان  لحقوق  العالمي  المؤتمر  اعتمدهما  اللذين  فيينا  عمل  وبرنامج  xعالن  وفق�  سحبها  بغية 

(CRC/C/JOR/CO/٣، الفقرة ١١).

 التشريعات

تالحظ اللجنة مع التقدير أن نشر االتفاقية في الجريدة الرسمية بموجب القانون رقم ٥٠ لسنة ٢٠٠٦، عمًال   -١١
اللجنة  لكن  المحلية.  القوانين  على  ا<ولوية  لها  وأن  القانوني  وضعها  أوضح  قد  اللجنة،  قدمتها  سابقة  بتوصية 
قلقة إزاء التأخر الكبير في اعتماد قانون حقوق الطفل ومشروع قانون ا<حداث. وتشعر اللجنة بالقلق أيض� <ن 

جهود مواءمة اxطار القانوني المحلي مع مبادئ االتفاقية وأحكامها ال تزال غير كافية.

الحقوق  بجميع  إحاطته  وضمان  إبطاء  دون  الطفل  حقوق  قانون  سّن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -١٢
قانون  مشروع  اعتماد  في  الطرف  الدولة  تعّجل  بأن  كذلك  اللجنة  وتوصي  االتفاقية.  عليها  تنص  التي  والمبادئ 
با<طفال  المتعلقة  المحلية  القوانين  جميع  بدقة  الطرف  الدولة  تراجع  بأن  توصيتها  اللجنة  وتكرر  ا<حداث. 
واللوائح اxدارية ذات الصلة بغية ضمان استنادها إلى الحقوق ومطابقتها لالتفاقية (CRC/C/JOR/CO/٣، الفقرة ١٣).

 تخصيص الموارد

المخصصة  الميزانيات  لتحليل  ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  أجراها  التي  بالدراسة  اللجنة  ترحب   -١٣
لlطفال، فضًال عن وضع نموذج للميزانية يتضمن ا<هداف االستراتيجية والمهام التي تضطلع بها كل وزارة من 
الميزانية  في  العامة  التخفيضات  إزاء  اللجنة  يساور  القلق  لكن  حقوقهم.  وحماية  ا<طفال  احتياجات  تلبية  أجل 

الوطنية التي تهدد التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مجال نماء الطفل.

xعمال  المخصصة  "الموارد  بشأن   ٢٠٠٧ عام  في  اللجنة  نّظمته  الذي  العامة  المناقشة  يوم  ضوء  في   -١٤
الدولة  تقوم  بأن  اللجنة  توصي  االتفاقية،  من  و٦  و٤   ٢ المواد  على  وبالتركيز  الدول"،  مسؤولية   - الطفل  حقوق 

الطرف بما يلي:

(أ)        مواصلة تخصيص موارد كافية في الميزانية xعمال حقوق الطفل، عمًال بالمادة ٤ من االتفاقية؛  

(ب)    إجــراء تقييمات منهجيــة <ثر السياسات الهادفـــة إلى تقليـــص العجز في الميزانية الوطنية على   
في  سلب�  قد تؤثر  سياسات  أي  اعتماد  التقييمات، االمتناع عن  تلك  نتيجة  الطفل، وبناًء على  حقوق 

ا<طفال؛

في  الطفل  حقوق  على  قائم  نهج  اعتماد  الطرف،  الدولة  وضعته  الذي  الميزانية  نموذج  على  بناًء  (ج)       
في  واستخدامها  للطفل  المخصصة  للموارد  تتّبع  نظام  بتطبيق  وذلك  الدولة،  ميزانية  وضع 
على  أيض�  اللجنة  وتحث  الطفل.  مجال  في  االستثمار  حجم  إبراز  وبالتالي  عام،  بشكل  الميزانية 
في  القطاعات  من  قطاع  أي  في  االستثمارات  <ثر  تقييمات  إجراء  أجل  من  التتّبع  نظام  استخدام 

مصالح الطفل الفضلى، وضمان قياس اختالف أثر هذه االستثمارات بين الفتيات والفتيان؛

تدابير  تتطلب  قد  التي  الضعف  أو  الحرمان  أوضاع  في  لlطفال  استراتيجية  ميزانية  بنود  تحديد  (د)      
اجتماعية إيجابية، وضمان حماية بنود الميزانية هذه حتى في أوقات ا<زمات االقتصادية أو الكوارث 

الطبيعية أو حاالت الطوارئ ا<خرى.

(7)

(1) (٢)

قام  أن  وبعد   .(UNCRC) الطفل  لحقوق  المتحدة  ا<مم  اتفاقية  في  طرف�  الهاشمية  ا<ردنية  المملكة  تعد 
التقرير  وقدم   .١٩٩٣ عام  من  الثاني  تشرين  شهر  في  ا<ولي  تقريره  ا<ردن  قدم  االتفاقية،  هذه  على  بالمصادقة 
الدوري الثاني الذي كان مقرر� في عام ١٩٩٨ في شهر أيلول من عام ١٩٩٩. وقدم التقرير الدوري الثالث الذي كان 
الرابع  التقريرين  تقديم  تم  ولذلك  سنوات.  ثالث  مدته  وبتأخير   ٢٠٠٦ عام  من  آذار  شهر  في   ٢٠٠٣ عام  في  مقرر� 
الختامية  المالحظات  اعتماد  وتم   ٢٠١٤ عام  في  الطفل  حقوق  لجنة  فيهما  ونظرت   ٢٠١٣ عام  في  مع�  والخامس 
والتوصيات في ١٨ تموز من عام ٢٠١٤. ومن المقرر أن يصدر التقرير الدوري السادس لlردن في ٢٢ حزيران من عام 
٢٠١٩ حيث بقي أقل من عامين. ولذلك من الضروري أن يكون هناك متابعة فعالة للمالحظات والتوصيات الختامية 
الحالية حتى نتمكن من االستعداد جيد� في الوقت الذي يتم فيه إعداد تقريرنا الدوري السادس المقرر تقديمه 

بعد أقل من عامين من ا¦ن.

المجاالت  من  مجال   ١٢ في  توزيعها  تم  التي  الختامية  والتوصيات  المالحظات  من  بندا   ٧١ مجموعه  ما  يوجد 
الرئيسية التي تشمل:

أ- التدابير العامة للتنفيذ (المواد ٤، و٤٢، و٤٤ (٦) من االتفاقية)
ب- المبادئ العامة (المواد ٢، و٣، و٦، و١٢ من االتفاقية)

ج- الحقوق والحريات المدنية (المواد ٧، و٨، و١٣-١٧)
د- العنف ضد ا<طفال (المواد ١٩، و٢٤ (٣)، و٢٨ (٢)، و٣٤، و٣٧ (أ)، و٣٩)

ه- البيئة ا<سرية والرعاية البديلة (المواد ٥، و٩-١١، و١٨ (١ و٢)، و٢٠، و٢١، و٢٥، و٢٧ (٤))
و- اxعاقة، والصحة ا<ساسية، والرفاه االجتماعي (المواد ٦، و١٨ (٣)، و٢٣، و٢٤، و٢٦، و٢٧ (١-٣)، و٣٣)

ز- التعليم وا<نشطة الترفيهية والثقافية (المواد ٢٨، و٢٩، و٣٠، و٣١)
ح- تدابير الحماية الخاصة (المواد ٢٢، و٣٠، و٣٢، و٣٣، و٣٥، و٣٦، و٣٧ (ب)- (د)، و٣٨-٤٠)

ط- المصادقة على البروتوكول االختياري المتعلق بإجراء  تقديم البالغات 
ي- المصادقة على ا<دوات الدولية لحقوق اxنسان

ك- المتابعة والنشر
ل- التقرير المقبل

ويشكل المجلس الوطني لشؤون ا<سرة (NCFA) ووزارة العدل ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ووزارة العمل 
ووزارة التنمية االجتماعية ووزارة الداخلية اكثر الجهات المسؤولة عن تنفيذ المالحظات والتوصيات الختامية إلى 
جانب  وإلى  المحافظات.  في  الحكومية  الجهات  بعض  ذلك  في  بما  ا<خرى  واxدارات  الجهات  من  عدد  جانب 
الوزارات والهيئات الحكومية، تلعب وكاالت ا<مم المتحدة المعنية، والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، 
وا<وساط ا<كاديمية، ووسائل اxعالم، وغيرها من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، والمجتمعات المحلية، 

وا<سر دورا رئيسيا في ضمان تنفيذ برنامج المالحظات والتوصيات الختامية.

وإلى جانب النظر في التقرير الدوري الموحد الرابع والخامس لlردن، نظرت اللجنة أيض� في التقارير ا<ولية لlردن 
المسلحة  النزاعات  في  ا<طفال  باشتراك  والمتعلقة  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري  البروتوكول  بموجب 

(3) (4)

باء- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 من االتفاقية)

عدم التمييز

غير  وأب  أردنية  <م  المولودين  ا<طفال  ضد  القانون  بحكم  التمييز  إزاء  قلقها  عن  مجدد�  اللجنة  تعرب    -١٥
إزاء  أيض�  بالقلق  اللجنة  وتشعر  الزواج.  إطار  خارج  المولودين  ا<طفال  ضد  والتمييز  ا<ب،  جنسية  على  بناًء  أردني 
في  يعيشون  الذين  وا<طفال  اxعاقات  ذوو  وا<طفال  فلسطيني  أصل  من  ا<طفال  منه  يعاني  الذي  التمييز 

المؤسسات وا<طفال الذين يعيشون في فقر مدقع وا<طفال في المناطق النائية.

"أطفاًال  أو  شرعيين"  "غير  بوصفهم  لlطفال  التمييزية  التصنيفات  إلغاء  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -١٦
ضحايا للسفاح"، واعتماد استراتيجية استباقية وشاملة من أجل القضاء على التمييز على أي أسس بحكم القانون 

والواقع، والتمييز ضد جميع فئات ا<طفال في أوضاع التهميش أو الحرمان.

وتعرب اللجنة عن القلق <ن تشريعات الدولة الطرف وطريقة تطبيقها ال تزال تميز ضد الفتيات، وبا<خص   -١٧
المعاهدات.  هيئات  من  المتكررة  التوصيات  من  الرغم  على  العنف،  من  والحماية  والزواج  الميراث  مجاالت  في 
وتشعر اللجنة بالقلق أيض� لعدم كفاية الجهود التي تبذلها الدولة الطرف، بما في ذلك مع رجال الدين وقادة 
والقواعد  والممارسات  المواقف  وتغيير  لمكافحة  الجماهيري،  اxعالم  ووسائل  التعليمية  والمؤسسات  الرأي 
الضارة التي تتغاضى عن التمييز ضد الفتيات وانتهاكات حقوقهن في إطار االتفاقية، بما في ذلك العنف القائم 

على نوع الجنس، على الرغم من أن الفتيات ال يزلن يواجهن التمييز من أبكر مراحل حياتهن وطيلة طفولتهن.

اxبطاء.  من  مزيد  دون  الفتيات  ضد  تميز  التي  التشريعات  جميع  إلغاء  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -١٨
وينبغي للدولة الطرف أن تمنح ا<ولوية العتماد استراتيجية شاملة لمكافحة جميع أشكال التمييز ضد الفتيات، 
وتكرر  الفتيات.  ضد  والعنف  التمييز  إلى  وتؤدي  منتشرة  تزال  ال  التي  السلبية  الجنسانية  النمطية  للصور  والتصدي 
اللجنة توصيتها بضرورة دعوة القادة المحليين ورجال الدين وغيرهم من القادة إلى االضطالع بدور أكثر فاعلية 
ذلك  في  المحلية  المجتمعات  إلى  التوجيه  وتقديم  عليه،  والقضاء  الطفالت  ضد  العنف  منع  جهود  دعم  في 

الصدد (CRC/C/JOR/CO/٣، الفقرة ٣٢).

مصالح الطفل الفضلى

قانون  في  الرئيسية  المبادئ  أحد  الفضلى  الطفل  مصالح  جعل  في  الطرف  الدولة  رغبة  اللجنة  تالحظ   -١٩
ا<حوال الشخصية المؤقت رقم ٣٦ لسنة ٢٠١٠، لكن القلق يساورها <ن العديد من أحكام القانون تعكس إساءة 
التي  الجنسية  ونقل  والميراث  والزواج  الطفل  بحضانة  المتعلقة  تلك  سيما  وال  الفضلى،  الطفل  لمصالح  تفسير 
القانون  <ن  خاص  بشكل  بالقلق  اللجنة  وتشعر  االعتبار.  الفضلى  مصالحه  إيالء  في  الطفل  حق  مع  تتعارض 
(المادة ٣٠٨ من قانون العقوبات) والفقه القضائي في الدولة الطرف يتيحان اعتبار زواج الفتاة من مغتصبها أمر� 

يصب في مصلحتها الفضلى، على الرغم من أن هذا الخيار يشّكل بحد ذاته انتهاك� خطير� لالتفاقية.

إيالء  في  الطفل  بحق  المتعلق   (٢٠١٣)١٤ رقم  العام  اللجنة  تعليق  ضوء  في  الطرف،  الدولة  اللجنة  تذّكر   -٢٠
التي  الحقوق  بجميع  والفعال  الكامل  التمتع  ضمان  إلى  يهدف  الحق  هذا  أن  ا<ول،  االعتبار  الفضلى  مصالحه 
تعترف بها االتفاقية وإلى ضمان النماء الكلي لlطفال. وتوصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف إدماج هذا الحق 
جميع  عن  فضًال  والقضائية،  واxدارية  التشريعية  اxجراءات  جميع  في  ثابت  بشكل  وتطبيقه  مالئم  بشكل 
ع الدولة الطرف على  السياسات والبرامج والمشاريع التي لها صلة با<طفال أو تؤثر فيهم. وفي ذلك الصدد، تشجَّ
تحديد  في  سلطة  مواقع  يحتلون  الذين  المعنيين  ا<شخاص  لجميع  التوجيه  لتقديم  ومعايير  إجراءات  وضع 
مصالح الطفل الفضلى في جميع المجاالت، وفي منح تلك المصالح ا<همية التي تستحقها بوصفها اعتبار� أول. 
العامة  االجتماعية  الرعاية  مؤسسات  ذلك  في  بما  العامة،  جمهور  بين  والمعايير  اxجراءات  هذه  نشر  وينبغي 

والخاصة، فضًال عن المحاكم والسلطات اxدارية والهيئات التشريعية والقادة المحليين ورجال الدين.

(8)

الحق في الحياة والبقاء والنماء

٢١-  تعرب اللجنة عن عميق قلقها <ن المادة ٣٤٥ مكرر� من قانون العقوبات، التي استحدثتها الدولة الطرف 
ف،  ف، وبالتالي من ُحكم مخفَّ عن طريق تعديل، ال تستثني مرتكبي هذه الجرائم من االستفادة من العذر المخفِّ
جرائم  ُيسمى  ما  بذريعة  سنوي�  الفتيات  عشرات  قتل  استمرار  رغم  سنة   ١٥ من  أصغر  الضحية  كانت  حال  في  إّال 
يزلن،  وال  كّن،  الجرائم  لهذه  ضحايا  للوقوع  المعرضات  الفتيات  <ن  أيض�  شديد  بقلق  اللجنة  وتشعر  الشرف. 

ُيحتجزن تعسفي� في اxصالحيات ¦جال غير مسماة بداعي حمايتهن.

عن  تتغاضى  التي  القانونية  ا<حكام  جميع  إبطاء  دون  تلغي  أن  على  بقوة  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢٢
الجرائم القائمة على نوع الجنس، وال سيما المواد ٩٧ و٩٩ و٣٤٠ و٣٤٥ مكرر� من قانون العقوبات، وأن تضمن تلّقي 
الشرف،  جرائم  ُيسمى  ما  بذريعة  المرتكبة  الجرائم  فيها  بما  الجنس،  نوع  على  القائمة  الجرائم  مرتكبي  جميع 
عقوبات تتناسب مع خطورة جرائمهم. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيض� على إخالء سبيل جميع النساء والفتيات 
حماية  أي تدبير  أن  وضمان  البلد،  عموم  في  لحمايتهن  وآليات مالئمة  مالجئ  وإنشاء  فور�،  الحجز  في  الموَدعات 

موجه لهن يوَضع بمشاركتهن وموافقتهن.

احترام آراء الطفل

حق  تعزيز  أجل  من  بالتقرير  المشمولة  الفترة  أثناء  الطرف  الدولة  اتخذتها  التي  بالمبادرات  اللجنة  ترحب   -٢٣
الطفل في االستماع إليه، وال سيما عن طريق التشاور مع ا<طفال في سياق إعداد تقرير الدولة الطرف، والمسح 
اxجراءات  <ن  قلقها  عن  مجدد�  اللجنة  تعرب  ذلك،  ومع  ا<طفال.  برلمانات  وإنشاء  للشباب،  الثاني  الوطني 
يزال  ال  الطفل  آراء  احترام  و<ن  إليه،  االستماع  في  الطفل  حق  على  منهجي  بشكل  تنص  ال  واxدارية  القانونية 
محدود� نظر� للمواقف المجتمعية التقليدية من ا<طفال، وال سيما الفتيات، في داخل ا<سرة والمجتمع بشكل 

عام.

تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم ١٢(٢٠٠٩) المتعلق بحق الطفل في االستماع إليه،   -٢٤
الذي يؤكد أن حق الطفل في التعبير بحرية عن رأيه يشكل أحد أهم العناصر في كرامة الطفل، وأن ا<سرة التي 
العمر،  من  ا<ولى  المراحل  منذ  الجد  مأخذ  آراؤه  فيها  تؤخذ  والتي  بحرية  آرائه  عن  يعّبر  أن  فيها  للطفل  يمكن 
وتوصي  ا<وسع.  المجتمع  في  إليه  االستماع  في  الحق  لممارسة  الطفل  يعّد  ما  وهي  مهم�،  نموذج�  تشّكل 

اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

في  إليه  االستماع  في  الطفل  بحق  تعترف  التي  للتشريعات  الفعال  التنفيذ  لضمان  تدابير  اتخـــاذ  (أ)       
ا<خصائيين  امتثال  لضمان  إجراءات  و/أو  ُنظم  وضع  ذلك  في  بما  الصلة،  ذات  القانونية  الدعاوى 

االجتماعيين والمحاكم لهذا المبدأ.

(ب)     إجـــراء بحوث لتحديد أهم القضايا من وجهة نظر ا<طفال، وسماع آرائهم بشأنها، ومعرفة مدى   
مراعاة آرائهم في القرارات التي ُتتخذ داخل ا<سرة وتؤثر في حياتهم، وتحديد القنوات القائمة أو 
الوطني  الصعيد  على  القرار  صنع  عملية  في  ا<كبر  التأثير  ممارسة  من  تمّكنهم  التي  المحتملة 

والمحلي.

(ج)      تنفيـذ برامـج وأنشطــة توعيـة لتعزيز مشاركة جميع ا<طفال بصورة هادفة وقائمة على التمكين   
الفتيات  إيالء  مع  الطلبة،  مجالس  ضمن  ذلك  في  بما  والمدارس،  المحلي  والمجتمع  ا<سرة  في 

وا<طفال في أوضاع هشة اهتمام� خاص�.

(9)

جيم- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و17-13 من االتفاقية)

الحق في الجنسية

كّن  إذا  أمهاتهن  جنسية  اكتساب  ا<ردنيات  ا<مهات  أطفال  على  متعذر�  يزال  ال  <نه  قلقة  اللجنة  تظل   -٢٥
متزوجات من غير أردنيين، ما قد يؤدي إلى حالة انعدام الجنسية، ويتسبب في معاناة هؤالء ا<طفال وأسرهم 
والرعاية  التعليم  بخدمات  لالنتفاع  مثًال  مؤهلين  غير  ُيعتبرون  إنهم  إذ  اقتصادية،  صعوبات  ومن  التمييز  من 
الجنسية  بأن  تفيد  التي  المصداقية  وذات  بأدلة  المدعومة  التقارير  بالغ  بقلق  اللجنة  وتالحظ  المدعومة.  الصحية 
بشكل  يقيمون  الذين  الفلسطينية  وا<سر  ا<طفال  عشرات  من  بالتقرير  المشمولة  الفترة  في  ُسحبت  ا<ردنية 

دائم في ا<ردن، على الرغم من التطمينات التي قدمها وفد الدولة الطرف أثناء الحوار.

تكرر اللجنة توصيتها إلى الدولة الطرف بمراجعة قانون الجنسية ا<ردنية رقم ٦ لعام ١٩٥٤ وتعديله بغية   -٢٦
ضمان تمتع ا<م ا<ردنية المتزوجة بغير أردني بحقها في منح جنسيتها <طفالها على قدم المساواة مع الرجل 
الالجئة  ا<سر  من  ا<ردنية  الجنسية  سحب  عن  الكف  على  أيض�  الطرف  الدولة  اللجنة  وتحث  تمييز.  ودون 
خفض  اتفاقية  إلى  االنضمام  في  الطرف  الدولة  تنظر  بأن  أيض�  اللجنة  وتوصي  ا<ردن.  في  المقيمة  الفلسطينية 

حاالت انعدام الجنسية لعام ١٩٦١.

) و39) أ دال- العنف ضد اoطفال (المواد 19 و24(3) و28(2) و34 و37(

العقاب البدني

ترحب اللجنة بالمبادرات التي تنّفذها الدولة الطرف مثل حملة "مع� نحو بيئة مدرسية آمنة" التي تهدف   -٢٧
إلى تعريف المعلمين با<ساليب التربوية اxيجابية. لكن اللجنة قلقة <ن الصيغة المعدلة من المادة ٦٢ من قانون 
العقوبات ال تزال تجيز للوالدين وا<وصياء إنزال ضروب تأديب بأطفالهم وفق "ما يبيحه العرف العام"، ما دامت ال 
تلحق بهم أذى بدني�، و<ن مسح السكان والصحة ا<سرية في ا<ردن لعام ٢٠١٢ أظهر أن ٨٩ في المائة من ا<طفال 

يتعرضون لضروب تأديب عنيفة.

تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم ٨(٢٠٠٦) المتعلق بحق الطفل في الحماية من   -٢٨
العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة الذي شددت فيه اللجنة على رفض جميع أشكال 
العنف ضد ا<طفال، مهما كانت طفيفة، وعلى أن صالحيات الوالدين ال ينبغي في أي حال من ا<حوال أن تقّوض 

حق الطفل في حمايته من العقاب البدني. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

حظر�  ا<ماكن  جميع  في  البدني  العقاب  وحظر  إبطاء  دون  العقوبات  قانون  من   ٦٢ المادة  إلغاء  (أ)        
قطعي�؛

بصورة  قضائية  دعاوى  وإقامة  فعاًال،  تنفيذ�  البدني  العقاب  تحظر  التي  القوانين  تنفيذ  ضمان  (ب)    
منهجية ضد َمن ُيعاقبون ا<طفال بدني�؛

ا<طفال  بمشاركة  االجتماعية  والتعبئة  والتوعية  العام  التثقيف  مجاالت  في  دائمة  برامج  وضع  (ج)     
البدني،  للعقاب  الضارة  والنفسية  البدنية  ا¦ثار  تعالج  الدين،  ورجال  المحلية  والمجتمعات  وا<سر 
في  وتشاركية  عنيفة  وغير  إيجابية  أشكال  وتعزيز  الممارسة،  تلك  من  العامة  المواقف  تغيير  بغية 

تنشئة ا<طفال وتأديبهم كبديل عن العقاب البدني؛

منع  استراتيجيات  تصميم  في  ا<طفال،  ذلك  في  بما  ككل،  المجتمع  ومشاركة  إشراك  ضمان  (د)     
معاقبة ا<طفال بدني� وتنفيذها.

(١٠) (١١)

اsيذاء واsهمال

سيما  وال  المنزلي،  للعنف  التصدي  صعيد  على  الطرف  الدولة  اتخذتها  التي  بالخطوات  اللجنة  ترحب   -٢٩
اعتماد قانون الحماية من العنف ا<سري رقم ٦ لسنة ٢٠٠٨، والخطة االستراتيجية الوطنية لحماية ا<سرة والوقاية 
لثبوت  عميق  بقلق  تشعر  اللجنة  لكن  المنزلي.  العنف  حاالت  لتتّبع  نظام  وإنشاء   ،٢٠٠٥-٢٠٠٩ لlعوام  العنف  من 
قصور تلك التدابير عن االستجابة للشواغل الكثيرة التي أعربت عنها اللجنة في عام ٢٠٠٦، وهو ما يتضح من استمرار 

وقوع ا<طفال، وال سيما الفتيات، ضحايا ل¯يذاء واxهمال على نطاق واسع.

 ،٣/CRC/C/JOR/CO)  ٢٠٠٦ عام  من  توصياتها  لتنفيذ  ا<ولوية  من  مزيد  منح  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣٠
وسوء  المنزلي  العنف  عن  وطنية  دراسة  إجراء  بضرورة  المتعلقة  التوصيات  وبخاصة  فعاًال،  تنفيذ�   (٥٥ الفقرة 
ووضع  وطبيعتها،  وأسبابها  المشكلة  هذه  نطاق  تقييم  أجل  من  ا<سرة  داخل  وإيذائهم  ا<طفال  معاملة 
وسوء  ا<طفال  إيذاء  حاالت  لتحديد  فعال  نظام  ووضع  له،  والتصدي  المنزلي  العنف  لمنع  شاملة  استراتيجية 

معاملتهم واxبالغ عنها وإدارتها. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيض� على ما يلي:

أحكام  أي  وإلغاء  الزوجي،  االغتصاب  فيها  بما  المنزلي،  العنف  أشكال  جميع  يجّرم  قانون  اعتماد  (أ)       
قانونية تتسامح مع مرتكبي العنف المنزلي، وذلك على وجه ا<ولوية؛

(ب)     إنشاء قاعدة بيانات وطنية عن جميع حاالت العنف المنزلي المترّكب ضد ا<طفال؛  

والعادات  والتقاليد  المواقف  لتغيير  عملية  تدابير  واتخاذ  واxيذاء،  للعنف  الجذرية  ا<سباب  معالجة  (ج)      
والممارسات السلوكية التي كثير� ما تبرر العنف المنزلي، وال سيما ضد الفتيات؛

والتصدي  وإهمالهم،  ا<طفال  وإيذاء  المنزلي  العنف  منع  إلى  الرامية  المجتمعية  البرامج  تشجيع  (د)       
المحلي  المجتمع  وأفراد  والمتطوعين  السابقين  الضحايا  إشراك  منها  بطرق  المشاكل  لهذه 

ودعمهم في مجال التدريب؛

(ه)     ضمــان تقديم مستــوى مالئـــم من المساعدة الطبيــــة والقانونيـــة والنفسية والسكن لlطفال   
به  تعّهدت  الذي  االلتزام  مع  يتماشى  بما  اxيواء  دور  عدد  وزيادة  المنزلي،  العنف  ضحايا  والنساء 

الدولة الطرف في االستعراض الدوري الشامل لعام ٢٠٠٩ (A/HRC/٢٩/١١، الفقرة ٩٢-٢١)؛

(و)       تقديم معلومات مفصلة في تقريرها الدوري المقبل عن التدابير المتخذة للتصدي للعنف المنزلي   
ونتائج تلك التدابير.

االستغالل الجنسي واsيذاء الجنسي

تشعر اللجنة بقلق عميق <ن المادة ٣٠٨ من قانون العقوبات تتيح لمرتكبي جريمة االغتصاب اxفالت من   -٣١
العقاب إذا تزوجوا من الفتاة التي اعتدوا عليها. ويساور اللجنة قلق أيض� <ن المادة ٣١٠ من قانون العقوبات تتيح 
اللجنة  وتشعر  ا<خالق".  بفساد  "معروفة  ُتعتبر  الفتاة  كانت  إذا  العقاب  من  اxفالت  الجنسي  اxيذاء  لمرتكبي 
بالقلق أيض� <ن تشريعات الدولة الطرف ال تحمي الفتيان من اxيذاء الجنسي واالستغالل الجنسي، وال تنص على 

أحكام تتناسب مع خطورة الجرائم الجنسية المرتبكة ضد ا<طفال.

وجميع  العقوبات  قانون  من  و٣١٠   ٣٠٨ المادتين  إلغاء  في  التعجيل  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣٢
ا<حكام القانونية التي يمكن استخدامها للتساهل مع المعتدين على ا<طفال جنسي�. وينبغي للدولة الطرف 
الجنسي  اxيذاء  أشكال  جميع  من  الفتيان،  فيهم  بمن  ا<طفال،  لجميع  الكاملة  الحماية  تضمن  أن  أيض� 

واالستغالل الجنسي. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيض� على ما يلي:

(أ)       وضع آليات وإجراءات ومبادئ توجيهية لضمان إلزامية اxبالغ عن حاالت إيذاء ا<طفال واستغاللهم   
جنسي�؛

ا<طفال  لجميع  وفعالة  لlطفال  ومواتية  وسرية  إليها  الوصول  يسهل  إبالغ  قنوات  توفر  ضمان  (ب)     
لتمثيل  قانوني  وصي  أو  الوالدين  أحد  وجود  يوِجب  الذي  الشرط  وإلغاء  االنتهاكات،  هذه  ضحايا 

الطفل الضحية؛

(ج)      تنفيذ أنشطة توعية لمكافحة الوصم االجتماعي لضحايا االستغالل الجنسي واxيذاء الجنسي، بما   
في ذلك سفاح المحارم؛

الضحايا وفق�  التعافي وإعادة اxدماج االجتماعي لlطفال  (د)     ضمان وضع برامج وسياسات من أجل   
<غراض  لlطفال  الجنسي  االستغالل  لمكافحة  العالمي  المؤتمر  اعتمدها  التي  الختامية  للوثائق 
بالبرازيل،  جانيرو  دي  وريو  باليابان،  ويوكوهاما  ستوكهولم،  في  و٢٠٠٨  و٢٠٠١   ١٩٩٦ ا<عوام  في  تجارية 

على التوالي.

الممارسات الضارة

الفتيات،  آالف  وزواج  الطرف،  الدولة  في  القاصرات  الفتيات  زواج  حاالت  في  الزيادة  إزاء  قلقة  اللجنة  تزال  ال   -٣٣
منهن من لم تتجاوز الخامسة عشرة، كل سنة نتيجة اxفراط في اللجوء إلى االستثناءات من السن الدنيا للزواج، 
والسلطة التقديرية الواسعة الممنوحة لقاضي القضاة وا<وصياء القانونيين في ذلك الصدد. ويساور اللجنة قلق 
بشكل خاص <ن حاالت الفقر وحاالت الحمل خارج إطار الزواج غالب� ما تؤدي في الممارسة الواقعية إلى إجازة هذا 

الزواج.

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فاعلة لوضع حد لممارسة الزواج المبكر والقسري. كما تكرر   -٣٤
CRC/C/-) المبكر الزواج  عن  الناشئة  الكثيرة  السلبية  با¦ثار  توعية  حمالت  الطرف  الدولة  تنّفذ  بأن  توصيتها  اللجنة 

JOR/CO/٣، الفقرة ٢٨).

الوصول إلى العدالة وسبل االنتصاف

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعلومات التي قدمها الوفد وتفيد بأن من المتعذر على ا<طفال دون سن   -٣٥
الخامسة عشرة تقديم شكاوى بشأن انتهاكات حقوقهم إذا لم يكن الوالدان أو ا<وصياء القانونيون موجودين 

لمساعدتهم. ويساور اللجنة القلق أيض� إزاء االفتقار إلى آليات لدعم ا<طفال في اxبالغ عن ادعاءاتهم.

وسبل  العدالة  إلى  ا<طفال  وصول  لضمان  الالزمة  التدابير  جميع  اتخاذ  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣٦
واسع  بشكل  عنها  ومعلن  آمنة  إبالغ  آليات  وضع  أمور،  جملة  بين  من  الطرف،  للدولة  وينبغي  الفعالة.  االنتصاف 
الصحة  مجاَلي  في  مساَعدة  خدمات  ا¦ليات  هذه  تترافق  وأن  ا<طفال،  لفائدة  إليها  الوصول  ويسهل  وسرية 
العامة والدعم االجتماعي، وإلغاء شرط حضور والد الطفل لمساعدته في تقديم الشكوى. وتحث اللجنة الدولة 
ووضع  واضحين،  وتدريب  توجيه  على  ا<طفال  شكاوى  يتلقون  الذين  ا<شخاص  حصول  ضمان  على  أيض�  الطرف 

إجراءات تحقيق مراعية للطفل.

هاء- البيئة اoسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و11-9 و18(1 و2) و20 و21 و25 و27(4))

البيئة اoسرية   

CRC/C/-) تكرر اللجنة قلقها <ن القانون ما زال ال يوزع المسؤوليات الوالدية بالتساوي بين ا¦باء وا<مهات  -٣٧
JOR/CO/٣، الفقرة ٤٩)، نظر� الستمرار تطبيق أحكام تمييزية من قانون ا<حوال الشخصية المؤقت لسنة ٢٠١٠. كما

(١٢)

يساور اللجنة قلق إزاء ما يلي:

(أ)        مع أن القانون فرض قيود� معّينة على تعدد الزوجات، فإنه ال يزال يجيزه، وهذه حالة تتعارض مع   
كرامة النساء والفتيات الالتي يدخلن هذا الزواج، وتؤثر سلب� في ا<طفال؛

تمتعهم  دون  يحول  ما  مسلم،  غير  ورجل  مسلمة  المرأة  المولودين  با<طفال  القانون  يعترف  ال  (ب)      
بجميع حقوقهم على قدم المساواة مع ا<طفال ا¦خرين؛

(ج)       في حالة الطالق، تمنح المادة ١٧٣ من قانون ا<حوال الشخصية المؤقت ا<م حضانة أطفالها حتى   
بلوغهم سن الخامسة عشرة، ولكن فقط حتى سن السابعة إذا كانت غير مسلمة.

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تقاسم ا<مهات وا¦باء المسؤولية عن أطفالهم بالتساوي، عمًال   -٣٨
بالفقرة ١ من المادة ١٨ من االتفاقية، وعلى ضمان عدم تمييز القوانين ضد الطفلة. وتحث اللجنة الدولة الطرف 

أيض� على ما يلي:

النساء  ضد  تميز  التي  ا<حكام  جميع  إلغاء  وضمان  المؤقت  الشخصية  ا<حوال  قانون  تنقيح  (أ)   
والفتيات وتؤثر سلب� في أطفالهن، كتلك التي تجيز تعدد الزوجات؛

غير  ورجل  مسلمة  امرأة  بين  زواج  من  المولودين  ا<طفال  ضد  التمييز  أشكال  من  شكل  أي  منع  (ب)   
مسلم، والقضاء عليها؛

لمبدأ  وفق�  القرارات  جميع  اتخاذ  ضمان  بغية  الطفل،  بحضانة  المتعلقة  تشريعاتها  مراجعة  (ج)   
تمّيز  التي  ا<حكام  وإلغاء  االتفاقية،  من  و١٢   ٣ المادتين  مع  تمشي�  وذلك  الفضلى،  الطفل  مصالح 

ضد ا<طفال <مهات غير مسلمات.

أسرية اoطفال المحرومون من بيئة 

أول  وإنشاء   ،٢٠٠٩ لسنة   ٤٩ رقم  اxيوائية  ا<طفال  رعاية  دور  وإدارة  ترخيص  نظام  باعتماد  اللجنة  ترحب   -٣٩
برنامج xيواء ا<طفال في محافظة الزرقاء. لكن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم انخفاض عدد ا<طفال المودعين 
في  كثيرة  أحيان  في  المتزوجات  غير  ا<مهات  أطفال  إيداع  وإزاء  بالتقرير،  المشمولة  الفترة  أثناء  مؤسسات  في 
ا<طفال  يجعل  ما  بعد،  سليم  نحو  على  اxيواء  برنامج  تنظيم  لعدم  أيض�  قلق  اللجنة  ويساور  مؤسسات. 

المحرومين من بيئتهم ا<سرية عرضة ل¯يذاء واxهمال.

تتخذ  بأن  وتوصيها  لlطفال،  البديلة  للرعاية  التوجيهية  المبادئ  إلى  الطرف  الدولة  انتباه  اللجنة  تلفت   -٤٠
تدابير فاعلة للتسريع في االنتقال من إيداع ا<طفال في أطر الرعاية المؤسسية إلى الرعاية ا<سرية، وأن تعزز في 
سبيل ذلك جهودها لوضع نظام لكفالة ا<طفال المحرومين من أسرهم يكون خاضع� للوائح تنظيمية جيدة. 

وينبغي للدولة الطرف أيض� ما يلي:

(١٣)

(أ)       ضمان تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية المناسبة لمراكز الرعاية البديلة وخدمات حماية   
في  إدماجهم  وإعادة  فيها  المودعين  ا<طفال  تأهيل  إعادة  تيسير  أجل  من  الصلة  ذات  الطفل 

المجتمع إلى أقصى حد ممكن؛

(ب)     تقديم الدعم لlمهات غير المتزوجات لتمكينهن من رعاية أطفالهن، وتنظيم حمالت توعية من   
أجل القضاء على الوصم االجتماعي المرتبط بالحمل خارج إطار الزواج؛

(ج)     العمـل على توفيـر ضمانـات مناسبــة ومعايــير واضحــــة تستند إلى احتياجات الطفل ومصالحه   
الفضلى من أجل اتخاذ قرار بشأن إيداعه في أطر الرعاية البديلة من عدمه؛

(د)     ضمان إجراء مراجعة دورية لحاالت إيداع ا<طفال في أطر الرعاية البديلة وفي المؤسسات، ورصد   
جودة الرعاية فيها، بطرق منها توفير قنوات يسهل الوصول إليها من أجل اxبالغ عن سوء معاملة 

ا<طفال ورصده وتصحيحه.

واو-  اsعاقة والصحة اoساسية والرعاية االجتماعية (المواد 6 و18(3) و23 و24 و26 و
27(3-1) و33)

اoطفال ذوو اsعاقة

ا<على  المجلس  وإنشاء   ٢٠٠٧ لسنة   ٣١ رقم  المعوقين  ا<شخاص  حقوق  قانون  باعتماد  اللجنة  ترحب   -٤١
لكنها  اxعاقة (٢٠٠٧-٢٠١٥).  ذوي  لlشخاص  الوطنية  االستراتيجية  اعتماد  عن  فضًال  المعوقين،  ا<شخاص  لشؤون 

تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ)       عدم استخـدام المــادة ٢ من القانــون رقم ٣١ تعريف اxعاقة الوارد في اتفاقية حقوق ا<شخاص   
ذوي اxعاقة، وإنما اعتمادها نموذج� طبي� ل¯عاقة؛

(ب)     محدودية البيانات المتاحة عن ا<طفال ذوي اxعاقة؛  

بصورة  إّال  إدماجهم  تعزز  ال  خاصة  صفوف  في  الحاالت  معظم  في  اxعاقة  ذوي  ا<طفال  وضع  (ج)       
محدودة نظر� لمحدودية التدابير المتخذة لتطوير التعليم الجامع؛

(د)       عدم حصول الغالبية العظمى من ا<طفال ذوي اxعاقة وا<طفال الذين يعانون من صعوبات في   
مختصين،  وموظفين  اجتماعيين  وأخصائيين  معلمين  وجود  مثل  مناسب،  دعم  على  التعلم 

لضمان إدماجهم إدماج� فعاًال في المدارس العادية؛

(ه)     استمرار ّشح التدابير الرامية إلى إدماج ا<طفال ذوي اxعاقة في ا<نشطة الترفيهية والثقافية في   
الدولة الطرف.

في ضوء المادة ٢٣ من االتفاقية وتعليق اللجنة العام رقم ٩(٢٠٠٦) المتعلق بحقوق ا<طفال المعوقين،   -٤٢
هذا  وتعزيز  اxعاقة  مع  التعامل  في  اxنسان  حقوق  على  القائم  النهج  اعتماد  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث 
وبأن  المجتمع،  يضعها  التي  والمواقفية  البيئية  الحواجز  في  تكمن  المعيقة  العوامل  بأن  يعترف  الذي  النهج 
في  فاعلين  ومساهمين  مشاركين  يصبحوا  أن  وبمقدورهم  الخاصة  حقوقهم  اxعاقة  ذوي  ا<طفال  لجميع 

المجتمع. وينبغي للدولة الطرف ما يلي:

(١٤)

(١٦) (١٧) (١٨) (١٩) (٢٠) (٢١) (٢٢) (٢٣) (٢٤)

(٢٥) (٢٦) (٢٧) (٢٨) (٢٩) (٣٠) (٣١) (٣٢) (٣٣) (٣٤) (٣٥)

مع  التعامل  في  االجتماعي  النموذج  يعكس  بما   ٢٠٠٧ لسنة   ٣١ رقم  القانون  من   ٢ المادة  تعديل  (أ)       
اxعاقة؛

نظر�   ،٢٠١٤ لعام  الوطني  التعداد  إطار  في  اxعاقة  ذوي  ا<طفال  عن  مالئمة  بيانات  جمع  تنظيم  (ب)     
<هميتها في وضع برامج وسياسات لهم؛

(ج)       وضـع سياسـة شامـلة من أجـل تطـوير التعليـم الجامع وضمان منحه ا<ولوية على إيداع ا<طفال   
العقلية  اxعاقات  ذوي  ا<طفال  إلى  خاص  بشكل  االلتفات  مع  متخصصة،  مؤسسات  في 

والمتعددة؛

(د)      تشغيل أعداد كافية من المعلمين والمهنيين المتخصصين لتقديم الدعم الفردي لlطفال في   
جميع المدارس، وضمان تدريب جميع المهنيين تدريب� مناسب� ليتمكن جميع ا<طفال ذوي اxعاقة 

من التمتع بصورة فعالة بحقهم في تعليم جامع ذي جودة؛

(ه)     اتخاذ جميع التدابير الالزمة لضمان إدماج ا<طفال ذوي اxعاقة في ا<نشطة الترفيهية والثقافية؛  

الوصم  مكافحة  أجل  من  وا<سر  العامة  وجمهور  الحكومة  تستهدف  توعية  حمالت  تنفيذ  (و)     
االجتماعي والتحامل اللذين يعاني منهما ا<طفال ذوو اxعاقة، وتعزيز صورة إيجابية عن ا<طفال 

والبالغين ذوي اxعاقة؛

(ز)       النظر في التصديق على البروتوكول االختياري التفاقية حقوق ا<شخاص ذوي اxعاقة.  

الصحة والخدمات الصحية

عن  فضًال  ا<طفال،  ووفيات  النفاسية  الوفيات  خفض  صعيد  على  المحرز  الكبير  بالتقدم  اللجنة  ترحب   -٤٣
اعتراف الدولة الطرف بالحاجة إلى مزيد من الجهود لخفض معدل وفيات ا<طفال دون سن الخامسة. وتالحظ 
اللجنة باهتمام أيض� إقرار قانون الضمان االجتماعي المؤقت رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ الذي يمنح ا<طفال الحق في التمتع 

بعدد من إعانات الضمان االجتماعي. لكن قلق� بالغ� يساور اللجنة لما يلي:

(أ)        المعدالت المفزعة لسوء التغذية بين ا<طفال في مخيم الزعتري؛  

(ب)     سـوء التغذيـة الـذي ال يزـال يؤثـر بصـورة أكبـر في ا<طفـال الذيـن يعيشـون في المناطــــــق النائية   
وا<طفال المنتمين <فقر الشرائح السكانية؛

(ج)       ا<مراض المعدية التي ال تزال ا<سباب الرئيسية لمراضة ا<طفال؛  

(د)       تغطية جميع ا<طفال بالتأمين الصحي التي لم تتحقق بعد.  

يمكن  صحي  مستوى  بأعلى  التمتع  في  الطفل  حق  بشأن   (٢٠١٣)١٥ رقم  العام  اللجنة  تعليق  ضوء  في   -٤٤
بلوغه، توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف حصول جميع ا<طفال بالتساوي على خدمات صحية ذات جودة 
ا<طفال  سيما  وال  وتهميش�،  حرمان�  الحاالت  أشد  في  لlطفال  ا<ولوية  منح  إلى  تهدف  تدابير  اعتماد  طريق  عن 
تتخذ  أن  أيض�  الطرف  للدولة  وينبغي  المعدية.  وا<مراض  ا<طفال  تغذية  لسوء  التصدي  طريق  وعن  الالجئين، 

التدابير الالزمة من أجل شمول جميع ا<طفال بالتأمين الصحي على النحو الواجب.

صحة المراهقين

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تجريم اxجهاض في جميع الحاالت بموجب المادة ٣٢١ من قانون العقوبات،   -٤٥
ويساور  للخطر.  حياتهن  تعّرض  مأمونة  غير  بطريقة  الخفاء  في  اxجهاض  إلى  المراهقات  لجوء  إلى  يؤدي  ما 
اللجنة قلق أيض� إزاء عدم توفر معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين صحة المراهقين، بما 

في ذلك عن طريق التثقيف في مجال الصحة الجنسية واxنجابية وتحسين خدمات الصحة العقلية للشباب.

في ضوء تعليق اللجنة العام رقم ٤(٢٠٠٣) المتعلق بصحة المراهقين ونمّوهم في إطار اتفاقية حقوق   -٤٦
الطفل وتعليقها العام رقم ١٥(٢٠١٣) المتعلق بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، تحث 
اللجنة الدولة الطرف على أن تزيل صفة الجرم عن اxجهاض، وأن تراجع تشريعاتها، بشكل خاص من أجل كفالة 
دائم�.  واحترامها  اxجهاض  قرارات  في  ا<طفال  آراء  سماع  تضمن  وأن  الحوامل،  للمراهقات  الفضلى  المصالح 
شاملة  سياسة  الطرف  الدولة  تعتمد  بأن  وتوصي   (٦٥ الفقرة   ،٣/CRC/C/JOR/CO) السابقة بتوصيتها  اللجنة  وتذّكر 
في  واxنجابية  الجنسية  الصحة  مجال  في  التثقيف  إدراج  تضمن  وبأن  واxنجابية،  الجنسية  المراهقين  لصحة 
وا<مراض  المبكر  الحمل  منع  على  بتركيز  والمراهقين،  المراهقات  لفائدة  وتوجيهه  اxلزامية  المدرسية  المناهج 

المنقولة جنسي�.

اsيدز وفيروس نقص المناعة البشرية

البشرية/اxيدز  المناعة  نقص  فيروس  مكافحة  بشأن  الوطنية  االستراتيجية  بالخطة  اللجنة  ترحب   -٤٧
بفيروس  المعرفة  إلى  كبير  بشكل  عموم�  والسكان  المراهقين  افتقار  استمرار  بقلق  تالحظ  أنها  غير   ،(٢٠١٢-٢٠١٦)
المشورة  خدمات  إلى  والفتيات  النساء  وصول  تعّذر  إزاء  أيض�  بالقلق  اللجنة  وتشعر  البشرية/اxيدز.  المناعة  نقص 
ل¯صابة  عرضة  ا<شد  الفئات  على  الذكرية  الواقيات  توزيع  ضمان  وعدم  الحوامل،  رعاية  عيادات  في  والفحص 

بالفيروس، بمن في ذلك المراهقون.

وحقوق  البشرية/اxيدز  المناعة  نقص  بفيروس  المتعلق   (٢٠٠٣)٣ رقم  العام  اللجنة  تعليق  ضوء  في   -٤٨
الطفل، توصي اللجنة بأن تحّسن الدولة الطرف إمكانية الحصول على معلومات وخدمات ذات جودة ومناسبة 
بأن  اللجنة  وتوصي  واxنجابية.  الجنسية  والصحة  البشرية/اxيدز  المناعة  نقص  فيروس  مجال  في  ا<طفال  لسن 
بين  المشترك  المتحدة  ا<مم  برنامج  منها  جهات  من  التقنية  المساعدة  ذلك  سبيل  في  الطرف  الدولة  تلتمس 

منظمات ا<مم المتحدة لمكافحة اxيدز ومنظمة ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

المستوى المعيشي

ترحب اللجنة بالتقدم الهام الذي أحرزته الدولة الطرف على صعيد التنمية البشرية، لكنها تشعر بالقلق   -٤٩
<ن وطأة الفقر في الدولة الطرف تطال ا<طفال أكثر من غيرهم بكثير، و<ن صندوق المعونة الوطنية ما زال ال 
في  العجز  تقليص  إلى  تهدف  مالية  سياسات  اعتماد  <ن  أيض�  بالقلق  اللجنة  وتشعر  كاٍف.  بشكل  يشملهم 
الفترة  في  الفقر  مكافحة  صعيد  على  الطرف  الدولة  أحرزته  الذي  التقدم  في  سلب�  أّثر  الوطنية  الميزانية 
المشمولة بالتقرير. ويساور اللجنة قلق كذلك <ن الكثير من ا<سر الفلسطينية تعيش في فقر في الدولة الطرف 
وضع  إلى  تفتقر  كونها  المجانية  ا<ساسية  الخدمات  أو  الوطنية  المعونة  صندوق  من  االستفادة  عليها  ويتعذر 

قانوني.

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إجراء مشاورات محددة ا<هداف مع ا<سر وا<طفال ومنظمات   -٥٠
االستراتيجيات  تعزيز  أجل  من  ا<طفال  فقر  مسألة  بشأن  الطفل  حقوق  مجال  في  الناشطة  المدني  المجتمع 
منح  تضمن  أن  أيض�  الطرف  للدولة  وينبغي  الفقر.  من  الحد  خطة  في  الطفل  حقوق  إعمال  إلى  الرامية  والتدابير 
ا<طفال الذي يعيشون في فقر ا<ولوية في صندوق المعونة الوطنية وإجراء تقييمات ٣<ثر السياسات والتدابير 
الهادفة إلى تقليص العجز في الميزانية الوطنية على ا<طفال. وتحث اللجنة الدولة الطرف على معالجة الوضع 
لlطفال  المجانية  ا<ساسية  الخدمات  تقديم  وضمان  فيها،  تقيم  التي  الفلسطينية  لlسر  القانوني 

الفلسطينيين وشمولهم في صندوق المعونة الوطنية.

زاي- التعليم واoنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28 و29 و30 و31)

التعليم، بما يشمل التدريب والتوجيه المهنيين

معدل  من  للحد  بالتقرير  المشمولة  الفترة  في  الطرف  الدولة  بذلتها  التي  الجهود  بارتياح  اللجنة  تالحظ   -٥١
التسرب وتطوير التعليم المبكر. لكنها ال تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

عن  فضًال  أردنيين،  غير  وآباء  أردنيات  <مهات  ا<طفال  بينهم  ومـن  ا<ردنييـن،  غيـر  ا<طفـال  تعـرض  (أ)       
ا<حيان،  بعض  في  ا<ردنية،  الجنسية  منهم  ُسحبت  ممن  فلسطيني  أصل  من  لوالدين  ا<طفال 
غير  وهم  الحكومية،  والثانوية  االبتدائية  بالمدارس  بالتحاقهم  يتعلق  فيما  تمييزية  لممارسات 

مؤهلين لالستفادة من التعليم العام المجاني؛

(ب)     محدودية فرص وصول الشابات المتزوجات إلى نظام التعليم؛  

(ج)       مالحظة زيادة في عدد الطالب، وال سيما الفتيان، الذين تسربوا من المدارس <سباب اقتصادية على   
مدار ا<عوام ا<خيرة؛

(د)      استمرار انتشار العنف في المدارس على نطاق واسع، وال سيما ضد ا<طفال ¦باء غير أردنيين.  

تحث اللجة الدولة الطرف على ما يلي:  -٥٢

(أ)       اتخاذ تدابير فورية لضمان تمتع جميع ا<طفال الذين يعيشون فيها بحقهم في تعليم ابتدائي   
مجاني دون تمييز، وتحقيق� لذلك، تعديل التشريعات والتصدي للممارسات التي تؤدي إلى التمييز 

ضد ا<طفال من أصل فلسطيني وا<طفال <مهات أردنيات وآباء غير أردنيين؛

(ب)    ضمان دعم المراهقات الحوامل وا<مهات المراهقات ومساعدتهن على مواصلة تعليمهن في   
المدارس العادية؛

(ج)       اتخاذ التدابير الالزمة لتحسين القدرة على الوصول إلى التعليم وتحسين جودته، وتوفير تدريب ذي   
جودة للمعلمين، بتركيز خاص على المناطق الريفية بغية التصدي لمشكلة التسرب من المدرسة؛

(د)      مواصلة التوسع في تعليم الطفولة المبكرة وفق سياسة شاملة وكلية لرعاية الطفولة المبكرة   
ونمائها.

أهداف التعليم

ترحب اللجنة بالمبادرات الرامية إلى تعميم المنظور الجنساني في التعليم التي وردت في تقرير الدولة   -٥٣
بالقلق  تشعر  لكنها  السلبية.  النمطية  الصور  تتحدى  للمعلمين  وأدلة  مدرسية  كتب  تطوير  وبخاصة  الطرف، 
صورتهن  تقوض  التي  الفتيات،  ضد  الراسخة  السلبية  النمطية  الصور  الستمرار  التصدي  عن  المبادرات  هذه  لقصور 

عن أنفسهن. كما تأسف اللجنة لعدم بذل جهود كافية لتطوير التعليم في مجاَلي التسامح والسالم.

على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث  التعليم،  بأهداف  المتعلق   (٢٠٠١)١ رقم  العام  اللجنة  تعليق  مراعاة  مع   -٥٤
تعزيز الجهود التي تبذلها لتعميم المناهج التعليمية غير القائمة على صور نمطية التي تتصدى لlسباب البنيوية 
جميع المستويات. وتوصي  للتمييز الجنساني، وتعزيز الفرص التعليمية واxنجاز التعليمي للفتيات والفتيات على 
المناهج  في  والسالم  التسامح  مجاَلي  في  التثقيف  xدماج  جهودها  الطرف  الدولة  تكثف  بأن  أيض�  اللجنة 

المدرسية.

حاء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب)-(د) و
(38-40

اoطفال ملتمسو اللجوء واoطفال الالجئون

تثني اللجنة على الدولة الطرف لجميع التدابير التي اتخذتها من أجل التعامل مع التدفق الهائل لالجئين   -٥٥
من  العاملين  ا<طفال  بشؤون  الخاصة  الوطنية  اللجنة  إنشاء  ذلك  في  بما  ا<طفال،  من  ونصفهم  السوريين، 
الالجئين السوريين. لكن اللجنة قلقة إزاء استمرار تعّذر حصول معظم ا<طفال الالجئين السوريين على التعليم، 
القسري،  والزواج  المنزلي  للعنف  النطاق  الواسع  واالنتشار  العمل  في  واالستغالل  التغذية  لسوء  تعرضهم  وإزاء 
التي  المعاملة  إزاء  أيض�  عميق  قلق  اللجنة  ويساور  أردنيين.  شرطة  أفراد  إلى  المنسوبة  العنف  حاالت  بعض  وإزاء 

تتلقاها ا<سر وا<طفال من الالجئين الفلسطينيين الفاّرين من الجمهورية العربية السورية، وبخاصة ما يلي:

(أ)        الموقف الذي تعتمــده السلطات مـنذ كانــــون الثانــي/يناير ٢٠١٣ المتمثل في منع منهجي لدخول   
ا<سر الالجئة الفلسطينية الفاّرة من الجمهورية العربية السورية، فضًال عن ترحيل عشرات ا<طفال 

الفلسطينيين الذين دخلوا البلد وإعادتهم إلى الجمهورية العربية السورية؛

(ب)     حاالت ُمنعت فيها أمهات فلسطينيات فررن من الجمهورية العربية السورية من دخول ا<ردن، في   
حين ُسمح <زواجهن وأطفالهن السوريين بالدخول؛

(ج)     حـاالت ُسمـح فيهـا <طفال أصيـــبوا في الجمهـورية العربيــة السورية بدخول ا<ردن لتلقي العالج   
إلى  جرحى  فلسطينيون  أطفال  فيها  ُرّحل  وحاالت  بالدخول،  <سرهم  التصريح  دون  لكن  الطبي 

الجمهورية العربية السورية، في حين ُسمح <مهاتهم ا<ردنيات بالبقاء في الدولة الطرف.

ا<وضاع  لتحسين  محددة  برامج  وتنفيذ  المالئمة  التدابير  جميع  اتخاذ  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٥٦
والرعاية  التعليم  على  الحصول  على  قدرتهم  منها  أمور  جملة  وضمان  السوريين،  الالجئين  لlطفال  المعيشية 
الصحية والتغذية الجيدة، وحمايتهم من شتى أشكال االستغالل في العمل والعنف، وممارسات الزواج القسري 
أو المبكر فيما يتعلق بالفتيات الصغيرات. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان عدم منع أي طفل الجئ 
فلسطيني فاّر من الجمهورية العربية السورية من دخول ا<ردن أو ترحيله ليعود إلى الجمهورية العربية السورية، 
وعلى ضمان أن يعامل هؤالء ا<طفال أسوًة با<طفال السوريين في الدولة الطرف. وتوصي اللجنة أيض� بأن تصّدق 

الدولة الطرف على االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين لعام ١٩٥١ وبروتوكولها لعام ١٩٦٧.

االستغالل االقتصادي، بما في ذلك عمل اoطفال

ترحب اللجنة بمشروع "مكافحة عمل ا<طفال عن طريق التعليم" الذي أطِلق في تشرين الثاني/نوفمبر   -٥٧
٢٠٠٨، فضًال عن تعيين عشرين ضابط ارتباط في مجال عمل ا<طفال في عام ٢٠١٠، لكنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

وتجارة  الجملة  تجارة  قطاعات  في  العمل  في  رئيسي،  بشكل  فتيان  وهم  ا<طفال،  آالف  استمرار  (أ)        
التجزئة والزراعة، وانتشار عمل ا<طفال على نطاق واسع بين الالجئين السوريين؛

(ب)    مواجهة عدد من الفتيات الالتي يشتغلن عامالت منزليات أوضاع� قاسية، وتعّرضهن بشكل كبير   
ل¯يذاء البدني والجنسي؛

(ج)      تعزيز وحدة عمل ا<طفال لم يؤّد إلى زيادة اxدانات بحق مستغّلي ا<طفال.  

تحث اللجنة الدولة الطرف على تسريع جهودها للقضاء على عمل ا<طفال. وينبغي للدولة الطرف منح   -٥٨
منزليات.  عامالت  يشتغلن  الالتي  الفتيات  وبخاصة  ا<طفال،  عمل  أشكال  أسوأ  من  ا<طفال  النتشال  ا<ولوية 
بأن  أيض�  اللجنة  وتوصي  اقتصادي�.  ا<طفال  مستغّلي  ضد  قضائية  دعاوى  تحريك  ضمان  الطرف  للدولة  وينبغي 
تصّدق الدولة الطرف على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ١٨٩(٢٠١١) المتعلقة بالعمل الالئق للعمال المنزليين، 

وبأن تواصل التماس مساعدة البرنامج الدولي للقضاء على عمل ا<طفال.

أطفال الشوارع

تأسف اللجنة إزاء استمرار ضعف المعرفة فيما يتعلق بظاهرة ا<طفال العاملين في الشوارع وحالتهم،   -٥٩
الشوارع  أطفال  على  القبض  إلقاء  في  الشرطة  استمرار  إزاء  خاص  بقلق  اللجنة  وتشعر  السابقة.  توصياتها  رغم 
واضحة  استراتيجية  إلى  االفتقار  استمرار  وإزاء  ذووهم،  يكفلهم  أن  إلى  الزمن  من  قصيرة  فترات  واحتجازهم 

xعادة تأهيل أولئك ا<طفال وتلبية احتياجاتهم.

مّدهم  بل  الشوارع واحتجازهم،  إلقاء القبض على أطفال  عدم  الطرف على ضمان  اللجنة الدولة  تحث   -٦٠
واللباس  التغذية  من  يكفيهم  بما  وتزويدهم  معهم،  العمل  على  مدربين  مرشدين  طريق  عن  بالمساعدة 
والمأوى، فضًال عن الخدمات االجتماعية والصحية، بما فيها خدمات التعافي وإعادة اxدماج االجتماعي، والفرص 
ما  بحسب  الكامل،  نمائهم  دعم  بغية  الحياتية  المهارات  على  والتدريب  المهني  التدريب  تشمل  التي  التعليمية 

أوصت به اللجنة سابق�.

بيع اoطفال واالتجار بهم واختطافهم

االتجار  لمنع  الوطنية  واالستراتيجية   ،٢٠٠٩ لسنة   ٩ رقم  بالبشر  االتجار  منع  قانون  باعتماد  اللجنة  ترحب   -٦١
ا<طفال  اعتبار  يمكن  ال  أنه  إلى  الحوار  أثناء  اxشارة  وتالحظ  عملها.  وإطار   ٢٠١٠ آذار/مارس  في  ُأطِلقت  التي  بالبشر 
ضحايا االتجار جناة، لكنها تشعر بقلق بالغ إزاء اعتراف الوفد باحتمال إيداع ا<طفال الضحايا في مرافق االحتجاز 
لlطفال  وعبور  وجهة  بلد  تزال  ال  الطرف  الدولة  <ن  أيض�  قلق  اللجنة  ويساور  لهم.  ملجأ  توفر  لعدم  نظر� 
الفترة  في  بالبشر  االتجار  بجرائم  المدانين  ا<شخاص  عدد  و<ن  با<شخاص،  الجنسي  واالتجار  للسخرة  المعرضين 
خدمات  إلى  الضحايا  معظم  أحيل  إذ  االتجار،  لضحايا  المقدمة  الحماية  ولقصور  قليًال،  ظل  بالتقرير  المشمولة 

إيواء تديرها منظمات غير حكومية.

تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لتنفيذ قانون منع االتجار بالبشر رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ تنفيذ�   -٦٢
الجريمة.  خطورة  مع  تتناسب  بهم  عقوبات  وإنزال  وإدانتهم  فعالة  بصورة  با<طفال  المّتجرين  ومالحقة  فعاًال، 
وينبغي للدولة الطرف أن تضمن عدم إيداع أي من ا<طفال الضحايا في مرافق االحتجاز، وإنما تزويدهم بخدمات 

حماية وإعادة تأهيل شاملة، بما فيها المأوى المناسب.

إدارة قضاء اoحداث

تنظر اللجنة بإيجابية إلى إنشاء إدارة شرطة ا<حداث عام ٢٠١١ في العاصمة عّمان من أجل دعم عملية   -٦٣
العدالة اxصالحية، ووضع "برنامج ِفَرق الدمج المجتمعي وا<سري" لتحويل ا<طفال الجانحين، لكنها تشعر 

بالقلق إزاء بقاء السن الدنيا للمسؤولية الجنائية سبع سنوات. ويساورها قلق أيض� إزاء ما يلي:

(أ)         عدم إدراج نص في مشروع قانون ا<حداث xنشاء محاكم أحداث متخصصة، وافتقاره إلى أحكام   
بشأن تقديم المساعدة القانونية المجانية لlطفال، وفرضه عقوبات تقيد الحرية أكثر من تقديمه 
بدائل لالحتجاز، وعدم تعامله مع نتائج عمليات تفتيش مرافق االحتجاز التي يوَدع فيها ا<طفال أو 

متابعة تلك العمليات؛

(ب)     محاكمة ا<طفال في محاكم البالغين في حالة اشترك في ارتكاب الجريمة بالغون وأطفال؛  

(ج)       استمرار وجود ضعف واضح في التعليم المتعلق بعدالة ا<حداث.  

لlحداث  والتأهيلية  اxصالحية  للعدالة  نظام  لوضع  جهودها  الطرف  الدولة  تعزز  بأن  اللجنة  توصي   -٦٤
يتماشى تماشي� كامًال مع االتفاقية، وبخاصة المواد ٣٧ و٣٩ و٤٠، ومع معايير ذات صلة أخرى، ومع تعليق اللجنة 
العام رقم ١٠(٢٠٠٧) المتعلق بحقوق الطفل في قضاء ا<حداث. وبصورة خاصة، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما 

يلي:

إلى  الجنائية  المسؤولية  سن  ترفع  ا<حداث  قانون  لمشروع  معدلة  صيغة  اعتماد  في  التعجيل  (أ)        
مستوى مقبول دولي�، بحسب ما أوصت به اللجنة سابق�؛

(ب)     ضمان أن القانون الجديد ينص على إنشاء محاكم أحداث متخصصة تركز على العدالة اxصالحية   
الدعاوى  وطيلة  اxجراءات  من  مبكرة  مرحلة  في  لlطفال  المجانية  القضائية  المساعدة  وتقدم 

القضائية؛

(ج)       ضمان اللجوء إلى االحتجاز، بما في ذلك االحتجاز رهن المحاكمة، كتدبير أخير و<قصر وقت ممكن،   
بغية  منتظمة  بصورة  التدبير  هذا  مراجعة  وضمان  الخطورة،  شديدة  الجرائم  قضايا  في  حتى 
سحبه. وينبغي أن ُتمنح ا<ولوية ما أمكن إلى التدابير البديلة لالحتجاز، مثل التحويل أو إطالق السراح 

تحت المراقبة أو الوساطة أو اxرشاد أو خدمة المجتمع؛

(د)      تعيين قضاة متخصصين لlطفال وضمان تلّقيهم التعليم والتدريب المالئمين؛  

(ه)     االستفادة من أدوات المساعدة التقنية التي وضعها الفريق المشترك بين الوكاالت المعني بقضاء   
والجريمة  بالمخدرات  المعني  المتحدة  ا<مم  مكتب  ومنها  فيه،  العضو  والجهات  ا<حداث 
الحكومية،  غير  والمنظمات  اxنسان  لحقوق  السامية  المتحدة  ا<مم  ومفّوضية  واليونيسيف 

والتماس المساعدة التقنية في مجال عدالة ا<حداث من أعضاء الفريق.

اoطفال ضحايا الجرائم والشهود عليها

توصي اللجنة أيض� بأن تضمن الدولة الطرف وضع ا<حكام وا<نظمة القانونية المناسبة من أجل توفير   -٦٥
الحماية المطلوبة بموجب االتفاقية إلى جميع ا<طفال ضحايا الجرائم و/أو الشهود عليها، مثل ا<طفال ضحايا 
هذه  على  الشهود  وا<طفال  واالتجار،  واالختطاف  واالقتصادي،  الجنسي  واالستغالل  المنزلي،  والعنف  اxيذاء، 
الجرائم، وبأن تراعي بصورة كاملة المبادئ التوجيهية بشأن العدالة في ا<مور المتعلقة با<طفال ضحايا الجريمة 

والشهود عليها.

طاء- التصديق على البروتوكول االختياري المتعلق بإجراء تقديم البالغات

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء   -٦٦
تقديم البالغات، في سبيل المضي في تعزيز إعمال حقوق الطفل.

ياء- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق اsنسان

الصكوك  على  تصدق  بأن  الطفل،  حقوق  إعمال  تعزيز  في  المضي  سبيل  في  الطرف،  الدولة  اللجنة  توصي   -٦٧
االختفاء  من  ا<شخاص  جميع  لحماية  الدولية  االتفاقية  وهي  بعد،  إليها  تنضم  لم  التي  اxنسان  لحقوق  ا<ساسية 
البروتوكوالت  عن  فضًال  أسرهم،  وأفراد  المهاجرين  العمال  جميع  حقوق  لحماية  الدولية  واالتفاقية  القسري، 
بالحقوق  الخاص  الدولي  والعهد  والسياسية،  المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  من  بكل  الملحقة  االختيارية 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب 

وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق ا<شخاص ذوي اxعاقة.

كاف- المتابعة والنشر

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الالزمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في   -٦٨
العليا  والمحكمة  المعنية  والوزارات  والبرلمان  الدولة  رأس  إلى  إحالتها  منها  بوسائل  الختامية،  المالحظات  هذه 

والسلطات المحلية للنظر فيها على النحو الالزم واتخاذ مزيد من اxجراءات بشأنها.

التي  الخطية  والردود  والخامس  الرابع  الدوريين  للتقريرين  الجامع  التقرير  ُيتاح  بأن  أيض�  اللجنة  وتوصي   -٦٩
منها  بطرق  البلد،  بلغات  واسع  نطاق  على  الختامية)  الصلة (المالحظات  ذات  والتوصيات  الطرف  الدولة  قدمتها 
ومجموعات  اxعالم  ووسائل  المدني  المجتمع  ومنظمات  العامة  لجمهور  الحصر،  ال  المثال  سبيل  على  اxنترنت 
بها  الملحقة  االختيارية  والبروتوكوالت  االتفاقية  بشأن  النقاش  إثارة  بغية  وا<طفال،  المهنية  والفئات  الشباب 

والتوعية بها وتنفيذها ورصدها.

الم- التقرير المقبل

ُتدرج  وأن   ٢٠١٩ حزيران/يونيه   ٢٢ بحلول  السادس  الدوري  تقريرها  تقدم  أن  إلى  الطرف  الدولة  اللجنة  تدعو   -٧٠
المنسقة  التوجيهية  للمبادئ  يمتثل  أن  للتقرير  وينبغي  الختامية.  المالحظات  هذه  متابعة  عن  معلومات  فيه 
٢٠١٠ (CRC/C/٥٨/Rev.٢ و ١ تشرين ا<ول/أكتوبر  لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في 

Corr.١)، وأّال يتجاوز عدد كلماته ٢٠٠ ٢١ كلمة (انظر قرار الجمعية العامة ٢٦٨/٦٨ المؤرخ ٩ نيسان/أبريل ٢٠١٤، الفقرة ١٦). 
وفي حالة تجاوز التقرير المقدم العدد المحدد للكلمات، سُيطلب إلى الدولة الطرف اختصاره وفق� للقرار المشار 
إليه أعاله. وفي حالة لم تتمكن الدولة الطرف من مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، ال يمكن ضمان ترجمة التقرير 

<غراض النظر فيه من جانب هيئة المعاهدة.

للشروط  وفق�  المستجدات  آخر  تتضمن  أساسية  وثيقة  تقديم  إلى  أيض�  الطرف  الدولة  اللجنة  وتدعو   -٧١
اعتمدها  التي  التقارير،  لتقديم  المنسقة  التوجيهية  المبادئ  في  الواردة  المشتركة  ا<ساسية  بالوثيقة  المتعلقة 
االجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق اxنسان في حزيران/يونيه ٢٠٠٦ (HRI/GEN/٢/Rev.٦، الفصل 
ا<ول). وال ينبغي أن يتجاوز عدد كلمات الوثيقة ا<ساسية ٤٠٠ ٤٢ كلمة، كما حددته الجمعية العامة في قرارها ٢٦٨/٦٨ 

(الفقرة ١٦).

ُتجمع  التي  البيانات  وتحلل  البيانات،  لجمع  ومركزي�  شامًال  نظام�  الطرف  الدولة  تنشئ  بأن  اللجنة  توصي   -٧
الستخدامها كأساس لتقييم التقدم المحرز والمساعدة في تصميم سياسات وبرامج لتنفيذ البروتوكول االختياري. 
االجتماعية  والخلفية  والقومي  اxثني  وا<صل  الجغرافي  والموقع  والجنس  السن  حسب  البيانات  تصنيف  وينبغي 
عدد  عن  بيانات  جمع  أيض�  وينبغي  االختياري.  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  تحليل  تسهيل  أجل  من  االقتصادية، 
المالحقات القضائية واxدانات، مصنفة حسب طبيعة الجريمة. وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف تعاونها التقني 

في ذلك الصدد مع جهات منها منظمة ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج ا<مم المتحدة اxنمائي.

رابعS- تدابير التنفيذ العامة

خطة العمل الوطنية

سيما  وال  االختياري،  البروتوكول  بتنفيذ  صلة  لها  شتى  وطنية  وخطط  استراتيجيات  وجود  اللجنة  تالحظ   -٨
االستراتيجية الوطنية لمنع االتجار بالبشر. ولكنها تشعر مع ذلك بالقلق إزاء عدم وجود اتساق أو تنسيق جيد فيما بين 

تلك االستراتيجيات، ما يؤثر في قدرة الدولة الطرف على التصدي لجميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري.

التي  المسائل  جميع  معالجة  إلى  تحديد�  تهدف  وطنية  عمل  خطة  الطرف  الدولة  تضع  بأن  اللجنة  توصي   -٩
يشملها البروتوكول االختياري، وبأن تضع أهداف� ومؤشرات واضحة وُتوفر الموارد البشرية والمالية المناسبة من أجل 
البروتوكول  أحكام  جميع  بتنفيذ  خاص�  اهتمام�  تولي  أن  لها  ينبغي  بذلك،  الطرف  الدولة  قيام  ولدى  تنفيذها. 
االختياري، مع مراعاة الوثائق الختامية التي اعتمدها المؤتمر العالمي لمكافحة االستغالل الجنسي لlطفال <غراض 

تجارية في ا<عوام ١٩٩٦ و٢٠٠١ و٢٠٠٨ في ستوكهولم، ويوكوهاما باليابان، وريو دي جانيرو بالبرازيل، على التوالي.

التنسيق والتقييم   

تالحظ اللجنة تقاسم عدة وزارات مسؤولية تنفيذ البروتوكول االختياري، واضطالع المجلس الوطني لشؤون   -١٠
ا<سرة والمجلس ا<على لشؤون ا<شخاص المعوقين بدور أيض� في ذلك الصدد، لكنها تشعر بالقلق إزاء االفتقار إلى 

آلية مخصصة تحديد� لتنسيق عملية تنفيذ البروتوكول االختياري وتقييمها.

توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف آلية تنسيق قادرة على االضطالع بالقيادة واxشراف العام الفعال على   -١١
وتنفيذها،  الطفل  حقوق  مجال  في  السياسات  بوضع  ُتعنى  التي  المختلفة  والوزارات  الوكاالت  بين  التنسيق  صعيد 

وبرصد تنفيذ البروتوكول االختياري.

النشر والتوعية   

يساور اللجنة القلق إزاء االفتقار إلى أنشطة منهجية وشاملة لنشر البروتوكول االختياري بحد ذاته والتوعية   -١٢
به، <ن ذلك ُيسهم في تدّني مستوى فهم الجرائم المشمولة به بين الناس عامة وا<طفال والفئات المهنية العاملة 
مع ا<طفال ومن أجلهم. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء استمرار التستر على جرائم بيع ا<طفال واستغاللهم في 
البغاء وفي المواد اxباحية والتكتم عنها إلى حد بعيد، نظر� إلى الحساسية االجتماعية الثقافية التي تحيط بها في 

الدولة الطرف.

توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها لنشر أحكام البرتوكول االختياري على نطاق واسع بين الناس   -١٣
عامة، بمن فيهم ا<طفال - بطريقة مواتية لهم - وأسرهم ومجتمعاتهم المحلية. وينبغي للدولة الطرف أيض� ما 

يلي:

وضع برامج تثقيفية مراعية لنوع الجنس بشأن التدابير والمساعدة وآليات اxبالغ الرامية إلى منع  (أ)   
مع  وثيق  بتعاون  وذلك  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  للجرائم  ضحايا  ا<طفال  وقوع 

المجتمعات المحلية وا<طفال الضحايا؛

االبتدائي  التعليم  مناهج  في  منظمة  بصورة  االختياري  بالبروتوكول  المتصلة  المسائل  إدراج  (ب)   
والثانوي؛

الشرطة  أفراد  سيما  وال  الصلة،  ذات  المهنية  الفئات  جميع  بين  االختياري  البروتوكول  نشر  (ج)    
الوطني  المجلس  وأعضاء  االجتماعيين  وا<خصائيين  اxعالم  وممثلي  العاّمين  والمدعين  والقضاة 

لشؤون ا<سرة والوزارات المعنية.

التدريب

ترحب اللجنة بأنشطة التدريب في مجال االتجار بالبشر التي ُنّظمت للقضاة والمدعين العاّمين بالتعاون مع   -١٤
في  الرسمية  الحدودية  النقاط  في  العاملين  الموظفين  وبتدريب  حكومية،  غير  ومنظمات  دولية  حكومية  منظمات 
كافية  غير  تزال  ال  االختياري  البروتوكول  على  التدريب  أنشطة  <ن  بالقلق  تشعر  لكنها  االتجار،  ضحايا  تحديد  مجال 

بشكل عام وال تصل إلى جميع المهنيين العاملين مع ا<طفال ومن أجلهم.

المشمولة  المجاالت  جميع  على  التخصصات  متعددة  تدريب  برامج  الطرف  الدولة  تضع  بأن  اللجنة  توصي   -١٥
المصلحة.  أصحاب  من  وغيرها  المحلية  المجتمعات  مشاركة  على  تقوم  عملية  طريق  عن  االختياري  بالبروتوكول 
ومن  ا<طفال  مع  يعملون  وأفراد  ومؤسسات  مهنية  فئات  من  الشأن  أصحاب  لجميع  التدريب  هذا  إتاحة  وينبغي 
أجلهم. وتوصي اللجنة كذلك بأن تكفل الدولة الطرف إجراء تقييم منهجي لجميع برامج التدريب على البروتوكول 

االختياري بغية تعزيز تأثيرها ومدى أهميتها.

تخصيص الموارد   

للخطط  الالزمة  الموارد  توفر  لضمان  سنوية  منح�  يخصص  العامة  الموازنة  قانون  أن  اللجنة  تالحظ   -١٦
الميزانية  مخصصات  عن  معلومات  وجود  لعدم  تأسف  لكنها  الطفل،  بحقوق  المتعلقة  الوطنية  واالستراتيجيات 

المرصودة بوضوح <نشطة مصممة تحديد� لتنفيذ البروتوكول االختياري من قبل الوزارات المعنية.

بطرق  االختياري،  البروتوكول  لتنفيذ  واضحة  ميزانية  مخصصات  الطرف  الدولة  تحدد  بأن  اللجنة  توصي   -١٧
منها رصد مخصصات من الميزانية العادية للموارد البشرية والتقنية والمالية الالزمة لوضع برامج تتصل بأحكام 
البروتوكول االختياري، وال سيما في مجال التحقيقات الجنائية والمساعدة القانونية والتعافي البدني والنفسي 

للضحايا.

منع بيع اoطفال واستغاللهم في البغاء وفي المواد اsباحية (الفقرتان 1   -Sخامس
و2 من المادة 9)

التدابير المعتمدة لمنع وقوع الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول االختياري

خاص  وبشكل  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  لمنع  ات³ِخذت  التدابير  بعض  أن  اللجنة  تالحظ   -١٨
لمنع وصول ا<طفال إلى المواد اxباحية على اxنترنت، لكنها تشعر بالقلق الستمرار النقص في التدابير الوقائية 
ا<سباب  تحديد  إلى  الهادفة  التدابير  عن  فضًال  جنسي�،  ا<طفال  الستغالل  التصدي  أجل  من  ا<هداف  المحددة 
خاصة،  وبصورة  لها.  والتصدي  الجرائم  تلك  وحجم  االختياري  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  لجميع  الجذرية 

تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ)        عدم تقديم تعريف أو قائمة معايير لتحديد فئة "ا<سر المعرضة" للعنف المنزلي، على الرغم من   
أن وزارة التنمية االجتماعية وضعت قاعدة بيانات بها؛

(ب)    عدم كفاية التدابير المتخذة لمكافحة التمييز والعنف القائمين على نوع الجنس، اللذين يشّكالن   
عامَلين رئيسيين في بيع ا<طفال واستغاللهم في البغاء وفي المواد اxباحية. وفي هذا الصدد، 
تعرب اللجنة عن قلق شديد إزاء حجم التمييز والعنف الممارسين ضد الفتيات في الدولة الطرف؛

(ج)      النقص الكبير فيما ُنّفذ أثناء الفترة المشمولة بالتقرير من أنشطة محددة تستهدف ا<طفال في   
أوضاع هشة، مثل ا<طفال الالجئين المعرضين بشكل خاص لالستغالل الجنسي واالتجار.

توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف نهج� شامًال ومحدد ا<هداف يتصدى لlسباب الجذرية للجرائم   -١٩
اللجنة  تحث  خاصة،  وبصورة  هشاشة.  ا<وضاع  أكثر  في  ا<طفال  على  ويركز  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة 

الدولة الطرف على ما يلي:

(أ)         تعزيز استراتيجيات الحد من الفقر وتدابير الحماية االجتماعية الداعمة لlسر المحرومة والمهمشة،   
دعم  أجل  من  ا<طفال،  حول  تتمحور  التي  المبكر  التدخل  برامج  لتنفيذ  معايير  وضع  طريق  عن 

الوالدين لالضطالع على نحو أفضل بمسؤولياتهم في رعاية ا<طفال وحمايتهم؛

(ب)    اجتثاث التمييز والعنف القائمين على نوع الجنس، وبشكل خاص إلغاء ما ال يزال نافذ� من قوانين   
تمّيز ضد النساء والفتيات، وتجريم جميع أشكال العنف المنزلي، بما فيها االغتصاب الزوجي، دون 

مزيد من اxبطاء؛

عامة،  توعية  برامج  وتنفيذ  االختياري  بالبروتوكول  المشمـولة  للجـرائم  الجـذرية  لlسبـاب  التصـدي  (ج)       
خاص  بشكل  المعرضين  ضعف�  ا<طفال  أشد  هوية  تحديد  أجل  من  عامة،  حوارات  عن  فضًال 
للوقوع ضحايا للجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري، بمن فيهم ا<طفال الذين يعيشون في 
فقر وا<طفال المهاجرون والالجئون ومجهولو النسب، وحمايتهم وتزويدهم بما يلزم من دعم 

ومساعدة؛

(د)     تعزيز الوعي بالقواعد والمفاهيم االجتماعية المتعلقة باستغالل ا<طفال في البغاء وفي المواد   
اxباحية وفهمها بغية تغيير مواقف ا<شخاص الذين يطلبون الخدمات الجنسية وسلوكهم.

بيع اoطفال

تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء انتشار ممارسة الزواج المبكر والقسري على نطاق واسع في الدولة الطرف،   -٢٠
وهي ممارسة تصل أحيان� إلى حد بيع ا<طفال. وتشعر اللجنة بقلق خاص أيض� إزاء التقارير التي تتحدث عن فتيات 
زواج  يسمى  ما  أجل  من  ا<ردن  إلى  ُيرَسلن  العمر،  من  عشرة  الحادية  تتجاوز  لم  من  منهن  صغيرات،  عراقيات 
المتعة، وهو زواج ينتهي بعد مدة محددة مسبق� تتلقى فيه ا<سرة مبلغ� مالي� مقابل الفتاة ويتمكن "الزوج" من 
عصابات  في  قسر�  أقحموهن  الفتيات  هؤالء  بعض  "أزواج"  بأن  أيض�  التقارير  وتفيد  جنسي�.  واستغاللها  إيذائها 

االتجار بالبشر. 

للحظر  الفعال  التطبيق  لضمان  وفورية  صارمة  تدابير  اعتماد  على  بقوة  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢١
القانوني لزواج ا<طفال. وبصورة خاصة، ينبغي للدولة الطرف ما يلي:

(أ)       ضمان مساءلة جميع الضالعـين فـي بيـع الفتيـات <غـراض الـزواج القســــري واxيــذاء الجنســـــــي   
واالستغالل الجنسي، وإنزال عقوبات بهم تتناسب مع جسامة الجريمة؛

(ب)     وضع نظام فعال وتنفيذه بالتعاون مع بلدان الجوار من أجل منع بيع الفتيات <غراض الزواج المبكر   
أو القسري.

أطفال السياحة بدافع ممارسة الجنس مع 

إجراءات  أو  تشريعات  أي  اعتماد  لعدم  تأسف  لكنها   ،(١٩٩٨ لعام   ٢٠ السياحة (رقم  قانون  اللجنة  تالحظ   -٢٢
محددة من أجل منع ظاهرة السياحة بدافع ممارسة الجنس مع أطفال، ا¦خذة في الزيادة في الدولة الطرف، 

ومكافحتها بشكل كامل.

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان اتخاذ تدابير فاعلة من أجل منع السياحة بدافع ممارسة الجنس   -٢٣
على  الدعوة  مجال  في  أنشطة  تنّفذ  أن  أيض�  الطرف  للدولة  وينبغي  فعالة.  بصورة  ومكافحتها  ا<طفال  مع 
تنشر  وأن  ا<طفال،  مع  الجنس  ممارسة  بدافع  السياحة  عن  الناجمة  الضارة  ا¦ثار  لتبيان  السياحة  صناعة  صعيد 
تشجع  وأن  السياحة،  ووكاالت  السفر  وكالء  أوساط  في  واسع  نطاق  على  السياحة  <خالقيات  العالمية  المدونة 

تلك الشركات على توقيع مدونة قواعد السلوك لحماية ا<طفال من االستغالل الجنسي في السفر والسياحة.

حظر بيع اoطفال واستغاللهم في المواد اsباحية وفي البغاء، والمسائل   -Sسادس
ذات الصلة (المادة 3، والفقرتان 2 و3 من المادة 4، والمواد 5 و6 و7)

أو الجزائية القائمة القوانين واللوائح الجنائية 

بعض  إدراج  رغم  بعد،  بالكامل  االختياري  للبروتوكول  تمتثل  لم  الطرف  الدولة  أن  بقلق  اللجنة  تالحظ   -٢٤
جسم  بأعضاء  االنتفاع  وقانون   ٢٠٠٩ لعام   ٩ رقم  بالبشر  االتجار  منع  قانون  مثل  الوطنية،  القوانين  في  أحكامه 

اxنسان رقم ٢٣ لعام ١٩٧٧. وبصورة خاصة، تالحظ اللجنة بقلق ما يلي:

ـ³ن قانــون العقــــوبات تعريف� واضــــح� لجريمة استغالل ا<طفال في البغاء، أو عقوبات  (أ)       عدم تضمـ  
تتناسب مع جسامة الجريمة؛

في  ا<طفال  استغالل  على  تنطبق  التي  العقوبات،  قانون  من   ٣١٠ المادة  في  ازدرائية  عبارات  ورود  (ب)     
بفساد  "المعروفات  من  اعُتبرن  إن  للفتيات  الجنسي  االستغالل  لتبرير  ُتستخدم  أن  يمكن  البغاء، 

ا<خالق"؛

الحيازة  تجريم  أو  اxباحية  المواد  في  ا<طفال  استغالل  جريمة  إلى  محدد  بشكل  اxشارة  عدم  (ج)      
المواد  ببيع  تتعلق  التي  العقوبات  قانون  من   ٣١٩ المادة  في  بأطفال  تتعلق  إباحية  لمواد  الخاصة 

البذيئة أو المفِسدة لlخالق وتوزيعها؛

(د)     عدم تطرق تشريعات الدولة الطرف إلى جميع أشكال بيع ا<طفال الواردة في المادتين ٢ و٣ من   
البروتوكول االختياري، وهي جريمة مشابهة لالتجار با<شخاص لكنها ليست متطابقة معها.

البرتوكول  من  و٣   ٢ للمادتين  بالكامل  ليمتثل  العقوبات  قانون  تنقح  أن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢٥
االختياري. وبصورة خاصة، ينبغي للدولة الطرف ما يلي:

من  ٢(ب)  المادة  عليه  نصت  كما  البغاء  في  ا<طفال  الستغالل  تعريف�  العقوبات  قانون  تضمين  (أ)       
البروتوكول االختياري، وضمان أن القانون ينص على عقوبات مناسبة للجريمة ويفرضها؛

(ب)     إزالة جميع ا<حكام االزدرائية من قانون العقوبات دون إبطاء، وضمان أن القانون ينص على عقوبات   
تتناسب مع جسامة الجريمة وال يتيح أي أعذار لمرتكبي الجرائم؛

تتعلق  التي  اxباحية  المواد  حيازة  مجرد  تجريم  وضمان  العقوبات،  قانون  من   ٣١٩ المادة  تعديل  (ج)      
بأطفال؛

(د)       تعريف جميع أشكال بيع ا<طفال وتجريمها على النحو السليم.  

المالحقة القضائية

يساور اللجنة قلق بالغ إزاء التقارير العديدة التي تفيد بإجبار الفتيات الالجئات السوريات على البغاء.  -٢٦

في  البغاء  على  ُأجبرن  الالتي  الفتيات  xنقاذ  فاعلية  أكثر  تدابير  اتخاذ  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢٧
تقريرها  في  تورد  أن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  وتحث  العدالة.  إلى  الجرائم  هذه  مرتكبي  وإحالة  الطرف  الدولة 
ولوحقوا  عليهم  القبض  ُألقي  الذين  ا<شخاص  عدد  عن  تفصيلية  معلومات  االتفاقية  بموجب  المقدم  المقبل 

قضائي� وُأحيلوا إلى العدالة وأدينوا، فضًال عن العقوبات التي ُأنِزلت بهم.

مسؤولية اoشخاص االعتباريين 

االتجار  منع  قانون  من   ١١ المادة  بموجب  االعتباريين  ا<شخاص  بمسؤولية  تعترف  الدولة  أن  اللجنة  تالحظ   -٢٨
بالبشر رقم ٩ لعام ٢٠٠٩، لكن القلق يساورها <ن القوانين ال تنص صراحة على مسؤولية ا<شخاص االعتباريين في 

الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري.

ن الدولة الطرف مسؤولية ا<شخاص االعتباريين الضالعين في أي جرائم مشمولة  توصي اللجنة بأن ُتضمِّ  -٢٩
الجرائم  خطورة  مع  تتناسب  قانونية  عقوبات  تفرض  وأن  صريح،  بشكل  التشريعات  في  االختياري  بالبروتوكول 

المرتَكبة.

الوالية القضائية خارج اsقليم وتسليم المجرمين

تعرب اللجنة عن القلق <ن تشريعات الدولة الطرف ال تزال غير واضحة بشأن فرض واليتها القضائية خارج   -٣٠
الذين  ا<شخاص  تسليم  وإمكانية  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  بجميع  يتعلق  فيما  إقليمها 

يرتكبون جرائم يشملها البروتوكول االختياري.

القضائية  واليتها  فرض  من  نها  تمكِّ المحلية  تشريعاتها  أن  ضمان  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣١
وممارستها خارج إقليمها فيما يتعلق بجميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري. وتوصي اللجنة أيض� بأن 
تستخدم الدولة المادة ٥ من البروتوكول االختياري أساس� قانوني� لتسليم المجرمين في حال عدم وجود اتفاق 

ثنائي.

سابعS- حماية حقوق اoطفال الضحايا (المادة 8، والفقرتان 3 و4 من المادة 9)

التدابير المعتمدة لحماية حقوق اoطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول 
االختياري ومصالحهم

استخدام  تجيز  التي  الجزائية  المحاكمات  أصول  قانون  من   ١٥٩ المادة  أحكام  إلى  بإيجابية  اللجنة  تنظر   -٣٢
اللجنة  لكن  بشهادتهم.  اxدالء  عند  العمر  من  عشرة  الثامنة  يكملوا  لم  الذين  للشهود  حمايًة  الحديثة  التقنية 
تشعر بالقلق إزاء عدم تزويد ا<طفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري بمساعدة قضائية مجانية 

أو دعم من أخصائيين نفسيين واجتماعيين معنيين با<طفال أثناء إجراءات العدالة الجنائية.

في ضوء الفقرة ٣ من المادة ٩ في البروتوكول االختياري، تحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة حماية   -٣٣
وبصورة  عليها.  والشهود  االختياري  البروتوكول  بموجب  المحظورة  الجرائم  ضحايا  لlطفال  كاملة  تشريعية 

خاصة، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

وحماية  والمحاكمة  التحقيق  إجراءات  طيلة  لهم  مراعية  بطريقة  الضحايا  ا<طفال  معاملة  (أ)      
خصوصيتهم؛

واجتماعيين  نفسيين  أخصائيين  من  ودعم  مجانية  قانونية  بمساعدة  الضحايا  ا<طفال  تزويد  (ب)    
معنيين با<طفال أثناء إجراءات العدالة الجنائية؛

وجلسات  القضائية  والمالحقة  التحقيق  أثناء  عليه  والمدعى  الطفل  بين  المباشر  االتصال  تجنب  (ج)      
لعمليات  الفعلي  االستخدام  لضمان  والمالية  والتقنية  البشرية  الموارد  كل  وتوفير  االستماع، 

التحقيق السرية؛

(د)      اتخاذ تدابير قانونية وعملية لكفالة حماية ا<طفال الشهود من ا<عمال االنتقامية.  

تعافي الضحايا وإعادة إدماجهم

غير  المنظمات  اتخذتها  التي  والتدابير   ٢٠٠٧ الثاني/يناير  كانون  في  ا<سري  الوفاق  دار  افتتاح  اللجنة  تالحظ   -٣٤
الحكومية التي سلط تقرير الدولة الطرف الضوء عليها، لكنها تأسف لعدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة 
وتدابير  والنفسي،  البدني  والتعافي  االجتماعي  اxدماج  إعادة  في  المساعدة  صعيد  على  الدولة  مستوى  على 
تيسير الحصول على المعلومات ذات الصلة بهذه الخدمات. وعالوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء النقص في 
إيداع  إلى  يؤدي  ما  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  لضحايا  المخصصة  المباشر  المأوى  خدمات  توفير 

الضحايا ا<طفال في مرافق االحتجاز.

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:  -٣٥

دون  االحتجاز  مرافق  من  االختياري  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  ضحايا  ا<طفال  جميع  إخراج  (أ)       
إبطاء؛

ومساعدة  مالئم  بمأوى  االختياري  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  ضحايا  ا<طفال  تزويد  ضمان  (ب)     
مالئمة من أجل إعادة إدماجهم االجتماعي وتعافيهم البدني والنفسي؛

(ج)      طلب المساعدة التقنية من اليونيسيف والمنظمة الدولية للهجرة في تنفيذ هذه التوصيات.  

ثامنS- المساعدة والتعاون على الصعيد الدولي (المادة 10)

االتفاقات المتعددة اoطراف والثنائية واsقليمية

تواصل  أن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تشجع  االختياري،  البروتوكول  من   ١٠ المادة  من   ١ الفقرة  ضوء  في   -٣٦
تعزيز التعاون الدولي عن طريق ترتيبات متعددة ا<طراف وإقليمية وثنائية، وبخاصة مع بلدان الجوار، بوسائل منها 
المشمولة  الجرائم  منع  على  القدرة  زيادة  بغية  الترتيبات،  هذه  وتنفيذ  لتنفيذ  الالزمة  وا¦ليات  اxجراءات  تعزيز 

بالبروتوكول االختياري والكشف عنها والتحقيق فيها ومالحقة المسؤولين عن أي منها قضائي� ومعاقبتهم.

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعاونها مع وكاالت ا<مم المتحدة وبرامجها، مثل منظمة   -٣٧
إلى  تهدف  تدابير  وتنفيذ  وضع  في  الحكومية،  غير  المنظمات  عن  فضًال  للطفولة (اليونيسيف)،  المتحدة  ا<مم 

تنفيذ البروتوكول االختياري بصورة فعالة.

تاسعS- المتابعة والنشر

التوصيات،  لهذه  الكامل  التنفيذ  لضمان  الالزمة  التدابير  جميع  الطرف  الدولة  تتخذ  بأن  اللجنة  توصي   -٣٨
بوسائل منها إحالتها إلى الملك والوزارات الحكومية المعنية والبرلمان والسلطات الوطنية والمحلية، فضًال عن 

المحكمة العليا، للنظر فيها على النحو الالزم واتخاذ مزيد من اxجراءات بشأنها.

الطرف  الدولة  قدمتها  التي  الخطية  والردوُد  التقريُر  واسع  نطاق  على  ُيتاح  بأن  اللجنة  وتوصي   -٣٩
والمالحظات الختامية ذات الصلة التي اعتمدتها اللجنة، بما في ذلك عن طريق اxنترنت، للناس عامة ولمنظمات 
المجتمع المدني ومجموعات الشباب والفئات المهنية وا<طفال، بغية إثارة النقاش بشأن البروتوكول االختياري 

والتوعية به وتنفيذه ورصده.

عاشر�- التقرير المقبل

عمًال بالفقرة ٢ من المادة ١٢ من البروتوكول االختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تورد مزيد� من   -٤٠
المعلومات عن تنفيذ البروتوكول االختياري في تقريرها الدوري المقبل الذي سُيقدم عمًال بالمادة ٤٤ من اتفاقية 

حقوق الطفل.

ثالثS-  تدابير التنفيذ العامة

التنسيق

وزارة  وأن  االختياري  البروتوكول  تنفيذ  عن  الرئيسية  المسؤولية  تتحمل  الدفاع  وزارة  أن  اللجنة  تالحظ   -٥
مكلفة  هيئة  وجود  عدم  إزاء  يساورها  القلق  ولكن  الصدد،  ذلك  في  أيض�  المسؤولية  من  شيئ�  تتحّمل  الداخلية 

بتنسيق التنفيذ الشامل والفعال للبروتوكول االختياري في عموم الدولة الطرف.

البروتوكول  تنفيذ  عن  الكلية  بالمسؤولية  ُيكلف  حكومي  كيان  تعيين  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٦
االختياري، وعلى إنشاء آلية مؤسسية لتنسيق تنفيذ البروتوكول االختياري على نحو فعال فيما بين الوزارات وغيرها 

من الكيانات الحكومية والشركاء الحكوميين.

تخصيص الموارد

تأسف  لكنها  لالجئين،  المساعدة  تقديم  أجل  من  ضخمة  موارد  تنفق  الطرف  الدولة  أن  اللجنة  تالحظ   -٧
لعدم توفر معلومات عن مخصصات الميزانية المرصودة لتنفيذ البروتوكول االختياري.

توصي اللجنة بأن ترصد الدولة الطرف مخصصات ميزانية كافية لتنفيذ البروتوكول االختياري على وجه   -٨
التحديد.

النشر والتوعية

المصلحة  أصحاب  على  وتوزيعه  الرسمية  الجريدة  في  االختياري  البروتوكول  نشر  اللجنة  تالحظ   -٩
المتخذة  التدابير  كفاية  لعدم  تأسف  لكنها  االختياري،  البروتوكول  يشملها  التي  المجاالت  في  المتخصصين 
للجرائم  ضحايا  ا<طفال  وقوع  إلى  تؤدي  قد  التي  وا<خطار  اxبالغ،  آليات  سيما  وال  وأحكامه،  بمبادئه  للتوعية 

المشمولة بالبروتوكول االختياري، وهو ما اعترفت به الدولة الطرف نفسها.

توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف نشر مبادئ البروتوكول االختياري وأحكامه على نطاق واسع بين   -١٠
الناس عامة وبين ا<طفال وأسرهم.

التدريب

ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لوضع برامج لتدريب أفراد القوات المسلحة والشرطة،   -١١
وxذكاء الوعي بحقوق اxنسان والقانون الدولي اxنساني بين أفراد قواتها ا<منية. لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم 

تلقي فئات أخرى من المهنيين ذوي الصلة تدريب� مناسب� على أحكام البروتوكول االختياري.

ا<طفال،  بشؤون  ُيعنون  الذين  للمهنيين  االختياري  البروتوكول  أحكام  على  تدريب  بتوفير  اللجنة  توصي   -١٢
والقضاة  والمحامين  والشرطة  الدولية  السالم  حفظ  قوات  وأفراد  الهجرة  وسلطات  المعلمين  سيما  وال 

والعاملين في المجال الطبي وا<خصائيين االجتماعيين والصحفيين.

البيانات

بنزاعات  متأثرة  بلدان  من  قادمين  الطرف  الدولة  في  الالجئين  ا<طفال  من  كبير  عدد  وجود  إلى  نظر�   -١٣
مسلحة، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود نظام مركزي لجمع البيانات من أجل تحديد هوية وتسجيل جميع 
ا<طفال الالجئين في ا<راضي الخاضعة لوالية الدولة الطرف القضائية الذين ُيحتمل أن يكونوا ُجندوا في أعمال 

عدائية في الخارج أو اسُتخدموا فيها.

هوية  وتحديد  تسجيل  أجل  من  البيانات  لجمع  مركزي�  نظام�  الطرف  الدولة  تنشئ  بأن  اللجنة  توصي   -١٤
أو  الخارج  في  عدائية  أعمال  في  ُجندوا  يكونوا  أن  ُيحتمل  الذين  القضائية  لواليتها  الخاضعين  ا<طفال  جميع 
اسُتخدموا فيها. وتوصي اللجنة أيض� بأن تضمن الدولة الطرف جمع� سليم� للبيانات الخاصة با<طفال الالجئين 
أمور  جملة  حسب  البيانات  جميع  تصنيف  وينبغي  الممارسات.  هذه  لمثل  ضحايا  وقعوا  الذين  اللجوء  وملتمسي 
الزمنية  المدة  عن  فضًال  االقتصادية،  االجتماعية  والخلفية  اxثني  وا<صل  والجنسية  والسن  الجنس  منها 

الستخدام الطفل.

رابعS- الوقاية

التجنيد الطوعي

تالحظ اللجنة عدم وجود متطوعين في القوات المسلحة في الدولة الطرف. ولكنها تعرب عن قلقها   -١٥
إزاء المادة ٢/١٢ من قانون ا<من العام التي تجيز تعيين ا<شخاص الذين يزيد عمرهم عن السابعة عشرة ضباط� 

في ا<من العام.

ثمانية  إلى  وترفعه  العام  ا<من  لضباط  الطوعي  التجنيد  سن  الطرف  الدولة  تراجع  بأن  اللجنة  توصي   -١٦
عشرة سنة من أجل تعزيز حماية ا<طفال وتدعيمها عن طريق اعتماد معيار قانوني أعلى بشكل عام.

التثقيف في مجاَلي حقوق اsنسان والسالم

ومفاهيم  السالم  مجاَلي  في  التثقيف  xدماج  الطرف  الدولة  تتخذها  التي  بالمبادرات  اللجنة  ترحب   -١٧
اxنسان  حقوق  مجاَلي  في  التثقيف  إدراج  لعدم  تأسف  لكنها  المدرسية.  المناهج  في  اxنساني  الدولي  القانون 
والسالم، وكذلك المعرفة بالبروتوكول االختياري، كجزء إلزامي في مناهج التعليم االبتدائي والثانوي وفي برامج 

تدريب المعلمين.

توصي اللجنة بأن تدمج الدولة الطرف التثقيف اxلزامي في مجاَلي حقوق اxنسان والسالم في مناهج   -١٨
جميع المدارس، بما فيها المدارس العسكرية، مع اxشارة بشكل خاص إلى البروتوكول االختياري.

خامسSً- الحظر والمسائل ذات الصلة

التشريعات واللوائح الجنائية النافذة

تالحظ اللجنة تعليق االستدعاء إلى الخدمة الوطنية حتى إشعار الحق، لكنها تعرب عن القلق إزاء التباين   -١٩
السن  تتراوح  إذ  الطرف،  الدولة  تشريعات  عليه  تنص  كما  المسلحة  القوات  في  اxلزامي  للتجنيد  الدنيا  السن  في 
المسلحة  القوات  لتجنيد  صريحين  وتجريم  حظر  وجود  لعدم  أيض�  القلق  اللجنة  ويساور  سنة.  و١٨   ١٥ بين  الدنيا 
الشركات  ولتشغيل  العدائية،  ا<عمال  في  واستخدامهم  ا<طفاَل  للدولة  التابعة  غير  المسلحة  والجماعات 
ا<منية الخاصة ا<طفاَل واستخدامهم. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك <ن التشريعات في الدولة الطرف ال تحدد 
للمحكمة  ا<ساسي  روما  نظام  في  طرف  ا<ردن  أن  مع  حرب،  جريمة  بوصفه  سنة   ١٥ سن  دون  ا<طفال  تجنيد 

الجنائية الدولية.

تحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء مراجعة شاملة لتشريعاتها من أجل مواءمتها بالكامل مع مبادئ   -٢٠
البروتوكول االختياري وأحكامه، وال سيما:

للدولة  التابعة  غير  المسلحة  والجماعات  المسلحة  القوات  لتجنيد  صريحين  وتجريم  حظر  فرض  (أ)       
ا<طفاَل  الخاصة  ا<منية  الشركات  ولتشغيل  العدائية،  ا<عمال  في  واستخدامهم  ا<طفاَل 

واستخدامهم؛

(ب)     ضمان أن جريمة التجنيد غير القانوني لlطفال على يد القوات المسلحة والجماعات المسلحة غير   
التابعة للدولة تنطبق في زمن السلم وزمن الحرب على السواء؛

(ج)      تحديد تجنيد ا<طفال دون سن ١٥ سنة بوصفها جريمَة حرب ومعاقبة مرتكبيها؛  

الخاصة  وا<منية  العسكرية  الشركات  على  ل¯شراف  محلية  تنظيمية  تشريعات  اعتماد  ضمان  (د)     
ومساءلتها، وتنفيذ هذه التشريعات.

تجنيد الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة اoطفاَل واستخدامها لهم

الالجئين  ا<طفال  السورية  المسلحة  الجماعات  بتجنيد  تفيد  التي  التقارير  إزاء  بالغ  قلق  عن  اللجنة  تعرب   -٢١
السوريين من مخيمات الالجئين في الدولة الطرف واستخدامهم في أدوار قتالية وأدوار داعمة في آن واحد.

تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع تدابير فعالة بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة من أجل   -٢٢
لتلك  وتحقيق�  المسلحة.  النزاعات  في  لُيستخدموا  مجاورة  بلدان  إلى  وإرسالهم  تجنيدهم  من  ا<طفال  حماية 
الغاية، ينبغي للدولة الطرف أن تنظم حمالت توعية بشأن وضع ا<طفال الذين ُيزج بهم في النزاعات المسلحة، 
مخيمات  في  يعيشون  الذين  للمراهقين  مالئمة  وترفيهية  تعليمية  أنشطة  توفير  أجل  من  جهودها  تكثف  وأن 

الالجئين كوسيلة تمنع على نحو فعال تجنيدهم على يد الجماعات المسلحة.

الوالية القضائية خارج اsقليم

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إنشاء والية قضائية خارج إقليمها وممارسة تلك الوالية فيما   -٢٣
الصلة  ذات  الدولية  الصكوك  أيض�  ذلك  في  تراعي  وأن  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  بجميع  يتعلق 

التي هي طرف فيها، بما فيها نظام روما ا<ساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

 

تسليم المجرمين

المشمولة  الجرائم  مرتكبي  لتسليم  المزدوج  التجريم  شرط  الطرف  الدولة  تلغي  بأن  اللجنة  توصي   -٢٤
ذات  الثنائية  وإجراءاتها  معاهداتها  جميع  في  بالكامل  الجرائم  هذه  إدماج  تضمن  وبأن  االختياري،  بالبروتوكول 

الصلة.

سادسS- الحماية والتعافي وإعادة اsدماج 

التدابير المتخذة لحماية حقوق اoطفال الضحايا

تعرب اللجنة عن القلق إزاء كثرة حاالت اxعادة القسرية والترحيل لlسر وا<طفال الفلسطينيين الفارين   -٢٥
من النزاع في الجمهورية العربية السورية على مدار السنوات الثالث الماضية.

الكاملة لlطفال الفلسطينيين وأسرهم الفارين  الحماية  الدولة الطرف على ضمان توفير  تحث اللجنة   -٢٦
الرفض  عدم  ذلك  في  بما  القسرية،  اxعادة  عدم  بمبدأ  الكامل  التقيد  وضمان  السورية،  العربية  الجمهورية  من 
من  وأسرهم  اللجوء  وملتمسي  الالجئين  ا<طفال  جميع  تمّكن  تضمن  أن  الطرف  للدولة  وينبغي  الحدود.  عند 

الحصول على إجراءات منصفة وفعالة لتحديد وضعهم، دون تمييز.

أجل التعافي البدني والنفسي وإعادة اsدماج االجتماعي تقديم المساعدة من 

لكنها  السوريين،  الالجئين  ا<طفال  إلى  الطرف  الدولة  تقدمها  التي  الهائلة  بالمساعدات  اللجنة  تعترف   -٢٧
أن  ُيحتمل  اللجوء الذين  وملتمسي  الالجئين  ا<طفال  هوية  لتحديد  كاٍف  اهتمام  إيالء  عدم  بالغ إزاء  بقلق  تشعر 
محدودية  إزاء  أيض�  قلق  اللجنة  ويساور  بالنزاع.  مرتبطة  صدمات  إلى  تعرضوا  أو  النزاع  في  شاركوا  يكونوا 
المساعدة على التعافي البدني والنفسي التي تلقاها ا<طفال السوريون الذين يعانون من ضيق شديد وإعاقات 
حسية أو ذهنية أو عقلية نتيجة تعرضهم للعنف والمحن المرتبطة بالحرب في الجمهورية العربية السورية أو 

مشاهدتهم لها. 

توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تدريب� منهجي� على التحديد المبكر لهوية ا<طفال الذين ُيحتمل   -٢٨
العاملين  وخاصة  أجلهم،  من  أو  ا<طفال  مع  العاملين  المهنيين  جميع  إلى  به  تأثروا  أو  النزاع  في  شاركوا  أنهم 
للدولة  وينبغي  والطب.  التعليم  مجالي  في  والعاملين  الجيش،  وأفراد  الهجرة،  ودوائر  الحدودية  النقاط  في 
أن  ُيحتمل  الذين  اللجوء  وملتمسي  الالجئين  ا<طفال  إلى  المقدمين  والدعم  المساعدة  تعزز  أن  أيض�  الطرف 
يكونوا شاركوا في النزاع أو تعرضوا إلى الصدمة والتشريد المرتبطين بالنزاع، وتزويدهم بدعم ومساعدة خاصة، 
بطرق منها طلب المساعدة من الشركاء الدوليين والوكاالت الدولية من أجل وضع برامج لتعافي هؤالء ا<طفال 

البدني والنفسي.

سابعS- المساعدة والتعاون الدوليان 

التعاون الدولي

الخاصة  والممثلة  ا<حمر  للصليب  الدولية  اللجنة  مع  تعاونها  الطرف  الدولة  تواصل  بأن  اللجنة  توصي   -٢٩
منظمة  مع  أكبر  بشكل  التعاون  إمكانية  في  تنظر  وأن  وتعززه،  المسلح  والنزاع  با<طفال  المعنية  العام  لlمين 

ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وغيرها من كيانات ا<مم المتحدة في تنفيذ البروتوكول االختياري.

ثامنS- المتابعة والنشر

التوصيات،  لهذه  الكامل  التنفيذ  لضمان  الالزمة  التدابير  جميع  الطرف  الدولة  تتخذ  بأن  اللجنة  توصي   -٣٠
بوسائل منها إحالتها إلى البرلمان والوزارات المعنية، بما فيها وزارة الدفاع، والمحكمة العليا والسلطات المحلية 

للنظر فيها على النحو الالزم واتخاذ مزيد من اxجراءات بشأنها.

وتوصي اللجنة بأن ُيتاح التقرير ا<ولي والردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف والمالحظات الختامية   -٣١
ولمنظمات  عامة  للناس  اxنترنت،  طريق  عن  ذلك  في  بما  واسع،  نطاق  على  اللجنة  اعتمدتها  التي  الصلة  ذات 
المجتمع المدني ومجموعات الشباب والفئات المهنية وا<طفال، بغية إثارة النقاش بشأن البروتوكول االختياري 

والتوعية به وتنفيذه ورصده.

تاسعS- التقرير المقبل

عمًال بالفقرة ٢ من المادة ٨ من البروتوكول االختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تورد مزيد� من   -٣٢
المعلومات عن تنفيذ البروتوكول االختياري وهذه المالحظات الختامية في تقريرها الدوري المقبل الذي سُيقدم 

عمًال بالمادة ٤٤ من اتفاقية حقوق الطفل.

(NCFA) تم النشر من قبل المجلس الوطني لشؤون ا<سرة
من خالل المساعدة الفنية والماليةالتي قدمتها منظمة ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسف)

اoردن : المالحظات الختامية
والتوصيات

اللجنة الدولية لحقوق الطفل

(١٥)

والبروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل والمعنية ببيع ا<طفال، واستغالل ا<طفال في البغاء، واستخدام 
ا<طفال في المواد اxباحية في اجتماعيها رقم ١٨٧٩ و١٨٧٨ (انظر CRC/C/SR. ١٨٧٩) اللذين تم عقدهما في ٢٧ أيار 

من عام ٢٠١٣، وتم اعتماده في االجتماع رقم ١٩٠١ الذي تم عقده في ١٣ حزيران من عام ٢٠١٤.

الرابع  الدوريين  للتقريرين  الجامع  بالتقرير  المتعلقة   - الختامية  والتوصيات  المالحظات  نشر  من  الغرض  إن 
بإشراك  والمتعلقة  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياريين  البروتوكولين  بموجب  ا<ولية  والتقارير  والخامس 
إنتاج  في  ا<طفال  واستخدام  البغاء،  في  ا<طفال  واستغالل  ا<طفال،  وبيع  المسلحة،  النزاعات  في  ا<طفال 
والبرلمانيون  الحكومية،  الوكاالت  ذلك  في  بما  المعنية  المؤسسات  جميع  أن  من  التأكد  هو  اxباحية -  المواد 
الموكل  الدور  يلعبون  وا<طفال  المدني،  والمجتمع  المتحدة،  ا<مم  ووكاالت  الحكومية،  غير  والمنظمات 
حياة  على  إيجابي  تأثير  بالتالي  لهم  وكان  الختامية،  والتوصيات  للمالحظات  الفعال  التنفيذ  ضمان  في  إليهم 
مجال  في  النظر  مسؤولية  المعنية  المؤسسات  وتتحمل  ا<ردن.  في  الطفل  حقوق  واوضاع  ا<طفال 
مسؤولياتهم، وخبراتهم، زمعارفهم، ولعب الدور المنوط بکل منهم من أجل ضمان تنفيذ هذه المالحظات 

والتوصيات الختامية.

اتفاقية حقوق الطفل
Distr.: Generalا<مم المتحدة

8 July 2014
Original: English

لجنة حقوق الطفل
المالحظات الختامية على التقرير المقدم من اoردن بموجب الفقرة 1 من المادة 12 من 
البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع اoطفال واستغالل اoطفال في 

البغاء وفي المواد اsباحية@

نظرت اللجنة في التقرير ا<ولي لlردن (CRC/C/OPSC/JOR/١) في جلستها ١٨٧٨ المعقودة في ٢٧ أيار/مايو   -١
 ١٣ في  المعقودة   ١٩٠١ جلستها  في  التالية  الختامية  المالحظات  واعتمدت   ،(١٨٧٨.CRC/C/SR الوثيقة  (انظر   ٢٠١٤

حزيران/يونيه ٢٠١٤.

أوًال- مقدمة

CRC/C/OPSC/-) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها ا<ولي وبردودها الخطية على قائمة القضايا  -٢
JOR/Q/١/Add.١). وتعرب عن تقديرها للحوار البّناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

وتذّكر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه المالحظات الختامية ينبغي أن ُتقرأ مقترنة بالمالحظات الختامية   -٣
والخامس  الرابع  للتقريرين  الجامع  الطرف  الدولة  بتقرير  يتعلق  فيما   ٢٠١٤ حزيران/يونيه   ١٣ في  اعُتمدت  التي 
البروتوكول  بموجب  المقدم  ا<ولي  وبتقريرها   ،(٤-٥/CRC/C/JOR/CO) الطفل  حقوق  اتفاقية  بموجب  المقدم 

.(١/CRC/C/OPAC/JOR/CO) االختياري بشأن اشتراك ا<طفال في المنازعات المسلحة

ثانيS- مالحظات عامة

الجوانب اsيجابية

ترحب اللجنة باعتماد قانون منع االتجار بالبشر رقم ٩ لعام ٢٠٠٩.  -٤

وترحب اللجنة كذلك بالتقدم المحرز في إنشاء المؤسسات واعتماد الخطط والبرامج الوطنية التي تيسر   -٥
تنفيذ البروتوكول االختياري، بما في ذلك:

إنشاء أفرقة وطنية لحماية ا<سرة؛ (أ)   

االستراتيجية الوطنية لمنع االتجار بالبشر التي أطِلقت في آذار/مارس ٢٠١٠؛ (ب)   

إنشاء وحدات مكافحة االتجار بالبشر. (ج)   

ثالثS- البيانات

جمع البيانات

 ،٢٠١٢ نيسان/أبريل  في  الجنائي  البحث  xدارة  تابعة  بالبشر  االتجار  لمكافحة  وحدة  إنشاء  اللجنة  تالحظ   -٦
وتكليفها بتسجيل جميع حاالت االتجار بالبشر وجميع البيانات ذات الصلة، وتالحظ توقيع مذكرة تفاهم لتدريب 
الدولة  إنشاء  عدم  إزاء  بالقلق  تشعر  لكنها  العاملين،  ا<طفال  عن  البيانات  جمع  وسائل  على  العمل  مفتشي 

الطرف نظام� لجمع البيانات عن جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري.

اتفاقية حقوق الطفل
Distr.: Generalا<مم المتحدة

7 July 2014
Arabic
Original: English

لجنة حقوق الطفل
المالحظات الختامية المتعلقة بالتقرير المقدم من اoردن بموجب الفقرة 1 من المادة 8 من 
البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك اoطفال في المنازعات المسلحة@

نظرت اللجنة في التقرير ا<ولي لlردن (CRC/C/OPAC/JOR/١) في جلستها ١٨٧٩ المعقودة في ٢٧ أيار/مايو   -١
٢٠١٣، واعتمدت المالحظات الختامية التالية في جلستها ١٩٠١ المعقودة في ١٣ حزيران/يونيه ٢٠١٤.

أوًال- مقدمة

CRC/C/OPAC/-) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها ا<ولي وردودها الخطية على قائمة المسائل  -٢
JOR/Q/١/Add.١). وُتعرب عن تقديرها للحوار البّناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

وتذّكر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه المالحظات الختامية ينبغي أن ُتقرأ مقترنة بالمالحظات الختامية   -٣
التي اعتمدتها اللجنة في ١٣ حزيران/يونيه ٢٠١٤ فيما يتعلق بتقرير الدولة الطرف الجامع للتقريرين الرابع والخامس 
البروتوكول  بموجب  المقدم  ا<ولي  وبالتقرير   ،(٤-٥/CRC/C/JOR/CO) الطفل  حقوق  اتفاقية  بموجب  المقدم 
CRC/C/OP-) باحيةxاالختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع ا<طفال واستغالل ا<طفال في البغاء وفي المواد ا

.(١/SC/JOR/CO

ثانيS-  مالحظات عامة

الجوانب اsيجابية

ترحب اللجنة بمختلف التدابير اxيجابية المتخذة في المجاالت المتصلة بتنفيذ البروتوكول االختياري، وال   -٤
سيما بما يلي:

(أ)      الجهود الهائلة التي تبذلها الدولة الطرف من أجل استيعاب آالف الالجئين السوريين، بمن فيهم   
بتكلفة  أو  مجان�  العامة  الخدمات  من  كثير  على  الحصول  من  وتمكينهم  أراضيها،  في  ا<طفال، 

زهيدة؛

(ب)     كون ا<ردن أول بلد في الشرق ا<وسط تقّيد بالمهلة التي حددتها اتفاقية حظر استعمال وتخزين   
وإنتاج ونقل ا<لغام المضادة لlفراد وتدمير تلك ا<لغام، وأعلن خلّوه من ا<لغام ا<رضية في عام 

٢٠١٢؛

(ج)     مبادرة أجيال السالم العالمية التي أطلقها ا<مير فيصل بن الحسين من ا<ردن عام ٢٠٠٧، وهدفها   
في  الناس  بين  للتقريب  الرياضة  استخدام  على  العالم  أنحاء  جميع  من  شابة  قيادات  تدريب 

المجتمعات التي تشهد نزاعات.

اتفاقية حقوق الطفل
Distr.: Generalا<مم المتحدة

7 July 2014
Arabic
Original: English

المملكة ا<ردنية الهاشمية
رقم اxيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية

(٢٠١٧/10/٥٢٩٨)
يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى 

مصنفه وال يعّبر هذا المصنف عن رأي دائرة المكتبة 
الوطنية أو أي جهة حكومية أخرى



التمهيد: المقدمـــة :

وقعت حكومة المملكة ا<ردنية الهاشمية على اتفاقية ا<مم المتحدة لحقوق الطفل بتاريخ ٢٩  آب من عام ١٩٩٠ 
وصادقت عليها بتاريخ ٢٤  أيار من عام ١٩٩١. وعليه تلتزم حكومة المملكة بتقديم تقرير دوري كل خمس سنوات 
إلى لجنة ا<مم المتحدة لحقوق الطفل في جنيف/ سويسرا، وقد نظرت هذه اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين 
الدوريين الرابع والخامس لlردن في اجتماعيها رقم ١٨٧٧ و١٨٧٨ (انظر CRC/C/SR.١٨٧٧ & ١٨٧٨) اللذين عقدا بتاريخ ٢٦ 
و ٢٧ أيار من عام ٢٠١٤، وتم اعتمادهما في اجتماعها رقم ١٩٠١ الذي عقد بتاريخ  ١٣ حزيران من عام ٢٠١٤، ودعت اللجنة 
أن  على   ،٢٠١٩ عام  من  حزيران   ٢٢ في  السادس  الدوري  تقريرها  تقديم  إلى  الهاشمية  ا<ردنية  المملكة  حكومة 
والخامس،  الرابع  الدوريين  للتقريرين  الختامية  المالحظات  بمتابعة  المتعلقة  المعلومات  التقرير  هذا  يتضمن 
باxضافة إلى ذلك نظرت اللجنة في التقارير ا<ولية لlردن في البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل والتي 
ببيع  المتعلقة  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري  والبروتوكول  المسلحة  النزاعات  في  ا<طفال  بإشراك  تتعلق 
ا<طفال، واستغالل ا<طفال في البغاء، واستخدام ا<طفال في إنتاج المواد اxباحية في اجتماعيها رقم ١٨٧٩ و١٨٧٨ 
(انظر CRC/C/SR.١٨٧٩) اللذين عقدا بتاريخ  ٢٧ أيار من عام ٢٠١٣، وتم اعتماده في اجتماع رقم ١٩٠١ الذي عقد بتاريخ ١٣ 
حزيران من عام ٢٠١٤، وقد أوصت اللجنة بأن تتخذ الدولة جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في 
المالحظات الختامية المتعلقة بالتقرير الدوري الجامع للتقريرين الرابع والخامس والبروتوكولين االختياريين تنفيذا 
من  المزيد  واتخاذ  المالئم  النحو  على  فيها  للنظر  المعنية  الجهات  إلى  إحالتها  منها  إجراءات  عدة  طريق  عن  تاما 

اxجراءات المتعلقة بها.

كما أوصت اللجنة  بنشر التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس والمالحظات والتوصيات الختامية على 
شبكة  طريق  عن  النشر  الحصر  ال  المثال  سبيل  على  تشمل  طرق  عبر  ذلك  يكون  وأن  الدولة،  بلغات  واسع  نطاق 
الشباب،  ومجموعات  اxعالم،  ووسائل  والمنظمات،  المدني  وللمجتمع  الجمهور،  لعامة  واxتاحة  االنترنت، 
عليهما،  والتعرف  االختياريين،  وبروتوكوليها  االتفاقية  مناقشة  أجل  من  وا<طفال،  المهنية،  والمجموعات 

وتنفيذهما ورصدهما.

اهداف  تحقيق  الى  الرامية  الجهود  بمتابعة   (NCFA) ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  قانون  عليه  نص  لما  ووفقا 
االردنية  المملكة  صادقت  التي  والشباب  واالطفال  والمراة  االسرة  بشؤون  المتعلقة  الدولية  واالتفاقيات  المواثيق 
والتوصيات  المالحظات  تنفيذ  متابعة   وضمان  الطفل  حقوق  التفاقية  الدورية  التقارير  بإعداد  عليها،   الهاشمية 
تنفيذ  لمتابعة  شاملة  عمل  خطة  بوضع  المجلس  قام  الدولية،   الطفل  حقوق  لجنة  عن  الصادرة  الختامية 
اxقليمي  المكتب  من  فنية  وبمساعدة  لlردن،   ا<خير  الدوري  بالتقرير  المتعلقة  الختامية  والتوصيات  المالحظات 
المتعلقة  الختامية  والتوصيات  المالحظات  آخر  حول  الوعي  لنشر  تشاورية  عملية  بدأت  ا<ردن،  في  لليونيسف 
بالتقرير الدوري الجامع للتقريرين الرابع والخامس لlردن، وتم وضع خطة عمل شاملة للمتابعة في ضوء توصيات 
لنشر  المتابعة  عمل  خطة  من  جزء�  الختامية  والتوصيات  المالحظات  يشمل  الذي  التقرير  هذا  ويعد  اللجنة. 

المالحظات والتوصيات الختامية على نطاق واسع في جميع أرجاء المملكة.

يلتزم المجلس الوطني لشؤون ا<سرة (NCFA) بنشر الوعي حول حقوق الطفل على نطاق واسع، وسوف يساعد 
الوطني  المجلس  سيتابع  كما  الهدف.  هذا  تحقيق  في  الختامية  والتوصيات  بالمالحظات  المختص  التقرير  هذا 

لشؤون ا<سرة، المالحظات والتوصيات الختامية التفاقية ا<مم المتحدة لحقوق الطفل وبروتوكوليها االختياريين 
المالحظات  توزيع  وسيتم   .٢٠١٩ عام  من  حزيران  شهر  في  تسليمه  المقرر  السادس  الدوري  التقرير  تقديم  قبل 
والمسؤولين،  والصحفيين،  البرلمانيين،  ذلك  في  بما  المعنيين،  جميع  على  واسع  نطاق  على  الختامية  والتوصيات 
الوزارات  مع  دقيقة  متابعة  إجراء  وسيتم  أنفسهم.  وا<طفال  العامة،  والجماهير  المدني،  والمجتمع  والقضاة، 
المعنية على المستوى الوطني وجميع اxدارات المعنية على مستوى المحافظات لضمان اتخاذ الخطوات الالزمة 

على المستوى الوطني من أجل تنفيذ المالحظات والتوصيات الختامية.

لما  اليونسيف  للطفولة/  المتحدة  االمم  لمنظمة  امتنانه  عن   (NCFA) ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  ويعرب 
قدمته من مساعدات فنية مفيدة جد� في المتابعة الفعالة للمالحظات والتوصيات الختامية لضمان بذل الجهات 
جميع   (NCFA) ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  يشكر  كما  الختامية.  والتوصيات  المالحظات  لتنفيذ  المعنية 

المعنيين على اهتمامهم ودعمهم لهذا الجهد لتكون المملكة االردنية الهاشمية بلدا صديقا للطفل .

وا� ولي التوفيق

أمين عام المجلس الوطني لشؤون ا<سرة
فاضل  محمد الحمود

لجنة حقوق الطفل

المالحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس ل7ردن@

جلستيها  في   (٤-٥/CRC/C/JOR) والخامس  الرابع  الدوريين  للتقريرين  الجامع  التقرير  في  اللجنة  نظرت   -١
 ١٩٠١ جلستها  في  واعتمدت،   ،٢٠١٤ أيار/مايو  و٢٧   ٢٦ في  المعقودتين  و١٨٧٨)،   ١٨٧٧.CRC/C/SR (انظر  و١٨٧٨   ١٨٧٧

المعقودة في ١٣ حزيران/يونيه ٢٠١٤، المالحظات الختامية التالية.

أوًال- مقدمة

CRC/C/-) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف التقرير الموحد الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس  -٢
حقوق  لحالة  أفضل  فهم�  أتاحت  التي   ،(١.Add/٤-٥/CRC/C/JOR/Q) القضايا قائمة  على  الخطية  والردود   (٤-٥/JOR
المتعدد  الطرف  الدولة  وفد  مع  دار  الذي  البناء  للحوار  تقديرها  عن  اللجنة  وُتعرب  الطرف.  الدولة  في  الطفل 

القطاعات.  

أحرزته ثانيS- تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي 

ترحب اللجنة باعتماد التدابير التشريعية التالية:  -٣

(أ)       قانون منع االتجار بالبشر رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩؛  

(ب)     قانون الحماية من العنف ا<سري رقم ٦ لسنة ٢٠٠٨؛  

(ج)      قانون حقوق ا<شخاص المعوقين رقم ٣١ لسنة ٢٠٠٧.  

وتالحظ اللجنة مع التقدير أيض� تصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية أو انضمامها إليها:  -٤

في  المسلحة  المنازعات  في  ا<طفال  اشتراك  بشأن  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري  البروتوكول  (أ)        
أيار/مايو ٢٠٠٧؛

(ب)     البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع ا<طفال واستغالل ا<طفال في البغاء وفي   
المواد اxباحية في كانون ا<ول/ديسمبر ٢٠٠٦؛

(ج)      اتفاقية حقوق ا<شخاص ذوي اxعاقة في آذار/مارس ٢٠٠٨؛  

التفاقية  المكمل  وا<طفال،  النساء  وبخاصة  با<شخاص،  االتجار  ومعاقبة  وقمع  منع  بروتوكول  (د)      
ا<مم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في حزيران/ يونيه ٢٠٠٩.

وترحب اللجنة أيض� بالتدابير المؤسسية والسياساتية التالية:  -٥

(أ)        االستراتيجية الوطنية لlشخاص ذوي اxعاقة (٢٠٠٧-٢٠١٥)؛  

(ب)     االستراتيجية الوطنية لمنع االتجار بالبشر التي ُأطِلقت في آذار/مارس ٢٠١٠؛  

(ج)     المؤشرات التي وضعها المجلس الوطني لشؤون ا<سرة الستخدامها كمبادئ توجيهية من أجل   
تعزيز القدرات في مجال رصد تنفيذ االتفاقية.

الخاصة  اxجراءات  إلى  دعوة  أول   ٢٠٠٦ نيسان/أبريل  في  وّجهت  الطرف  الدولة  أن  بارتياح  اللجنة  وتالحظ   -٦
لlمم المتحدة لزيارة البلد.

(5)

ثالثS- دواعي القلق والتوصيات الرئيسية

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44 (6) من االتفاقية)

التوصيات السابقة المقدمة من اللجنة

ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف في تنفيذ المالحظات الختامية التي أبدتها اللجنة في عام ٢٠٠٦ بشأن   -٧
هذه  في  الواردة  التوصيات  بعض  أن  ا<سف  مع  تالحظ  أنها  غير   ،(٣/CRC/C/JOR/CO) الثالث  الدوري  تقريرها 

المالحظات لم ُتنفذ تنفيذ� كامًال.

أو  بالكامل  ُتنفذ  لم  التي  التوصيات  لتنفيذ  الالزمة  التدابير  جميع  الطرف  الدولة  تتخذ  بأن  اللجنة  توصي   -٨
بشكل كاٍف، وتكرر بشكل خاص التوصيات التي قدمتها إلى الدولة الطرف بشأن ما يلي:

جميع  على  الطفل  حقوق  مجال  في  العاملة  والمؤسسات  الهيئات  بين  التنسيق  تعزيز  مواصلة  (أ)       
المستويات بغية ضمان تنفيذ االتفاقية بشكل موحد في جميع المحافظات؛

بشأن  البيانات  جمع  وضمان  ا<طفال،  عن  مركزية  بيانات  قاعدة  بإنشاء  البيانات  جمع  آليات  تعزيز  (ب)     
بجميع  يتعلق  فيما  العمر  منها  معايير  حسب  وتصنيفها  االتفاقية  تغطيها  التي  المجاالت  جميع 
الذين  ا<طفال  وفئات  والريفية،  الحضرية  والمناطق  والجنس،  عشرة،  الثامنة  دون  ا<شخاص 
لصوغ  واستخدامها  االتفاقية  مع  تتسق  مؤشرات  وضع  وينبغي  خاصة.  حماية  إلى  يحتاجون 

سياسات وبرامج تهدف إلى تنفيذ االتفاقية بصورة فعالة؛

(ج)     مواصلة وضع أساليـب مبتكرة ومواتيـة للطفل xذكـاء الوعـي بفحـوى االتفاقيـة ومقاصـدها، وال   
في  المقيمين  ا<طفال  إلى  الوصول  بغية  اxعالم  وسائل  طريق  وعن  المحلي  الصعيد  على  سيما 

أنأى المناطق في البلد؛

(د)      مواصلة تعزيز جهودها الرامية إلى توفير مستوى مناسب ومنهجي من التدريب و/أو التوعية في   
والمحامين،  كالقضاة،  و<جلهم،  ا<طفال  مع  العاملة  المهنية  للفئات  الطفل  حقوق  مجال 
والمؤسسات،  المدارس  ومديري  والمعملين،  الصحيين،  والعاملين  القانون،  إنفاذ  وموظفي 

وا<خصائيين االجتماعيين، ورجال الدين، وقادة المجتمعات المحلية، فضًال عن الصحفيين؛

(ه)     ضمان حصول المؤسسة الوطنية لحقوق اxنسان على الموارد البشرية والمالية والتقنية الكافية،   
الصعيدين  على  وتقييمه  االتفاقية  تنفيذ  في  المحرز  التقدم  لرصد  الالزمة  التسهيالت  وامتالكها 

الوطني والمحلي، فضًال عن تلقي الشكاوى المقدمة من ا<طفال والتحقيق فيها ومعالجتها؛

وضع وتعزيز المشاريع المشتركة للتثقيف في مجال حقوق اxنسان، وإدراج التثقيف في مجال  (و)   
لمرحلَتي  الدراسية  المناهج  في  الطفل،  حقوق  مجال  في  التثقيف  سيما  وال  اxنسان،  حقوق 

التعليم االبتدائي والثانوي.

التحفظات

سحب  إمكانية  في  ستنظر  الطرف  الدولة  بأن  الحوار  أثناء  الوفد  رئيسة  به  صّرحت  ما  اللجنة  تالحظ   -٩
غير  و٢١   ٢٠ المادتين  على  الطرف  الدولة  تحفظ  بأن  رأيها  عن  مجدد�  اللجنة  وتعرب  االتفاقية.  على  تحفظاتها 

ضروري، وكذلك عن قلقها إزاء الطبيعة العامة وغير الدقيقة لتحفظ الدولة الطرف على المادة ١٤.

(6)

تحفظاتها  طبيعة  في  النظر  تعيد  بأن  الطرف  الدولة  إلى  قدمتها  التي  السابقة  توصيتها  اللجنة  تكرر   -١٠
 ١٩٩٣ عام  في  اxنسان  لحقوق  العالمي  المؤتمر  اعتمدهما  اللذين  فيينا  عمل  وبرنامج  xعالن  وفق�  سحبها  بغية 

(CRC/C/JOR/CO/٣، الفقرة ١١).

 التشريعات

تالحظ اللجنة مع التقدير أن نشر االتفاقية في الجريدة الرسمية بموجب القانون رقم ٥٠ لسنة ٢٠٠٦، عمًال   -١١
اللجنة  لكن  المحلية.  القوانين  على  ا<ولوية  لها  وأن  القانوني  وضعها  أوضح  قد  اللجنة،  قدمتها  سابقة  بتوصية 
قلقة إزاء التأخر الكبير في اعتماد قانون حقوق الطفل ومشروع قانون ا<حداث. وتشعر اللجنة بالقلق أيض� <ن 

جهود مواءمة اxطار القانوني المحلي مع مبادئ االتفاقية وأحكامها ال تزال غير كافية.

الحقوق  بجميع  إحاطته  وضمان  إبطاء  دون  الطفل  حقوق  قانون  سّن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -١٢
قانون  مشروع  اعتماد  في  الطرف  الدولة  تعّجل  بأن  كذلك  اللجنة  وتوصي  االتفاقية.  عليها  تنص  التي  والمبادئ 
با<طفال  المتعلقة  المحلية  القوانين  جميع  بدقة  الطرف  الدولة  تراجع  بأن  توصيتها  اللجنة  وتكرر  ا<حداث. 
واللوائح اxدارية ذات الصلة بغية ضمان استنادها إلى الحقوق ومطابقتها لالتفاقية (CRC/C/JOR/CO/٣، الفقرة ١٣).

 تخصيص الموارد

المخصصة  الميزانيات  لتحليل  ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  أجراها  التي  بالدراسة  اللجنة  ترحب   -١٣
لlطفال، فضًال عن وضع نموذج للميزانية يتضمن ا<هداف االستراتيجية والمهام التي تضطلع بها كل وزارة من 
الميزانية  في  العامة  التخفيضات  إزاء  اللجنة  يساور  القلق  لكن  حقوقهم.  وحماية  ا<طفال  احتياجات  تلبية  أجل 

الوطنية التي تهدد التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مجال نماء الطفل.

xعمال  المخصصة  "الموارد  بشأن   ٢٠٠٧ عام  في  اللجنة  نّظمته  الذي  العامة  المناقشة  يوم  ضوء  في   -١٤
الدولة  تقوم  بأن  اللجنة  توصي  االتفاقية،  من  و٦  و٤   ٢ المواد  على  وبالتركيز  الدول"،  مسؤولية   - الطفل  حقوق 

الطرف بما يلي:

(أ)        مواصلة تخصيص موارد كافية في الميزانية xعمال حقوق الطفل، عمًال بالمادة ٤ من االتفاقية؛  

(ب)    إجــراء تقييمات منهجيــة <ثر السياسات الهادفـــة إلى تقليـــص العجز في الميزانية الوطنية على   
في  سلب�  قد تؤثر  سياسات  أي  اعتماد  التقييمات، االمتناع عن  تلك  نتيجة  الطفل، وبناًء على  حقوق 

ا<طفال؛

في  الطفل  حقوق  على  قائم  نهج  اعتماد  الطرف،  الدولة  وضعته  الذي  الميزانية  نموذج  على  بناًء  (ج)       
في  واستخدامها  للطفل  المخصصة  للموارد  تتّبع  نظام  بتطبيق  وذلك  الدولة،  ميزانية  وضع 
على  أيض�  اللجنة  وتحث  الطفل.  مجال  في  االستثمار  حجم  إبراز  وبالتالي  عام،  بشكل  الميزانية 
في  القطاعات  من  قطاع  أي  في  االستثمارات  <ثر  تقييمات  إجراء  أجل  من  التتّبع  نظام  استخدام 

مصالح الطفل الفضلى، وضمان قياس اختالف أثر هذه االستثمارات بين الفتيات والفتيان؛

تدابير  تتطلب  قد  التي  الضعف  أو  الحرمان  أوضاع  في  لlطفال  استراتيجية  ميزانية  بنود  تحديد  (د)      
اجتماعية إيجابية، وضمان حماية بنود الميزانية هذه حتى في أوقات ا<زمات االقتصادية أو الكوارث 

الطبيعية أو حاالت الطوارئ ا<خرى.

(7)

(1) (٢)

قام  أن  وبعد   .(UNCRC) الطفل  لحقوق  المتحدة  ا<مم  اتفاقية  في  طرف�  الهاشمية  ا<ردنية  المملكة  تعد 
التقرير  وقدم   .١٩٩٣ عام  من  الثاني  تشرين  شهر  في  ا<ولي  تقريره  ا<ردن  قدم  االتفاقية،  هذه  على  بالمصادقة 
الدوري الثاني الذي كان مقرر� في عام ١٩٩٨ في شهر أيلول من عام ١٩٩٩. وقدم التقرير الدوري الثالث الذي كان 
الرابع  التقريرين  تقديم  تم  ولذلك  سنوات.  ثالث  مدته  وبتأخير   ٢٠٠٦ عام  من  آذار  شهر  في   ٢٠٠٣ عام  في  مقرر� 
الختامية  المالحظات  اعتماد  وتم   ٢٠١٤ عام  في  الطفل  حقوق  لجنة  فيهما  ونظرت   ٢٠١٣ عام  في  مع�  والخامس 
والتوصيات في ١٨ تموز من عام ٢٠١٤. ومن المقرر أن يصدر التقرير الدوري السادس لlردن في ٢٢ حزيران من عام 
٢٠١٩ حيث بقي أقل من عامين. ولذلك من الضروري أن يكون هناك متابعة فعالة للمالحظات والتوصيات الختامية 
الحالية حتى نتمكن من االستعداد جيد� في الوقت الذي يتم فيه إعداد تقريرنا الدوري السادس المقرر تقديمه 

بعد أقل من عامين من ا¦ن.

المجاالت  من  مجال   ١٢ في  توزيعها  تم  التي  الختامية  والتوصيات  المالحظات  من  بندا   ٧١ مجموعه  ما  يوجد 
الرئيسية التي تشمل:

أ- التدابير العامة للتنفيذ (المواد ٤، و٤٢، و٤٤ (٦) من االتفاقية)
ب- المبادئ العامة (المواد ٢، و٣، و٦، و١٢ من االتفاقية)

ج- الحقوق والحريات المدنية (المواد ٧، و٨، و١٣-١٧)
د- العنف ضد ا<طفال (المواد ١٩، و٢٤ (٣)، و٢٨ (٢)، و٣٤، و٣٧ (أ)، و٣٩)

ه- البيئة ا<سرية والرعاية البديلة (المواد ٥، و٩-١١، و١٨ (١ و٢)، و٢٠، و٢١، و٢٥، و٢٧ (٤))
و- اxعاقة، والصحة ا<ساسية، والرفاه االجتماعي (المواد ٦، و١٨ (٣)، و٢٣، و٢٤، و٢٦، و٢٧ (١-٣)، و٣٣)

ز- التعليم وا<نشطة الترفيهية والثقافية (المواد ٢٨، و٢٩، و٣٠، و٣١)
ح- تدابير الحماية الخاصة (المواد ٢٢، و٣٠، و٣٢، و٣٣، و٣٥، و٣٦، و٣٧ (ب)- (د)، و٣٨-٤٠)

ط- المصادقة على البروتوكول االختياري المتعلق بإجراء  تقديم البالغات 
ي- المصادقة على ا<دوات الدولية لحقوق اxنسان

ك- المتابعة والنشر
ل- التقرير المقبل

ويشكل المجلس الوطني لشؤون ا<سرة (NCFA) ووزارة العدل ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ووزارة العمل 
ووزارة التنمية االجتماعية ووزارة الداخلية اكثر الجهات المسؤولة عن تنفيذ المالحظات والتوصيات الختامية إلى 
جانب  وإلى  المحافظات.  في  الحكومية  الجهات  بعض  ذلك  في  بما  ا<خرى  واxدارات  الجهات  من  عدد  جانب 
الوزارات والهيئات الحكومية، تلعب وكاالت ا<مم المتحدة المعنية، والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، 
وا<وساط ا<كاديمية، ووسائل اxعالم، وغيرها من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، والمجتمعات المحلية، 

وا<سر دورا رئيسيا في ضمان تنفيذ برنامج المالحظات والتوصيات الختامية.

وإلى جانب النظر في التقرير الدوري الموحد الرابع والخامس لlردن، نظرت اللجنة أيض� في التقارير ا<ولية لlردن 
المسلحة  النزاعات  في  ا<طفال  باشتراك  والمتعلقة  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري  البروتوكول  بموجب 

(3) (4)

باء- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 من االتفاقية)

عدم التمييز

غير  وأب  أردنية  <م  المولودين  ا<طفال  ضد  القانون  بحكم  التمييز  إزاء  قلقها  عن  مجدد�  اللجنة  تعرب    -١٥
إزاء  أيض�  بالقلق  اللجنة  وتشعر  الزواج.  إطار  خارج  المولودين  ا<طفال  ضد  والتمييز  ا<ب،  جنسية  على  بناًء  أردني 
في  يعيشون  الذين  وا<طفال  اxعاقات  ذوو  وا<طفال  فلسطيني  أصل  من  ا<طفال  منه  يعاني  الذي  التمييز 

المؤسسات وا<طفال الذين يعيشون في فقر مدقع وا<طفال في المناطق النائية.

"أطفاًال  أو  شرعيين"  "غير  بوصفهم  لlطفال  التمييزية  التصنيفات  إلغاء  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -١٦
ضحايا للسفاح"، واعتماد استراتيجية استباقية وشاملة من أجل القضاء على التمييز على أي أسس بحكم القانون 

والواقع، والتمييز ضد جميع فئات ا<طفال في أوضاع التهميش أو الحرمان.

وتعرب اللجنة عن القلق <ن تشريعات الدولة الطرف وطريقة تطبيقها ال تزال تميز ضد الفتيات، وبا<خص   -١٧
المعاهدات.  هيئات  من  المتكررة  التوصيات  من  الرغم  على  العنف،  من  والحماية  والزواج  الميراث  مجاالت  في 
وتشعر اللجنة بالقلق أيض� لعدم كفاية الجهود التي تبذلها الدولة الطرف، بما في ذلك مع رجال الدين وقادة 
والقواعد  والممارسات  المواقف  وتغيير  لمكافحة  الجماهيري،  اxعالم  ووسائل  التعليمية  والمؤسسات  الرأي 
الضارة التي تتغاضى عن التمييز ضد الفتيات وانتهاكات حقوقهن في إطار االتفاقية، بما في ذلك العنف القائم 

على نوع الجنس، على الرغم من أن الفتيات ال يزلن يواجهن التمييز من أبكر مراحل حياتهن وطيلة طفولتهن.

اxبطاء.  من  مزيد  دون  الفتيات  ضد  تميز  التي  التشريعات  جميع  إلغاء  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -١٨
وينبغي للدولة الطرف أن تمنح ا<ولوية العتماد استراتيجية شاملة لمكافحة جميع أشكال التمييز ضد الفتيات، 
وتكرر  الفتيات.  ضد  والعنف  التمييز  إلى  وتؤدي  منتشرة  تزال  ال  التي  السلبية  الجنسانية  النمطية  للصور  والتصدي 
اللجنة توصيتها بضرورة دعوة القادة المحليين ورجال الدين وغيرهم من القادة إلى االضطالع بدور أكثر فاعلية 
ذلك  في  المحلية  المجتمعات  إلى  التوجيه  وتقديم  عليه،  والقضاء  الطفالت  ضد  العنف  منع  جهود  دعم  في 

الصدد (CRC/C/JOR/CO/٣، الفقرة ٣٢).

مصالح الطفل الفضلى

قانون  في  الرئيسية  المبادئ  أحد  الفضلى  الطفل  مصالح  جعل  في  الطرف  الدولة  رغبة  اللجنة  تالحظ   -١٩
ا<حوال الشخصية المؤقت رقم ٣٦ لسنة ٢٠١٠، لكن القلق يساورها <ن العديد من أحكام القانون تعكس إساءة 
التي  الجنسية  ونقل  والميراث  والزواج  الطفل  بحضانة  المتعلقة  تلك  سيما  وال  الفضلى،  الطفل  لمصالح  تفسير 
القانون  <ن  خاص  بشكل  بالقلق  اللجنة  وتشعر  االعتبار.  الفضلى  مصالحه  إيالء  في  الطفل  حق  مع  تتعارض 
(المادة ٣٠٨ من قانون العقوبات) والفقه القضائي في الدولة الطرف يتيحان اعتبار زواج الفتاة من مغتصبها أمر� 

يصب في مصلحتها الفضلى، على الرغم من أن هذا الخيار يشّكل بحد ذاته انتهاك� خطير� لالتفاقية.

إيالء  في  الطفل  بحق  المتعلق   (٢٠١٣)١٤ رقم  العام  اللجنة  تعليق  ضوء  في  الطرف،  الدولة  اللجنة  تذّكر   -٢٠
التي  الحقوق  بجميع  والفعال  الكامل  التمتع  ضمان  إلى  يهدف  الحق  هذا  أن  ا<ول،  االعتبار  الفضلى  مصالحه 
تعترف بها االتفاقية وإلى ضمان النماء الكلي لlطفال. وتوصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف إدماج هذا الحق 
جميع  عن  فضًال  والقضائية،  واxدارية  التشريعية  اxجراءات  جميع  في  ثابت  بشكل  وتطبيقه  مالئم  بشكل 
ع الدولة الطرف على  السياسات والبرامج والمشاريع التي لها صلة با<طفال أو تؤثر فيهم. وفي ذلك الصدد، تشجَّ
تحديد  في  سلطة  مواقع  يحتلون  الذين  المعنيين  ا<شخاص  لجميع  التوجيه  لتقديم  ومعايير  إجراءات  وضع 
مصالح الطفل الفضلى في جميع المجاالت، وفي منح تلك المصالح ا<همية التي تستحقها بوصفها اعتبار� أول. 
العامة  االجتماعية  الرعاية  مؤسسات  ذلك  في  بما  العامة،  جمهور  بين  والمعايير  اxجراءات  هذه  نشر  وينبغي 

والخاصة، فضًال عن المحاكم والسلطات اxدارية والهيئات التشريعية والقادة المحليين ورجال الدين.

(8)

الحق في الحياة والبقاء والنماء

٢١-  تعرب اللجنة عن عميق قلقها <ن المادة ٣٤٥ مكرر� من قانون العقوبات، التي استحدثتها الدولة الطرف 
ف،  ف، وبالتالي من ُحكم مخفَّ عن طريق تعديل، ال تستثني مرتكبي هذه الجرائم من االستفادة من العذر المخفِّ
جرائم  ُيسمى  ما  بذريعة  سنوي�  الفتيات  عشرات  قتل  استمرار  رغم  سنة   ١٥ من  أصغر  الضحية  كانت  حال  في  إّال 
يزلن،  وال  كّن،  الجرائم  لهذه  ضحايا  للوقوع  المعرضات  الفتيات  <ن  أيض�  شديد  بقلق  اللجنة  وتشعر  الشرف. 

ُيحتجزن تعسفي� في اxصالحيات ¦جال غير مسماة بداعي حمايتهن.

عن  تتغاضى  التي  القانونية  ا<حكام  جميع  إبطاء  دون  تلغي  أن  على  بقوة  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢٢
الجرائم القائمة على نوع الجنس، وال سيما المواد ٩٧ و٩٩ و٣٤٠ و٣٤٥ مكرر� من قانون العقوبات، وأن تضمن تلّقي 
الشرف،  جرائم  ُيسمى  ما  بذريعة  المرتكبة  الجرائم  فيها  بما  الجنس،  نوع  على  القائمة  الجرائم  مرتكبي  جميع 
عقوبات تتناسب مع خطورة جرائمهم. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيض� على إخالء سبيل جميع النساء والفتيات 
حماية  أي تدبير  أن  وضمان  البلد،  عموم  في  لحمايتهن  وآليات مالئمة  مالجئ  وإنشاء  فور�،  الحجز  في  الموَدعات 

موجه لهن يوَضع بمشاركتهن وموافقتهن.

احترام آراء الطفل

حق  تعزيز  أجل  من  بالتقرير  المشمولة  الفترة  أثناء  الطرف  الدولة  اتخذتها  التي  بالمبادرات  اللجنة  ترحب   -٢٣
الطفل في االستماع إليه، وال سيما عن طريق التشاور مع ا<طفال في سياق إعداد تقرير الدولة الطرف، والمسح 
اxجراءات  <ن  قلقها  عن  مجدد�  اللجنة  تعرب  ذلك،  ومع  ا<طفال.  برلمانات  وإنشاء  للشباب،  الثاني  الوطني 
يزال  ال  الطفل  آراء  احترام  و<ن  إليه،  االستماع  في  الطفل  حق  على  منهجي  بشكل  تنص  ال  واxدارية  القانونية 
محدود� نظر� للمواقف المجتمعية التقليدية من ا<طفال، وال سيما الفتيات، في داخل ا<سرة والمجتمع بشكل 

عام.

تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم ١٢(٢٠٠٩) المتعلق بحق الطفل في االستماع إليه،   -٢٤
الذي يؤكد أن حق الطفل في التعبير بحرية عن رأيه يشكل أحد أهم العناصر في كرامة الطفل، وأن ا<سرة التي 
العمر،  من  ا<ولى  المراحل  منذ  الجد  مأخذ  آراؤه  فيها  تؤخذ  والتي  بحرية  آرائه  عن  يعّبر  أن  فيها  للطفل  يمكن 
وتوصي  ا<وسع.  المجتمع  في  إليه  االستماع  في  الحق  لممارسة  الطفل  يعّد  ما  وهي  مهم�،  نموذج�  تشّكل 

اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

في  إليه  االستماع  في  الطفل  بحق  تعترف  التي  للتشريعات  الفعال  التنفيذ  لضمان  تدابير  اتخـــاذ  (أ)       
ا<خصائيين  امتثال  لضمان  إجراءات  و/أو  ُنظم  وضع  ذلك  في  بما  الصلة،  ذات  القانونية  الدعاوى 

االجتماعيين والمحاكم لهذا المبدأ.

(ب)     إجـــراء بحوث لتحديد أهم القضايا من وجهة نظر ا<طفال، وسماع آرائهم بشأنها، ومعرفة مدى   
مراعاة آرائهم في القرارات التي ُتتخذ داخل ا<سرة وتؤثر في حياتهم، وتحديد القنوات القائمة أو 
الوطني  الصعيد  على  القرار  صنع  عملية  في  ا<كبر  التأثير  ممارسة  من  تمّكنهم  التي  المحتملة 

والمحلي.

(ج)      تنفيـذ برامـج وأنشطــة توعيـة لتعزيز مشاركة جميع ا<طفال بصورة هادفة وقائمة على التمكين   
الفتيات  إيالء  مع  الطلبة،  مجالس  ضمن  ذلك  في  بما  والمدارس،  المحلي  والمجتمع  ا<سرة  في 

وا<طفال في أوضاع هشة اهتمام� خاص�.

(9)

جيم- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و17-13 من االتفاقية)

الحق في الجنسية

كّن  إذا  أمهاتهن  جنسية  اكتساب  ا<ردنيات  ا<مهات  أطفال  على  متعذر�  يزال  ال  <نه  قلقة  اللجنة  تظل   -٢٥
متزوجات من غير أردنيين، ما قد يؤدي إلى حالة انعدام الجنسية، ويتسبب في معاناة هؤالء ا<طفال وأسرهم 
والرعاية  التعليم  بخدمات  لالنتفاع  مثًال  مؤهلين  غير  ُيعتبرون  إنهم  إذ  اقتصادية،  صعوبات  ومن  التمييز  من 
الجنسية  بأن  تفيد  التي  المصداقية  وذات  بأدلة  المدعومة  التقارير  بالغ  بقلق  اللجنة  وتالحظ  المدعومة.  الصحية 
بشكل  يقيمون  الذين  الفلسطينية  وا<سر  ا<طفال  عشرات  من  بالتقرير  المشمولة  الفترة  في  ُسحبت  ا<ردنية 

دائم في ا<ردن، على الرغم من التطمينات التي قدمها وفد الدولة الطرف أثناء الحوار.

تكرر اللجنة توصيتها إلى الدولة الطرف بمراجعة قانون الجنسية ا<ردنية رقم ٦ لعام ١٩٥٤ وتعديله بغية   -٢٦
ضمان تمتع ا<م ا<ردنية المتزوجة بغير أردني بحقها في منح جنسيتها <طفالها على قدم المساواة مع الرجل 
الالجئة  ا<سر  من  ا<ردنية  الجنسية  سحب  عن  الكف  على  أيض�  الطرف  الدولة  اللجنة  وتحث  تمييز.  ودون 
خفض  اتفاقية  إلى  االنضمام  في  الطرف  الدولة  تنظر  بأن  أيض�  اللجنة  وتوصي  ا<ردن.  في  المقيمة  الفلسطينية 

حاالت انعدام الجنسية لعام ١٩٦١.

) و39) أ دال- العنف ضد اoطفال (المواد 19 و24(3) و28(2) و34 و37(

العقاب البدني

ترحب اللجنة بالمبادرات التي تنّفذها الدولة الطرف مثل حملة "مع� نحو بيئة مدرسية آمنة" التي تهدف   -٢٧
إلى تعريف المعلمين با<ساليب التربوية اxيجابية. لكن اللجنة قلقة <ن الصيغة المعدلة من المادة ٦٢ من قانون 
العقوبات ال تزال تجيز للوالدين وا<وصياء إنزال ضروب تأديب بأطفالهم وفق "ما يبيحه العرف العام"، ما دامت ال 
تلحق بهم أذى بدني�، و<ن مسح السكان والصحة ا<سرية في ا<ردن لعام ٢٠١٢ أظهر أن ٨٩ في المائة من ا<طفال 

يتعرضون لضروب تأديب عنيفة.

تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم ٨(٢٠٠٦) المتعلق بحق الطفل في الحماية من   -٢٨
العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة الذي شددت فيه اللجنة على رفض جميع أشكال 
العنف ضد ا<طفال، مهما كانت طفيفة، وعلى أن صالحيات الوالدين ال ينبغي في أي حال من ا<حوال أن تقّوض 

حق الطفل في حمايته من العقاب البدني. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

حظر�  ا<ماكن  جميع  في  البدني  العقاب  وحظر  إبطاء  دون  العقوبات  قانون  من   ٦٢ المادة  إلغاء  (أ)        
قطعي�؛

بصورة  قضائية  دعاوى  وإقامة  فعاًال،  تنفيذ�  البدني  العقاب  تحظر  التي  القوانين  تنفيذ  ضمان  (ب)    
منهجية ضد َمن ُيعاقبون ا<طفال بدني�؛

ا<طفال  بمشاركة  االجتماعية  والتعبئة  والتوعية  العام  التثقيف  مجاالت  في  دائمة  برامج  وضع  (ج)     
البدني،  للعقاب  الضارة  والنفسية  البدنية  ا¦ثار  تعالج  الدين،  ورجال  المحلية  والمجتمعات  وا<سر 
في  وتشاركية  عنيفة  وغير  إيجابية  أشكال  وتعزيز  الممارسة،  تلك  من  العامة  المواقف  تغيير  بغية 

تنشئة ا<طفال وتأديبهم كبديل عن العقاب البدني؛

منع  استراتيجيات  تصميم  في  ا<طفال،  ذلك  في  بما  ككل،  المجتمع  ومشاركة  إشراك  ضمان  (د)     
معاقبة ا<طفال بدني� وتنفيذها.

(١٠) (١١)

اsيذاء واsهمال

سيما  وال  المنزلي،  للعنف  التصدي  صعيد  على  الطرف  الدولة  اتخذتها  التي  بالخطوات  اللجنة  ترحب   -٢٩
اعتماد قانون الحماية من العنف ا<سري رقم ٦ لسنة ٢٠٠٨، والخطة االستراتيجية الوطنية لحماية ا<سرة والوقاية 
لثبوت  عميق  بقلق  تشعر  اللجنة  لكن  المنزلي.  العنف  حاالت  لتتّبع  نظام  وإنشاء   ،٢٠٠٥-٢٠٠٩ لlعوام  العنف  من 
قصور تلك التدابير عن االستجابة للشواغل الكثيرة التي أعربت عنها اللجنة في عام ٢٠٠٦، وهو ما يتضح من استمرار 

وقوع ا<طفال، وال سيما الفتيات، ضحايا ل¯يذاء واxهمال على نطاق واسع.

 ،٣/CRC/C/JOR/CO)  ٢٠٠٦ عام  من  توصياتها  لتنفيذ  ا<ولوية  من  مزيد  منح  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣٠
وسوء  المنزلي  العنف  عن  وطنية  دراسة  إجراء  بضرورة  المتعلقة  التوصيات  وبخاصة  فعاًال،  تنفيذ�   (٥٥ الفقرة 
ووضع  وطبيعتها،  وأسبابها  المشكلة  هذه  نطاق  تقييم  أجل  من  ا<سرة  داخل  وإيذائهم  ا<طفال  معاملة 
وسوء  ا<طفال  إيذاء  حاالت  لتحديد  فعال  نظام  ووضع  له،  والتصدي  المنزلي  العنف  لمنع  شاملة  استراتيجية 

معاملتهم واxبالغ عنها وإدارتها. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيض� على ما يلي:

أحكام  أي  وإلغاء  الزوجي،  االغتصاب  فيها  بما  المنزلي،  العنف  أشكال  جميع  يجّرم  قانون  اعتماد  (أ)       
قانونية تتسامح مع مرتكبي العنف المنزلي، وذلك على وجه ا<ولوية؛

(ب)     إنشاء قاعدة بيانات وطنية عن جميع حاالت العنف المنزلي المترّكب ضد ا<طفال؛  

والعادات  والتقاليد  المواقف  لتغيير  عملية  تدابير  واتخاذ  واxيذاء،  للعنف  الجذرية  ا<سباب  معالجة  (ج)      
والممارسات السلوكية التي كثير� ما تبرر العنف المنزلي، وال سيما ضد الفتيات؛

والتصدي  وإهمالهم،  ا<طفال  وإيذاء  المنزلي  العنف  منع  إلى  الرامية  المجتمعية  البرامج  تشجيع  (د)       
المحلي  المجتمع  وأفراد  والمتطوعين  السابقين  الضحايا  إشراك  منها  بطرق  المشاكل  لهذه 

ودعمهم في مجال التدريب؛

(ه)     ضمــان تقديم مستــوى مالئـــم من المساعدة الطبيــــة والقانونيـــة والنفسية والسكن لlطفال   
به  تعّهدت  الذي  االلتزام  مع  يتماشى  بما  اxيواء  دور  عدد  وزيادة  المنزلي،  العنف  ضحايا  والنساء 

الدولة الطرف في االستعراض الدوري الشامل لعام ٢٠٠٩ (A/HRC/٢٩/١١، الفقرة ٩٢-٢١)؛

(و)       تقديم معلومات مفصلة في تقريرها الدوري المقبل عن التدابير المتخذة للتصدي للعنف المنزلي   
ونتائج تلك التدابير.

االستغالل الجنسي واsيذاء الجنسي

تشعر اللجنة بقلق عميق <ن المادة ٣٠٨ من قانون العقوبات تتيح لمرتكبي جريمة االغتصاب اxفالت من   -٣١
العقاب إذا تزوجوا من الفتاة التي اعتدوا عليها. ويساور اللجنة قلق أيض� <ن المادة ٣١٠ من قانون العقوبات تتيح 
اللجنة  وتشعر  ا<خالق".  بفساد  "معروفة  ُتعتبر  الفتاة  كانت  إذا  العقاب  من  اxفالت  الجنسي  اxيذاء  لمرتكبي 
بالقلق أيض� <ن تشريعات الدولة الطرف ال تحمي الفتيان من اxيذاء الجنسي واالستغالل الجنسي، وال تنص على 

أحكام تتناسب مع خطورة الجرائم الجنسية المرتبكة ضد ا<طفال.

وجميع  العقوبات  قانون  من  و٣١٠   ٣٠٨ المادتين  إلغاء  في  التعجيل  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣٢
ا<حكام القانونية التي يمكن استخدامها للتساهل مع المعتدين على ا<طفال جنسي�. وينبغي للدولة الطرف 
الجنسي  اxيذاء  أشكال  جميع  من  الفتيان،  فيهم  بمن  ا<طفال،  لجميع  الكاملة  الحماية  تضمن  أن  أيض� 

واالستغالل الجنسي. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيض� على ما يلي:

(أ)       وضع آليات وإجراءات ومبادئ توجيهية لضمان إلزامية اxبالغ عن حاالت إيذاء ا<طفال واستغاللهم   
جنسي�؛

ا<طفال  لجميع  وفعالة  لlطفال  ومواتية  وسرية  إليها  الوصول  يسهل  إبالغ  قنوات  توفر  ضمان  (ب)     
لتمثيل  قانوني  وصي  أو  الوالدين  أحد  وجود  يوِجب  الذي  الشرط  وإلغاء  االنتهاكات،  هذه  ضحايا 

الطفل الضحية؛

(ج)      تنفيذ أنشطة توعية لمكافحة الوصم االجتماعي لضحايا االستغالل الجنسي واxيذاء الجنسي، بما   
في ذلك سفاح المحارم؛

الضحايا وفق�  التعافي وإعادة اxدماج االجتماعي لlطفال  (د)     ضمان وضع برامج وسياسات من أجل   
<غراض  لlطفال  الجنسي  االستغالل  لمكافحة  العالمي  المؤتمر  اعتمدها  التي  الختامية  للوثائق 
بالبرازيل،  جانيرو  دي  وريو  باليابان،  ويوكوهاما  ستوكهولم،  في  و٢٠٠٨  و٢٠٠١   ١٩٩٦ ا<عوام  في  تجارية 

على التوالي.

الممارسات الضارة

الفتيات،  آالف  وزواج  الطرف،  الدولة  في  القاصرات  الفتيات  زواج  حاالت  في  الزيادة  إزاء  قلقة  اللجنة  تزال  ال   -٣٣
منهن من لم تتجاوز الخامسة عشرة، كل سنة نتيجة اxفراط في اللجوء إلى االستثناءات من السن الدنيا للزواج، 
والسلطة التقديرية الواسعة الممنوحة لقاضي القضاة وا<وصياء القانونيين في ذلك الصدد. ويساور اللجنة قلق 
بشكل خاص <ن حاالت الفقر وحاالت الحمل خارج إطار الزواج غالب� ما تؤدي في الممارسة الواقعية إلى إجازة هذا 

الزواج.

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فاعلة لوضع حد لممارسة الزواج المبكر والقسري. كما تكرر   -٣٤
CRC/C/-) المبكر الزواج  عن  الناشئة  الكثيرة  السلبية  با¦ثار  توعية  حمالت  الطرف  الدولة  تنّفذ  بأن  توصيتها  اللجنة 

JOR/CO/٣، الفقرة ٢٨).

الوصول إلى العدالة وسبل االنتصاف

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعلومات التي قدمها الوفد وتفيد بأن من المتعذر على ا<طفال دون سن   -٣٥
الخامسة عشرة تقديم شكاوى بشأن انتهاكات حقوقهم إذا لم يكن الوالدان أو ا<وصياء القانونيون موجودين 

لمساعدتهم. ويساور اللجنة القلق أيض� إزاء االفتقار إلى آليات لدعم ا<طفال في اxبالغ عن ادعاءاتهم.

وسبل  العدالة  إلى  ا<طفال  وصول  لضمان  الالزمة  التدابير  جميع  اتخاذ  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣٦
واسع  بشكل  عنها  ومعلن  آمنة  إبالغ  آليات  وضع  أمور،  جملة  بين  من  الطرف،  للدولة  وينبغي  الفعالة.  االنتصاف 
الصحة  مجاَلي  في  مساَعدة  خدمات  ا¦ليات  هذه  تترافق  وأن  ا<طفال،  لفائدة  إليها  الوصول  ويسهل  وسرية 
العامة والدعم االجتماعي، وإلغاء شرط حضور والد الطفل لمساعدته في تقديم الشكوى. وتحث اللجنة الدولة 
ووضع  واضحين،  وتدريب  توجيه  على  ا<طفال  شكاوى  يتلقون  الذين  ا<شخاص  حصول  ضمان  على  أيض�  الطرف 

إجراءات تحقيق مراعية للطفل.

هاء- البيئة اoسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و11-9 و18(1 و2) و20 و21 و25 و27(4))

البيئة اoسرية   

CRC/C/-) تكرر اللجنة قلقها <ن القانون ما زال ال يوزع المسؤوليات الوالدية بالتساوي بين ا¦باء وا<مهات  -٣٧
JOR/CO/٣، الفقرة ٤٩)، نظر� الستمرار تطبيق أحكام تمييزية من قانون ا<حوال الشخصية المؤقت لسنة ٢٠١٠. كما

(١٢)

يساور اللجنة قلق إزاء ما يلي:

(أ)        مع أن القانون فرض قيود� معّينة على تعدد الزوجات، فإنه ال يزال يجيزه، وهذه حالة تتعارض مع   
كرامة النساء والفتيات الالتي يدخلن هذا الزواج، وتؤثر سلب� في ا<طفال؛

تمتعهم  دون  يحول  ما  مسلم،  غير  ورجل  مسلمة  المرأة  المولودين  با<طفال  القانون  يعترف  ال  (ب)      
بجميع حقوقهم على قدم المساواة مع ا<طفال ا¦خرين؛

(ج)       في حالة الطالق، تمنح المادة ١٧٣ من قانون ا<حوال الشخصية المؤقت ا<م حضانة أطفالها حتى   
بلوغهم سن الخامسة عشرة، ولكن فقط حتى سن السابعة إذا كانت غير مسلمة.

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تقاسم ا<مهات وا¦باء المسؤولية عن أطفالهم بالتساوي، عمًال   -٣٨
بالفقرة ١ من المادة ١٨ من االتفاقية، وعلى ضمان عدم تمييز القوانين ضد الطفلة. وتحث اللجنة الدولة الطرف 

أيض� على ما يلي:

النساء  ضد  تميز  التي  ا<حكام  جميع  إلغاء  وضمان  المؤقت  الشخصية  ا<حوال  قانون  تنقيح  (أ)   
والفتيات وتؤثر سلب� في أطفالهن، كتلك التي تجيز تعدد الزوجات؛

غير  ورجل  مسلمة  امرأة  بين  زواج  من  المولودين  ا<طفال  ضد  التمييز  أشكال  من  شكل  أي  منع  (ب)   
مسلم، والقضاء عليها؛

لمبدأ  وفق�  القرارات  جميع  اتخاذ  ضمان  بغية  الطفل،  بحضانة  المتعلقة  تشريعاتها  مراجعة  (ج)   
تمّيز  التي  ا<حكام  وإلغاء  االتفاقية،  من  و١٢   ٣ المادتين  مع  تمشي�  وذلك  الفضلى،  الطفل  مصالح 

ضد ا<طفال <مهات غير مسلمات.

أسرية اoطفال المحرومون من بيئة 

أول  وإنشاء   ،٢٠٠٩ لسنة   ٤٩ رقم  اxيوائية  ا<طفال  رعاية  دور  وإدارة  ترخيص  نظام  باعتماد  اللجنة  ترحب   -٣٩
برنامج xيواء ا<طفال في محافظة الزرقاء. لكن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم انخفاض عدد ا<طفال المودعين 
في  كثيرة  أحيان  في  المتزوجات  غير  ا<مهات  أطفال  إيداع  وإزاء  بالتقرير،  المشمولة  الفترة  أثناء  مؤسسات  في 
ا<طفال  يجعل  ما  بعد،  سليم  نحو  على  اxيواء  برنامج  تنظيم  لعدم  أيض�  قلق  اللجنة  ويساور  مؤسسات. 

المحرومين من بيئتهم ا<سرية عرضة ل¯يذاء واxهمال.

تتخذ  بأن  وتوصيها  لlطفال،  البديلة  للرعاية  التوجيهية  المبادئ  إلى  الطرف  الدولة  انتباه  اللجنة  تلفت   -٤٠
تدابير فاعلة للتسريع في االنتقال من إيداع ا<طفال في أطر الرعاية المؤسسية إلى الرعاية ا<سرية، وأن تعزز في 
سبيل ذلك جهودها لوضع نظام لكفالة ا<طفال المحرومين من أسرهم يكون خاضع� للوائح تنظيمية جيدة. 

وينبغي للدولة الطرف أيض� ما يلي:

(١٣)

(أ)       ضمان تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية المناسبة لمراكز الرعاية البديلة وخدمات حماية   
في  إدماجهم  وإعادة  فيها  المودعين  ا<طفال  تأهيل  إعادة  تيسير  أجل  من  الصلة  ذات  الطفل 

المجتمع إلى أقصى حد ممكن؛

(ب)     تقديم الدعم لlمهات غير المتزوجات لتمكينهن من رعاية أطفالهن، وتنظيم حمالت توعية من   
أجل القضاء على الوصم االجتماعي المرتبط بالحمل خارج إطار الزواج؛

(ج)     العمـل على توفيـر ضمانـات مناسبــة ومعايــير واضحــــة تستند إلى احتياجات الطفل ومصالحه   
الفضلى من أجل اتخاذ قرار بشأن إيداعه في أطر الرعاية البديلة من عدمه؛

(د)     ضمان إجراء مراجعة دورية لحاالت إيداع ا<طفال في أطر الرعاية البديلة وفي المؤسسات، ورصد   
جودة الرعاية فيها، بطرق منها توفير قنوات يسهل الوصول إليها من أجل اxبالغ عن سوء معاملة 

ا<طفال ورصده وتصحيحه.

واو-  اsعاقة والصحة اoساسية والرعاية االجتماعية (المواد 6 و18(3) و23 و24 و26 و
27(3-1) و33)

اoطفال ذوو اsعاقة

ا<على  المجلس  وإنشاء   ٢٠٠٧ لسنة   ٣١ رقم  المعوقين  ا<شخاص  حقوق  قانون  باعتماد  اللجنة  ترحب   -٤١
لكنها  اxعاقة (٢٠٠٧-٢٠١٥).  ذوي  لlشخاص  الوطنية  االستراتيجية  اعتماد  عن  فضًال  المعوقين،  ا<شخاص  لشؤون 

تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ)       عدم استخـدام المــادة ٢ من القانــون رقم ٣١ تعريف اxعاقة الوارد في اتفاقية حقوق ا<شخاص   
ذوي اxعاقة، وإنما اعتمادها نموذج� طبي� ل¯عاقة؛

(ب)     محدودية البيانات المتاحة عن ا<طفال ذوي اxعاقة؛  

بصورة  إّال  إدماجهم  تعزز  ال  خاصة  صفوف  في  الحاالت  معظم  في  اxعاقة  ذوي  ا<طفال  وضع  (ج)       
محدودة نظر� لمحدودية التدابير المتخذة لتطوير التعليم الجامع؛

(د)       عدم حصول الغالبية العظمى من ا<طفال ذوي اxعاقة وا<طفال الذين يعانون من صعوبات في   
مختصين،  وموظفين  اجتماعيين  وأخصائيين  معلمين  وجود  مثل  مناسب،  دعم  على  التعلم 

لضمان إدماجهم إدماج� فعاًال في المدارس العادية؛

(ه)     استمرار ّشح التدابير الرامية إلى إدماج ا<طفال ذوي اxعاقة في ا<نشطة الترفيهية والثقافية في   
الدولة الطرف.

في ضوء المادة ٢٣ من االتفاقية وتعليق اللجنة العام رقم ٩(٢٠٠٦) المتعلق بحقوق ا<طفال المعوقين،   -٤٢
هذا  وتعزيز  اxعاقة  مع  التعامل  في  اxنسان  حقوق  على  القائم  النهج  اعتماد  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث 
وبأن  المجتمع،  يضعها  التي  والمواقفية  البيئية  الحواجز  في  تكمن  المعيقة  العوامل  بأن  يعترف  الذي  النهج 
في  فاعلين  ومساهمين  مشاركين  يصبحوا  أن  وبمقدورهم  الخاصة  حقوقهم  اxعاقة  ذوي  ا<طفال  لجميع 

المجتمع. وينبغي للدولة الطرف ما يلي:

(١٤)

(١٦) (١٧) (١٨) (١٩) (٢٠) (٢١) (٢٢) (٢٣) (٢٤)

(٢٥) (٢٦) (٢٧) (٢٨) (٢٩) (٣٠) (٣١) (٣٢) (٣٣) (٣٤) (٣٥)

مع  التعامل  في  االجتماعي  النموذج  يعكس  بما   ٢٠٠٧ لسنة   ٣١ رقم  القانون  من   ٢ المادة  تعديل  (أ)       
اxعاقة؛

نظر�   ،٢٠١٤ لعام  الوطني  التعداد  إطار  في  اxعاقة  ذوي  ا<طفال  عن  مالئمة  بيانات  جمع  تنظيم  (ب)     
<هميتها في وضع برامج وسياسات لهم؛

(ج)       وضـع سياسـة شامـلة من أجـل تطـوير التعليـم الجامع وضمان منحه ا<ولوية على إيداع ا<طفال   
العقلية  اxعاقات  ذوي  ا<طفال  إلى  خاص  بشكل  االلتفات  مع  متخصصة،  مؤسسات  في 

والمتعددة؛

(د)      تشغيل أعداد كافية من المعلمين والمهنيين المتخصصين لتقديم الدعم الفردي لlطفال في   
جميع المدارس، وضمان تدريب جميع المهنيين تدريب� مناسب� ليتمكن جميع ا<طفال ذوي اxعاقة 

من التمتع بصورة فعالة بحقهم في تعليم جامع ذي جودة؛

(ه)     اتخاذ جميع التدابير الالزمة لضمان إدماج ا<طفال ذوي اxعاقة في ا<نشطة الترفيهية والثقافية؛  

الوصم  مكافحة  أجل  من  وا<سر  العامة  وجمهور  الحكومة  تستهدف  توعية  حمالت  تنفيذ  (و)     
االجتماعي والتحامل اللذين يعاني منهما ا<طفال ذوو اxعاقة، وتعزيز صورة إيجابية عن ا<طفال 

والبالغين ذوي اxعاقة؛

(ز)       النظر في التصديق على البروتوكول االختياري التفاقية حقوق ا<شخاص ذوي اxعاقة.  

الصحة والخدمات الصحية

عن  فضًال  ا<طفال،  ووفيات  النفاسية  الوفيات  خفض  صعيد  على  المحرز  الكبير  بالتقدم  اللجنة  ترحب   -٤٣
اعتراف الدولة الطرف بالحاجة إلى مزيد من الجهود لخفض معدل وفيات ا<طفال دون سن الخامسة. وتالحظ 
اللجنة باهتمام أيض� إقرار قانون الضمان االجتماعي المؤقت رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ الذي يمنح ا<طفال الحق في التمتع 

بعدد من إعانات الضمان االجتماعي. لكن قلق� بالغ� يساور اللجنة لما يلي:

(أ)        المعدالت المفزعة لسوء التغذية بين ا<طفال في مخيم الزعتري؛  

(ب)     سـوء التغذيـة الـذي ال يزـال يؤثـر بصـورة أكبـر في ا<طفـال الذيـن يعيشـون في المناطــــــق النائية   
وا<طفال المنتمين <فقر الشرائح السكانية؛

(ج)       ا<مراض المعدية التي ال تزال ا<سباب الرئيسية لمراضة ا<طفال؛  

(د)       تغطية جميع ا<طفال بالتأمين الصحي التي لم تتحقق بعد.  

يمكن  صحي  مستوى  بأعلى  التمتع  في  الطفل  حق  بشأن   (٢٠١٣)١٥ رقم  العام  اللجنة  تعليق  ضوء  في   -٤٤
بلوغه، توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف حصول جميع ا<طفال بالتساوي على خدمات صحية ذات جودة 
ا<طفال  سيما  وال  وتهميش�،  حرمان�  الحاالت  أشد  في  لlطفال  ا<ولوية  منح  إلى  تهدف  تدابير  اعتماد  طريق  عن 
تتخذ  أن  أيض�  الطرف  للدولة  وينبغي  المعدية.  وا<مراض  ا<طفال  تغذية  لسوء  التصدي  طريق  وعن  الالجئين، 

التدابير الالزمة من أجل شمول جميع ا<طفال بالتأمين الصحي على النحو الواجب.

صحة المراهقين

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تجريم اxجهاض في جميع الحاالت بموجب المادة ٣٢١ من قانون العقوبات،   -٤٥
ويساور  للخطر.  حياتهن  تعّرض  مأمونة  غير  بطريقة  الخفاء  في  اxجهاض  إلى  المراهقات  لجوء  إلى  يؤدي  ما 
اللجنة قلق أيض� إزاء عدم توفر معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين صحة المراهقين، بما 

في ذلك عن طريق التثقيف في مجال الصحة الجنسية واxنجابية وتحسين خدمات الصحة العقلية للشباب.

في ضوء تعليق اللجنة العام رقم ٤(٢٠٠٣) المتعلق بصحة المراهقين ونمّوهم في إطار اتفاقية حقوق   -٤٦
الطفل وتعليقها العام رقم ١٥(٢٠١٣) المتعلق بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، تحث 
اللجنة الدولة الطرف على أن تزيل صفة الجرم عن اxجهاض، وأن تراجع تشريعاتها، بشكل خاص من أجل كفالة 
دائم�.  واحترامها  اxجهاض  قرارات  في  ا<طفال  آراء  سماع  تضمن  وأن  الحوامل،  للمراهقات  الفضلى  المصالح 
شاملة  سياسة  الطرف  الدولة  تعتمد  بأن  وتوصي   (٦٥ الفقرة   ،٣/CRC/C/JOR/CO) السابقة بتوصيتها  اللجنة  وتذّكر 
في  واxنجابية  الجنسية  الصحة  مجال  في  التثقيف  إدراج  تضمن  وبأن  واxنجابية،  الجنسية  المراهقين  لصحة 
وا<مراض  المبكر  الحمل  منع  على  بتركيز  والمراهقين،  المراهقات  لفائدة  وتوجيهه  اxلزامية  المدرسية  المناهج 

المنقولة جنسي�.

اsيدز وفيروس نقص المناعة البشرية

البشرية/اxيدز  المناعة  نقص  فيروس  مكافحة  بشأن  الوطنية  االستراتيجية  بالخطة  اللجنة  ترحب   -٤٧
بفيروس  المعرفة  إلى  كبير  بشكل  عموم�  والسكان  المراهقين  افتقار  استمرار  بقلق  تالحظ  أنها  غير   ،(٢٠١٢-٢٠١٦)
المشورة  خدمات  إلى  والفتيات  النساء  وصول  تعّذر  إزاء  أيض�  بالقلق  اللجنة  وتشعر  البشرية/اxيدز.  المناعة  نقص 
ل¯صابة  عرضة  ا<شد  الفئات  على  الذكرية  الواقيات  توزيع  ضمان  وعدم  الحوامل،  رعاية  عيادات  في  والفحص 

بالفيروس، بمن في ذلك المراهقون.

وحقوق  البشرية/اxيدز  المناعة  نقص  بفيروس  المتعلق   (٢٠٠٣)٣ رقم  العام  اللجنة  تعليق  ضوء  في   -٤٨
الطفل، توصي اللجنة بأن تحّسن الدولة الطرف إمكانية الحصول على معلومات وخدمات ذات جودة ومناسبة 
بأن  اللجنة  وتوصي  واxنجابية.  الجنسية  والصحة  البشرية/اxيدز  المناعة  نقص  فيروس  مجال  في  ا<طفال  لسن 
بين  المشترك  المتحدة  ا<مم  برنامج  منها  جهات  من  التقنية  المساعدة  ذلك  سبيل  في  الطرف  الدولة  تلتمس 

منظمات ا<مم المتحدة لمكافحة اxيدز ومنظمة ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

المستوى المعيشي

ترحب اللجنة بالتقدم الهام الذي أحرزته الدولة الطرف على صعيد التنمية البشرية، لكنها تشعر بالقلق   -٤٩
<ن وطأة الفقر في الدولة الطرف تطال ا<طفال أكثر من غيرهم بكثير، و<ن صندوق المعونة الوطنية ما زال ال 
في  العجز  تقليص  إلى  تهدف  مالية  سياسات  اعتماد  <ن  أيض�  بالقلق  اللجنة  وتشعر  كاٍف.  بشكل  يشملهم 
الفترة  في  الفقر  مكافحة  صعيد  على  الطرف  الدولة  أحرزته  الذي  التقدم  في  سلب�  أّثر  الوطنية  الميزانية 
المشمولة بالتقرير. ويساور اللجنة قلق كذلك <ن الكثير من ا<سر الفلسطينية تعيش في فقر في الدولة الطرف 
وضع  إلى  تفتقر  كونها  المجانية  ا<ساسية  الخدمات  أو  الوطنية  المعونة  صندوق  من  االستفادة  عليها  ويتعذر 

قانوني.

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إجراء مشاورات محددة ا<هداف مع ا<سر وا<طفال ومنظمات   -٥٠
االستراتيجيات  تعزيز  أجل  من  ا<طفال  فقر  مسألة  بشأن  الطفل  حقوق  مجال  في  الناشطة  المدني  المجتمع 
منح  تضمن  أن  أيض�  الطرف  للدولة  وينبغي  الفقر.  من  الحد  خطة  في  الطفل  حقوق  إعمال  إلى  الرامية  والتدابير 
ا<طفال الذي يعيشون في فقر ا<ولوية في صندوق المعونة الوطنية وإجراء تقييمات ٣<ثر السياسات والتدابير 
الهادفة إلى تقليص العجز في الميزانية الوطنية على ا<طفال. وتحث اللجنة الدولة الطرف على معالجة الوضع 
لlطفال  المجانية  ا<ساسية  الخدمات  تقديم  وضمان  فيها،  تقيم  التي  الفلسطينية  لlسر  القانوني 

الفلسطينيين وشمولهم في صندوق المعونة الوطنية.

زاي- التعليم واoنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28 و29 و30 و31)

التعليم، بما يشمل التدريب والتوجيه المهنيين

معدل  من  للحد  بالتقرير  المشمولة  الفترة  في  الطرف  الدولة  بذلتها  التي  الجهود  بارتياح  اللجنة  تالحظ   -٥١
التسرب وتطوير التعليم المبكر. لكنها ال تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

عن  فضًال  أردنيين،  غير  وآباء  أردنيات  <مهات  ا<طفال  بينهم  ومـن  ا<ردنييـن،  غيـر  ا<طفـال  تعـرض  (أ)       
ا<حيان،  بعض  في  ا<ردنية،  الجنسية  منهم  ُسحبت  ممن  فلسطيني  أصل  من  لوالدين  ا<طفال 
غير  وهم  الحكومية،  والثانوية  االبتدائية  بالمدارس  بالتحاقهم  يتعلق  فيما  تمييزية  لممارسات 

مؤهلين لالستفادة من التعليم العام المجاني؛

(ب)     محدودية فرص وصول الشابات المتزوجات إلى نظام التعليم؛  

(ج)       مالحظة زيادة في عدد الطالب، وال سيما الفتيان، الذين تسربوا من المدارس <سباب اقتصادية على   
مدار ا<عوام ا<خيرة؛

(د)      استمرار انتشار العنف في المدارس على نطاق واسع، وال سيما ضد ا<طفال ¦باء غير أردنيين.  

تحث اللجة الدولة الطرف على ما يلي:  -٥٢

(أ)       اتخاذ تدابير فورية لضمان تمتع جميع ا<طفال الذين يعيشون فيها بحقهم في تعليم ابتدائي   
مجاني دون تمييز، وتحقيق� لذلك، تعديل التشريعات والتصدي للممارسات التي تؤدي إلى التمييز 

ضد ا<طفال من أصل فلسطيني وا<طفال <مهات أردنيات وآباء غير أردنيين؛

(ب)    ضمان دعم المراهقات الحوامل وا<مهات المراهقات ومساعدتهن على مواصلة تعليمهن في   
المدارس العادية؛

(ج)       اتخاذ التدابير الالزمة لتحسين القدرة على الوصول إلى التعليم وتحسين جودته، وتوفير تدريب ذي   
جودة للمعلمين، بتركيز خاص على المناطق الريفية بغية التصدي لمشكلة التسرب من المدرسة؛

(د)      مواصلة التوسع في تعليم الطفولة المبكرة وفق سياسة شاملة وكلية لرعاية الطفولة المبكرة   
ونمائها.

أهداف التعليم

ترحب اللجنة بالمبادرات الرامية إلى تعميم المنظور الجنساني في التعليم التي وردت في تقرير الدولة   -٥٣
بالقلق  تشعر  لكنها  السلبية.  النمطية  الصور  تتحدى  للمعلمين  وأدلة  مدرسية  كتب  تطوير  وبخاصة  الطرف، 
صورتهن  تقوض  التي  الفتيات،  ضد  الراسخة  السلبية  النمطية  الصور  الستمرار  التصدي  عن  المبادرات  هذه  لقصور 

عن أنفسهن. كما تأسف اللجنة لعدم بذل جهود كافية لتطوير التعليم في مجاَلي التسامح والسالم.

على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث  التعليم،  بأهداف  المتعلق   (٢٠٠١)١ رقم  العام  اللجنة  تعليق  مراعاة  مع   -٥٤
تعزيز الجهود التي تبذلها لتعميم المناهج التعليمية غير القائمة على صور نمطية التي تتصدى لlسباب البنيوية 
جميع المستويات. وتوصي  للتمييز الجنساني، وتعزيز الفرص التعليمية واxنجاز التعليمي للفتيات والفتيات على 
المناهج  في  والسالم  التسامح  مجاَلي  في  التثقيف  xدماج  جهودها  الطرف  الدولة  تكثف  بأن  أيض�  اللجنة 

المدرسية.

حاء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب)-(د) و
(38-40

اoطفال ملتمسو اللجوء واoطفال الالجئون

تثني اللجنة على الدولة الطرف لجميع التدابير التي اتخذتها من أجل التعامل مع التدفق الهائل لالجئين   -٥٥
من  العاملين  ا<طفال  بشؤون  الخاصة  الوطنية  اللجنة  إنشاء  ذلك  في  بما  ا<طفال،  من  ونصفهم  السوريين، 
الالجئين السوريين. لكن اللجنة قلقة إزاء استمرار تعّذر حصول معظم ا<طفال الالجئين السوريين على التعليم، 
القسري،  والزواج  المنزلي  للعنف  النطاق  الواسع  واالنتشار  العمل  في  واالستغالل  التغذية  لسوء  تعرضهم  وإزاء 
التي  المعاملة  إزاء  أيض�  عميق  قلق  اللجنة  ويساور  أردنيين.  شرطة  أفراد  إلى  المنسوبة  العنف  حاالت  بعض  وإزاء 

تتلقاها ا<سر وا<طفال من الالجئين الفلسطينيين الفاّرين من الجمهورية العربية السورية، وبخاصة ما يلي:

(أ)        الموقف الذي تعتمــده السلطات مـنذ كانــــون الثانــي/يناير ٢٠١٣ المتمثل في منع منهجي لدخول   
ا<سر الالجئة الفلسطينية الفاّرة من الجمهورية العربية السورية، فضًال عن ترحيل عشرات ا<طفال 

الفلسطينيين الذين دخلوا البلد وإعادتهم إلى الجمهورية العربية السورية؛

(ب)     حاالت ُمنعت فيها أمهات فلسطينيات فررن من الجمهورية العربية السورية من دخول ا<ردن، في   
حين ُسمح <زواجهن وأطفالهن السوريين بالدخول؛

(ج)     حـاالت ُسمـح فيهـا <طفال أصيـــبوا في الجمهـورية العربيــة السورية بدخول ا<ردن لتلقي العالج   
إلى  جرحى  فلسطينيون  أطفال  فيها  ُرّحل  وحاالت  بالدخول،  <سرهم  التصريح  دون  لكن  الطبي 

الجمهورية العربية السورية، في حين ُسمح <مهاتهم ا<ردنيات بالبقاء في الدولة الطرف.

ا<وضاع  لتحسين  محددة  برامج  وتنفيذ  المالئمة  التدابير  جميع  اتخاذ  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٥٦
والرعاية  التعليم  على  الحصول  على  قدرتهم  منها  أمور  جملة  وضمان  السوريين،  الالجئين  لlطفال  المعيشية 
الصحية والتغذية الجيدة، وحمايتهم من شتى أشكال االستغالل في العمل والعنف، وممارسات الزواج القسري 
أو المبكر فيما يتعلق بالفتيات الصغيرات. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان عدم منع أي طفل الجئ 
فلسطيني فاّر من الجمهورية العربية السورية من دخول ا<ردن أو ترحيله ليعود إلى الجمهورية العربية السورية، 
وعلى ضمان أن يعامل هؤالء ا<طفال أسوًة با<طفال السوريين في الدولة الطرف. وتوصي اللجنة أيض� بأن تصّدق 

الدولة الطرف على االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين لعام ١٩٥١ وبروتوكولها لعام ١٩٦٧.

االستغالل االقتصادي، بما في ذلك عمل اoطفال

ترحب اللجنة بمشروع "مكافحة عمل ا<طفال عن طريق التعليم" الذي أطِلق في تشرين الثاني/نوفمبر   -٥٧
٢٠٠٨، فضًال عن تعيين عشرين ضابط ارتباط في مجال عمل ا<طفال في عام ٢٠١٠، لكنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

وتجارة  الجملة  تجارة  قطاعات  في  العمل  في  رئيسي،  بشكل  فتيان  وهم  ا<طفال،  آالف  استمرار  (أ)        
التجزئة والزراعة، وانتشار عمل ا<طفال على نطاق واسع بين الالجئين السوريين؛

(ب)    مواجهة عدد من الفتيات الالتي يشتغلن عامالت منزليات أوضاع� قاسية، وتعّرضهن بشكل كبير   
ل¯يذاء البدني والجنسي؛

(ج)      تعزيز وحدة عمل ا<طفال لم يؤّد إلى زيادة اxدانات بحق مستغّلي ا<طفال.  

تحث اللجنة الدولة الطرف على تسريع جهودها للقضاء على عمل ا<طفال. وينبغي للدولة الطرف منح   -٥٨
منزليات.  عامالت  يشتغلن  الالتي  الفتيات  وبخاصة  ا<طفال،  عمل  أشكال  أسوأ  من  ا<طفال  النتشال  ا<ولوية 
بأن  أيض�  اللجنة  وتوصي  اقتصادي�.  ا<طفال  مستغّلي  ضد  قضائية  دعاوى  تحريك  ضمان  الطرف  للدولة  وينبغي 
تصّدق الدولة الطرف على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ١٨٩(٢٠١١) المتعلقة بالعمل الالئق للعمال المنزليين، 

وبأن تواصل التماس مساعدة البرنامج الدولي للقضاء على عمل ا<طفال.

أطفال الشوارع

تأسف اللجنة إزاء استمرار ضعف المعرفة فيما يتعلق بظاهرة ا<طفال العاملين في الشوارع وحالتهم،   -٥٩
الشوارع  أطفال  على  القبض  إلقاء  في  الشرطة  استمرار  إزاء  خاص  بقلق  اللجنة  وتشعر  السابقة.  توصياتها  رغم 
واضحة  استراتيجية  إلى  االفتقار  استمرار  وإزاء  ذووهم،  يكفلهم  أن  إلى  الزمن  من  قصيرة  فترات  واحتجازهم 

xعادة تأهيل أولئك ا<طفال وتلبية احتياجاتهم.

مّدهم  بل  الشوارع واحتجازهم،  إلقاء القبض على أطفال  عدم  الطرف على ضمان  اللجنة الدولة  تحث   -٦٠
واللباس  التغذية  من  يكفيهم  بما  وتزويدهم  معهم،  العمل  على  مدربين  مرشدين  طريق  عن  بالمساعدة 
والمأوى، فضًال عن الخدمات االجتماعية والصحية، بما فيها خدمات التعافي وإعادة اxدماج االجتماعي، والفرص 
ما  بحسب  الكامل،  نمائهم  دعم  بغية  الحياتية  المهارات  على  والتدريب  المهني  التدريب  تشمل  التي  التعليمية 

أوصت به اللجنة سابق�.

بيع اoطفال واالتجار بهم واختطافهم

االتجار  لمنع  الوطنية  واالستراتيجية   ،٢٠٠٩ لسنة   ٩ رقم  بالبشر  االتجار  منع  قانون  باعتماد  اللجنة  ترحب   -٦١
ا<طفال  اعتبار  يمكن  ال  أنه  إلى  الحوار  أثناء  اxشارة  وتالحظ  عملها.  وإطار   ٢٠١٠ آذار/مارس  في  ُأطِلقت  التي  بالبشر 
ضحايا االتجار جناة، لكنها تشعر بقلق بالغ إزاء اعتراف الوفد باحتمال إيداع ا<طفال الضحايا في مرافق االحتجاز 
لlطفال  وعبور  وجهة  بلد  تزال  ال  الطرف  الدولة  <ن  أيض�  قلق  اللجنة  ويساور  لهم.  ملجأ  توفر  لعدم  نظر� 
الفترة  في  بالبشر  االتجار  بجرائم  المدانين  ا<شخاص  عدد  و<ن  با<شخاص،  الجنسي  واالتجار  للسخرة  المعرضين 
خدمات  إلى  الضحايا  معظم  أحيل  إذ  االتجار،  لضحايا  المقدمة  الحماية  ولقصور  قليًال،  ظل  بالتقرير  المشمولة 

إيواء تديرها منظمات غير حكومية.

تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لتنفيذ قانون منع االتجار بالبشر رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ تنفيذ�   -٦٢
الجريمة.  خطورة  مع  تتناسب  بهم  عقوبات  وإنزال  وإدانتهم  فعالة  بصورة  با<طفال  المّتجرين  ومالحقة  فعاًال، 
وينبغي للدولة الطرف أن تضمن عدم إيداع أي من ا<طفال الضحايا في مرافق االحتجاز، وإنما تزويدهم بخدمات 

حماية وإعادة تأهيل شاملة، بما فيها المأوى المناسب.

إدارة قضاء اoحداث

تنظر اللجنة بإيجابية إلى إنشاء إدارة شرطة ا<حداث عام ٢٠١١ في العاصمة عّمان من أجل دعم عملية   -٦٣
العدالة اxصالحية، ووضع "برنامج ِفَرق الدمج المجتمعي وا<سري" لتحويل ا<طفال الجانحين، لكنها تشعر 

بالقلق إزاء بقاء السن الدنيا للمسؤولية الجنائية سبع سنوات. ويساورها قلق أيض� إزاء ما يلي:

(أ)         عدم إدراج نص في مشروع قانون ا<حداث xنشاء محاكم أحداث متخصصة، وافتقاره إلى أحكام   
بشأن تقديم المساعدة القانونية المجانية لlطفال، وفرضه عقوبات تقيد الحرية أكثر من تقديمه 
بدائل لالحتجاز، وعدم تعامله مع نتائج عمليات تفتيش مرافق االحتجاز التي يوَدع فيها ا<طفال أو 

متابعة تلك العمليات؛

(ب)     محاكمة ا<طفال في محاكم البالغين في حالة اشترك في ارتكاب الجريمة بالغون وأطفال؛  

(ج)       استمرار وجود ضعف واضح في التعليم المتعلق بعدالة ا<حداث.  

لlحداث  والتأهيلية  اxصالحية  للعدالة  نظام  لوضع  جهودها  الطرف  الدولة  تعزز  بأن  اللجنة  توصي   -٦٤
يتماشى تماشي� كامًال مع االتفاقية، وبخاصة المواد ٣٧ و٣٩ و٤٠، ومع معايير ذات صلة أخرى، ومع تعليق اللجنة 
العام رقم ١٠(٢٠٠٧) المتعلق بحقوق الطفل في قضاء ا<حداث. وبصورة خاصة، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما 

يلي:

إلى  الجنائية  المسؤولية  سن  ترفع  ا<حداث  قانون  لمشروع  معدلة  صيغة  اعتماد  في  التعجيل  (أ)        
مستوى مقبول دولي�، بحسب ما أوصت به اللجنة سابق�؛

(ب)     ضمان أن القانون الجديد ينص على إنشاء محاكم أحداث متخصصة تركز على العدالة اxصالحية   
الدعاوى  وطيلة  اxجراءات  من  مبكرة  مرحلة  في  لlطفال  المجانية  القضائية  المساعدة  وتقدم 

القضائية؛

(ج)       ضمان اللجوء إلى االحتجاز، بما في ذلك االحتجاز رهن المحاكمة، كتدبير أخير و<قصر وقت ممكن،   
بغية  منتظمة  بصورة  التدبير  هذا  مراجعة  وضمان  الخطورة،  شديدة  الجرائم  قضايا  في  حتى 
سحبه. وينبغي أن ُتمنح ا<ولوية ما أمكن إلى التدابير البديلة لالحتجاز، مثل التحويل أو إطالق السراح 

تحت المراقبة أو الوساطة أو اxرشاد أو خدمة المجتمع؛

(د)      تعيين قضاة متخصصين لlطفال وضمان تلّقيهم التعليم والتدريب المالئمين؛  

(ه)     االستفادة من أدوات المساعدة التقنية التي وضعها الفريق المشترك بين الوكاالت المعني بقضاء   
والجريمة  بالمخدرات  المعني  المتحدة  ا<مم  مكتب  ومنها  فيه،  العضو  والجهات  ا<حداث 
الحكومية،  غير  والمنظمات  اxنسان  لحقوق  السامية  المتحدة  ا<مم  ومفّوضية  واليونيسيف 

والتماس المساعدة التقنية في مجال عدالة ا<حداث من أعضاء الفريق.

اoطفال ضحايا الجرائم والشهود عليها

توصي اللجنة أيض� بأن تضمن الدولة الطرف وضع ا<حكام وا<نظمة القانونية المناسبة من أجل توفير   -٦٥
الحماية المطلوبة بموجب االتفاقية إلى جميع ا<طفال ضحايا الجرائم و/أو الشهود عليها، مثل ا<طفال ضحايا 
هذه  على  الشهود  وا<طفال  واالتجار،  واالختطاف  واالقتصادي،  الجنسي  واالستغالل  المنزلي،  والعنف  اxيذاء، 
الجرائم، وبأن تراعي بصورة كاملة المبادئ التوجيهية بشأن العدالة في ا<مور المتعلقة با<طفال ضحايا الجريمة 

والشهود عليها.

طاء- التصديق على البروتوكول االختياري المتعلق بإجراء تقديم البالغات

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء   -٦٦
تقديم البالغات، في سبيل المضي في تعزيز إعمال حقوق الطفل.

ياء- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق اsنسان

الصكوك  على  تصدق  بأن  الطفل،  حقوق  إعمال  تعزيز  في  المضي  سبيل  في  الطرف،  الدولة  اللجنة  توصي   -٦٧
االختفاء  من  ا<شخاص  جميع  لحماية  الدولية  االتفاقية  وهي  بعد،  إليها  تنضم  لم  التي  اxنسان  لحقوق  ا<ساسية 
البروتوكوالت  عن  فضًال  أسرهم،  وأفراد  المهاجرين  العمال  جميع  حقوق  لحماية  الدولية  واالتفاقية  القسري، 
بالحقوق  الخاص  الدولي  والعهد  والسياسية،  المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  من  بكل  الملحقة  االختيارية 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب 

وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق ا<شخاص ذوي اxعاقة.

كاف- المتابعة والنشر

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الالزمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في   -٦٨
العليا  والمحكمة  المعنية  والوزارات  والبرلمان  الدولة  رأس  إلى  إحالتها  منها  بوسائل  الختامية،  المالحظات  هذه 

والسلطات المحلية للنظر فيها على النحو الالزم واتخاذ مزيد من اxجراءات بشأنها.

التي  الخطية  والردود  والخامس  الرابع  الدوريين  للتقريرين  الجامع  التقرير  ُيتاح  بأن  أيض�  اللجنة  وتوصي   -٦٩
منها  بطرق  البلد،  بلغات  واسع  نطاق  على  الختامية)  الصلة (المالحظات  ذات  والتوصيات  الطرف  الدولة  قدمتها 
ومجموعات  اxعالم  ووسائل  المدني  المجتمع  ومنظمات  العامة  لجمهور  الحصر،  ال  المثال  سبيل  على  اxنترنت 
بها  الملحقة  االختيارية  والبروتوكوالت  االتفاقية  بشأن  النقاش  إثارة  بغية  وا<طفال،  المهنية  والفئات  الشباب 

والتوعية بها وتنفيذها ورصدها.

الم- التقرير المقبل

ُتدرج  وأن   ٢٠١٩ حزيران/يونيه   ٢٢ بحلول  السادس  الدوري  تقريرها  تقدم  أن  إلى  الطرف  الدولة  اللجنة  تدعو   -٧٠
المنسقة  التوجيهية  للمبادئ  يمتثل  أن  للتقرير  وينبغي  الختامية.  المالحظات  هذه  متابعة  عن  معلومات  فيه 
٢٠١٠ (CRC/C/٥٨/Rev.٢ و ١ تشرين ا<ول/أكتوبر  لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في 

Corr.١)، وأّال يتجاوز عدد كلماته ٢٠٠ ٢١ كلمة (انظر قرار الجمعية العامة ٢٦٨/٦٨ المؤرخ ٩ نيسان/أبريل ٢٠١٤، الفقرة ١٦). 
وفي حالة تجاوز التقرير المقدم العدد المحدد للكلمات، سُيطلب إلى الدولة الطرف اختصاره وفق� للقرار المشار 
إليه أعاله. وفي حالة لم تتمكن الدولة الطرف من مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، ال يمكن ضمان ترجمة التقرير 

<غراض النظر فيه من جانب هيئة المعاهدة.

للشروط  وفق�  المستجدات  آخر  تتضمن  أساسية  وثيقة  تقديم  إلى  أيض�  الطرف  الدولة  اللجنة  وتدعو   -٧١
اعتمدها  التي  التقارير،  لتقديم  المنسقة  التوجيهية  المبادئ  في  الواردة  المشتركة  ا<ساسية  بالوثيقة  المتعلقة 
االجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق اxنسان في حزيران/يونيه ٢٠٠٦ (HRI/GEN/٢/Rev.٦، الفصل 
ا<ول). وال ينبغي أن يتجاوز عدد كلمات الوثيقة ا<ساسية ٤٠٠ ٤٢ كلمة، كما حددته الجمعية العامة في قرارها ٢٦٨/٦٨ 

(الفقرة ١٦).

ُتجمع  التي  البيانات  وتحلل  البيانات،  لجمع  ومركزي�  شامًال  نظام�  الطرف  الدولة  تنشئ  بأن  اللجنة  توصي   -٧
الستخدامها كأساس لتقييم التقدم المحرز والمساعدة في تصميم سياسات وبرامج لتنفيذ البروتوكول االختياري. 
االجتماعية  والخلفية  والقومي  اxثني  وا<صل  الجغرافي  والموقع  والجنس  السن  حسب  البيانات  تصنيف  وينبغي 
عدد  عن  بيانات  جمع  أيض�  وينبغي  االختياري.  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  تحليل  تسهيل  أجل  من  االقتصادية، 
المالحقات القضائية واxدانات، مصنفة حسب طبيعة الجريمة. وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف تعاونها التقني 

في ذلك الصدد مع جهات منها منظمة ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج ا<مم المتحدة اxنمائي.

رابعS- تدابير التنفيذ العامة

خطة العمل الوطنية

سيما  وال  االختياري،  البروتوكول  بتنفيذ  صلة  لها  شتى  وطنية  وخطط  استراتيجيات  وجود  اللجنة  تالحظ   -٨
االستراتيجية الوطنية لمنع االتجار بالبشر. ولكنها تشعر مع ذلك بالقلق إزاء عدم وجود اتساق أو تنسيق جيد فيما بين 

تلك االستراتيجيات، ما يؤثر في قدرة الدولة الطرف على التصدي لجميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري.

التي  المسائل  جميع  معالجة  إلى  تحديد�  تهدف  وطنية  عمل  خطة  الطرف  الدولة  تضع  بأن  اللجنة  توصي   -٩
يشملها البروتوكول االختياري، وبأن تضع أهداف� ومؤشرات واضحة وُتوفر الموارد البشرية والمالية المناسبة من أجل 
البروتوكول  أحكام  جميع  بتنفيذ  خاص�  اهتمام�  تولي  أن  لها  ينبغي  بذلك،  الطرف  الدولة  قيام  ولدى  تنفيذها. 
االختياري، مع مراعاة الوثائق الختامية التي اعتمدها المؤتمر العالمي لمكافحة االستغالل الجنسي لlطفال <غراض 

تجارية في ا<عوام ١٩٩٦ و٢٠٠١ و٢٠٠٨ في ستوكهولم، ويوكوهاما باليابان، وريو دي جانيرو بالبرازيل، على التوالي.

التنسيق والتقييم   

تالحظ اللجنة تقاسم عدة وزارات مسؤولية تنفيذ البروتوكول االختياري، واضطالع المجلس الوطني لشؤون   -١٠
ا<سرة والمجلس ا<على لشؤون ا<شخاص المعوقين بدور أيض� في ذلك الصدد، لكنها تشعر بالقلق إزاء االفتقار إلى 

آلية مخصصة تحديد� لتنسيق عملية تنفيذ البروتوكول االختياري وتقييمها.

توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف آلية تنسيق قادرة على االضطالع بالقيادة واxشراف العام الفعال على   -١١
وتنفيذها،  الطفل  حقوق  مجال  في  السياسات  بوضع  ُتعنى  التي  المختلفة  والوزارات  الوكاالت  بين  التنسيق  صعيد 

وبرصد تنفيذ البروتوكول االختياري.

النشر والتوعية   

يساور اللجنة القلق إزاء االفتقار إلى أنشطة منهجية وشاملة لنشر البروتوكول االختياري بحد ذاته والتوعية   -١٢
به، <ن ذلك ُيسهم في تدّني مستوى فهم الجرائم المشمولة به بين الناس عامة وا<طفال والفئات المهنية العاملة 
مع ا<طفال ومن أجلهم. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء استمرار التستر على جرائم بيع ا<طفال واستغاللهم في 
البغاء وفي المواد اxباحية والتكتم عنها إلى حد بعيد، نظر� إلى الحساسية االجتماعية الثقافية التي تحيط بها في 

الدولة الطرف.

توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها لنشر أحكام البرتوكول االختياري على نطاق واسع بين الناس   -١٣
عامة، بمن فيهم ا<طفال - بطريقة مواتية لهم - وأسرهم ومجتمعاتهم المحلية. وينبغي للدولة الطرف أيض� ما 

يلي:

وضع برامج تثقيفية مراعية لنوع الجنس بشأن التدابير والمساعدة وآليات اxبالغ الرامية إلى منع  (أ)   
مع  وثيق  بتعاون  وذلك  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  للجرائم  ضحايا  ا<طفال  وقوع 

المجتمعات المحلية وا<طفال الضحايا؛

االبتدائي  التعليم  مناهج  في  منظمة  بصورة  االختياري  بالبروتوكول  المتصلة  المسائل  إدراج  (ب)   
والثانوي؛

الشرطة  أفراد  سيما  وال  الصلة،  ذات  المهنية  الفئات  جميع  بين  االختياري  البروتوكول  نشر  (ج)    
الوطني  المجلس  وأعضاء  االجتماعيين  وا<خصائيين  اxعالم  وممثلي  العاّمين  والمدعين  والقضاة 

لشؤون ا<سرة والوزارات المعنية.

التدريب

ترحب اللجنة بأنشطة التدريب في مجال االتجار بالبشر التي ُنّظمت للقضاة والمدعين العاّمين بالتعاون مع   -١٤
في  الرسمية  الحدودية  النقاط  في  العاملين  الموظفين  وبتدريب  حكومية،  غير  ومنظمات  دولية  حكومية  منظمات 
كافية  غير  تزال  ال  االختياري  البروتوكول  على  التدريب  أنشطة  <ن  بالقلق  تشعر  لكنها  االتجار،  ضحايا  تحديد  مجال 

بشكل عام وال تصل إلى جميع المهنيين العاملين مع ا<طفال ومن أجلهم.

المشمولة  المجاالت  جميع  على  التخصصات  متعددة  تدريب  برامج  الطرف  الدولة  تضع  بأن  اللجنة  توصي   -١٥
المصلحة.  أصحاب  من  وغيرها  المحلية  المجتمعات  مشاركة  على  تقوم  عملية  طريق  عن  االختياري  بالبروتوكول 
ومن  ا<طفال  مع  يعملون  وأفراد  ومؤسسات  مهنية  فئات  من  الشأن  أصحاب  لجميع  التدريب  هذا  إتاحة  وينبغي 
أجلهم. وتوصي اللجنة كذلك بأن تكفل الدولة الطرف إجراء تقييم منهجي لجميع برامج التدريب على البروتوكول 

االختياري بغية تعزيز تأثيرها ومدى أهميتها.

تخصيص الموارد   

للخطط  الالزمة  الموارد  توفر  لضمان  سنوية  منح�  يخصص  العامة  الموازنة  قانون  أن  اللجنة  تالحظ   -١٦
الميزانية  مخصصات  عن  معلومات  وجود  لعدم  تأسف  لكنها  الطفل،  بحقوق  المتعلقة  الوطنية  واالستراتيجيات 

المرصودة بوضوح <نشطة مصممة تحديد� لتنفيذ البروتوكول االختياري من قبل الوزارات المعنية.

بطرق  االختياري،  البروتوكول  لتنفيذ  واضحة  ميزانية  مخصصات  الطرف  الدولة  تحدد  بأن  اللجنة  توصي   -١٧
منها رصد مخصصات من الميزانية العادية للموارد البشرية والتقنية والمالية الالزمة لوضع برامج تتصل بأحكام 
البروتوكول االختياري، وال سيما في مجال التحقيقات الجنائية والمساعدة القانونية والتعافي البدني والنفسي 

للضحايا.

منع بيع اoطفال واستغاللهم في البغاء وفي المواد اsباحية (الفقرتان 1   -Sخامس
و2 من المادة 9)

التدابير المعتمدة لمنع وقوع الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول االختياري

خاص  وبشكل  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  لمنع  ات³ِخذت  التدابير  بعض  أن  اللجنة  تالحظ   -١٨
لمنع وصول ا<طفال إلى المواد اxباحية على اxنترنت، لكنها تشعر بالقلق الستمرار النقص في التدابير الوقائية 
ا<سباب  تحديد  إلى  الهادفة  التدابير  عن  فضًال  جنسي�،  ا<طفال  الستغالل  التصدي  أجل  من  ا<هداف  المحددة 
خاصة،  وبصورة  لها.  والتصدي  الجرائم  تلك  وحجم  االختياري  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  لجميع  الجذرية 

تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ)        عدم تقديم تعريف أو قائمة معايير لتحديد فئة "ا<سر المعرضة" للعنف المنزلي، على الرغم من   
أن وزارة التنمية االجتماعية وضعت قاعدة بيانات بها؛

(ب)    عدم كفاية التدابير المتخذة لمكافحة التمييز والعنف القائمين على نوع الجنس، اللذين يشّكالن   
عامَلين رئيسيين في بيع ا<طفال واستغاللهم في البغاء وفي المواد اxباحية. وفي هذا الصدد، 
تعرب اللجنة عن قلق شديد إزاء حجم التمييز والعنف الممارسين ضد الفتيات في الدولة الطرف؛

(ج)      النقص الكبير فيما ُنّفذ أثناء الفترة المشمولة بالتقرير من أنشطة محددة تستهدف ا<طفال في   
أوضاع هشة، مثل ا<طفال الالجئين المعرضين بشكل خاص لالستغالل الجنسي واالتجار.

توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف نهج� شامًال ومحدد ا<هداف يتصدى لlسباب الجذرية للجرائم   -١٩
اللجنة  تحث  خاصة،  وبصورة  هشاشة.  ا<وضاع  أكثر  في  ا<طفال  على  ويركز  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة 

الدولة الطرف على ما يلي:

(أ)         تعزيز استراتيجيات الحد من الفقر وتدابير الحماية االجتماعية الداعمة لlسر المحرومة والمهمشة،   
دعم  أجل  من  ا<طفال،  حول  تتمحور  التي  المبكر  التدخل  برامج  لتنفيذ  معايير  وضع  طريق  عن 

الوالدين لالضطالع على نحو أفضل بمسؤولياتهم في رعاية ا<طفال وحمايتهم؛

(ب)    اجتثاث التمييز والعنف القائمين على نوع الجنس، وبشكل خاص إلغاء ما ال يزال نافذ� من قوانين   
تمّيز ضد النساء والفتيات، وتجريم جميع أشكال العنف المنزلي، بما فيها االغتصاب الزوجي، دون 

مزيد من اxبطاء؛

عامة،  توعية  برامج  وتنفيذ  االختياري  بالبروتوكول  المشمـولة  للجـرائم  الجـذرية  لlسبـاب  التصـدي  (ج)       
خاص  بشكل  المعرضين  ضعف�  ا<طفال  أشد  هوية  تحديد  أجل  من  عامة،  حوارات  عن  فضًال 
للوقوع ضحايا للجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري، بمن فيهم ا<طفال الذين يعيشون في 
فقر وا<طفال المهاجرون والالجئون ومجهولو النسب، وحمايتهم وتزويدهم بما يلزم من دعم 

ومساعدة؛

(د)     تعزيز الوعي بالقواعد والمفاهيم االجتماعية المتعلقة باستغالل ا<طفال في البغاء وفي المواد   
اxباحية وفهمها بغية تغيير مواقف ا<شخاص الذين يطلبون الخدمات الجنسية وسلوكهم.

بيع اoطفال

تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء انتشار ممارسة الزواج المبكر والقسري على نطاق واسع في الدولة الطرف،   -٢٠
وهي ممارسة تصل أحيان� إلى حد بيع ا<طفال. وتشعر اللجنة بقلق خاص أيض� إزاء التقارير التي تتحدث عن فتيات 
زواج  يسمى  ما  أجل  من  ا<ردن  إلى  ُيرَسلن  العمر،  من  عشرة  الحادية  تتجاوز  لم  من  منهن  صغيرات،  عراقيات 
المتعة، وهو زواج ينتهي بعد مدة محددة مسبق� تتلقى فيه ا<سرة مبلغ� مالي� مقابل الفتاة ويتمكن "الزوج" من 
عصابات  في  قسر�  أقحموهن  الفتيات  هؤالء  بعض  "أزواج"  بأن  أيض�  التقارير  وتفيد  جنسي�.  واستغاللها  إيذائها 

االتجار بالبشر. 

للحظر  الفعال  التطبيق  لضمان  وفورية  صارمة  تدابير  اعتماد  على  بقوة  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢١
القانوني لزواج ا<طفال. وبصورة خاصة، ينبغي للدولة الطرف ما يلي:

(أ)       ضمان مساءلة جميع الضالعـين فـي بيـع الفتيـات <غـراض الـزواج القســــري واxيــذاء الجنســـــــي   
واالستغالل الجنسي، وإنزال عقوبات بهم تتناسب مع جسامة الجريمة؛

(ب)     وضع نظام فعال وتنفيذه بالتعاون مع بلدان الجوار من أجل منع بيع الفتيات <غراض الزواج المبكر   
أو القسري.

أطفال السياحة بدافع ممارسة الجنس مع 

إجراءات  أو  تشريعات  أي  اعتماد  لعدم  تأسف  لكنها   ،(١٩٩٨ لعام   ٢٠ السياحة (رقم  قانون  اللجنة  تالحظ   -٢٢
محددة من أجل منع ظاهرة السياحة بدافع ممارسة الجنس مع أطفال، ا¦خذة في الزيادة في الدولة الطرف، 

ومكافحتها بشكل كامل.

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان اتخاذ تدابير فاعلة من أجل منع السياحة بدافع ممارسة الجنس   -٢٣
على  الدعوة  مجال  في  أنشطة  تنّفذ  أن  أيض�  الطرف  للدولة  وينبغي  فعالة.  بصورة  ومكافحتها  ا<طفال  مع 
تنشر  وأن  ا<طفال،  مع  الجنس  ممارسة  بدافع  السياحة  عن  الناجمة  الضارة  ا¦ثار  لتبيان  السياحة  صناعة  صعيد 
تشجع  وأن  السياحة،  ووكاالت  السفر  وكالء  أوساط  في  واسع  نطاق  على  السياحة  <خالقيات  العالمية  المدونة 

تلك الشركات على توقيع مدونة قواعد السلوك لحماية ا<طفال من االستغالل الجنسي في السفر والسياحة.

حظر بيع اoطفال واستغاللهم في المواد اsباحية وفي البغاء، والمسائل   -Sسادس
ذات الصلة (المادة 3، والفقرتان 2 و3 من المادة 4، والمواد 5 و6 و7)

أو الجزائية القائمة القوانين واللوائح الجنائية 

بعض  إدراج  رغم  بعد،  بالكامل  االختياري  للبروتوكول  تمتثل  لم  الطرف  الدولة  أن  بقلق  اللجنة  تالحظ   -٢٤
جسم  بأعضاء  االنتفاع  وقانون   ٢٠٠٩ لعام   ٩ رقم  بالبشر  االتجار  منع  قانون  مثل  الوطنية،  القوانين  في  أحكامه 

اxنسان رقم ٢٣ لعام ١٩٧٧. وبصورة خاصة، تالحظ اللجنة بقلق ما يلي:

ـ³ن قانــون العقــــوبات تعريف� واضــــح� لجريمة استغالل ا<طفال في البغاء، أو عقوبات  (أ)       عدم تضمـ  
تتناسب مع جسامة الجريمة؛

في  ا<طفال  استغالل  على  تنطبق  التي  العقوبات،  قانون  من   ٣١٠ المادة  في  ازدرائية  عبارات  ورود  (ب)     
بفساد  "المعروفات  من  اعُتبرن  إن  للفتيات  الجنسي  االستغالل  لتبرير  ُتستخدم  أن  يمكن  البغاء، 

ا<خالق"؛

الحيازة  تجريم  أو  اxباحية  المواد  في  ا<طفال  استغالل  جريمة  إلى  محدد  بشكل  اxشارة  عدم  (ج)      
المواد  ببيع  تتعلق  التي  العقوبات  قانون  من   ٣١٩ المادة  في  بأطفال  تتعلق  إباحية  لمواد  الخاصة 

البذيئة أو المفِسدة لlخالق وتوزيعها؛

(د)     عدم تطرق تشريعات الدولة الطرف إلى جميع أشكال بيع ا<طفال الواردة في المادتين ٢ و٣ من   
البروتوكول االختياري، وهي جريمة مشابهة لالتجار با<شخاص لكنها ليست متطابقة معها.

البرتوكول  من  و٣   ٢ للمادتين  بالكامل  ليمتثل  العقوبات  قانون  تنقح  أن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢٥
االختياري. وبصورة خاصة، ينبغي للدولة الطرف ما يلي:

من  ٢(ب)  المادة  عليه  نصت  كما  البغاء  في  ا<طفال  الستغالل  تعريف�  العقوبات  قانون  تضمين  (أ)       
البروتوكول االختياري، وضمان أن القانون ينص على عقوبات مناسبة للجريمة ويفرضها؛

(ب)     إزالة جميع ا<حكام االزدرائية من قانون العقوبات دون إبطاء، وضمان أن القانون ينص على عقوبات   
تتناسب مع جسامة الجريمة وال يتيح أي أعذار لمرتكبي الجرائم؛

تتعلق  التي  اxباحية  المواد  حيازة  مجرد  تجريم  وضمان  العقوبات،  قانون  من   ٣١٩ المادة  تعديل  (ج)      
بأطفال؛

(د)       تعريف جميع أشكال بيع ا<طفال وتجريمها على النحو السليم.  

المالحقة القضائية

يساور اللجنة قلق بالغ إزاء التقارير العديدة التي تفيد بإجبار الفتيات الالجئات السوريات على البغاء.  -٢٦

في  البغاء  على  ُأجبرن  الالتي  الفتيات  xنقاذ  فاعلية  أكثر  تدابير  اتخاذ  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢٧
تقريرها  في  تورد  أن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  وتحث  العدالة.  إلى  الجرائم  هذه  مرتكبي  وإحالة  الطرف  الدولة 
ولوحقوا  عليهم  القبض  ُألقي  الذين  ا<شخاص  عدد  عن  تفصيلية  معلومات  االتفاقية  بموجب  المقدم  المقبل 

قضائي� وُأحيلوا إلى العدالة وأدينوا، فضًال عن العقوبات التي ُأنِزلت بهم.

مسؤولية اoشخاص االعتباريين 

االتجار  منع  قانون  من   ١١ المادة  بموجب  االعتباريين  ا<شخاص  بمسؤولية  تعترف  الدولة  أن  اللجنة  تالحظ   -٢٨
بالبشر رقم ٩ لعام ٢٠٠٩، لكن القلق يساورها <ن القوانين ال تنص صراحة على مسؤولية ا<شخاص االعتباريين في 

الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري.

ن الدولة الطرف مسؤولية ا<شخاص االعتباريين الضالعين في أي جرائم مشمولة  توصي اللجنة بأن ُتضمِّ  -٢٩
الجرائم  خطورة  مع  تتناسب  قانونية  عقوبات  تفرض  وأن  صريح،  بشكل  التشريعات  في  االختياري  بالبروتوكول 

المرتَكبة.

الوالية القضائية خارج اsقليم وتسليم المجرمين

تعرب اللجنة عن القلق <ن تشريعات الدولة الطرف ال تزال غير واضحة بشأن فرض واليتها القضائية خارج   -٣٠
الذين  ا<شخاص  تسليم  وإمكانية  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  بجميع  يتعلق  فيما  إقليمها 

يرتكبون جرائم يشملها البروتوكول االختياري.

القضائية  واليتها  فرض  من  نها  تمكِّ المحلية  تشريعاتها  أن  ضمان  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣١
وممارستها خارج إقليمها فيما يتعلق بجميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري. وتوصي اللجنة أيض� بأن 
تستخدم الدولة المادة ٥ من البروتوكول االختياري أساس� قانوني� لتسليم المجرمين في حال عدم وجود اتفاق 

ثنائي.

سابعS- حماية حقوق اoطفال الضحايا (المادة 8، والفقرتان 3 و4 من المادة 9)

التدابير المعتمدة لحماية حقوق اoطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول 
االختياري ومصالحهم

استخدام  تجيز  التي  الجزائية  المحاكمات  أصول  قانون  من   ١٥٩ المادة  أحكام  إلى  بإيجابية  اللجنة  تنظر   -٣٢
اللجنة  لكن  بشهادتهم.  اxدالء  عند  العمر  من  عشرة  الثامنة  يكملوا  لم  الذين  للشهود  حمايًة  الحديثة  التقنية 
تشعر بالقلق إزاء عدم تزويد ا<طفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري بمساعدة قضائية مجانية 

أو دعم من أخصائيين نفسيين واجتماعيين معنيين با<طفال أثناء إجراءات العدالة الجنائية.

في ضوء الفقرة ٣ من المادة ٩ في البروتوكول االختياري، تحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة حماية   -٣٣
وبصورة  عليها.  والشهود  االختياري  البروتوكول  بموجب  المحظورة  الجرائم  ضحايا  لlطفال  كاملة  تشريعية 

خاصة، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

وحماية  والمحاكمة  التحقيق  إجراءات  طيلة  لهم  مراعية  بطريقة  الضحايا  ا<طفال  معاملة  (أ)      
خصوصيتهم؛

واجتماعيين  نفسيين  أخصائيين  من  ودعم  مجانية  قانونية  بمساعدة  الضحايا  ا<طفال  تزويد  (ب)    
معنيين با<طفال أثناء إجراءات العدالة الجنائية؛

وجلسات  القضائية  والمالحقة  التحقيق  أثناء  عليه  والمدعى  الطفل  بين  المباشر  االتصال  تجنب  (ج)      
لعمليات  الفعلي  االستخدام  لضمان  والمالية  والتقنية  البشرية  الموارد  كل  وتوفير  االستماع، 

التحقيق السرية؛

(د)      اتخاذ تدابير قانونية وعملية لكفالة حماية ا<طفال الشهود من ا<عمال االنتقامية.  

تعافي الضحايا وإعادة إدماجهم

غير  المنظمات  اتخذتها  التي  والتدابير   ٢٠٠٧ الثاني/يناير  كانون  في  ا<سري  الوفاق  دار  افتتاح  اللجنة  تالحظ   -٣٤
الحكومية التي سلط تقرير الدولة الطرف الضوء عليها، لكنها تأسف لعدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة 
وتدابير  والنفسي،  البدني  والتعافي  االجتماعي  اxدماج  إعادة  في  المساعدة  صعيد  على  الدولة  مستوى  على 
تيسير الحصول على المعلومات ذات الصلة بهذه الخدمات. وعالوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء النقص في 
إيداع  إلى  يؤدي  ما  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  لضحايا  المخصصة  المباشر  المأوى  خدمات  توفير 

الضحايا ا<طفال في مرافق االحتجاز.

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:  -٣٥

دون  االحتجاز  مرافق  من  االختياري  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  ضحايا  ا<طفال  جميع  إخراج  (أ)       
إبطاء؛

ومساعدة  مالئم  بمأوى  االختياري  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  ضحايا  ا<طفال  تزويد  ضمان  (ب)     
مالئمة من أجل إعادة إدماجهم االجتماعي وتعافيهم البدني والنفسي؛

(ج)      طلب المساعدة التقنية من اليونيسيف والمنظمة الدولية للهجرة في تنفيذ هذه التوصيات.  

ثامنS- المساعدة والتعاون على الصعيد الدولي (المادة 10)

االتفاقات المتعددة اoطراف والثنائية واsقليمية

تواصل  أن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تشجع  االختياري،  البروتوكول  من   ١٠ المادة  من   ١ الفقرة  ضوء  في   -٣٦
تعزيز التعاون الدولي عن طريق ترتيبات متعددة ا<طراف وإقليمية وثنائية، وبخاصة مع بلدان الجوار، بوسائل منها 
المشمولة  الجرائم  منع  على  القدرة  زيادة  بغية  الترتيبات،  هذه  وتنفيذ  لتنفيذ  الالزمة  وا¦ليات  اxجراءات  تعزيز 

بالبروتوكول االختياري والكشف عنها والتحقيق فيها ومالحقة المسؤولين عن أي منها قضائي� ومعاقبتهم.

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعاونها مع وكاالت ا<مم المتحدة وبرامجها، مثل منظمة   -٣٧
إلى  تهدف  تدابير  وتنفيذ  وضع  في  الحكومية،  غير  المنظمات  عن  فضًال  للطفولة (اليونيسيف)،  المتحدة  ا<مم 

تنفيذ البروتوكول االختياري بصورة فعالة.

تاسعS- المتابعة والنشر

التوصيات،  لهذه  الكامل  التنفيذ  لضمان  الالزمة  التدابير  جميع  الطرف  الدولة  تتخذ  بأن  اللجنة  توصي   -٣٨
بوسائل منها إحالتها إلى الملك والوزارات الحكومية المعنية والبرلمان والسلطات الوطنية والمحلية، فضًال عن 

المحكمة العليا، للنظر فيها على النحو الالزم واتخاذ مزيد من اxجراءات بشأنها.

الطرف  الدولة  قدمتها  التي  الخطية  والردوُد  التقريُر  واسع  نطاق  على  ُيتاح  بأن  اللجنة  وتوصي   -٣٩
والمالحظات الختامية ذات الصلة التي اعتمدتها اللجنة، بما في ذلك عن طريق اxنترنت، للناس عامة ولمنظمات 
المجتمع المدني ومجموعات الشباب والفئات المهنية وا<طفال، بغية إثارة النقاش بشأن البروتوكول االختياري 

والتوعية به وتنفيذه ورصده.

عاشر�- التقرير المقبل

عمًال بالفقرة ٢ من المادة ١٢ من البروتوكول االختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تورد مزيد� من   -٤٠
المعلومات عن تنفيذ البروتوكول االختياري في تقريرها الدوري المقبل الذي سُيقدم عمًال بالمادة ٤٤ من اتفاقية 

حقوق الطفل.

ثالثS-  تدابير التنفيذ العامة

التنسيق

وزارة  وأن  االختياري  البروتوكول  تنفيذ  عن  الرئيسية  المسؤولية  تتحمل  الدفاع  وزارة  أن  اللجنة  تالحظ   -٥
مكلفة  هيئة  وجود  عدم  إزاء  يساورها  القلق  ولكن  الصدد،  ذلك  في  أيض�  المسؤولية  من  شيئ�  تتحّمل  الداخلية 

بتنسيق التنفيذ الشامل والفعال للبروتوكول االختياري في عموم الدولة الطرف.

البروتوكول  تنفيذ  عن  الكلية  بالمسؤولية  ُيكلف  حكومي  كيان  تعيين  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٦
االختياري، وعلى إنشاء آلية مؤسسية لتنسيق تنفيذ البروتوكول االختياري على نحو فعال فيما بين الوزارات وغيرها 

من الكيانات الحكومية والشركاء الحكوميين.

تخصيص الموارد

تأسف  لكنها  لالجئين،  المساعدة  تقديم  أجل  من  ضخمة  موارد  تنفق  الطرف  الدولة  أن  اللجنة  تالحظ   -٧
لعدم توفر معلومات عن مخصصات الميزانية المرصودة لتنفيذ البروتوكول االختياري.

توصي اللجنة بأن ترصد الدولة الطرف مخصصات ميزانية كافية لتنفيذ البروتوكول االختياري على وجه   -٨
التحديد.

النشر والتوعية

المصلحة  أصحاب  على  وتوزيعه  الرسمية  الجريدة  في  االختياري  البروتوكول  نشر  اللجنة  تالحظ   -٩
المتخذة  التدابير  كفاية  لعدم  تأسف  لكنها  االختياري،  البروتوكول  يشملها  التي  المجاالت  في  المتخصصين 
للجرائم  ضحايا  ا<طفال  وقوع  إلى  تؤدي  قد  التي  وا<خطار  اxبالغ،  آليات  سيما  وال  وأحكامه،  بمبادئه  للتوعية 

المشمولة بالبروتوكول االختياري، وهو ما اعترفت به الدولة الطرف نفسها.

توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف نشر مبادئ البروتوكول االختياري وأحكامه على نطاق واسع بين   -١٠
الناس عامة وبين ا<طفال وأسرهم.

التدريب

ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لوضع برامج لتدريب أفراد القوات المسلحة والشرطة،   -١١
وxذكاء الوعي بحقوق اxنسان والقانون الدولي اxنساني بين أفراد قواتها ا<منية. لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم 

تلقي فئات أخرى من المهنيين ذوي الصلة تدريب� مناسب� على أحكام البروتوكول االختياري.

ا<طفال،  بشؤون  ُيعنون  الذين  للمهنيين  االختياري  البروتوكول  أحكام  على  تدريب  بتوفير  اللجنة  توصي   -١٢
والقضاة  والمحامين  والشرطة  الدولية  السالم  حفظ  قوات  وأفراد  الهجرة  وسلطات  المعلمين  سيما  وال 

والعاملين في المجال الطبي وا<خصائيين االجتماعيين والصحفيين.

البيانات

بنزاعات  متأثرة  بلدان  من  قادمين  الطرف  الدولة  في  الالجئين  ا<طفال  من  كبير  عدد  وجود  إلى  نظر�   -١٣
مسلحة، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود نظام مركزي لجمع البيانات من أجل تحديد هوية وتسجيل جميع 
ا<طفال الالجئين في ا<راضي الخاضعة لوالية الدولة الطرف القضائية الذين ُيحتمل أن يكونوا ُجندوا في أعمال 

عدائية في الخارج أو اسُتخدموا فيها.

هوية  وتحديد  تسجيل  أجل  من  البيانات  لجمع  مركزي�  نظام�  الطرف  الدولة  تنشئ  بأن  اللجنة  توصي   -١٤
أو  الخارج  في  عدائية  أعمال  في  ُجندوا  يكونوا  أن  ُيحتمل  الذين  القضائية  لواليتها  الخاضعين  ا<طفال  جميع 
اسُتخدموا فيها. وتوصي اللجنة أيض� بأن تضمن الدولة الطرف جمع� سليم� للبيانات الخاصة با<طفال الالجئين 
أمور  جملة  حسب  البيانات  جميع  تصنيف  وينبغي  الممارسات.  هذه  لمثل  ضحايا  وقعوا  الذين  اللجوء  وملتمسي 
الزمنية  المدة  عن  فضًال  االقتصادية،  االجتماعية  والخلفية  اxثني  وا<صل  والجنسية  والسن  الجنس  منها 

الستخدام الطفل.

رابعS- الوقاية

التجنيد الطوعي

تالحظ اللجنة عدم وجود متطوعين في القوات المسلحة في الدولة الطرف. ولكنها تعرب عن قلقها   -١٥
إزاء المادة ٢/١٢ من قانون ا<من العام التي تجيز تعيين ا<شخاص الذين يزيد عمرهم عن السابعة عشرة ضباط� 

في ا<من العام.

ثمانية  إلى  وترفعه  العام  ا<من  لضباط  الطوعي  التجنيد  سن  الطرف  الدولة  تراجع  بأن  اللجنة  توصي   -١٦
عشرة سنة من أجل تعزيز حماية ا<طفال وتدعيمها عن طريق اعتماد معيار قانوني أعلى بشكل عام.

التثقيف في مجاَلي حقوق اsنسان والسالم

ومفاهيم  السالم  مجاَلي  في  التثقيف  xدماج  الطرف  الدولة  تتخذها  التي  بالمبادرات  اللجنة  ترحب   -١٧
اxنسان  حقوق  مجاَلي  في  التثقيف  إدراج  لعدم  تأسف  لكنها  المدرسية.  المناهج  في  اxنساني  الدولي  القانون 
والسالم، وكذلك المعرفة بالبروتوكول االختياري، كجزء إلزامي في مناهج التعليم االبتدائي والثانوي وفي برامج 

تدريب المعلمين.

توصي اللجنة بأن تدمج الدولة الطرف التثقيف اxلزامي في مجاَلي حقوق اxنسان والسالم في مناهج   -١٨
جميع المدارس، بما فيها المدارس العسكرية، مع اxشارة بشكل خاص إلى البروتوكول االختياري.

خامسSً- الحظر والمسائل ذات الصلة

التشريعات واللوائح الجنائية النافذة

تالحظ اللجنة تعليق االستدعاء إلى الخدمة الوطنية حتى إشعار الحق، لكنها تعرب عن القلق إزاء التباين   -١٩
السن  تتراوح  إذ  الطرف،  الدولة  تشريعات  عليه  تنص  كما  المسلحة  القوات  في  اxلزامي  للتجنيد  الدنيا  السن  في 
المسلحة  القوات  لتجنيد  صريحين  وتجريم  حظر  وجود  لعدم  أيض�  القلق  اللجنة  ويساور  سنة.  و١٨   ١٥ بين  الدنيا 
الشركات  ولتشغيل  العدائية،  ا<عمال  في  واستخدامهم  ا<طفاَل  للدولة  التابعة  غير  المسلحة  والجماعات 
ا<منية الخاصة ا<طفاَل واستخدامهم. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك <ن التشريعات في الدولة الطرف ال تحدد 
للمحكمة  ا<ساسي  روما  نظام  في  طرف  ا<ردن  أن  مع  حرب،  جريمة  بوصفه  سنة   ١٥ سن  دون  ا<طفال  تجنيد 

الجنائية الدولية.

تحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء مراجعة شاملة لتشريعاتها من أجل مواءمتها بالكامل مع مبادئ   -٢٠
البروتوكول االختياري وأحكامه، وال سيما:

للدولة  التابعة  غير  المسلحة  والجماعات  المسلحة  القوات  لتجنيد  صريحين  وتجريم  حظر  فرض  (أ)       
ا<طفاَل  الخاصة  ا<منية  الشركات  ولتشغيل  العدائية،  ا<عمال  في  واستخدامهم  ا<طفاَل 

واستخدامهم؛

(ب)     ضمان أن جريمة التجنيد غير القانوني لlطفال على يد القوات المسلحة والجماعات المسلحة غير   
التابعة للدولة تنطبق في زمن السلم وزمن الحرب على السواء؛

(ج)      تحديد تجنيد ا<طفال دون سن ١٥ سنة بوصفها جريمَة حرب ومعاقبة مرتكبيها؛  

الخاصة  وا<منية  العسكرية  الشركات  على  ل¯شراف  محلية  تنظيمية  تشريعات  اعتماد  ضمان  (د)     
ومساءلتها، وتنفيذ هذه التشريعات.

تجنيد الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة اoطفاَل واستخدامها لهم

الالجئين  ا<طفال  السورية  المسلحة  الجماعات  بتجنيد  تفيد  التي  التقارير  إزاء  بالغ  قلق  عن  اللجنة  تعرب   -٢١
السوريين من مخيمات الالجئين في الدولة الطرف واستخدامهم في أدوار قتالية وأدوار داعمة في آن واحد.

تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع تدابير فعالة بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة من أجل   -٢٢
لتلك  وتحقيق�  المسلحة.  النزاعات  في  لُيستخدموا  مجاورة  بلدان  إلى  وإرسالهم  تجنيدهم  من  ا<طفال  حماية 
الغاية، ينبغي للدولة الطرف أن تنظم حمالت توعية بشأن وضع ا<طفال الذين ُيزج بهم في النزاعات المسلحة، 
مخيمات  في  يعيشون  الذين  للمراهقين  مالئمة  وترفيهية  تعليمية  أنشطة  توفير  أجل  من  جهودها  تكثف  وأن 

الالجئين كوسيلة تمنع على نحو فعال تجنيدهم على يد الجماعات المسلحة.

الوالية القضائية خارج اsقليم

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إنشاء والية قضائية خارج إقليمها وممارسة تلك الوالية فيما   -٢٣
الصلة  ذات  الدولية  الصكوك  أيض�  ذلك  في  تراعي  وأن  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  بجميع  يتعلق 

التي هي طرف فيها، بما فيها نظام روما ا<ساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

 

تسليم المجرمين

المشمولة  الجرائم  مرتكبي  لتسليم  المزدوج  التجريم  شرط  الطرف  الدولة  تلغي  بأن  اللجنة  توصي   -٢٤
ذات  الثنائية  وإجراءاتها  معاهداتها  جميع  في  بالكامل  الجرائم  هذه  إدماج  تضمن  وبأن  االختياري،  بالبروتوكول 

الصلة.

سادسS- الحماية والتعافي وإعادة اsدماج 

التدابير المتخذة لحماية حقوق اoطفال الضحايا

تعرب اللجنة عن القلق إزاء كثرة حاالت اxعادة القسرية والترحيل لlسر وا<طفال الفلسطينيين الفارين   -٢٥
من النزاع في الجمهورية العربية السورية على مدار السنوات الثالث الماضية.

الكاملة لlطفال الفلسطينيين وأسرهم الفارين  الحماية  الدولة الطرف على ضمان توفير  تحث اللجنة   -٢٦
الرفض  عدم  ذلك  في  بما  القسرية،  اxعادة  عدم  بمبدأ  الكامل  التقيد  وضمان  السورية،  العربية  الجمهورية  من 
من  وأسرهم  اللجوء  وملتمسي  الالجئين  ا<طفال  جميع  تمّكن  تضمن  أن  الطرف  للدولة  وينبغي  الحدود.  عند 

الحصول على إجراءات منصفة وفعالة لتحديد وضعهم، دون تمييز.

أجل التعافي البدني والنفسي وإعادة اsدماج االجتماعي تقديم المساعدة من 

لكنها  السوريين،  الالجئين  ا<طفال  إلى  الطرف  الدولة  تقدمها  التي  الهائلة  بالمساعدات  اللجنة  تعترف   -٢٧
أن  ُيحتمل  اللجوء الذين  وملتمسي  الالجئين  ا<طفال  هوية  لتحديد  كاٍف  اهتمام  إيالء  عدم  بالغ إزاء  بقلق  تشعر 
محدودية  إزاء  أيض�  قلق  اللجنة  ويساور  بالنزاع.  مرتبطة  صدمات  إلى  تعرضوا  أو  النزاع  في  شاركوا  يكونوا 
المساعدة على التعافي البدني والنفسي التي تلقاها ا<طفال السوريون الذين يعانون من ضيق شديد وإعاقات 
حسية أو ذهنية أو عقلية نتيجة تعرضهم للعنف والمحن المرتبطة بالحرب في الجمهورية العربية السورية أو 

مشاهدتهم لها. 

توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تدريب� منهجي� على التحديد المبكر لهوية ا<طفال الذين ُيحتمل   -٢٨
العاملين  وخاصة  أجلهم،  من  أو  ا<طفال  مع  العاملين  المهنيين  جميع  إلى  به  تأثروا  أو  النزاع  في  شاركوا  أنهم 
للدولة  وينبغي  والطب.  التعليم  مجالي  في  والعاملين  الجيش،  وأفراد  الهجرة،  ودوائر  الحدودية  النقاط  في 
أن  ُيحتمل  الذين  اللجوء  وملتمسي  الالجئين  ا<طفال  إلى  المقدمين  والدعم  المساعدة  تعزز  أن  أيض�  الطرف 
يكونوا شاركوا في النزاع أو تعرضوا إلى الصدمة والتشريد المرتبطين بالنزاع، وتزويدهم بدعم ومساعدة خاصة، 
بطرق منها طلب المساعدة من الشركاء الدوليين والوكاالت الدولية من أجل وضع برامج لتعافي هؤالء ا<طفال 

البدني والنفسي.

سابعS- المساعدة والتعاون الدوليان 

التعاون الدولي

الخاصة  والممثلة  ا<حمر  للصليب  الدولية  اللجنة  مع  تعاونها  الطرف  الدولة  تواصل  بأن  اللجنة  توصي   -٢٩
منظمة  مع  أكبر  بشكل  التعاون  إمكانية  في  تنظر  وأن  وتعززه،  المسلح  والنزاع  با<طفال  المعنية  العام  لlمين 

ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وغيرها من كيانات ا<مم المتحدة في تنفيذ البروتوكول االختياري.

ثامنS- المتابعة والنشر

التوصيات،  لهذه  الكامل  التنفيذ  لضمان  الالزمة  التدابير  جميع  الطرف  الدولة  تتخذ  بأن  اللجنة  توصي   -٣٠
بوسائل منها إحالتها إلى البرلمان والوزارات المعنية، بما فيها وزارة الدفاع، والمحكمة العليا والسلطات المحلية 

للنظر فيها على النحو الالزم واتخاذ مزيد من اxجراءات بشأنها.

وتوصي اللجنة بأن ُيتاح التقرير ا<ولي والردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف والمالحظات الختامية   -٣١
ولمنظمات  عامة  للناس  اxنترنت،  طريق  عن  ذلك  في  بما  واسع،  نطاق  على  اللجنة  اعتمدتها  التي  الصلة  ذات 
المجتمع المدني ومجموعات الشباب والفئات المهنية وا<طفال، بغية إثارة النقاش بشأن البروتوكول االختياري 

والتوعية به وتنفيذه ورصده.

تاسعS- التقرير المقبل

عمًال بالفقرة ٢ من المادة ٨ من البروتوكول االختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تورد مزيد� من   -٣٢
المعلومات عن تنفيذ البروتوكول االختياري وهذه المالحظات الختامية في تقريرها الدوري المقبل الذي سُيقدم 

عمًال بالمادة ٤٤ من اتفاقية حقوق الطفل.

(NCFA) تم النشر من قبل المجلس الوطني لشؤون ا<سرة
من خالل المساعدة الفنية والماليةالتي قدمتها منظمة ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسف)

اoردن : المالحظات الختامية
والتوصيات

اللجنة الدولية لحقوق الطفل

(١٥)

والبروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل والمعنية ببيع ا<طفال، واستغالل ا<طفال في البغاء، واستخدام 
ا<طفال في المواد اxباحية في اجتماعيها رقم ١٨٧٩ و١٨٧٨ (انظر CRC/C/SR. ١٨٧٩) اللذين تم عقدهما في ٢٧ أيار 

من عام ٢٠١٣، وتم اعتماده في االجتماع رقم ١٩٠١ الذي تم عقده في ١٣ حزيران من عام ٢٠١٤.

الرابع  الدوريين  للتقريرين  الجامع  بالتقرير  المتعلقة   - الختامية  والتوصيات  المالحظات  نشر  من  الغرض  إن 
بإشراك  والمتعلقة  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياريين  البروتوكولين  بموجب  ا<ولية  والتقارير  والخامس 
إنتاج  في  ا<طفال  واستخدام  البغاء،  في  ا<طفال  واستغالل  ا<طفال،  وبيع  المسلحة،  النزاعات  في  ا<طفال 
والبرلمانيون  الحكومية،  الوكاالت  ذلك  في  بما  المعنية  المؤسسات  جميع  أن  من  التأكد  هو  اxباحية -  المواد 
الموكل  الدور  يلعبون  وا<طفال  المدني،  والمجتمع  المتحدة،  ا<مم  ووكاالت  الحكومية،  غير  والمنظمات 
حياة  على  إيجابي  تأثير  بالتالي  لهم  وكان  الختامية،  والتوصيات  للمالحظات  الفعال  التنفيذ  ضمان  في  إليهم 
مجال  في  النظر  مسؤولية  المعنية  المؤسسات  وتتحمل  ا<ردن.  في  الطفل  حقوق  واوضاع  ا<طفال 
مسؤولياتهم، وخبراتهم، زمعارفهم، ولعب الدور المنوط بکل منهم من أجل ضمان تنفيذ هذه المالحظات 

والتوصيات الختامية.

اتفاقية حقوق الطفل
Distr.: Generalا<مم المتحدة

8 July 2014
Original: English

لجنة حقوق الطفل
المالحظات الختامية على التقرير المقدم من اoردن بموجب الفقرة 1 من المادة 12 من 
البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع اoطفال واستغالل اoطفال في 

البغاء وفي المواد اsباحية@

نظرت اللجنة في التقرير ا<ولي لlردن (CRC/C/OPSC/JOR/١) في جلستها ١٨٧٨ المعقودة في ٢٧ أيار/مايو   -١
 ١٣ في  المعقودة   ١٩٠١ جلستها  في  التالية  الختامية  المالحظات  واعتمدت   ،(١٨٧٨.CRC/C/SR الوثيقة  (انظر   ٢٠١٤

حزيران/يونيه ٢٠١٤.

أوًال- مقدمة

CRC/C/OPSC/-) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها ا<ولي وبردودها الخطية على قائمة القضايا  -٢
JOR/Q/١/Add.١). وتعرب عن تقديرها للحوار البّناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

وتذّكر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه المالحظات الختامية ينبغي أن ُتقرأ مقترنة بالمالحظات الختامية   -٣
والخامس  الرابع  للتقريرين  الجامع  الطرف  الدولة  بتقرير  يتعلق  فيما   ٢٠١٤ حزيران/يونيه   ١٣ في  اعُتمدت  التي 
البروتوكول  بموجب  المقدم  ا<ولي  وبتقريرها   ،(٤-٥/CRC/C/JOR/CO) الطفل  حقوق  اتفاقية  بموجب  المقدم 

.(١/CRC/C/OPAC/JOR/CO) االختياري بشأن اشتراك ا<طفال في المنازعات المسلحة

ثانيS- مالحظات عامة

الجوانب اsيجابية

ترحب اللجنة باعتماد قانون منع االتجار بالبشر رقم ٩ لعام ٢٠٠٩.  -٤

وترحب اللجنة كذلك بالتقدم المحرز في إنشاء المؤسسات واعتماد الخطط والبرامج الوطنية التي تيسر   -٥
تنفيذ البروتوكول االختياري، بما في ذلك:

إنشاء أفرقة وطنية لحماية ا<سرة؛ (أ)   

االستراتيجية الوطنية لمنع االتجار بالبشر التي أطِلقت في آذار/مارس ٢٠١٠؛ (ب)   

إنشاء وحدات مكافحة االتجار بالبشر. (ج)   

ثالثS- البيانات

جمع البيانات

 ،٢٠١٢ نيسان/أبريل  في  الجنائي  البحث  xدارة  تابعة  بالبشر  االتجار  لمكافحة  وحدة  إنشاء  اللجنة  تالحظ   -٦
وتكليفها بتسجيل جميع حاالت االتجار بالبشر وجميع البيانات ذات الصلة، وتالحظ توقيع مذكرة تفاهم لتدريب 
الدولة  إنشاء  عدم  إزاء  بالقلق  تشعر  لكنها  العاملين،  ا<طفال  عن  البيانات  جمع  وسائل  على  العمل  مفتشي 

الطرف نظام� لجمع البيانات عن جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري.

اتفاقية حقوق الطفل
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لجنة حقوق الطفل
المالحظات الختامية المتعلقة بالتقرير المقدم من اoردن بموجب الفقرة 1 من المادة 8 من 
البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك اoطفال في المنازعات المسلحة@

نظرت اللجنة في التقرير ا<ولي لlردن (CRC/C/OPAC/JOR/١) في جلستها ١٨٧٩ المعقودة في ٢٧ أيار/مايو   -١
٢٠١٣، واعتمدت المالحظات الختامية التالية في جلستها ١٩٠١ المعقودة في ١٣ حزيران/يونيه ٢٠١٤.

أوًال- مقدمة

CRC/C/OPAC/-) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها ا<ولي وردودها الخطية على قائمة المسائل  -٢
JOR/Q/١/Add.١). وُتعرب عن تقديرها للحوار البّناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

وتذّكر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه المالحظات الختامية ينبغي أن ُتقرأ مقترنة بالمالحظات الختامية   -٣
التي اعتمدتها اللجنة في ١٣ حزيران/يونيه ٢٠١٤ فيما يتعلق بتقرير الدولة الطرف الجامع للتقريرين الرابع والخامس 
البروتوكول  بموجب  المقدم  ا<ولي  وبالتقرير   ،(٤-٥/CRC/C/JOR/CO) الطفل  حقوق  اتفاقية  بموجب  المقدم 
CRC/C/OP-) باحيةxاالختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع ا<طفال واستغالل ا<طفال في البغاء وفي المواد ا

.(١/SC/JOR/CO

ثانيS-  مالحظات عامة

الجوانب اsيجابية

ترحب اللجنة بمختلف التدابير اxيجابية المتخذة في المجاالت المتصلة بتنفيذ البروتوكول االختياري، وال   -٤
سيما بما يلي:

(أ)      الجهود الهائلة التي تبذلها الدولة الطرف من أجل استيعاب آالف الالجئين السوريين، بمن فيهم   
بتكلفة  أو  مجان�  العامة  الخدمات  من  كثير  على  الحصول  من  وتمكينهم  أراضيها،  في  ا<طفال، 

زهيدة؛

(ب)     كون ا<ردن أول بلد في الشرق ا<وسط تقّيد بالمهلة التي حددتها اتفاقية حظر استعمال وتخزين   
وإنتاج ونقل ا<لغام المضادة لlفراد وتدمير تلك ا<لغام، وأعلن خلّوه من ا<لغام ا<رضية في عام 

٢٠١٢؛

(ج)     مبادرة أجيال السالم العالمية التي أطلقها ا<مير فيصل بن الحسين من ا<ردن عام ٢٠٠٧، وهدفها   
في  الناس  بين  للتقريب  الرياضة  استخدام  على  العالم  أنحاء  جميع  من  شابة  قيادات  تدريب 

المجتمعات التي تشهد نزاعات.

اتفاقية حقوق الطفل
Distr.: Generalا<مم المتحدة

7 July 2014
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Original: English

المملكة ا<ردنية الهاشمية
رقم اxيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية

(٢٠١٧/10/٥٢٩٨)
يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى 

مصنفه وال يعّبر هذا المصنف عن رأي دائرة المكتبة 
الوطنية أو أي جهة حكومية أخرى



التمهيد: المقدمـــة :

وقعت حكومة المملكة ا<ردنية الهاشمية على اتفاقية ا<مم المتحدة لحقوق الطفل بتاريخ ٢٩  آب من عام ١٩٩٠ 
وصادقت عليها بتاريخ ٢٤  أيار من عام ١٩٩١. وعليه تلتزم حكومة المملكة بتقديم تقرير دوري كل خمس سنوات 
إلى لجنة ا<مم المتحدة لحقوق الطفل في جنيف/ سويسرا، وقد نظرت هذه اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين 
الدوريين الرابع والخامس لlردن في اجتماعيها رقم ١٨٧٧ و١٨٧٨ (انظر CRC/C/SR.١٨٧٧ & ١٨٧٨) اللذين عقدا بتاريخ ٢٦ 
و ٢٧ أيار من عام ٢٠١٤، وتم اعتمادهما في اجتماعها رقم ١٩٠١ الذي عقد بتاريخ  ١٣ حزيران من عام ٢٠١٤، ودعت اللجنة 
أن  على   ،٢٠١٩ عام  من  حزيران   ٢٢ في  السادس  الدوري  تقريرها  تقديم  إلى  الهاشمية  ا<ردنية  المملكة  حكومة 
والخامس،  الرابع  الدوريين  للتقريرين  الختامية  المالحظات  بمتابعة  المتعلقة  المعلومات  التقرير  هذا  يتضمن 
باxضافة إلى ذلك نظرت اللجنة في التقارير ا<ولية لlردن في البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل والتي 
ببيع  المتعلقة  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري  والبروتوكول  المسلحة  النزاعات  في  ا<طفال  بإشراك  تتعلق 
ا<طفال، واستغالل ا<طفال في البغاء، واستخدام ا<طفال في إنتاج المواد اxباحية في اجتماعيها رقم ١٨٧٩ و١٨٧٨ 
(انظر CRC/C/SR.١٨٧٩) اللذين عقدا بتاريخ  ٢٧ أيار من عام ٢٠١٣، وتم اعتماده في اجتماع رقم ١٩٠١ الذي عقد بتاريخ ١٣ 
حزيران من عام ٢٠١٤، وقد أوصت اللجنة بأن تتخذ الدولة جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في 
المالحظات الختامية المتعلقة بالتقرير الدوري الجامع للتقريرين الرابع والخامس والبروتوكولين االختياريين تنفيذا 
من  المزيد  واتخاذ  المالئم  النحو  على  فيها  للنظر  المعنية  الجهات  إلى  إحالتها  منها  إجراءات  عدة  طريق  عن  تاما 

اxجراءات المتعلقة بها.

كما أوصت اللجنة  بنشر التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس والمالحظات والتوصيات الختامية على 
شبكة  طريق  عن  النشر  الحصر  ال  المثال  سبيل  على  تشمل  طرق  عبر  ذلك  يكون  وأن  الدولة،  بلغات  واسع  نطاق 
الشباب،  ومجموعات  اxعالم،  ووسائل  والمنظمات،  المدني  وللمجتمع  الجمهور،  لعامة  واxتاحة  االنترنت، 
عليهما،  والتعرف  االختياريين،  وبروتوكوليها  االتفاقية  مناقشة  أجل  من  وا<طفال،  المهنية،  والمجموعات 

وتنفيذهما ورصدهما.

اهداف  تحقيق  الى  الرامية  الجهود  بمتابعة   (NCFA) ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  قانون  عليه  نص  لما  ووفقا 
االردنية  المملكة  صادقت  التي  والشباب  واالطفال  والمراة  االسرة  بشؤون  المتعلقة  الدولية  واالتفاقيات  المواثيق 
والتوصيات  المالحظات  تنفيذ  متابعة   وضمان  الطفل  حقوق  التفاقية  الدورية  التقارير  بإعداد  عليها،   الهاشمية 
تنفيذ  لمتابعة  شاملة  عمل  خطة  بوضع  المجلس  قام  الدولية،   الطفل  حقوق  لجنة  عن  الصادرة  الختامية 
اxقليمي  المكتب  من  فنية  وبمساعدة  لlردن،   ا<خير  الدوري  بالتقرير  المتعلقة  الختامية  والتوصيات  المالحظات 
المتعلقة  الختامية  والتوصيات  المالحظات  آخر  حول  الوعي  لنشر  تشاورية  عملية  بدأت  ا<ردن،  في  لليونيسف 
بالتقرير الدوري الجامع للتقريرين الرابع والخامس لlردن، وتم وضع خطة عمل شاملة للمتابعة في ضوء توصيات 
لنشر  المتابعة  عمل  خطة  من  جزء�  الختامية  والتوصيات  المالحظات  يشمل  الذي  التقرير  هذا  ويعد  اللجنة. 

المالحظات والتوصيات الختامية على نطاق واسع في جميع أرجاء المملكة.

يلتزم المجلس الوطني لشؤون ا<سرة (NCFA) بنشر الوعي حول حقوق الطفل على نطاق واسع، وسوف يساعد 
الوطني  المجلس  سيتابع  كما  الهدف.  هذا  تحقيق  في  الختامية  والتوصيات  بالمالحظات  المختص  التقرير  هذا 

لشؤون ا<سرة، المالحظات والتوصيات الختامية التفاقية ا<مم المتحدة لحقوق الطفل وبروتوكوليها االختياريين 
المالحظات  توزيع  وسيتم   .٢٠١٩ عام  من  حزيران  شهر  في  تسليمه  المقرر  السادس  الدوري  التقرير  تقديم  قبل 
والمسؤولين،  والصحفيين،  البرلمانيين،  ذلك  في  بما  المعنيين،  جميع  على  واسع  نطاق  على  الختامية  والتوصيات 
الوزارات  مع  دقيقة  متابعة  إجراء  وسيتم  أنفسهم.  وا<طفال  العامة،  والجماهير  المدني،  والمجتمع  والقضاة، 
المعنية على المستوى الوطني وجميع اxدارات المعنية على مستوى المحافظات لضمان اتخاذ الخطوات الالزمة 

على المستوى الوطني من أجل تنفيذ المالحظات والتوصيات الختامية.

لما  اليونسيف  للطفولة/  المتحدة  االمم  لمنظمة  امتنانه  عن   (NCFA) ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  ويعرب 
قدمته من مساعدات فنية مفيدة جد� في المتابعة الفعالة للمالحظات والتوصيات الختامية لضمان بذل الجهات 
جميع   (NCFA) ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  يشكر  كما  الختامية.  والتوصيات  المالحظات  لتنفيذ  المعنية 

المعنيين على اهتمامهم ودعمهم لهذا الجهد لتكون المملكة االردنية الهاشمية بلدا صديقا للطفل .

وا� ولي التوفيق

أمين عام المجلس الوطني لشؤون ا<سرة
فاضل  محمد الحمود

لجنة حقوق الطفل

المالحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس ل7ردن@

جلستيها  في   (٤-٥/CRC/C/JOR) والخامس  الرابع  الدوريين  للتقريرين  الجامع  التقرير  في  اللجنة  نظرت   -١
 ١٩٠١ جلستها  في  واعتمدت،   ،٢٠١٤ أيار/مايو  و٢٧   ٢٦ في  المعقودتين  و١٨٧٨)،   ١٨٧٧.CRC/C/SR (انظر  و١٨٧٨   ١٨٧٧

المعقودة في ١٣ حزيران/يونيه ٢٠١٤، المالحظات الختامية التالية.

أوًال- مقدمة

CRC/C/-) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف التقرير الموحد الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس  -٢
حقوق  لحالة  أفضل  فهم�  أتاحت  التي   ،(١.Add/٤-٥/CRC/C/JOR/Q) القضايا قائمة  على  الخطية  والردود   (٤-٥/JOR
المتعدد  الطرف  الدولة  وفد  مع  دار  الذي  البناء  للحوار  تقديرها  عن  اللجنة  وُتعرب  الطرف.  الدولة  في  الطفل 

القطاعات.  

أحرزته ثانيS- تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي 

ترحب اللجنة باعتماد التدابير التشريعية التالية:  -٣

(أ)       قانون منع االتجار بالبشر رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩؛  

(ب)     قانون الحماية من العنف ا<سري رقم ٦ لسنة ٢٠٠٨؛  

(ج)      قانون حقوق ا<شخاص المعوقين رقم ٣١ لسنة ٢٠٠٧.  

وتالحظ اللجنة مع التقدير أيض� تصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية أو انضمامها إليها:  -٤

في  المسلحة  المنازعات  في  ا<طفال  اشتراك  بشأن  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري  البروتوكول  (أ)        
أيار/مايو ٢٠٠٧؛

(ب)     البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع ا<طفال واستغالل ا<طفال في البغاء وفي   
المواد اxباحية في كانون ا<ول/ديسمبر ٢٠٠٦؛

(ج)      اتفاقية حقوق ا<شخاص ذوي اxعاقة في آذار/مارس ٢٠٠٨؛  

التفاقية  المكمل  وا<طفال،  النساء  وبخاصة  با<شخاص،  االتجار  ومعاقبة  وقمع  منع  بروتوكول  (د)      
ا<مم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في حزيران/ يونيه ٢٠٠٩.

وترحب اللجنة أيض� بالتدابير المؤسسية والسياساتية التالية:  -٥

(أ)        االستراتيجية الوطنية لlشخاص ذوي اxعاقة (٢٠٠٧-٢٠١٥)؛  

(ب)     االستراتيجية الوطنية لمنع االتجار بالبشر التي ُأطِلقت في آذار/مارس ٢٠١٠؛  

(ج)     المؤشرات التي وضعها المجلس الوطني لشؤون ا<سرة الستخدامها كمبادئ توجيهية من أجل   
تعزيز القدرات في مجال رصد تنفيذ االتفاقية.

الخاصة  اxجراءات  إلى  دعوة  أول   ٢٠٠٦ نيسان/أبريل  في  وّجهت  الطرف  الدولة  أن  بارتياح  اللجنة  وتالحظ   -٦
لlمم المتحدة لزيارة البلد.

(5)

ثالثS- دواعي القلق والتوصيات الرئيسية

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44 (6) من االتفاقية)

التوصيات السابقة المقدمة من اللجنة

ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف في تنفيذ المالحظات الختامية التي أبدتها اللجنة في عام ٢٠٠٦ بشأن   -٧
هذه  في  الواردة  التوصيات  بعض  أن  ا<سف  مع  تالحظ  أنها  غير   ،(٣/CRC/C/JOR/CO) الثالث  الدوري  تقريرها 

المالحظات لم ُتنفذ تنفيذ� كامًال.

أو  بالكامل  ُتنفذ  لم  التي  التوصيات  لتنفيذ  الالزمة  التدابير  جميع  الطرف  الدولة  تتخذ  بأن  اللجنة  توصي   -٨
بشكل كاٍف، وتكرر بشكل خاص التوصيات التي قدمتها إلى الدولة الطرف بشأن ما يلي:

جميع  على  الطفل  حقوق  مجال  في  العاملة  والمؤسسات  الهيئات  بين  التنسيق  تعزيز  مواصلة  (أ)       
المستويات بغية ضمان تنفيذ االتفاقية بشكل موحد في جميع المحافظات؛

بشأن  البيانات  جمع  وضمان  ا<طفال،  عن  مركزية  بيانات  قاعدة  بإنشاء  البيانات  جمع  آليات  تعزيز  (ب)     
بجميع  يتعلق  فيما  العمر  منها  معايير  حسب  وتصنيفها  االتفاقية  تغطيها  التي  المجاالت  جميع 
الذين  ا<طفال  وفئات  والريفية،  الحضرية  والمناطق  والجنس،  عشرة،  الثامنة  دون  ا<شخاص 
لصوغ  واستخدامها  االتفاقية  مع  تتسق  مؤشرات  وضع  وينبغي  خاصة.  حماية  إلى  يحتاجون 

سياسات وبرامج تهدف إلى تنفيذ االتفاقية بصورة فعالة؛

(ج)     مواصلة وضع أساليـب مبتكرة ومواتيـة للطفل xذكـاء الوعـي بفحـوى االتفاقيـة ومقاصـدها، وال   
في  المقيمين  ا<طفال  إلى  الوصول  بغية  اxعالم  وسائل  طريق  وعن  المحلي  الصعيد  على  سيما 

أنأى المناطق في البلد؛

(د)      مواصلة تعزيز جهودها الرامية إلى توفير مستوى مناسب ومنهجي من التدريب و/أو التوعية في   
والمحامين،  كالقضاة،  و<جلهم،  ا<طفال  مع  العاملة  المهنية  للفئات  الطفل  حقوق  مجال 
والمؤسسات،  المدارس  ومديري  والمعملين،  الصحيين،  والعاملين  القانون،  إنفاذ  وموظفي 

وا<خصائيين االجتماعيين، ورجال الدين، وقادة المجتمعات المحلية، فضًال عن الصحفيين؛

(ه)     ضمان حصول المؤسسة الوطنية لحقوق اxنسان على الموارد البشرية والمالية والتقنية الكافية،   
الصعيدين  على  وتقييمه  االتفاقية  تنفيذ  في  المحرز  التقدم  لرصد  الالزمة  التسهيالت  وامتالكها 

الوطني والمحلي، فضًال عن تلقي الشكاوى المقدمة من ا<طفال والتحقيق فيها ومعالجتها؛

وضع وتعزيز المشاريع المشتركة للتثقيف في مجال حقوق اxنسان، وإدراج التثقيف في مجال  (و)   
لمرحلَتي  الدراسية  المناهج  في  الطفل،  حقوق  مجال  في  التثقيف  سيما  وال  اxنسان،  حقوق 

التعليم االبتدائي والثانوي.

التحفظات

سحب  إمكانية  في  ستنظر  الطرف  الدولة  بأن  الحوار  أثناء  الوفد  رئيسة  به  صّرحت  ما  اللجنة  تالحظ   -٩
غير  و٢١   ٢٠ المادتين  على  الطرف  الدولة  تحفظ  بأن  رأيها  عن  مجدد�  اللجنة  وتعرب  االتفاقية.  على  تحفظاتها 

ضروري، وكذلك عن قلقها إزاء الطبيعة العامة وغير الدقيقة لتحفظ الدولة الطرف على المادة ١٤.

(6)

تحفظاتها  طبيعة  في  النظر  تعيد  بأن  الطرف  الدولة  إلى  قدمتها  التي  السابقة  توصيتها  اللجنة  تكرر   -١٠
 ١٩٩٣ عام  في  اxنسان  لحقوق  العالمي  المؤتمر  اعتمدهما  اللذين  فيينا  عمل  وبرنامج  xعالن  وفق�  سحبها  بغية 

(CRC/C/JOR/CO/٣، الفقرة ١١).

 التشريعات

تالحظ اللجنة مع التقدير أن نشر االتفاقية في الجريدة الرسمية بموجب القانون رقم ٥٠ لسنة ٢٠٠٦، عمًال   -١١
اللجنة  لكن  المحلية.  القوانين  على  ا<ولوية  لها  وأن  القانوني  وضعها  أوضح  قد  اللجنة،  قدمتها  سابقة  بتوصية 
قلقة إزاء التأخر الكبير في اعتماد قانون حقوق الطفل ومشروع قانون ا<حداث. وتشعر اللجنة بالقلق أيض� <ن 

جهود مواءمة اxطار القانوني المحلي مع مبادئ االتفاقية وأحكامها ال تزال غير كافية.

الحقوق  بجميع  إحاطته  وضمان  إبطاء  دون  الطفل  حقوق  قانون  سّن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -١٢
قانون  مشروع  اعتماد  في  الطرف  الدولة  تعّجل  بأن  كذلك  اللجنة  وتوصي  االتفاقية.  عليها  تنص  التي  والمبادئ 
با<طفال  المتعلقة  المحلية  القوانين  جميع  بدقة  الطرف  الدولة  تراجع  بأن  توصيتها  اللجنة  وتكرر  ا<حداث. 
واللوائح اxدارية ذات الصلة بغية ضمان استنادها إلى الحقوق ومطابقتها لالتفاقية (CRC/C/JOR/CO/٣، الفقرة ١٣).

 تخصيص الموارد

المخصصة  الميزانيات  لتحليل  ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  أجراها  التي  بالدراسة  اللجنة  ترحب   -١٣
لlطفال، فضًال عن وضع نموذج للميزانية يتضمن ا<هداف االستراتيجية والمهام التي تضطلع بها كل وزارة من 
الميزانية  في  العامة  التخفيضات  إزاء  اللجنة  يساور  القلق  لكن  حقوقهم.  وحماية  ا<طفال  احتياجات  تلبية  أجل 

الوطنية التي تهدد التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مجال نماء الطفل.

xعمال  المخصصة  "الموارد  بشأن   ٢٠٠٧ عام  في  اللجنة  نّظمته  الذي  العامة  المناقشة  يوم  ضوء  في   -١٤
الدولة  تقوم  بأن  اللجنة  توصي  االتفاقية،  من  و٦  و٤   ٢ المواد  على  وبالتركيز  الدول"،  مسؤولية   - الطفل  حقوق 

الطرف بما يلي:

(أ)        مواصلة تخصيص موارد كافية في الميزانية xعمال حقوق الطفل، عمًال بالمادة ٤ من االتفاقية؛  

(ب)    إجــراء تقييمات منهجيــة <ثر السياسات الهادفـــة إلى تقليـــص العجز في الميزانية الوطنية على   
في  سلب�  قد تؤثر  سياسات  أي  اعتماد  التقييمات، االمتناع عن  تلك  نتيجة  الطفل، وبناًء على  حقوق 

ا<طفال؛

في  الطفل  حقوق  على  قائم  نهج  اعتماد  الطرف،  الدولة  وضعته  الذي  الميزانية  نموذج  على  بناًء  (ج)       
في  واستخدامها  للطفل  المخصصة  للموارد  تتّبع  نظام  بتطبيق  وذلك  الدولة،  ميزانية  وضع 
على  أيض�  اللجنة  وتحث  الطفل.  مجال  في  االستثمار  حجم  إبراز  وبالتالي  عام،  بشكل  الميزانية 
في  القطاعات  من  قطاع  أي  في  االستثمارات  <ثر  تقييمات  إجراء  أجل  من  التتّبع  نظام  استخدام 

مصالح الطفل الفضلى، وضمان قياس اختالف أثر هذه االستثمارات بين الفتيات والفتيان؛

تدابير  تتطلب  قد  التي  الضعف  أو  الحرمان  أوضاع  في  لlطفال  استراتيجية  ميزانية  بنود  تحديد  (د)      
اجتماعية إيجابية، وضمان حماية بنود الميزانية هذه حتى في أوقات ا<زمات االقتصادية أو الكوارث 

الطبيعية أو حاالت الطوارئ ا<خرى.

(7)

(1) (٢)

قام  أن  وبعد   .(UNCRC) الطفل  لحقوق  المتحدة  ا<مم  اتفاقية  في  طرف�  الهاشمية  ا<ردنية  المملكة  تعد 
التقرير  وقدم   .١٩٩٣ عام  من  الثاني  تشرين  شهر  في  ا<ولي  تقريره  ا<ردن  قدم  االتفاقية،  هذه  على  بالمصادقة 
الدوري الثاني الذي كان مقرر� في عام ١٩٩٨ في شهر أيلول من عام ١٩٩٩. وقدم التقرير الدوري الثالث الذي كان 
الرابع  التقريرين  تقديم  تم  ولذلك  سنوات.  ثالث  مدته  وبتأخير   ٢٠٠٦ عام  من  آذار  شهر  في   ٢٠٠٣ عام  في  مقرر� 
الختامية  المالحظات  اعتماد  وتم   ٢٠١٤ عام  في  الطفل  حقوق  لجنة  فيهما  ونظرت   ٢٠١٣ عام  في  مع�  والخامس 
والتوصيات في ١٨ تموز من عام ٢٠١٤. ومن المقرر أن يصدر التقرير الدوري السادس لlردن في ٢٢ حزيران من عام 
٢٠١٩ حيث بقي أقل من عامين. ولذلك من الضروري أن يكون هناك متابعة فعالة للمالحظات والتوصيات الختامية 
الحالية حتى نتمكن من االستعداد جيد� في الوقت الذي يتم فيه إعداد تقريرنا الدوري السادس المقرر تقديمه 

بعد أقل من عامين من ا¦ن.

المجاالت  من  مجال   ١٢ في  توزيعها  تم  التي  الختامية  والتوصيات  المالحظات  من  بندا   ٧١ مجموعه  ما  يوجد 
الرئيسية التي تشمل:

أ- التدابير العامة للتنفيذ (المواد ٤، و٤٢، و٤٤ (٦) من االتفاقية)
ب- المبادئ العامة (المواد ٢، و٣، و٦، و١٢ من االتفاقية)

ج- الحقوق والحريات المدنية (المواد ٧، و٨، و١٣-١٧)
د- العنف ضد ا<طفال (المواد ١٩، و٢٤ (٣)، و٢٨ (٢)، و٣٤، و٣٧ (أ)، و٣٩)

ه- البيئة ا<سرية والرعاية البديلة (المواد ٥، و٩-١١، و١٨ (١ و٢)، و٢٠، و٢١، و٢٥، و٢٧ (٤))
و- اxعاقة، والصحة ا<ساسية، والرفاه االجتماعي (المواد ٦، و١٨ (٣)، و٢٣، و٢٤، و٢٦، و٢٧ (١-٣)، و٣٣)

ز- التعليم وا<نشطة الترفيهية والثقافية (المواد ٢٨، و٢٩، و٣٠، و٣١)
ح- تدابير الحماية الخاصة (المواد ٢٢، و٣٠، و٣٢، و٣٣، و٣٥، و٣٦، و٣٧ (ب)- (د)، و٣٨-٤٠)

ط- المصادقة على البروتوكول االختياري المتعلق بإجراء  تقديم البالغات 
ي- المصادقة على ا<دوات الدولية لحقوق اxنسان

ك- المتابعة والنشر
ل- التقرير المقبل

ويشكل المجلس الوطني لشؤون ا<سرة (NCFA) ووزارة العدل ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ووزارة العمل 
ووزارة التنمية االجتماعية ووزارة الداخلية اكثر الجهات المسؤولة عن تنفيذ المالحظات والتوصيات الختامية إلى 
جانب  وإلى  المحافظات.  في  الحكومية  الجهات  بعض  ذلك  في  بما  ا<خرى  واxدارات  الجهات  من  عدد  جانب 
الوزارات والهيئات الحكومية، تلعب وكاالت ا<مم المتحدة المعنية، والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، 
وا<وساط ا<كاديمية، ووسائل اxعالم، وغيرها من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، والمجتمعات المحلية، 

وا<سر دورا رئيسيا في ضمان تنفيذ برنامج المالحظات والتوصيات الختامية.

وإلى جانب النظر في التقرير الدوري الموحد الرابع والخامس لlردن، نظرت اللجنة أيض� في التقارير ا<ولية لlردن 
المسلحة  النزاعات  في  ا<طفال  باشتراك  والمتعلقة  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري  البروتوكول  بموجب 

(3) (4)

باء- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 من االتفاقية)

عدم التمييز

غير  وأب  أردنية  <م  المولودين  ا<طفال  ضد  القانون  بحكم  التمييز  إزاء  قلقها  عن  مجدد�  اللجنة  تعرب    -١٥
إزاء  أيض�  بالقلق  اللجنة  وتشعر  الزواج.  إطار  خارج  المولودين  ا<طفال  ضد  والتمييز  ا<ب،  جنسية  على  بناًء  أردني 
في  يعيشون  الذين  وا<طفال  اxعاقات  ذوو  وا<طفال  فلسطيني  أصل  من  ا<طفال  منه  يعاني  الذي  التمييز 

المؤسسات وا<طفال الذين يعيشون في فقر مدقع وا<طفال في المناطق النائية.

"أطفاًال  أو  شرعيين"  "غير  بوصفهم  لlطفال  التمييزية  التصنيفات  إلغاء  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -١٦
ضحايا للسفاح"، واعتماد استراتيجية استباقية وشاملة من أجل القضاء على التمييز على أي أسس بحكم القانون 

والواقع، والتمييز ضد جميع فئات ا<طفال في أوضاع التهميش أو الحرمان.

وتعرب اللجنة عن القلق <ن تشريعات الدولة الطرف وطريقة تطبيقها ال تزال تميز ضد الفتيات، وبا<خص   -١٧
المعاهدات.  هيئات  من  المتكررة  التوصيات  من  الرغم  على  العنف،  من  والحماية  والزواج  الميراث  مجاالت  في 
وتشعر اللجنة بالقلق أيض� لعدم كفاية الجهود التي تبذلها الدولة الطرف، بما في ذلك مع رجال الدين وقادة 
والقواعد  والممارسات  المواقف  وتغيير  لمكافحة  الجماهيري،  اxعالم  ووسائل  التعليمية  والمؤسسات  الرأي 
الضارة التي تتغاضى عن التمييز ضد الفتيات وانتهاكات حقوقهن في إطار االتفاقية، بما في ذلك العنف القائم 

على نوع الجنس، على الرغم من أن الفتيات ال يزلن يواجهن التمييز من أبكر مراحل حياتهن وطيلة طفولتهن.

اxبطاء.  من  مزيد  دون  الفتيات  ضد  تميز  التي  التشريعات  جميع  إلغاء  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -١٨
وينبغي للدولة الطرف أن تمنح ا<ولوية العتماد استراتيجية شاملة لمكافحة جميع أشكال التمييز ضد الفتيات، 
وتكرر  الفتيات.  ضد  والعنف  التمييز  إلى  وتؤدي  منتشرة  تزال  ال  التي  السلبية  الجنسانية  النمطية  للصور  والتصدي 
اللجنة توصيتها بضرورة دعوة القادة المحليين ورجال الدين وغيرهم من القادة إلى االضطالع بدور أكثر فاعلية 
ذلك  في  المحلية  المجتمعات  إلى  التوجيه  وتقديم  عليه،  والقضاء  الطفالت  ضد  العنف  منع  جهود  دعم  في 

الصدد (CRC/C/JOR/CO/٣، الفقرة ٣٢).

مصالح الطفل الفضلى

قانون  في  الرئيسية  المبادئ  أحد  الفضلى  الطفل  مصالح  جعل  في  الطرف  الدولة  رغبة  اللجنة  تالحظ   -١٩
ا<حوال الشخصية المؤقت رقم ٣٦ لسنة ٢٠١٠، لكن القلق يساورها <ن العديد من أحكام القانون تعكس إساءة 
التي  الجنسية  ونقل  والميراث  والزواج  الطفل  بحضانة  المتعلقة  تلك  سيما  وال  الفضلى،  الطفل  لمصالح  تفسير 
القانون  <ن  خاص  بشكل  بالقلق  اللجنة  وتشعر  االعتبار.  الفضلى  مصالحه  إيالء  في  الطفل  حق  مع  تتعارض 
(المادة ٣٠٨ من قانون العقوبات) والفقه القضائي في الدولة الطرف يتيحان اعتبار زواج الفتاة من مغتصبها أمر� 

يصب في مصلحتها الفضلى، على الرغم من أن هذا الخيار يشّكل بحد ذاته انتهاك� خطير� لالتفاقية.

إيالء  في  الطفل  بحق  المتعلق   (٢٠١٣)١٤ رقم  العام  اللجنة  تعليق  ضوء  في  الطرف،  الدولة  اللجنة  تذّكر   -٢٠
التي  الحقوق  بجميع  والفعال  الكامل  التمتع  ضمان  إلى  يهدف  الحق  هذا  أن  ا<ول،  االعتبار  الفضلى  مصالحه 
تعترف بها االتفاقية وإلى ضمان النماء الكلي لlطفال. وتوصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف إدماج هذا الحق 
جميع  عن  فضًال  والقضائية،  واxدارية  التشريعية  اxجراءات  جميع  في  ثابت  بشكل  وتطبيقه  مالئم  بشكل 
ع الدولة الطرف على  السياسات والبرامج والمشاريع التي لها صلة با<طفال أو تؤثر فيهم. وفي ذلك الصدد، تشجَّ
تحديد  في  سلطة  مواقع  يحتلون  الذين  المعنيين  ا<شخاص  لجميع  التوجيه  لتقديم  ومعايير  إجراءات  وضع 
مصالح الطفل الفضلى في جميع المجاالت، وفي منح تلك المصالح ا<همية التي تستحقها بوصفها اعتبار� أول. 
العامة  االجتماعية  الرعاية  مؤسسات  ذلك  في  بما  العامة،  جمهور  بين  والمعايير  اxجراءات  هذه  نشر  وينبغي 

والخاصة، فضًال عن المحاكم والسلطات اxدارية والهيئات التشريعية والقادة المحليين ورجال الدين.

(8)

الحق في الحياة والبقاء والنماء

٢١-  تعرب اللجنة عن عميق قلقها <ن المادة ٣٤٥ مكرر� من قانون العقوبات، التي استحدثتها الدولة الطرف 
ف،  ف، وبالتالي من ُحكم مخفَّ عن طريق تعديل، ال تستثني مرتكبي هذه الجرائم من االستفادة من العذر المخفِّ
جرائم  ُيسمى  ما  بذريعة  سنوي�  الفتيات  عشرات  قتل  استمرار  رغم  سنة   ١٥ من  أصغر  الضحية  كانت  حال  في  إّال 
يزلن،  وال  كّن،  الجرائم  لهذه  ضحايا  للوقوع  المعرضات  الفتيات  <ن  أيض�  شديد  بقلق  اللجنة  وتشعر  الشرف. 

ُيحتجزن تعسفي� في اxصالحيات ¦جال غير مسماة بداعي حمايتهن.

عن  تتغاضى  التي  القانونية  ا<حكام  جميع  إبطاء  دون  تلغي  أن  على  بقوة  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢٢
الجرائم القائمة على نوع الجنس، وال سيما المواد ٩٧ و٩٩ و٣٤٠ و٣٤٥ مكرر� من قانون العقوبات، وأن تضمن تلّقي 
الشرف،  جرائم  ُيسمى  ما  بذريعة  المرتكبة  الجرائم  فيها  بما  الجنس،  نوع  على  القائمة  الجرائم  مرتكبي  جميع 
عقوبات تتناسب مع خطورة جرائمهم. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيض� على إخالء سبيل جميع النساء والفتيات 
حماية  أي تدبير  أن  وضمان  البلد،  عموم  في  لحمايتهن  وآليات مالئمة  مالجئ  وإنشاء  فور�،  الحجز  في  الموَدعات 

موجه لهن يوَضع بمشاركتهن وموافقتهن.

احترام آراء الطفل

حق  تعزيز  أجل  من  بالتقرير  المشمولة  الفترة  أثناء  الطرف  الدولة  اتخذتها  التي  بالمبادرات  اللجنة  ترحب   -٢٣
الطفل في االستماع إليه، وال سيما عن طريق التشاور مع ا<طفال في سياق إعداد تقرير الدولة الطرف، والمسح 
اxجراءات  <ن  قلقها  عن  مجدد�  اللجنة  تعرب  ذلك،  ومع  ا<طفال.  برلمانات  وإنشاء  للشباب،  الثاني  الوطني 
يزال  ال  الطفل  آراء  احترام  و<ن  إليه،  االستماع  في  الطفل  حق  على  منهجي  بشكل  تنص  ال  واxدارية  القانونية 
محدود� نظر� للمواقف المجتمعية التقليدية من ا<طفال، وال سيما الفتيات، في داخل ا<سرة والمجتمع بشكل 

عام.

تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم ١٢(٢٠٠٩) المتعلق بحق الطفل في االستماع إليه،   -٢٤
الذي يؤكد أن حق الطفل في التعبير بحرية عن رأيه يشكل أحد أهم العناصر في كرامة الطفل، وأن ا<سرة التي 
العمر،  من  ا<ولى  المراحل  منذ  الجد  مأخذ  آراؤه  فيها  تؤخذ  والتي  بحرية  آرائه  عن  يعّبر  أن  فيها  للطفل  يمكن 
وتوصي  ا<وسع.  المجتمع  في  إليه  االستماع  في  الحق  لممارسة  الطفل  يعّد  ما  وهي  مهم�،  نموذج�  تشّكل 

اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

في  إليه  االستماع  في  الطفل  بحق  تعترف  التي  للتشريعات  الفعال  التنفيذ  لضمان  تدابير  اتخـــاذ  (أ)       
ا<خصائيين  امتثال  لضمان  إجراءات  و/أو  ُنظم  وضع  ذلك  في  بما  الصلة،  ذات  القانونية  الدعاوى 

االجتماعيين والمحاكم لهذا المبدأ.

(ب)     إجـــراء بحوث لتحديد أهم القضايا من وجهة نظر ا<طفال، وسماع آرائهم بشأنها، ومعرفة مدى   
مراعاة آرائهم في القرارات التي ُتتخذ داخل ا<سرة وتؤثر في حياتهم، وتحديد القنوات القائمة أو 
الوطني  الصعيد  على  القرار  صنع  عملية  في  ا<كبر  التأثير  ممارسة  من  تمّكنهم  التي  المحتملة 

والمحلي.

(ج)      تنفيـذ برامـج وأنشطــة توعيـة لتعزيز مشاركة جميع ا<طفال بصورة هادفة وقائمة على التمكين   
الفتيات  إيالء  مع  الطلبة،  مجالس  ضمن  ذلك  في  بما  والمدارس،  المحلي  والمجتمع  ا<سرة  في 

وا<طفال في أوضاع هشة اهتمام� خاص�.

(9)

جيم- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و17-13 من االتفاقية)

الحق في الجنسية

كّن  إذا  أمهاتهن  جنسية  اكتساب  ا<ردنيات  ا<مهات  أطفال  على  متعذر�  يزال  ال  <نه  قلقة  اللجنة  تظل   -٢٥
متزوجات من غير أردنيين، ما قد يؤدي إلى حالة انعدام الجنسية، ويتسبب في معاناة هؤالء ا<طفال وأسرهم 
والرعاية  التعليم  بخدمات  لالنتفاع  مثًال  مؤهلين  غير  ُيعتبرون  إنهم  إذ  اقتصادية،  صعوبات  ومن  التمييز  من 
الجنسية  بأن  تفيد  التي  المصداقية  وذات  بأدلة  المدعومة  التقارير  بالغ  بقلق  اللجنة  وتالحظ  المدعومة.  الصحية 
بشكل  يقيمون  الذين  الفلسطينية  وا<سر  ا<طفال  عشرات  من  بالتقرير  المشمولة  الفترة  في  ُسحبت  ا<ردنية 

دائم في ا<ردن، على الرغم من التطمينات التي قدمها وفد الدولة الطرف أثناء الحوار.

تكرر اللجنة توصيتها إلى الدولة الطرف بمراجعة قانون الجنسية ا<ردنية رقم ٦ لعام ١٩٥٤ وتعديله بغية   -٢٦
ضمان تمتع ا<م ا<ردنية المتزوجة بغير أردني بحقها في منح جنسيتها <طفالها على قدم المساواة مع الرجل 
الالجئة  ا<سر  من  ا<ردنية  الجنسية  سحب  عن  الكف  على  أيض�  الطرف  الدولة  اللجنة  وتحث  تمييز.  ودون 
خفض  اتفاقية  إلى  االنضمام  في  الطرف  الدولة  تنظر  بأن  أيض�  اللجنة  وتوصي  ا<ردن.  في  المقيمة  الفلسطينية 

حاالت انعدام الجنسية لعام ١٩٦١.

) و39) أ دال- العنف ضد اoطفال (المواد 19 و24(3) و28(2) و34 و37(

العقاب البدني

ترحب اللجنة بالمبادرات التي تنّفذها الدولة الطرف مثل حملة "مع� نحو بيئة مدرسية آمنة" التي تهدف   -٢٧
إلى تعريف المعلمين با<ساليب التربوية اxيجابية. لكن اللجنة قلقة <ن الصيغة المعدلة من المادة ٦٢ من قانون 
العقوبات ال تزال تجيز للوالدين وا<وصياء إنزال ضروب تأديب بأطفالهم وفق "ما يبيحه العرف العام"، ما دامت ال 
تلحق بهم أذى بدني�، و<ن مسح السكان والصحة ا<سرية في ا<ردن لعام ٢٠١٢ أظهر أن ٨٩ في المائة من ا<طفال 

يتعرضون لضروب تأديب عنيفة.

تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم ٨(٢٠٠٦) المتعلق بحق الطفل في الحماية من   -٢٨
العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة الذي شددت فيه اللجنة على رفض جميع أشكال 
العنف ضد ا<طفال، مهما كانت طفيفة، وعلى أن صالحيات الوالدين ال ينبغي في أي حال من ا<حوال أن تقّوض 

حق الطفل في حمايته من العقاب البدني. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

حظر�  ا<ماكن  جميع  في  البدني  العقاب  وحظر  إبطاء  دون  العقوبات  قانون  من   ٦٢ المادة  إلغاء  (أ)        
قطعي�؛

بصورة  قضائية  دعاوى  وإقامة  فعاًال،  تنفيذ�  البدني  العقاب  تحظر  التي  القوانين  تنفيذ  ضمان  (ب)    
منهجية ضد َمن ُيعاقبون ا<طفال بدني�؛

ا<طفال  بمشاركة  االجتماعية  والتعبئة  والتوعية  العام  التثقيف  مجاالت  في  دائمة  برامج  وضع  (ج)     
البدني،  للعقاب  الضارة  والنفسية  البدنية  ا¦ثار  تعالج  الدين،  ورجال  المحلية  والمجتمعات  وا<سر 
في  وتشاركية  عنيفة  وغير  إيجابية  أشكال  وتعزيز  الممارسة،  تلك  من  العامة  المواقف  تغيير  بغية 

تنشئة ا<طفال وتأديبهم كبديل عن العقاب البدني؛

منع  استراتيجيات  تصميم  في  ا<طفال،  ذلك  في  بما  ككل،  المجتمع  ومشاركة  إشراك  ضمان  (د)     
معاقبة ا<طفال بدني� وتنفيذها.

(١٠) (١١)

اsيذاء واsهمال

سيما  وال  المنزلي،  للعنف  التصدي  صعيد  على  الطرف  الدولة  اتخذتها  التي  بالخطوات  اللجنة  ترحب   -٢٩
اعتماد قانون الحماية من العنف ا<سري رقم ٦ لسنة ٢٠٠٨، والخطة االستراتيجية الوطنية لحماية ا<سرة والوقاية 
لثبوت  عميق  بقلق  تشعر  اللجنة  لكن  المنزلي.  العنف  حاالت  لتتّبع  نظام  وإنشاء   ،٢٠٠٥-٢٠٠٩ لlعوام  العنف  من 
قصور تلك التدابير عن االستجابة للشواغل الكثيرة التي أعربت عنها اللجنة في عام ٢٠٠٦، وهو ما يتضح من استمرار 

وقوع ا<طفال، وال سيما الفتيات، ضحايا ل¯يذاء واxهمال على نطاق واسع.

 ،٣/CRC/C/JOR/CO)  ٢٠٠٦ عام  من  توصياتها  لتنفيذ  ا<ولوية  من  مزيد  منح  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣٠
وسوء  المنزلي  العنف  عن  وطنية  دراسة  إجراء  بضرورة  المتعلقة  التوصيات  وبخاصة  فعاًال،  تنفيذ�   (٥٥ الفقرة 
ووضع  وطبيعتها،  وأسبابها  المشكلة  هذه  نطاق  تقييم  أجل  من  ا<سرة  داخل  وإيذائهم  ا<طفال  معاملة 
وسوء  ا<طفال  إيذاء  حاالت  لتحديد  فعال  نظام  ووضع  له،  والتصدي  المنزلي  العنف  لمنع  شاملة  استراتيجية 

معاملتهم واxبالغ عنها وإدارتها. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيض� على ما يلي:

أحكام  أي  وإلغاء  الزوجي،  االغتصاب  فيها  بما  المنزلي،  العنف  أشكال  جميع  يجّرم  قانون  اعتماد  (أ)       
قانونية تتسامح مع مرتكبي العنف المنزلي، وذلك على وجه ا<ولوية؛

(ب)     إنشاء قاعدة بيانات وطنية عن جميع حاالت العنف المنزلي المترّكب ضد ا<طفال؛  

والعادات  والتقاليد  المواقف  لتغيير  عملية  تدابير  واتخاذ  واxيذاء،  للعنف  الجذرية  ا<سباب  معالجة  (ج)      
والممارسات السلوكية التي كثير� ما تبرر العنف المنزلي، وال سيما ضد الفتيات؛

والتصدي  وإهمالهم،  ا<طفال  وإيذاء  المنزلي  العنف  منع  إلى  الرامية  المجتمعية  البرامج  تشجيع  (د)       
المحلي  المجتمع  وأفراد  والمتطوعين  السابقين  الضحايا  إشراك  منها  بطرق  المشاكل  لهذه 

ودعمهم في مجال التدريب؛

(ه)     ضمــان تقديم مستــوى مالئـــم من المساعدة الطبيــــة والقانونيـــة والنفسية والسكن لlطفال   
به  تعّهدت  الذي  االلتزام  مع  يتماشى  بما  اxيواء  دور  عدد  وزيادة  المنزلي،  العنف  ضحايا  والنساء 

الدولة الطرف في االستعراض الدوري الشامل لعام ٢٠٠٩ (A/HRC/٢٩/١١، الفقرة ٩٢-٢١)؛

(و)       تقديم معلومات مفصلة في تقريرها الدوري المقبل عن التدابير المتخذة للتصدي للعنف المنزلي   
ونتائج تلك التدابير.

االستغالل الجنسي واsيذاء الجنسي

تشعر اللجنة بقلق عميق <ن المادة ٣٠٨ من قانون العقوبات تتيح لمرتكبي جريمة االغتصاب اxفالت من   -٣١
العقاب إذا تزوجوا من الفتاة التي اعتدوا عليها. ويساور اللجنة قلق أيض� <ن المادة ٣١٠ من قانون العقوبات تتيح 
اللجنة  وتشعر  ا<خالق".  بفساد  "معروفة  ُتعتبر  الفتاة  كانت  إذا  العقاب  من  اxفالت  الجنسي  اxيذاء  لمرتكبي 
بالقلق أيض� <ن تشريعات الدولة الطرف ال تحمي الفتيان من اxيذاء الجنسي واالستغالل الجنسي، وال تنص على 

أحكام تتناسب مع خطورة الجرائم الجنسية المرتبكة ضد ا<طفال.

وجميع  العقوبات  قانون  من  و٣١٠   ٣٠٨ المادتين  إلغاء  في  التعجيل  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣٢
ا<حكام القانونية التي يمكن استخدامها للتساهل مع المعتدين على ا<طفال جنسي�. وينبغي للدولة الطرف 
الجنسي  اxيذاء  أشكال  جميع  من  الفتيان،  فيهم  بمن  ا<طفال،  لجميع  الكاملة  الحماية  تضمن  أن  أيض� 

واالستغالل الجنسي. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيض� على ما يلي:

(أ)       وضع آليات وإجراءات ومبادئ توجيهية لضمان إلزامية اxبالغ عن حاالت إيذاء ا<طفال واستغاللهم   
جنسي�؛

ا<طفال  لجميع  وفعالة  لlطفال  ومواتية  وسرية  إليها  الوصول  يسهل  إبالغ  قنوات  توفر  ضمان  (ب)     
لتمثيل  قانوني  وصي  أو  الوالدين  أحد  وجود  يوِجب  الذي  الشرط  وإلغاء  االنتهاكات،  هذه  ضحايا 

الطفل الضحية؛

(ج)      تنفيذ أنشطة توعية لمكافحة الوصم االجتماعي لضحايا االستغالل الجنسي واxيذاء الجنسي، بما   
في ذلك سفاح المحارم؛

الضحايا وفق�  التعافي وإعادة اxدماج االجتماعي لlطفال  (د)     ضمان وضع برامج وسياسات من أجل   
<غراض  لlطفال  الجنسي  االستغالل  لمكافحة  العالمي  المؤتمر  اعتمدها  التي  الختامية  للوثائق 
بالبرازيل،  جانيرو  دي  وريو  باليابان،  ويوكوهاما  ستوكهولم،  في  و٢٠٠٨  و٢٠٠١   ١٩٩٦ ا<عوام  في  تجارية 

على التوالي.

الممارسات الضارة

الفتيات،  آالف  وزواج  الطرف،  الدولة  في  القاصرات  الفتيات  زواج  حاالت  في  الزيادة  إزاء  قلقة  اللجنة  تزال  ال   -٣٣
منهن من لم تتجاوز الخامسة عشرة، كل سنة نتيجة اxفراط في اللجوء إلى االستثناءات من السن الدنيا للزواج، 
والسلطة التقديرية الواسعة الممنوحة لقاضي القضاة وا<وصياء القانونيين في ذلك الصدد. ويساور اللجنة قلق 
بشكل خاص <ن حاالت الفقر وحاالت الحمل خارج إطار الزواج غالب� ما تؤدي في الممارسة الواقعية إلى إجازة هذا 

الزواج.

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فاعلة لوضع حد لممارسة الزواج المبكر والقسري. كما تكرر   -٣٤
CRC/C/-) المبكر الزواج  عن  الناشئة  الكثيرة  السلبية  با¦ثار  توعية  حمالت  الطرف  الدولة  تنّفذ  بأن  توصيتها  اللجنة 

JOR/CO/٣، الفقرة ٢٨).

الوصول إلى العدالة وسبل االنتصاف

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعلومات التي قدمها الوفد وتفيد بأن من المتعذر على ا<طفال دون سن   -٣٥
الخامسة عشرة تقديم شكاوى بشأن انتهاكات حقوقهم إذا لم يكن الوالدان أو ا<وصياء القانونيون موجودين 

لمساعدتهم. ويساور اللجنة القلق أيض� إزاء االفتقار إلى آليات لدعم ا<طفال في اxبالغ عن ادعاءاتهم.

وسبل  العدالة  إلى  ا<طفال  وصول  لضمان  الالزمة  التدابير  جميع  اتخاذ  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣٦
واسع  بشكل  عنها  ومعلن  آمنة  إبالغ  آليات  وضع  أمور،  جملة  بين  من  الطرف،  للدولة  وينبغي  الفعالة.  االنتصاف 
الصحة  مجاَلي  في  مساَعدة  خدمات  ا¦ليات  هذه  تترافق  وأن  ا<طفال،  لفائدة  إليها  الوصول  ويسهل  وسرية 
العامة والدعم االجتماعي، وإلغاء شرط حضور والد الطفل لمساعدته في تقديم الشكوى. وتحث اللجنة الدولة 
ووضع  واضحين،  وتدريب  توجيه  على  ا<طفال  شكاوى  يتلقون  الذين  ا<شخاص  حصول  ضمان  على  أيض�  الطرف 

إجراءات تحقيق مراعية للطفل.

هاء- البيئة اoسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و11-9 و18(1 و2) و20 و21 و25 و27(4))

البيئة اoسرية   

CRC/C/-) تكرر اللجنة قلقها <ن القانون ما زال ال يوزع المسؤوليات الوالدية بالتساوي بين ا¦باء وا<مهات  -٣٧
JOR/CO/٣، الفقرة ٤٩)، نظر� الستمرار تطبيق أحكام تمييزية من قانون ا<حوال الشخصية المؤقت لسنة ٢٠١٠. كما

(١٢)

يساور اللجنة قلق إزاء ما يلي:

(أ)        مع أن القانون فرض قيود� معّينة على تعدد الزوجات، فإنه ال يزال يجيزه، وهذه حالة تتعارض مع   
كرامة النساء والفتيات الالتي يدخلن هذا الزواج، وتؤثر سلب� في ا<طفال؛

تمتعهم  دون  يحول  ما  مسلم،  غير  ورجل  مسلمة  المرأة  المولودين  با<طفال  القانون  يعترف  ال  (ب)      
بجميع حقوقهم على قدم المساواة مع ا<طفال ا¦خرين؛

(ج)       في حالة الطالق، تمنح المادة ١٧٣ من قانون ا<حوال الشخصية المؤقت ا<م حضانة أطفالها حتى   
بلوغهم سن الخامسة عشرة، ولكن فقط حتى سن السابعة إذا كانت غير مسلمة.

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تقاسم ا<مهات وا¦باء المسؤولية عن أطفالهم بالتساوي، عمًال   -٣٨
بالفقرة ١ من المادة ١٨ من االتفاقية، وعلى ضمان عدم تمييز القوانين ضد الطفلة. وتحث اللجنة الدولة الطرف 

أيض� على ما يلي:

النساء  ضد  تميز  التي  ا<حكام  جميع  إلغاء  وضمان  المؤقت  الشخصية  ا<حوال  قانون  تنقيح  (أ)   
والفتيات وتؤثر سلب� في أطفالهن، كتلك التي تجيز تعدد الزوجات؛

غير  ورجل  مسلمة  امرأة  بين  زواج  من  المولودين  ا<طفال  ضد  التمييز  أشكال  من  شكل  أي  منع  (ب)   
مسلم، والقضاء عليها؛

لمبدأ  وفق�  القرارات  جميع  اتخاذ  ضمان  بغية  الطفل،  بحضانة  المتعلقة  تشريعاتها  مراجعة  (ج)   
تمّيز  التي  ا<حكام  وإلغاء  االتفاقية،  من  و١٢   ٣ المادتين  مع  تمشي�  وذلك  الفضلى،  الطفل  مصالح 

ضد ا<طفال <مهات غير مسلمات.

أسرية اoطفال المحرومون من بيئة 

أول  وإنشاء   ،٢٠٠٩ لسنة   ٤٩ رقم  اxيوائية  ا<طفال  رعاية  دور  وإدارة  ترخيص  نظام  باعتماد  اللجنة  ترحب   -٣٩
برنامج xيواء ا<طفال في محافظة الزرقاء. لكن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم انخفاض عدد ا<طفال المودعين 
في  كثيرة  أحيان  في  المتزوجات  غير  ا<مهات  أطفال  إيداع  وإزاء  بالتقرير،  المشمولة  الفترة  أثناء  مؤسسات  في 
ا<طفال  يجعل  ما  بعد،  سليم  نحو  على  اxيواء  برنامج  تنظيم  لعدم  أيض�  قلق  اللجنة  ويساور  مؤسسات. 

المحرومين من بيئتهم ا<سرية عرضة ل¯يذاء واxهمال.

تتخذ  بأن  وتوصيها  لlطفال،  البديلة  للرعاية  التوجيهية  المبادئ  إلى  الطرف  الدولة  انتباه  اللجنة  تلفت   -٤٠
تدابير فاعلة للتسريع في االنتقال من إيداع ا<طفال في أطر الرعاية المؤسسية إلى الرعاية ا<سرية، وأن تعزز في 
سبيل ذلك جهودها لوضع نظام لكفالة ا<طفال المحرومين من أسرهم يكون خاضع� للوائح تنظيمية جيدة. 

وينبغي للدولة الطرف أيض� ما يلي:

(١٣)

(أ)       ضمان تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية المناسبة لمراكز الرعاية البديلة وخدمات حماية   
في  إدماجهم  وإعادة  فيها  المودعين  ا<طفال  تأهيل  إعادة  تيسير  أجل  من  الصلة  ذات  الطفل 

المجتمع إلى أقصى حد ممكن؛

(ب)     تقديم الدعم لlمهات غير المتزوجات لتمكينهن من رعاية أطفالهن، وتنظيم حمالت توعية من   
أجل القضاء على الوصم االجتماعي المرتبط بالحمل خارج إطار الزواج؛

(ج)     العمـل على توفيـر ضمانـات مناسبــة ومعايــير واضحــــة تستند إلى احتياجات الطفل ومصالحه   
الفضلى من أجل اتخاذ قرار بشأن إيداعه في أطر الرعاية البديلة من عدمه؛

(د)     ضمان إجراء مراجعة دورية لحاالت إيداع ا<طفال في أطر الرعاية البديلة وفي المؤسسات، ورصد   
جودة الرعاية فيها، بطرق منها توفير قنوات يسهل الوصول إليها من أجل اxبالغ عن سوء معاملة 

ا<طفال ورصده وتصحيحه.

واو-  اsعاقة والصحة اoساسية والرعاية االجتماعية (المواد 6 و18(3) و23 و24 و26 و
27(3-1) و33)

اoطفال ذوو اsعاقة

ا<على  المجلس  وإنشاء   ٢٠٠٧ لسنة   ٣١ رقم  المعوقين  ا<شخاص  حقوق  قانون  باعتماد  اللجنة  ترحب   -٤١
لكنها  اxعاقة (٢٠٠٧-٢٠١٥).  ذوي  لlشخاص  الوطنية  االستراتيجية  اعتماد  عن  فضًال  المعوقين،  ا<شخاص  لشؤون 

تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ)       عدم استخـدام المــادة ٢ من القانــون رقم ٣١ تعريف اxعاقة الوارد في اتفاقية حقوق ا<شخاص   
ذوي اxعاقة، وإنما اعتمادها نموذج� طبي� ل¯عاقة؛

(ب)     محدودية البيانات المتاحة عن ا<طفال ذوي اxعاقة؛  

بصورة  إّال  إدماجهم  تعزز  ال  خاصة  صفوف  في  الحاالت  معظم  في  اxعاقة  ذوي  ا<طفال  وضع  (ج)       
محدودة نظر� لمحدودية التدابير المتخذة لتطوير التعليم الجامع؛

(د)       عدم حصول الغالبية العظمى من ا<طفال ذوي اxعاقة وا<طفال الذين يعانون من صعوبات في   
مختصين،  وموظفين  اجتماعيين  وأخصائيين  معلمين  وجود  مثل  مناسب،  دعم  على  التعلم 

لضمان إدماجهم إدماج� فعاًال في المدارس العادية؛

(ه)     استمرار ّشح التدابير الرامية إلى إدماج ا<طفال ذوي اxعاقة في ا<نشطة الترفيهية والثقافية في   
الدولة الطرف.

في ضوء المادة ٢٣ من االتفاقية وتعليق اللجنة العام رقم ٩(٢٠٠٦) المتعلق بحقوق ا<طفال المعوقين،   -٤٢
هذا  وتعزيز  اxعاقة  مع  التعامل  في  اxنسان  حقوق  على  القائم  النهج  اعتماد  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث 
وبأن  المجتمع،  يضعها  التي  والمواقفية  البيئية  الحواجز  في  تكمن  المعيقة  العوامل  بأن  يعترف  الذي  النهج 
في  فاعلين  ومساهمين  مشاركين  يصبحوا  أن  وبمقدورهم  الخاصة  حقوقهم  اxعاقة  ذوي  ا<طفال  لجميع 

المجتمع. وينبغي للدولة الطرف ما يلي:

(١٤)

(١٦) (١٧) (١٨) (١٩) (٢٠) (٢١) (٢٢) (٢٣) (٢٤)

(٢٥) (٢٦) (٢٧) (٢٨) (٢٩) (٣٠) (٣١) (٣٢) (٣٣) (٣٤) (٣٥)

مع  التعامل  في  االجتماعي  النموذج  يعكس  بما   ٢٠٠٧ لسنة   ٣١ رقم  القانون  من   ٢ المادة  تعديل  (أ)       
اxعاقة؛

نظر�   ،٢٠١٤ لعام  الوطني  التعداد  إطار  في  اxعاقة  ذوي  ا<طفال  عن  مالئمة  بيانات  جمع  تنظيم  (ب)     
<هميتها في وضع برامج وسياسات لهم؛

(ج)       وضـع سياسـة شامـلة من أجـل تطـوير التعليـم الجامع وضمان منحه ا<ولوية على إيداع ا<طفال   
العقلية  اxعاقات  ذوي  ا<طفال  إلى  خاص  بشكل  االلتفات  مع  متخصصة،  مؤسسات  في 

والمتعددة؛

(د)      تشغيل أعداد كافية من المعلمين والمهنيين المتخصصين لتقديم الدعم الفردي لlطفال في   
جميع المدارس، وضمان تدريب جميع المهنيين تدريب� مناسب� ليتمكن جميع ا<طفال ذوي اxعاقة 

من التمتع بصورة فعالة بحقهم في تعليم جامع ذي جودة؛

(ه)     اتخاذ جميع التدابير الالزمة لضمان إدماج ا<طفال ذوي اxعاقة في ا<نشطة الترفيهية والثقافية؛  

الوصم  مكافحة  أجل  من  وا<سر  العامة  وجمهور  الحكومة  تستهدف  توعية  حمالت  تنفيذ  (و)     
االجتماعي والتحامل اللذين يعاني منهما ا<طفال ذوو اxعاقة، وتعزيز صورة إيجابية عن ا<طفال 

والبالغين ذوي اxعاقة؛

(ز)       النظر في التصديق على البروتوكول االختياري التفاقية حقوق ا<شخاص ذوي اxعاقة.  

الصحة والخدمات الصحية

عن  فضًال  ا<طفال،  ووفيات  النفاسية  الوفيات  خفض  صعيد  على  المحرز  الكبير  بالتقدم  اللجنة  ترحب   -٤٣
اعتراف الدولة الطرف بالحاجة إلى مزيد من الجهود لخفض معدل وفيات ا<طفال دون سن الخامسة. وتالحظ 
اللجنة باهتمام أيض� إقرار قانون الضمان االجتماعي المؤقت رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ الذي يمنح ا<طفال الحق في التمتع 

بعدد من إعانات الضمان االجتماعي. لكن قلق� بالغ� يساور اللجنة لما يلي:

(أ)        المعدالت المفزعة لسوء التغذية بين ا<طفال في مخيم الزعتري؛  

(ب)     سـوء التغذيـة الـذي ال يزـال يؤثـر بصـورة أكبـر في ا<طفـال الذيـن يعيشـون في المناطــــــق النائية   
وا<طفال المنتمين <فقر الشرائح السكانية؛

(ج)       ا<مراض المعدية التي ال تزال ا<سباب الرئيسية لمراضة ا<طفال؛  

(د)       تغطية جميع ا<طفال بالتأمين الصحي التي لم تتحقق بعد.  

يمكن  صحي  مستوى  بأعلى  التمتع  في  الطفل  حق  بشأن   (٢٠١٣)١٥ رقم  العام  اللجنة  تعليق  ضوء  في   -٤٤
بلوغه، توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف حصول جميع ا<طفال بالتساوي على خدمات صحية ذات جودة 
ا<طفال  سيما  وال  وتهميش�،  حرمان�  الحاالت  أشد  في  لlطفال  ا<ولوية  منح  إلى  تهدف  تدابير  اعتماد  طريق  عن 
تتخذ  أن  أيض�  الطرف  للدولة  وينبغي  المعدية.  وا<مراض  ا<طفال  تغذية  لسوء  التصدي  طريق  وعن  الالجئين، 

التدابير الالزمة من أجل شمول جميع ا<طفال بالتأمين الصحي على النحو الواجب.

صحة المراهقين

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تجريم اxجهاض في جميع الحاالت بموجب المادة ٣٢١ من قانون العقوبات،   -٤٥
ويساور  للخطر.  حياتهن  تعّرض  مأمونة  غير  بطريقة  الخفاء  في  اxجهاض  إلى  المراهقات  لجوء  إلى  يؤدي  ما 
اللجنة قلق أيض� إزاء عدم توفر معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين صحة المراهقين، بما 

في ذلك عن طريق التثقيف في مجال الصحة الجنسية واxنجابية وتحسين خدمات الصحة العقلية للشباب.

في ضوء تعليق اللجنة العام رقم ٤(٢٠٠٣) المتعلق بصحة المراهقين ونمّوهم في إطار اتفاقية حقوق   -٤٦
الطفل وتعليقها العام رقم ١٥(٢٠١٣) المتعلق بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، تحث 
اللجنة الدولة الطرف على أن تزيل صفة الجرم عن اxجهاض، وأن تراجع تشريعاتها، بشكل خاص من أجل كفالة 
دائم�.  واحترامها  اxجهاض  قرارات  في  ا<طفال  آراء  سماع  تضمن  وأن  الحوامل،  للمراهقات  الفضلى  المصالح 
شاملة  سياسة  الطرف  الدولة  تعتمد  بأن  وتوصي   (٦٥ الفقرة   ،٣/CRC/C/JOR/CO) السابقة بتوصيتها  اللجنة  وتذّكر 
في  واxنجابية  الجنسية  الصحة  مجال  في  التثقيف  إدراج  تضمن  وبأن  واxنجابية،  الجنسية  المراهقين  لصحة 
وا<مراض  المبكر  الحمل  منع  على  بتركيز  والمراهقين،  المراهقات  لفائدة  وتوجيهه  اxلزامية  المدرسية  المناهج 

المنقولة جنسي�.

اsيدز وفيروس نقص المناعة البشرية

البشرية/اxيدز  المناعة  نقص  فيروس  مكافحة  بشأن  الوطنية  االستراتيجية  بالخطة  اللجنة  ترحب   -٤٧
بفيروس  المعرفة  إلى  كبير  بشكل  عموم�  والسكان  المراهقين  افتقار  استمرار  بقلق  تالحظ  أنها  غير   ،(٢٠١٢-٢٠١٦)
المشورة  خدمات  إلى  والفتيات  النساء  وصول  تعّذر  إزاء  أيض�  بالقلق  اللجنة  وتشعر  البشرية/اxيدز.  المناعة  نقص 
ل¯صابة  عرضة  ا<شد  الفئات  على  الذكرية  الواقيات  توزيع  ضمان  وعدم  الحوامل،  رعاية  عيادات  في  والفحص 

بالفيروس، بمن في ذلك المراهقون.

وحقوق  البشرية/اxيدز  المناعة  نقص  بفيروس  المتعلق   (٢٠٠٣)٣ رقم  العام  اللجنة  تعليق  ضوء  في   -٤٨
الطفل، توصي اللجنة بأن تحّسن الدولة الطرف إمكانية الحصول على معلومات وخدمات ذات جودة ومناسبة 
بأن  اللجنة  وتوصي  واxنجابية.  الجنسية  والصحة  البشرية/اxيدز  المناعة  نقص  فيروس  مجال  في  ا<طفال  لسن 
بين  المشترك  المتحدة  ا<مم  برنامج  منها  جهات  من  التقنية  المساعدة  ذلك  سبيل  في  الطرف  الدولة  تلتمس 

منظمات ا<مم المتحدة لمكافحة اxيدز ومنظمة ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

المستوى المعيشي

ترحب اللجنة بالتقدم الهام الذي أحرزته الدولة الطرف على صعيد التنمية البشرية، لكنها تشعر بالقلق   -٤٩
<ن وطأة الفقر في الدولة الطرف تطال ا<طفال أكثر من غيرهم بكثير، و<ن صندوق المعونة الوطنية ما زال ال 
في  العجز  تقليص  إلى  تهدف  مالية  سياسات  اعتماد  <ن  أيض�  بالقلق  اللجنة  وتشعر  كاٍف.  بشكل  يشملهم 
الفترة  في  الفقر  مكافحة  صعيد  على  الطرف  الدولة  أحرزته  الذي  التقدم  في  سلب�  أّثر  الوطنية  الميزانية 
المشمولة بالتقرير. ويساور اللجنة قلق كذلك <ن الكثير من ا<سر الفلسطينية تعيش في فقر في الدولة الطرف 
وضع  إلى  تفتقر  كونها  المجانية  ا<ساسية  الخدمات  أو  الوطنية  المعونة  صندوق  من  االستفادة  عليها  ويتعذر 

قانوني.

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إجراء مشاورات محددة ا<هداف مع ا<سر وا<طفال ومنظمات   -٥٠
االستراتيجيات  تعزيز  أجل  من  ا<طفال  فقر  مسألة  بشأن  الطفل  حقوق  مجال  في  الناشطة  المدني  المجتمع 
منح  تضمن  أن  أيض�  الطرف  للدولة  وينبغي  الفقر.  من  الحد  خطة  في  الطفل  حقوق  إعمال  إلى  الرامية  والتدابير 
ا<طفال الذي يعيشون في فقر ا<ولوية في صندوق المعونة الوطنية وإجراء تقييمات ٣<ثر السياسات والتدابير 
الهادفة إلى تقليص العجز في الميزانية الوطنية على ا<طفال. وتحث اللجنة الدولة الطرف على معالجة الوضع 
لlطفال  المجانية  ا<ساسية  الخدمات  تقديم  وضمان  فيها،  تقيم  التي  الفلسطينية  لlسر  القانوني 

الفلسطينيين وشمولهم في صندوق المعونة الوطنية.

زاي- التعليم واoنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28 و29 و30 و31)

التعليم، بما يشمل التدريب والتوجيه المهنيين

معدل  من  للحد  بالتقرير  المشمولة  الفترة  في  الطرف  الدولة  بذلتها  التي  الجهود  بارتياح  اللجنة  تالحظ   -٥١
التسرب وتطوير التعليم المبكر. لكنها ال تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

عن  فضًال  أردنيين،  غير  وآباء  أردنيات  <مهات  ا<طفال  بينهم  ومـن  ا<ردنييـن،  غيـر  ا<طفـال  تعـرض  (أ)       
ا<حيان،  بعض  في  ا<ردنية،  الجنسية  منهم  ُسحبت  ممن  فلسطيني  أصل  من  لوالدين  ا<طفال 
غير  وهم  الحكومية،  والثانوية  االبتدائية  بالمدارس  بالتحاقهم  يتعلق  فيما  تمييزية  لممارسات 

مؤهلين لالستفادة من التعليم العام المجاني؛

(ب)     محدودية فرص وصول الشابات المتزوجات إلى نظام التعليم؛  

(ج)       مالحظة زيادة في عدد الطالب، وال سيما الفتيان، الذين تسربوا من المدارس <سباب اقتصادية على   
مدار ا<عوام ا<خيرة؛

(د)      استمرار انتشار العنف في المدارس على نطاق واسع، وال سيما ضد ا<طفال ¦باء غير أردنيين.  

تحث اللجة الدولة الطرف على ما يلي:  -٥٢

(أ)       اتخاذ تدابير فورية لضمان تمتع جميع ا<طفال الذين يعيشون فيها بحقهم في تعليم ابتدائي   
مجاني دون تمييز، وتحقيق� لذلك، تعديل التشريعات والتصدي للممارسات التي تؤدي إلى التمييز 

ضد ا<طفال من أصل فلسطيني وا<طفال <مهات أردنيات وآباء غير أردنيين؛

(ب)    ضمان دعم المراهقات الحوامل وا<مهات المراهقات ومساعدتهن على مواصلة تعليمهن في   
المدارس العادية؛

(ج)       اتخاذ التدابير الالزمة لتحسين القدرة على الوصول إلى التعليم وتحسين جودته، وتوفير تدريب ذي   
جودة للمعلمين، بتركيز خاص على المناطق الريفية بغية التصدي لمشكلة التسرب من المدرسة؛

(د)      مواصلة التوسع في تعليم الطفولة المبكرة وفق سياسة شاملة وكلية لرعاية الطفولة المبكرة   
ونمائها.

أهداف التعليم

ترحب اللجنة بالمبادرات الرامية إلى تعميم المنظور الجنساني في التعليم التي وردت في تقرير الدولة   -٥٣
بالقلق  تشعر  لكنها  السلبية.  النمطية  الصور  تتحدى  للمعلمين  وأدلة  مدرسية  كتب  تطوير  وبخاصة  الطرف، 
صورتهن  تقوض  التي  الفتيات،  ضد  الراسخة  السلبية  النمطية  الصور  الستمرار  التصدي  عن  المبادرات  هذه  لقصور 

عن أنفسهن. كما تأسف اللجنة لعدم بذل جهود كافية لتطوير التعليم في مجاَلي التسامح والسالم.

على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث  التعليم،  بأهداف  المتعلق   (٢٠٠١)١ رقم  العام  اللجنة  تعليق  مراعاة  مع   -٥٤
تعزيز الجهود التي تبذلها لتعميم المناهج التعليمية غير القائمة على صور نمطية التي تتصدى لlسباب البنيوية 
جميع المستويات. وتوصي  للتمييز الجنساني، وتعزيز الفرص التعليمية واxنجاز التعليمي للفتيات والفتيات على 
المناهج  في  والسالم  التسامح  مجاَلي  في  التثقيف  xدماج  جهودها  الطرف  الدولة  تكثف  بأن  أيض�  اللجنة 

المدرسية.

حاء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب)-(د) و
(38-40

اoطفال ملتمسو اللجوء واoطفال الالجئون

تثني اللجنة على الدولة الطرف لجميع التدابير التي اتخذتها من أجل التعامل مع التدفق الهائل لالجئين   -٥٥
من  العاملين  ا<طفال  بشؤون  الخاصة  الوطنية  اللجنة  إنشاء  ذلك  في  بما  ا<طفال،  من  ونصفهم  السوريين، 
الالجئين السوريين. لكن اللجنة قلقة إزاء استمرار تعّذر حصول معظم ا<طفال الالجئين السوريين على التعليم، 
القسري،  والزواج  المنزلي  للعنف  النطاق  الواسع  واالنتشار  العمل  في  واالستغالل  التغذية  لسوء  تعرضهم  وإزاء 
التي  المعاملة  إزاء  أيض�  عميق  قلق  اللجنة  ويساور  أردنيين.  شرطة  أفراد  إلى  المنسوبة  العنف  حاالت  بعض  وإزاء 

تتلقاها ا<سر وا<طفال من الالجئين الفلسطينيين الفاّرين من الجمهورية العربية السورية، وبخاصة ما يلي:

(أ)        الموقف الذي تعتمــده السلطات مـنذ كانــــون الثانــي/يناير ٢٠١٣ المتمثل في منع منهجي لدخول   
ا<سر الالجئة الفلسطينية الفاّرة من الجمهورية العربية السورية، فضًال عن ترحيل عشرات ا<طفال 

الفلسطينيين الذين دخلوا البلد وإعادتهم إلى الجمهورية العربية السورية؛

(ب)     حاالت ُمنعت فيها أمهات فلسطينيات فررن من الجمهورية العربية السورية من دخول ا<ردن، في   
حين ُسمح <زواجهن وأطفالهن السوريين بالدخول؛

(ج)     حـاالت ُسمـح فيهـا <طفال أصيـــبوا في الجمهـورية العربيــة السورية بدخول ا<ردن لتلقي العالج   
إلى  جرحى  فلسطينيون  أطفال  فيها  ُرّحل  وحاالت  بالدخول،  <سرهم  التصريح  دون  لكن  الطبي 

الجمهورية العربية السورية، في حين ُسمح <مهاتهم ا<ردنيات بالبقاء في الدولة الطرف.

ا<وضاع  لتحسين  محددة  برامج  وتنفيذ  المالئمة  التدابير  جميع  اتخاذ  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٥٦
والرعاية  التعليم  على  الحصول  على  قدرتهم  منها  أمور  جملة  وضمان  السوريين،  الالجئين  لlطفال  المعيشية 
الصحية والتغذية الجيدة، وحمايتهم من شتى أشكال االستغالل في العمل والعنف، وممارسات الزواج القسري 
أو المبكر فيما يتعلق بالفتيات الصغيرات. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان عدم منع أي طفل الجئ 
فلسطيني فاّر من الجمهورية العربية السورية من دخول ا<ردن أو ترحيله ليعود إلى الجمهورية العربية السورية، 
وعلى ضمان أن يعامل هؤالء ا<طفال أسوًة با<طفال السوريين في الدولة الطرف. وتوصي اللجنة أيض� بأن تصّدق 

الدولة الطرف على االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين لعام ١٩٥١ وبروتوكولها لعام ١٩٦٧.

االستغالل االقتصادي، بما في ذلك عمل اoطفال

ترحب اللجنة بمشروع "مكافحة عمل ا<طفال عن طريق التعليم" الذي أطِلق في تشرين الثاني/نوفمبر   -٥٧
٢٠٠٨، فضًال عن تعيين عشرين ضابط ارتباط في مجال عمل ا<طفال في عام ٢٠١٠، لكنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

وتجارة  الجملة  تجارة  قطاعات  في  العمل  في  رئيسي،  بشكل  فتيان  وهم  ا<طفال،  آالف  استمرار  (أ)        
التجزئة والزراعة، وانتشار عمل ا<طفال على نطاق واسع بين الالجئين السوريين؛

(ب)    مواجهة عدد من الفتيات الالتي يشتغلن عامالت منزليات أوضاع� قاسية، وتعّرضهن بشكل كبير   
ل¯يذاء البدني والجنسي؛

(ج)      تعزيز وحدة عمل ا<طفال لم يؤّد إلى زيادة اxدانات بحق مستغّلي ا<طفال.  

تحث اللجنة الدولة الطرف على تسريع جهودها للقضاء على عمل ا<طفال. وينبغي للدولة الطرف منح   -٥٨
منزليات.  عامالت  يشتغلن  الالتي  الفتيات  وبخاصة  ا<طفال،  عمل  أشكال  أسوأ  من  ا<طفال  النتشال  ا<ولوية 
بأن  أيض�  اللجنة  وتوصي  اقتصادي�.  ا<طفال  مستغّلي  ضد  قضائية  دعاوى  تحريك  ضمان  الطرف  للدولة  وينبغي 
تصّدق الدولة الطرف على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ١٨٩(٢٠١١) المتعلقة بالعمل الالئق للعمال المنزليين، 

وبأن تواصل التماس مساعدة البرنامج الدولي للقضاء على عمل ا<طفال.

أطفال الشوارع

تأسف اللجنة إزاء استمرار ضعف المعرفة فيما يتعلق بظاهرة ا<طفال العاملين في الشوارع وحالتهم،   -٥٩
الشوارع  أطفال  على  القبض  إلقاء  في  الشرطة  استمرار  إزاء  خاص  بقلق  اللجنة  وتشعر  السابقة.  توصياتها  رغم 
واضحة  استراتيجية  إلى  االفتقار  استمرار  وإزاء  ذووهم،  يكفلهم  أن  إلى  الزمن  من  قصيرة  فترات  واحتجازهم 

xعادة تأهيل أولئك ا<طفال وتلبية احتياجاتهم.

مّدهم  بل  الشوارع واحتجازهم،  إلقاء القبض على أطفال  عدم  الطرف على ضمان  اللجنة الدولة  تحث   -٦٠
واللباس  التغذية  من  يكفيهم  بما  وتزويدهم  معهم،  العمل  على  مدربين  مرشدين  طريق  عن  بالمساعدة 
والمأوى، فضًال عن الخدمات االجتماعية والصحية، بما فيها خدمات التعافي وإعادة اxدماج االجتماعي، والفرص 
ما  بحسب  الكامل،  نمائهم  دعم  بغية  الحياتية  المهارات  على  والتدريب  المهني  التدريب  تشمل  التي  التعليمية 

أوصت به اللجنة سابق�.

بيع اoطفال واالتجار بهم واختطافهم

االتجار  لمنع  الوطنية  واالستراتيجية   ،٢٠٠٩ لسنة   ٩ رقم  بالبشر  االتجار  منع  قانون  باعتماد  اللجنة  ترحب   -٦١
ا<طفال  اعتبار  يمكن  ال  أنه  إلى  الحوار  أثناء  اxشارة  وتالحظ  عملها.  وإطار   ٢٠١٠ آذار/مارس  في  ُأطِلقت  التي  بالبشر 
ضحايا االتجار جناة، لكنها تشعر بقلق بالغ إزاء اعتراف الوفد باحتمال إيداع ا<طفال الضحايا في مرافق االحتجاز 
لlطفال  وعبور  وجهة  بلد  تزال  ال  الطرف  الدولة  <ن  أيض�  قلق  اللجنة  ويساور  لهم.  ملجأ  توفر  لعدم  نظر� 
الفترة  في  بالبشر  االتجار  بجرائم  المدانين  ا<شخاص  عدد  و<ن  با<شخاص،  الجنسي  واالتجار  للسخرة  المعرضين 
خدمات  إلى  الضحايا  معظم  أحيل  إذ  االتجار،  لضحايا  المقدمة  الحماية  ولقصور  قليًال،  ظل  بالتقرير  المشمولة 

إيواء تديرها منظمات غير حكومية.

تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لتنفيذ قانون منع االتجار بالبشر رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ تنفيذ�   -٦٢
الجريمة.  خطورة  مع  تتناسب  بهم  عقوبات  وإنزال  وإدانتهم  فعالة  بصورة  با<طفال  المّتجرين  ومالحقة  فعاًال، 
وينبغي للدولة الطرف أن تضمن عدم إيداع أي من ا<طفال الضحايا في مرافق االحتجاز، وإنما تزويدهم بخدمات 

حماية وإعادة تأهيل شاملة، بما فيها المأوى المناسب.

إدارة قضاء اoحداث

تنظر اللجنة بإيجابية إلى إنشاء إدارة شرطة ا<حداث عام ٢٠١١ في العاصمة عّمان من أجل دعم عملية   -٦٣
العدالة اxصالحية، ووضع "برنامج ِفَرق الدمج المجتمعي وا<سري" لتحويل ا<طفال الجانحين، لكنها تشعر 

بالقلق إزاء بقاء السن الدنيا للمسؤولية الجنائية سبع سنوات. ويساورها قلق أيض� إزاء ما يلي:

(أ)         عدم إدراج نص في مشروع قانون ا<حداث xنشاء محاكم أحداث متخصصة، وافتقاره إلى أحكام   
بشأن تقديم المساعدة القانونية المجانية لlطفال، وفرضه عقوبات تقيد الحرية أكثر من تقديمه 
بدائل لالحتجاز، وعدم تعامله مع نتائج عمليات تفتيش مرافق االحتجاز التي يوَدع فيها ا<طفال أو 

متابعة تلك العمليات؛

(ب)     محاكمة ا<طفال في محاكم البالغين في حالة اشترك في ارتكاب الجريمة بالغون وأطفال؛  

(ج)       استمرار وجود ضعف واضح في التعليم المتعلق بعدالة ا<حداث.  

لlحداث  والتأهيلية  اxصالحية  للعدالة  نظام  لوضع  جهودها  الطرف  الدولة  تعزز  بأن  اللجنة  توصي   -٦٤
يتماشى تماشي� كامًال مع االتفاقية، وبخاصة المواد ٣٧ و٣٩ و٤٠، ومع معايير ذات صلة أخرى، ومع تعليق اللجنة 
العام رقم ١٠(٢٠٠٧) المتعلق بحقوق الطفل في قضاء ا<حداث. وبصورة خاصة، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما 

يلي:

إلى  الجنائية  المسؤولية  سن  ترفع  ا<حداث  قانون  لمشروع  معدلة  صيغة  اعتماد  في  التعجيل  (أ)        
مستوى مقبول دولي�، بحسب ما أوصت به اللجنة سابق�؛

(ب)     ضمان أن القانون الجديد ينص على إنشاء محاكم أحداث متخصصة تركز على العدالة اxصالحية   
الدعاوى  وطيلة  اxجراءات  من  مبكرة  مرحلة  في  لlطفال  المجانية  القضائية  المساعدة  وتقدم 

القضائية؛

(ج)       ضمان اللجوء إلى االحتجاز، بما في ذلك االحتجاز رهن المحاكمة، كتدبير أخير و<قصر وقت ممكن،   
بغية  منتظمة  بصورة  التدبير  هذا  مراجعة  وضمان  الخطورة،  شديدة  الجرائم  قضايا  في  حتى 
سحبه. وينبغي أن ُتمنح ا<ولوية ما أمكن إلى التدابير البديلة لالحتجاز، مثل التحويل أو إطالق السراح 

تحت المراقبة أو الوساطة أو اxرشاد أو خدمة المجتمع؛

(د)      تعيين قضاة متخصصين لlطفال وضمان تلّقيهم التعليم والتدريب المالئمين؛  

(ه)     االستفادة من أدوات المساعدة التقنية التي وضعها الفريق المشترك بين الوكاالت المعني بقضاء   
والجريمة  بالمخدرات  المعني  المتحدة  ا<مم  مكتب  ومنها  فيه،  العضو  والجهات  ا<حداث 
الحكومية،  غير  والمنظمات  اxنسان  لحقوق  السامية  المتحدة  ا<مم  ومفّوضية  واليونيسيف 

والتماس المساعدة التقنية في مجال عدالة ا<حداث من أعضاء الفريق.

اoطفال ضحايا الجرائم والشهود عليها

توصي اللجنة أيض� بأن تضمن الدولة الطرف وضع ا<حكام وا<نظمة القانونية المناسبة من أجل توفير   -٦٥
الحماية المطلوبة بموجب االتفاقية إلى جميع ا<طفال ضحايا الجرائم و/أو الشهود عليها، مثل ا<طفال ضحايا 
هذه  على  الشهود  وا<طفال  واالتجار،  واالختطاف  واالقتصادي،  الجنسي  واالستغالل  المنزلي،  والعنف  اxيذاء، 
الجرائم، وبأن تراعي بصورة كاملة المبادئ التوجيهية بشأن العدالة في ا<مور المتعلقة با<طفال ضحايا الجريمة 

والشهود عليها.

طاء- التصديق على البروتوكول االختياري المتعلق بإجراء تقديم البالغات

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء   -٦٦
تقديم البالغات، في سبيل المضي في تعزيز إعمال حقوق الطفل.

ياء- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق اsنسان

الصكوك  على  تصدق  بأن  الطفل،  حقوق  إعمال  تعزيز  في  المضي  سبيل  في  الطرف،  الدولة  اللجنة  توصي   -٦٧
االختفاء  من  ا<شخاص  جميع  لحماية  الدولية  االتفاقية  وهي  بعد،  إليها  تنضم  لم  التي  اxنسان  لحقوق  ا<ساسية 
البروتوكوالت  عن  فضًال  أسرهم،  وأفراد  المهاجرين  العمال  جميع  حقوق  لحماية  الدولية  واالتفاقية  القسري، 
بالحقوق  الخاص  الدولي  والعهد  والسياسية،  المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  من  بكل  الملحقة  االختيارية 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب 

وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق ا<شخاص ذوي اxعاقة.

كاف- المتابعة والنشر

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الالزمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في   -٦٨
العليا  والمحكمة  المعنية  والوزارات  والبرلمان  الدولة  رأس  إلى  إحالتها  منها  بوسائل  الختامية،  المالحظات  هذه 

والسلطات المحلية للنظر فيها على النحو الالزم واتخاذ مزيد من اxجراءات بشأنها.

التي  الخطية  والردود  والخامس  الرابع  الدوريين  للتقريرين  الجامع  التقرير  ُيتاح  بأن  أيض�  اللجنة  وتوصي   -٦٩
منها  بطرق  البلد،  بلغات  واسع  نطاق  على  الختامية)  الصلة (المالحظات  ذات  والتوصيات  الطرف  الدولة  قدمتها 
ومجموعات  اxعالم  ووسائل  المدني  المجتمع  ومنظمات  العامة  لجمهور  الحصر،  ال  المثال  سبيل  على  اxنترنت 
بها  الملحقة  االختيارية  والبروتوكوالت  االتفاقية  بشأن  النقاش  إثارة  بغية  وا<طفال،  المهنية  والفئات  الشباب 

والتوعية بها وتنفيذها ورصدها.

الم- التقرير المقبل

ُتدرج  وأن   ٢٠١٩ حزيران/يونيه   ٢٢ بحلول  السادس  الدوري  تقريرها  تقدم  أن  إلى  الطرف  الدولة  اللجنة  تدعو   -٧٠
المنسقة  التوجيهية  للمبادئ  يمتثل  أن  للتقرير  وينبغي  الختامية.  المالحظات  هذه  متابعة  عن  معلومات  فيه 
٢٠١٠ (CRC/C/٥٨/Rev.٢ و ١ تشرين ا<ول/أكتوبر  لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في 

Corr.١)، وأّال يتجاوز عدد كلماته ٢٠٠ ٢١ كلمة (انظر قرار الجمعية العامة ٢٦٨/٦٨ المؤرخ ٩ نيسان/أبريل ٢٠١٤، الفقرة ١٦). 
وفي حالة تجاوز التقرير المقدم العدد المحدد للكلمات، سُيطلب إلى الدولة الطرف اختصاره وفق� للقرار المشار 
إليه أعاله. وفي حالة لم تتمكن الدولة الطرف من مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، ال يمكن ضمان ترجمة التقرير 

<غراض النظر فيه من جانب هيئة المعاهدة.

للشروط  وفق�  المستجدات  آخر  تتضمن  أساسية  وثيقة  تقديم  إلى  أيض�  الطرف  الدولة  اللجنة  وتدعو   -٧١
اعتمدها  التي  التقارير،  لتقديم  المنسقة  التوجيهية  المبادئ  في  الواردة  المشتركة  ا<ساسية  بالوثيقة  المتعلقة 
االجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق اxنسان في حزيران/يونيه ٢٠٠٦ (HRI/GEN/٢/Rev.٦، الفصل 
ا<ول). وال ينبغي أن يتجاوز عدد كلمات الوثيقة ا<ساسية ٤٠٠ ٤٢ كلمة، كما حددته الجمعية العامة في قرارها ٢٦٨/٦٨ 

(الفقرة ١٦).

ُتجمع  التي  البيانات  وتحلل  البيانات،  لجمع  ومركزي�  شامًال  نظام�  الطرف  الدولة  تنشئ  بأن  اللجنة  توصي   -٧
الستخدامها كأساس لتقييم التقدم المحرز والمساعدة في تصميم سياسات وبرامج لتنفيذ البروتوكول االختياري. 
االجتماعية  والخلفية  والقومي  اxثني  وا<صل  الجغرافي  والموقع  والجنس  السن  حسب  البيانات  تصنيف  وينبغي 
عدد  عن  بيانات  جمع  أيض�  وينبغي  االختياري.  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  تحليل  تسهيل  أجل  من  االقتصادية، 
المالحقات القضائية واxدانات، مصنفة حسب طبيعة الجريمة. وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف تعاونها التقني 

في ذلك الصدد مع جهات منها منظمة ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج ا<مم المتحدة اxنمائي.

رابعS- تدابير التنفيذ العامة

خطة العمل الوطنية

سيما  وال  االختياري،  البروتوكول  بتنفيذ  صلة  لها  شتى  وطنية  وخطط  استراتيجيات  وجود  اللجنة  تالحظ   -٨
االستراتيجية الوطنية لمنع االتجار بالبشر. ولكنها تشعر مع ذلك بالقلق إزاء عدم وجود اتساق أو تنسيق جيد فيما بين 

تلك االستراتيجيات، ما يؤثر في قدرة الدولة الطرف على التصدي لجميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري.

التي  المسائل  جميع  معالجة  إلى  تحديد�  تهدف  وطنية  عمل  خطة  الطرف  الدولة  تضع  بأن  اللجنة  توصي   -٩
يشملها البروتوكول االختياري، وبأن تضع أهداف� ومؤشرات واضحة وُتوفر الموارد البشرية والمالية المناسبة من أجل 
البروتوكول  أحكام  جميع  بتنفيذ  خاص�  اهتمام�  تولي  أن  لها  ينبغي  بذلك،  الطرف  الدولة  قيام  ولدى  تنفيذها. 
االختياري، مع مراعاة الوثائق الختامية التي اعتمدها المؤتمر العالمي لمكافحة االستغالل الجنسي لlطفال <غراض 

تجارية في ا<عوام ١٩٩٦ و٢٠٠١ و٢٠٠٨ في ستوكهولم، ويوكوهاما باليابان، وريو دي جانيرو بالبرازيل، على التوالي.

التنسيق والتقييم   

تالحظ اللجنة تقاسم عدة وزارات مسؤولية تنفيذ البروتوكول االختياري، واضطالع المجلس الوطني لشؤون   -١٠
ا<سرة والمجلس ا<على لشؤون ا<شخاص المعوقين بدور أيض� في ذلك الصدد، لكنها تشعر بالقلق إزاء االفتقار إلى 

آلية مخصصة تحديد� لتنسيق عملية تنفيذ البروتوكول االختياري وتقييمها.

توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف آلية تنسيق قادرة على االضطالع بالقيادة واxشراف العام الفعال على   -١١
وتنفيذها،  الطفل  حقوق  مجال  في  السياسات  بوضع  ُتعنى  التي  المختلفة  والوزارات  الوكاالت  بين  التنسيق  صعيد 

وبرصد تنفيذ البروتوكول االختياري.

النشر والتوعية   

يساور اللجنة القلق إزاء االفتقار إلى أنشطة منهجية وشاملة لنشر البروتوكول االختياري بحد ذاته والتوعية   -١٢
به، <ن ذلك ُيسهم في تدّني مستوى فهم الجرائم المشمولة به بين الناس عامة وا<طفال والفئات المهنية العاملة 
مع ا<طفال ومن أجلهم. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء استمرار التستر على جرائم بيع ا<طفال واستغاللهم في 
البغاء وفي المواد اxباحية والتكتم عنها إلى حد بعيد، نظر� إلى الحساسية االجتماعية الثقافية التي تحيط بها في 

الدولة الطرف.

توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها لنشر أحكام البرتوكول االختياري على نطاق واسع بين الناس   -١٣
عامة، بمن فيهم ا<طفال - بطريقة مواتية لهم - وأسرهم ومجتمعاتهم المحلية. وينبغي للدولة الطرف أيض� ما 

يلي:

وضع برامج تثقيفية مراعية لنوع الجنس بشأن التدابير والمساعدة وآليات اxبالغ الرامية إلى منع  (أ)   
مع  وثيق  بتعاون  وذلك  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  للجرائم  ضحايا  ا<طفال  وقوع 

المجتمعات المحلية وا<طفال الضحايا؛

االبتدائي  التعليم  مناهج  في  منظمة  بصورة  االختياري  بالبروتوكول  المتصلة  المسائل  إدراج  (ب)   
والثانوي؛

الشرطة  أفراد  سيما  وال  الصلة،  ذات  المهنية  الفئات  جميع  بين  االختياري  البروتوكول  نشر  (ج)    
الوطني  المجلس  وأعضاء  االجتماعيين  وا<خصائيين  اxعالم  وممثلي  العاّمين  والمدعين  والقضاة 

لشؤون ا<سرة والوزارات المعنية.

التدريب

ترحب اللجنة بأنشطة التدريب في مجال االتجار بالبشر التي ُنّظمت للقضاة والمدعين العاّمين بالتعاون مع   -١٤
في  الرسمية  الحدودية  النقاط  في  العاملين  الموظفين  وبتدريب  حكومية،  غير  ومنظمات  دولية  حكومية  منظمات 
كافية  غير  تزال  ال  االختياري  البروتوكول  على  التدريب  أنشطة  <ن  بالقلق  تشعر  لكنها  االتجار،  ضحايا  تحديد  مجال 

بشكل عام وال تصل إلى جميع المهنيين العاملين مع ا<طفال ومن أجلهم.

المشمولة  المجاالت  جميع  على  التخصصات  متعددة  تدريب  برامج  الطرف  الدولة  تضع  بأن  اللجنة  توصي   -١٥
المصلحة.  أصحاب  من  وغيرها  المحلية  المجتمعات  مشاركة  على  تقوم  عملية  طريق  عن  االختياري  بالبروتوكول 
ومن  ا<طفال  مع  يعملون  وأفراد  ومؤسسات  مهنية  فئات  من  الشأن  أصحاب  لجميع  التدريب  هذا  إتاحة  وينبغي 
أجلهم. وتوصي اللجنة كذلك بأن تكفل الدولة الطرف إجراء تقييم منهجي لجميع برامج التدريب على البروتوكول 

االختياري بغية تعزيز تأثيرها ومدى أهميتها.

تخصيص الموارد   

للخطط  الالزمة  الموارد  توفر  لضمان  سنوية  منح�  يخصص  العامة  الموازنة  قانون  أن  اللجنة  تالحظ   -١٦
الميزانية  مخصصات  عن  معلومات  وجود  لعدم  تأسف  لكنها  الطفل،  بحقوق  المتعلقة  الوطنية  واالستراتيجيات 

المرصودة بوضوح <نشطة مصممة تحديد� لتنفيذ البروتوكول االختياري من قبل الوزارات المعنية.

بطرق  االختياري،  البروتوكول  لتنفيذ  واضحة  ميزانية  مخصصات  الطرف  الدولة  تحدد  بأن  اللجنة  توصي   -١٧
منها رصد مخصصات من الميزانية العادية للموارد البشرية والتقنية والمالية الالزمة لوضع برامج تتصل بأحكام 
البروتوكول االختياري، وال سيما في مجال التحقيقات الجنائية والمساعدة القانونية والتعافي البدني والنفسي 

للضحايا.

منع بيع اoطفال واستغاللهم في البغاء وفي المواد اsباحية (الفقرتان 1   -Sخامس
و2 من المادة 9)

التدابير المعتمدة لمنع وقوع الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول االختياري

خاص  وبشكل  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  لمنع  ات³ِخذت  التدابير  بعض  أن  اللجنة  تالحظ   -١٨
لمنع وصول ا<طفال إلى المواد اxباحية على اxنترنت، لكنها تشعر بالقلق الستمرار النقص في التدابير الوقائية 
ا<سباب  تحديد  إلى  الهادفة  التدابير  عن  فضًال  جنسي�،  ا<طفال  الستغالل  التصدي  أجل  من  ا<هداف  المحددة 
خاصة،  وبصورة  لها.  والتصدي  الجرائم  تلك  وحجم  االختياري  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  لجميع  الجذرية 

تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ)        عدم تقديم تعريف أو قائمة معايير لتحديد فئة "ا<سر المعرضة" للعنف المنزلي، على الرغم من   
أن وزارة التنمية االجتماعية وضعت قاعدة بيانات بها؛

(ب)    عدم كفاية التدابير المتخذة لمكافحة التمييز والعنف القائمين على نوع الجنس، اللذين يشّكالن   
عامَلين رئيسيين في بيع ا<طفال واستغاللهم في البغاء وفي المواد اxباحية. وفي هذا الصدد، 
تعرب اللجنة عن قلق شديد إزاء حجم التمييز والعنف الممارسين ضد الفتيات في الدولة الطرف؛

(ج)      النقص الكبير فيما ُنّفذ أثناء الفترة المشمولة بالتقرير من أنشطة محددة تستهدف ا<طفال في   
أوضاع هشة، مثل ا<طفال الالجئين المعرضين بشكل خاص لالستغالل الجنسي واالتجار.

توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف نهج� شامًال ومحدد ا<هداف يتصدى لlسباب الجذرية للجرائم   -١٩
اللجنة  تحث  خاصة،  وبصورة  هشاشة.  ا<وضاع  أكثر  في  ا<طفال  على  ويركز  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة 

الدولة الطرف على ما يلي:

(أ)         تعزيز استراتيجيات الحد من الفقر وتدابير الحماية االجتماعية الداعمة لlسر المحرومة والمهمشة،   
دعم  أجل  من  ا<طفال،  حول  تتمحور  التي  المبكر  التدخل  برامج  لتنفيذ  معايير  وضع  طريق  عن 

الوالدين لالضطالع على نحو أفضل بمسؤولياتهم في رعاية ا<طفال وحمايتهم؛

(ب)    اجتثاث التمييز والعنف القائمين على نوع الجنس، وبشكل خاص إلغاء ما ال يزال نافذ� من قوانين   
تمّيز ضد النساء والفتيات، وتجريم جميع أشكال العنف المنزلي، بما فيها االغتصاب الزوجي، دون 

مزيد من اxبطاء؛

عامة،  توعية  برامج  وتنفيذ  االختياري  بالبروتوكول  المشمـولة  للجـرائم  الجـذرية  لlسبـاب  التصـدي  (ج)       
خاص  بشكل  المعرضين  ضعف�  ا<طفال  أشد  هوية  تحديد  أجل  من  عامة،  حوارات  عن  فضًال 
للوقوع ضحايا للجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري، بمن فيهم ا<طفال الذين يعيشون في 
فقر وا<طفال المهاجرون والالجئون ومجهولو النسب، وحمايتهم وتزويدهم بما يلزم من دعم 

ومساعدة؛

(د)     تعزيز الوعي بالقواعد والمفاهيم االجتماعية المتعلقة باستغالل ا<طفال في البغاء وفي المواد   
اxباحية وفهمها بغية تغيير مواقف ا<شخاص الذين يطلبون الخدمات الجنسية وسلوكهم.

بيع اoطفال

تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء انتشار ممارسة الزواج المبكر والقسري على نطاق واسع في الدولة الطرف،   -٢٠
وهي ممارسة تصل أحيان� إلى حد بيع ا<طفال. وتشعر اللجنة بقلق خاص أيض� إزاء التقارير التي تتحدث عن فتيات 
زواج  يسمى  ما  أجل  من  ا<ردن  إلى  ُيرَسلن  العمر،  من  عشرة  الحادية  تتجاوز  لم  من  منهن  صغيرات،  عراقيات 
المتعة، وهو زواج ينتهي بعد مدة محددة مسبق� تتلقى فيه ا<سرة مبلغ� مالي� مقابل الفتاة ويتمكن "الزوج" من 
عصابات  في  قسر�  أقحموهن  الفتيات  هؤالء  بعض  "أزواج"  بأن  أيض�  التقارير  وتفيد  جنسي�.  واستغاللها  إيذائها 

االتجار بالبشر. 

للحظر  الفعال  التطبيق  لضمان  وفورية  صارمة  تدابير  اعتماد  على  بقوة  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢١
القانوني لزواج ا<طفال. وبصورة خاصة، ينبغي للدولة الطرف ما يلي:

(أ)       ضمان مساءلة جميع الضالعـين فـي بيـع الفتيـات <غـراض الـزواج القســــري واxيــذاء الجنســـــــي   
واالستغالل الجنسي، وإنزال عقوبات بهم تتناسب مع جسامة الجريمة؛

(ب)     وضع نظام فعال وتنفيذه بالتعاون مع بلدان الجوار من أجل منع بيع الفتيات <غراض الزواج المبكر   
أو القسري.

أطفال السياحة بدافع ممارسة الجنس مع 

إجراءات  أو  تشريعات  أي  اعتماد  لعدم  تأسف  لكنها   ،(١٩٩٨ لعام   ٢٠ السياحة (رقم  قانون  اللجنة  تالحظ   -٢٢
محددة من أجل منع ظاهرة السياحة بدافع ممارسة الجنس مع أطفال، ا¦خذة في الزيادة في الدولة الطرف، 

ومكافحتها بشكل كامل.

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان اتخاذ تدابير فاعلة من أجل منع السياحة بدافع ممارسة الجنس   -٢٣
على  الدعوة  مجال  في  أنشطة  تنّفذ  أن  أيض�  الطرف  للدولة  وينبغي  فعالة.  بصورة  ومكافحتها  ا<طفال  مع 
تنشر  وأن  ا<طفال،  مع  الجنس  ممارسة  بدافع  السياحة  عن  الناجمة  الضارة  ا¦ثار  لتبيان  السياحة  صناعة  صعيد 
تشجع  وأن  السياحة،  ووكاالت  السفر  وكالء  أوساط  في  واسع  نطاق  على  السياحة  <خالقيات  العالمية  المدونة 

تلك الشركات على توقيع مدونة قواعد السلوك لحماية ا<طفال من االستغالل الجنسي في السفر والسياحة.

حظر بيع اoطفال واستغاللهم في المواد اsباحية وفي البغاء، والمسائل   -Sسادس
ذات الصلة (المادة 3، والفقرتان 2 و3 من المادة 4، والمواد 5 و6 و7)

أو الجزائية القائمة القوانين واللوائح الجنائية 

بعض  إدراج  رغم  بعد،  بالكامل  االختياري  للبروتوكول  تمتثل  لم  الطرف  الدولة  أن  بقلق  اللجنة  تالحظ   -٢٤
جسم  بأعضاء  االنتفاع  وقانون   ٢٠٠٩ لعام   ٩ رقم  بالبشر  االتجار  منع  قانون  مثل  الوطنية،  القوانين  في  أحكامه 

اxنسان رقم ٢٣ لعام ١٩٧٧. وبصورة خاصة، تالحظ اللجنة بقلق ما يلي:

ـ³ن قانــون العقــــوبات تعريف� واضــــح� لجريمة استغالل ا<طفال في البغاء، أو عقوبات  (أ)       عدم تضمـ  
تتناسب مع جسامة الجريمة؛

في  ا<طفال  استغالل  على  تنطبق  التي  العقوبات،  قانون  من   ٣١٠ المادة  في  ازدرائية  عبارات  ورود  (ب)     
بفساد  "المعروفات  من  اعُتبرن  إن  للفتيات  الجنسي  االستغالل  لتبرير  ُتستخدم  أن  يمكن  البغاء، 

ا<خالق"؛

الحيازة  تجريم  أو  اxباحية  المواد  في  ا<طفال  استغالل  جريمة  إلى  محدد  بشكل  اxشارة  عدم  (ج)      
المواد  ببيع  تتعلق  التي  العقوبات  قانون  من   ٣١٩ المادة  في  بأطفال  تتعلق  إباحية  لمواد  الخاصة 

البذيئة أو المفِسدة لlخالق وتوزيعها؛

(د)     عدم تطرق تشريعات الدولة الطرف إلى جميع أشكال بيع ا<طفال الواردة في المادتين ٢ و٣ من   
البروتوكول االختياري، وهي جريمة مشابهة لالتجار با<شخاص لكنها ليست متطابقة معها.

البرتوكول  من  و٣   ٢ للمادتين  بالكامل  ليمتثل  العقوبات  قانون  تنقح  أن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢٥
االختياري. وبصورة خاصة، ينبغي للدولة الطرف ما يلي:

من  ٢(ب)  المادة  عليه  نصت  كما  البغاء  في  ا<طفال  الستغالل  تعريف�  العقوبات  قانون  تضمين  (أ)       
البروتوكول االختياري، وضمان أن القانون ينص على عقوبات مناسبة للجريمة ويفرضها؛

(ب)     إزالة جميع ا<حكام االزدرائية من قانون العقوبات دون إبطاء، وضمان أن القانون ينص على عقوبات   
تتناسب مع جسامة الجريمة وال يتيح أي أعذار لمرتكبي الجرائم؛

تتعلق  التي  اxباحية  المواد  حيازة  مجرد  تجريم  وضمان  العقوبات،  قانون  من   ٣١٩ المادة  تعديل  (ج)      
بأطفال؛

(د)       تعريف جميع أشكال بيع ا<طفال وتجريمها على النحو السليم.  

المالحقة القضائية

يساور اللجنة قلق بالغ إزاء التقارير العديدة التي تفيد بإجبار الفتيات الالجئات السوريات على البغاء.  -٢٦

في  البغاء  على  ُأجبرن  الالتي  الفتيات  xنقاذ  فاعلية  أكثر  تدابير  اتخاذ  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢٧
تقريرها  في  تورد  أن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  وتحث  العدالة.  إلى  الجرائم  هذه  مرتكبي  وإحالة  الطرف  الدولة 
ولوحقوا  عليهم  القبض  ُألقي  الذين  ا<شخاص  عدد  عن  تفصيلية  معلومات  االتفاقية  بموجب  المقدم  المقبل 

قضائي� وُأحيلوا إلى العدالة وأدينوا، فضًال عن العقوبات التي ُأنِزلت بهم.

مسؤولية اoشخاص االعتباريين 

االتجار  منع  قانون  من   ١١ المادة  بموجب  االعتباريين  ا<شخاص  بمسؤولية  تعترف  الدولة  أن  اللجنة  تالحظ   -٢٨
بالبشر رقم ٩ لعام ٢٠٠٩، لكن القلق يساورها <ن القوانين ال تنص صراحة على مسؤولية ا<شخاص االعتباريين في 

الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري.

ن الدولة الطرف مسؤولية ا<شخاص االعتباريين الضالعين في أي جرائم مشمولة  توصي اللجنة بأن ُتضمِّ  -٢٩
الجرائم  خطورة  مع  تتناسب  قانونية  عقوبات  تفرض  وأن  صريح،  بشكل  التشريعات  في  االختياري  بالبروتوكول 

المرتَكبة.

الوالية القضائية خارج اsقليم وتسليم المجرمين

تعرب اللجنة عن القلق <ن تشريعات الدولة الطرف ال تزال غير واضحة بشأن فرض واليتها القضائية خارج   -٣٠
الذين  ا<شخاص  تسليم  وإمكانية  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  بجميع  يتعلق  فيما  إقليمها 

يرتكبون جرائم يشملها البروتوكول االختياري.

القضائية  واليتها  فرض  من  نها  تمكِّ المحلية  تشريعاتها  أن  ضمان  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣١
وممارستها خارج إقليمها فيما يتعلق بجميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري. وتوصي اللجنة أيض� بأن 
تستخدم الدولة المادة ٥ من البروتوكول االختياري أساس� قانوني� لتسليم المجرمين في حال عدم وجود اتفاق 

ثنائي.

سابعS- حماية حقوق اoطفال الضحايا (المادة 8، والفقرتان 3 و4 من المادة 9)

التدابير المعتمدة لحماية حقوق اoطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول 
االختياري ومصالحهم

استخدام  تجيز  التي  الجزائية  المحاكمات  أصول  قانون  من   ١٥٩ المادة  أحكام  إلى  بإيجابية  اللجنة  تنظر   -٣٢
اللجنة  لكن  بشهادتهم.  اxدالء  عند  العمر  من  عشرة  الثامنة  يكملوا  لم  الذين  للشهود  حمايًة  الحديثة  التقنية 
تشعر بالقلق إزاء عدم تزويد ا<طفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري بمساعدة قضائية مجانية 

أو دعم من أخصائيين نفسيين واجتماعيين معنيين با<طفال أثناء إجراءات العدالة الجنائية.

في ضوء الفقرة ٣ من المادة ٩ في البروتوكول االختياري، تحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة حماية   -٣٣
وبصورة  عليها.  والشهود  االختياري  البروتوكول  بموجب  المحظورة  الجرائم  ضحايا  لlطفال  كاملة  تشريعية 

خاصة، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

وحماية  والمحاكمة  التحقيق  إجراءات  طيلة  لهم  مراعية  بطريقة  الضحايا  ا<طفال  معاملة  (أ)      
خصوصيتهم؛

واجتماعيين  نفسيين  أخصائيين  من  ودعم  مجانية  قانونية  بمساعدة  الضحايا  ا<طفال  تزويد  (ب)    
معنيين با<طفال أثناء إجراءات العدالة الجنائية؛

وجلسات  القضائية  والمالحقة  التحقيق  أثناء  عليه  والمدعى  الطفل  بين  المباشر  االتصال  تجنب  (ج)      
لعمليات  الفعلي  االستخدام  لضمان  والمالية  والتقنية  البشرية  الموارد  كل  وتوفير  االستماع، 

التحقيق السرية؛

(د)      اتخاذ تدابير قانونية وعملية لكفالة حماية ا<طفال الشهود من ا<عمال االنتقامية.  

تعافي الضحايا وإعادة إدماجهم

غير  المنظمات  اتخذتها  التي  والتدابير   ٢٠٠٧ الثاني/يناير  كانون  في  ا<سري  الوفاق  دار  افتتاح  اللجنة  تالحظ   -٣٤
الحكومية التي سلط تقرير الدولة الطرف الضوء عليها، لكنها تأسف لعدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة 
وتدابير  والنفسي،  البدني  والتعافي  االجتماعي  اxدماج  إعادة  في  المساعدة  صعيد  على  الدولة  مستوى  على 
تيسير الحصول على المعلومات ذات الصلة بهذه الخدمات. وعالوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء النقص في 
إيداع  إلى  يؤدي  ما  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  لضحايا  المخصصة  المباشر  المأوى  خدمات  توفير 

الضحايا ا<طفال في مرافق االحتجاز.

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:  -٣٥

دون  االحتجاز  مرافق  من  االختياري  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  ضحايا  ا<طفال  جميع  إخراج  (أ)       
إبطاء؛

ومساعدة  مالئم  بمأوى  االختياري  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  ضحايا  ا<طفال  تزويد  ضمان  (ب)     
مالئمة من أجل إعادة إدماجهم االجتماعي وتعافيهم البدني والنفسي؛

(ج)      طلب المساعدة التقنية من اليونيسيف والمنظمة الدولية للهجرة في تنفيذ هذه التوصيات.  

ثامنS- المساعدة والتعاون على الصعيد الدولي (المادة 10)

االتفاقات المتعددة اoطراف والثنائية واsقليمية

تواصل  أن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تشجع  االختياري،  البروتوكول  من   ١٠ المادة  من   ١ الفقرة  ضوء  في   -٣٦
تعزيز التعاون الدولي عن طريق ترتيبات متعددة ا<طراف وإقليمية وثنائية، وبخاصة مع بلدان الجوار، بوسائل منها 
المشمولة  الجرائم  منع  على  القدرة  زيادة  بغية  الترتيبات،  هذه  وتنفيذ  لتنفيذ  الالزمة  وا¦ليات  اxجراءات  تعزيز 

بالبروتوكول االختياري والكشف عنها والتحقيق فيها ومالحقة المسؤولين عن أي منها قضائي� ومعاقبتهم.

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعاونها مع وكاالت ا<مم المتحدة وبرامجها، مثل منظمة   -٣٧
إلى  تهدف  تدابير  وتنفيذ  وضع  في  الحكومية،  غير  المنظمات  عن  فضًال  للطفولة (اليونيسيف)،  المتحدة  ا<مم 

تنفيذ البروتوكول االختياري بصورة فعالة.

تاسعS- المتابعة والنشر

التوصيات،  لهذه  الكامل  التنفيذ  لضمان  الالزمة  التدابير  جميع  الطرف  الدولة  تتخذ  بأن  اللجنة  توصي   -٣٨
بوسائل منها إحالتها إلى الملك والوزارات الحكومية المعنية والبرلمان والسلطات الوطنية والمحلية، فضًال عن 

المحكمة العليا، للنظر فيها على النحو الالزم واتخاذ مزيد من اxجراءات بشأنها.

الطرف  الدولة  قدمتها  التي  الخطية  والردوُد  التقريُر  واسع  نطاق  على  ُيتاح  بأن  اللجنة  وتوصي   -٣٩
والمالحظات الختامية ذات الصلة التي اعتمدتها اللجنة، بما في ذلك عن طريق اxنترنت، للناس عامة ولمنظمات 
المجتمع المدني ومجموعات الشباب والفئات المهنية وا<طفال، بغية إثارة النقاش بشأن البروتوكول االختياري 

والتوعية به وتنفيذه ورصده.

عاشر�- التقرير المقبل

عمًال بالفقرة ٢ من المادة ١٢ من البروتوكول االختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تورد مزيد� من   -٤٠
المعلومات عن تنفيذ البروتوكول االختياري في تقريرها الدوري المقبل الذي سُيقدم عمًال بالمادة ٤٤ من اتفاقية 

حقوق الطفل.

ثالثS-  تدابير التنفيذ العامة

التنسيق

وزارة  وأن  االختياري  البروتوكول  تنفيذ  عن  الرئيسية  المسؤولية  تتحمل  الدفاع  وزارة  أن  اللجنة  تالحظ   -٥
مكلفة  هيئة  وجود  عدم  إزاء  يساورها  القلق  ولكن  الصدد،  ذلك  في  أيض�  المسؤولية  من  شيئ�  تتحّمل  الداخلية 

بتنسيق التنفيذ الشامل والفعال للبروتوكول االختياري في عموم الدولة الطرف.

البروتوكول  تنفيذ  عن  الكلية  بالمسؤولية  ُيكلف  حكومي  كيان  تعيين  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٦
االختياري، وعلى إنشاء آلية مؤسسية لتنسيق تنفيذ البروتوكول االختياري على نحو فعال فيما بين الوزارات وغيرها 

من الكيانات الحكومية والشركاء الحكوميين.

تخصيص الموارد

تأسف  لكنها  لالجئين،  المساعدة  تقديم  أجل  من  ضخمة  موارد  تنفق  الطرف  الدولة  أن  اللجنة  تالحظ   -٧
لعدم توفر معلومات عن مخصصات الميزانية المرصودة لتنفيذ البروتوكول االختياري.

توصي اللجنة بأن ترصد الدولة الطرف مخصصات ميزانية كافية لتنفيذ البروتوكول االختياري على وجه   -٨
التحديد.

النشر والتوعية

المصلحة  أصحاب  على  وتوزيعه  الرسمية  الجريدة  في  االختياري  البروتوكول  نشر  اللجنة  تالحظ   -٩
المتخذة  التدابير  كفاية  لعدم  تأسف  لكنها  االختياري،  البروتوكول  يشملها  التي  المجاالت  في  المتخصصين 
للجرائم  ضحايا  ا<طفال  وقوع  إلى  تؤدي  قد  التي  وا<خطار  اxبالغ،  آليات  سيما  وال  وأحكامه،  بمبادئه  للتوعية 

المشمولة بالبروتوكول االختياري، وهو ما اعترفت به الدولة الطرف نفسها.

توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف نشر مبادئ البروتوكول االختياري وأحكامه على نطاق واسع بين   -١٠
الناس عامة وبين ا<طفال وأسرهم.

التدريب

ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لوضع برامج لتدريب أفراد القوات المسلحة والشرطة،   -١١
وxذكاء الوعي بحقوق اxنسان والقانون الدولي اxنساني بين أفراد قواتها ا<منية. لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم 

تلقي فئات أخرى من المهنيين ذوي الصلة تدريب� مناسب� على أحكام البروتوكول االختياري.

ا<طفال،  بشؤون  ُيعنون  الذين  للمهنيين  االختياري  البروتوكول  أحكام  على  تدريب  بتوفير  اللجنة  توصي   -١٢
والقضاة  والمحامين  والشرطة  الدولية  السالم  حفظ  قوات  وأفراد  الهجرة  وسلطات  المعلمين  سيما  وال 

والعاملين في المجال الطبي وا<خصائيين االجتماعيين والصحفيين.

البيانات

بنزاعات  متأثرة  بلدان  من  قادمين  الطرف  الدولة  في  الالجئين  ا<طفال  من  كبير  عدد  وجود  إلى  نظر�   -١٣
مسلحة، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود نظام مركزي لجمع البيانات من أجل تحديد هوية وتسجيل جميع 
ا<طفال الالجئين في ا<راضي الخاضعة لوالية الدولة الطرف القضائية الذين ُيحتمل أن يكونوا ُجندوا في أعمال 

عدائية في الخارج أو اسُتخدموا فيها.

هوية  وتحديد  تسجيل  أجل  من  البيانات  لجمع  مركزي�  نظام�  الطرف  الدولة  تنشئ  بأن  اللجنة  توصي   -١٤
أو  الخارج  في  عدائية  أعمال  في  ُجندوا  يكونوا  أن  ُيحتمل  الذين  القضائية  لواليتها  الخاضعين  ا<طفال  جميع 
اسُتخدموا فيها. وتوصي اللجنة أيض� بأن تضمن الدولة الطرف جمع� سليم� للبيانات الخاصة با<طفال الالجئين 
أمور  جملة  حسب  البيانات  جميع  تصنيف  وينبغي  الممارسات.  هذه  لمثل  ضحايا  وقعوا  الذين  اللجوء  وملتمسي 
الزمنية  المدة  عن  فضًال  االقتصادية،  االجتماعية  والخلفية  اxثني  وا<صل  والجنسية  والسن  الجنس  منها 

الستخدام الطفل.

رابعS- الوقاية

التجنيد الطوعي

تالحظ اللجنة عدم وجود متطوعين في القوات المسلحة في الدولة الطرف. ولكنها تعرب عن قلقها   -١٥
إزاء المادة ٢/١٢ من قانون ا<من العام التي تجيز تعيين ا<شخاص الذين يزيد عمرهم عن السابعة عشرة ضباط� 

في ا<من العام.

ثمانية  إلى  وترفعه  العام  ا<من  لضباط  الطوعي  التجنيد  سن  الطرف  الدولة  تراجع  بأن  اللجنة  توصي   -١٦
عشرة سنة من أجل تعزيز حماية ا<طفال وتدعيمها عن طريق اعتماد معيار قانوني أعلى بشكل عام.

التثقيف في مجاَلي حقوق اsنسان والسالم

ومفاهيم  السالم  مجاَلي  في  التثقيف  xدماج  الطرف  الدولة  تتخذها  التي  بالمبادرات  اللجنة  ترحب   -١٧
اxنسان  حقوق  مجاَلي  في  التثقيف  إدراج  لعدم  تأسف  لكنها  المدرسية.  المناهج  في  اxنساني  الدولي  القانون 
والسالم، وكذلك المعرفة بالبروتوكول االختياري، كجزء إلزامي في مناهج التعليم االبتدائي والثانوي وفي برامج 

تدريب المعلمين.

توصي اللجنة بأن تدمج الدولة الطرف التثقيف اxلزامي في مجاَلي حقوق اxنسان والسالم في مناهج   -١٨
جميع المدارس، بما فيها المدارس العسكرية، مع اxشارة بشكل خاص إلى البروتوكول االختياري.

خامسSً- الحظر والمسائل ذات الصلة

التشريعات واللوائح الجنائية النافذة

تالحظ اللجنة تعليق االستدعاء إلى الخدمة الوطنية حتى إشعار الحق، لكنها تعرب عن القلق إزاء التباين   -١٩
السن  تتراوح  إذ  الطرف،  الدولة  تشريعات  عليه  تنص  كما  المسلحة  القوات  في  اxلزامي  للتجنيد  الدنيا  السن  في 
المسلحة  القوات  لتجنيد  صريحين  وتجريم  حظر  وجود  لعدم  أيض�  القلق  اللجنة  ويساور  سنة.  و١٨   ١٥ بين  الدنيا 
الشركات  ولتشغيل  العدائية،  ا<عمال  في  واستخدامهم  ا<طفاَل  للدولة  التابعة  غير  المسلحة  والجماعات 
ا<منية الخاصة ا<طفاَل واستخدامهم. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك <ن التشريعات في الدولة الطرف ال تحدد 
للمحكمة  ا<ساسي  روما  نظام  في  طرف  ا<ردن  أن  مع  حرب،  جريمة  بوصفه  سنة   ١٥ سن  دون  ا<طفال  تجنيد 

الجنائية الدولية.

تحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء مراجعة شاملة لتشريعاتها من أجل مواءمتها بالكامل مع مبادئ   -٢٠
البروتوكول االختياري وأحكامه، وال سيما:

للدولة  التابعة  غير  المسلحة  والجماعات  المسلحة  القوات  لتجنيد  صريحين  وتجريم  حظر  فرض  (أ)       
ا<طفاَل  الخاصة  ا<منية  الشركات  ولتشغيل  العدائية،  ا<عمال  في  واستخدامهم  ا<طفاَل 

واستخدامهم؛

(ب)     ضمان أن جريمة التجنيد غير القانوني لlطفال على يد القوات المسلحة والجماعات المسلحة غير   
التابعة للدولة تنطبق في زمن السلم وزمن الحرب على السواء؛

(ج)      تحديد تجنيد ا<طفال دون سن ١٥ سنة بوصفها جريمَة حرب ومعاقبة مرتكبيها؛  

الخاصة  وا<منية  العسكرية  الشركات  على  ل¯شراف  محلية  تنظيمية  تشريعات  اعتماد  ضمان  (د)     
ومساءلتها، وتنفيذ هذه التشريعات.

تجنيد الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة اoطفاَل واستخدامها لهم

الالجئين  ا<طفال  السورية  المسلحة  الجماعات  بتجنيد  تفيد  التي  التقارير  إزاء  بالغ  قلق  عن  اللجنة  تعرب   -٢١
السوريين من مخيمات الالجئين في الدولة الطرف واستخدامهم في أدوار قتالية وأدوار داعمة في آن واحد.

تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع تدابير فعالة بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة من أجل   -٢٢
لتلك  وتحقيق�  المسلحة.  النزاعات  في  لُيستخدموا  مجاورة  بلدان  إلى  وإرسالهم  تجنيدهم  من  ا<طفال  حماية 
الغاية، ينبغي للدولة الطرف أن تنظم حمالت توعية بشأن وضع ا<طفال الذين ُيزج بهم في النزاعات المسلحة، 
مخيمات  في  يعيشون  الذين  للمراهقين  مالئمة  وترفيهية  تعليمية  أنشطة  توفير  أجل  من  جهودها  تكثف  وأن 

الالجئين كوسيلة تمنع على نحو فعال تجنيدهم على يد الجماعات المسلحة.

الوالية القضائية خارج اsقليم

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إنشاء والية قضائية خارج إقليمها وممارسة تلك الوالية فيما   -٢٣
الصلة  ذات  الدولية  الصكوك  أيض�  ذلك  في  تراعي  وأن  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  بجميع  يتعلق 

التي هي طرف فيها، بما فيها نظام روما ا<ساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

 

تسليم المجرمين

المشمولة  الجرائم  مرتكبي  لتسليم  المزدوج  التجريم  شرط  الطرف  الدولة  تلغي  بأن  اللجنة  توصي   -٢٤
ذات  الثنائية  وإجراءاتها  معاهداتها  جميع  في  بالكامل  الجرائم  هذه  إدماج  تضمن  وبأن  االختياري،  بالبروتوكول 

الصلة.

سادسS- الحماية والتعافي وإعادة اsدماج 

التدابير المتخذة لحماية حقوق اoطفال الضحايا

تعرب اللجنة عن القلق إزاء كثرة حاالت اxعادة القسرية والترحيل لlسر وا<طفال الفلسطينيين الفارين   -٢٥
من النزاع في الجمهورية العربية السورية على مدار السنوات الثالث الماضية.

الكاملة لlطفال الفلسطينيين وأسرهم الفارين  الحماية  الدولة الطرف على ضمان توفير  تحث اللجنة   -٢٦
الرفض  عدم  ذلك  في  بما  القسرية،  اxعادة  عدم  بمبدأ  الكامل  التقيد  وضمان  السورية،  العربية  الجمهورية  من 
من  وأسرهم  اللجوء  وملتمسي  الالجئين  ا<طفال  جميع  تمّكن  تضمن  أن  الطرف  للدولة  وينبغي  الحدود.  عند 

الحصول على إجراءات منصفة وفعالة لتحديد وضعهم، دون تمييز.

أجل التعافي البدني والنفسي وإعادة اsدماج االجتماعي تقديم المساعدة من 

لكنها  السوريين،  الالجئين  ا<طفال  إلى  الطرف  الدولة  تقدمها  التي  الهائلة  بالمساعدات  اللجنة  تعترف   -٢٧
أن  ُيحتمل  اللجوء الذين  وملتمسي  الالجئين  ا<طفال  هوية  لتحديد  كاٍف  اهتمام  إيالء  عدم  بالغ إزاء  بقلق  تشعر 
محدودية  إزاء  أيض�  قلق  اللجنة  ويساور  بالنزاع.  مرتبطة  صدمات  إلى  تعرضوا  أو  النزاع  في  شاركوا  يكونوا 
المساعدة على التعافي البدني والنفسي التي تلقاها ا<طفال السوريون الذين يعانون من ضيق شديد وإعاقات 
حسية أو ذهنية أو عقلية نتيجة تعرضهم للعنف والمحن المرتبطة بالحرب في الجمهورية العربية السورية أو 

مشاهدتهم لها. 

توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تدريب� منهجي� على التحديد المبكر لهوية ا<طفال الذين ُيحتمل   -٢٨
العاملين  وخاصة  أجلهم،  من  أو  ا<طفال  مع  العاملين  المهنيين  جميع  إلى  به  تأثروا  أو  النزاع  في  شاركوا  أنهم 
للدولة  وينبغي  والطب.  التعليم  مجالي  في  والعاملين  الجيش،  وأفراد  الهجرة،  ودوائر  الحدودية  النقاط  في 
أن  ُيحتمل  الذين  اللجوء  وملتمسي  الالجئين  ا<طفال  إلى  المقدمين  والدعم  المساعدة  تعزز  أن  أيض�  الطرف 
يكونوا شاركوا في النزاع أو تعرضوا إلى الصدمة والتشريد المرتبطين بالنزاع، وتزويدهم بدعم ومساعدة خاصة، 
بطرق منها طلب المساعدة من الشركاء الدوليين والوكاالت الدولية من أجل وضع برامج لتعافي هؤالء ا<طفال 

البدني والنفسي.

سابعS- المساعدة والتعاون الدوليان 

التعاون الدولي

الخاصة  والممثلة  ا<حمر  للصليب  الدولية  اللجنة  مع  تعاونها  الطرف  الدولة  تواصل  بأن  اللجنة  توصي   -٢٩
منظمة  مع  أكبر  بشكل  التعاون  إمكانية  في  تنظر  وأن  وتعززه،  المسلح  والنزاع  با<طفال  المعنية  العام  لlمين 

ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وغيرها من كيانات ا<مم المتحدة في تنفيذ البروتوكول االختياري.

ثامنS- المتابعة والنشر

التوصيات،  لهذه  الكامل  التنفيذ  لضمان  الالزمة  التدابير  جميع  الطرف  الدولة  تتخذ  بأن  اللجنة  توصي   -٣٠
بوسائل منها إحالتها إلى البرلمان والوزارات المعنية، بما فيها وزارة الدفاع، والمحكمة العليا والسلطات المحلية 

للنظر فيها على النحو الالزم واتخاذ مزيد من اxجراءات بشأنها.

وتوصي اللجنة بأن ُيتاح التقرير ا<ولي والردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف والمالحظات الختامية   -٣١
ولمنظمات  عامة  للناس  اxنترنت،  طريق  عن  ذلك  في  بما  واسع،  نطاق  على  اللجنة  اعتمدتها  التي  الصلة  ذات 
المجتمع المدني ومجموعات الشباب والفئات المهنية وا<طفال، بغية إثارة النقاش بشأن البروتوكول االختياري 

والتوعية به وتنفيذه ورصده.

تاسعS- التقرير المقبل

عمًال بالفقرة ٢ من المادة ٨ من البروتوكول االختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تورد مزيد� من   -٣٢
المعلومات عن تنفيذ البروتوكول االختياري وهذه المالحظات الختامية في تقريرها الدوري المقبل الذي سُيقدم 

عمًال بالمادة ٤٤ من اتفاقية حقوق الطفل.

(NCFA) تم النشر من قبل المجلس الوطني لشؤون ا<سرة
من خالل المساعدة الفنية والماليةالتي قدمتها منظمة ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسف)

اoردن : المالحظات الختامية
والتوصيات

اللجنة الدولية لحقوق الطفل

(١٥)

والبروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل والمعنية ببيع ا<طفال، واستغالل ا<طفال في البغاء، واستخدام 
ا<طفال في المواد اxباحية في اجتماعيها رقم ١٨٧٩ و١٨٧٨ (انظر CRC/C/SR. ١٨٧٩) اللذين تم عقدهما في ٢٧ أيار 

من عام ٢٠١٣، وتم اعتماده في االجتماع رقم ١٩٠١ الذي تم عقده في ١٣ حزيران من عام ٢٠١٤.

الرابع  الدوريين  للتقريرين  الجامع  بالتقرير  المتعلقة   - الختامية  والتوصيات  المالحظات  نشر  من  الغرض  إن 
بإشراك  والمتعلقة  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياريين  البروتوكولين  بموجب  ا<ولية  والتقارير  والخامس 
إنتاج  في  ا<طفال  واستخدام  البغاء،  في  ا<طفال  واستغالل  ا<طفال،  وبيع  المسلحة،  النزاعات  في  ا<طفال 
والبرلمانيون  الحكومية،  الوكاالت  ذلك  في  بما  المعنية  المؤسسات  جميع  أن  من  التأكد  هو  اxباحية -  المواد 
الموكل  الدور  يلعبون  وا<طفال  المدني،  والمجتمع  المتحدة،  ا<مم  ووكاالت  الحكومية،  غير  والمنظمات 
حياة  على  إيجابي  تأثير  بالتالي  لهم  وكان  الختامية،  والتوصيات  للمالحظات  الفعال  التنفيذ  ضمان  في  إليهم 
مجال  في  النظر  مسؤولية  المعنية  المؤسسات  وتتحمل  ا<ردن.  في  الطفل  حقوق  واوضاع  ا<طفال 
مسؤولياتهم، وخبراتهم، زمعارفهم، ولعب الدور المنوط بکل منهم من أجل ضمان تنفيذ هذه المالحظات 

والتوصيات الختامية.

اتفاقية حقوق الطفل
Distr.: Generalا<مم المتحدة

8 July 2014
Original: English

لجنة حقوق الطفل
المالحظات الختامية على التقرير المقدم من اoردن بموجب الفقرة 1 من المادة 12 من 
البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع اoطفال واستغالل اoطفال في 

البغاء وفي المواد اsباحية@

نظرت اللجنة في التقرير ا<ولي لlردن (CRC/C/OPSC/JOR/١) في جلستها ١٨٧٨ المعقودة في ٢٧ أيار/مايو   -١
 ١٣ في  المعقودة   ١٩٠١ جلستها  في  التالية  الختامية  المالحظات  واعتمدت   ،(١٨٧٨.CRC/C/SR الوثيقة  (انظر   ٢٠١٤

حزيران/يونيه ٢٠١٤.

أوًال- مقدمة

CRC/C/OPSC/-) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها ا<ولي وبردودها الخطية على قائمة القضايا  -٢
JOR/Q/١/Add.١). وتعرب عن تقديرها للحوار البّناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

وتذّكر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه المالحظات الختامية ينبغي أن ُتقرأ مقترنة بالمالحظات الختامية   -٣
والخامس  الرابع  للتقريرين  الجامع  الطرف  الدولة  بتقرير  يتعلق  فيما   ٢٠١٤ حزيران/يونيه   ١٣ في  اعُتمدت  التي 
البروتوكول  بموجب  المقدم  ا<ولي  وبتقريرها   ،(٤-٥/CRC/C/JOR/CO) الطفل  حقوق  اتفاقية  بموجب  المقدم 

.(١/CRC/C/OPAC/JOR/CO) االختياري بشأن اشتراك ا<طفال في المنازعات المسلحة

ثانيS- مالحظات عامة

الجوانب اsيجابية

ترحب اللجنة باعتماد قانون منع االتجار بالبشر رقم ٩ لعام ٢٠٠٩.  -٤

وترحب اللجنة كذلك بالتقدم المحرز في إنشاء المؤسسات واعتماد الخطط والبرامج الوطنية التي تيسر   -٥
تنفيذ البروتوكول االختياري، بما في ذلك:

إنشاء أفرقة وطنية لحماية ا<سرة؛ (أ)   

االستراتيجية الوطنية لمنع االتجار بالبشر التي أطِلقت في آذار/مارس ٢٠١٠؛ (ب)   

إنشاء وحدات مكافحة االتجار بالبشر. (ج)   

ثالثS- البيانات

جمع البيانات

 ،٢٠١٢ نيسان/أبريل  في  الجنائي  البحث  xدارة  تابعة  بالبشر  االتجار  لمكافحة  وحدة  إنشاء  اللجنة  تالحظ   -٦
وتكليفها بتسجيل جميع حاالت االتجار بالبشر وجميع البيانات ذات الصلة، وتالحظ توقيع مذكرة تفاهم لتدريب 
الدولة  إنشاء  عدم  إزاء  بالقلق  تشعر  لكنها  العاملين،  ا<طفال  عن  البيانات  جمع  وسائل  على  العمل  مفتشي 

الطرف نظام� لجمع البيانات عن جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري.

اتفاقية حقوق الطفل
Distr.: Generalا<مم المتحدة

7 July 2014
Arabic
Original: English

لجنة حقوق الطفل
المالحظات الختامية المتعلقة بالتقرير المقدم من اoردن بموجب الفقرة 1 من المادة 8 من 
البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك اoطفال في المنازعات المسلحة@

نظرت اللجنة في التقرير ا<ولي لlردن (CRC/C/OPAC/JOR/١) في جلستها ١٨٧٩ المعقودة في ٢٧ أيار/مايو   -١
٢٠١٣، واعتمدت المالحظات الختامية التالية في جلستها ١٩٠١ المعقودة في ١٣ حزيران/يونيه ٢٠١٤.

أوًال- مقدمة

CRC/C/OPAC/-) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها ا<ولي وردودها الخطية على قائمة المسائل  -٢
JOR/Q/١/Add.١). وُتعرب عن تقديرها للحوار البّناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

وتذّكر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه المالحظات الختامية ينبغي أن ُتقرأ مقترنة بالمالحظات الختامية   -٣
التي اعتمدتها اللجنة في ١٣ حزيران/يونيه ٢٠١٤ فيما يتعلق بتقرير الدولة الطرف الجامع للتقريرين الرابع والخامس 
البروتوكول  بموجب  المقدم  ا<ولي  وبالتقرير   ،(٤-٥/CRC/C/JOR/CO) الطفل  حقوق  اتفاقية  بموجب  المقدم 
CRC/C/OP-) باحيةxاالختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع ا<طفال واستغالل ا<طفال في البغاء وفي المواد ا

.(١/SC/JOR/CO

ثانيS-  مالحظات عامة

الجوانب اsيجابية

ترحب اللجنة بمختلف التدابير اxيجابية المتخذة في المجاالت المتصلة بتنفيذ البروتوكول االختياري، وال   -٤
سيما بما يلي:

(أ)      الجهود الهائلة التي تبذلها الدولة الطرف من أجل استيعاب آالف الالجئين السوريين، بمن فيهم   
بتكلفة  أو  مجان�  العامة  الخدمات  من  كثير  على  الحصول  من  وتمكينهم  أراضيها،  في  ا<طفال، 

زهيدة؛

(ب)     كون ا<ردن أول بلد في الشرق ا<وسط تقّيد بالمهلة التي حددتها اتفاقية حظر استعمال وتخزين   
وإنتاج ونقل ا<لغام المضادة لlفراد وتدمير تلك ا<لغام، وأعلن خلّوه من ا<لغام ا<رضية في عام 

٢٠١٢؛

(ج)     مبادرة أجيال السالم العالمية التي أطلقها ا<مير فيصل بن الحسين من ا<ردن عام ٢٠٠٧، وهدفها   
في  الناس  بين  للتقريب  الرياضة  استخدام  على  العالم  أنحاء  جميع  من  شابة  قيادات  تدريب 

المجتمعات التي تشهد نزاعات.

اتفاقية حقوق الطفل
Distr.: Generalا<مم المتحدة

7 July 2014
Arabic
Original: English

المملكة ا<ردنية الهاشمية
رقم اxيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية

(٢٠١٧/10/٥٢٩٨)
يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى 

مصنفه وال يعّبر هذا المصنف عن رأي دائرة المكتبة 
الوطنية أو أي جهة حكومية أخرى



التمهيد: المقدمـــة :

وقعت حكومة المملكة ا<ردنية الهاشمية على اتفاقية ا<مم المتحدة لحقوق الطفل بتاريخ ٢٩  آب من عام ١٩٩٠ 
وصادقت عليها بتاريخ ٢٤  أيار من عام ١٩٩١. وعليه تلتزم حكومة المملكة بتقديم تقرير دوري كل خمس سنوات 
إلى لجنة ا<مم المتحدة لحقوق الطفل في جنيف/ سويسرا، وقد نظرت هذه اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين 
الدوريين الرابع والخامس لlردن في اجتماعيها رقم ١٨٧٧ و١٨٧٨ (انظر CRC/C/SR.١٨٧٧ & ١٨٧٨) اللذين عقدا بتاريخ ٢٦ 
و ٢٧ أيار من عام ٢٠١٤، وتم اعتمادهما في اجتماعها رقم ١٩٠١ الذي عقد بتاريخ  ١٣ حزيران من عام ٢٠١٤، ودعت اللجنة 
أن  على   ،٢٠١٩ عام  من  حزيران   ٢٢ في  السادس  الدوري  تقريرها  تقديم  إلى  الهاشمية  ا<ردنية  المملكة  حكومة 
والخامس،  الرابع  الدوريين  للتقريرين  الختامية  المالحظات  بمتابعة  المتعلقة  المعلومات  التقرير  هذا  يتضمن 
باxضافة إلى ذلك نظرت اللجنة في التقارير ا<ولية لlردن في البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل والتي 
ببيع  المتعلقة  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري  والبروتوكول  المسلحة  النزاعات  في  ا<طفال  بإشراك  تتعلق 
ا<طفال، واستغالل ا<طفال في البغاء، واستخدام ا<طفال في إنتاج المواد اxباحية في اجتماعيها رقم ١٨٧٩ و١٨٧٨ 
(انظر CRC/C/SR.١٨٧٩) اللذين عقدا بتاريخ  ٢٧ أيار من عام ٢٠١٣، وتم اعتماده في اجتماع رقم ١٩٠١ الذي عقد بتاريخ ١٣ 
حزيران من عام ٢٠١٤، وقد أوصت اللجنة بأن تتخذ الدولة جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في 
المالحظات الختامية المتعلقة بالتقرير الدوري الجامع للتقريرين الرابع والخامس والبروتوكولين االختياريين تنفيذا 
من  المزيد  واتخاذ  المالئم  النحو  على  فيها  للنظر  المعنية  الجهات  إلى  إحالتها  منها  إجراءات  عدة  طريق  عن  تاما 

اxجراءات المتعلقة بها.

كما أوصت اللجنة  بنشر التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس والمالحظات والتوصيات الختامية على 
شبكة  طريق  عن  النشر  الحصر  ال  المثال  سبيل  على  تشمل  طرق  عبر  ذلك  يكون  وأن  الدولة،  بلغات  واسع  نطاق 
الشباب،  ومجموعات  اxعالم،  ووسائل  والمنظمات،  المدني  وللمجتمع  الجمهور،  لعامة  واxتاحة  االنترنت، 
عليهما،  والتعرف  االختياريين،  وبروتوكوليها  االتفاقية  مناقشة  أجل  من  وا<طفال،  المهنية،  والمجموعات 

وتنفيذهما ورصدهما.

اهداف  تحقيق  الى  الرامية  الجهود  بمتابعة   (NCFA) ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  قانون  عليه  نص  لما  ووفقا 
االردنية  المملكة  صادقت  التي  والشباب  واالطفال  والمراة  االسرة  بشؤون  المتعلقة  الدولية  واالتفاقيات  المواثيق 
والتوصيات  المالحظات  تنفيذ  متابعة   وضمان  الطفل  حقوق  التفاقية  الدورية  التقارير  بإعداد  عليها،   الهاشمية 
تنفيذ  لمتابعة  شاملة  عمل  خطة  بوضع  المجلس  قام  الدولية،   الطفل  حقوق  لجنة  عن  الصادرة  الختامية 
اxقليمي  المكتب  من  فنية  وبمساعدة  لlردن،   ا<خير  الدوري  بالتقرير  المتعلقة  الختامية  والتوصيات  المالحظات 
المتعلقة  الختامية  والتوصيات  المالحظات  آخر  حول  الوعي  لنشر  تشاورية  عملية  بدأت  ا<ردن،  في  لليونيسف 
بالتقرير الدوري الجامع للتقريرين الرابع والخامس لlردن، وتم وضع خطة عمل شاملة للمتابعة في ضوء توصيات 
لنشر  المتابعة  عمل  خطة  من  جزء�  الختامية  والتوصيات  المالحظات  يشمل  الذي  التقرير  هذا  ويعد  اللجنة. 

المالحظات والتوصيات الختامية على نطاق واسع في جميع أرجاء المملكة.

يلتزم المجلس الوطني لشؤون ا<سرة (NCFA) بنشر الوعي حول حقوق الطفل على نطاق واسع، وسوف يساعد 
الوطني  المجلس  سيتابع  كما  الهدف.  هذا  تحقيق  في  الختامية  والتوصيات  بالمالحظات  المختص  التقرير  هذا 

لشؤون ا<سرة، المالحظات والتوصيات الختامية التفاقية ا<مم المتحدة لحقوق الطفل وبروتوكوليها االختياريين 
المالحظات  توزيع  وسيتم   .٢٠١٩ عام  من  حزيران  شهر  في  تسليمه  المقرر  السادس  الدوري  التقرير  تقديم  قبل 
والمسؤولين،  والصحفيين،  البرلمانيين،  ذلك  في  بما  المعنيين،  جميع  على  واسع  نطاق  على  الختامية  والتوصيات 
الوزارات  مع  دقيقة  متابعة  إجراء  وسيتم  أنفسهم.  وا<طفال  العامة،  والجماهير  المدني،  والمجتمع  والقضاة، 
المعنية على المستوى الوطني وجميع اxدارات المعنية على مستوى المحافظات لضمان اتخاذ الخطوات الالزمة 

على المستوى الوطني من أجل تنفيذ المالحظات والتوصيات الختامية.

لما  اليونسيف  للطفولة/  المتحدة  االمم  لمنظمة  امتنانه  عن   (NCFA) ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  ويعرب 
قدمته من مساعدات فنية مفيدة جد� في المتابعة الفعالة للمالحظات والتوصيات الختامية لضمان بذل الجهات 
جميع   (NCFA) ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  يشكر  كما  الختامية.  والتوصيات  المالحظات  لتنفيذ  المعنية 

المعنيين على اهتمامهم ودعمهم لهذا الجهد لتكون المملكة االردنية الهاشمية بلدا صديقا للطفل .

وا� ولي التوفيق

أمين عام المجلس الوطني لشؤون ا<سرة
فاضل  محمد الحمود

لجنة حقوق الطفل

المالحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس ل7ردن@

جلستيها  في   (٤-٥/CRC/C/JOR) والخامس  الرابع  الدوريين  للتقريرين  الجامع  التقرير  في  اللجنة  نظرت   -١
 ١٩٠١ جلستها  في  واعتمدت،   ،٢٠١٤ أيار/مايو  و٢٧   ٢٦ في  المعقودتين  و١٨٧٨)،   ١٨٧٧.CRC/C/SR (انظر  و١٨٧٨   ١٨٧٧

المعقودة في ١٣ حزيران/يونيه ٢٠١٤، المالحظات الختامية التالية.

أوًال- مقدمة

CRC/C/-) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف التقرير الموحد الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس  -٢
حقوق  لحالة  أفضل  فهم�  أتاحت  التي   ،(١.Add/٤-٥/CRC/C/JOR/Q) القضايا قائمة  على  الخطية  والردود   (٤-٥/JOR
المتعدد  الطرف  الدولة  وفد  مع  دار  الذي  البناء  للحوار  تقديرها  عن  اللجنة  وُتعرب  الطرف.  الدولة  في  الطفل 

القطاعات.  

أحرزته ثانيS- تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي 

ترحب اللجنة باعتماد التدابير التشريعية التالية:  -٣

(أ)       قانون منع االتجار بالبشر رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩؛  

(ب)     قانون الحماية من العنف ا<سري رقم ٦ لسنة ٢٠٠٨؛  

(ج)      قانون حقوق ا<شخاص المعوقين رقم ٣١ لسنة ٢٠٠٧.  

وتالحظ اللجنة مع التقدير أيض� تصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية أو انضمامها إليها:  -٤

في  المسلحة  المنازعات  في  ا<طفال  اشتراك  بشأن  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري  البروتوكول  (أ)        
أيار/مايو ٢٠٠٧؛

(ب)     البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع ا<طفال واستغالل ا<طفال في البغاء وفي   
المواد اxباحية في كانون ا<ول/ديسمبر ٢٠٠٦؛

(ج)      اتفاقية حقوق ا<شخاص ذوي اxعاقة في آذار/مارس ٢٠٠٨؛  

التفاقية  المكمل  وا<طفال،  النساء  وبخاصة  با<شخاص،  االتجار  ومعاقبة  وقمع  منع  بروتوكول  (د)      
ا<مم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في حزيران/ يونيه ٢٠٠٩.

وترحب اللجنة أيض� بالتدابير المؤسسية والسياساتية التالية:  -٥

(أ)        االستراتيجية الوطنية لlشخاص ذوي اxعاقة (٢٠٠٧-٢٠١٥)؛  

(ب)     االستراتيجية الوطنية لمنع االتجار بالبشر التي ُأطِلقت في آذار/مارس ٢٠١٠؛  

(ج)     المؤشرات التي وضعها المجلس الوطني لشؤون ا<سرة الستخدامها كمبادئ توجيهية من أجل   
تعزيز القدرات في مجال رصد تنفيذ االتفاقية.

الخاصة  اxجراءات  إلى  دعوة  أول   ٢٠٠٦ نيسان/أبريل  في  وّجهت  الطرف  الدولة  أن  بارتياح  اللجنة  وتالحظ   -٦
لlمم المتحدة لزيارة البلد.

(5)

ثالثS- دواعي القلق والتوصيات الرئيسية

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44 (6) من االتفاقية)

التوصيات السابقة المقدمة من اللجنة

ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف في تنفيذ المالحظات الختامية التي أبدتها اللجنة في عام ٢٠٠٦ بشأن   -٧
هذه  في  الواردة  التوصيات  بعض  أن  ا<سف  مع  تالحظ  أنها  غير   ،(٣/CRC/C/JOR/CO) الثالث  الدوري  تقريرها 

المالحظات لم ُتنفذ تنفيذ� كامًال.

أو  بالكامل  ُتنفذ  لم  التي  التوصيات  لتنفيذ  الالزمة  التدابير  جميع  الطرف  الدولة  تتخذ  بأن  اللجنة  توصي   -٨
بشكل كاٍف، وتكرر بشكل خاص التوصيات التي قدمتها إلى الدولة الطرف بشأن ما يلي:

جميع  على  الطفل  حقوق  مجال  في  العاملة  والمؤسسات  الهيئات  بين  التنسيق  تعزيز  مواصلة  (أ)       
المستويات بغية ضمان تنفيذ االتفاقية بشكل موحد في جميع المحافظات؛

بشأن  البيانات  جمع  وضمان  ا<طفال،  عن  مركزية  بيانات  قاعدة  بإنشاء  البيانات  جمع  آليات  تعزيز  (ب)     
بجميع  يتعلق  فيما  العمر  منها  معايير  حسب  وتصنيفها  االتفاقية  تغطيها  التي  المجاالت  جميع 
الذين  ا<طفال  وفئات  والريفية،  الحضرية  والمناطق  والجنس،  عشرة،  الثامنة  دون  ا<شخاص 
لصوغ  واستخدامها  االتفاقية  مع  تتسق  مؤشرات  وضع  وينبغي  خاصة.  حماية  إلى  يحتاجون 

سياسات وبرامج تهدف إلى تنفيذ االتفاقية بصورة فعالة؛

(ج)     مواصلة وضع أساليـب مبتكرة ومواتيـة للطفل xذكـاء الوعـي بفحـوى االتفاقيـة ومقاصـدها، وال   
في  المقيمين  ا<طفال  إلى  الوصول  بغية  اxعالم  وسائل  طريق  وعن  المحلي  الصعيد  على  سيما 

أنأى المناطق في البلد؛

(د)      مواصلة تعزيز جهودها الرامية إلى توفير مستوى مناسب ومنهجي من التدريب و/أو التوعية في   
والمحامين،  كالقضاة،  و<جلهم،  ا<طفال  مع  العاملة  المهنية  للفئات  الطفل  حقوق  مجال 
والمؤسسات،  المدارس  ومديري  والمعملين،  الصحيين،  والعاملين  القانون،  إنفاذ  وموظفي 

وا<خصائيين االجتماعيين، ورجال الدين، وقادة المجتمعات المحلية، فضًال عن الصحفيين؛

(ه)     ضمان حصول المؤسسة الوطنية لحقوق اxنسان على الموارد البشرية والمالية والتقنية الكافية،   
الصعيدين  على  وتقييمه  االتفاقية  تنفيذ  في  المحرز  التقدم  لرصد  الالزمة  التسهيالت  وامتالكها 

الوطني والمحلي، فضًال عن تلقي الشكاوى المقدمة من ا<طفال والتحقيق فيها ومعالجتها؛

وضع وتعزيز المشاريع المشتركة للتثقيف في مجال حقوق اxنسان، وإدراج التثقيف في مجال  (و)   
لمرحلَتي  الدراسية  المناهج  في  الطفل،  حقوق  مجال  في  التثقيف  سيما  وال  اxنسان،  حقوق 

التعليم االبتدائي والثانوي.

التحفظات

سحب  إمكانية  في  ستنظر  الطرف  الدولة  بأن  الحوار  أثناء  الوفد  رئيسة  به  صّرحت  ما  اللجنة  تالحظ   -٩
غير  و٢١   ٢٠ المادتين  على  الطرف  الدولة  تحفظ  بأن  رأيها  عن  مجدد�  اللجنة  وتعرب  االتفاقية.  على  تحفظاتها 

ضروري، وكذلك عن قلقها إزاء الطبيعة العامة وغير الدقيقة لتحفظ الدولة الطرف على المادة ١٤.

(6)

تحفظاتها  طبيعة  في  النظر  تعيد  بأن  الطرف  الدولة  إلى  قدمتها  التي  السابقة  توصيتها  اللجنة  تكرر   -١٠
 ١٩٩٣ عام  في  اxنسان  لحقوق  العالمي  المؤتمر  اعتمدهما  اللذين  فيينا  عمل  وبرنامج  xعالن  وفق�  سحبها  بغية 

(CRC/C/JOR/CO/٣، الفقرة ١١).

 التشريعات

تالحظ اللجنة مع التقدير أن نشر االتفاقية في الجريدة الرسمية بموجب القانون رقم ٥٠ لسنة ٢٠٠٦، عمًال   -١١
اللجنة  لكن  المحلية.  القوانين  على  ا<ولوية  لها  وأن  القانوني  وضعها  أوضح  قد  اللجنة،  قدمتها  سابقة  بتوصية 
قلقة إزاء التأخر الكبير في اعتماد قانون حقوق الطفل ومشروع قانون ا<حداث. وتشعر اللجنة بالقلق أيض� <ن 

جهود مواءمة اxطار القانوني المحلي مع مبادئ االتفاقية وأحكامها ال تزال غير كافية.

الحقوق  بجميع  إحاطته  وضمان  إبطاء  دون  الطفل  حقوق  قانون  سّن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -١٢
قانون  مشروع  اعتماد  في  الطرف  الدولة  تعّجل  بأن  كذلك  اللجنة  وتوصي  االتفاقية.  عليها  تنص  التي  والمبادئ 
با<طفال  المتعلقة  المحلية  القوانين  جميع  بدقة  الطرف  الدولة  تراجع  بأن  توصيتها  اللجنة  وتكرر  ا<حداث. 
واللوائح اxدارية ذات الصلة بغية ضمان استنادها إلى الحقوق ومطابقتها لالتفاقية (CRC/C/JOR/CO/٣، الفقرة ١٣).

 تخصيص الموارد

المخصصة  الميزانيات  لتحليل  ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  أجراها  التي  بالدراسة  اللجنة  ترحب   -١٣
لlطفال، فضًال عن وضع نموذج للميزانية يتضمن ا<هداف االستراتيجية والمهام التي تضطلع بها كل وزارة من 
الميزانية  في  العامة  التخفيضات  إزاء  اللجنة  يساور  القلق  لكن  حقوقهم.  وحماية  ا<طفال  احتياجات  تلبية  أجل 

الوطنية التي تهدد التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مجال نماء الطفل.

xعمال  المخصصة  "الموارد  بشأن   ٢٠٠٧ عام  في  اللجنة  نّظمته  الذي  العامة  المناقشة  يوم  ضوء  في   -١٤
الدولة  تقوم  بأن  اللجنة  توصي  االتفاقية،  من  و٦  و٤   ٢ المواد  على  وبالتركيز  الدول"،  مسؤولية   - الطفل  حقوق 

الطرف بما يلي:

(أ)        مواصلة تخصيص موارد كافية في الميزانية xعمال حقوق الطفل، عمًال بالمادة ٤ من االتفاقية؛  

(ب)    إجــراء تقييمات منهجيــة <ثر السياسات الهادفـــة إلى تقليـــص العجز في الميزانية الوطنية على   
في  سلب�  قد تؤثر  سياسات  أي  اعتماد  التقييمات، االمتناع عن  تلك  نتيجة  الطفل، وبناًء على  حقوق 

ا<طفال؛

في  الطفل  حقوق  على  قائم  نهج  اعتماد  الطرف،  الدولة  وضعته  الذي  الميزانية  نموذج  على  بناًء  (ج)       
في  واستخدامها  للطفل  المخصصة  للموارد  تتّبع  نظام  بتطبيق  وذلك  الدولة،  ميزانية  وضع 
على  أيض�  اللجنة  وتحث  الطفل.  مجال  في  االستثمار  حجم  إبراز  وبالتالي  عام،  بشكل  الميزانية 
في  القطاعات  من  قطاع  أي  في  االستثمارات  <ثر  تقييمات  إجراء  أجل  من  التتّبع  نظام  استخدام 

مصالح الطفل الفضلى، وضمان قياس اختالف أثر هذه االستثمارات بين الفتيات والفتيان؛

تدابير  تتطلب  قد  التي  الضعف  أو  الحرمان  أوضاع  في  لlطفال  استراتيجية  ميزانية  بنود  تحديد  (د)      
اجتماعية إيجابية، وضمان حماية بنود الميزانية هذه حتى في أوقات ا<زمات االقتصادية أو الكوارث 

الطبيعية أو حاالت الطوارئ ا<خرى.

(7)

(1) (٢)

قام  أن  وبعد   .(UNCRC) الطفل  لحقوق  المتحدة  ا<مم  اتفاقية  في  طرف�  الهاشمية  ا<ردنية  المملكة  تعد 
التقرير  وقدم   .١٩٩٣ عام  من  الثاني  تشرين  شهر  في  ا<ولي  تقريره  ا<ردن  قدم  االتفاقية،  هذه  على  بالمصادقة 
الدوري الثاني الذي كان مقرر� في عام ١٩٩٨ في شهر أيلول من عام ١٩٩٩. وقدم التقرير الدوري الثالث الذي كان 
الرابع  التقريرين  تقديم  تم  ولذلك  سنوات.  ثالث  مدته  وبتأخير   ٢٠٠٦ عام  من  آذار  شهر  في   ٢٠٠٣ عام  في  مقرر� 
الختامية  المالحظات  اعتماد  وتم   ٢٠١٤ عام  في  الطفل  حقوق  لجنة  فيهما  ونظرت   ٢٠١٣ عام  في  مع�  والخامس 
والتوصيات في ١٨ تموز من عام ٢٠١٤. ومن المقرر أن يصدر التقرير الدوري السادس لlردن في ٢٢ حزيران من عام 
٢٠١٩ حيث بقي أقل من عامين. ولذلك من الضروري أن يكون هناك متابعة فعالة للمالحظات والتوصيات الختامية 
الحالية حتى نتمكن من االستعداد جيد� في الوقت الذي يتم فيه إعداد تقريرنا الدوري السادس المقرر تقديمه 

بعد أقل من عامين من ا¦ن.

المجاالت  من  مجال   ١٢ في  توزيعها  تم  التي  الختامية  والتوصيات  المالحظات  من  بندا   ٧١ مجموعه  ما  يوجد 
الرئيسية التي تشمل:

أ- التدابير العامة للتنفيذ (المواد ٤، و٤٢، و٤٤ (٦) من االتفاقية)
ب- المبادئ العامة (المواد ٢، و٣، و٦، و١٢ من االتفاقية)

ج- الحقوق والحريات المدنية (المواد ٧، و٨، و١٣-١٧)
د- العنف ضد ا<طفال (المواد ١٩، و٢٤ (٣)، و٢٨ (٢)، و٣٤، و٣٧ (أ)، و٣٩)

ه- البيئة ا<سرية والرعاية البديلة (المواد ٥، و٩-١١، و١٨ (١ و٢)، و٢٠، و٢١، و٢٥، و٢٧ (٤))
و- اxعاقة، والصحة ا<ساسية، والرفاه االجتماعي (المواد ٦، و١٨ (٣)، و٢٣، و٢٤، و٢٦، و٢٧ (١-٣)، و٣٣)

ز- التعليم وا<نشطة الترفيهية والثقافية (المواد ٢٨، و٢٩، و٣٠، و٣١)
ح- تدابير الحماية الخاصة (المواد ٢٢، و٣٠، و٣٢، و٣٣، و٣٥، و٣٦، و٣٧ (ب)- (د)، و٣٨-٤٠)

ط- المصادقة على البروتوكول االختياري المتعلق بإجراء  تقديم البالغات 
ي- المصادقة على ا<دوات الدولية لحقوق اxنسان

ك- المتابعة والنشر
ل- التقرير المقبل

ويشكل المجلس الوطني لشؤون ا<سرة (NCFA) ووزارة العدل ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ووزارة العمل 
ووزارة التنمية االجتماعية ووزارة الداخلية اكثر الجهات المسؤولة عن تنفيذ المالحظات والتوصيات الختامية إلى 
جانب  وإلى  المحافظات.  في  الحكومية  الجهات  بعض  ذلك  في  بما  ا<خرى  واxدارات  الجهات  من  عدد  جانب 
الوزارات والهيئات الحكومية، تلعب وكاالت ا<مم المتحدة المعنية، والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، 
وا<وساط ا<كاديمية، ووسائل اxعالم، وغيرها من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، والمجتمعات المحلية، 

وا<سر دورا رئيسيا في ضمان تنفيذ برنامج المالحظات والتوصيات الختامية.

وإلى جانب النظر في التقرير الدوري الموحد الرابع والخامس لlردن، نظرت اللجنة أيض� في التقارير ا<ولية لlردن 
المسلحة  النزاعات  في  ا<طفال  باشتراك  والمتعلقة  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري  البروتوكول  بموجب 

(3) (4)

باء- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 من االتفاقية)

عدم التمييز

غير  وأب  أردنية  <م  المولودين  ا<طفال  ضد  القانون  بحكم  التمييز  إزاء  قلقها  عن  مجدد�  اللجنة  تعرب    -١٥
إزاء  أيض�  بالقلق  اللجنة  وتشعر  الزواج.  إطار  خارج  المولودين  ا<طفال  ضد  والتمييز  ا<ب،  جنسية  على  بناًء  أردني 
في  يعيشون  الذين  وا<طفال  اxعاقات  ذوو  وا<طفال  فلسطيني  أصل  من  ا<طفال  منه  يعاني  الذي  التمييز 

المؤسسات وا<طفال الذين يعيشون في فقر مدقع وا<طفال في المناطق النائية.

"أطفاًال  أو  شرعيين"  "غير  بوصفهم  لlطفال  التمييزية  التصنيفات  إلغاء  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -١٦
ضحايا للسفاح"، واعتماد استراتيجية استباقية وشاملة من أجل القضاء على التمييز على أي أسس بحكم القانون 

والواقع، والتمييز ضد جميع فئات ا<طفال في أوضاع التهميش أو الحرمان.

وتعرب اللجنة عن القلق <ن تشريعات الدولة الطرف وطريقة تطبيقها ال تزال تميز ضد الفتيات، وبا<خص   -١٧
المعاهدات.  هيئات  من  المتكررة  التوصيات  من  الرغم  على  العنف،  من  والحماية  والزواج  الميراث  مجاالت  في 
وتشعر اللجنة بالقلق أيض� لعدم كفاية الجهود التي تبذلها الدولة الطرف، بما في ذلك مع رجال الدين وقادة 
والقواعد  والممارسات  المواقف  وتغيير  لمكافحة  الجماهيري،  اxعالم  ووسائل  التعليمية  والمؤسسات  الرأي 
الضارة التي تتغاضى عن التمييز ضد الفتيات وانتهاكات حقوقهن في إطار االتفاقية، بما في ذلك العنف القائم 

على نوع الجنس، على الرغم من أن الفتيات ال يزلن يواجهن التمييز من أبكر مراحل حياتهن وطيلة طفولتهن.

اxبطاء.  من  مزيد  دون  الفتيات  ضد  تميز  التي  التشريعات  جميع  إلغاء  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -١٨
وينبغي للدولة الطرف أن تمنح ا<ولوية العتماد استراتيجية شاملة لمكافحة جميع أشكال التمييز ضد الفتيات، 
وتكرر  الفتيات.  ضد  والعنف  التمييز  إلى  وتؤدي  منتشرة  تزال  ال  التي  السلبية  الجنسانية  النمطية  للصور  والتصدي 
اللجنة توصيتها بضرورة دعوة القادة المحليين ورجال الدين وغيرهم من القادة إلى االضطالع بدور أكثر فاعلية 
ذلك  في  المحلية  المجتمعات  إلى  التوجيه  وتقديم  عليه،  والقضاء  الطفالت  ضد  العنف  منع  جهود  دعم  في 

الصدد (CRC/C/JOR/CO/٣، الفقرة ٣٢).

مصالح الطفل الفضلى

قانون  في  الرئيسية  المبادئ  أحد  الفضلى  الطفل  مصالح  جعل  في  الطرف  الدولة  رغبة  اللجنة  تالحظ   -١٩
ا<حوال الشخصية المؤقت رقم ٣٦ لسنة ٢٠١٠، لكن القلق يساورها <ن العديد من أحكام القانون تعكس إساءة 
التي  الجنسية  ونقل  والميراث  والزواج  الطفل  بحضانة  المتعلقة  تلك  سيما  وال  الفضلى،  الطفل  لمصالح  تفسير 
القانون  <ن  خاص  بشكل  بالقلق  اللجنة  وتشعر  االعتبار.  الفضلى  مصالحه  إيالء  في  الطفل  حق  مع  تتعارض 
(المادة ٣٠٨ من قانون العقوبات) والفقه القضائي في الدولة الطرف يتيحان اعتبار زواج الفتاة من مغتصبها أمر� 

يصب في مصلحتها الفضلى، على الرغم من أن هذا الخيار يشّكل بحد ذاته انتهاك� خطير� لالتفاقية.

إيالء  في  الطفل  بحق  المتعلق   (٢٠١٣)١٤ رقم  العام  اللجنة  تعليق  ضوء  في  الطرف،  الدولة  اللجنة  تذّكر   -٢٠
التي  الحقوق  بجميع  والفعال  الكامل  التمتع  ضمان  إلى  يهدف  الحق  هذا  أن  ا<ول،  االعتبار  الفضلى  مصالحه 
تعترف بها االتفاقية وإلى ضمان النماء الكلي لlطفال. وتوصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف إدماج هذا الحق 
جميع  عن  فضًال  والقضائية،  واxدارية  التشريعية  اxجراءات  جميع  في  ثابت  بشكل  وتطبيقه  مالئم  بشكل 
ع الدولة الطرف على  السياسات والبرامج والمشاريع التي لها صلة با<طفال أو تؤثر فيهم. وفي ذلك الصدد، تشجَّ
تحديد  في  سلطة  مواقع  يحتلون  الذين  المعنيين  ا<شخاص  لجميع  التوجيه  لتقديم  ومعايير  إجراءات  وضع 
مصالح الطفل الفضلى في جميع المجاالت، وفي منح تلك المصالح ا<همية التي تستحقها بوصفها اعتبار� أول. 
العامة  االجتماعية  الرعاية  مؤسسات  ذلك  في  بما  العامة،  جمهور  بين  والمعايير  اxجراءات  هذه  نشر  وينبغي 

والخاصة، فضًال عن المحاكم والسلطات اxدارية والهيئات التشريعية والقادة المحليين ورجال الدين.

(8)

الحق في الحياة والبقاء والنماء

٢١-  تعرب اللجنة عن عميق قلقها <ن المادة ٣٤٥ مكرر� من قانون العقوبات، التي استحدثتها الدولة الطرف 
ف،  ف، وبالتالي من ُحكم مخفَّ عن طريق تعديل، ال تستثني مرتكبي هذه الجرائم من االستفادة من العذر المخفِّ
جرائم  ُيسمى  ما  بذريعة  سنوي�  الفتيات  عشرات  قتل  استمرار  رغم  سنة   ١٥ من  أصغر  الضحية  كانت  حال  في  إّال 
يزلن،  وال  كّن،  الجرائم  لهذه  ضحايا  للوقوع  المعرضات  الفتيات  <ن  أيض�  شديد  بقلق  اللجنة  وتشعر  الشرف. 

ُيحتجزن تعسفي� في اxصالحيات ¦جال غير مسماة بداعي حمايتهن.

عن  تتغاضى  التي  القانونية  ا<حكام  جميع  إبطاء  دون  تلغي  أن  على  بقوة  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢٢
الجرائم القائمة على نوع الجنس، وال سيما المواد ٩٧ و٩٩ و٣٤٠ و٣٤٥ مكرر� من قانون العقوبات، وأن تضمن تلّقي 
الشرف،  جرائم  ُيسمى  ما  بذريعة  المرتكبة  الجرائم  فيها  بما  الجنس،  نوع  على  القائمة  الجرائم  مرتكبي  جميع 
عقوبات تتناسب مع خطورة جرائمهم. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيض� على إخالء سبيل جميع النساء والفتيات 
حماية  أي تدبير  أن  وضمان  البلد،  عموم  في  لحمايتهن  وآليات مالئمة  مالجئ  وإنشاء  فور�،  الحجز  في  الموَدعات 

موجه لهن يوَضع بمشاركتهن وموافقتهن.

احترام آراء الطفل

حق  تعزيز  أجل  من  بالتقرير  المشمولة  الفترة  أثناء  الطرف  الدولة  اتخذتها  التي  بالمبادرات  اللجنة  ترحب   -٢٣
الطفل في االستماع إليه، وال سيما عن طريق التشاور مع ا<طفال في سياق إعداد تقرير الدولة الطرف، والمسح 
اxجراءات  <ن  قلقها  عن  مجدد�  اللجنة  تعرب  ذلك،  ومع  ا<طفال.  برلمانات  وإنشاء  للشباب،  الثاني  الوطني 
يزال  ال  الطفل  آراء  احترام  و<ن  إليه،  االستماع  في  الطفل  حق  على  منهجي  بشكل  تنص  ال  واxدارية  القانونية 
محدود� نظر� للمواقف المجتمعية التقليدية من ا<طفال، وال سيما الفتيات، في داخل ا<سرة والمجتمع بشكل 

عام.

تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم ١٢(٢٠٠٩) المتعلق بحق الطفل في االستماع إليه،   -٢٤
الذي يؤكد أن حق الطفل في التعبير بحرية عن رأيه يشكل أحد أهم العناصر في كرامة الطفل، وأن ا<سرة التي 
العمر،  من  ا<ولى  المراحل  منذ  الجد  مأخذ  آراؤه  فيها  تؤخذ  والتي  بحرية  آرائه  عن  يعّبر  أن  فيها  للطفل  يمكن 
وتوصي  ا<وسع.  المجتمع  في  إليه  االستماع  في  الحق  لممارسة  الطفل  يعّد  ما  وهي  مهم�،  نموذج�  تشّكل 

اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

في  إليه  االستماع  في  الطفل  بحق  تعترف  التي  للتشريعات  الفعال  التنفيذ  لضمان  تدابير  اتخـــاذ  (أ)       
ا<خصائيين  امتثال  لضمان  إجراءات  و/أو  ُنظم  وضع  ذلك  في  بما  الصلة،  ذات  القانونية  الدعاوى 

االجتماعيين والمحاكم لهذا المبدأ.

(ب)     إجـــراء بحوث لتحديد أهم القضايا من وجهة نظر ا<طفال، وسماع آرائهم بشأنها، ومعرفة مدى   
مراعاة آرائهم في القرارات التي ُتتخذ داخل ا<سرة وتؤثر في حياتهم، وتحديد القنوات القائمة أو 
الوطني  الصعيد  على  القرار  صنع  عملية  في  ا<كبر  التأثير  ممارسة  من  تمّكنهم  التي  المحتملة 

والمحلي.

(ج)      تنفيـذ برامـج وأنشطــة توعيـة لتعزيز مشاركة جميع ا<طفال بصورة هادفة وقائمة على التمكين   
الفتيات  إيالء  مع  الطلبة،  مجالس  ضمن  ذلك  في  بما  والمدارس،  المحلي  والمجتمع  ا<سرة  في 

وا<طفال في أوضاع هشة اهتمام� خاص�.

(9)

جيم- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و17-13 من االتفاقية)

الحق في الجنسية

كّن  إذا  أمهاتهن  جنسية  اكتساب  ا<ردنيات  ا<مهات  أطفال  على  متعذر�  يزال  ال  <نه  قلقة  اللجنة  تظل   -٢٥
متزوجات من غير أردنيين، ما قد يؤدي إلى حالة انعدام الجنسية، ويتسبب في معاناة هؤالء ا<طفال وأسرهم 
والرعاية  التعليم  بخدمات  لالنتفاع  مثًال  مؤهلين  غير  ُيعتبرون  إنهم  إذ  اقتصادية،  صعوبات  ومن  التمييز  من 
الجنسية  بأن  تفيد  التي  المصداقية  وذات  بأدلة  المدعومة  التقارير  بالغ  بقلق  اللجنة  وتالحظ  المدعومة.  الصحية 
بشكل  يقيمون  الذين  الفلسطينية  وا<سر  ا<طفال  عشرات  من  بالتقرير  المشمولة  الفترة  في  ُسحبت  ا<ردنية 

دائم في ا<ردن، على الرغم من التطمينات التي قدمها وفد الدولة الطرف أثناء الحوار.

تكرر اللجنة توصيتها إلى الدولة الطرف بمراجعة قانون الجنسية ا<ردنية رقم ٦ لعام ١٩٥٤ وتعديله بغية   -٢٦
ضمان تمتع ا<م ا<ردنية المتزوجة بغير أردني بحقها في منح جنسيتها <طفالها على قدم المساواة مع الرجل 
الالجئة  ا<سر  من  ا<ردنية  الجنسية  سحب  عن  الكف  على  أيض�  الطرف  الدولة  اللجنة  وتحث  تمييز.  ودون 
خفض  اتفاقية  إلى  االنضمام  في  الطرف  الدولة  تنظر  بأن  أيض�  اللجنة  وتوصي  ا<ردن.  في  المقيمة  الفلسطينية 

حاالت انعدام الجنسية لعام ١٩٦١.

) و39) أ دال- العنف ضد اoطفال (المواد 19 و24(3) و28(2) و34 و37(

العقاب البدني

ترحب اللجنة بالمبادرات التي تنّفذها الدولة الطرف مثل حملة "مع� نحو بيئة مدرسية آمنة" التي تهدف   -٢٧
إلى تعريف المعلمين با<ساليب التربوية اxيجابية. لكن اللجنة قلقة <ن الصيغة المعدلة من المادة ٦٢ من قانون 
العقوبات ال تزال تجيز للوالدين وا<وصياء إنزال ضروب تأديب بأطفالهم وفق "ما يبيحه العرف العام"، ما دامت ال 
تلحق بهم أذى بدني�، و<ن مسح السكان والصحة ا<سرية في ا<ردن لعام ٢٠١٢ أظهر أن ٨٩ في المائة من ا<طفال 

يتعرضون لضروب تأديب عنيفة.

تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم ٨(٢٠٠٦) المتعلق بحق الطفل في الحماية من   -٢٨
العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة الذي شددت فيه اللجنة على رفض جميع أشكال 
العنف ضد ا<طفال، مهما كانت طفيفة، وعلى أن صالحيات الوالدين ال ينبغي في أي حال من ا<حوال أن تقّوض 

حق الطفل في حمايته من العقاب البدني. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

حظر�  ا<ماكن  جميع  في  البدني  العقاب  وحظر  إبطاء  دون  العقوبات  قانون  من   ٦٢ المادة  إلغاء  (أ)        
قطعي�؛

بصورة  قضائية  دعاوى  وإقامة  فعاًال،  تنفيذ�  البدني  العقاب  تحظر  التي  القوانين  تنفيذ  ضمان  (ب)    
منهجية ضد َمن ُيعاقبون ا<طفال بدني�؛

ا<طفال  بمشاركة  االجتماعية  والتعبئة  والتوعية  العام  التثقيف  مجاالت  في  دائمة  برامج  وضع  (ج)     
البدني،  للعقاب  الضارة  والنفسية  البدنية  ا¦ثار  تعالج  الدين،  ورجال  المحلية  والمجتمعات  وا<سر 
في  وتشاركية  عنيفة  وغير  إيجابية  أشكال  وتعزيز  الممارسة،  تلك  من  العامة  المواقف  تغيير  بغية 

تنشئة ا<طفال وتأديبهم كبديل عن العقاب البدني؛

منع  استراتيجيات  تصميم  في  ا<طفال،  ذلك  في  بما  ككل،  المجتمع  ومشاركة  إشراك  ضمان  (د)     
معاقبة ا<طفال بدني� وتنفيذها.

(١٠) (١١)

اsيذاء واsهمال

سيما  وال  المنزلي،  للعنف  التصدي  صعيد  على  الطرف  الدولة  اتخذتها  التي  بالخطوات  اللجنة  ترحب   -٢٩
اعتماد قانون الحماية من العنف ا<سري رقم ٦ لسنة ٢٠٠٨، والخطة االستراتيجية الوطنية لحماية ا<سرة والوقاية 
لثبوت  عميق  بقلق  تشعر  اللجنة  لكن  المنزلي.  العنف  حاالت  لتتّبع  نظام  وإنشاء   ،٢٠٠٥-٢٠٠٩ لlعوام  العنف  من 
قصور تلك التدابير عن االستجابة للشواغل الكثيرة التي أعربت عنها اللجنة في عام ٢٠٠٦، وهو ما يتضح من استمرار 

وقوع ا<طفال، وال سيما الفتيات، ضحايا ل¯يذاء واxهمال على نطاق واسع.

 ،٣/CRC/C/JOR/CO)  ٢٠٠٦ عام  من  توصياتها  لتنفيذ  ا<ولوية  من  مزيد  منح  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣٠
وسوء  المنزلي  العنف  عن  وطنية  دراسة  إجراء  بضرورة  المتعلقة  التوصيات  وبخاصة  فعاًال،  تنفيذ�   (٥٥ الفقرة 
ووضع  وطبيعتها،  وأسبابها  المشكلة  هذه  نطاق  تقييم  أجل  من  ا<سرة  داخل  وإيذائهم  ا<طفال  معاملة 
وسوء  ا<طفال  إيذاء  حاالت  لتحديد  فعال  نظام  ووضع  له،  والتصدي  المنزلي  العنف  لمنع  شاملة  استراتيجية 

معاملتهم واxبالغ عنها وإدارتها. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيض� على ما يلي:

أحكام  أي  وإلغاء  الزوجي،  االغتصاب  فيها  بما  المنزلي،  العنف  أشكال  جميع  يجّرم  قانون  اعتماد  (أ)       
قانونية تتسامح مع مرتكبي العنف المنزلي، وذلك على وجه ا<ولوية؛

(ب)     إنشاء قاعدة بيانات وطنية عن جميع حاالت العنف المنزلي المترّكب ضد ا<طفال؛  

والعادات  والتقاليد  المواقف  لتغيير  عملية  تدابير  واتخاذ  واxيذاء،  للعنف  الجذرية  ا<سباب  معالجة  (ج)      
والممارسات السلوكية التي كثير� ما تبرر العنف المنزلي، وال سيما ضد الفتيات؛

والتصدي  وإهمالهم،  ا<طفال  وإيذاء  المنزلي  العنف  منع  إلى  الرامية  المجتمعية  البرامج  تشجيع  (د)       
المحلي  المجتمع  وأفراد  والمتطوعين  السابقين  الضحايا  إشراك  منها  بطرق  المشاكل  لهذه 

ودعمهم في مجال التدريب؛

(ه)     ضمــان تقديم مستــوى مالئـــم من المساعدة الطبيــــة والقانونيـــة والنفسية والسكن لlطفال   
به  تعّهدت  الذي  االلتزام  مع  يتماشى  بما  اxيواء  دور  عدد  وزيادة  المنزلي،  العنف  ضحايا  والنساء 

الدولة الطرف في االستعراض الدوري الشامل لعام ٢٠٠٩ (A/HRC/٢٩/١١، الفقرة ٩٢-٢١)؛

(و)       تقديم معلومات مفصلة في تقريرها الدوري المقبل عن التدابير المتخذة للتصدي للعنف المنزلي   
ونتائج تلك التدابير.

االستغالل الجنسي واsيذاء الجنسي

تشعر اللجنة بقلق عميق <ن المادة ٣٠٨ من قانون العقوبات تتيح لمرتكبي جريمة االغتصاب اxفالت من   -٣١
العقاب إذا تزوجوا من الفتاة التي اعتدوا عليها. ويساور اللجنة قلق أيض� <ن المادة ٣١٠ من قانون العقوبات تتيح 
اللجنة  وتشعر  ا<خالق".  بفساد  "معروفة  ُتعتبر  الفتاة  كانت  إذا  العقاب  من  اxفالت  الجنسي  اxيذاء  لمرتكبي 
بالقلق أيض� <ن تشريعات الدولة الطرف ال تحمي الفتيان من اxيذاء الجنسي واالستغالل الجنسي، وال تنص على 

أحكام تتناسب مع خطورة الجرائم الجنسية المرتبكة ضد ا<طفال.

وجميع  العقوبات  قانون  من  و٣١٠   ٣٠٨ المادتين  إلغاء  في  التعجيل  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣٢
ا<حكام القانونية التي يمكن استخدامها للتساهل مع المعتدين على ا<طفال جنسي�. وينبغي للدولة الطرف 
الجنسي  اxيذاء  أشكال  جميع  من  الفتيان،  فيهم  بمن  ا<طفال،  لجميع  الكاملة  الحماية  تضمن  أن  أيض� 

واالستغالل الجنسي. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيض� على ما يلي:

(أ)       وضع آليات وإجراءات ومبادئ توجيهية لضمان إلزامية اxبالغ عن حاالت إيذاء ا<طفال واستغاللهم   
جنسي�؛

ا<طفال  لجميع  وفعالة  لlطفال  ومواتية  وسرية  إليها  الوصول  يسهل  إبالغ  قنوات  توفر  ضمان  (ب)     
لتمثيل  قانوني  وصي  أو  الوالدين  أحد  وجود  يوِجب  الذي  الشرط  وإلغاء  االنتهاكات،  هذه  ضحايا 

الطفل الضحية؛

(ج)      تنفيذ أنشطة توعية لمكافحة الوصم االجتماعي لضحايا االستغالل الجنسي واxيذاء الجنسي، بما   
في ذلك سفاح المحارم؛

الضحايا وفق�  التعافي وإعادة اxدماج االجتماعي لlطفال  (د)     ضمان وضع برامج وسياسات من أجل   
<غراض  لlطفال  الجنسي  االستغالل  لمكافحة  العالمي  المؤتمر  اعتمدها  التي  الختامية  للوثائق 
بالبرازيل،  جانيرو  دي  وريو  باليابان،  ويوكوهاما  ستوكهولم،  في  و٢٠٠٨  و٢٠٠١   ١٩٩٦ ا<عوام  في  تجارية 

على التوالي.

الممارسات الضارة

الفتيات،  آالف  وزواج  الطرف،  الدولة  في  القاصرات  الفتيات  زواج  حاالت  في  الزيادة  إزاء  قلقة  اللجنة  تزال  ال   -٣٣
منهن من لم تتجاوز الخامسة عشرة، كل سنة نتيجة اxفراط في اللجوء إلى االستثناءات من السن الدنيا للزواج، 
والسلطة التقديرية الواسعة الممنوحة لقاضي القضاة وا<وصياء القانونيين في ذلك الصدد. ويساور اللجنة قلق 
بشكل خاص <ن حاالت الفقر وحاالت الحمل خارج إطار الزواج غالب� ما تؤدي في الممارسة الواقعية إلى إجازة هذا 

الزواج.

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فاعلة لوضع حد لممارسة الزواج المبكر والقسري. كما تكرر   -٣٤
CRC/C/-) المبكر الزواج  عن  الناشئة  الكثيرة  السلبية  با¦ثار  توعية  حمالت  الطرف  الدولة  تنّفذ  بأن  توصيتها  اللجنة 

JOR/CO/٣، الفقرة ٢٨).

الوصول إلى العدالة وسبل االنتصاف

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعلومات التي قدمها الوفد وتفيد بأن من المتعذر على ا<طفال دون سن   -٣٥
الخامسة عشرة تقديم شكاوى بشأن انتهاكات حقوقهم إذا لم يكن الوالدان أو ا<وصياء القانونيون موجودين 

لمساعدتهم. ويساور اللجنة القلق أيض� إزاء االفتقار إلى آليات لدعم ا<طفال في اxبالغ عن ادعاءاتهم.

وسبل  العدالة  إلى  ا<طفال  وصول  لضمان  الالزمة  التدابير  جميع  اتخاذ  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣٦
واسع  بشكل  عنها  ومعلن  آمنة  إبالغ  آليات  وضع  أمور،  جملة  بين  من  الطرف،  للدولة  وينبغي  الفعالة.  االنتصاف 
الصحة  مجاَلي  في  مساَعدة  خدمات  ا¦ليات  هذه  تترافق  وأن  ا<طفال،  لفائدة  إليها  الوصول  ويسهل  وسرية 
العامة والدعم االجتماعي، وإلغاء شرط حضور والد الطفل لمساعدته في تقديم الشكوى. وتحث اللجنة الدولة 
ووضع  واضحين،  وتدريب  توجيه  على  ا<طفال  شكاوى  يتلقون  الذين  ا<شخاص  حصول  ضمان  على  أيض�  الطرف 

إجراءات تحقيق مراعية للطفل.

هاء- البيئة اoسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و11-9 و18(1 و2) و20 و21 و25 و27(4))

البيئة اoسرية   

CRC/C/-) تكرر اللجنة قلقها <ن القانون ما زال ال يوزع المسؤوليات الوالدية بالتساوي بين ا¦باء وا<مهات  -٣٧
JOR/CO/٣، الفقرة ٤٩)، نظر� الستمرار تطبيق أحكام تمييزية من قانون ا<حوال الشخصية المؤقت لسنة ٢٠١٠. كما

(١٢)

يساور اللجنة قلق إزاء ما يلي:

(أ)        مع أن القانون فرض قيود� معّينة على تعدد الزوجات، فإنه ال يزال يجيزه، وهذه حالة تتعارض مع   
كرامة النساء والفتيات الالتي يدخلن هذا الزواج، وتؤثر سلب� في ا<طفال؛

تمتعهم  دون  يحول  ما  مسلم،  غير  ورجل  مسلمة  المرأة  المولودين  با<طفال  القانون  يعترف  ال  (ب)      
بجميع حقوقهم على قدم المساواة مع ا<طفال ا¦خرين؛

(ج)       في حالة الطالق، تمنح المادة ١٧٣ من قانون ا<حوال الشخصية المؤقت ا<م حضانة أطفالها حتى   
بلوغهم سن الخامسة عشرة، ولكن فقط حتى سن السابعة إذا كانت غير مسلمة.

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تقاسم ا<مهات وا¦باء المسؤولية عن أطفالهم بالتساوي، عمًال   -٣٨
بالفقرة ١ من المادة ١٨ من االتفاقية، وعلى ضمان عدم تمييز القوانين ضد الطفلة. وتحث اللجنة الدولة الطرف 

أيض� على ما يلي:

النساء  ضد  تميز  التي  ا<حكام  جميع  إلغاء  وضمان  المؤقت  الشخصية  ا<حوال  قانون  تنقيح  (أ)   
والفتيات وتؤثر سلب� في أطفالهن، كتلك التي تجيز تعدد الزوجات؛

غير  ورجل  مسلمة  امرأة  بين  زواج  من  المولودين  ا<طفال  ضد  التمييز  أشكال  من  شكل  أي  منع  (ب)   
مسلم، والقضاء عليها؛

لمبدأ  وفق�  القرارات  جميع  اتخاذ  ضمان  بغية  الطفل،  بحضانة  المتعلقة  تشريعاتها  مراجعة  (ج)   
تمّيز  التي  ا<حكام  وإلغاء  االتفاقية،  من  و١٢   ٣ المادتين  مع  تمشي�  وذلك  الفضلى،  الطفل  مصالح 

ضد ا<طفال <مهات غير مسلمات.

أسرية اoطفال المحرومون من بيئة 

أول  وإنشاء   ،٢٠٠٩ لسنة   ٤٩ رقم  اxيوائية  ا<طفال  رعاية  دور  وإدارة  ترخيص  نظام  باعتماد  اللجنة  ترحب   -٣٩
برنامج xيواء ا<طفال في محافظة الزرقاء. لكن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم انخفاض عدد ا<طفال المودعين 
في  كثيرة  أحيان  في  المتزوجات  غير  ا<مهات  أطفال  إيداع  وإزاء  بالتقرير،  المشمولة  الفترة  أثناء  مؤسسات  في 
ا<طفال  يجعل  ما  بعد،  سليم  نحو  على  اxيواء  برنامج  تنظيم  لعدم  أيض�  قلق  اللجنة  ويساور  مؤسسات. 

المحرومين من بيئتهم ا<سرية عرضة ل¯يذاء واxهمال.

تتخذ  بأن  وتوصيها  لlطفال،  البديلة  للرعاية  التوجيهية  المبادئ  إلى  الطرف  الدولة  انتباه  اللجنة  تلفت   -٤٠
تدابير فاعلة للتسريع في االنتقال من إيداع ا<طفال في أطر الرعاية المؤسسية إلى الرعاية ا<سرية، وأن تعزز في 
سبيل ذلك جهودها لوضع نظام لكفالة ا<طفال المحرومين من أسرهم يكون خاضع� للوائح تنظيمية جيدة. 

وينبغي للدولة الطرف أيض� ما يلي:

(١٣)

(أ)       ضمان تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية المناسبة لمراكز الرعاية البديلة وخدمات حماية   
في  إدماجهم  وإعادة  فيها  المودعين  ا<طفال  تأهيل  إعادة  تيسير  أجل  من  الصلة  ذات  الطفل 

المجتمع إلى أقصى حد ممكن؛

(ب)     تقديم الدعم لlمهات غير المتزوجات لتمكينهن من رعاية أطفالهن، وتنظيم حمالت توعية من   
أجل القضاء على الوصم االجتماعي المرتبط بالحمل خارج إطار الزواج؛

(ج)     العمـل على توفيـر ضمانـات مناسبــة ومعايــير واضحــــة تستند إلى احتياجات الطفل ومصالحه   
الفضلى من أجل اتخاذ قرار بشأن إيداعه في أطر الرعاية البديلة من عدمه؛

(د)     ضمان إجراء مراجعة دورية لحاالت إيداع ا<طفال في أطر الرعاية البديلة وفي المؤسسات، ورصد   
جودة الرعاية فيها، بطرق منها توفير قنوات يسهل الوصول إليها من أجل اxبالغ عن سوء معاملة 

ا<طفال ورصده وتصحيحه.

واو-  اsعاقة والصحة اoساسية والرعاية االجتماعية (المواد 6 و18(3) و23 و24 و26 و
27(3-1) و33)

اoطفال ذوو اsعاقة

ا<على  المجلس  وإنشاء   ٢٠٠٧ لسنة   ٣١ رقم  المعوقين  ا<شخاص  حقوق  قانون  باعتماد  اللجنة  ترحب   -٤١
لكنها  اxعاقة (٢٠٠٧-٢٠١٥).  ذوي  لlشخاص  الوطنية  االستراتيجية  اعتماد  عن  فضًال  المعوقين،  ا<شخاص  لشؤون 

تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ)       عدم استخـدام المــادة ٢ من القانــون رقم ٣١ تعريف اxعاقة الوارد في اتفاقية حقوق ا<شخاص   
ذوي اxعاقة، وإنما اعتمادها نموذج� طبي� ل¯عاقة؛

(ب)     محدودية البيانات المتاحة عن ا<طفال ذوي اxعاقة؛  

بصورة  إّال  إدماجهم  تعزز  ال  خاصة  صفوف  في  الحاالت  معظم  في  اxعاقة  ذوي  ا<طفال  وضع  (ج)       
محدودة نظر� لمحدودية التدابير المتخذة لتطوير التعليم الجامع؛

(د)       عدم حصول الغالبية العظمى من ا<طفال ذوي اxعاقة وا<طفال الذين يعانون من صعوبات في   
مختصين،  وموظفين  اجتماعيين  وأخصائيين  معلمين  وجود  مثل  مناسب،  دعم  على  التعلم 

لضمان إدماجهم إدماج� فعاًال في المدارس العادية؛

(ه)     استمرار ّشح التدابير الرامية إلى إدماج ا<طفال ذوي اxعاقة في ا<نشطة الترفيهية والثقافية في   
الدولة الطرف.

في ضوء المادة ٢٣ من االتفاقية وتعليق اللجنة العام رقم ٩(٢٠٠٦) المتعلق بحقوق ا<طفال المعوقين،   -٤٢
هذا  وتعزيز  اxعاقة  مع  التعامل  في  اxنسان  حقوق  على  القائم  النهج  اعتماد  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث 
وبأن  المجتمع،  يضعها  التي  والمواقفية  البيئية  الحواجز  في  تكمن  المعيقة  العوامل  بأن  يعترف  الذي  النهج 
في  فاعلين  ومساهمين  مشاركين  يصبحوا  أن  وبمقدورهم  الخاصة  حقوقهم  اxعاقة  ذوي  ا<طفال  لجميع 

المجتمع. وينبغي للدولة الطرف ما يلي:

(١٤)

(١٦) (١٧) (١٨) (١٩) (٢٠) (٢١) (٢٢) (٢٣) (٢٤)

(٢٥) (٢٦) (٢٧) (٢٨) (٢٩) (٣٠) (٣١) (٣٢) (٣٣) (٣٤) (٣٥)

مع  التعامل  في  االجتماعي  النموذج  يعكس  بما   ٢٠٠٧ لسنة   ٣١ رقم  القانون  من   ٢ المادة  تعديل  (أ)       
اxعاقة؛

نظر�   ،٢٠١٤ لعام  الوطني  التعداد  إطار  في  اxعاقة  ذوي  ا<طفال  عن  مالئمة  بيانات  جمع  تنظيم  (ب)     
<هميتها في وضع برامج وسياسات لهم؛

(ج)       وضـع سياسـة شامـلة من أجـل تطـوير التعليـم الجامع وضمان منحه ا<ولوية على إيداع ا<طفال   
العقلية  اxعاقات  ذوي  ا<طفال  إلى  خاص  بشكل  االلتفات  مع  متخصصة،  مؤسسات  في 

والمتعددة؛

(د)      تشغيل أعداد كافية من المعلمين والمهنيين المتخصصين لتقديم الدعم الفردي لlطفال في   
جميع المدارس، وضمان تدريب جميع المهنيين تدريب� مناسب� ليتمكن جميع ا<طفال ذوي اxعاقة 

من التمتع بصورة فعالة بحقهم في تعليم جامع ذي جودة؛

(ه)     اتخاذ جميع التدابير الالزمة لضمان إدماج ا<طفال ذوي اxعاقة في ا<نشطة الترفيهية والثقافية؛  

الوصم  مكافحة  أجل  من  وا<سر  العامة  وجمهور  الحكومة  تستهدف  توعية  حمالت  تنفيذ  (و)     
االجتماعي والتحامل اللذين يعاني منهما ا<طفال ذوو اxعاقة، وتعزيز صورة إيجابية عن ا<طفال 

والبالغين ذوي اxعاقة؛

(ز)       النظر في التصديق على البروتوكول االختياري التفاقية حقوق ا<شخاص ذوي اxعاقة.  

الصحة والخدمات الصحية

عن  فضًال  ا<طفال،  ووفيات  النفاسية  الوفيات  خفض  صعيد  على  المحرز  الكبير  بالتقدم  اللجنة  ترحب   -٤٣
اعتراف الدولة الطرف بالحاجة إلى مزيد من الجهود لخفض معدل وفيات ا<طفال دون سن الخامسة. وتالحظ 
اللجنة باهتمام أيض� إقرار قانون الضمان االجتماعي المؤقت رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ الذي يمنح ا<طفال الحق في التمتع 

بعدد من إعانات الضمان االجتماعي. لكن قلق� بالغ� يساور اللجنة لما يلي:

(أ)        المعدالت المفزعة لسوء التغذية بين ا<طفال في مخيم الزعتري؛  

(ب)     سـوء التغذيـة الـذي ال يزـال يؤثـر بصـورة أكبـر في ا<طفـال الذيـن يعيشـون في المناطــــــق النائية   
وا<طفال المنتمين <فقر الشرائح السكانية؛

(ج)       ا<مراض المعدية التي ال تزال ا<سباب الرئيسية لمراضة ا<طفال؛  

(د)       تغطية جميع ا<طفال بالتأمين الصحي التي لم تتحقق بعد.  

يمكن  صحي  مستوى  بأعلى  التمتع  في  الطفل  حق  بشأن   (٢٠١٣)١٥ رقم  العام  اللجنة  تعليق  ضوء  في   -٤٤
بلوغه، توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف حصول جميع ا<طفال بالتساوي على خدمات صحية ذات جودة 
ا<طفال  سيما  وال  وتهميش�،  حرمان�  الحاالت  أشد  في  لlطفال  ا<ولوية  منح  إلى  تهدف  تدابير  اعتماد  طريق  عن 
تتخذ  أن  أيض�  الطرف  للدولة  وينبغي  المعدية.  وا<مراض  ا<طفال  تغذية  لسوء  التصدي  طريق  وعن  الالجئين، 

التدابير الالزمة من أجل شمول جميع ا<طفال بالتأمين الصحي على النحو الواجب.

صحة المراهقين

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تجريم اxجهاض في جميع الحاالت بموجب المادة ٣٢١ من قانون العقوبات،   -٤٥
ويساور  للخطر.  حياتهن  تعّرض  مأمونة  غير  بطريقة  الخفاء  في  اxجهاض  إلى  المراهقات  لجوء  إلى  يؤدي  ما 
اللجنة قلق أيض� إزاء عدم توفر معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين صحة المراهقين، بما 

في ذلك عن طريق التثقيف في مجال الصحة الجنسية واxنجابية وتحسين خدمات الصحة العقلية للشباب.

في ضوء تعليق اللجنة العام رقم ٤(٢٠٠٣) المتعلق بصحة المراهقين ونمّوهم في إطار اتفاقية حقوق   -٤٦
الطفل وتعليقها العام رقم ١٥(٢٠١٣) المتعلق بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، تحث 
اللجنة الدولة الطرف على أن تزيل صفة الجرم عن اxجهاض، وأن تراجع تشريعاتها، بشكل خاص من أجل كفالة 
دائم�.  واحترامها  اxجهاض  قرارات  في  ا<طفال  آراء  سماع  تضمن  وأن  الحوامل،  للمراهقات  الفضلى  المصالح 
شاملة  سياسة  الطرف  الدولة  تعتمد  بأن  وتوصي   (٦٥ الفقرة   ،٣/CRC/C/JOR/CO) السابقة بتوصيتها  اللجنة  وتذّكر 
في  واxنجابية  الجنسية  الصحة  مجال  في  التثقيف  إدراج  تضمن  وبأن  واxنجابية،  الجنسية  المراهقين  لصحة 
وا<مراض  المبكر  الحمل  منع  على  بتركيز  والمراهقين،  المراهقات  لفائدة  وتوجيهه  اxلزامية  المدرسية  المناهج 

المنقولة جنسي�.

اsيدز وفيروس نقص المناعة البشرية

البشرية/اxيدز  المناعة  نقص  فيروس  مكافحة  بشأن  الوطنية  االستراتيجية  بالخطة  اللجنة  ترحب   -٤٧
بفيروس  المعرفة  إلى  كبير  بشكل  عموم�  والسكان  المراهقين  افتقار  استمرار  بقلق  تالحظ  أنها  غير   ،(٢٠١٢-٢٠١٦)
المشورة  خدمات  إلى  والفتيات  النساء  وصول  تعّذر  إزاء  أيض�  بالقلق  اللجنة  وتشعر  البشرية/اxيدز.  المناعة  نقص 
ل¯صابة  عرضة  ا<شد  الفئات  على  الذكرية  الواقيات  توزيع  ضمان  وعدم  الحوامل،  رعاية  عيادات  في  والفحص 

بالفيروس، بمن في ذلك المراهقون.

وحقوق  البشرية/اxيدز  المناعة  نقص  بفيروس  المتعلق   (٢٠٠٣)٣ رقم  العام  اللجنة  تعليق  ضوء  في   -٤٨
الطفل، توصي اللجنة بأن تحّسن الدولة الطرف إمكانية الحصول على معلومات وخدمات ذات جودة ومناسبة 
بأن  اللجنة  وتوصي  واxنجابية.  الجنسية  والصحة  البشرية/اxيدز  المناعة  نقص  فيروس  مجال  في  ا<طفال  لسن 
بين  المشترك  المتحدة  ا<مم  برنامج  منها  جهات  من  التقنية  المساعدة  ذلك  سبيل  في  الطرف  الدولة  تلتمس 

منظمات ا<مم المتحدة لمكافحة اxيدز ومنظمة ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

المستوى المعيشي

ترحب اللجنة بالتقدم الهام الذي أحرزته الدولة الطرف على صعيد التنمية البشرية، لكنها تشعر بالقلق   -٤٩
<ن وطأة الفقر في الدولة الطرف تطال ا<طفال أكثر من غيرهم بكثير، و<ن صندوق المعونة الوطنية ما زال ال 
في  العجز  تقليص  إلى  تهدف  مالية  سياسات  اعتماد  <ن  أيض�  بالقلق  اللجنة  وتشعر  كاٍف.  بشكل  يشملهم 
الفترة  في  الفقر  مكافحة  صعيد  على  الطرف  الدولة  أحرزته  الذي  التقدم  في  سلب�  أّثر  الوطنية  الميزانية 
المشمولة بالتقرير. ويساور اللجنة قلق كذلك <ن الكثير من ا<سر الفلسطينية تعيش في فقر في الدولة الطرف 
وضع  إلى  تفتقر  كونها  المجانية  ا<ساسية  الخدمات  أو  الوطنية  المعونة  صندوق  من  االستفادة  عليها  ويتعذر 

قانوني.

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إجراء مشاورات محددة ا<هداف مع ا<سر وا<طفال ومنظمات   -٥٠
االستراتيجيات  تعزيز  أجل  من  ا<طفال  فقر  مسألة  بشأن  الطفل  حقوق  مجال  في  الناشطة  المدني  المجتمع 
منح  تضمن  أن  أيض�  الطرف  للدولة  وينبغي  الفقر.  من  الحد  خطة  في  الطفل  حقوق  إعمال  إلى  الرامية  والتدابير 
ا<طفال الذي يعيشون في فقر ا<ولوية في صندوق المعونة الوطنية وإجراء تقييمات ٣<ثر السياسات والتدابير 
الهادفة إلى تقليص العجز في الميزانية الوطنية على ا<طفال. وتحث اللجنة الدولة الطرف على معالجة الوضع 
لlطفال  المجانية  ا<ساسية  الخدمات  تقديم  وضمان  فيها،  تقيم  التي  الفلسطينية  لlسر  القانوني 

الفلسطينيين وشمولهم في صندوق المعونة الوطنية.

زاي- التعليم واoنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28 و29 و30 و31)

التعليم، بما يشمل التدريب والتوجيه المهنيين

معدل  من  للحد  بالتقرير  المشمولة  الفترة  في  الطرف  الدولة  بذلتها  التي  الجهود  بارتياح  اللجنة  تالحظ   -٥١
التسرب وتطوير التعليم المبكر. لكنها ال تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

عن  فضًال  أردنيين،  غير  وآباء  أردنيات  <مهات  ا<طفال  بينهم  ومـن  ا<ردنييـن،  غيـر  ا<طفـال  تعـرض  (أ)       
ا<حيان،  بعض  في  ا<ردنية،  الجنسية  منهم  ُسحبت  ممن  فلسطيني  أصل  من  لوالدين  ا<طفال 
غير  وهم  الحكومية،  والثانوية  االبتدائية  بالمدارس  بالتحاقهم  يتعلق  فيما  تمييزية  لممارسات 

مؤهلين لالستفادة من التعليم العام المجاني؛

(ب)     محدودية فرص وصول الشابات المتزوجات إلى نظام التعليم؛  

(ج)       مالحظة زيادة في عدد الطالب، وال سيما الفتيان، الذين تسربوا من المدارس <سباب اقتصادية على   
مدار ا<عوام ا<خيرة؛

(د)      استمرار انتشار العنف في المدارس على نطاق واسع، وال سيما ضد ا<طفال ¦باء غير أردنيين.  

تحث اللجة الدولة الطرف على ما يلي:  -٥٢

(أ)       اتخاذ تدابير فورية لضمان تمتع جميع ا<طفال الذين يعيشون فيها بحقهم في تعليم ابتدائي   
مجاني دون تمييز، وتحقيق� لذلك، تعديل التشريعات والتصدي للممارسات التي تؤدي إلى التمييز 

ضد ا<طفال من أصل فلسطيني وا<طفال <مهات أردنيات وآباء غير أردنيين؛

(ب)    ضمان دعم المراهقات الحوامل وا<مهات المراهقات ومساعدتهن على مواصلة تعليمهن في   
المدارس العادية؛

(ج)       اتخاذ التدابير الالزمة لتحسين القدرة على الوصول إلى التعليم وتحسين جودته، وتوفير تدريب ذي   
جودة للمعلمين، بتركيز خاص على المناطق الريفية بغية التصدي لمشكلة التسرب من المدرسة؛

(د)      مواصلة التوسع في تعليم الطفولة المبكرة وفق سياسة شاملة وكلية لرعاية الطفولة المبكرة   
ونمائها.

أهداف التعليم

ترحب اللجنة بالمبادرات الرامية إلى تعميم المنظور الجنساني في التعليم التي وردت في تقرير الدولة   -٥٣
بالقلق  تشعر  لكنها  السلبية.  النمطية  الصور  تتحدى  للمعلمين  وأدلة  مدرسية  كتب  تطوير  وبخاصة  الطرف، 
صورتهن  تقوض  التي  الفتيات،  ضد  الراسخة  السلبية  النمطية  الصور  الستمرار  التصدي  عن  المبادرات  هذه  لقصور 

عن أنفسهن. كما تأسف اللجنة لعدم بذل جهود كافية لتطوير التعليم في مجاَلي التسامح والسالم.

على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث  التعليم،  بأهداف  المتعلق   (٢٠٠١)١ رقم  العام  اللجنة  تعليق  مراعاة  مع   -٥٤
تعزيز الجهود التي تبذلها لتعميم المناهج التعليمية غير القائمة على صور نمطية التي تتصدى لlسباب البنيوية 
جميع المستويات. وتوصي  للتمييز الجنساني، وتعزيز الفرص التعليمية واxنجاز التعليمي للفتيات والفتيات على 
المناهج  في  والسالم  التسامح  مجاَلي  في  التثقيف  xدماج  جهودها  الطرف  الدولة  تكثف  بأن  أيض�  اللجنة 

المدرسية.

حاء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب)-(د) و
(38-40

اoطفال ملتمسو اللجوء واoطفال الالجئون

تثني اللجنة على الدولة الطرف لجميع التدابير التي اتخذتها من أجل التعامل مع التدفق الهائل لالجئين   -٥٥
من  العاملين  ا<طفال  بشؤون  الخاصة  الوطنية  اللجنة  إنشاء  ذلك  في  بما  ا<طفال،  من  ونصفهم  السوريين، 
الالجئين السوريين. لكن اللجنة قلقة إزاء استمرار تعّذر حصول معظم ا<طفال الالجئين السوريين على التعليم، 
القسري،  والزواج  المنزلي  للعنف  النطاق  الواسع  واالنتشار  العمل  في  واالستغالل  التغذية  لسوء  تعرضهم  وإزاء 
التي  المعاملة  إزاء  أيض�  عميق  قلق  اللجنة  ويساور  أردنيين.  شرطة  أفراد  إلى  المنسوبة  العنف  حاالت  بعض  وإزاء 

تتلقاها ا<سر وا<طفال من الالجئين الفلسطينيين الفاّرين من الجمهورية العربية السورية، وبخاصة ما يلي:

(أ)        الموقف الذي تعتمــده السلطات مـنذ كانــــون الثانــي/يناير ٢٠١٣ المتمثل في منع منهجي لدخول   
ا<سر الالجئة الفلسطينية الفاّرة من الجمهورية العربية السورية، فضًال عن ترحيل عشرات ا<طفال 

الفلسطينيين الذين دخلوا البلد وإعادتهم إلى الجمهورية العربية السورية؛

(ب)     حاالت ُمنعت فيها أمهات فلسطينيات فررن من الجمهورية العربية السورية من دخول ا<ردن، في   
حين ُسمح <زواجهن وأطفالهن السوريين بالدخول؛

(ج)     حـاالت ُسمـح فيهـا <طفال أصيـــبوا في الجمهـورية العربيــة السورية بدخول ا<ردن لتلقي العالج   
إلى  جرحى  فلسطينيون  أطفال  فيها  ُرّحل  وحاالت  بالدخول،  <سرهم  التصريح  دون  لكن  الطبي 

الجمهورية العربية السورية، في حين ُسمح <مهاتهم ا<ردنيات بالبقاء في الدولة الطرف.

ا<وضاع  لتحسين  محددة  برامج  وتنفيذ  المالئمة  التدابير  جميع  اتخاذ  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٥٦
والرعاية  التعليم  على  الحصول  على  قدرتهم  منها  أمور  جملة  وضمان  السوريين،  الالجئين  لlطفال  المعيشية 
الصحية والتغذية الجيدة، وحمايتهم من شتى أشكال االستغالل في العمل والعنف، وممارسات الزواج القسري 
أو المبكر فيما يتعلق بالفتيات الصغيرات. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان عدم منع أي طفل الجئ 
فلسطيني فاّر من الجمهورية العربية السورية من دخول ا<ردن أو ترحيله ليعود إلى الجمهورية العربية السورية، 
وعلى ضمان أن يعامل هؤالء ا<طفال أسوًة با<طفال السوريين في الدولة الطرف. وتوصي اللجنة أيض� بأن تصّدق 

الدولة الطرف على االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين لعام ١٩٥١ وبروتوكولها لعام ١٩٦٧.

االستغالل االقتصادي، بما في ذلك عمل اoطفال

ترحب اللجنة بمشروع "مكافحة عمل ا<طفال عن طريق التعليم" الذي أطِلق في تشرين الثاني/نوفمبر   -٥٧
٢٠٠٨، فضًال عن تعيين عشرين ضابط ارتباط في مجال عمل ا<طفال في عام ٢٠١٠، لكنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

وتجارة  الجملة  تجارة  قطاعات  في  العمل  في  رئيسي،  بشكل  فتيان  وهم  ا<طفال،  آالف  استمرار  (أ)        
التجزئة والزراعة، وانتشار عمل ا<طفال على نطاق واسع بين الالجئين السوريين؛

(ب)    مواجهة عدد من الفتيات الالتي يشتغلن عامالت منزليات أوضاع� قاسية، وتعّرضهن بشكل كبير   
ل¯يذاء البدني والجنسي؛

(ج)      تعزيز وحدة عمل ا<طفال لم يؤّد إلى زيادة اxدانات بحق مستغّلي ا<طفال.  

تحث اللجنة الدولة الطرف على تسريع جهودها للقضاء على عمل ا<طفال. وينبغي للدولة الطرف منح   -٥٨
منزليات.  عامالت  يشتغلن  الالتي  الفتيات  وبخاصة  ا<طفال،  عمل  أشكال  أسوأ  من  ا<طفال  النتشال  ا<ولوية 
بأن  أيض�  اللجنة  وتوصي  اقتصادي�.  ا<طفال  مستغّلي  ضد  قضائية  دعاوى  تحريك  ضمان  الطرف  للدولة  وينبغي 
تصّدق الدولة الطرف على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ١٨٩(٢٠١١) المتعلقة بالعمل الالئق للعمال المنزليين، 

وبأن تواصل التماس مساعدة البرنامج الدولي للقضاء على عمل ا<طفال.

أطفال الشوارع

تأسف اللجنة إزاء استمرار ضعف المعرفة فيما يتعلق بظاهرة ا<طفال العاملين في الشوارع وحالتهم،   -٥٩
الشوارع  أطفال  على  القبض  إلقاء  في  الشرطة  استمرار  إزاء  خاص  بقلق  اللجنة  وتشعر  السابقة.  توصياتها  رغم 
واضحة  استراتيجية  إلى  االفتقار  استمرار  وإزاء  ذووهم،  يكفلهم  أن  إلى  الزمن  من  قصيرة  فترات  واحتجازهم 

xعادة تأهيل أولئك ا<طفال وتلبية احتياجاتهم.

مّدهم  بل  الشوارع واحتجازهم،  إلقاء القبض على أطفال  عدم  الطرف على ضمان  اللجنة الدولة  تحث   -٦٠
واللباس  التغذية  من  يكفيهم  بما  وتزويدهم  معهم،  العمل  على  مدربين  مرشدين  طريق  عن  بالمساعدة 
والمأوى، فضًال عن الخدمات االجتماعية والصحية، بما فيها خدمات التعافي وإعادة اxدماج االجتماعي، والفرص 
ما  بحسب  الكامل،  نمائهم  دعم  بغية  الحياتية  المهارات  على  والتدريب  المهني  التدريب  تشمل  التي  التعليمية 

أوصت به اللجنة سابق�.

بيع اoطفال واالتجار بهم واختطافهم

االتجار  لمنع  الوطنية  واالستراتيجية   ،٢٠٠٩ لسنة   ٩ رقم  بالبشر  االتجار  منع  قانون  باعتماد  اللجنة  ترحب   -٦١
ا<طفال  اعتبار  يمكن  ال  أنه  إلى  الحوار  أثناء  اxشارة  وتالحظ  عملها.  وإطار   ٢٠١٠ آذار/مارس  في  ُأطِلقت  التي  بالبشر 
ضحايا االتجار جناة، لكنها تشعر بقلق بالغ إزاء اعتراف الوفد باحتمال إيداع ا<طفال الضحايا في مرافق االحتجاز 
لlطفال  وعبور  وجهة  بلد  تزال  ال  الطرف  الدولة  <ن  أيض�  قلق  اللجنة  ويساور  لهم.  ملجأ  توفر  لعدم  نظر� 
الفترة  في  بالبشر  االتجار  بجرائم  المدانين  ا<شخاص  عدد  و<ن  با<شخاص،  الجنسي  واالتجار  للسخرة  المعرضين 
خدمات  إلى  الضحايا  معظم  أحيل  إذ  االتجار،  لضحايا  المقدمة  الحماية  ولقصور  قليًال،  ظل  بالتقرير  المشمولة 

إيواء تديرها منظمات غير حكومية.

تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لتنفيذ قانون منع االتجار بالبشر رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ تنفيذ�   -٦٢
الجريمة.  خطورة  مع  تتناسب  بهم  عقوبات  وإنزال  وإدانتهم  فعالة  بصورة  با<طفال  المّتجرين  ومالحقة  فعاًال، 
وينبغي للدولة الطرف أن تضمن عدم إيداع أي من ا<طفال الضحايا في مرافق االحتجاز، وإنما تزويدهم بخدمات 

حماية وإعادة تأهيل شاملة، بما فيها المأوى المناسب.

إدارة قضاء اoحداث

تنظر اللجنة بإيجابية إلى إنشاء إدارة شرطة ا<حداث عام ٢٠١١ في العاصمة عّمان من أجل دعم عملية   -٦٣
العدالة اxصالحية، ووضع "برنامج ِفَرق الدمج المجتمعي وا<سري" لتحويل ا<طفال الجانحين، لكنها تشعر 

بالقلق إزاء بقاء السن الدنيا للمسؤولية الجنائية سبع سنوات. ويساورها قلق أيض� إزاء ما يلي:

(أ)         عدم إدراج نص في مشروع قانون ا<حداث xنشاء محاكم أحداث متخصصة، وافتقاره إلى أحكام   
بشأن تقديم المساعدة القانونية المجانية لlطفال، وفرضه عقوبات تقيد الحرية أكثر من تقديمه 
بدائل لالحتجاز، وعدم تعامله مع نتائج عمليات تفتيش مرافق االحتجاز التي يوَدع فيها ا<طفال أو 

متابعة تلك العمليات؛

(ب)     محاكمة ا<طفال في محاكم البالغين في حالة اشترك في ارتكاب الجريمة بالغون وأطفال؛  

(ج)       استمرار وجود ضعف واضح في التعليم المتعلق بعدالة ا<حداث.  

لlحداث  والتأهيلية  اxصالحية  للعدالة  نظام  لوضع  جهودها  الطرف  الدولة  تعزز  بأن  اللجنة  توصي   -٦٤
يتماشى تماشي� كامًال مع االتفاقية، وبخاصة المواد ٣٧ و٣٩ و٤٠، ومع معايير ذات صلة أخرى، ومع تعليق اللجنة 
العام رقم ١٠(٢٠٠٧) المتعلق بحقوق الطفل في قضاء ا<حداث. وبصورة خاصة، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما 

يلي:

إلى  الجنائية  المسؤولية  سن  ترفع  ا<حداث  قانون  لمشروع  معدلة  صيغة  اعتماد  في  التعجيل  (أ)        
مستوى مقبول دولي�، بحسب ما أوصت به اللجنة سابق�؛

(ب)     ضمان أن القانون الجديد ينص على إنشاء محاكم أحداث متخصصة تركز على العدالة اxصالحية   
الدعاوى  وطيلة  اxجراءات  من  مبكرة  مرحلة  في  لlطفال  المجانية  القضائية  المساعدة  وتقدم 

القضائية؛

(ج)       ضمان اللجوء إلى االحتجاز، بما في ذلك االحتجاز رهن المحاكمة، كتدبير أخير و<قصر وقت ممكن،   
بغية  منتظمة  بصورة  التدبير  هذا  مراجعة  وضمان  الخطورة،  شديدة  الجرائم  قضايا  في  حتى 
سحبه. وينبغي أن ُتمنح ا<ولوية ما أمكن إلى التدابير البديلة لالحتجاز، مثل التحويل أو إطالق السراح 

تحت المراقبة أو الوساطة أو اxرشاد أو خدمة المجتمع؛

(د)      تعيين قضاة متخصصين لlطفال وضمان تلّقيهم التعليم والتدريب المالئمين؛  

(ه)     االستفادة من أدوات المساعدة التقنية التي وضعها الفريق المشترك بين الوكاالت المعني بقضاء   
والجريمة  بالمخدرات  المعني  المتحدة  ا<مم  مكتب  ومنها  فيه،  العضو  والجهات  ا<حداث 
الحكومية،  غير  والمنظمات  اxنسان  لحقوق  السامية  المتحدة  ا<مم  ومفّوضية  واليونيسيف 

والتماس المساعدة التقنية في مجال عدالة ا<حداث من أعضاء الفريق.

اoطفال ضحايا الجرائم والشهود عليها

توصي اللجنة أيض� بأن تضمن الدولة الطرف وضع ا<حكام وا<نظمة القانونية المناسبة من أجل توفير   -٦٥
الحماية المطلوبة بموجب االتفاقية إلى جميع ا<طفال ضحايا الجرائم و/أو الشهود عليها، مثل ا<طفال ضحايا 
هذه  على  الشهود  وا<طفال  واالتجار،  واالختطاف  واالقتصادي،  الجنسي  واالستغالل  المنزلي،  والعنف  اxيذاء، 
الجرائم، وبأن تراعي بصورة كاملة المبادئ التوجيهية بشأن العدالة في ا<مور المتعلقة با<طفال ضحايا الجريمة 

والشهود عليها.

طاء- التصديق على البروتوكول االختياري المتعلق بإجراء تقديم البالغات

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء   -٦٦
تقديم البالغات، في سبيل المضي في تعزيز إعمال حقوق الطفل.

ياء- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق اsنسان

الصكوك  على  تصدق  بأن  الطفل،  حقوق  إعمال  تعزيز  في  المضي  سبيل  في  الطرف،  الدولة  اللجنة  توصي   -٦٧
االختفاء  من  ا<شخاص  جميع  لحماية  الدولية  االتفاقية  وهي  بعد،  إليها  تنضم  لم  التي  اxنسان  لحقوق  ا<ساسية 
البروتوكوالت  عن  فضًال  أسرهم،  وأفراد  المهاجرين  العمال  جميع  حقوق  لحماية  الدولية  واالتفاقية  القسري، 
بالحقوق  الخاص  الدولي  والعهد  والسياسية،  المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  من  بكل  الملحقة  االختيارية 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب 

وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق ا<شخاص ذوي اxعاقة.

كاف- المتابعة والنشر

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الالزمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في   -٦٨
العليا  والمحكمة  المعنية  والوزارات  والبرلمان  الدولة  رأس  إلى  إحالتها  منها  بوسائل  الختامية،  المالحظات  هذه 

والسلطات المحلية للنظر فيها على النحو الالزم واتخاذ مزيد من اxجراءات بشأنها.

التي  الخطية  والردود  والخامس  الرابع  الدوريين  للتقريرين  الجامع  التقرير  ُيتاح  بأن  أيض�  اللجنة  وتوصي   -٦٩
منها  بطرق  البلد،  بلغات  واسع  نطاق  على  الختامية)  الصلة (المالحظات  ذات  والتوصيات  الطرف  الدولة  قدمتها 
ومجموعات  اxعالم  ووسائل  المدني  المجتمع  ومنظمات  العامة  لجمهور  الحصر،  ال  المثال  سبيل  على  اxنترنت 
بها  الملحقة  االختيارية  والبروتوكوالت  االتفاقية  بشأن  النقاش  إثارة  بغية  وا<طفال،  المهنية  والفئات  الشباب 

والتوعية بها وتنفيذها ورصدها.

الم- التقرير المقبل

ُتدرج  وأن   ٢٠١٩ حزيران/يونيه   ٢٢ بحلول  السادس  الدوري  تقريرها  تقدم  أن  إلى  الطرف  الدولة  اللجنة  تدعو   -٧٠
المنسقة  التوجيهية  للمبادئ  يمتثل  أن  للتقرير  وينبغي  الختامية.  المالحظات  هذه  متابعة  عن  معلومات  فيه 
٢٠١٠ (CRC/C/٥٨/Rev.٢ و ١ تشرين ا<ول/أكتوبر  لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في 

Corr.١)، وأّال يتجاوز عدد كلماته ٢٠٠ ٢١ كلمة (انظر قرار الجمعية العامة ٢٦٨/٦٨ المؤرخ ٩ نيسان/أبريل ٢٠١٤، الفقرة ١٦). 
وفي حالة تجاوز التقرير المقدم العدد المحدد للكلمات، سُيطلب إلى الدولة الطرف اختصاره وفق� للقرار المشار 
إليه أعاله. وفي حالة لم تتمكن الدولة الطرف من مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، ال يمكن ضمان ترجمة التقرير 

<غراض النظر فيه من جانب هيئة المعاهدة.

للشروط  وفق�  المستجدات  آخر  تتضمن  أساسية  وثيقة  تقديم  إلى  أيض�  الطرف  الدولة  اللجنة  وتدعو   -٧١
اعتمدها  التي  التقارير،  لتقديم  المنسقة  التوجيهية  المبادئ  في  الواردة  المشتركة  ا<ساسية  بالوثيقة  المتعلقة 
االجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق اxنسان في حزيران/يونيه ٢٠٠٦ (HRI/GEN/٢/Rev.٦، الفصل 
ا<ول). وال ينبغي أن يتجاوز عدد كلمات الوثيقة ا<ساسية ٤٠٠ ٤٢ كلمة، كما حددته الجمعية العامة في قرارها ٢٦٨/٦٨ 

(الفقرة ١٦).

ُتجمع  التي  البيانات  وتحلل  البيانات،  لجمع  ومركزي�  شامًال  نظام�  الطرف  الدولة  تنشئ  بأن  اللجنة  توصي   -٧
الستخدامها كأساس لتقييم التقدم المحرز والمساعدة في تصميم سياسات وبرامج لتنفيذ البروتوكول االختياري. 
االجتماعية  والخلفية  والقومي  اxثني  وا<صل  الجغرافي  والموقع  والجنس  السن  حسب  البيانات  تصنيف  وينبغي 
عدد  عن  بيانات  جمع  أيض�  وينبغي  االختياري.  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  تحليل  تسهيل  أجل  من  االقتصادية، 
المالحقات القضائية واxدانات، مصنفة حسب طبيعة الجريمة. وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف تعاونها التقني 

في ذلك الصدد مع جهات منها منظمة ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج ا<مم المتحدة اxنمائي.

رابعS- تدابير التنفيذ العامة

خطة العمل الوطنية

سيما  وال  االختياري،  البروتوكول  بتنفيذ  صلة  لها  شتى  وطنية  وخطط  استراتيجيات  وجود  اللجنة  تالحظ   -٨
االستراتيجية الوطنية لمنع االتجار بالبشر. ولكنها تشعر مع ذلك بالقلق إزاء عدم وجود اتساق أو تنسيق جيد فيما بين 

تلك االستراتيجيات، ما يؤثر في قدرة الدولة الطرف على التصدي لجميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري.

التي  المسائل  جميع  معالجة  إلى  تحديد�  تهدف  وطنية  عمل  خطة  الطرف  الدولة  تضع  بأن  اللجنة  توصي   -٩
يشملها البروتوكول االختياري، وبأن تضع أهداف� ومؤشرات واضحة وُتوفر الموارد البشرية والمالية المناسبة من أجل 
البروتوكول  أحكام  جميع  بتنفيذ  خاص�  اهتمام�  تولي  أن  لها  ينبغي  بذلك،  الطرف  الدولة  قيام  ولدى  تنفيذها. 
االختياري، مع مراعاة الوثائق الختامية التي اعتمدها المؤتمر العالمي لمكافحة االستغالل الجنسي لlطفال <غراض 

تجارية في ا<عوام ١٩٩٦ و٢٠٠١ و٢٠٠٨ في ستوكهولم، ويوكوهاما باليابان، وريو دي جانيرو بالبرازيل، على التوالي.

التنسيق والتقييم   

تالحظ اللجنة تقاسم عدة وزارات مسؤولية تنفيذ البروتوكول االختياري، واضطالع المجلس الوطني لشؤون   -١٠
ا<سرة والمجلس ا<على لشؤون ا<شخاص المعوقين بدور أيض� في ذلك الصدد، لكنها تشعر بالقلق إزاء االفتقار إلى 

آلية مخصصة تحديد� لتنسيق عملية تنفيذ البروتوكول االختياري وتقييمها.

توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف آلية تنسيق قادرة على االضطالع بالقيادة واxشراف العام الفعال على   -١١
وتنفيذها،  الطفل  حقوق  مجال  في  السياسات  بوضع  ُتعنى  التي  المختلفة  والوزارات  الوكاالت  بين  التنسيق  صعيد 

وبرصد تنفيذ البروتوكول االختياري.

النشر والتوعية   

يساور اللجنة القلق إزاء االفتقار إلى أنشطة منهجية وشاملة لنشر البروتوكول االختياري بحد ذاته والتوعية   -١٢
به، <ن ذلك ُيسهم في تدّني مستوى فهم الجرائم المشمولة به بين الناس عامة وا<طفال والفئات المهنية العاملة 
مع ا<طفال ومن أجلهم. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء استمرار التستر على جرائم بيع ا<طفال واستغاللهم في 
البغاء وفي المواد اxباحية والتكتم عنها إلى حد بعيد، نظر� إلى الحساسية االجتماعية الثقافية التي تحيط بها في 

الدولة الطرف.

توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها لنشر أحكام البرتوكول االختياري على نطاق واسع بين الناس   -١٣
عامة، بمن فيهم ا<طفال - بطريقة مواتية لهم - وأسرهم ومجتمعاتهم المحلية. وينبغي للدولة الطرف أيض� ما 

يلي:

وضع برامج تثقيفية مراعية لنوع الجنس بشأن التدابير والمساعدة وآليات اxبالغ الرامية إلى منع  (أ)   
مع  وثيق  بتعاون  وذلك  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  للجرائم  ضحايا  ا<طفال  وقوع 

المجتمعات المحلية وا<طفال الضحايا؛

االبتدائي  التعليم  مناهج  في  منظمة  بصورة  االختياري  بالبروتوكول  المتصلة  المسائل  إدراج  (ب)   
والثانوي؛

الشرطة  أفراد  سيما  وال  الصلة،  ذات  المهنية  الفئات  جميع  بين  االختياري  البروتوكول  نشر  (ج)    
الوطني  المجلس  وأعضاء  االجتماعيين  وا<خصائيين  اxعالم  وممثلي  العاّمين  والمدعين  والقضاة 

لشؤون ا<سرة والوزارات المعنية.

التدريب

ترحب اللجنة بأنشطة التدريب في مجال االتجار بالبشر التي ُنّظمت للقضاة والمدعين العاّمين بالتعاون مع   -١٤
في  الرسمية  الحدودية  النقاط  في  العاملين  الموظفين  وبتدريب  حكومية،  غير  ومنظمات  دولية  حكومية  منظمات 
كافية  غير  تزال  ال  االختياري  البروتوكول  على  التدريب  أنشطة  <ن  بالقلق  تشعر  لكنها  االتجار،  ضحايا  تحديد  مجال 

بشكل عام وال تصل إلى جميع المهنيين العاملين مع ا<طفال ومن أجلهم.

المشمولة  المجاالت  جميع  على  التخصصات  متعددة  تدريب  برامج  الطرف  الدولة  تضع  بأن  اللجنة  توصي   -١٥
المصلحة.  أصحاب  من  وغيرها  المحلية  المجتمعات  مشاركة  على  تقوم  عملية  طريق  عن  االختياري  بالبروتوكول 
ومن  ا<طفال  مع  يعملون  وأفراد  ومؤسسات  مهنية  فئات  من  الشأن  أصحاب  لجميع  التدريب  هذا  إتاحة  وينبغي 
أجلهم. وتوصي اللجنة كذلك بأن تكفل الدولة الطرف إجراء تقييم منهجي لجميع برامج التدريب على البروتوكول 

االختياري بغية تعزيز تأثيرها ومدى أهميتها.

تخصيص الموارد   

للخطط  الالزمة  الموارد  توفر  لضمان  سنوية  منح�  يخصص  العامة  الموازنة  قانون  أن  اللجنة  تالحظ   -١٦
الميزانية  مخصصات  عن  معلومات  وجود  لعدم  تأسف  لكنها  الطفل،  بحقوق  المتعلقة  الوطنية  واالستراتيجيات 

المرصودة بوضوح <نشطة مصممة تحديد� لتنفيذ البروتوكول االختياري من قبل الوزارات المعنية.

بطرق  االختياري،  البروتوكول  لتنفيذ  واضحة  ميزانية  مخصصات  الطرف  الدولة  تحدد  بأن  اللجنة  توصي   -١٧
منها رصد مخصصات من الميزانية العادية للموارد البشرية والتقنية والمالية الالزمة لوضع برامج تتصل بأحكام 
البروتوكول االختياري، وال سيما في مجال التحقيقات الجنائية والمساعدة القانونية والتعافي البدني والنفسي 

للضحايا.

منع بيع اoطفال واستغاللهم في البغاء وفي المواد اsباحية (الفقرتان 1   -Sخامس
و2 من المادة 9)

التدابير المعتمدة لمنع وقوع الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول االختياري

خاص  وبشكل  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  لمنع  ات³ِخذت  التدابير  بعض  أن  اللجنة  تالحظ   -١٨
لمنع وصول ا<طفال إلى المواد اxباحية على اxنترنت، لكنها تشعر بالقلق الستمرار النقص في التدابير الوقائية 
ا<سباب  تحديد  إلى  الهادفة  التدابير  عن  فضًال  جنسي�،  ا<طفال  الستغالل  التصدي  أجل  من  ا<هداف  المحددة 
خاصة،  وبصورة  لها.  والتصدي  الجرائم  تلك  وحجم  االختياري  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  لجميع  الجذرية 

تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ)        عدم تقديم تعريف أو قائمة معايير لتحديد فئة "ا<سر المعرضة" للعنف المنزلي، على الرغم من   
أن وزارة التنمية االجتماعية وضعت قاعدة بيانات بها؛

(ب)    عدم كفاية التدابير المتخذة لمكافحة التمييز والعنف القائمين على نوع الجنس، اللذين يشّكالن   
عامَلين رئيسيين في بيع ا<طفال واستغاللهم في البغاء وفي المواد اxباحية. وفي هذا الصدد، 
تعرب اللجنة عن قلق شديد إزاء حجم التمييز والعنف الممارسين ضد الفتيات في الدولة الطرف؛

(ج)      النقص الكبير فيما ُنّفذ أثناء الفترة المشمولة بالتقرير من أنشطة محددة تستهدف ا<طفال في   
أوضاع هشة، مثل ا<طفال الالجئين المعرضين بشكل خاص لالستغالل الجنسي واالتجار.

توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف نهج� شامًال ومحدد ا<هداف يتصدى لlسباب الجذرية للجرائم   -١٩
اللجنة  تحث  خاصة،  وبصورة  هشاشة.  ا<وضاع  أكثر  في  ا<طفال  على  ويركز  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة 

الدولة الطرف على ما يلي:

(أ)         تعزيز استراتيجيات الحد من الفقر وتدابير الحماية االجتماعية الداعمة لlسر المحرومة والمهمشة،   
دعم  أجل  من  ا<طفال،  حول  تتمحور  التي  المبكر  التدخل  برامج  لتنفيذ  معايير  وضع  طريق  عن 

الوالدين لالضطالع على نحو أفضل بمسؤولياتهم في رعاية ا<طفال وحمايتهم؛

(ب)    اجتثاث التمييز والعنف القائمين على نوع الجنس، وبشكل خاص إلغاء ما ال يزال نافذ� من قوانين   
تمّيز ضد النساء والفتيات، وتجريم جميع أشكال العنف المنزلي، بما فيها االغتصاب الزوجي، دون 

مزيد من اxبطاء؛

عامة،  توعية  برامج  وتنفيذ  االختياري  بالبروتوكول  المشمـولة  للجـرائم  الجـذرية  لlسبـاب  التصـدي  (ج)       
خاص  بشكل  المعرضين  ضعف�  ا<طفال  أشد  هوية  تحديد  أجل  من  عامة،  حوارات  عن  فضًال 
للوقوع ضحايا للجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري، بمن فيهم ا<طفال الذين يعيشون في 
فقر وا<طفال المهاجرون والالجئون ومجهولو النسب، وحمايتهم وتزويدهم بما يلزم من دعم 

ومساعدة؛

(د)     تعزيز الوعي بالقواعد والمفاهيم االجتماعية المتعلقة باستغالل ا<طفال في البغاء وفي المواد   
اxباحية وفهمها بغية تغيير مواقف ا<شخاص الذين يطلبون الخدمات الجنسية وسلوكهم.

بيع اoطفال

تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء انتشار ممارسة الزواج المبكر والقسري على نطاق واسع في الدولة الطرف،   -٢٠
وهي ممارسة تصل أحيان� إلى حد بيع ا<طفال. وتشعر اللجنة بقلق خاص أيض� إزاء التقارير التي تتحدث عن فتيات 
زواج  يسمى  ما  أجل  من  ا<ردن  إلى  ُيرَسلن  العمر،  من  عشرة  الحادية  تتجاوز  لم  من  منهن  صغيرات،  عراقيات 
المتعة، وهو زواج ينتهي بعد مدة محددة مسبق� تتلقى فيه ا<سرة مبلغ� مالي� مقابل الفتاة ويتمكن "الزوج" من 
عصابات  في  قسر�  أقحموهن  الفتيات  هؤالء  بعض  "أزواج"  بأن  أيض�  التقارير  وتفيد  جنسي�.  واستغاللها  إيذائها 

االتجار بالبشر. 

للحظر  الفعال  التطبيق  لضمان  وفورية  صارمة  تدابير  اعتماد  على  بقوة  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢١
القانوني لزواج ا<طفال. وبصورة خاصة، ينبغي للدولة الطرف ما يلي:

(أ)       ضمان مساءلة جميع الضالعـين فـي بيـع الفتيـات <غـراض الـزواج القســــري واxيــذاء الجنســـــــي   
واالستغالل الجنسي، وإنزال عقوبات بهم تتناسب مع جسامة الجريمة؛

(ب)     وضع نظام فعال وتنفيذه بالتعاون مع بلدان الجوار من أجل منع بيع الفتيات <غراض الزواج المبكر   
أو القسري.

أطفال السياحة بدافع ممارسة الجنس مع 

إجراءات  أو  تشريعات  أي  اعتماد  لعدم  تأسف  لكنها   ،(١٩٩٨ لعام   ٢٠ السياحة (رقم  قانون  اللجنة  تالحظ   -٢٢
محددة من أجل منع ظاهرة السياحة بدافع ممارسة الجنس مع أطفال، ا¦خذة في الزيادة في الدولة الطرف، 

ومكافحتها بشكل كامل.

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان اتخاذ تدابير فاعلة من أجل منع السياحة بدافع ممارسة الجنس   -٢٣
على  الدعوة  مجال  في  أنشطة  تنّفذ  أن  أيض�  الطرف  للدولة  وينبغي  فعالة.  بصورة  ومكافحتها  ا<طفال  مع 
تنشر  وأن  ا<طفال،  مع  الجنس  ممارسة  بدافع  السياحة  عن  الناجمة  الضارة  ا¦ثار  لتبيان  السياحة  صناعة  صعيد 
تشجع  وأن  السياحة،  ووكاالت  السفر  وكالء  أوساط  في  واسع  نطاق  على  السياحة  <خالقيات  العالمية  المدونة 

تلك الشركات على توقيع مدونة قواعد السلوك لحماية ا<طفال من االستغالل الجنسي في السفر والسياحة.

حظر بيع اoطفال واستغاللهم في المواد اsباحية وفي البغاء، والمسائل   -Sسادس
ذات الصلة (المادة 3، والفقرتان 2 و3 من المادة 4، والمواد 5 و6 و7)

أو الجزائية القائمة القوانين واللوائح الجنائية 

بعض  إدراج  رغم  بعد،  بالكامل  االختياري  للبروتوكول  تمتثل  لم  الطرف  الدولة  أن  بقلق  اللجنة  تالحظ   -٢٤
جسم  بأعضاء  االنتفاع  وقانون   ٢٠٠٩ لعام   ٩ رقم  بالبشر  االتجار  منع  قانون  مثل  الوطنية،  القوانين  في  أحكامه 

اxنسان رقم ٢٣ لعام ١٩٧٧. وبصورة خاصة، تالحظ اللجنة بقلق ما يلي:

ـ³ن قانــون العقــــوبات تعريف� واضــــح� لجريمة استغالل ا<طفال في البغاء، أو عقوبات  (أ)       عدم تضمـ  
تتناسب مع جسامة الجريمة؛

في  ا<طفال  استغالل  على  تنطبق  التي  العقوبات،  قانون  من   ٣١٠ المادة  في  ازدرائية  عبارات  ورود  (ب)     
بفساد  "المعروفات  من  اعُتبرن  إن  للفتيات  الجنسي  االستغالل  لتبرير  ُتستخدم  أن  يمكن  البغاء، 

ا<خالق"؛

الحيازة  تجريم  أو  اxباحية  المواد  في  ا<طفال  استغالل  جريمة  إلى  محدد  بشكل  اxشارة  عدم  (ج)      
المواد  ببيع  تتعلق  التي  العقوبات  قانون  من   ٣١٩ المادة  في  بأطفال  تتعلق  إباحية  لمواد  الخاصة 

البذيئة أو المفِسدة لlخالق وتوزيعها؛

(د)     عدم تطرق تشريعات الدولة الطرف إلى جميع أشكال بيع ا<طفال الواردة في المادتين ٢ و٣ من   
البروتوكول االختياري، وهي جريمة مشابهة لالتجار با<شخاص لكنها ليست متطابقة معها.

البرتوكول  من  و٣   ٢ للمادتين  بالكامل  ليمتثل  العقوبات  قانون  تنقح  أن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢٥
االختياري. وبصورة خاصة، ينبغي للدولة الطرف ما يلي:

من  ٢(ب)  المادة  عليه  نصت  كما  البغاء  في  ا<طفال  الستغالل  تعريف�  العقوبات  قانون  تضمين  (أ)       
البروتوكول االختياري، وضمان أن القانون ينص على عقوبات مناسبة للجريمة ويفرضها؛

(ب)     إزالة جميع ا<حكام االزدرائية من قانون العقوبات دون إبطاء، وضمان أن القانون ينص على عقوبات   
تتناسب مع جسامة الجريمة وال يتيح أي أعذار لمرتكبي الجرائم؛

تتعلق  التي  اxباحية  المواد  حيازة  مجرد  تجريم  وضمان  العقوبات،  قانون  من   ٣١٩ المادة  تعديل  (ج)      
بأطفال؛

(د)       تعريف جميع أشكال بيع ا<طفال وتجريمها على النحو السليم.  

المالحقة القضائية

يساور اللجنة قلق بالغ إزاء التقارير العديدة التي تفيد بإجبار الفتيات الالجئات السوريات على البغاء.  -٢٦

في  البغاء  على  ُأجبرن  الالتي  الفتيات  xنقاذ  فاعلية  أكثر  تدابير  اتخاذ  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢٧
تقريرها  في  تورد  أن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  وتحث  العدالة.  إلى  الجرائم  هذه  مرتكبي  وإحالة  الطرف  الدولة 
ولوحقوا  عليهم  القبض  ُألقي  الذين  ا<شخاص  عدد  عن  تفصيلية  معلومات  االتفاقية  بموجب  المقدم  المقبل 

قضائي� وُأحيلوا إلى العدالة وأدينوا، فضًال عن العقوبات التي ُأنِزلت بهم.

مسؤولية اoشخاص االعتباريين 

االتجار  منع  قانون  من   ١١ المادة  بموجب  االعتباريين  ا<شخاص  بمسؤولية  تعترف  الدولة  أن  اللجنة  تالحظ   -٢٨
بالبشر رقم ٩ لعام ٢٠٠٩، لكن القلق يساورها <ن القوانين ال تنص صراحة على مسؤولية ا<شخاص االعتباريين في 

الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري.

ن الدولة الطرف مسؤولية ا<شخاص االعتباريين الضالعين في أي جرائم مشمولة  توصي اللجنة بأن ُتضمِّ  -٢٩
الجرائم  خطورة  مع  تتناسب  قانونية  عقوبات  تفرض  وأن  صريح،  بشكل  التشريعات  في  االختياري  بالبروتوكول 

المرتَكبة.

الوالية القضائية خارج اsقليم وتسليم المجرمين

تعرب اللجنة عن القلق <ن تشريعات الدولة الطرف ال تزال غير واضحة بشأن فرض واليتها القضائية خارج   -٣٠
الذين  ا<شخاص  تسليم  وإمكانية  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  بجميع  يتعلق  فيما  إقليمها 

يرتكبون جرائم يشملها البروتوكول االختياري.

القضائية  واليتها  فرض  من  نها  تمكِّ المحلية  تشريعاتها  أن  ضمان  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣١
وممارستها خارج إقليمها فيما يتعلق بجميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري. وتوصي اللجنة أيض� بأن 
تستخدم الدولة المادة ٥ من البروتوكول االختياري أساس� قانوني� لتسليم المجرمين في حال عدم وجود اتفاق 

ثنائي.

سابعS- حماية حقوق اoطفال الضحايا (المادة 8، والفقرتان 3 و4 من المادة 9)

التدابير المعتمدة لحماية حقوق اoطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول 
االختياري ومصالحهم

استخدام  تجيز  التي  الجزائية  المحاكمات  أصول  قانون  من   ١٥٩ المادة  أحكام  إلى  بإيجابية  اللجنة  تنظر   -٣٢
اللجنة  لكن  بشهادتهم.  اxدالء  عند  العمر  من  عشرة  الثامنة  يكملوا  لم  الذين  للشهود  حمايًة  الحديثة  التقنية 
تشعر بالقلق إزاء عدم تزويد ا<طفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري بمساعدة قضائية مجانية 

أو دعم من أخصائيين نفسيين واجتماعيين معنيين با<طفال أثناء إجراءات العدالة الجنائية.

في ضوء الفقرة ٣ من المادة ٩ في البروتوكول االختياري، تحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة حماية   -٣٣
وبصورة  عليها.  والشهود  االختياري  البروتوكول  بموجب  المحظورة  الجرائم  ضحايا  لlطفال  كاملة  تشريعية 

خاصة، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

وحماية  والمحاكمة  التحقيق  إجراءات  طيلة  لهم  مراعية  بطريقة  الضحايا  ا<طفال  معاملة  (أ)      
خصوصيتهم؛

واجتماعيين  نفسيين  أخصائيين  من  ودعم  مجانية  قانونية  بمساعدة  الضحايا  ا<طفال  تزويد  (ب)    
معنيين با<طفال أثناء إجراءات العدالة الجنائية؛

وجلسات  القضائية  والمالحقة  التحقيق  أثناء  عليه  والمدعى  الطفل  بين  المباشر  االتصال  تجنب  (ج)      
لعمليات  الفعلي  االستخدام  لضمان  والمالية  والتقنية  البشرية  الموارد  كل  وتوفير  االستماع، 

التحقيق السرية؛

(د)      اتخاذ تدابير قانونية وعملية لكفالة حماية ا<طفال الشهود من ا<عمال االنتقامية.  

تعافي الضحايا وإعادة إدماجهم

غير  المنظمات  اتخذتها  التي  والتدابير   ٢٠٠٧ الثاني/يناير  كانون  في  ا<سري  الوفاق  دار  افتتاح  اللجنة  تالحظ   -٣٤
الحكومية التي سلط تقرير الدولة الطرف الضوء عليها، لكنها تأسف لعدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة 
وتدابير  والنفسي،  البدني  والتعافي  االجتماعي  اxدماج  إعادة  في  المساعدة  صعيد  على  الدولة  مستوى  على 
تيسير الحصول على المعلومات ذات الصلة بهذه الخدمات. وعالوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء النقص في 
إيداع  إلى  يؤدي  ما  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  لضحايا  المخصصة  المباشر  المأوى  خدمات  توفير 

الضحايا ا<طفال في مرافق االحتجاز.

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:  -٣٥

دون  االحتجاز  مرافق  من  االختياري  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  ضحايا  ا<طفال  جميع  إخراج  (أ)       
إبطاء؛

ومساعدة  مالئم  بمأوى  االختياري  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  ضحايا  ا<طفال  تزويد  ضمان  (ب)     
مالئمة من أجل إعادة إدماجهم االجتماعي وتعافيهم البدني والنفسي؛

(ج)      طلب المساعدة التقنية من اليونيسيف والمنظمة الدولية للهجرة في تنفيذ هذه التوصيات.  

ثامنS- المساعدة والتعاون على الصعيد الدولي (المادة 10)

االتفاقات المتعددة اoطراف والثنائية واsقليمية

تواصل  أن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تشجع  االختياري،  البروتوكول  من   ١٠ المادة  من   ١ الفقرة  ضوء  في   -٣٦
تعزيز التعاون الدولي عن طريق ترتيبات متعددة ا<طراف وإقليمية وثنائية، وبخاصة مع بلدان الجوار، بوسائل منها 
المشمولة  الجرائم  منع  على  القدرة  زيادة  بغية  الترتيبات،  هذه  وتنفيذ  لتنفيذ  الالزمة  وا¦ليات  اxجراءات  تعزيز 

بالبروتوكول االختياري والكشف عنها والتحقيق فيها ومالحقة المسؤولين عن أي منها قضائي� ومعاقبتهم.

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعاونها مع وكاالت ا<مم المتحدة وبرامجها، مثل منظمة   -٣٧
إلى  تهدف  تدابير  وتنفيذ  وضع  في  الحكومية،  غير  المنظمات  عن  فضًال  للطفولة (اليونيسيف)،  المتحدة  ا<مم 

تنفيذ البروتوكول االختياري بصورة فعالة.

تاسعS- المتابعة والنشر

التوصيات،  لهذه  الكامل  التنفيذ  لضمان  الالزمة  التدابير  جميع  الطرف  الدولة  تتخذ  بأن  اللجنة  توصي   -٣٨
بوسائل منها إحالتها إلى الملك والوزارات الحكومية المعنية والبرلمان والسلطات الوطنية والمحلية، فضًال عن 

المحكمة العليا، للنظر فيها على النحو الالزم واتخاذ مزيد من اxجراءات بشأنها.

الطرف  الدولة  قدمتها  التي  الخطية  والردوُد  التقريُر  واسع  نطاق  على  ُيتاح  بأن  اللجنة  وتوصي   -٣٩
والمالحظات الختامية ذات الصلة التي اعتمدتها اللجنة، بما في ذلك عن طريق اxنترنت، للناس عامة ولمنظمات 
المجتمع المدني ومجموعات الشباب والفئات المهنية وا<طفال، بغية إثارة النقاش بشأن البروتوكول االختياري 

والتوعية به وتنفيذه ورصده.

عاشر�- التقرير المقبل

عمًال بالفقرة ٢ من المادة ١٢ من البروتوكول االختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تورد مزيد� من   -٤٠
المعلومات عن تنفيذ البروتوكول االختياري في تقريرها الدوري المقبل الذي سُيقدم عمًال بالمادة ٤٤ من اتفاقية 

حقوق الطفل.

ثالثS-  تدابير التنفيذ العامة

التنسيق

وزارة  وأن  االختياري  البروتوكول  تنفيذ  عن  الرئيسية  المسؤولية  تتحمل  الدفاع  وزارة  أن  اللجنة  تالحظ   -٥
مكلفة  هيئة  وجود  عدم  إزاء  يساورها  القلق  ولكن  الصدد،  ذلك  في  أيض�  المسؤولية  من  شيئ�  تتحّمل  الداخلية 

بتنسيق التنفيذ الشامل والفعال للبروتوكول االختياري في عموم الدولة الطرف.

البروتوكول  تنفيذ  عن  الكلية  بالمسؤولية  ُيكلف  حكومي  كيان  تعيين  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٦
االختياري، وعلى إنشاء آلية مؤسسية لتنسيق تنفيذ البروتوكول االختياري على نحو فعال فيما بين الوزارات وغيرها 

من الكيانات الحكومية والشركاء الحكوميين.

تخصيص الموارد

تأسف  لكنها  لالجئين،  المساعدة  تقديم  أجل  من  ضخمة  موارد  تنفق  الطرف  الدولة  أن  اللجنة  تالحظ   -٧
لعدم توفر معلومات عن مخصصات الميزانية المرصودة لتنفيذ البروتوكول االختياري.

توصي اللجنة بأن ترصد الدولة الطرف مخصصات ميزانية كافية لتنفيذ البروتوكول االختياري على وجه   -٨
التحديد.

النشر والتوعية

المصلحة  أصحاب  على  وتوزيعه  الرسمية  الجريدة  في  االختياري  البروتوكول  نشر  اللجنة  تالحظ   -٩
المتخذة  التدابير  كفاية  لعدم  تأسف  لكنها  االختياري،  البروتوكول  يشملها  التي  المجاالت  في  المتخصصين 
للجرائم  ضحايا  ا<طفال  وقوع  إلى  تؤدي  قد  التي  وا<خطار  اxبالغ،  آليات  سيما  وال  وأحكامه،  بمبادئه  للتوعية 

المشمولة بالبروتوكول االختياري، وهو ما اعترفت به الدولة الطرف نفسها.

توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف نشر مبادئ البروتوكول االختياري وأحكامه على نطاق واسع بين   -١٠
الناس عامة وبين ا<طفال وأسرهم.

التدريب

ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لوضع برامج لتدريب أفراد القوات المسلحة والشرطة،   -١١
وxذكاء الوعي بحقوق اxنسان والقانون الدولي اxنساني بين أفراد قواتها ا<منية. لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم 

تلقي فئات أخرى من المهنيين ذوي الصلة تدريب� مناسب� على أحكام البروتوكول االختياري.

ا<طفال،  بشؤون  ُيعنون  الذين  للمهنيين  االختياري  البروتوكول  أحكام  على  تدريب  بتوفير  اللجنة  توصي   -١٢
والقضاة  والمحامين  والشرطة  الدولية  السالم  حفظ  قوات  وأفراد  الهجرة  وسلطات  المعلمين  سيما  وال 

والعاملين في المجال الطبي وا<خصائيين االجتماعيين والصحفيين.

البيانات

بنزاعات  متأثرة  بلدان  من  قادمين  الطرف  الدولة  في  الالجئين  ا<طفال  من  كبير  عدد  وجود  إلى  نظر�   -١٣
مسلحة، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود نظام مركزي لجمع البيانات من أجل تحديد هوية وتسجيل جميع 
ا<طفال الالجئين في ا<راضي الخاضعة لوالية الدولة الطرف القضائية الذين ُيحتمل أن يكونوا ُجندوا في أعمال 

عدائية في الخارج أو اسُتخدموا فيها.

هوية  وتحديد  تسجيل  أجل  من  البيانات  لجمع  مركزي�  نظام�  الطرف  الدولة  تنشئ  بأن  اللجنة  توصي   -١٤
أو  الخارج  في  عدائية  أعمال  في  ُجندوا  يكونوا  أن  ُيحتمل  الذين  القضائية  لواليتها  الخاضعين  ا<طفال  جميع 
اسُتخدموا فيها. وتوصي اللجنة أيض� بأن تضمن الدولة الطرف جمع� سليم� للبيانات الخاصة با<طفال الالجئين 
أمور  جملة  حسب  البيانات  جميع  تصنيف  وينبغي  الممارسات.  هذه  لمثل  ضحايا  وقعوا  الذين  اللجوء  وملتمسي 
الزمنية  المدة  عن  فضًال  االقتصادية،  االجتماعية  والخلفية  اxثني  وا<صل  والجنسية  والسن  الجنس  منها 

الستخدام الطفل.

رابعS- الوقاية

التجنيد الطوعي

تالحظ اللجنة عدم وجود متطوعين في القوات المسلحة في الدولة الطرف. ولكنها تعرب عن قلقها   -١٥
إزاء المادة ٢/١٢ من قانون ا<من العام التي تجيز تعيين ا<شخاص الذين يزيد عمرهم عن السابعة عشرة ضباط� 

في ا<من العام.

ثمانية  إلى  وترفعه  العام  ا<من  لضباط  الطوعي  التجنيد  سن  الطرف  الدولة  تراجع  بأن  اللجنة  توصي   -١٦
عشرة سنة من أجل تعزيز حماية ا<طفال وتدعيمها عن طريق اعتماد معيار قانوني أعلى بشكل عام.

التثقيف في مجاَلي حقوق اsنسان والسالم

ومفاهيم  السالم  مجاَلي  في  التثقيف  xدماج  الطرف  الدولة  تتخذها  التي  بالمبادرات  اللجنة  ترحب   -١٧
اxنسان  حقوق  مجاَلي  في  التثقيف  إدراج  لعدم  تأسف  لكنها  المدرسية.  المناهج  في  اxنساني  الدولي  القانون 
والسالم، وكذلك المعرفة بالبروتوكول االختياري، كجزء إلزامي في مناهج التعليم االبتدائي والثانوي وفي برامج 

تدريب المعلمين.

توصي اللجنة بأن تدمج الدولة الطرف التثقيف اxلزامي في مجاَلي حقوق اxنسان والسالم في مناهج   -١٨
جميع المدارس، بما فيها المدارس العسكرية، مع اxشارة بشكل خاص إلى البروتوكول االختياري.

خامسSً- الحظر والمسائل ذات الصلة

التشريعات واللوائح الجنائية النافذة

تالحظ اللجنة تعليق االستدعاء إلى الخدمة الوطنية حتى إشعار الحق، لكنها تعرب عن القلق إزاء التباين   -١٩
السن  تتراوح  إذ  الطرف،  الدولة  تشريعات  عليه  تنص  كما  المسلحة  القوات  في  اxلزامي  للتجنيد  الدنيا  السن  في 
المسلحة  القوات  لتجنيد  صريحين  وتجريم  حظر  وجود  لعدم  أيض�  القلق  اللجنة  ويساور  سنة.  و١٨   ١٥ بين  الدنيا 
الشركات  ولتشغيل  العدائية،  ا<عمال  في  واستخدامهم  ا<طفاَل  للدولة  التابعة  غير  المسلحة  والجماعات 
ا<منية الخاصة ا<طفاَل واستخدامهم. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك <ن التشريعات في الدولة الطرف ال تحدد 
للمحكمة  ا<ساسي  روما  نظام  في  طرف  ا<ردن  أن  مع  حرب،  جريمة  بوصفه  سنة   ١٥ سن  دون  ا<طفال  تجنيد 

الجنائية الدولية.

تحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء مراجعة شاملة لتشريعاتها من أجل مواءمتها بالكامل مع مبادئ   -٢٠
البروتوكول االختياري وأحكامه، وال سيما:

للدولة  التابعة  غير  المسلحة  والجماعات  المسلحة  القوات  لتجنيد  صريحين  وتجريم  حظر  فرض  (أ)       
ا<طفاَل  الخاصة  ا<منية  الشركات  ولتشغيل  العدائية،  ا<عمال  في  واستخدامهم  ا<طفاَل 

واستخدامهم؛

(ب)     ضمان أن جريمة التجنيد غير القانوني لlطفال على يد القوات المسلحة والجماعات المسلحة غير   
التابعة للدولة تنطبق في زمن السلم وزمن الحرب على السواء؛

(ج)      تحديد تجنيد ا<طفال دون سن ١٥ سنة بوصفها جريمَة حرب ومعاقبة مرتكبيها؛  

الخاصة  وا<منية  العسكرية  الشركات  على  ل¯شراف  محلية  تنظيمية  تشريعات  اعتماد  ضمان  (د)     
ومساءلتها، وتنفيذ هذه التشريعات.

تجنيد الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة اoطفاَل واستخدامها لهم

الالجئين  ا<طفال  السورية  المسلحة  الجماعات  بتجنيد  تفيد  التي  التقارير  إزاء  بالغ  قلق  عن  اللجنة  تعرب   -٢١
السوريين من مخيمات الالجئين في الدولة الطرف واستخدامهم في أدوار قتالية وأدوار داعمة في آن واحد.

تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع تدابير فعالة بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة من أجل   -٢٢
لتلك  وتحقيق�  المسلحة.  النزاعات  في  لُيستخدموا  مجاورة  بلدان  إلى  وإرسالهم  تجنيدهم  من  ا<طفال  حماية 
الغاية، ينبغي للدولة الطرف أن تنظم حمالت توعية بشأن وضع ا<طفال الذين ُيزج بهم في النزاعات المسلحة، 
مخيمات  في  يعيشون  الذين  للمراهقين  مالئمة  وترفيهية  تعليمية  أنشطة  توفير  أجل  من  جهودها  تكثف  وأن 

الالجئين كوسيلة تمنع على نحو فعال تجنيدهم على يد الجماعات المسلحة.

الوالية القضائية خارج اsقليم

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إنشاء والية قضائية خارج إقليمها وممارسة تلك الوالية فيما   -٢٣
الصلة  ذات  الدولية  الصكوك  أيض�  ذلك  في  تراعي  وأن  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  بجميع  يتعلق 

التي هي طرف فيها، بما فيها نظام روما ا<ساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

 

تسليم المجرمين

المشمولة  الجرائم  مرتكبي  لتسليم  المزدوج  التجريم  شرط  الطرف  الدولة  تلغي  بأن  اللجنة  توصي   -٢٤
ذات  الثنائية  وإجراءاتها  معاهداتها  جميع  في  بالكامل  الجرائم  هذه  إدماج  تضمن  وبأن  االختياري،  بالبروتوكول 

الصلة.

سادسS- الحماية والتعافي وإعادة اsدماج 

التدابير المتخذة لحماية حقوق اoطفال الضحايا

تعرب اللجنة عن القلق إزاء كثرة حاالت اxعادة القسرية والترحيل لlسر وا<طفال الفلسطينيين الفارين   -٢٥
من النزاع في الجمهورية العربية السورية على مدار السنوات الثالث الماضية.

الكاملة لlطفال الفلسطينيين وأسرهم الفارين  الحماية  الدولة الطرف على ضمان توفير  تحث اللجنة   -٢٦
الرفض  عدم  ذلك  في  بما  القسرية،  اxعادة  عدم  بمبدأ  الكامل  التقيد  وضمان  السورية،  العربية  الجمهورية  من 
من  وأسرهم  اللجوء  وملتمسي  الالجئين  ا<طفال  جميع  تمّكن  تضمن  أن  الطرف  للدولة  وينبغي  الحدود.  عند 

الحصول على إجراءات منصفة وفعالة لتحديد وضعهم، دون تمييز.

أجل التعافي البدني والنفسي وإعادة اsدماج االجتماعي تقديم المساعدة من 

لكنها  السوريين،  الالجئين  ا<طفال  إلى  الطرف  الدولة  تقدمها  التي  الهائلة  بالمساعدات  اللجنة  تعترف   -٢٧
أن  ُيحتمل  اللجوء الذين  وملتمسي  الالجئين  ا<طفال  هوية  لتحديد  كاٍف  اهتمام  إيالء  عدم  بالغ إزاء  بقلق  تشعر 
محدودية  إزاء  أيض�  قلق  اللجنة  ويساور  بالنزاع.  مرتبطة  صدمات  إلى  تعرضوا  أو  النزاع  في  شاركوا  يكونوا 
المساعدة على التعافي البدني والنفسي التي تلقاها ا<طفال السوريون الذين يعانون من ضيق شديد وإعاقات 
حسية أو ذهنية أو عقلية نتيجة تعرضهم للعنف والمحن المرتبطة بالحرب في الجمهورية العربية السورية أو 

مشاهدتهم لها. 

توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تدريب� منهجي� على التحديد المبكر لهوية ا<طفال الذين ُيحتمل   -٢٨
العاملين  وخاصة  أجلهم،  من  أو  ا<طفال  مع  العاملين  المهنيين  جميع  إلى  به  تأثروا  أو  النزاع  في  شاركوا  أنهم 
للدولة  وينبغي  والطب.  التعليم  مجالي  في  والعاملين  الجيش،  وأفراد  الهجرة،  ودوائر  الحدودية  النقاط  في 
أن  ُيحتمل  الذين  اللجوء  وملتمسي  الالجئين  ا<طفال  إلى  المقدمين  والدعم  المساعدة  تعزز  أن  أيض�  الطرف 
يكونوا شاركوا في النزاع أو تعرضوا إلى الصدمة والتشريد المرتبطين بالنزاع، وتزويدهم بدعم ومساعدة خاصة، 
بطرق منها طلب المساعدة من الشركاء الدوليين والوكاالت الدولية من أجل وضع برامج لتعافي هؤالء ا<طفال 

البدني والنفسي.

سابعS- المساعدة والتعاون الدوليان 

التعاون الدولي

الخاصة  والممثلة  ا<حمر  للصليب  الدولية  اللجنة  مع  تعاونها  الطرف  الدولة  تواصل  بأن  اللجنة  توصي   -٢٩
منظمة  مع  أكبر  بشكل  التعاون  إمكانية  في  تنظر  وأن  وتعززه،  المسلح  والنزاع  با<طفال  المعنية  العام  لlمين 

ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وغيرها من كيانات ا<مم المتحدة في تنفيذ البروتوكول االختياري.

ثامنS- المتابعة والنشر

التوصيات،  لهذه  الكامل  التنفيذ  لضمان  الالزمة  التدابير  جميع  الطرف  الدولة  تتخذ  بأن  اللجنة  توصي   -٣٠
بوسائل منها إحالتها إلى البرلمان والوزارات المعنية، بما فيها وزارة الدفاع، والمحكمة العليا والسلطات المحلية 

للنظر فيها على النحو الالزم واتخاذ مزيد من اxجراءات بشأنها.

وتوصي اللجنة بأن ُيتاح التقرير ا<ولي والردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف والمالحظات الختامية   -٣١
ولمنظمات  عامة  للناس  اxنترنت،  طريق  عن  ذلك  في  بما  واسع،  نطاق  على  اللجنة  اعتمدتها  التي  الصلة  ذات 
المجتمع المدني ومجموعات الشباب والفئات المهنية وا<طفال، بغية إثارة النقاش بشأن البروتوكول االختياري 

والتوعية به وتنفيذه ورصده.

تاسعS- التقرير المقبل

عمًال بالفقرة ٢ من المادة ٨ من البروتوكول االختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تورد مزيد� من   -٣٢
المعلومات عن تنفيذ البروتوكول االختياري وهذه المالحظات الختامية في تقريرها الدوري المقبل الذي سُيقدم 

عمًال بالمادة ٤٤ من اتفاقية حقوق الطفل.

(NCFA) تم النشر من قبل المجلس الوطني لشؤون ا<سرة
من خالل المساعدة الفنية والماليةالتي قدمتها منظمة ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسف)

اoردن : المالحظات الختامية
والتوصيات

اللجنة الدولية لحقوق الطفل

(١٥)

والبروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل والمعنية ببيع ا<طفال، واستغالل ا<طفال في البغاء، واستخدام 
ا<طفال في المواد اxباحية في اجتماعيها رقم ١٨٧٩ و١٨٧٨ (انظر CRC/C/SR. ١٨٧٩) اللذين تم عقدهما في ٢٧ أيار 

من عام ٢٠١٣، وتم اعتماده في االجتماع رقم ١٩٠١ الذي تم عقده في ١٣ حزيران من عام ٢٠١٤.

الرابع  الدوريين  للتقريرين  الجامع  بالتقرير  المتعلقة   - الختامية  والتوصيات  المالحظات  نشر  من  الغرض  إن 
بإشراك  والمتعلقة  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياريين  البروتوكولين  بموجب  ا<ولية  والتقارير  والخامس 
إنتاج  في  ا<طفال  واستخدام  البغاء،  في  ا<طفال  واستغالل  ا<طفال،  وبيع  المسلحة،  النزاعات  في  ا<طفال 
والبرلمانيون  الحكومية،  الوكاالت  ذلك  في  بما  المعنية  المؤسسات  جميع  أن  من  التأكد  هو  اxباحية -  المواد 
الموكل  الدور  يلعبون  وا<طفال  المدني،  والمجتمع  المتحدة،  ا<مم  ووكاالت  الحكومية،  غير  والمنظمات 
حياة  على  إيجابي  تأثير  بالتالي  لهم  وكان  الختامية،  والتوصيات  للمالحظات  الفعال  التنفيذ  ضمان  في  إليهم 
مجال  في  النظر  مسؤولية  المعنية  المؤسسات  وتتحمل  ا<ردن.  في  الطفل  حقوق  واوضاع  ا<طفال 
مسؤولياتهم، وخبراتهم، زمعارفهم، ولعب الدور المنوط بکل منهم من أجل ضمان تنفيذ هذه المالحظات 

والتوصيات الختامية.

اتفاقية حقوق الطفل
Distr.: Generalا<مم المتحدة

8 July 2014
Original: English

لجنة حقوق الطفل
المالحظات الختامية على التقرير المقدم من اoردن بموجب الفقرة 1 من المادة 12 من 
البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع اoطفال واستغالل اoطفال في 

البغاء وفي المواد اsباحية@

نظرت اللجنة في التقرير ا<ولي لlردن (CRC/C/OPSC/JOR/١) في جلستها ١٨٧٨ المعقودة في ٢٧ أيار/مايو   -١
 ١٣ في  المعقودة   ١٩٠١ جلستها  في  التالية  الختامية  المالحظات  واعتمدت   ،(١٨٧٨.CRC/C/SR الوثيقة  (انظر   ٢٠١٤

حزيران/يونيه ٢٠١٤.

أوًال- مقدمة

CRC/C/OPSC/-) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها ا<ولي وبردودها الخطية على قائمة القضايا  -٢
JOR/Q/١/Add.١). وتعرب عن تقديرها للحوار البّناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

وتذّكر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه المالحظات الختامية ينبغي أن ُتقرأ مقترنة بالمالحظات الختامية   -٣
والخامس  الرابع  للتقريرين  الجامع  الطرف  الدولة  بتقرير  يتعلق  فيما   ٢٠١٤ حزيران/يونيه   ١٣ في  اعُتمدت  التي 
البروتوكول  بموجب  المقدم  ا<ولي  وبتقريرها   ،(٤-٥/CRC/C/JOR/CO) الطفل  حقوق  اتفاقية  بموجب  المقدم 

.(١/CRC/C/OPAC/JOR/CO) االختياري بشأن اشتراك ا<طفال في المنازعات المسلحة

ثانيS- مالحظات عامة

الجوانب اsيجابية

ترحب اللجنة باعتماد قانون منع االتجار بالبشر رقم ٩ لعام ٢٠٠٩.  -٤

وترحب اللجنة كذلك بالتقدم المحرز في إنشاء المؤسسات واعتماد الخطط والبرامج الوطنية التي تيسر   -٥
تنفيذ البروتوكول االختياري، بما في ذلك:

إنشاء أفرقة وطنية لحماية ا<سرة؛ (أ)   

االستراتيجية الوطنية لمنع االتجار بالبشر التي أطِلقت في آذار/مارس ٢٠١٠؛ (ب)   

إنشاء وحدات مكافحة االتجار بالبشر. (ج)   

ثالثS- البيانات

جمع البيانات

 ،٢٠١٢ نيسان/أبريل  في  الجنائي  البحث  xدارة  تابعة  بالبشر  االتجار  لمكافحة  وحدة  إنشاء  اللجنة  تالحظ   -٦
وتكليفها بتسجيل جميع حاالت االتجار بالبشر وجميع البيانات ذات الصلة، وتالحظ توقيع مذكرة تفاهم لتدريب 
الدولة  إنشاء  عدم  إزاء  بالقلق  تشعر  لكنها  العاملين،  ا<طفال  عن  البيانات  جمع  وسائل  على  العمل  مفتشي 

الطرف نظام� لجمع البيانات عن جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري.

اتفاقية حقوق الطفل
Distr.: Generalا<مم المتحدة

7 July 2014
Arabic
Original: English

لجنة حقوق الطفل
المالحظات الختامية المتعلقة بالتقرير المقدم من اoردن بموجب الفقرة 1 من المادة 8 من 
البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك اoطفال في المنازعات المسلحة@

نظرت اللجنة في التقرير ا<ولي لlردن (CRC/C/OPAC/JOR/١) في جلستها ١٨٧٩ المعقودة في ٢٧ أيار/مايو   -١
٢٠١٣، واعتمدت المالحظات الختامية التالية في جلستها ١٩٠١ المعقودة في ١٣ حزيران/يونيه ٢٠١٤.

أوًال- مقدمة

CRC/C/OPAC/-) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها ا<ولي وردودها الخطية على قائمة المسائل  -٢
JOR/Q/١/Add.١). وُتعرب عن تقديرها للحوار البّناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

وتذّكر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه المالحظات الختامية ينبغي أن ُتقرأ مقترنة بالمالحظات الختامية   -٣
التي اعتمدتها اللجنة في ١٣ حزيران/يونيه ٢٠١٤ فيما يتعلق بتقرير الدولة الطرف الجامع للتقريرين الرابع والخامس 
البروتوكول  بموجب  المقدم  ا<ولي  وبالتقرير   ،(٤-٥/CRC/C/JOR/CO) الطفل  حقوق  اتفاقية  بموجب  المقدم 
CRC/C/OP-) باحيةxاالختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع ا<طفال واستغالل ا<طفال في البغاء وفي المواد ا

.(١/SC/JOR/CO

ثانيS-  مالحظات عامة

الجوانب اsيجابية

ترحب اللجنة بمختلف التدابير اxيجابية المتخذة في المجاالت المتصلة بتنفيذ البروتوكول االختياري، وال   -٤
سيما بما يلي:

(أ)      الجهود الهائلة التي تبذلها الدولة الطرف من أجل استيعاب آالف الالجئين السوريين، بمن فيهم   
بتكلفة  أو  مجان�  العامة  الخدمات  من  كثير  على  الحصول  من  وتمكينهم  أراضيها،  في  ا<طفال، 

زهيدة؛

(ب)     كون ا<ردن أول بلد في الشرق ا<وسط تقّيد بالمهلة التي حددتها اتفاقية حظر استعمال وتخزين   
وإنتاج ونقل ا<لغام المضادة لlفراد وتدمير تلك ا<لغام، وأعلن خلّوه من ا<لغام ا<رضية في عام 

٢٠١٢؛

(ج)     مبادرة أجيال السالم العالمية التي أطلقها ا<مير فيصل بن الحسين من ا<ردن عام ٢٠٠٧، وهدفها   
في  الناس  بين  للتقريب  الرياضة  استخدام  على  العالم  أنحاء  جميع  من  شابة  قيادات  تدريب 

المجتمعات التي تشهد نزاعات.

اتفاقية حقوق الطفل
Distr.: Generalا<مم المتحدة

7 July 2014
Arabic
Original: English

المملكة ا<ردنية الهاشمية
رقم اxيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية

(٢٠١٧/10/٥٢٩٨)
يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى 

مصنفه وال يعّبر هذا المصنف عن رأي دائرة المكتبة 
الوطنية أو أي جهة حكومية أخرى



التمهيد: المقدمـــة :

وقعت حكومة المملكة ا<ردنية الهاشمية على اتفاقية ا<مم المتحدة لحقوق الطفل بتاريخ ٢٩  آب من عام ١٩٩٠ 
وصادقت عليها بتاريخ ٢٤  أيار من عام ١٩٩١. وعليه تلتزم حكومة المملكة بتقديم تقرير دوري كل خمس سنوات 
إلى لجنة ا<مم المتحدة لحقوق الطفل في جنيف/ سويسرا، وقد نظرت هذه اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين 
الدوريين الرابع والخامس لlردن في اجتماعيها رقم ١٨٧٧ و١٨٧٨ (انظر CRC/C/SR.١٨٧٧ & ١٨٧٨) اللذين عقدا بتاريخ ٢٦ 
و ٢٧ أيار من عام ٢٠١٤، وتم اعتمادهما في اجتماعها رقم ١٩٠١ الذي عقد بتاريخ  ١٣ حزيران من عام ٢٠١٤، ودعت اللجنة 
أن  على   ،٢٠١٩ عام  من  حزيران   ٢٢ في  السادس  الدوري  تقريرها  تقديم  إلى  الهاشمية  ا<ردنية  المملكة  حكومة 
والخامس،  الرابع  الدوريين  للتقريرين  الختامية  المالحظات  بمتابعة  المتعلقة  المعلومات  التقرير  هذا  يتضمن 
باxضافة إلى ذلك نظرت اللجنة في التقارير ا<ولية لlردن في البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل والتي 
ببيع  المتعلقة  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري  والبروتوكول  المسلحة  النزاعات  في  ا<طفال  بإشراك  تتعلق 
ا<طفال، واستغالل ا<طفال في البغاء، واستخدام ا<طفال في إنتاج المواد اxباحية في اجتماعيها رقم ١٨٧٩ و١٨٧٨ 
(انظر CRC/C/SR.١٨٧٩) اللذين عقدا بتاريخ  ٢٧ أيار من عام ٢٠١٣، وتم اعتماده في اجتماع رقم ١٩٠١ الذي عقد بتاريخ ١٣ 
حزيران من عام ٢٠١٤، وقد أوصت اللجنة بأن تتخذ الدولة جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في 
المالحظات الختامية المتعلقة بالتقرير الدوري الجامع للتقريرين الرابع والخامس والبروتوكولين االختياريين تنفيذا 
من  المزيد  واتخاذ  المالئم  النحو  على  فيها  للنظر  المعنية  الجهات  إلى  إحالتها  منها  إجراءات  عدة  طريق  عن  تاما 

اxجراءات المتعلقة بها.

كما أوصت اللجنة  بنشر التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس والمالحظات والتوصيات الختامية على 
شبكة  طريق  عن  النشر  الحصر  ال  المثال  سبيل  على  تشمل  طرق  عبر  ذلك  يكون  وأن  الدولة،  بلغات  واسع  نطاق 
الشباب،  ومجموعات  اxعالم،  ووسائل  والمنظمات،  المدني  وللمجتمع  الجمهور،  لعامة  واxتاحة  االنترنت، 
عليهما،  والتعرف  االختياريين،  وبروتوكوليها  االتفاقية  مناقشة  أجل  من  وا<طفال،  المهنية،  والمجموعات 

وتنفيذهما ورصدهما.

اهداف  تحقيق  الى  الرامية  الجهود  بمتابعة   (NCFA) ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  قانون  عليه  نص  لما  ووفقا 
االردنية  المملكة  صادقت  التي  والشباب  واالطفال  والمراة  االسرة  بشؤون  المتعلقة  الدولية  واالتفاقيات  المواثيق 
والتوصيات  المالحظات  تنفيذ  متابعة   وضمان  الطفل  حقوق  التفاقية  الدورية  التقارير  بإعداد  عليها،   الهاشمية 
تنفيذ  لمتابعة  شاملة  عمل  خطة  بوضع  المجلس  قام  الدولية،   الطفل  حقوق  لجنة  عن  الصادرة  الختامية 
اxقليمي  المكتب  من  فنية  وبمساعدة  لlردن،   ا<خير  الدوري  بالتقرير  المتعلقة  الختامية  والتوصيات  المالحظات 
المتعلقة  الختامية  والتوصيات  المالحظات  آخر  حول  الوعي  لنشر  تشاورية  عملية  بدأت  ا<ردن،  في  لليونيسف 
بالتقرير الدوري الجامع للتقريرين الرابع والخامس لlردن، وتم وضع خطة عمل شاملة للمتابعة في ضوء توصيات 
لنشر  المتابعة  عمل  خطة  من  جزء�  الختامية  والتوصيات  المالحظات  يشمل  الذي  التقرير  هذا  ويعد  اللجنة. 

المالحظات والتوصيات الختامية على نطاق واسع في جميع أرجاء المملكة.

يلتزم المجلس الوطني لشؤون ا<سرة (NCFA) بنشر الوعي حول حقوق الطفل على نطاق واسع، وسوف يساعد 
الوطني  المجلس  سيتابع  كما  الهدف.  هذا  تحقيق  في  الختامية  والتوصيات  بالمالحظات  المختص  التقرير  هذا 

لشؤون ا<سرة، المالحظات والتوصيات الختامية التفاقية ا<مم المتحدة لحقوق الطفل وبروتوكوليها االختياريين 
المالحظات  توزيع  وسيتم   .٢٠١٩ عام  من  حزيران  شهر  في  تسليمه  المقرر  السادس  الدوري  التقرير  تقديم  قبل 
والمسؤولين،  والصحفيين،  البرلمانيين،  ذلك  في  بما  المعنيين،  جميع  على  واسع  نطاق  على  الختامية  والتوصيات 
الوزارات  مع  دقيقة  متابعة  إجراء  وسيتم  أنفسهم.  وا<طفال  العامة،  والجماهير  المدني،  والمجتمع  والقضاة، 
المعنية على المستوى الوطني وجميع اxدارات المعنية على مستوى المحافظات لضمان اتخاذ الخطوات الالزمة 

على المستوى الوطني من أجل تنفيذ المالحظات والتوصيات الختامية.

لما  اليونسيف  للطفولة/  المتحدة  االمم  لمنظمة  امتنانه  عن   (NCFA) ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  ويعرب 
قدمته من مساعدات فنية مفيدة جد� في المتابعة الفعالة للمالحظات والتوصيات الختامية لضمان بذل الجهات 
جميع   (NCFA) ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  يشكر  كما  الختامية.  والتوصيات  المالحظات  لتنفيذ  المعنية 

المعنيين على اهتمامهم ودعمهم لهذا الجهد لتكون المملكة االردنية الهاشمية بلدا صديقا للطفل .

وا� ولي التوفيق

أمين عام المجلس الوطني لشؤون ا<سرة
فاضل  محمد الحمود

لجنة حقوق الطفل

المالحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس ل7ردن@

جلستيها  في   (٤-٥/CRC/C/JOR) والخامس  الرابع  الدوريين  للتقريرين  الجامع  التقرير  في  اللجنة  نظرت   -١
 ١٩٠١ جلستها  في  واعتمدت،   ،٢٠١٤ أيار/مايو  و٢٧   ٢٦ في  المعقودتين  و١٨٧٨)،   ١٨٧٧.CRC/C/SR (انظر  و١٨٧٨   ١٨٧٧

المعقودة في ١٣ حزيران/يونيه ٢٠١٤، المالحظات الختامية التالية.

أوًال- مقدمة

CRC/C/-) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف التقرير الموحد الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس  -٢
حقوق  لحالة  أفضل  فهم�  أتاحت  التي   ،(١.Add/٤-٥/CRC/C/JOR/Q) القضايا قائمة  على  الخطية  والردود   (٤-٥/JOR
المتعدد  الطرف  الدولة  وفد  مع  دار  الذي  البناء  للحوار  تقديرها  عن  اللجنة  وُتعرب  الطرف.  الدولة  في  الطفل 

القطاعات.  

أحرزته ثانيS- تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي 

ترحب اللجنة باعتماد التدابير التشريعية التالية:  -٣

(أ)       قانون منع االتجار بالبشر رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩؛  

(ب)     قانون الحماية من العنف ا<سري رقم ٦ لسنة ٢٠٠٨؛  

(ج)      قانون حقوق ا<شخاص المعوقين رقم ٣١ لسنة ٢٠٠٧.  

وتالحظ اللجنة مع التقدير أيض� تصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية أو انضمامها إليها:  -٤

في  المسلحة  المنازعات  في  ا<طفال  اشتراك  بشأن  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري  البروتوكول  (أ)        
أيار/مايو ٢٠٠٧؛

(ب)     البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع ا<طفال واستغالل ا<طفال في البغاء وفي   
المواد اxباحية في كانون ا<ول/ديسمبر ٢٠٠٦؛

(ج)      اتفاقية حقوق ا<شخاص ذوي اxعاقة في آذار/مارس ٢٠٠٨؛  

التفاقية  المكمل  وا<طفال،  النساء  وبخاصة  با<شخاص،  االتجار  ومعاقبة  وقمع  منع  بروتوكول  (د)      
ا<مم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في حزيران/ يونيه ٢٠٠٩.

وترحب اللجنة أيض� بالتدابير المؤسسية والسياساتية التالية:  -٥

(أ)        االستراتيجية الوطنية لlشخاص ذوي اxعاقة (٢٠٠٧-٢٠١٥)؛  

(ب)     االستراتيجية الوطنية لمنع االتجار بالبشر التي ُأطِلقت في آذار/مارس ٢٠١٠؛  

(ج)     المؤشرات التي وضعها المجلس الوطني لشؤون ا<سرة الستخدامها كمبادئ توجيهية من أجل   
تعزيز القدرات في مجال رصد تنفيذ االتفاقية.

الخاصة  اxجراءات  إلى  دعوة  أول   ٢٠٠٦ نيسان/أبريل  في  وّجهت  الطرف  الدولة  أن  بارتياح  اللجنة  وتالحظ   -٦
لlمم المتحدة لزيارة البلد.

(5)

ثالثS- دواعي القلق والتوصيات الرئيسية

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44 (6) من االتفاقية)

التوصيات السابقة المقدمة من اللجنة

ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف في تنفيذ المالحظات الختامية التي أبدتها اللجنة في عام ٢٠٠٦ بشأن   -٧
هذه  في  الواردة  التوصيات  بعض  أن  ا<سف  مع  تالحظ  أنها  غير   ،(٣/CRC/C/JOR/CO) الثالث  الدوري  تقريرها 

المالحظات لم ُتنفذ تنفيذ� كامًال.

أو  بالكامل  ُتنفذ  لم  التي  التوصيات  لتنفيذ  الالزمة  التدابير  جميع  الطرف  الدولة  تتخذ  بأن  اللجنة  توصي   -٨
بشكل كاٍف، وتكرر بشكل خاص التوصيات التي قدمتها إلى الدولة الطرف بشأن ما يلي:

جميع  على  الطفل  حقوق  مجال  في  العاملة  والمؤسسات  الهيئات  بين  التنسيق  تعزيز  مواصلة  (أ)       
المستويات بغية ضمان تنفيذ االتفاقية بشكل موحد في جميع المحافظات؛

بشأن  البيانات  جمع  وضمان  ا<طفال،  عن  مركزية  بيانات  قاعدة  بإنشاء  البيانات  جمع  آليات  تعزيز  (ب)     
بجميع  يتعلق  فيما  العمر  منها  معايير  حسب  وتصنيفها  االتفاقية  تغطيها  التي  المجاالت  جميع 
الذين  ا<طفال  وفئات  والريفية،  الحضرية  والمناطق  والجنس،  عشرة،  الثامنة  دون  ا<شخاص 
لصوغ  واستخدامها  االتفاقية  مع  تتسق  مؤشرات  وضع  وينبغي  خاصة.  حماية  إلى  يحتاجون 

سياسات وبرامج تهدف إلى تنفيذ االتفاقية بصورة فعالة؛

(ج)     مواصلة وضع أساليـب مبتكرة ومواتيـة للطفل xذكـاء الوعـي بفحـوى االتفاقيـة ومقاصـدها، وال   
في  المقيمين  ا<طفال  إلى  الوصول  بغية  اxعالم  وسائل  طريق  وعن  المحلي  الصعيد  على  سيما 

أنأى المناطق في البلد؛

(د)      مواصلة تعزيز جهودها الرامية إلى توفير مستوى مناسب ومنهجي من التدريب و/أو التوعية في   
والمحامين،  كالقضاة،  و<جلهم،  ا<طفال  مع  العاملة  المهنية  للفئات  الطفل  حقوق  مجال 
والمؤسسات،  المدارس  ومديري  والمعملين،  الصحيين،  والعاملين  القانون،  إنفاذ  وموظفي 

وا<خصائيين االجتماعيين، ورجال الدين، وقادة المجتمعات المحلية، فضًال عن الصحفيين؛

(ه)     ضمان حصول المؤسسة الوطنية لحقوق اxنسان على الموارد البشرية والمالية والتقنية الكافية،   
الصعيدين  على  وتقييمه  االتفاقية  تنفيذ  في  المحرز  التقدم  لرصد  الالزمة  التسهيالت  وامتالكها 

الوطني والمحلي، فضًال عن تلقي الشكاوى المقدمة من ا<طفال والتحقيق فيها ومعالجتها؛

وضع وتعزيز المشاريع المشتركة للتثقيف في مجال حقوق اxنسان، وإدراج التثقيف في مجال  (و)   
لمرحلَتي  الدراسية  المناهج  في  الطفل،  حقوق  مجال  في  التثقيف  سيما  وال  اxنسان،  حقوق 

التعليم االبتدائي والثانوي.

التحفظات

سحب  إمكانية  في  ستنظر  الطرف  الدولة  بأن  الحوار  أثناء  الوفد  رئيسة  به  صّرحت  ما  اللجنة  تالحظ   -٩
غير  و٢١   ٢٠ المادتين  على  الطرف  الدولة  تحفظ  بأن  رأيها  عن  مجدد�  اللجنة  وتعرب  االتفاقية.  على  تحفظاتها 

ضروري، وكذلك عن قلقها إزاء الطبيعة العامة وغير الدقيقة لتحفظ الدولة الطرف على المادة ١٤.

(6)

تحفظاتها  طبيعة  في  النظر  تعيد  بأن  الطرف  الدولة  إلى  قدمتها  التي  السابقة  توصيتها  اللجنة  تكرر   -١٠
 ١٩٩٣ عام  في  اxنسان  لحقوق  العالمي  المؤتمر  اعتمدهما  اللذين  فيينا  عمل  وبرنامج  xعالن  وفق�  سحبها  بغية 

(CRC/C/JOR/CO/٣، الفقرة ١١).

 التشريعات

تالحظ اللجنة مع التقدير أن نشر االتفاقية في الجريدة الرسمية بموجب القانون رقم ٥٠ لسنة ٢٠٠٦، عمًال   -١١
اللجنة  لكن  المحلية.  القوانين  على  ا<ولوية  لها  وأن  القانوني  وضعها  أوضح  قد  اللجنة،  قدمتها  سابقة  بتوصية 
قلقة إزاء التأخر الكبير في اعتماد قانون حقوق الطفل ومشروع قانون ا<حداث. وتشعر اللجنة بالقلق أيض� <ن 

جهود مواءمة اxطار القانوني المحلي مع مبادئ االتفاقية وأحكامها ال تزال غير كافية.

الحقوق  بجميع  إحاطته  وضمان  إبطاء  دون  الطفل  حقوق  قانون  سّن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -١٢
قانون  مشروع  اعتماد  في  الطرف  الدولة  تعّجل  بأن  كذلك  اللجنة  وتوصي  االتفاقية.  عليها  تنص  التي  والمبادئ 
با<طفال  المتعلقة  المحلية  القوانين  جميع  بدقة  الطرف  الدولة  تراجع  بأن  توصيتها  اللجنة  وتكرر  ا<حداث. 
واللوائح اxدارية ذات الصلة بغية ضمان استنادها إلى الحقوق ومطابقتها لالتفاقية (CRC/C/JOR/CO/٣، الفقرة ١٣).

 تخصيص الموارد

المخصصة  الميزانيات  لتحليل  ا<سرة  لشؤون  الوطني  المجلس  أجراها  التي  بالدراسة  اللجنة  ترحب   -١٣
لlطفال، فضًال عن وضع نموذج للميزانية يتضمن ا<هداف االستراتيجية والمهام التي تضطلع بها كل وزارة من 
الميزانية  في  العامة  التخفيضات  إزاء  اللجنة  يساور  القلق  لكن  حقوقهم.  وحماية  ا<طفال  احتياجات  تلبية  أجل 

الوطنية التي تهدد التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مجال نماء الطفل.

xعمال  المخصصة  "الموارد  بشأن   ٢٠٠٧ عام  في  اللجنة  نّظمته  الذي  العامة  المناقشة  يوم  ضوء  في   -١٤
الدولة  تقوم  بأن  اللجنة  توصي  االتفاقية،  من  و٦  و٤   ٢ المواد  على  وبالتركيز  الدول"،  مسؤولية   - الطفل  حقوق 

الطرف بما يلي:

(أ)        مواصلة تخصيص موارد كافية في الميزانية xعمال حقوق الطفل، عمًال بالمادة ٤ من االتفاقية؛  

(ب)    إجــراء تقييمات منهجيــة <ثر السياسات الهادفـــة إلى تقليـــص العجز في الميزانية الوطنية على   
في  سلب�  قد تؤثر  سياسات  أي  اعتماد  التقييمات، االمتناع عن  تلك  نتيجة  الطفل، وبناًء على  حقوق 

ا<طفال؛

في  الطفل  حقوق  على  قائم  نهج  اعتماد  الطرف،  الدولة  وضعته  الذي  الميزانية  نموذج  على  بناًء  (ج)       
في  واستخدامها  للطفل  المخصصة  للموارد  تتّبع  نظام  بتطبيق  وذلك  الدولة،  ميزانية  وضع 
على  أيض�  اللجنة  وتحث  الطفل.  مجال  في  االستثمار  حجم  إبراز  وبالتالي  عام،  بشكل  الميزانية 
في  القطاعات  من  قطاع  أي  في  االستثمارات  <ثر  تقييمات  إجراء  أجل  من  التتّبع  نظام  استخدام 

مصالح الطفل الفضلى، وضمان قياس اختالف أثر هذه االستثمارات بين الفتيات والفتيان؛

تدابير  تتطلب  قد  التي  الضعف  أو  الحرمان  أوضاع  في  لlطفال  استراتيجية  ميزانية  بنود  تحديد  (د)      
اجتماعية إيجابية، وضمان حماية بنود الميزانية هذه حتى في أوقات ا<زمات االقتصادية أو الكوارث 

الطبيعية أو حاالت الطوارئ ا<خرى.

(7)

(1) (٢)

قام  أن  وبعد   .(UNCRC) الطفل  لحقوق  المتحدة  ا<مم  اتفاقية  في  طرف�  الهاشمية  ا<ردنية  المملكة  تعد 
التقرير  وقدم   .١٩٩٣ عام  من  الثاني  تشرين  شهر  في  ا<ولي  تقريره  ا<ردن  قدم  االتفاقية،  هذه  على  بالمصادقة 
الدوري الثاني الذي كان مقرر� في عام ١٩٩٨ في شهر أيلول من عام ١٩٩٩. وقدم التقرير الدوري الثالث الذي كان 
الرابع  التقريرين  تقديم  تم  ولذلك  سنوات.  ثالث  مدته  وبتأخير   ٢٠٠٦ عام  من  آذار  شهر  في   ٢٠٠٣ عام  في  مقرر� 
الختامية  المالحظات  اعتماد  وتم   ٢٠١٤ عام  في  الطفل  حقوق  لجنة  فيهما  ونظرت   ٢٠١٣ عام  في  مع�  والخامس 
والتوصيات في ١٨ تموز من عام ٢٠١٤. ومن المقرر أن يصدر التقرير الدوري السادس لlردن في ٢٢ حزيران من عام 
٢٠١٩ حيث بقي أقل من عامين. ولذلك من الضروري أن يكون هناك متابعة فعالة للمالحظات والتوصيات الختامية 
الحالية حتى نتمكن من االستعداد جيد� في الوقت الذي يتم فيه إعداد تقريرنا الدوري السادس المقرر تقديمه 

بعد أقل من عامين من ا¦ن.

المجاالت  من  مجال   ١٢ في  توزيعها  تم  التي  الختامية  والتوصيات  المالحظات  من  بندا   ٧١ مجموعه  ما  يوجد 
الرئيسية التي تشمل:

أ- التدابير العامة للتنفيذ (المواد ٤، و٤٢، و٤٤ (٦) من االتفاقية)
ب- المبادئ العامة (المواد ٢، و٣، و٦، و١٢ من االتفاقية)

ج- الحقوق والحريات المدنية (المواد ٧، و٨، و١٣-١٧)
د- العنف ضد ا<طفال (المواد ١٩، و٢٤ (٣)، و٢٨ (٢)، و٣٤، و٣٧ (أ)، و٣٩)

ه- البيئة ا<سرية والرعاية البديلة (المواد ٥، و٩-١١، و١٨ (١ و٢)، و٢٠، و٢١، و٢٥، و٢٧ (٤))
و- اxعاقة، والصحة ا<ساسية، والرفاه االجتماعي (المواد ٦، و١٨ (٣)، و٢٣، و٢٤، و٢٦، و٢٧ (١-٣)، و٣٣)

ز- التعليم وا<نشطة الترفيهية والثقافية (المواد ٢٨، و٢٩، و٣٠، و٣١)
ح- تدابير الحماية الخاصة (المواد ٢٢، و٣٠، و٣٢، و٣٣، و٣٥، و٣٦، و٣٧ (ب)- (د)، و٣٨-٤٠)

ط- المصادقة على البروتوكول االختياري المتعلق بإجراء  تقديم البالغات 
ي- المصادقة على ا<دوات الدولية لحقوق اxنسان

ك- المتابعة والنشر
ل- التقرير المقبل

ويشكل المجلس الوطني لشؤون ا<سرة (NCFA) ووزارة العدل ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ووزارة العمل 
ووزارة التنمية االجتماعية ووزارة الداخلية اكثر الجهات المسؤولة عن تنفيذ المالحظات والتوصيات الختامية إلى 
جانب  وإلى  المحافظات.  في  الحكومية  الجهات  بعض  ذلك  في  بما  ا<خرى  واxدارات  الجهات  من  عدد  جانب 
الوزارات والهيئات الحكومية، تلعب وكاالت ا<مم المتحدة المعنية، والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، 
وا<وساط ا<كاديمية، ووسائل اxعالم، وغيرها من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، والمجتمعات المحلية، 

وا<سر دورا رئيسيا في ضمان تنفيذ برنامج المالحظات والتوصيات الختامية.

وإلى جانب النظر في التقرير الدوري الموحد الرابع والخامس لlردن، نظرت اللجنة أيض� في التقارير ا<ولية لlردن 
المسلحة  النزاعات  في  ا<طفال  باشتراك  والمتعلقة  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياري  البروتوكول  بموجب 

(3) (4)

باء- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 من االتفاقية)

عدم التمييز

غير  وأب  أردنية  <م  المولودين  ا<طفال  ضد  القانون  بحكم  التمييز  إزاء  قلقها  عن  مجدد�  اللجنة  تعرب    -١٥
إزاء  أيض�  بالقلق  اللجنة  وتشعر  الزواج.  إطار  خارج  المولودين  ا<طفال  ضد  والتمييز  ا<ب،  جنسية  على  بناًء  أردني 
في  يعيشون  الذين  وا<طفال  اxعاقات  ذوو  وا<طفال  فلسطيني  أصل  من  ا<طفال  منه  يعاني  الذي  التمييز 

المؤسسات وا<طفال الذين يعيشون في فقر مدقع وا<طفال في المناطق النائية.

"أطفاًال  أو  شرعيين"  "غير  بوصفهم  لlطفال  التمييزية  التصنيفات  إلغاء  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -١٦
ضحايا للسفاح"، واعتماد استراتيجية استباقية وشاملة من أجل القضاء على التمييز على أي أسس بحكم القانون 

والواقع، والتمييز ضد جميع فئات ا<طفال في أوضاع التهميش أو الحرمان.

وتعرب اللجنة عن القلق <ن تشريعات الدولة الطرف وطريقة تطبيقها ال تزال تميز ضد الفتيات، وبا<خص   -١٧
المعاهدات.  هيئات  من  المتكررة  التوصيات  من  الرغم  على  العنف،  من  والحماية  والزواج  الميراث  مجاالت  في 
وتشعر اللجنة بالقلق أيض� لعدم كفاية الجهود التي تبذلها الدولة الطرف، بما في ذلك مع رجال الدين وقادة 
والقواعد  والممارسات  المواقف  وتغيير  لمكافحة  الجماهيري،  اxعالم  ووسائل  التعليمية  والمؤسسات  الرأي 
الضارة التي تتغاضى عن التمييز ضد الفتيات وانتهاكات حقوقهن في إطار االتفاقية، بما في ذلك العنف القائم 

على نوع الجنس، على الرغم من أن الفتيات ال يزلن يواجهن التمييز من أبكر مراحل حياتهن وطيلة طفولتهن.

اxبطاء.  من  مزيد  دون  الفتيات  ضد  تميز  التي  التشريعات  جميع  إلغاء  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -١٨
وينبغي للدولة الطرف أن تمنح ا<ولوية العتماد استراتيجية شاملة لمكافحة جميع أشكال التمييز ضد الفتيات، 
وتكرر  الفتيات.  ضد  والعنف  التمييز  إلى  وتؤدي  منتشرة  تزال  ال  التي  السلبية  الجنسانية  النمطية  للصور  والتصدي 
اللجنة توصيتها بضرورة دعوة القادة المحليين ورجال الدين وغيرهم من القادة إلى االضطالع بدور أكثر فاعلية 
ذلك  في  المحلية  المجتمعات  إلى  التوجيه  وتقديم  عليه،  والقضاء  الطفالت  ضد  العنف  منع  جهود  دعم  في 

الصدد (CRC/C/JOR/CO/٣، الفقرة ٣٢).

مصالح الطفل الفضلى

قانون  في  الرئيسية  المبادئ  أحد  الفضلى  الطفل  مصالح  جعل  في  الطرف  الدولة  رغبة  اللجنة  تالحظ   -١٩
ا<حوال الشخصية المؤقت رقم ٣٦ لسنة ٢٠١٠، لكن القلق يساورها <ن العديد من أحكام القانون تعكس إساءة 
التي  الجنسية  ونقل  والميراث  والزواج  الطفل  بحضانة  المتعلقة  تلك  سيما  وال  الفضلى،  الطفل  لمصالح  تفسير 
القانون  <ن  خاص  بشكل  بالقلق  اللجنة  وتشعر  االعتبار.  الفضلى  مصالحه  إيالء  في  الطفل  حق  مع  تتعارض 
(المادة ٣٠٨ من قانون العقوبات) والفقه القضائي في الدولة الطرف يتيحان اعتبار زواج الفتاة من مغتصبها أمر� 

يصب في مصلحتها الفضلى، على الرغم من أن هذا الخيار يشّكل بحد ذاته انتهاك� خطير� لالتفاقية.

إيالء  في  الطفل  بحق  المتعلق   (٢٠١٣)١٤ رقم  العام  اللجنة  تعليق  ضوء  في  الطرف،  الدولة  اللجنة  تذّكر   -٢٠
التي  الحقوق  بجميع  والفعال  الكامل  التمتع  ضمان  إلى  يهدف  الحق  هذا  أن  ا<ول،  االعتبار  الفضلى  مصالحه 
تعترف بها االتفاقية وإلى ضمان النماء الكلي لlطفال. وتوصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف إدماج هذا الحق 
جميع  عن  فضًال  والقضائية،  واxدارية  التشريعية  اxجراءات  جميع  في  ثابت  بشكل  وتطبيقه  مالئم  بشكل 
ع الدولة الطرف على  السياسات والبرامج والمشاريع التي لها صلة با<طفال أو تؤثر فيهم. وفي ذلك الصدد، تشجَّ
تحديد  في  سلطة  مواقع  يحتلون  الذين  المعنيين  ا<شخاص  لجميع  التوجيه  لتقديم  ومعايير  إجراءات  وضع 
مصالح الطفل الفضلى في جميع المجاالت، وفي منح تلك المصالح ا<همية التي تستحقها بوصفها اعتبار� أول. 
العامة  االجتماعية  الرعاية  مؤسسات  ذلك  في  بما  العامة،  جمهور  بين  والمعايير  اxجراءات  هذه  نشر  وينبغي 

والخاصة، فضًال عن المحاكم والسلطات اxدارية والهيئات التشريعية والقادة المحليين ورجال الدين.

(8)

الحق في الحياة والبقاء والنماء

٢١-  تعرب اللجنة عن عميق قلقها <ن المادة ٣٤٥ مكرر� من قانون العقوبات، التي استحدثتها الدولة الطرف 
ف،  ف، وبالتالي من ُحكم مخفَّ عن طريق تعديل، ال تستثني مرتكبي هذه الجرائم من االستفادة من العذر المخفِّ
جرائم  ُيسمى  ما  بذريعة  سنوي�  الفتيات  عشرات  قتل  استمرار  رغم  سنة   ١٥ من  أصغر  الضحية  كانت  حال  في  إّال 
يزلن،  وال  كّن،  الجرائم  لهذه  ضحايا  للوقوع  المعرضات  الفتيات  <ن  أيض�  شديد  بقلق  اللجنة  وتشعر  الشرف. 

ُيحتجزن تعسفي� في اxصالحيات ¦جال غير مسماة بداعي حمايتهن.

عن  تتغاضى  التي  القانونية  ا<حكام  جميع  إبطاء  دون  تلغي  أن  على  بقوة  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢٢
الجرائم القائمة على نوع الجنس، وال سيما المواد ٩٧ و٩٩ و٣٤٠ و٣٤٥ مكرر� من قانون العقوبات، وأن تضمن تلّقي 
الشرف،  جرائم  ُيسمى  ما  بذريعة  المرتكبة  الجرائم  فيها  بما  الجنس،  نوع  على  القائمة  الجرائم  مرتكبي  جميع 
عقوبات تتناسب مع خطورة جرائمهم. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيض� على إخالء سبيل جميع النساء والفتيات 
حماية  أي تدبير  أن  وضمان  البلد،  عموم  في  لحمايتهن  وآليات مالئمة  مالجئ  وإنشاء  فور�،  الحجز  في  الموَدعات 

موجه لهن يوَضع بمشاركتهن وموافقتهن.

احترام آراء الطفل

حق  تعزيز  أجل  من  بالتقرير  المشمولة  الفترة  أثناء  الطرف  الدولة  اتخذتها  التي  بالمبادرات  اللجنة  ترحب   -٢٣
الطفل في االستماع إليه، وال سيما عن طريق التشاور مع ا<طفال في سياق إعداد تقرير الدولة الطرف، والمسح 
اxجراءات  <ن  قلقها  عن  مجدد�  اللجنة  تعرب  ذلك،  ومع  ا<طفال.  برلمانات  وإنشاء  للشباب،  الثاني  الوطني 
يزال  ال  الطفل  آراء  احترام  و<ن  إليه،  االستماع  في  الطفل  حق  على  منهجي  بشكل  تنص  ال  واxدارية  القانونية 
محدود� نظر� للمواقف المجتمعية التقليدية من ا<طفال، وال سيما الفتيات، في داخل ا<سرة والمجتمع بشكل 

عام.

تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم ١٢(٢٠٠٩) المتعلق بحق الطفل في االستماع إليه،   -٢٤
الذي يؤكد أن حق الطفل في التعبير بحرية عن رأيه يشكل أحد أهم العناصر في كرامة الطفل، وأن ا<سرة التي 
العمر،  من  ا<ولى  المراحل  منذ  الجد  مأخذ  آراؤه  فيها  تؤخذ  والتي  بحرية  آرائه  عن  يعّبر  أن  فيها  للطفل  يمكن 
وتوصي  ا<وسع.  المجتمع  في  إليه  االستماع  في  الحق  لممارسة  الطفل  يعّد  ما  وهي  مهم�،  نموذج�  تشّكل 

اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

في  إليه  االستماع  في  الطفل  بحق  تعترف  التي  للتشريعات  الفعال  التنفيذ  لضمان  تدابير  اتخـــاذ  (أ)       
ا<خصائيين  امتثال  لضمان  إجراءات  و/أو  ُنظم  وضع  ذلك  في  بما  الصلة،  ذات  القانونية  الدعاوى 

االجتماعيين والمحاكم لهذا المبدأ.

(ب)     إجـــراء بحوث لتحديد أهم القضايا من وجهة نظر ا<طفال، وسماع آرائهم بشأنها، ومعرفة مدى   
مراعاة آرائهم في القرارات التي ُتتخذ داخل ا<سرة وتؤثر في حياتهم، وتحديد القنوات القائمة أو 
الوطني  الصعيد  على  القرار  صنع  عملية  في  ا<كبر  التأثير  ممارسة  من  تمّكنهم  التي  المحتملة 

والمحلي.

(ج)      تنفيـذ برامـج وأنشطــة توعيـة لتعزيز مشاركة جميع ا<طفال بصورة هادفة وقائمة على التمكين   
الفتيات  إيالء  مع  الطلبة،  مجالس  ضمن  ذلك  في  بما  والمدارس،  المحلي  والمجتمع  ا<سرة  في 

وا<طفال في أوضاع هشة اهتمام� خاص�.

(9)

جيم- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و17-13 من االتفاقية)

الحق في الجنسية

كّن  إذا  أمهاتهن  جنسية  اكتساب  ا<ردنيات  ا<مهات  أطفال  على  متعذر�  يزال  ال  <نه  قلقة  اللجنة  تظل   -٢٥
متزوجات من غير أردنيين، ما قد يؤدي إلى حالة انعدام الجنسية، ويتسبب في معاناة هؤالء ا<طفال وأسرهم 
والرعاية  التعليم  بخدمات  لالنتفاع  مثًال  مؤهلين  غير  ُيعتبرون  إنهم  إذ  اقتصادية،  صعوبات  ومن  التمييز  من 
الجنسية  بأن  تفيد  التي  المصداقية  وذات  بأدلة  المدعومة  التقارير  بالغ  بقلق  اللجنة  وتالحظ  المدعومة.  الصحية 
بشكل  يقيمون  الذين  الفلسطينية  وا<سر  ا<طفال  عشرات  من  بالتقرير  المشمولة  الفترة  في  ُسحبت  ا<ردنية 

دائم في ا<ردن، على الرغم من التطمينات التي قدمها وفد الدولة الطرف أثناء الحوار.

تكرر اللجنة توصيتها إلى الدولة الطرف بمراجعة قانون الجنسية ا<ردنية رقم ٦ لعام ١٩٥٤ وتعديله بغية   -٢٦
ضمان تمتع ا<م ا<ردنية المتزوجة بغير أردني بحقها في منح جنسيتها <طفالها على قدم المساواة مع الرجل 
الالجئة  ا<سر  من  ا<ردنية  الجنسية  سحب  عن  الكف  على  أيض�  الطرف  الدولة  اللجنة  وتحث  تمييز.  ودون 
خفض  اتفاقية  إلى  االنضمام  في  الطرف  الدولة  تنظر  بأن  أيض�  اللجنة  وتوصي  ا<ردن.  في  المقيمة  الفلسطينية 

حاالت انعدام الجنسية لعام ١٩٦١.

) و39) أ دال- العنف ضد اoطفال (المواد 19 و24(3) و28(2) و34 و37(

العقاب البدني

ترحب اللجنة بالمبادرات التي تنّفذها الدولة الطرف مثل حملة "مع� نحو بيئة مدرسية آمنة" التي تهدف   -٢٧
إلى تعريف المعلمين با<ساليب التربوية اxيجابية. لكن اللجنة قلقة <ن الصيغة المعدلة من المادة ٦٢ من قانون 
العقوبات ال تزال تجيز للوالدين وا<وصياء إنزال ضروب تأديب بأطفالهم وفق "ما يبيحه العرف العام"، ما دامت ال 
تلحق بهم أذى بدني�، و<ن مسح السكان والصحة ا<سرية في ا<ردن لعام ٢٠١٢ أظهر أن ٨٩ في المائة من ا<طفال 

يتعرضون لضروب تأديب عنيفة.

تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم ٨(٢٠٠٦) المتعلق بحق الطفل في الحماية من   -٢٨
العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة الذي شددت فيه اللجنة على رفض جميع أشكال 
العنف ضد ا<طفال، مهما كانت طفيفة، وعلى أن صالحيات الوالدين ال ينبغي في أي حال من ا<حوال أن تقّوض 

حق الطفل في حمايته من العقاب البدني. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

حظر�  ا<ماكن  جميع  في  البدني  العقاب  وحظر  إبطاء  دون  العقوبات  قانون  من   ٦٢ المادة  إلغاء  (أ)        
قطعي�؛

بصورة  قضائية  دعاوى  وإقامة  فعاًال،  تنفيذ�  البدني  العقاب  تحظر  التي  القوانين  تنفيذ  ضمان  (ب)    
منهجية ضد َمن ُيعاقبون ا<طفال بدني�؛

ا<طفال  بمشاركة  االجتماعية  والتعبئة  والتوعية  العام  التثقيف  مجاالت  في  دائمة  برامج  وضع  (ج)     
البدني،  للعقاب  الضارة  والنفسية  البدنية  ا¦ثار  تعالج  الدين،  ورجال  المحلية  والمجتمعات  وا<سر 
في  وتشاركية  عنيفة  وغير  إيجابية  أشكال  وتعزيز  الممارسة،  تلك  من  العامة  المواقف  تغيير  بغية 

تنشئة ا<طفال وتأديبهم كبديل عن العقاب البدني؛

منع  استراتيجيات  تصميم  في  ا<طفال،  ذلك  في  بما  ككل،  المجتمع  ومشاركة  إشراك  ضمان  (د)     
معاقبة ا<طفال بدني� وتنفيذها.

(١٠) (١١)

اsيذاء واsهمال

سيما  وال  المنزلي،  للعنف  التصدي  صعيد  على  الطرف  الدولة  اتخذتها  التي  بالخطوات  اللجنة  ترحب   -٢٩
اعتماد قانون الحماية من العنف ا<سري رقم ٦ لسنة ٢٠٠٨، والخطة االستراتيجية الوطنية لحماية ا<سرة والوقاية 
لثبوت  عميق  بقلق  تشعر  اللجنة  لكن  المنزلي.  العنف  حاالت  لتتّبع  نظام  وإنشاء   ،٢٠٠٥-٢٠٠٩ لlعوام  العنف  من 
قصور تلك التدابير عن االستجابة للشواغل الكثيرة التي أعربت عنها اللجنة في عام ٢٠٠٦، وهو ما يتضح من استمرار 

وقوع ا<طفال، وال سيما الفتيات، ضحايا ل¯يذاء واxهمال على نطاق واسع.

 ،٣/CRC/C/JOR/CO)  ٢٠٠٦ عام  من  توصياتها  لتنفيذ  ا<ولوية  من  مزيد  منح  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣٠
وسوء  المنزلي  العنف  عن  وطنية  دراسة  إجراء  بضرورة  المتعلقة  التوصيات  وبخاصة  فعاًال،  تنفيذ�   (٥٥ الفقرة 
ووضع  وطبيعتها،  وأسبابها  المشكلة  هذه  نطاق  تقييم  أجل  من  ا<سرة  داخل  وإيذائهم  ا<طفال  معاملة 
وسوء  ا<طفال  إيذاء  حاالت  لتحديد  فعال  نظام  ووضع  له،  والتصدي  المنزلي  العنف  لمنع  شاملة  استراتيجية 

معاملتهم واxبالغ عنها وإدارتها. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيض� على ما يلي:

أحكام  أي  وإلغاء  الزوجي،  االغتصاب  فيها  بما  المنزلي،  العنف  أشكال  جميع  يجّرم  قانون  اعتماد  (أ)       
قانونية تتسامح مع مرتكبي العنف المنزلي، وذلك على وجه ا<ولوية؛

(ب)     إنشاء قاعدة بيانات وطنية عن جميع حاالت العنف المنزلي المترّكب ضد ا<طفال؛  

والعادات  والتقاليد  المواقف  لتغيير  عملية  تدابير  واتخاذ  واxيذاء،  للعنف  الجذرية  ا<سباب  معالجة  (ج)      
والممارسات السلوكية التي كثير� ما تبرر العنف المنزلي، وال سيما ضد الفتيات؛

والتصدي  وإهمالهم،  ا<طفال  وإيذاء  المنزلي  العنف  منع  إلى  الرامية  المجتمعية  البرامج  تشجيع  (د)       
المحلي  المجتمع  وأفراد  والمتطوعين  السابقين  الضحايا  إشراك  منها  بطرق  المشاكل  لهذه 

ودعمهم في مجال التدريب؛

(ه)     ضمــان تقديم مستــوى مالئـــم من المساعدة الطبيــــة والقانونيـــة والنفسية والسكن لlطفال   
به  تعّهدت  الذي  االلتزام  مع  يتماشى  بما  اxيواء  دور  عدد  وزيادة  المنزلي،  العنف  ضحايا  والنساء 

الدولة الطرف في االستعراض الدوري الشامل لعام ٢٠٠٩ (A/HRC/٢٩/١١، الفقرة ٩٢-٢١)؛

(و)       تقديم معلومات مفصلة في تقريرها الدوري المقبل عن التدابير المتخذة للتصدي للعنف المنزلي   
ونتائج تلك التدابير.

االستغالل الجنسي واsيذاء الجنسي

تشعر اللجنة بقلق عميق <ن المادة ٣٠٨ من قانون العقوبات تتيح لمرتكبي جريمة االغتصاب اxفالت من   -٣١
العقاب إذا تزوجوا من الفتاة التي اعتدوا عليها. ويساور اللجنة قلق أيض� <ن المادة ٣١٠ من قانون العقوبات تتيح 
اللجنة  وتشعر  ا<خالق".  بفساد  "معروفة  ُتعتبر  الفتاة  كانت  إذا  العقاب  من  اxفالت  الجنسي  اxيذاء  لمرتكبي 
بالقلق أيض� <ن تشريعات الدولة الطرف ال تحمي الفتيان من اxيذاء الجنسي واالستغالل الجنسي، وال تنص على 

أحكام تتناسب مع خطورة الجرائم الجنسية المرتبكة ضد ا<طفال.

وجميع  العقوبات  قانون  من  و٣١٠   ٣٠٨ المادتين  إلغاء  في  التعجيل  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣٢
ا<حكام القانونية التي يمكن استخدامها للتساهل مع المعتدين على ا<طفال جنسي�. وينبغي للدولة الطرف 
الجنسي  اxيذاء  أشكال  جميع  من  الفتيان،  فيهم  بمن  ا<طفال،  لجميع  الكاملة  الحماية  تضمن  أن  أيض� 

واالستغالل الجنسي. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيض� على ما يلي:

(أ)       وضع آليات وإجراءات ومبادئ توجيهية لضمان إلزامية اxبالغ عن حاالت إيذاء ا<طفال واستغاللهم   
جنسي�؛

ا<طفال  لجميع  وفعالة  لlطفال  ومواتية  وسرية  إليها  الوصول  يسهل  إبالغ  قنوات  توفر  ضمان  (ب)     
لتمثيل  قانوني  وصي  أو  الوالدين  أحد  وجود  يوِجب  الذي  الشرط  وإلغاء  االنتهاكات،  هذه  ضحايا 

الطفل الضحية؛

(ج)      تنفيذ أنشطة توعية لمكافحة الوصم االجتماعي لضحايا االستغالل الجنسي واxيذاء الجنسي، بما   
في ذلك سفاح المحارم؛

الضحايا وفق�  التعافي وإعادة اxدماج االجتماعي لlطفال  (د)     ضمان وضع برامج وسياسات من أجل   
<غراض  لlطفال  الجنسي  االستغالل  لمكافحة  العالمي  المؤتمر  اعتمدها  التي  الختامية  للوثائق 
بالبرازيل،  جانيرو  دي  وريو  باليابان،  ويوكوهاما  ستوكهولم،  في  و٢٠٠٨  و٢٠٠١   ١٩٩٦ ا<عوام  في  تجارية 

على التوالي.

الممارسات الضارة

الفتيات،  آالف  وزواج  الطرف،  الدولة  في  القاصرات  الفتيات  زواج  حاالت  في  الزيادة  إزاء  قلقة  اللجنة  تزال  ال   -٣٣
منهن من لم تتجاوز الخامسة عشرة، كل سنة نتيجة اxفراط في اللجوء إلى االستثناءات من السن الدنيا للزواج، 
والسلطة التقديرية الواسعة الممنوحة لقاضي القضاة وا<وصياء القانونيين في ذلك الصدد. ويساور اللجنة قلق 
بشكل خاص <ن حاالت الفقر وحاالت الحمل خارج إطار الزواج غالب� ما تؤدي في الممارسة الواقعية إلى إجازة هذا 

الزواج.

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فاعلة لوضع حد لممارسة الزواج المبكر والقسري. كما تكرر   -٣٤
CRC/C/-) المبكر الزواج  عن  الناشئة  الكثيرة  السلبية  با¦ثار  توعية  حمالت  الطرف  الدولة  تنّفذ  بأن  توصيتها  اللجنة 

JOR/CO/٣، الفقرة ٢٨).

الوصول إلى العدالة وسبل االنتصاف

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعلومات التي قدمها الوفد وتفيد بأن من المتعذر على ا<طفال دون سن   -٣٥
الخامسة عشرة تقديم شكاوى بشأن انتهاكات حقوقهم إذا لم يكن الوالدان أو ا<وصياء القانونيون موجودين 

لمساعدتهم. ويساور اللجنة القلق أيض� إزاء االفتقار إلى آليات لدعم ا<طفال في اxبالغ عن ادعاءاتهم.

وسبل  العدالة  إلى  ا<طفال  وصول  لضمان  الالزمة  التدابير  جميع  اتخاذ  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣٦
واسع  بشكل  عنها  ومعلن  آمنة  إبالغ  آليات  وضع  أمور،  جملة  بين  من  الطرف،  للدولة  وينبغي  الفعالة.  االنتصاف 
الصحة  مجاَلي  في  مساَعدة  خدمات  ا¦ليات  هذه  تترافق  وأن  ا<طفال،  لفائدة  إليها  الوصول  ويسهل  وسرية 
العامة والدعم االجتماعي، وإلغاء شرط حضور والد الطفل لمساعدته في تقديم الشكوى. وتحث اللجنة الدولة 
ووضع  واضحين،  وتدريب  توجيه  على  ا<طفال  شكاوى  يتلقون  الذين  ا<شخاص  حصول  ضمان  على  أيض�  الطرف 

إجراءات تحقيق مراعية للطفل.

هاء- البيئة اoسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و11-9 و18(1 و2) و20 و21 و25 و27(4))

البيئة اoسرية   

CRC/C/-) تكرر اللجنة قلقها <ن القانون ما زال ال يوزع المسؤوليات الوالدية بالتساوي بين ا¦باء وا<مهات  -٣٧
JOR/CO/٣، الفقرة ٤٩)، نظر� الستمرار تطبيق أحكام تمييزية من قانون ا<حوال الشخصية المؤقت لسنة ٢٠١٠. كما

(١٢)

يساور اللجنة قلق إزاء ما يلي:

(أ)        مع أن القانون فرض قيود� معّينة على تعدد الزوجات، فإنه ال يزال يجيزه، وهذه حالة تتعارض مع   
كرامة النساء والفتيات الالتي يدخلن هذا الزواج، وتؤثر سلب� في ا<طفال؛

تمتعهم  دون  يحول  ما  مسلم،  غير  ورجل  مسلمة  المرأة  المولودين  با<طفال  القانون  يعترف  ال  (ب)      
بجميع حقوقهم على قدم المساواة مع ا<طفال ا¦خرين؛

(ج)       في حالة الطالق، تمنح المادة ١٧٣ من قانون ا<حوال الشخصية المؤقت ا<م حضانة أطفالها حتى   
بلوغهم سن الخامسة عشرة، ولكن فقط حتى سن السابعة إذا كانت غير مسلمة.

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تقاسم ا<مهات وا¦باء المسؤولية عن أطفالهم بالتساوي، عمًال   -٣٨
بالفقرة ١ من المادة ١٨ من االتفاقية، وعلى ضمان عدم تمييز القوانين ضد الطفلة. وتحث اللجنة الدولة الطرف 

أيض� على ما يلي:

النساء  ضد  تميز  التي  ا<حكام  جميع  إلغاء  وضمان  المؤقت  الشخصية  ا<حوال  قانون  تنقيح  (أ)   
والفتيات وتؤثر سلب� في أطفالهن، كتلك التي تجيز تعدد الزوجات؛

غير  ورجل  مسلمة  امرأة  بين  زواج  من  المولودين  ا<طفال  ضد  التمييز  أشكال  من  شكل  أي  منع  (ب)   
مسلم، والقضاء عليها؛

لمبدأ  وفق�  القرارات  جميع  اتخاذ  ضمان  بغية  الطفل،  بحضانة  المتعلقة  تشريعاتها  مراجعة  (ج)   
تمّيز  التي  ا<حكام  وإلغاء  االتفاقية،  من  و١٢   ٣ المادتين  مع  تمشي�  وذلك  الفضلى،  الطفل  مصالح 

ضد ا<طفال <مهات غير مسلمات.

أسرية اoطفال المحرومون من بيئة 

أول  وإنشاء   ،٢٠٠٩ لسنة   ٤٩ رقم  اxيوائية  ا<طفال  رعاية  دور  وإدارة  ترخيص  نظام  باعتماد  اللجنة  ترحب   -٣٩
برنامج xيواء ا<طفال في محافظة الزرقاء. لكن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم انخفاض عدد ا<طفال المودعين 
في  كثيرة  أحيان  في  المتزوجات  غير  ا<مهات  أطفال  إيداع  وإزاء  بالتقرير،  المشمولة  الفترة  أثناء  مؤسسات  في 
ا<طفال  يجعل  ما  بعد،  سليم  نحو  على  اxيواء  برنامج  تنظيم  لعدم  أيض�  قلق  اللجنة  ويساور  مؤسسات. 

المحرومين من بيئتهم ا<سرية عرضة ل¯يذاء واxهمال.

تتخذ  بأن  وتوصيها  لlطفال،  البديلة  للرعاية  التوجيهية  المبادئ  إلى  الطرف  الدولة  انتباه  اللجنة  تلفت   -٤٠
تدابير فاعلة للتسريع في االنتقال من إيداع ا<طفال في أطر الرعاية المؤسسية إلى الرعاية ا<سرية، وأن تعزز في 
سبيل ذلك جهودها لوضع نظام لكفالة ا<طفال المحرومين من أسرهم يكون خاضع� للوائح تنظيمية جيدة. 

وينبغي للدولة الطرف أيض� ما يلي:

(١٣)

(أ)       ضمان تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية المناسبة لمراكز الرعاية البديلة وخدمات حماية   
في  إدماجهم  وإعادة  فيها  المودعين  ا<طفال  تأهيل  إعادة  تيسير  أجل  من  الصلة  ذات  الطفل 

المجتمع إلى أقصى حد ممكن؛

(ب)     تقديم الدعم لlمهات غير المتزوجات لتمكينهن من رعاية أطفالهن، وتنظيم حمالت توعية من   
أجل القضاء على الوصم االجتماعي المرتبط بالحمل خارج إطار الزواج؛

(ج)     العمـل على توفيـر ضمانـات مناسبــة ومعايــير واضحــــة تستند إلى احتياجات الطفل ومصالحه   
الفضلى من أجل اتخاذ قرار بشأن إيداعه في أطر الرعاية البديلة من عدمه؛

(د)     ضمان إجراء مراجعة دورية لحاالت إيداع ا<طفال في أطر الرعاية البديلة وفي المؤسسات، ورصد   
جودة الرعاية فيها، بطرق منها توفير قنوات يسهل الوصول إليها من أجل اxبالغ عن سوء معاملة 

ا<طفال ورصده وتصحيحه.

واو-  اsعاقة والصحة اoساسية والرعاية االجتماعية (المواد 6 و18(3) و23 و24 و26 و
27(3-1) و33)

اoطفال ذوو اsعاقة

ا<على  المجلس  وإنشاء   ٢٠٠٧ لسنة   ٣١ رقم  المعوقين  ا<شخاص  حقوق  قانون  باعتماد  اللجنة  ترحب   -٤١
لكنها  اxعاقة (٢٠٠٧-٢٠١٥).  ذوي  لlشخاص  الوطنية  االستراتيجية  اعتماد  عن  فضًال  المعوقين،  ا<شخاص  لشؤون 

تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ)       عدم استخـدام المــادة ٢ من القانــون رقم ٣١ تعريف اxعاقة الوارد في اتفاقية حقوق ا<شخاص   
ذوي اxعاقة، وإنما اعتمادها نموذج� طبي� ل¯عاقة؛

(ب)     محدودية البيانات المتاحة عن ا<طفال ذوي اxعاقة؛  

بصورة  إّال  إدماجهم  تعزز  ال  خاصة  صفوف  في  الحاالت  معظم  في  اxعاقة  ذوي  ا<طفال  وضع  (ج)       
محدودة نظر� لمحدودية التدابير المتخذة لتطوير التعليم الجامع؛

(د)       عدم حصول الغالبية العظمى من ا<طفال ذوي اxعاقة وا<طفال الذين يعانون من صعوبات في   
مختصين،  وموظفين  اجتماعيين  وأخصائيين  معلمين  وجود  مثل  مناسب،  دعم  على  التعلم 

لضمان إدماجهم إدماج� فعاًال في المدارس العادية؛

(ه)     استمرار ّشح التدابير الرامية إلى إدماج ا<طفال ذوي اxعاقة في ا<نشطة الترفيهية والثقافية في   
الدولة الطرف.

في ضوء المادة ٢٣ من االتفاقية وتعليق اللجنة العام رقم ٩(٢٠٠٦) المتعلق بحقوق ا<طفال المعوقين،   -٤٢
هذا  وتعزيز  اxعاقة  مع  التعامل  في  اxنسان  حقوق  على  القائم  النهج  اعتماد  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث 
وبأن  المجتمع،  يضعها  التي  والمواقفية  البيئية  الحواجز  في  تكمن  المعيقة  العوامل  بأن  يعترف  الذي  النهج 
في  فاعلين  ومساهمين  مشاركين  يصبحوا  أن  وبمقدورهم  الخاصة  حقوقهم  اxعاقة  ذوي  ا<طفال  لجميع 

المجتمع. وينبغي للدولة الطرف ما يلي:

(١٤)

(١٦) (١٧) (١٨) (١٩) (٢٠) (٢١) (٢٢) (٢٣) (٢٤)

(٢٥) (٢٦) (٢٧) (٢٨) (٢٩) (٣٠) (٣١) (٣٢) (٣٣) (٣٤) (٣٥)

مع  التعامل  في  االجتماعي  النموذج  يعكس  بما   ٢٠٠٧ لسنة   ٣١ رقم  القانون  من   ٢ المادة  تعديل  (أ)       
اxعاقة؛

نظر�   ،٢٠١٤ لعام  الوطني  التعداد  إطار  في  اxعاقة  ذوي  ا<طفال  عن  مالئمة  بيانات  جمع  تنظيم  (ب)     
<هميتها في وضع برامج وسياسات لهم؛

(ج)       وضـع سياسـة شامـلة من أجـل تطـوير التعليـم الجامع وضمان منحه ا<ولوية على إيداع ا<طفال   
العقلية  اxعاقات  ذوي  ا<طفال  إلى  خاص  بشكل  االلتفات  مع  متخصصة،  مؤسسات  في 

والمتعددة؛

(د)      تشغيل أعداد كافية من المعلمين والمهنيين المتخصصين لتقديم الدعم الفردي لlطفال في   
جميع المدارس، وضمان تدريب جميع المهنيين تدريب� مناسب� ليتمكن جميع ا<طفال ذوي اxعاقة 

من التمتع بصورة فعالة بحقهم في تعليم جامع ذي جودة؛

(ه)     اتخاذ جميع التدابير الالزمة لضمان إدماج ا<طفال ذوي اxعاقة في ا<نشطة الترفيهية والثقافية؛  

الوصم  مكافحة  أجل  من  وا<سر  العامة  وجمهور  الحكومة  تستهدف  توعية  حمالت  تنفيذ  (و)     
االجتماعي والتحامل اللذين يعاني منهما ا<طفال ذوو اxعاقة، وتعزيز صورة إيجابية عن ا<طفال 

والبالغين ذوي اxعاقة؛

(ز)       النظر في التصديق على البروتوكول االختياري التفاقية حقوق ا<شخاص ذوي اxعاقة.  

الصحة والخدمات الصحية

عن  فضًال  ا<طفال،  ووفيات  النفاسية  الوفيات  خفض  صعيد  على  المحرز  الكبير  بالتقدم  اللجنة  ترحب   -٤٣
اعتراف الدولة الطرف بالحاجة إلى مزيد من الجهود لخفض معدل وفيات ا<طفال دون سن الخامسة. وتالحظ 
اللجنة باهتمام أيض� إقرار قانون الضمان االجتماعي المؤقت رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ الذي يمنح ا<طفال الحق في التمتع 

بعدد من إعانات الضمان االجتماعي. لكن قلق� بالغ� يساور اللجنة لما يلي:

(أ)        المعدالت المفزعة لسوء التغذية بين ا<طفال في مخيم الزعتري؛  

(ب)     سـوء التغذيـة الـذي ال يزـال يؤثـر بصـورة أكبـر في ا<طفـال الذيـن يعيشـون في المناطــــــق النائية   
وا<طفال المنتمين <فقر الشرائح السكانية؛

(ج)       ا<مراض المعدية التي ال تزال ا<سباب الرئيسية لمراضة ا<طفال؛  

(د)       تغطية جميع ا<طفال بالتأمين الصحي التي لم تتحقق بعد.  

يمكن  صحي  مستوى  بأعلى  التمتع  في  الطفل  حق  بشأن   (٢٠١٣)١٥ رقم  العام  اللجنة  تعليق  ضوء  في   -٤٤
بلوغه، توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف حصول جميع ا<طفال بالتساوي على خدمات صحية ذات جودة 
ا<طفال  سيما  وال  وتهميش�،  حرمان�  الحاالت  أشد  في  لlطفال  ا<ولوية  منح  إلى  تهدف  تدابير  اعتماد  طريق  عن 
تتخذ  أن  أيض�  الطرف  للدولة  وينبغي  المعدية.  وا<مراض  ا<طفال  تغذية  لسوء  التصدي  طريق  وعن  الالجئين، 

التدابير الالزمة من أجل شمول جميع ا<طفال بالتأمين الصحي على النحو الواجب.

صحة المراهقين

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تجريم اxجهاض في جميع الحاالت بموجب المادة ٣٢١ من قانون العقوبات،   -٤٥
ويساور  للخطر.  حياتهن  تعّرض  مأمونة  غير  بطريقة  الخفاء  في  اxجهاض  إلى  المراهقات  لجوء  إلى  يؤدي  ما 
اللجنة قلق أيض� إزاء عدم توفر معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين صحة المراهقين، بما 

في ذلك عن طريق التثقيف في مجال الصحة الجنسية واxنجابية وتحسين خدمات الصحة العقلية للشباب.

في ضوء تعليق اللجنة العام رقم ٤(٢٠٠٣) المتعلق بصحة المراهقين ونمّوهم في إطار اتفاقية حقوق   -٤٦
الطفل وتعليقها العام رقم ١٥(٢٠١٣) المتعلق بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، تحث 
اللجنة الدولة الطرف على أن تزيل صفة الجرم عن اxجهاض، وأن تراجع تشريعاتها، بشكل خاص من أجل كفالة 
دائم�.  واحترامها  اxجهاض  قرارات  في  ا<طفال  آراء  سماع  تضمن  وأن  الحوامل،  للمراهقات  الفضلى  المصالح 
شاملة  سياسة  الطرف  الدولة  تعتمد  بأن  وتوصي   (٦٥ الفقرة   ،٣/CRC/C/JOR/CO) السابقة بتوصيتها  اللجنة  وتذّكر 
في  واxنجابية  الجنسية  الصحة  مجال  في  التثقيف  إدراج  تضمن  وبأن  واxنجابية،  الجنسية  المراهقين  لصحة 
وا<مراض  المبكر  الحمل  منع  على  بتركيز  والمراهقين،  المراهقات  لفائدة  وتوجيهه  اxلزامية  المدرسية  المناهج 

المنقولة جنسي�.

اsيدز وفيروس نقص المناعة البشرية

البشرية/اxيدز  المناعة  نقص  فيروس  مكافحة  بشأن  الوطنية  االستراتيجية  بالخطة  اللجنة  ترحب   -٤٧
بفيروس  المعرفة  إلى  كبير  بشكل  عموم�  والسكان  المراهقين  افتقار  استمرار  بقلق  تالحظ  أنها  غير   ،(٢٠١٢-٢٠١٦)
المشورة  خدمات  إلى  والفتيات  النساء  وصول  تعّذر  إزاء  أيض�  بالقلق  اللجنة  وتشعر  البشرية/اxيدز.  المناعة  نقص 
ل¯صابة  عرضة  ا<شد  الفئات  على  الذكرية  الواقيات  توزيع  ضمان  وعدم  الحوامل،  رعاية  عيادات  في  والفحص 

بالفيروس، بمن في ذلك المراهقون.

وحقوق  البشرية/اxيدز  المناعة  نقص  بفيروس  المتعلق   (٢٠٠٣)٣ رقم  العام  اللجنة  تعليق  ضوء  في   -٤٨
الطفل، توصي اللجنة بأن تحّسن الدولة الطرف إمكانية الحصول على معلومات وخدمات ذات جودة ومناسبة 
بأن  اللجنة  وتوصي  واxنجابية.  الجنسية  والصحة  البشرية/اxيدز  المناعة  نقص  فيروس  مجال  في  ا<طفال  لسن 
بين  المشترك  المتحدة  ا<مم  برنامج  منها  جهات  من  التقنية  المساعدة  ذلك  سبيل  في  الطرف  الدولة  تلتمس 

منظمات ا<مم المتحدة لمكافحة اxيدز ومنظمة ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

المستوى المعيشي

ترحب اللجنة بالتقدم الهام الذي أحرزته الدولة الطرف على صعيد التنمية البشرية، لكنها تشعر بالقلق   -٤٩
<ن وطأة الفقر في الدولة الطرف تطال ا<طفال أكثر من غيرهم بكثير، و<ن صندوق المعونة الوطنية ما زال ال 
في  العجز  تقليص  إلى  تهدف  مالية  سياسات  اعتماد  <ن  أيض�  بالقلق  اللجنة  وتشعر  كاٍف.  بشكل  يشملهم 
الفترة  في  الفقر  مكافحة  صعيد  على  الطرف  الدولة  أحرزته  الذي  التقدم  في  سلب�  أّثر  الوطنية  الميزانية 
المشمولة بالتقرير. ويساور اللجنة قلق كذلك <ن الكثير من ا<سر الفلسطينية تعيش في فقر في الدولة الطرف 
وضع  إلى  تفتقر  كونها  المجانية  ا<ساسية  الخدمات  أو  الوطنية  المعونة  صندوق  من  االستفادة  عليها  ويتعذر 

قانوني.

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إجراء مشاورات محددة ا<هداف مع ا<سر وا<طفال ومنظمات   -٥٠
االستراتيجيات  تعزيز  أجل  من  ا<طفال  فقر  مسألة  بشأن  الطفل  حقوق  مجال  في  الناشطة  المدني  المجتمع 
منح  تضمن  أن  أيض�  الطرف  للدولة  وينبغي  الفقر.  من  الحد  خطة  في  الطفل  حقوق  إعمال  إلى  الرامية  والتدابير 
ا<طفال الذي يعيشون في فقر ا<ولوية في صندوق المعونة الوطنية وإجراء تقييمات ٣<ثر السياسات والتدابير 
الهادفة إلى تقليص العجز في الميزانية الوطنية على ا<طفال. وتحث اللجنة الدولة الطرف على معالجة الوضع 
لlطفال  المجانية  ا<ساسية  الخدمات  تقديم  وضمان  فيها،  تقيم  التي  الفلسطينية  لlسر  القانوني 

الفلسطينيين وشمولهم في صندوق المعونة الوطنية.

زاي- التعليم واoنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28 و29 و30 و31)

التعليم، بما يشمل التدريب والتوجيه المهنيين

معدل  من  للحد  بالتقرير  المشمولة  الفترة  في  الطرف  الدولة  بذلتها  التي  الجهود  بارتياح  اللجنة  تالحظ   -٥١
التسرب وتطوير التعليم المبكر. لكنها ال تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

عن  فضًال  أردنيين،  غير  وآباء  أردنيات  <مهات  ا<طفال  بينهم  ومـن  ا<ردنييـن،  غيـر  ا<طفـال  تعـرض  (أ)       
ا<حيان،  بعض  في  ا<ردنية،  الجنسية  منهم  ُسحبت  ممن  فلسطيني  أصل  من  لوالدين  ا<طفال 
غير  وهم  الحكومية،  والثانوية  االبتدائية  بالمدارس  بالتحاقهم  يتعلق  فيما  تمييزية  لممارسات 

مؤهلين لالستفادة من التعليم العام المجاني؛

(ب)     محدودية فرص وصول الشابات المتزوجات إلى نظام التعليم؛  

(ج)       مالحظة زيادة في عدد الطالب، وال سيما الفتيان، الذين تسربوا من المدارس <سباب اقتصادية على   
مدار ا<عوام ا<خيرة؛

(د)      استمرار انتشار العنف في المدارس على نطاق واسع، وال سيما ضد ا<طفال ¦باء غير أردنيين.  

تحث اللجة الدولة الطرف على ما يلي:  -٥٢

(أ)       اتخاذ تدابير فورية لضمان تمتع جميع ا<طفال الذين يعيشون فيها بحقهم في تعليم ابتدائي   
مجاني دون تمييز، وتحقيق� لذلك، تعديل التشريعات والتصدي للممارسات التي تؤدي إلى التمييز 

ضد ا<طفال من أصل فلسطيني وا<طفال <مهات أردنيات وآباء غير أردنيين؛

(ب)    ضمان دعم المراهقات الحوامل وا<مهات المراهقات ومساعدتهن على مواصلة تعليمهن في   
المدارس العادية؛

(ج)       اتخاذ التدابير الالزمة لتحسين القدرة على الوصول إلى التعليم وتحسين جودته، وتوفير تدريب ذي   
جودة للمعلمين، بتركيز خاص على المناطق الريفية بغية التصدي لمشكلة التسرب من المدرسة؛

(د)      مواصلة التوسع في تعليم الطفولة المبكرة وفق سياسة شاملة وكلية لرعاية الطفولة المبكرة   
ونمائها.

أهداف التعليم

ترحب اللجنة بالمبادرات الرامية إلى تعميم المنظور الجنساني في التعليم التي وردت في تقرير الدولة   -٥٣
بالقلق  تشعر  لكنها  السلبية.  النمطية  الصور  تتحدى  للمعلمين  وأدلة  مدرسية  كتب  تطوير  وبخاصة  الطرف، 
صورتهن  تقوض  التي  الفتيات،  ضد  الراسخة  السلبية  النمطية  الصور  الستمرار  التصدي  عن  المبادرات  هذه  لقصور 

عن أنفسهن. كما تأسف اللجنة لعدم بذل جهود كافية لتطوير التعليم في مجاَلي التسامح والسالم.

على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث  التعليم،  بأهداف  المتعلق   (٢٠٠١)١ رقم  العام  اللجنة  تعليق  مراعاة  مع   -٥٤
تعزيز الجهود التي تبذلها لتعميم المناهج التعليمية غير القائمة على صور نمطية التي تتصدى لlسباب البنيوية 
جميع المستويات. وتوصي  للتمييز الجنساني، وتعزيز الفرص التعليمية واxنجاز التعليمي للفتيات والفتيات على 
المناهج  في  والسالم  التسامح  مجاَلي  في  التثقيف  xدماج  جهودها  الطرف  الدولة  تكثف  بأن  أيض�  اللجنة 

المدرسية.

حاء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب)-(د) و
(38-40

اoطفال ملتمسو اللجوء واoطفال الالجئون

تثني اللجنة على الدولة الطرف لجميع التدابير التي اتخذتها من أجل التعامل مع التدفق الهائل لالجئين   -٥٥
من  العاملين  ا<طفال  بشؤون  الخاصة  الوطنية  اللجنة  إنشاء  ذلك  في  بما  ا<طفال،  من  ونصفهم  السوريين، 
الالجئين السوريين. لكن اللجنة قلقة إزاء استمرار تعّذر حصول معظم ا<طفال الالجئين السوريين على التعليم، 
القسري،  والزواج  المنزلي  للعنف  النطاق  الواسع  واالنتشار  العمل  في  واالستغالل  التغذية  لسوء  تعرضهم  وإزاء 
التي  المعاملة  إزاء  أيض�  عميق  قلق  اللجنة  ويساور  أردنيين.  شرطة  أفراد  إلى  المنسوبة  العنف  حاالت  بعض  وإزاء 

تتلقاها ا<سر وا<طفال من الالجئين الفلسطينيين الفاّرين من الجمهورية العربية السورية، وبخاصة ما يلي:

(أ)        الموقف الذي تعتمــده السلطات مـنذ كانــــون الثانــي/يناير ٢٠١٣ المتمثل في منع منهجي لدخول   
ا<سر الالجئة الفلسطينية الفاّرة من الجمهورية العربية السورية، فضًال عن ترحيل عشرات ا<طفال 

الفلسطينيين الذين دخلوا البلد وإعادتهم إلى الجمهورية العربية السورية؛

(ب)     حاالت ُمنعت فيها أمهات فلسطينيات فررن من الجمهورية العربية السورية من دخول ا<ردن، في   
حين ُسمح <زواجهن وأطفالهن السوريين بالدخول؛

(ج)     حـاالت ُسمـح فيهـا <طفال أصيـــبوا في الجمهـورية العربيــة السورية بدخول ا<ردن لتلقي العالج   
إلى  جرحى  فلسطينيون  أطفال  فيها  ُرّحل  وحاالت  بالدخول،  <سرهم  التصريح  دون  لكن  الطبي 

الجمهورية العربية السورية، في حين ُسمح <مهاتهم ا<ردنيات بالبقاء في الدولة الطرف.

ا<وضاع  لتحسين  محددة  برامج  وتنفيذ  المالئمة  التدابير  جميع  اتخاذ  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٥٦
والرعاية  التعليم  على  الحصول  على  قدرتهم  منها  أمور  جملة  وضمان  السوريين،  الالجئين  لlطفال  المعيشية 
الصحية والتغذية الجيدة، وحمايتهم من شتى أشكال االستغالل في العمل والعنف، وممارسات الزواج القسري 
أو المبكر فيما يتعلق بالفتيات الصغيرات. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان عدم منع أي طفل الجئ 
فلسطيني فاّر من الجمهورية العربية السورية من دخول ا<ردن أو ترحيله ليعود إلى الجمهورية العربية السورية، 
وعلى ضمان أن يعامل هؤالء ا<طفال أسوًة با<طفال السوريين في الدولة الطرف. وتوصي اللجنة أيض� بأن تصّدق 

الدولة الطرف على االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين لعام ١٩٥١ وبروتوكولها لعام ١٩٦٧.

االستغالل االقتصادي، بما في ذلك عمل اoطفال

ترحب اللجنة بمشروع "مكافحة عمل ا<طفال عن طريق التعليم" الذي أطِلق في تشرين الثاني/نوفمبر   -٥٧
٢٠٠٨، فضًال عن تعيين عشرين ضابط ارتباط في مجال عمل ا<طفال في عام ٢٠١٠، لكنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

وتجارة  الجملة  تجارة  قطاعات  في  العمل  في  رئيسي،  بشكل  فتيان  وهم  ا<طفال،  آالف  استمرار  (أ)        
التجزئة والزراعة، وانتشار عمل ا<طفال على نطاق واسع بين الالجئين السوريين؛

(ب)    مواجهة عدد من الفتيات الالتي يشتغلن عامالت منزليات أوضاع� قاسية، وتعّرضهن بشكل كبير   
ل¯يذاء البدني والجنسي؛

(ج)      تعزيز وحدة عمل ا<طفال لم يؤّد إلى زيادة اxدانات بحق مستغّلي ا<طفال.  

تحث اللجنة الدولة الطرف على تسريع جهودها للقضاء على عمل ا<طفال. وينبغي للدولة الطرف منح   -٥٨
منزليات.  عامالت  يشتغلن  الالتي  الفتيات  وبخاصة  ا<طفال،  عمل  أشكال  أسوأ  من  ا<طفال  النتشال  ا<ولوية 
بأن  أيض�  اللجنة  وتوصي  اقتصادي�.  ا<طفال  مستغّلي  ضد  قضائية  دعاوى  تحريك  ضمان  الطرف  للدولة  وينبغي 
تصّدق الدولة الطرف على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ١٨٩(٢٠١١) المتعلقة بالعمل الالئق للعمال المنزليين، 

وبأن تواصل التماس مساعدة البرنامج الدولي للقضاء على عمل ا<طفال.

أطفال الشوارع

تأسف اللجنة إزاء استمرار ضعف المعرفة فيما يتعلق بظاهرة ا<طفال العاملين في الشوارع وحالتهم،   -٥٩
الشوارع  أطفال  على  القبض  إلقاء  في  الشرطة  استمرار  إزاء  خاص  بقلق  اللجنة  وتشعر  السابقة.  توصياتها  رغم 
واضحة  استراتيجية  إلى  االفتقار  استمرار  وإزاء  ذووهم،  يكفلهم  أن  إلى  الزمن  من  قصيرة  فترات  واحتجازهم 

xعادة تأهيل أولئك ا<طفال وتلبية احتياجاتهم.

مّدهم  بل  الشوارع واحتجازهم،  إلقاء القبض على أطفال  عدم  الطرف على ضمان  اللجنة الدولة  تحث   -٦٠
واللباس  التغذية  من  يكفيهم  بما  وتزويدهم  معهم،  العمل  على  مدربين  مرشدين  طريق  عن  بالمساعدة 
والمأوى، فضًال عن الخدمات االجتماعية والصحية، بما فيها خدمات التعافي وإعادة اxدماج االجتماعي، والفرص 
ما  بحسب  الكامل،  نمائهم  دعم  بغية  الحياتية  المهارات  على  والتدريب  المهني  التدريب  تشمل  التي  التعليمية 

أوصت به اللجنة سابق�.

بيع اoطفال واالتجار بهم واختطافهم

االتجار  لمنع  الوطنية  واالستراتيجية   ،٢٠٠٩ لسنة   ٩ رقم  بالبشر  االتجار  منع  قانون  باعتماد  اللجنة  ترحب   -٦١
ا<طفال  اعتبار  يمكن  ال  أنه  إلى  الحوار  أثناء  اxشارة  وتالحظ  عملها.  وإطار   ٢٠١٠ آذار/مارس  في  ُأطِلقت  التي  بالبشر 
ضحايا االتجار جناة، لكنها تشعر بقلق بالغ إزاء اعتراف الوفد باحتمال إيداع ا<طفال الضحايا في مرافق االحتجاز 
لlطفال  وعبور  وجهة  بلد  تزال  ال  الطرف  الدولة  <ن  أيض�  قلق  اللجنة  ويساور  لهم.  ملجأ  توفر  لعدم  نظر� 
الفترة  في  بالبشر  االتجار  بجرائم  المدانين  ا<شخاص  عدد  و<ن  با<شخاص،  الجنسي  واالتجار  للسخرة  المعرضين 
خدمات  إلى  الضحايا  معظم  أحيل  إذ  االتجار،  لضحايا  المقدمة  الحماية  ولقصور  قليًال،  ظل  بالتقرير  المشمولة 

إيواء تديرها منظمات غير حكومية.

تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لتنفيذ قانون منع االتجار بالبشر رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ تنفيذ�   -٦٢
الجريمة.  خطورة  مع  تتناسب  بهم  عقوبات  وإنزال  وإدانتهم  فعالة  بصورة  با<طفال  المّتجرين  ومالحقة  فعاًال، 
وينبغي للدولة الطرف أن تضمن عدم إيداع أي من ا<طفال الضحايا في مرافق االحتجاز، وإنما تزويدهم بخدمات 

حماية وإعادة تأهيل شاملة، بما فيها المأوى المناسب.

إدارة قضاء اoحداث

تنظر اللجنة بإيجابية إلى إنشاء إدارة شرطة ا<حداث عام ٢٠١١ في العاصمة عّمان من أجل دعم عملية   -٦٣
العدالة اxصالحية، ووضع "برنامج ِفَرق الدمج المجتمعي وا<سري" لتحويل ا<طفال الجانحين، لكنها تشعر 

بالقلق إزاء بقاء السن الدنيا للمسؤولية الجنائية سبع سنوات. ويساورها قلق أيض� إزاء ما يلي:

(أ)         عدم إدراج نص في مشروع قانون ا<حداث xنشاء محاكم أحداث متخصصة، وافتقاره إلى أحكام   
بشأن تقديم المساعدة القانونية المجانية لlطفال، وفرضه عقوبات تقيد الحرية أكثر من تقديمه 
بدائل لالحتجاز، وعدم تعامله مع نتائج عمليات تفتيش مرافق االحتجاز التي يوَدع فيها ا<طفال أو 

متابعة تلك العمليات؛

(ب)     محاكمة ا<طفال في محاكم البالغين في حالة اشترك في ارتكاب الجريمة بالغون وأطفال؛  

(ج)       استمرار وجود ضعف واضح في التعليم المتعلق بعدالة ا<حداث.  

لlحداث  والتأهيلية  اxصالحية  للعدالة  نظام  لوضع  جهودها  الطرف  الدولة  تعزز  بأن  اللجنة  توصي   -٦٤
يتماشى تماشي� كامًال مع االتفاقية، وبخاصة المواد ٣٧ و٣٩ و٤٠، ومع معايير ذات صلة أخرى، ومع تعليق اللجنة 
العام رقم ١٠(٢٠٠٧) المتعلق بحقوق الطفل في قضاء ا<حداث. وبصورة خاصة، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما 

يلي:

إلى  الجنائية  المسؤولية  سن  ترفع  ا<حداث  قانون  لمشروع  معدلة  صيغة  اعتماد  في  التعجيل  (أ)        
مستوى مقبول دولي�، بحسب ما أوصت به اللجنة سابق�؛

(ب)     ضمان أن القانون الجديد ينص على إنشاء محاكم أحداث متخصصة تركز على العدالة اxصالحية   
الدعاوى  وطيلة  اxجراءات  من  مبكرة  مرحلة  في  لlطفال  المجانية  القضائية  المساعدة  وتقدم 

القضائية؛

(ج)       ضمان اللجوء إلى االحتجاز، بما في ذلك االحتجاز رهن المحاكمة، كتدبير أخير و<قصر وقت ممكن،   
بغية  منتظمة  بصورة  التدبير  هذا  مراجعة  وضمان  الخطورة،  شديدة  الجرائم  قضايا  في  حتى 
سحبه. وينبغي أن ُتمنح ا<ولوية ما أمكن إلى التدابير البديلة لالحتجاز، مثل التحويل أو إطالق السراح 

تحت المراقبة أو الوساطة أو اxرشاد أو خدمة المجتمع؛

(د)      تعيين قضاة متخصصين لlطفال وضمان تلّقيهم التعليم والتدريب المالئمين؛  

(ه)     االستفادة من أدوات المساعدة التقنية التي وضعها الفريق المشترك بين الوكاالت المعني بقضاء   
والجريمة  بالمخدرات  المعني  المتحدة  ا<مم  مكتب  ومنها  فيه،  العضو  والجهات  ا<حداث 
الحكومية،  غير  والمنظمات  اxنسان  لحقوق  السامية  المتحدة  ا<مم  ومفّوضية  واليونيسيف 

والتماس المساعدة التقنية في مجال عدالة ا<حداث من أعضاء الفريق.

اoطفال ضحايا الجرائم والشهود عليها

توصي اللجنة أيض� بأن تضمن الدولة الطرف وضع ا<حكام وا<نظمة القانونية المناسبة من أجل توفير   -٦٥
الحماية المطلوبة بموجب االتفاقية إلى جميع ا<طفال ضحايا الجرائم و/أو الشهود عليها، مثل ا<طفال ضحايا 
هذه  على  الشهود  وا<طفال  واالتجار،  واالختطاف  واالقتصادي،  الجنسي  واالستغالل  المنزلي،  والعنف  اxيذاء، 
الجرائم، وبأن تراعي بصورة كاملة المبادئ التوجيهية بشأن العدالة في ا<مور المتعلقة با<طفال ضحايا الجريمة 

والشهود عليها.

طاء- التصديق على البروتوكول االختياري المتعلق بإجراء تقديم البالغات

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصدق على البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء   -٦٦
تقديم البالغات، في سبيل المضي في تعزيز إعمال حقوق الطفل.

ياء- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق اsنسان

الصكوك  على  تصدق  بأن  الطفل،  حقوق  إعمال  تعزيز  في  المضي  سبيل  في  الطرف،  الدولة  اللجنة  توصي   -٦٧
االختفاء  من  ا<شخاص  جميع  لحماية  الدولية  االتفاقية  وهي  بعد،  إليها  تنضم  لم  التي  اxنسان  لحقوق  ا<ساسية 
البروتوكوالت  عن  فضًال  أسرهم،  وأفراد  المهاجرين  العمال  جميع  حقوق  لحماية  الدولية  واالتفاقية  القسري، 
بالحقوق  الخاص  الدولي  والعهد  والسياسية،  المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  من  بكل  الملحقة  االختيارية 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب 

وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق ا<شخاص ذوي اxعاقة.

كاف- المتابعة والنشر

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الالزمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في   -٦٨
العليا  والمحكمة  المعنية  والوزارات  والبرلمان  الدولة  رأس  إلى  إحالتها  منها  بوسائل  الختامية،  المالحظات  هذه 

والسلطات المحلية للنظر فيها على النحو الالزم واتخاذ مزيد من اxجراءات بشأنها.

التي  الخطية  والردود  والخامس  الرابع  الدوريين  للتقريرين  الجامع  التقرير  ُيتاح  بأن  أيض�  اللجنة  وتوصي   -٦٩
منها  بطرق  البلد،  بلغات  واسع  نطاق  على  الختامية)  الصلة (المالحظات  ذات  والتوصيات  الطرف  الدولة  قدمتها 
ومجموعات  اxعالم  ووسائل  المدني  المجتمع  ومنظمات  العامة  لجمهور  الحصر،  ال  المثال  سبيل  على  اxنترنت 
بها  الملحقة  االختيارية  والبروتوكوالت  االتفاقية  بشأن  النقاش  إثارة  بغية  وا<طفال،  المهنية  والفئات  الشباب 

والتوعية بها وتنفيذها ورصدها.

الم- التقرير المقبل

ُتدرج  وأن   ٢٠١٩ حزيران/يونيه   ٢٢ بحلول  السادس  الدوري  تقريرها  تقدم  أن  إلى  الطرف  الدولة  اللجنة  تدعو   -٧٠
المنسقة  التوجيهية  للمبادئ  يمتثل  أن  للتقرير  وينبغي  الختامية.  المالحظات  هذه  متابعة  عن  معلومات  فيه 
٢٠١٠ (CRC/C/٥٨/Rev.٢ و ١ تشرين ا<ول/أكتوبر  لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في 

Corr.١)، وأّال يتجاوز عدد كلماته ٢٠٠ ٢١ كلمة (انظر قرار الجمعية العامة ٢٦٨/٦٨ المؤرخ ٩ نيسان/أبريل ٢٠١٤، الفقرة ١٦). 
وفي حالة تجاوز التقرير المقدم العدد المحدد للكلمات، سُيطلب إلى الدولة الطرف اختصاره وفق� للقرار المشار 
إليه أعاله. وفي حالة لم تتمكن الدولة الطرف من مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، ال يمكن ضمان ترجمة التقرير 

<غراض النظر فيه من جانب هيئة المعاهدة.

للشروط  وفق�  المستجدات  آخر  تتضمن  أساسية  وثيقة  تقديم  إلى  أيض�  الطرف  الدولة  اللجنة  وتدعو   -٧١
اعتمدها  التي  التقارير،  لتقديم  المنسقة  التوجيهية  المبادئ  في  الواردة  المشتركة  ا<ساسية  بالوثيقة  المتعلقة 
االجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق اxنسان في حزيران/يونيه ٢٠٠٦ (HRI/GEN/٢/Rev.٦، الفصل 
ا<ول). وال ينبغي أن يتجاوز عدد كلمات الوثيقة ا<ساسية ٤٠٠ ٤٢ كلمة، كما حددته الجمعية العامة في قرارها ٢٦٨/٦٨ 

(الفقرة ١٦).

ُتجمع  التي  البيانات  وتحلل  البيانات،  لجمع  ومركزي�  شامًال  نظام�  الطرف  الدولة  تنشئ  بأن  اللجنة  توصي   -٧
الستخدامها كأساس لتقييم التقدم المحرز والمساعدة في تصميم سياسات وبرامج لتنفيذ البروتوكول االختياري. 
االجتماعية  والخلفية  والقومي  اxثني  وا<صل  الجغرافي  والموقع  والجنس  السن  حسب  البيانات  تصنيف  وينبغي 
عدد  عن  بيانات  جمع  أيض�  وينبغي  االختياري.  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  تحليل  تسهيل  أجل  من  االقتصادية، 
المالحقات القضائية واxدانات، مصنفة حسب طبيعة الجريمة. وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف تعاونها التقني 

في ذلك الصدد مع جهات منها منظمة ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج ا<مم المتحدة اxنمائي.

رابعS- تدابير التنفيذ العامة

خطة العمل الوطنية

سيما  وال  االختياري،  البروتوكول  بتنفيذ  صلة  لها  شتى  وطنية  وخطط  استراتيجيات  وجود  اللجنة  تالحظ   -٨
االستراتيجية الوطنية لمنع االتجار بالبشر. ولكنها تشعر مع ذلك بالقلق إزاء عدم وجود اتساق أو تنسيق جيد فيما بين 

تلك االستراتيجيات، ما يؤثر في قدرة الدولة الطرف على التصدي لجميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري.

التي  المسائل  جميع  معالجة  إلى  تحديد�  تهدف  وطنية  عمل  خطة  الطرف  الدولة  تضع  بأن  اللجنة  توصي   -٩
يشملها البروتوكول االختياري، وبأن تضع أهداف� ومؤشرات واضحة وُتوفر الموارد البشرية والمالية المناسبة من أجل 
البروتوكول  أحكام  جميع  بتنفيذ  خاص�  اهتمام�  تولي  أن  لها  ينبغي  بذلك،  الطرف  الدولة  قيام  ولدى  تنفيذها. 
االختياري، مع مراعاة الوثائق الختامية التي اعتمدها المؤتمر العالمي لمكافحة االستغالل الجنسي لlطفال <غراض 

تجارية في ا<عوام ١٩٩٦ و٢٠٠١ و٢٠٠٨ في ستوكهولم، ويوكوهاما باليابان، وريو دي جانيرو بالبرازيل، على التوالي.

التنسيق والتقييم   

تالحظ اللجنة تقاسم عدة وزارات مسؤولية تنفيذ البروتوكول االختياري، واضطالع المجلس الوطني لشؤون   -١٠
ا<سرة والمجلس ا<على لشؤون ا<شخاص المعوقين بدور أيض� في ذلك الصدد، لكنها تشعر بالقلق إزاء االفتقار إلى 

آلية مخصصة تحديد� لتنسيق عملية تنفيذ البروتوكول االختياري وتقييمها.

توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف آلية تنسيق قادرة على االضطالع بالقيادة واxشراف العام الفعال على   -١١
وتنفيذها،  الطفل  حقوق  مجال  في  السياسات  بوضع  ُتعنى  التي  المختلفة  والوزارات  الوكاالت  بين  التنسيق  صعيد 

وبرصد تنفيذ البروتوكول االختياري.

النشر والتوعية   

يساور اللجنة القلق إزاء االفتقار إلى أنشطة منهجية وشاملة لنشر البروتوكول االختياري بحد ذاته والتوعية   -١٢
به، <ن ذلك ُيسهم في تدّني مستوى فهم الجرائم المشمولة به بين الناس عامة وا<طفال والفئات المهنية العاملة 
مع ا<طفال ومن أجلهم. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء استمرار التستر على جرائم بيع ا<طفال واستغاللهم في 
البغاء وفي المواد اxباحية والتكتم عنها إلى حد بعيد، نظر� إلى الحساسية االجتماعية الثقافية التي تحيط بها في 

الدولة الطرف.

توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها لنشر أحكام البرتوكول االختياري على نطاق واسع بين الناس   -١٣
عامة، بمن فيهم ا<طفال - بطريقة مواتية لهم - وأسرهم ومجتمعاتهم المحلية. وينبغي للدولة الطرف أيض� ما 

يلي:

وضع برامج تثقيفية مراعية لنوع الجنس بشأن التدابير والمساعدة وآليات اxبالغ الرامية إلى منع  (أ)   
مع  وثيق  بتعاون  وذلك  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  للجرائم  ضحايا  ا<طفال  وقوع 

المجتمعات المحلية وا<طفال الضحايا؛

االبتدائي  التعليم  مناهج  في  منظمة  بصورة  االختياري  بالبروتوكول  المتصلة  المسائل  إدراج  (ب)   
والثانوي؛

الشرطة  أفراد  سيما  وال  الصلة،  ذات  المهنية  الفئات  جميع  بين  االختياري  البروتوكول  نشر  (ج)    
الوطني  المجلس  وأعضاء  االجتماعيين  وا<خصائيين  اxعالم  وممثلي  العاّمين  والمدعين  والقضاة 

لشؤون ا<سرة والوزارات المعنية.

التدريب

ترحب اللجنة بأنشطة التدريب في مجال االتجار بالبشر التي ُنّظمت للقضاة والمدعين العاّمين بالتعاون مع   -١٤
في  الرسمية  الحدودية  النقاط  في  العاملين  الموظفين  وبتدريب  حكومية،  غير  ومنظمات  دولية  حكومية  منظمات 
كافية  غير  تزال  ال  االختياري  البروتوكول  على  التدريب  أنشطة  <ن  بالقلق  تشعر  لكنها  االتجار،  ضحايا  تحديد  مجال 

بشكل عام وال تصل إلى جميع المهنيين العاملين مع ا<طفال ومن أجلهم.

المشمولة  المجاالت  جميع  على  التخصصات  متعددة  تدريب  برامج  الطرف  الدولة  تضع  بأن  اللجنة  توصي   -١٥
المصلحة.  أصحاب  من  وغيرها  المحلية  المجتمعات  مشاركة  على  تقوم  عملية  طريق  عن  االختياري  بالبروتوكول 
ومن  ا<طفال  مع  يعملون  وأفراد  ومؤسسات  مهنية  فئات  من  الشأن  أصحاب  لجميع  التدريب  هذا  إتاحة  وينبغي 
أجلهم. وتوصي اللجنة كذلك بأن تكفل الدولة الطرف إجراء تقييم منهجي لجميع برامج التدريب على البروتوكول 

االختياري بغية تعزيز تأثيرها ومدى أهميتها.

تخصيص الموارد   

للخطط  الالزمة  الموارد  توفر  لضمان  سنوية  منح�  يخصص  العامة  الموازنة  قانون  أن  اللجنة  تالحظ   -١٦
الميزانية  مخصصات  عن  معلومات  وجود  لعدم  تأسف  لكنها  الطفل،  بحقوق  المتعلقة  الوطنية  واالستراتيجيات 

المرصودة بوضوح <نشطة مصممة تحديد� لتنفيذ البروتوكول االختياري من قبل الوزارات المعنية.

بطرق  االختياري،  البروتوكول  لتنفيذ  واضحة  ميزانية  مخصصات  الطرف  الدولة  تحدد  بأن  اللجنة  توصي   -١٧
منها رصد مخصصات من الميزانية العادية للموارد البشرية والتقنية والمالية الالزمة لوضع برامج تتصل بأحكام 
البروتوكول االختياري، وال سيما في مجال التحقيقات الجنائية والمساعدة القانونية والتعافي البدني والنفسي 

للضحايا.

منع بيع اoطفال واستغاللهم في البغاء وفي المواد اsباحية (الفقرتان 1   -Sخامس
و2 من المادة 9)

التدابير المعتمدة لمنع وقوع الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول االختياري

خاص  وبشكل  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  لمنع  ات³ِخذت  التدابير  بعض  أن  اللجنة  تالحظ   -١٨
لمنع وصول ا<طفال إلى المواد اxباحية على اxنترنت، لكنها تشعر بالقلق الستمرار النقص في التدابير الوقائية 
ا<سباب  تحديد  إلى  الهادفة  التدابير  عن  فضًال  جنسي�،  ا<طفال  الستغالل  التصدي  أجل  من  ا<هداف  المحددة 
خاصة،  وبصورة  لها.  والتصدي  الجرائم  تلك  وحجم  االختياري  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  لجميع  الجذرية 

تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ)        عدم تقديم تعريف أو قائمة معايير لتحديد فئة "ا<سر المعرضة" للعنف المنزلي، على الرغم من   
أن وزارة التنمية االجتماعية وضعت قاعدة بيانات بها؛

(ب)    عدم كفاية التدابير المتخذة لمكافحة التمييز والعنف القائمين على نوع الجنس، اللذين يشّكالن   
عامَلين رئيسيين في بيع ا<طفال واستغاللهم في البغاء وفي المواد اxباحية. وفي هذا الصدد، 
تعرب اللجنة عن قلق شديد إزاء حجم التمييز والعنف الممارسين ضد الفتيات في الدولة الطرف؛

(ج)      النقص الكبير فيما ُنّفذ أثناء الفترة المشمولة بالتقرير من أنشطة محددة تستهدف ا<طفال في   
أوضاع هشة، مثل ا<طفال الالجئين المعرضين بشكل خاص لالستغالل الجنسي واالتجار.

توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف نهج� شامًال ومحدد ا<هداف يتصدى لlسباب الجذرية للجرائم   -١٩
اللجنة  تحث  خاصة،  وبصورة  هشاشة.  ا<وضاع  أكثر  في  ا<طفال  على  ويركز  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة 

الدولة الطرف على ما يلي:

(أ)         تعزيز استراتيجيات الحد من الفقر وتدابير الحماية االجتماعية الداعمة لlسر المحرومة والمهمشة،   
دعم  أجل  من  ا<طفال،  حول  تتمحور  التي  المبكر  التدخل  برامج  لتنفيذ  معايير  وضع  طريق  عن 

الوالدين لالضطالع على نحو أفضل بمسؤولياتهم في رعاية ا<طفال وحمايتهم؛

(ب)    اجتثاث التمييز والعنف القائمين على نوع الجنس، وبشكل خاص إلغاء ما ال يزال نافذ� من قوانين   
تمّيز ضد النساء والفتيات، وتجريم جميع أشكال العنف المنزلي، بما فيها االغتصاب الزوجي، دون 

مزيد من اxبطاء؛

عامة،  توعية  برامج  وتنفيذ  االختياري  بالبروتوكول  المشمـولة  للجـرائم  الجـذرية  لlسبـاب  التصـدي  (ج)       
خاص  بشكل  المعرضين  ضعف�  ا<طفال  أشد  هوية  تحديد  أجل  من  عامة،  حوارات  عن  فضًال 
للوقوع ضحايا للجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري، بمن فيهم ا<طفال الذين يعيشون في 
فقر وا<طفال المهاجرون والالجئون ومجهولو النسب، وحمايتهم وتزويدهم بما يلزم من دعم 

ومساعدة؛

(د)     تعزيز الوعي بالقواعد والمفاهيم االجتماعية المتعلقة باستغالل ا<طفال في البغاء وفي المواد   
اxباحية وفهمها بغية تغيير مواقف ا<شخاص الذين يطلبون الخدمات الجنسية وسلوكهم.

بيع اoطفال

تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء انتشار ممارسة الزواج المبكر والقسري على نطاق واسع في الدولة الطرف،   -٢٠
وهي ممارسة تصل أحيان� إلى حد بيع ا<طفال. وتشعر اللجنة بقلق خاص أيض� إزاء التقارير التي تتحدث عن فتيات 
زواج  يسمى  ما  أجل  من  ا<ردن  إلى  ُيرَسلن  العمر،  من  عشرة  الحادية  تتجاوز  لم  من  منهن  صغيرات،  عراقيات 
المتعة، وهو زواج ينتهي بعد مدة محددة مسبق� تتلقى فيه ا<سرة مبلغ� مالي� مقابل الفتاة ويتمكن "الزوج" من 
عصابات  في  قسر�  أقحموهن  الفتيات  هؤالء  بعض  "أزواج"  بأن  أيض�  التقارير  وتفيد  جنسي�.  واستغاللها  إيذائها 

االتجار بالبشر. 

للحظر  الفعال  التطبيق  لضمان  وفورية  صارمة  تدابير  اعتماد  على  بقوة  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢١
القانوني لزواج ا<طفال. وبصورة خاصة، ينبغي للدولة الطرف ما يلي:

(أ)       ضمان مساءلة جميع الضالعـين فـي بيـع الفتيـات <غـراض الـزواج القســــري واxيــذاء الجنســـــــي   
واالستغالل الجنسي، وإنزال عقوبات بهم تتناسب مع جسامة الجريمة؛

(ب)     وضع نظام فعال وتنفيذه بالتعاون مع بلدان الجوار من أجل منع بيع الفتيات <غراض الزواج المبكر   
أو القسري.

أطفال السياحة بدافع ممارسة الجنس مع 

إجراءات  أو  تشريعات  أي  اعتماد  لعدم  تأسف  لكنها   ،(١٩٩٨ لعام   ٢٠ السياحة (رقم  قانون  اللجنة  تالحظ   -٢٢
محددة من أجل منع ظاهرة السياحة بدافع ممارسة الجنس مع أطفال، ا¦خذة في الزيادة في الدولة الطرف، 

ومكافحتها بشكل كامل.

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان اتخاذ تدابير فاعلة من أجل منع السياحة بدافع ممارسة الجنس   -٢٣
على  الدعوة  مجال  في  أنشطة  تنّفذ  أن  أيض�  الطرف  للدولة  وينبغي  فعالة.  بصورة  ومكافحتها  ا<طفال  مع 
تنشر  وأن  ا<طفال،  مع  الجنس  ممارسة  بدافع  السياحة  عن  الناجمة  الضارة  ا¦ثار  لتبيان  السياحة  صناعة  صعيد 
تشجع  وأن  السياحة،  ووكاالت  السفر  وكالء  أوساط  في  واسع  نطاق  على  السياحة  <خالقيات  العالمية  المدونة 

تلك الشركات على توقيع مدونة قواعد السلوك لحماية ا<طفال من االستغالل الجنسي في السفر والسياحة.

حظر بيع اoطفال واستغاللهم في المواد اsباحية وفي البغاء، والمسائل   -Sسادس
ذات الصلة (المادة 3، والفقرتان 2 و3 من المادة 4، والمواد 5 و6 و7)

أو الجزائية القائمة القوانين واللوائح الجنائية 

بعض  إدراج  رغم  بعد،  بالكامل  االختياري  للبروتوكول  تمتثل  لم  الطرف  الدولة  أن  بقلق  اللجنة  تالحظ   -٢٤
جسم  بأعضاء  االنتفاع  وقانون   ٢٠٠٩ لعام   ٩ رقم  بالبشر  االتجار  منع  قانون  مثل  الوطنية،  القوانين  في  أحكامه 

اxنسان رقم ٢٣ لعام ١٩٧٧. وبصورة خاصة، تالحظ اللجنة بقلق ما يلي:

ـ³ن قانــون العقــــوبات تعريف� واضــــح� لجريمة استغالل ا<طفال في البغاء، أو عقوبات  (أ)       عدم تضمـ  
تتناسب مع جسامة الجريمة؛

في  ا<طفال  استغالل  على  تنطبق  التي  العقوبات،  قانون  من   ٣١٠ المادة  في  ازدرائية  عبارات  ورود  (ب)     
بفساد  "المعروفات  من  اعُتبرن  إن  للفتيات  الجنسي  االستغالل  لتبرير  ُتستخدم  أن  يمكن  البغاء، 

ا<خالق"؛

الحيازة  تجريم  أو  اxباحية  المواد  في  ا<طفال  استغالل  جريمة  إلى  محدد  بشكل  اxشارة  عدم  (ج)      
المواد  ببيع  تتعلق  التي  العقوبات  قانون  من   ٣١٩ المادة  في  بأطفال  تتعلق  إباحية  لمواد  الخاصة 

البذيئة أو المفِسدة لlخالق وتوزيعها؛

(د)     عدم تطرق تشريعات الدولة الطرف إلى جميع أشكال بيع ا<طفال الواردة في المادتين ٢ و٣ من   
البروتوكول االختياري، وهي جريمة مشابهة لالتجار با<شخاص لكنها ليست متطابقة معها.

البرتوكول  من  و٣   ٢ للمادتين  بالكامل  ليمتثل  العقوبات  قانون  تنقح  أن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢٥
االختياري. وبصورة خاصة، ينبغي للدولة الطرف ما يلي:

من  ٢(ب)  المادة  عليه  نصت  كما  البغاء  في  ا<طفال  الستغالل  تعريف�  العقوبات  قانون  تضمين  (أ)       
البروتوكول االختياري، وضمان أن القانون ينص على عقوبات مناسبة للجريمة ويفرضها؛

(ب)     إزالة جميع ا<حكام االزدرائية من قانون العقوبات دون إبطاء، وضمان أن القانون ينص على عقوبات   
تتناسب مع جسامة الجريمة وال يتيح أي أعذار لمرتكبي الجرائم؛

تتعلق  التي  اxباحية  المواد  حيازة  مجرد  تجريم  وضمان  العقوبات،  قانون  من   ٣١٩ المادة  تعديل  (ج)      
بأطفال؛

(د)       تعريف جميع أشكال بيع ا<طفال وتجريمها على النحو السليم.  

المالحقة القضائية

يساور اللجنة قلق بالغ إزاء التقارير العديدة التي تفيد بإجبار الفتيات الالجئات السوريات على البغاء.  -٢٦

في  البغاء  على  ُأجبرن  الالتي  الفتيات  xنقاذ  فاعلية  أكثر  تدابير  اتخاذ  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٢٧
تقريرها  في  تورد  أن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  وتحث  العدالة.  إلى  الجرائم  هذه  مرتكبي  وإحالة  الطرف  الدولة 
ولوحقوا  عليهم  القبض  ُألقي  الذين  ا<شخاص  عدد  عن  تفصيلية  معلومات  االتفاقية  بموجب  المقدم  المقبل 

قضائي� وُأحيلوا إلى العدالة وأدينوا، فضًال عن العقوبات التي ُأنِزلت بهم.

مسؤولية اoشخاص االعتباريين 

االتجار  منع  قانون  من   ١١ المادة  بموجب  االعتباريين  ا<شخاص  بمسؤولية  تعترف  الدولة  أن  اللجنة  تالحظ   -٢٨
بالبشر رقم ٩ لعام ٢٠٠٩، لكن القلق يساورها <ن القوانين ال تنص صراحة على مسؤولية ا<شخاص االعتباريين في 

الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري.

ن الدولة الطرف مسؤولية ا<شخاص االعتباريين الضالعين في أي جرائم مشمولة  توصي اللجنة بأن ُتضمِّ  -٢٩
الجرائم  خطورة  مع  تتناسب  قانونية  عقوبات  تفرض  وأن  صريح،  بشكل  التشريعات  في  االختياري  بالبروتوكول 

المرتَكبة.

الوالية القضائية خارج اsقليم وتسليم المجرمين

تعرب اللجنة عن القلق <ن تشريعات الدولة الطرف ال تزال غير واضحة بشأن فرض واليتها القضائية خارج   -٣٠
الذين  ا<شخاص  تسليم  وإمكانية  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  بجميع  يتعلق  فيما  إقليمها 

يرتكبون جرائم يشملها البروتوكول االختياري.

القضائية  واليتها  فرض  من  نها  تمكِّ المحلية  تشريعاتها  أن  ضمان  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٣١
وممارستها خارج إقليمها فيما يتعلق بجميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري. وتوصي اللجنة أيض� بأن 
تستخدم الدولة المادة ٥ من البروتوكول االختياري أساس� قانوني� لتسليم المجرمين في حال عدم وجود اتفاق 

ثنائي.

سابعS- حماية حقوق اoطفال الضحايا (المادة 8، والفقرتان 3 و4 من المادة 9)

التدابير المعتمدة لحماية حقوق اoطفال ضحايا الجرائم المحظورة بموجب البروتوكول 
االختياري ومصالحهم

استخدام  تجيز  التي  الجزائية  المحاكمات  أصول  قانون  من   ١٥٩ المادة  أحكام  إلى  بإيجابية  اللجنة  تنظر   -٣٢
اللجنة  لكن  بشهادتهم.  اxدالء  عند  العمر  من  عشرة  الثامنة  يكملوا  لم  الذين  للشهود  حمايًة  الحديثة  التقنية 
تشعر بالقلق إزاء عدم تزويد ا<طفال ضحايا الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري بمساعدة قضائية مجانية 

أو دعم من أخصائيين نفسيين واجتماعيين معنيين با<طفال أثناء إجراءات العدالة الجنائية.

في ضوء الفقرة ٣ من المادة ٩ في البروتوكول االختياري، تحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة حماية   -٣٣
وبصورة  عليها.  والشهود  االختياري  البروتوكول  بموجب  المحظورة  الجرائم  ضحايا  لlطفال  كاملة  تشريعية 

خاصة، تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

وحماية  والمحاكمة  التحقيق  إجراءات  طيلة  لهم  مراعية  بطريقة  الضحايا  ا<طفال  معاملة  (أ)      
خصوصيتهم؛

واجتماعيين  نفسيين  أخصائيين  من  ودعم  مجانية  قانونية  بمساعدة  الضحايا  ا<طفال  تزويد  (ب)    
معنيين با<طفال أثناء إجراءات العدالة الجنائية؛

وجلسات  القضائية  والمالحقة  التحقيق  أثناء  عليه  والمدعى  الطفل  بين  المباشر  االتصال  تجنب  (ج)      
لعمليات  الفعلي  االستخدام  لضمان  والمالية  والتقنية  البشرية  الموارد  كل  وتوفير  االستماع، 

التحقيق السرية؛

(د)      اتخاذ تدابير قانونية وعملية لكفالة حماية ا<طفال الشهود من ا<عمال االنتقامية.  

تعافي الضحايا وإعادة إدماجهم

غير  المنظمات  اتخذتها  التي  والتدابير   ٢٠٠٧ الثاني/يناير  كانون  في  ا<سري  الوفاق  دار  افتتاح  اللجنة  تالحظ   -٣٤
الحكومية التي سلط تقرير الدولة الطرف الضوء عليها، لكنها تأسف لعدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة 
وتدابير  والنفسي،  البدني  والتعافي  االجتماعي  اxدماج  إعادة  في  المساعدة  صعيد  على  الدولة  مستوى  على 
تيسير الحصول على المعلومات ذات الصلة بهذه الخدمات. وعالوة على ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء النقص في 
إيداع  إلى  يؤدي  ما  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  لضحايا  المخصصة  المباشر  المأوى  خدمات  توفير 

الضحايا ا<طفال في مرافق االحتجاز.

توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:  -٣٥

دون  االحتجاز  مرافق  من  االختياري  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  ضحايا  ا<طفال  جميع  إخراج  (أ)       
إبطاء؛

ومساعدة  مالئم  بمأوى  االختياري  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  ضحايا  ا<طفال  تزويد  ضمان  (ب)     
مالئمة من أجل إعادة إدماجهم االجتماعي وتعافيهم البدني والنفسي؛

(ج)      طلب المساعدة التقنية من اليونيسيف والمنظمة الدولية للهجرة في تنفيذ هذه التوصيات.  

ثامنS- المساعدة والتعاون على الصعيد الدولي (المادة 10)

االتفاقات المتعددة اoطراف والثنائية واsقليمية

تواصل  أن  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تشجع  االختياري،  البروتوكول  من   ١٠ المادة  من   ١ الفقرة  ضوء  في   -٣٦
تعزيز التعاون الدولي عن طريق ترتيبات متعددة ا<طراف وإقليمية وثنائية، وبخاصة مع بلدان الجوار، بوسائل منها 
المشمولة  الجرائم  منع  على  القدرة  زيادة  بغية  الترتيبات،  هذه  وتنفيذ  لتنفيذ  الالزمة  وا¦ليات  اxجراءات  تعزيز 

بالبروتوكول االختياري والكشف عنها والتحقيق فيها ومالحقة المسؤولين عن أي منها قضائي� ومعاقبتهم.

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعاونها مع وكاالت ا<مم المتحدة وبرامجها، مثل منظمة   -٣٧
إلى  تهدف  تدابير  وتنفيذ  وضع  في  الحكومية،  غير  المنظمات  عن  فضًال  للطفولة (اليونيسيف)،  المتحدة  ا<مم 

تنفيذ البروتوكول االختياري بصورة فعالة.

تاسعS- المتابعة والنشر

التوصيات،  لهذه  الكامل  التنفيذ  لضمان  الالزمة  التدابير  جميع  الطرف  الدولة  تتخذ  بأن  اللجنة  توصي   -٣٨
بوسائل منها إحالتها إلى الملك والوزارات الحكومية المعنية والبرلمان والسلطات الوطنية والمحلية، فضًال عن 

المحكمة العليا، للنظر فيها على النحو الالزم واتخاذ مزيد من اxجراءات بشأنها.

الطرف  الدولة  قدمتها  التي  الخطية  والردوُد  التقريُر  واسع  نطاق  على  ُيتاح  بأن  اللجنة  وتوصي   -٣٩
والمالحظات الختامية ذات الصلة التي اعتمدتها اللجنة، بما في ذلك عن طريق اxنترنت، للناس عامة ولمنظمات 
المجتمع المدني ومجموعات الشباب والفئات المهنية وا<طفال، بغية إثارة النقاش بشأن البروتوكول االختياري 

والتوعية به وتنفيذه ورصده.

عاشر�- التقرير المقبل

عمًال بالفقرة ٢ من المادة ١٢ من البروتوكول االختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تورد مزيد� من   -٤٠
المعلومات عن تنفيذ البروتوكول االختياري في تقريرها الدوري المقبل الذي سُيقدم عمًال بالمادة ٤٤ من اتفاقية 

حقوق الطفل.

ثالثS-  تدابير التنفيذ العامة

التنسيق

وزارة  وأن  االختياري  البروتوكول  تنفيذ  عن  الرئيسية  المسؤولية  تتحمل  الدفاع  وزارة  أن  اللجنة  تالحظ   -٥
مكلفة  هيئة  وجود  عدم  إزاء  يساورها  القلق  ولكن  الصدد،  ذلك  في  أيض�  المسؤولية  من  شيئ�  تتحّمل  الداخلية 

بتنسيق التنفيذ الشامل والفعال للبروتوكول االختياري في عموم الدولة الطرف.

البروتوكول  تنفيذ  عن  الكلية  بالمسؤولية  ُيكلف  حكومي  كيان  تعيين  على  الطرف  الدولة  اللجنة  تحث   -٦
االختياري، وعلى إنشاء آلية مؤسسية لتنسيق تنفيذ البروتوكول االختياري على نحو فعال فيما بين الوزارات وغيرها 

من الكيانات الحكومية والشركاء الحكوميين.

تخصيص الموارد

تأسف  لكنها  لالجئين،  المساعدة  تقديم  أجل  من  ضخمة  موارد  تنفق  الطرف  الدولة  أن  اللجنة  تالحظ   -٧
لعدم توفر معلومات عن مخصصات الميزانية المرصودة لتنفيذ البروتوكول االختياري.

توصي اللجنة بأن ترصد الدولة الطرف مخصصات ميزانية كافية لتنفيذ البروتوكول االختياري على وجه   -٨
التحديد.

النشر والتوعية

المصلحة  أصحاب  على  وتوزيعه  الرسمية  الجريدة  في  االختياري  البروتوكول  نشر  اللجنة  تالحظ   -٩
المتخذة  التدابير  كفاية  لعدم  تأسف  لكنها  االختياري،  البروتوكول  يشملها  التي  المجاالت  في  المتخصصين 
للجرائم  ضحايا  ا<طفال  وقوع  إلى  تؤدي  قد  التي  وا<خطار  اxبالغ،  آليات  سيما  وال  وأحكامه،  بمبادئه  للتوعية 

المشمولة بالبروتوكول االختياري، وهو ما اعترفت به الدولة الطرف نفسها.

توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف نشر مبادئ البروتوكول االختياري وأحكامه على نطاق واسع بين   -١٠
الناس عامة وبين ا<طفال وأسرهم.

التدريب

ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لوضع برامج لتدريب أفراد القوات المسلحة والشرطة،   -١١
وxذكاء الوعي بحقوق اxنسان والقانون الدولي اxنساني بين أفراد قواتها ا<منية. لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم 

تلقي فئات أخرى من المهنيين ذوي الصلة تدريب� مناسب� على أحكام البروتوكول االختياري.

ا<طفال،  بشؤون  ُيعنون  الذين  للمهنيين  االختياري  البروتوكول  أحكام  على  تدريب  بتوفير  اللجنة  توصي   -١٢
والقضاة  والمحامين  والشرطة  الدولية  السالم  حفظ  قوات  وأفراد  الهجرة  وسلطات  المعلمين  سيما  وال 

والعاملين في المجال الطبي وا<خصائيين االجتماعيين والصحفيين.

البيانات

بنزاعات  متأثرة  بلدان  من  قادمين  الطرف  الدولة  في  الالجئين  ا<طفال  من  كبير  عدد  وجود  إلى  نظر�   -١٣
مسلحة، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود نظام مركزي لجمع البيانات من أجل تحديد هوية وتسجيل جميع 
ا<طفال الالجئين في ا<راضي الخاضعة لوالية الدولة الطرف القضائية الذين ُيحتمل أن يكونوا ُجندوا في أعمال 

عدائية في الخارج أو اسُتخدموا فيها.

هوية  وتحديد  تسجيل  أجل  من  البيانات  لجمع  مركزي�  نظام�  الطرف  الدولة  تنشئ  بأن  اللجنة  توصي   -١٤
أو  الخارج  في  عدائية  أعمال  في  ُجندوا  يكونوا  أن  ُيحتمل  الذين  القضائية  لواليتها  الخاضعين  ا<طفال  جميع 
اسُتخدموا فيها. وتوصي اللجنة أيض� بأن تضمن الدولة الطرف جمع� سليم� للبيانات الخاصة با<طفال الالجئين 
أمور  جملة  حسب  البيانات  جميع  تصنيف  وينبغي  الممارسات.  هذه  لمثل  ضحايا  وقعوا  الذين  اللجوء  وملتمسي 
الزمنية  المدة  عن  فضًال  االقتصادية،  االجتماعية  والخلفية  اxثني  وا<صل  والجنسية  والسن  الجنس  منها 

الستخدام الطفل.

رابعS- الوقاية

التجنيد الطوعي

تالحظ اللجنة عدم وجود متطوعين في القوات المسلحة في الدولة الطرف. ولكنها تعرب عن قلقها   -١٥
إزاء المادة ٢/١٢ من قانون ا<من العام التي تجيز تعيين ا<شخاص الذين يزيد عمرهم عن السابعة عشرة ضباط� 

في ا<من العام.

ثمانية  إلى  وترفعه  العام  ا<من  لضباط  الطوعي  التجنيد  سن  الطرف  الدولة  تراجع  بأن  اللجنة  توصي   -١٦
عشرة سنة من أجل تعزيز حماية ا<طفال وتدعيمها عن طريق اعتماد معيار قانوني أعلى بشكل عام.

التثقيف في مجاَلي حقوق اsنسان والسالم

ومفاهيم  السالم  مجاَلي  في  التثقيف  xدماج  الطرف  الدولة  تتخذها  التي  بالمبادرات  اللجنة  ترحب   -١٧
اxنسان  حقوق  مجاَلي  في  التثقيف  إدراج  لعدم  تأسف  لكنها  المدرسية.  المناهج  في  اxنساني  الدولي  القانون 
والسالم، وكذلك المعرفة بالبروتوكول االختياري، كجزء إلزامي في مناهج التعليم االبتدائي والثانوي وفي برامج 

تدريب المعلمين.

توصي اللجنة بأن تدمج الدولة الطرف التثقيف اxلزامي في مجاَلي حقوق اxنسان والسالم في مناهج   -١٨
جميع المدارس، بما فيها المدارس العسكرية، مع اxشارة بشكل خاص إلى البروتوكول االختياري.

خامسSً- الحظر والمسائل ذات الصلة

التشريعات واللوائح الجنائية النافذة

تالحظ اللجنة تعليق االستدعاء إلى الخدمة الوطنية حتى إشعار الحق، لكنها تعرب عن القلق إزاء التباين   -١٩
السن  تتراوح  إذ  الطرف،  الدولة  تشريعات  عليه  تنص  كما  المسلحة  القوات  في  اxلزامي  للتجنيد  الدنيا  السن  في 
المسلحة  القوات  لتجنيد  صريحين  وتجريم  حظر  وجود  لعدم  أيض�  القلق  اللجنة  ويساور  سنة.  و١٨   ١٥ بين  الدنيا 
الشركات  ولتشغيل  العدائية،  ا<عمال  في  واستخدامهم  ا<طفاَل  للدولة  التابعة  غير  المسلحة  والجماعات 
ا<منية الخاصة ا<طفاَل واستخدامهم. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك <ن التشريعات في الدولة الطرف ال تحدد 
للمحكمة  ا<ساسي  روما  نظام  في  طرف  ا<ردن  أن  مع  حرب،  جريمة  بوصفه  سنة   ١٥ سن  دون  ا<طفال  تجنيد 

الجنائية الدولية.

تحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء مراجعة شاملة لتشريعاتها من أجل مواءمتها بالكامل مع مبادئ   -٢٠
البروتوكول االختياري وأحكامه، وال سيما:

للدولة  التابعة  غير  المسلحة  والجماعات  المسلحة  القوات  لتجنيد  صريحين  وتجريم  حظر  فرض  (أ)       
ا<طفاَل  الخاصة  ا<منية  الشركات  ولتشغيل  العدائية،  ا<عمال  في  واستخدامهم  ا<طفاَل 

واستخدامهم؛

(ب)     ضمان أن جريمة التجنيد غير القانوني لlطفال على يد القوات المسلحة والجماعات المسلحة غير   
التابعة للدولة تنطبق في زمن السلم وزمن الحرب على السواء؛

(ج)      تحديد تجنيد ا<طفال دون سن ١٥ سنة بوصفها جريمَة حرب ومعاقبة مرتكبيها؛  

الخاصة  وا<منية  العسكرية  الشركات  على  ل¯شراف  محلية  تنظيمية  تشريعات  اعتماد  ضمان  (د)     
ومساءلتها، وتنفيذ هذه التشريعات.

تجنيد الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة اoطفاَل واستخدامها لهم

الالجئين  ا<طفال  السورية  المسلحة  الجماعات  بتجنيد  تفيد  التي  التقارير  إزاء  بالغ  قلق  عن  اللجنة  تعرب   -٢١
السوريين من مخيمات الالجئين في الدولة الطرف واستخدامهم في أدوار قتالية وأدوار داعمة في آن واحد.

تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع تدابير فعالة بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة من أجل   -٢٢
لتلك  وتحقيق�  المسلحة.  النزاعات  في  لُيستخدموا  مجاورة  بلدان  إلى  وإرسالهم  تجنيدهم  من  ا<طفال  حماية 
الغاية، ينبغي للدولة الطرف أن تنظم حمالت توعية بشأن وضع ا<طفال الذين ُيزج بهم في النزاعات المسلحة، 
مخيمات  في  يعيشون  الذين  للمراهقين  مالئمة  وترفيهية  تعليمية  أنشطة  توفير  أجل  من  جهودها  تكثف  وأن 

الالجئين كوسيلة تمنع على نحو فعال تجنيدهم على يد الجماعات المسلحة.

الوالية القضائية خارج اsقليم

توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إنشاء والية قضائية خارج إقليمها وممارسة تلك الوالية فيما   -٢٣
الصلة  ذات  الدولية  الصكوك  أيض�  ذلك  في  تراعي  وأن  االختياري،  بالبروتوكول  المشمولة  الجرائم  بجميع  يتعلق 

التي هي طرف فيها، بما فيها نظام روما ا<ساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

 

تسليم المجرمين

المشمولة  الجرائم  مرتكبي  لتسليم  المزدوج  التجريم  شرط  الطرف  الدولة  تلغي  بأن  اللجنة  توصي   -٢٤
ذات  الثنائية  وإجراءاتها  معاهداتها  جميع  في  بالكامل  الجرائم  هذه  إدماج  تضمن  وبأن  االختياري،  بالبروتوكول 

الصلة.

سادسS- الحماية والتعافي وإعادة اsدماج 

التدابير المتخذة لحماية حقوق اoطفال الضحايا

تعرب اللجنة عن القلق إزاء كثرة حاالت اxعادة القسرية والترحيل لlسر وا<طفال الفلسطينيين الفارين   -٢٥
من النزاع في الجمهورية العربية السورية على مدار السنوات الثالث الماضية.

الكاملة لlطفال الفلسطينيين وأسرهم الفارين  الحماية  الدولة الطرف على ضمان توفير  تحث اللجنة   -٢٦
الرفض  عدم  ذلك  في  بما  القسرية،  اxعادة  عدم  بمبدأ  الكامل  التقيد  وضمان  السورية،  العربية  الجمهورية  من 
من  وأسرهم  اللجوء  وملتمسي  الالجئين  ا<طفال  جميع  تمّكن  تضمن  أن  الطرف  للدولة  وينبغي  الحدود.  عند 

الحصول على إجراءات منصفة وفعالة لتحديد وضعهم، دون تمييز.

أجل التعافي البدني والنفسي وإعادة اsدماج االجتماعي تقديم المساعدة من 

لكنها  السوريين،  الالجئين  ا<طفال  إلى  الطرف  الدولة  تقدمها  التي  الهائلة  بالمساعدات  اللجنة  تعترف   -٢٧
أن  ُيحتمل  اللجوء الذين  وملتمسي  الالجئين  ا<طفال  هوية  لتحديد  كاٍف  اهتمام  إيالء  عدم  بالغ إزاء  بقلق  تشعر 
محدودية  إزاء  أيض�  قلق  اللجنة  ويساور  بالنزاع.  مرتبطة  صدمات  إلى  تعرضوا  أو  النزاع  في  شاركوا  يكونوا 
المساعدة على التعافي البدني والنفسي التي تلقاها ا<طفال السوريون الذين يعانون من ضيق شديد وإعاقات 
حسية أو ذهنية أو عقلية نتيجة تعرضهم للعنف والمحن المرتبطة بالحرب في الجمهورية العربية السورية أو 

مشاهدتهم لها. 

توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تدريب� منهجي� على التحديد المبكر لهوية ا<طفال الذين ُيحتمل   -٢٨
العاملين  وخاصة  أجلهم،  من  أو  ا<طفال  مع  العاملين  المهنيين  جميع  إلى  به  تأثروا  أو  النزاع  في  شاركوا  أنهم 
للدولة  وينبغي  والطب.  التعليم  مجالي  في  والعاملين  الجيش،  وأفراد  الهجرة،  ودوائر  الحدودية  النقاط  في 
أن  ُيحتمل  الذين  اللجوء  وملتمسي  الالجئين  ا<طفال  إلى  المقدمين  والدعم  المساعدة  تعزز  أن  أيض�  الطرف 
يكونوا شاركوا في النزاع أو تعرضوا إلى الصدمة والتشريد المرتبطين بالنزاع، وتزويدهم بدعم ومساعدة خاصة، 
بطرق منها طلب المساعدة من الشركاء الدوليين والوكاالت الدولية من أجل وضع برامج لتعافي هؤالء ا<طفال 

البدني والنفسي.

سابعS- المساعدة والتعاون الدوليان 

التعاون الدولي

الخاصة  والممثلة  ا<حمر  للصليب  الدولية  اللجنة  مع  تعاونها  الطرف  الدولة  تواصل  بأن  اللجنة  توصي   -٢٩
منظمة  مع  أكبر  بشكل  التعاون  إمكانية  في  تنظر  وأن  وتعززه،  المسلح  والنزاع  با<طفال  المعنية  العام  لlمين 

ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وغيرها من كيانات ا<مم المتحدة في تنفيذ البروتوكول االختياري.

ثامنS- المتابعة والنشر

التوصيات،  لهذه  الكامل  التنفيذ  لضمان  الالزمة  التدابير  جميع  الطرف  الدولة  تتخذ  بأن  اللجنة  توصي   -٣٠
بوسائل منها إحالتها إلى البرلمان والوزارات المعنية، بما فيها وزارة الدفاع، والمحكمة العليا والسلطات المحلية 

للنظر فيها على النحو الالزم واتخاذ مزيد من اxجراءات بشأنها.

وتوصي اللجنة بأن ُيتاح التقرير ا<ولي والردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف والمالحظات الختامية   -٣١
ولمنظمات  عامة  للناس  اxنترنت،  طريق  عن  ذلك  في  بما  واسع،  نطاق  على  اللجنة  اعتمدتها  التي  الصلة  ذات 
المجتمع المدني ومجموعات الشباب والفئات المهنية وا<طفال، بغية إثارة النقاش بشأن البروتوكول االختياري 

والتوعية به وتنفيذه ورصده.

تاسعS- التقرير المقبل

عمًال بالفقرة ٢ من المادة ٨ من البروتوكول االختياري، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تورد مزيد� من   -٣٢
المعلومات عن تنفيذ البروتوكول االختياري وهذه المالحظات الختامية في تقريرها الدوري المقبل الذي سُيقدم 

عمًال بالمادة ٤٤ من اتفاقية حقوق الطفل.

(NCFA) تم النشر من قبل المجلس الوطني لشؤون ا<سرة
من خالل المساعدة الفنية والماليةالتي قدمتها منظمة ا<مم المتحدة للطفولة (اليونيسف)

اoردن : المالحظات الختامية
والتوصيات

اللجنة الدولية لحقوق الطفل

(١٥)

والبروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل والمعنية ببيع ا<طفال، واستغالل ا<طفال في البغاء، واستخدام 
ا<طفال في المواد اxباحية في اجتماعيها رقم ١٨٧٩ و١٨٧٨ (انظر CRC/C/SR. ١٨٧٩) اللذين تم عقدهما في ٢٧ أيار 

من عام ٢٠١٣، وتم اعتماده في االجتماع رقم ١٩٠١ الذي تم عقده في ١٣ حزيران من عام ٢٠١٤.

الرابع  الدوريين  للتقريرين  الجامع  بالتقرير  المتعلقة   - الختامية  والتوصيات  المالحظات  نشر  من  الغرض  إن 
بإشراك  والمتعلقة  الطفل  حقوق  التفاقية  االختياريين  البروتوكولين  بموجب  ا<ولية  والتقارير  والخامس 
إنتاج  في  ا<طفال  واستخدام  البغاء،  في  ا<طفال  واستغالل  ا<طفال،  وبيع  المسلحة،  النزاعات  في  ا<طفال 
والبرلمانيون  الحكومية،  الوكاالت  ذلك  في  بما  المعنية  المؤسسات  جميع  أن  من  التأكد  هو  اxباحية -  المواد 
الموكل  الدور  يلعبون  وا<طفال  المدني،  والمجتمع  المتحدة،  ا<مم  ووكاالت  الحكومية،  غير  والمنظمات 
حياة  على  إيجابي  تأثير  بالتالي  لهم  وكان  الختامية،  والتوصيات  للمالحظات  الفعال  التنفيذ  ضمان  في  إليهم 
مجال  في  النظر  مسؤولية  المعنية  المؤسسات  وتتحمل  ا<ردن.  في  الطفل  حقوق  واوضاع  ا<طفال 
مسؤولياتهم، وخبراتهم، زمعارفهم، ولعب الدور المنوط بکل منهم من أجل ضمان تنفيذ هذه المالحظات 

والتوصيات الختامية.

اتفاقية حقوق الطفل
Distr.: Generalا<مم المتحدة

8 July 2014
Original: English

لجنة حقوق الطفل
المالحظات الختامية على التقرير المقدم من اoردن بموجب الفقرة 1 من المادة 12 من 
البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع اoطفال واستغالل اoطفال في 

البغاء وفي المواد اsباحية@

نظرت اللجنة في التقرير ا<ولي لlردن (CRC/C/OPSC/JOR/١) في جلستها ١٨٧٨ المعقودة في ٢٧ أيار/مايو   -١
 ١٣ في  المعقودة   ١٩٠١ جلستها  في  التالية  الختامية  المالحظات  واعتمدت   ،(١٨٧٨.CRC/C/SR الوثيقة  (انظر   ٢٠١٤

حزيران/يونيه ٢٠١٤.

أوًال- مقدمة

CRC/C/OPSC/-) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها ا<ولي وبردودها الخطية على قائمة القضايا  -٢
JOR/Q/١/Add.١). وتعرب عن تقديرها للحوار البّناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

وتذّكر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه المالحظات الختامية ينبغي أن ُتقرأ مقترنة بالمالحظات الختامية   -٣
والخامس  الرابع  للتقريرين  الجامع  الطرف  الدولة  بتقرير  يتعلق  فيما   ٢٠١٤ حزيران/يونيه   ١٣ في  اعُتمدت  التي 
البروتوكول  بموجب  المقدم  ا<ولي  وبتقريرها   ،(٤-٥/CRC/C/JOR/CO) الطفل  حقوق  اتفاقية  بموجب  المقدم 

.(١/CRC/C/OPAC/JOR/CO) االختياري بشأن اشتراك ا<طفال في المنازعات المسلحة

ثانيS- مالحظات عامة

الجوانب اsيجابية

ترحب اللجنة باعتماد قانون منع االتجار بالبشر رقم ٩ لعام ٢٠٠٩.  -٤

وترحب اللجنة كذلك بالتقدم المحرز في إنشاء المؤسسات واعتماد الخطط والبرامج الوطنية التي تيسر   -٥
تنفيذ البروتوكول االختياري، بما في ذلك:

إنشاء أفرقة وطنية لحماية ا<سرة؛ (أ)   

االستراتيجية الوطنية لمنع االتجار بالبشر التي أطِلقت في آذار/مارس ٢٠١٠؛ (ب)   

إنشاء وحدات مكافحة االتجار بالبشر. (ج)   

ثالثS- البيانات

جمع البيانات

 ،٢٠١٢ نيسان/أبريل  في  الجنائي  البحث  xدارة  تابعة  بالبشر  االتجار  لمكافحة  وحدة  إنشاء  اللجنة  تالحظ   -٦
وتكليفها بتسجيل جميع حاالت االتجار بالبشر وجميع البيانات ذات الصلة، وتالحظ توقيع مذكرة تفاهم لتدريب 
الدولة  إنشاء  عدم  إزاء  بالقلق  تشعر  لكنها  العاملين،  ا<طفال  عن  البيانات  جمع  وسائل  على  العمل  مفتشي 

الطرف نظام� لجمع البيانات عن جميع الجرائم المشمولة بالبروتوكول االختياري.

اتفاقية حقوق الطفل
Distr.: Generalا<مم المتحدة

7 July 2014
Arabic
Original: English

لجنة حقوق الطفل
المالحظات الختامية المتعلقة بالتقرير المقدم من اoردن بموجب الفقرة 1 من المادة 8 من 
البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك اoطفال في المنازعات المسلحة@

نظرت اللجنة في التقرير ا<ولي لlردن (CRC/C/OPAC/JOR/١) في جلستها ١٨٧٩ المعقودة في ٢٧ أيار/مايو   -١
٢٠١٣، واعتمدت المالحظات الختامية التالية في جلستها ١٩٠١ المعقودة في ١٣ حزيران/يونيه ٢٠١٤.

أوًال- مقدمة

CRC/C/OPAC/-) ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها ا<ولي وردودها الخطية على قائمة المسائل  -٢
JOR/Q/١/Add.١). وُتعرب عن تقديرها للحوار البّناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات.

وتذّكر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه المالحظات الختامية ينبغي أن ُتقرأ مقترنة بالمالحظات الختامية   -٣
التي اعتمدتها اللجنة في ١٣ حزيران/يونيه ٢٠١٤ فيما يتعلق بتقرير الدولة الطرف الجامع للتقريرين الرابع والخامس 
البروتوكول  بموجب  المقدم  ا<ولي  وبالتقرير   ،(٤-٥/CRC/C/JOR/CO) الطفل  حقوق  اتفاقية  بموجب  المقدم 
CRC/C/OP-) باحيةxاالختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع ا<طفال واستغالل ا<طفال في البغاء وفي المواد ا

.(١/SC/JOR/CO

ثانيS-  مالحظات عامة

الجوانب اsيجابية

ترحب اللجنة بمختلف التدابير اxيجابية المتخذة في المجاالت المتصلة بتنفيذ البروتوكول االختياري، وال   -٤
سيما بما يلي:

(أ)      الجهود الهائلة التي تبذلها الدولة الطرف من أجل استيعاب آالف الالجئين السوريين، بمن فيهم   
بتكلفة  أو  مجان�  العامة  الخدمات  من  كثير  على  الحصول  من  وتمكينهم  أراضيها،  في  ا<طفال، 

زهيدة؛

(ب)     كون ا<ردن أول بلد في الشرق ا<وسط تقّيد بالمهلة التي حددتها اتفاقية حظر استعمال وتخزين   
وإنتاج ونقل ا<لغام المضادة لlفراد وتدمير تلك ا<لغام، وأعلن خلّوه من ا<لغام ا<رضية في عام 

٢٠١٢؛

(ج)     مبادرة أجيال السالم العالمية التي أطلقها ا<مير فيصل بن الحسين من ا<ردن عام ٢٠٠٧، وهدفها   
في  الناس  بين  للتقريب  الرياضة  استخدام  على  العالم  أنحاء  جميع  من  شابة  قيادات  تدريب 

المجتمعات التي تشهد نزاعات.

اتفاقية حقوق الطفل
Distr.: Generalا<مم المتحدة

7 July 2014
Arabic
Original: English

المملكة ا<ردنية الهاشمية
رقم اxيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية

(٢٠١٧/10/٥٢٩٨)
يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى 

مصنفه وال يعّبر هذا المصنف عن رأي دائرة المكتبة 
الوطنية أو أي جهة حكومية أخرى


