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 -1المقدمة:
-1

نـظـرت لـ ـن ـ ـ ــة ـقـوق الـطـف ـ ـ ــل فـي الـتـقـريـر الـ ـ ـ ــامـ لـلـتـقـريـريـن ال ـ ـ ــدوريـيـن الـ اربـ والـخ ـ ـ ــامـس

( )CRC/C/JOR/4-5في جلسـ ــتيها  1877و( 1878انظر  CRC/C/SR.1877و ،)1878المعقودتين

في  26و 27أيـار/مـايو  ،2014واعتمـدت ،في جلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتهـا  1901المعقودة في  13زيران/يونيـ ،2014

المال ظات الختامية .وس ــندا لهذه التوص ــيات ووحدود الفقرة  70منها دعت ل نة قوق الطفل إلى أن تقدم
األردن تقريرها الدوري السادس بحلول  22زيران/يوني . 2019
-2

ونتي ة لحرص األردن في التفاعل م هذه اآللية فإن يقدم تقريره الس ـ ـ ـ ـ ــادس ،وفقا للمادة  44من

إتفاقية قوق الطفل ،للفترة الواقعة ما بين ( ،)2018-2014ويرصـ ــد هذا التقرير التقدم الذي تم إن ازه في
م ال التدابير واإلجراءات المتخذة ،والموارد المخص ـ ـصـ ــة ،واألنظمة والسـ ــياسـ ــات والبرام واإلسـ ــتراتي يات

المسـ ـ ـ ــتحدثة في إنفا اإلتفاقية ،فضـ ـ ـ ــال عن الردود على المال ظات الختامية التي اعتمدتها الل نة بش ـ ـ ـ ـ ن

التقرير ال ام للتقريرين الدوريين الراب والخامس (.)CRC/C/JOR/4-5
-3

تم إعداد التقرير الس ـ ـ ــادس وفقا للمبادئ التوجيهية فيما يتعلق بش ـ ـ ــكل ومض ـ ـ ــمون التقارير الدورية

التي إعتمدتها ل نة قوق الطفل ( )CRC/C/58/Rev.3وقد تم تشـ ـ ـ ـ ـ ــكيل ل نة إلعداد التقرير مكونة من
جمي المؤس ـ ـ ـس ـ ـ ــات الحكومية والوطنية وغير الحكومية الفاعلة لض ـ ـ ــمان تفعيل عملية التش ـ ـ ــاور والتش ـ ـ ــارك

الوطني ووقيادة الم لس الوطني لشــؤون االس ـرة .ويســتند الم لس الوطني لقانون رقم ( )27لســنة ()2001

ووما ورد بالمادة الســادســة والتي تحدد إختصــاص ـ كمؤس ـســة وطنية ومظلة للمؤس ـســات الرســمية ومنظمات

الم تم المدني فيما يتعلق بالتشـ ـ ـ ـ ـريعات واإل س ـ ـ ـ ــتراتي يات والخط الوطنية التي تتناول وتمس األسـ ـ ـ ـ ـرة و
تعكس التشاركية في العمل .

 -2تدابير التنفيذ الع مة (الموا  4و 42و )6(44من ا إلتف قية)
-4

تشـكل نسـبة األطفال في الفئة العمرية ( -0اقل من  18سـنة) من عدد السـكان . %40.2وولغ

متوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ أفراد األس ـ ـ ـ ـ ـ ـرة األردنية  4.8فرد سـ ـ ـ ـ ـ ــة تقرير دا رة اإل صـ ـ ـ ـ ـ ــاءات العامة لعام  . 2018ووفقا

لإل صــاءات الوطنية فإن نحو  % 34من الســكان األردنيين هم دون ســن  15عاما ،و  ٪62بين ســن 15
و  64عاما .في ين أن السـ ــكان المسـ ــنين الذين تزيد أعمارهم عن  65عاما أو تسـ ــاويها  %4من م موع

سكان األردن.
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س ــة األرقام المقدمة من دا رة اإل ص ــاءات العامة فقد بلغ عدد األطفال في الفئة العمرية (-0

أقل من  )18سنة:

2015

2016

2017

2018

3832192

3939250

4041774

4144700

-6

تتخذ المملكة التدابير الالزمة لتنفيذ التوصـيات الختامية ،يث كرسـتها على أسـاس التعامل معها

كمنه ا مهما من أجل تحس ـ ـ ـ ـ ـ ــين واق

قوق جمي األ طفال ب مي مفاص ـ ـ ـ ـ ـ ــل الدولة .يث كانت نس ـ ـ ـ ـ ـ ــبة

اإلست ابة للتوصيات على مستوى عال .وتمت اإلست ابة وفقا لما يلي:
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 1-2التنسيق بين الهيئ ت والمؤسس ت الع ملة في مج ل حقوق الطفل:
-7

بهدف تعزيز العمل التش ــاركي جاء قانون الم لس رقم ( )27لس ــنة ( .)2001ونظام الفريق الوطني

لحماية األس ـ ـرة من العنف رقم ( )33لعام  2016والذي يضـ ــم المؤس ـ ـسـ ــات الوطنية الحكومية وغير الحكومية

المعنية بحماية األس ـ ـ ـرة .وايضـ ـ ــا من أجل رسـ ـ ــم السـ ـ ــياسـ ـ ــات الوطنية ،وتحديد اآلليات واألدوار والمسـ ـ ــؤوليات
والص ـ ــال يات والعالقة التش ـ ــاركية في م ال ماية األسـ ـ ـرة من خالل إس ـ ــتم اررية اإلجتماعات الش ـ ــهرية والتي

يصـ ــدر عنها مخرجات ول المسـ ــا ل التي تخص األسـ ـرة .وكذلك جاء قانون قوق األشـ ــخاص وي اإلعاقة

رقم  20لسنة  2017ليؤكد التنسيق والشراكة ورسم السياسات بين جمي ال هات المعنية.
-8

وفي إطار متابعة المال ظات الختامية التي أوردتها الل نة المعنية ول التقرير الراب والخامس،

أطلق الم لس ووالتعاون م منظمة اليونيسـ ـ ـ ـ ـ ــيع مشـ ـ ـ ـ ـ ــروع متابعة المال ظات الختامية ،وتم وجي الكتة

الرسـمية من خالل ر اسـة الوزراء لكافة المؤسـسـات المعنية بالمال ظات ول آلي متابعة تنفيذ التوصـيات
والخط المس ـ ــتقبلية ،وتم عق د ورش ـ ــة عمل متخصـ ـ ـص ـ ــة لهايات عرت التوجهات المس ـ ــتقبلية والتي س ـ ــيرد

الحديث عنها من خالل هذا التقرير.
-9

وض ــمن االطار الوطني لحماية األسـ ـرة من العنف تم تطوير نطام اإلس ــت ابة لحاالت العنف األس ــري

من خالل مش ــروع أتمتة عن طريق النظام اإللكتروني ل مي مقدمي خدمة االت العنف واجراءاتها واإلس ــت ابة
لها .وم سسة اجراءات اإلست ابة الفورية لحاالت العنف وتقديم الخدمات والرو بين المؤسسات.
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في عام  2018تم تشــكيل الفريق الوطني لتنمية الطفولة المبكرة والذي يضــم في عضـ ويت ممثلي عن

تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـة وثالثين جهـة محليـة ودوليـة .بهـدف التش ـ ـ ـ ـ ـ ــبيـك بين جمي األطراف العـاملـة بالطفولة المبكرة في األردن،

وتو يد ال هود في خط وورام قطاع الطفولة المبكرة ،وكسة الت ييد ولتحقيق أفضل استثمار للموارد.
-11

ويتولى الفريق ايض ــا بمس ــاندة الم لس الوطني لش ــؤون األس ـرة في اإلش ـراف على تنفيذ التوجهات

والس ــياس ــات الوطنية الخاص ــة بتنمية الطفولة المبكرة والتزام المؤس ـس ــات الش ـريكة بها لتكون مرجيية لها في

إعداد خططها المؤسـ ـ ـسـ ـ ــية .و صـ ـ ــر مؤشـ ـ ـرات الطفولة المبكرة ورصـ ـ ــدها وعداد التقرير الوطني السـ ـ ــنوي.

ومتابعة مدى تطبيق وتفعيل الق اررات المتعلقة بالسـياسـات واإلسـتراتي يات وأطر العمل والتشـريعات المرتبطة
بتنمية الطفولة المبكرة.
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وض ــمن ليكلة ر اس ــة الوزراء في ش ــهر ديس ــمبر/كانون االول  2018تم إنش ــاء و دة متخصـ ـص ــة

بحقوق اإلنسان في ر اسة الوزراء لوض األسس التي ستعمل عليها الحكومة في م ال قوق اإلنسان .يث
يتم العمل على د ارس ـ ـ ــة التش ـ ـ ـريعات والقوانين وويان مدى إنس ـ ـ ـ امها م مبادئ وقواعد اإلتفاقيات والمعاهدات

الدولية المتعلقة بحقوق اإلنس ـ ـ ـ ـ ـ ــان التي ص ـ ـ ـ ـ ـ ــادقت عليها المملكة ،واقت ار التعديالت الالزمة في نص ـ ـ ـ ـ ـ ــوص
التشـريعات الوطنية المختلفة وفقا للدسـتور والقوانين النافذة بالتنسـيق م الو ازرات وال هات المعنية .متابعة قيام

الو ازرات وال هات المعنية بنشر ثقافة قوق اإلنسان في أوساط الم تم بمختلف وسا ل التوعية .و دامة سبل

التواصل والتعاون م المنظمات الدولية العاملة في م ال قوق اإلنسان وكذلك منظمات ومؤسسات الم تم

المدني العاملة في م ال قوق اإلنسـ ـ ـ ـ ـ ــان .ومتابعة التقارير الدورية المطلوب تقديمها من ال هات الرسـ ـ ـ ـ ـ ــمية
لم لس قوق اإلنسـ ـ ـ ـ ـ ــان والل ان التعاهدية الدولية ورفعها لر يس الوزراء وتزويده كذلك بالمال ظات الختامية

لهذه الل ان .وتم إطالق الخطة الوطنية الشـ ـ ــاملة لحقوق اإلنسـ ـ ــان  2025-2016للعمل ضـ ـ ــمن رؤية وطنية

على تحسين واق تطبيق قوق اإلنسان في األردن.
-13

تم تو يد نما ج العمل في األقسـ ـ ــام الميدانية التابعة لمديرية األمن العام والمؤس ـ ـ ـسـ ـ ــات الش ـ ـ ـريكة

بالتعاون م الش ـ ــركاء ض ـ ــمن منه ية إدارة الحالة .وقامت إدارة ماية األسـ ـ ـرة بالتنس ـ ــيق م كافة ال هات

ات العالقة بموضـوع األطفال/األ دا مثل (المؤسـسـات الحكومية  ،ومؤسـسـات الم تم المدني ،وجهات

إنفا القانون الخ )...
4
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ووموجة نظام الفريق الوطني لحماية األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة من العنف رقم ( )33لعام  2016والذي يضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم

ال هات المعنية بحماية األ سـ ـ ـرة  ،بهدف لتعزيز العمل التشـ ـ ــاركي في رسـ ـ ــم السـ ـ ــياسـ ـ ــات الوطنية في م ال
ماية األسـرة .تم توقي مذكرة تعاون في كانون األول لعام  2016ما بين و ازرة التنمية االجتماعية ،وو ازرة

الصـ ــحة ،وو ازرة التروية والتعليم ،واألمن العام – إدارة ماية األس ـ ـرة ،ومؤس ـ ـسـ ــة نهر األردن ،واليونيسـ ــيع،
والمفوضية السامية لشؤون الالجئين ،باإلضافة للم لس الوطني لشؤون األسرة.

-15

تم إس ـ ــتخدام النه التش ـ ــاركي بين المؤس ـ ـس ـ ــات الوطنية وأعض ـ ــاء م لس ـ ــي النواب واألعيان ،من

خالل إعداد مسـ ــودات القوانين واإلسـ ــتراتي يات الوطنية ،ومنها على سـ ــبيل المثال إقرار قانوني الحماية من

العنف األسري رقم  15لسنة  ،2017وقانون األ دا
-16

رقم  32لسنة  ، 2014واألنظمة الصادرة بموجب .

وتقوم مديرية األمن العام ،من خالل إدارتي إدارة ماية األسـرة و دارة شــرطة األ دا

بالتنســيق م

جمي الشـ ـ ـ ــركاء من مقدمي الخدمات والعاملين في م ال ماية الطفل  ،يث يوجد أقسـ ـ ـ ــام ميدانية في جمي

محافظات المملكة ويتب إدارة ماية األسـ ـ ـرة ( )17قس ـ ــما ميدانيا في جمي المحافظات .باإلض ـ ــافة إلى ()2

مفرزة في مخيمات الالجئين السـ ـ ــوريين .وترتب إدارة ماية األس ـ ـ ـرة بإتفاقيات ش ـ ـ ـراكة م أكثر من ( )20من
الو ازرات والمنظمات المحلية والدولية التي تعمل في م ال ماية الطفل .وتم توقي إتفاقية تعاون مشـترك م

جميية كويس ــت س ــكوب للتنمية في الش ــرق األوسـ ـ ومديرية األمن العام /إدارة ش ــرطة األ دا

ول مش ــروع

(عزم الشـ ـ ـ ــباب وآليات التعاون واإل االت) بهدف تمكين األطفال إجتماعيا ونفسـ ـ ـ ــيا وقانونيا  .وتم اإلتفاق م
منظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيســف) لتقديم دعم إلســتحدا

وتفعيل قســم شــرطة أ دا

الرصــيفة لتعزيز

نه العدالة اإلص ـ ـ ـ ــال ية ل طفال على أوس ـ ـ ـ ـ نطاق جهرافي .وتم تطوير وتو يد نما ج العمل إلدارة ماية

األس ـرة واألقســام الميدانية والمؤس ـســات الش ـريكة بالتعاون م الشــركاء ضــمن منه ية إدارة الحالة وعددها ()8
نما ج وتم البدء بالمر لة الت ريبية األولى اعتبا ار من 2019/2/1م ولمدة ستة أشهر.

 2-2آلي ت جمع البي ن ت وإنش ء ق عدة البي ن ت المركزية عن األطف ل
-17

يتوفر لدى إدارة ماية االسـ ـ ـ ـ ـرة قاعدة بيانات مدامة ويتم تحديثها بإس ـ ـ ـ ــتمرار عن جمي الحاالت

والقضــايا التي يكون محورها األطفال وتتعامل معها اإلدارة .باإلضــافة إلى إســتخدام نظام التتب اإللكتروني
للحاالت (األتمتة) والذي س ـ ـ ـ ــيش ـ ـ ـ ــكل قاعدة بيانات وطنية ال تفعيلها لدى جمي األطراف  .يتوفر بيانات
ول االت اإلس ـ ـ ـ ــاءة التي يتعرت لها األطفال من جمي أقس ـ ـ ـ ــام إدارة ماية األس ـ ـ ـ ـرة التي تهطي جمي

محافظات المملكة وهي ( )16قسما.
-18

تم إنشـ ـ ــاء قاعدة بيانات عن األ دا

ال انحين منذ ت سـ ـ ــيس إدارة شـ ـ ــرطة األ دا

لدى مديرية

األمن العـام وتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـل هـذه القـاعـدة على نوع ال رم المرتكـة و الفئـة العمريـة .والمنطقـة ال هرافيـة (الحي

الســكني) وال نس وال نســية و االت التكرار .وتوجد قاعدة بيانات خاصــة لحاالت العنف المدرســي .وايضــا
قاعدة بيانات خاصـ ـ ـ ــة تتعلق بالمتابعات اإلجتماعية وتقارير البا ث اإلجتماعي ومراقة السـ ـ ـ ــلوك .وهناك

إ صـا ية شـهرية تهذي قاعدة البيانات الر يسـية ،ونظام أرشـفة محوسـة يتضـمن جمي
تراج اإلدارة .وتم البدء بإستخدام نظام التتب االلكتروني للحاالت.

-19

االت األطفال التي

يوجد قاعدة بيانات ش ـ ـ ـ ـ ــاملة الكترونيا لدى و ازرة التروية والتعليم ،لكافة المعلومات المتعلقة بالمدارس

والمعلمين والطلبــة بكــافــة م ار لهم التعليميــة ويتم الحص ـ ـ ـ ـ ـ ــول عليهــا عن طريق مركز الملكــة رانيــا لتكنولوجيــا

المعلومـ ـ ــات من خالل نظـ ـ ـ ام إدارة المعلومـ ـ ــات التروويـ ـ ــة Education Management Information
)System (EMIS
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تم إنشـ ــاء قاعدة بيانات في و ازرة التنمية االجتماعية ،خاصـ ــة بدور الحماية والرعاية يث يبلغ عدد

المس ـ ــتفيدين في دور الحماية ( )869مص ـ ــنفين س ـ ــة الفئة اإلجتماعية والعمرية ويتم إدراجهم بب ارم الرعاية

األسرية .وفيما يلي عدد االطفال المدموجين والمحتضنين .واالطفال الملتحقين بالحضانات وعددها:
االطفال المدموجين

250

اطفال اال تضان

1182

االطفال الملتحقين بالحضانات

46.970

عدد الحضانات

1342

-21

وونـاء على توصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـات الـد ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ التحليليـ لعـدالـة األ ـدا

ي ري العمـل اآلن على إي ـاد آليـات

تو يد البيانات المتعلق باألطفال و نش ـ ـ ـ ـ ــاء قاعده بيانات إ ص ـ ـ ـ ـ ــا ي وطني تض ـ ـ ـ ـ ــم جمي ال هات المعني

باألطفال تكون مرجيي مو ده يسهل الوصول إليها في كل وقت.

 3-2األس ليب المبتكرة والمواتية للطفل إلذك ء الوعي بفحوى ا إلتف قية ومق صده
-22

في عام  2017نفذ الم لس الوطني بالتعاون م منظمة اليونيسـ ــف ملة توعوية بعنوان علم ال

تعلم عبر وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ل التواصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل اإلجتمـاعي (الييس بوك ،اإلنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتهرام ،التوتير) بهـدف تهيير اإلت ـاهات

والس ـ ــلوكيات في الم تم للحد من العنف الواق على األطفال ،وقد اس ـ ــتهدفت الحملة ( )15مليون متفاعل

على هذه الوسا ل ،وتم بث رسا ل تبين مالية العنف وأثاره والوقاية من وم ار ل التطبيق للحد من .
-23

وتم إعـداد كتيـة تفـاعلي (إلتفـاقيـة قوق الطفـل) والـذي تم إعـداده بلهـة مبسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـطـة للطفـل ليعرف

-24

وتقوم مديرية األمن العام بإسـ ـ ـ ـ ــتخدام وسـ ـ ـ ـ ــا ل التواصـ ـ ـ ـ ــل اإلجتماعي والتلفاز واإل اعات المحلية

قوق  ،وتم توزيع في اإل تفال في اليوم العالمي للطفل والذي ضره ما يقارب ( )1000طفل.

بالتعاون م شركا ها من أجل التوعية بحقوق الطفل على الصعيد المحلي واإلعالمي.

 13.000طالبـ ـ ـ ـ ــا وطالبـ ـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ـ ــن مختلـ ـ ـ ـ ــف
مدارس المحافظات في 2018

عدد المحاضرات

وتم اسـ ـ ـ ـ ــتحدا

صـ ـ ـ ـ ــفحة إلدارة ماية األس ـ ـ ـ ـ ـرة على موق الييس بوك باإلضـ ـ ـ ـ ــافة إلى الموق

اإللكتروني للتوعية بحقوق الطفل.
-25

وتنفــذ و ازرة الترويــة والتعليم برام تــدريبيــة في م ــال قوق الطفــل/الحمــايــة من خالل تــدريــة

-26

ويعمـل الم لس الوطني ع لى تـدريـة فريق اليـافعين الـذي يمثـل كـافـة المحـافظـات على اإلتفـاقيـة

-27

يقوم الم لس الوطني بنشـ ـ ـ ــر و دراج هذه الحقوق على وسـ ـ ـ ــا ل التواصـ ـ ـ ــل اإلجتماعي وصـ ـ ـ ــفحة

مرشدين تروويين ومعلمي المدارس .

والحقوق الالزمة للطفل والتوعية من العنف ال نسي وال سدي ليتم التوعية بمدارسهم على هذا ال انة.

الم لس للتوعية ول اإلتفاقية والبروتوكوالت.

 4-2التدريب والتوعية في مج ل حقوق الطفل
-28

تم إعداد دليلين أ دهما يختص بمص ـ ـ ـ ـ ـ ــلحة الطفل الفض ـ ـ ـ ـ ـ ــلى و دليل تدريبي لقانون الحماية من

العنف األسري في عام  2019والذي يستهدف مقدمي الخدمات ولهايات التنسيق للعمل المشترك.
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األ دا

وعقد الم لس الوطني أيض ـ ـ ـ ـ ــا دورات تدريبية (المش ـ ـ ـ ـ ــاري الت ريبية لعدالة األ دا ) على قانون

رقم ( )32لسـ ـ ــنة  2014إسـ ـ ــتهدفت المحامون والقضـ ـ ــاة و كوادر شـ ـ ــرطة األ دا

واألخصـ ـ ــا يين

اإلجتماعيين بو ازرة التنمية اإلجتماعية من العاص ـ ـ ـ ــمة ومحافظة الزرقاء ،تض ـ ـ ـ ــمن التدرية لل هات محاور

القانون أبرزها تسوية النزاع و جراءات المحاكمة واللوم والت نية والعقووات البديل وترسيخ مصطلح (مصلحة
الطفل الفضلى) و (معايير المحاكمة العادلة).

-30

في العام  2017تم إطالق د ارس ـ ـ ـ ــة تحليلي لعدالة األ دا

تتض ـ ـ ـ ــمن اإل ص ـ ـ ـ ــا يات والتوص ـ ـ ـ ــيات

الخاص ـ ـ ـ ـ ــة بالحد من قض ـ ـ ـ ـ ــايا األ دا ال انحين .من خالل تحديد نقاط القوة والض ـ ـ ـ ـ ــعف لتعزيز اإلي ابيات

ومعال ة السلبيات .كما تتضمن التوصيات الخاص بالتقليل من االت إ الة األطفال الى المحاكم من خالل

صـ ة
الحث على زيادة عمليات تس ــوية النزاعات ل طفال في نزاع م القانون في الم ار ل المتقدم للدعوى وخا ـ
في مر لة ما قبل المحاكمة .ومحاولة إدخال عناصر جديده للعدال التصالحي في كافة م ار ل الدعوى.

-31

وأيضـ ـ ـ ـ ـ ــا في العام  2017عقد الم لس ورشـ ـ ـ ـ ـ ــتي عمل للقضـ ـ ـ ـ ـ ــاة والمدعين العامين و المحامين

والمتخصصين بم ال األ دا

النقاش المعمق على قانون األ دا

ول قانون األ دا

والتشريعات الصادرة بموجبة في األقاليم الثالثة بهدف

واألنظمة والتعليمات الصــادرة بموجبة .وكذلك تم تنفيذ ورشــات تدريبية

على قانون الحماية من العنف األسري رقم ( )15لسنة  2017يث أستهدفت ( )120مندووا عن الم لس
القضـ ــا ي األردني وو ازرة التنمية اإلجتماعية والطة الشـ ــرعي و دارة ماية األسـ ــرة وتضـ ــمنت التدرية على

المعايير الدولية بتطبيق القانون .
-32

وتم م ارعــاة التوعيــة العــامــة من خالل توزي الم لس الوطني للكتيبــات التي تحتوي المــادة الفنيــة

-33

وولغ عـدد اللقـاءات واإلجتمـاعـات التي عقـدتهـا مـديريـة األمن العـام بـالمواضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي المختلفـة ول

بشكل مبس ومن خالل عرضها على الموق اإللكتروني الخاص بالم لس.
ماية الطفل واأل دا

بهدف نشر التوعية والتعريع بالقوانين الخاصة بالطفل على النحو التالي :

العام

2016

2017

2018

العد

123

108

271

-34

أطلقت إدارة ماية األسرة  ،خالل الثال

أعوام األخيرة :

 66ملة

ملة توعوية في الم تمعات المحلية ب مي محافظات المملكة،
ومخيمات الالجئين السوريين للتوعية بحقوق المرأة والطفل

 300محاضرة

في المدارس والمستشييات ومنظمات الم تم المدني

المؤتمر الوطني حول مصلحة الطفل الفضلى بمش ركة أربع من جه ت شريكة رئيسية .
استفاد منها  200.000مستفيد

 4200محاضرة خالل  5سنوات

ولدى إدارة ماية األس ـ ـرة مركز تدريبي متخصـ ــص يقوم بعقد دورات تدريبية على مدار العام في

م ال قوق الطفل
-35

نفذت إدارة شـرطة األ دا

دورات تدريبية متخصـصـة في م ال عدالة األ دا

والمواضـي

ات

الصـ ـ ـ ـ ــلة ،يث تم إعداد الخط التدريبية الالزمة لذلك ضـ ـ ـ ـ ــمن إطار نظري وورام تدريبية تم صـ ـ ـ ـ ــياغتها

لتتناسة وطبيعة العمل على النحو التالي:
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عدد المشاركين
العام

عدد الدورات

مرتة إدارة األ دا

و دات األمن العام
األخرى والشركاء

الم موع

2016

25

326

76

402

2017

27

327

52

379

2018

27

464

116

580

79

1117

244

1361

المجموع
-36

وتم عقد أكثر من ( )118ورشـة ودورة تدريبية ألكثر من ( )1423مشـارك في مختلف محافظات

المملكة للقض ـ ــاة والمدعين العامين ورجال إنفا القانون والش ـ ــركاء المدنيين بخص ـ ــوص قض ـ ــايا التي تخص

الطفل.
-37

وتقوم و ازرة التروية والتعليم بتنفيذ برام وأنش ـ ـ ــطة لتعزيز مشـ ـ ـ اركة األطفال بص ـ ـ ــورة هادفة وقا مة

على تمكين األس ـ ـ ـ ـ ـرة والم تم المحلي والمدارس بما في لك م الس الطلبة و يالء األطفال في أوض ـ ـ ـ ـ ــاع
هشة إهتماما خاصا
-38

نفذ المركز الوطني لحقوق اإلنس ـ ــان ما يقارب ( )30ورش ـ ــة تدريبية س ـ ــنويا متعلقة بإتفاقية قوق

الطفل تســتهدف ( )25مشــاركا ومشــاركة وتســتهدف طلبة المدارس ،وطالب ال امعات الحكومية والخاصــة
والنقـابـات المهنيـة كنقـابـة األطبـاء والصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـادلـة والمعلمين والمحـامين والصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحفيين وغيرهم  ،والعـاملين في

مؤسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــات الم تم المدني واألخص ـ ـ ــا يين اإلجتماعيين وقادة الم تم المحلي واألمن العام ورجال الدين

بالتعاون م و ازرة األوقاف والشــؤون والمقدســات اإلســالمية .وينفذ التدرية في جمي محافظات المملكة م
التركيز على المناطق النا ية.

-39

وأص ــدر المركز الوطني لحقوق االنس ــان كتيبا عن إتفاقية قوق الطفل وتم نش ـره وتوزيع  ،وأعد

ـتر ول إتفاقية قوق الطفل بلهة بس ــيطة تتناس ــة م عمر الطفل وتم توزيع على المدارس وطالبها
بوس ـ ا
ونشـ ـره على الموق اإللكتروني للمركز .وأعد قص ــة بعنوان مدينة األطفال تهدف لتعليم األطفال إتفاقية

قوق الطفــل وتم توزيعهــا على مكتبــات مــدارس و ازرة الترويــة والتعليم ليتمكن كــافــة األطفــال من اإلطالع

على القصة وتعليم الحقوق الواردة في اإلتفاقية.
-40

وأطلق مركز العــدل للمس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعــدة القــانونيــة برنــام

قوقي لتعريع األطفــال من عمر 12-5

بحقوقهم األس ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ــية وتعزيز قدرتهم على إس ـ ـ ـ ــتخدام تلك الحقوق ،يث يعتمد البرنام على كتيبات معدة

للتوزي م انا على األطفال ب س ـ ــلوب يتناس ـ ــة والفئات العمرية المحددة تقدم ب س ـ ــلوب تفاعلي مس ـ ــلي ممت

ل طفال باإلضـافة إلى أسـلوب السـرد القصـصـي الحكواتي والمسـر يات التفاعلية في نهاية البرنام يصـبح

كل طفل قاد ار على إختيار وا د أو أكثر من الحقوق (كالبقاء والنمو ،اإلسـ ـ ـ ـ ـ ــم وال نسـ ـ ـ ـ ـ ــية واللقة العا لي،

الرعاية الصحية ،األطفال وي اإلعاقة ،األمان وعدم العنف ،التعليم ،إبداء الرأي ،المساواة ،واللعة).وأطلق

المركز برنام يسـ ـ ـ ـ ــتهدف األطفال من عمر  14-8عام جاءت فكرت بعد إنتشـ ـ ـ ـ ــار ماهرة التنمر بمختلف
أنواعـ بين األطفـال يعتمـد البرنـام على قيبـة توعويـة ممتعـة تقـدم لكـل طفـل م ـانـا تحتوي على كتيـة فيـ

ع دد من األنش ـ ـ ــطة و النص ـ ـ ــا ح ول التنمر و أنواع التنمر (ال س ـ ـ ــدي و اللفظي و العاطفي واإللكتروني)
وكيع يحمي الطفل نفسـ ـ أو غيره من التنمر باإلض ــافة إلى إس ــتبيان ول التنمر وتعهد (أنا ض ــد التنمر)

يقوم الطفل بتوقيع بعد ال لسة.
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وطور مركز العـدل كذلك برنام ـ ا وقا ـيا أول ـيا يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتهـدف األطفـال من عمر  10-6أعوام يعرفهم

على كييية ماية أنفس ــهم من التحرش و أثاره بطرق مبس ــطة و تى يكون هذا البرنام خطوة ص ــهيرة في
طريق الحد من هذة الظاهرة يعتمد أسلوب القصص و األلعاب و الدمى.

-42

أجرت ادارة ماية األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة التابعة ل من العام د ارس ـ ـ ـ ـ ـ ــة ميدانية بالتعاون م مؤسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ــة نور

الحســين/معهد العناية بصــحة األس ـرة بعنوان (أثر التنشــئة االجتماعية ل س ـرة األردنية في جنو األ دا ).

وتم إقرار الخط التــدريبيــة في م ــال إ كــاء الوعي بحقوق الطفــل ويتضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمن برنــام  2019دورات ات
نوعية وجودة تختص بمواضـي العدالة اإلصـال ية ل

وت هيل المرتبات وخط توعية.
-43

دا

.وكذلك وجود خطة إسـتراتي ية تتضـمن تدرية

وتقوم مديرية األمن العام بتعريع جمي فئات الم تم المحلي ووكافة ش ار ح واإلعالم باإلتفاقية

وعلى أوس نطاق من خالل ما يلي:
 23زيارة

م الس محلية

 271إجتماع

 6م الس محلية وشبابية

 1200برشور

توعوي وتعريفي بادارة الشرطة

 2لقاءات تلفزيونية

التعريع بدور ادارة شرطة األ دا

 4-2المركز الوطني لحقوق اإلنس ن
-44

صـدر القانون رقم ( )51لسـنة  2006بموجب تم انشـاء المركز الوطني لحقوق اإلنسـان كمؤسـسـة

وطنية مسـتقلة .وفقا لمبادئ باريس للمؤسـسـات الوطنية .ويتلقى الشـكاوى المتعلقة بانتهاكات قوق اإلنسـان

بش ــكل عام ومن ض ــمنها إنتهاكات قوق الطفل .المقر الر يس ــي للمركز في عمان وليس لدية فروع أخرى.

ولكن يوجد ضــباط إرتباط موزعين في جمي محافظات المملكة ،ويتلقى الشــكاوى المتعلقة بإنتهاكات قوق

اإلنســان بشــكل عام ومن ضـ منها انتهاكات قوق الطفل ويتلقى المركز ما يقارب ( )20شــكوى ســنويا عن
طريق الخ الســاخن وهي وســيلة لتلقي الشــكاوى على مدار الســاعة يســتقبل الشــكاوى بشــكل عام س ـواء من

طفل أو من غيره  ،ولكن عدد الش ـ ـ ـ ـ ـ ــكاوى التي يس ـ ـ ـ ـ ـ ــتقبلها المركز من األطفال أنفس ـ ـ ـ ـ ـ ــهم عدد قليل وهناك

مؤسسات معنية بإستقبال شكاوى األطفال كمؤسسة نهر األردن.
-45

وفي عام  2017تم زيادة موازنة المركز الوطني لحقوق اإلنسـ ــان من قبل الدولة لتصـ ــبح الموازنة

-46

ويرصـ ـ ـ ــد ويوثق إنتهاكات قوق الطفل ومدى إلتزام األردن بتنفيذ اإلتفاقية ويعد التقرير السـ ـ ـ ــنوي

مليون دوالر ،كما زاد عدد الكادر الوميفي ليصبح ( )50مومف من كال ال نسين.

ألوضاع قوق اإلنسان في األردن ويتضمن محور قوق الطفل .

 6-2التثقيف في مج ل حقوق اإلنس ن في المن هج الدراسية
-47

يش ـ ــكل محور قوق اإلنس ـ ــان أ د القض ـ ــايا الر يس ـ ــة في المناه بش ـ ــكل عام وفي مبحث التروية

اإلجتماعية ومبحث التروية الوطنية والمدنية بش ـ ـ ـ ــكل خاص ،وتم تناول بطرق مختلفة إنس ـ ـ ـ ـ اما م طبيعة
المبا ث من جهة وم طبيعة المر لة العمرية والخص ــا ص النما ية للطلبة من جهة أخرى .كما تم تناول

بص ــور مختلفة في العديد من المبا ث (التروية اإلس ــالمية ،اللهة العروية ،اللهة اإلن ليزية ،التاريخ ،العلوم،

التروية الفنية).
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-48

وتقوم و ازرة التروية والتعليم من خالل برام للتثقيع في م ال قوق اإلنســان بشــكل عام و قوق

-49

وسيتم البحث بصورة مفصلة في م ال المناه الدراسية في محور التعليم ضمن هذا التقرير.

الطفل بشكل خاص في المناه الدراسية لمر لتي التعليم اإلبتدا ي والثانوي.

 -3التحفظ ت:
-50

إن المملكة ترى أن ال تتعارت التحفظات األردنية م رو اإلتفاقية وأغ ارض ـ ـ ـ ـ ـ ــها .م الت كيد على

الحفاظ على قوق الطفل والبيئة األسرية البديلة التي يتم ت مينها بناء على نظام الكفالة اإلسالمية واإل تضان

وفقا أل كام الشـ ـ ريعة اإلسـ ــالمية ،ومن لك وض ـ ـ األسـ ــس والض ـ ـواب لعملية التحضـ ــين والكفالة بما يضـ ــمن

توفير أكبر قدر ممكن من الحمـاية للطفـل وتم تشاااااااااكيال لجناة من و اةرة التنمياة االجتما عياة و ائرة ق اااااااااي
القضا ة وعد من المؤساسا ت العدا نظ م متك مل ال ت ب الحتضا ن والرع ية البد لة .ال تشــكل التحفظات

عـا قـا أمـام جهود الحكومـة األردنيـة في تحقيق و مـايـة قوق الطفـل سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة مـا تنص عليـ اإلتفـاقيـة .وقـد
تحفظـت الحكومـة األردنيـة على المواد ( )14,20,21يـث جـاء التحفع على المـادة  14المتعلقـة بحريـة الفكر

والوجدان والدين إنس ـ ـ ـ اما م الش ـ ـ ـريعة اإلس ـ ـ ــالمية .وجاء التحفع على المادتين ( )20,21المتعلقتان بالتبني

تماشـيا م القوانين والتشـريعات المرتكزة على الشـريعة اإلسـالمية والتي ال ت يز التبني فاما على ق الطفل

في فع إس ـ ــم ونس ـ ــب وحقوقه الم لية في االرث وغيره ولم ترتب على ذلك من احك م شاااارعية وق نونية

ال صاة االحك م المتعلقة ب لزواج .و ســة أ كام المادة  3من تعليمات أســس صــرف البدل المالي في برنام

الرعاية البديلة ل طفال لس ــنة  2013برنام الرعاية البديلة ل طفال :ينشـ ـ في الو ازرة مش ــروع الرعاية البديلة
س ـ ـ ـ ية ،مما
ل طفال بهدف تقديم خدمة م تميية قا مة على الرعاية األسـ ـ ـ ـرية لتكون بديال عن الرعاية المؤسـ ـ ـ ـ ـ

يمنح فرص ـ ـ ـ ــة ل طفال المحتاجين للحماية والرعاية فرص ـ ـ ـ ــة الييم ب و أس ـ ـ ـ ــري مال م ،مما يعزز من نما هم

وتطورهم من كـافـة النوا ي النفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـة واالجتمـاعيـة والتعليميـة والص ـ ـ ـ ـ ـ ــحيـة  .وقـد بلغ عـدد التراكمي لالطفـال

المحتضنين  1185الة

 -4التشريع ت:
-51

ركزت الورقة النقاشــية السـ ادســة التي أطلقها جاللة الملك عبدهللا الثاني ابن الحســين على تطوير

القوانين والقض ـ ـ ــاء وس ـ ـ ــيادة القانون ،والتي على أثرها جاءت التعديالت التش ـ ـ ـرييية عام  2017النات ة عن
الل نة الملكية لتطوير القضاء ،والتي إنعكست على دعم قوق األطفال وتعزيز البيئة التشرييية.

-52

ومن أبرز التشريعات واإلسترات يات ما يلي:
أوال-

التشريعات:

1-52

قانون األ دا

رقم ( )32لس ـ ــنة  2014والتشـ ـ ـريعات الص ـ ــادرة بموجب  .يث تم إعداد

تعزيز آليات الحماية ل

وتفعيل التدابير الم تميية ووض ـ ـ ـ هيئات قضـ ـ ــا ية متخصـ ـ ـصـ ـ ــة

مس ـ ـ ـ ــودة قانون معدل لقانون األ دا
ل

ـدا

دا

في مر لتي البـدايـة واإلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتئنـاف .وفي األعوام  2015و  2016صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرت األنظمـة

والتعليمات الخاصة بقانون اال دا
-1
-2

10

رقم ( )32لس ـ ـ ـ ــنة  2014من قبل ل نة وطنية .تركز على

وهي:

نظام تسوية النزاعات في قضايا األ دا
نظام الرعاية الال قة ل

دا

رقم  112لسنة .2016

رقم  67لسنة 2016
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-3

السلوك لسنة 2015
-4

تعليمات أسس تطبيق العقووات غير السالبة للحرية لسنة 2015

-5

تعليمات التحاق الحد

-6

تعليمات منح اإلجازة للحد

بالتعليم أو التدرية لسنة 2015
لسنة 2015

-7

تعليمات نقل الحد

-8

تعليمــات البرام الت ـ هيليــة لوالــدي الحــد

لسنة 2015
2-52

تعليمــات تحــديــد المتطلبــات والمعلومــات الواجــة توافرهــا في تقـ ارير مراقبي

الموقوف أو المحكوم لسنة 2015
المحتــاج إلى الحمــايــة أو الرعــايــة

قانون الحماية من العنف األسـ ـ ــري رقم ( )15لسـ ـ ــنة  .2017ونظام التدابير الم تميية

الصـ ـ ــادر بموجة قانون الحماية لسـ ـ ــنة  ،2018ورف مسـ ـ ــودة نظام ماية الشـ ـ ــهود والمبلهين في
قضايا العنف األسري.

3-52

مشروع قانون قوق الطفل:
 1-3-52االنتهــاء من إعــداد مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــودة قــانون قوق الطفــل ،والتي تتوافق م بنود

اإلتفاقية .بالتعاون م كافة ال هات الشـ ـريك من المؤسـ ـسـ ــات الرسـ ــمية وغير الرسـ ــمية

وونه تش ـ ــاركي وهي( :الم لس الوطني لش ـ ــؤون االس ـ ـرة ،الم لس القض ـ ــا ي األردني،

دا رة قاضــي القضــاة ،و ازرة التنمية اإلجتماعية ،و ازرة التروية والتعليم .و ازرة العدل ،دا رة

األ وال المدنية ،المركز الوطني لحقوق اإلنسـ ـ ـ ــان ،مديرية األمن العام ،الل نة الوطنية

األردنية لشـ ـ ـ ـ ـ ــؤون المرأة ،مؤسـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ــة نهر األردن ،مركز العدل للمسـ ـ ـ ـ ـ ــاعدة القانونية،
اليونيسيع والم لس األعلى لحقوق االشخاص وي االعاقة)

 2-3-52عرفت المسـ ـ ــودة الطفل :ب ن كل من لم يتم ثماني عشـ ـ ـرة سـ ـ ــنة شـ ـ ــمسـ ـ ــية

كاملة .وركزت على المبادئ األروعة التي أوردتها اإلتفاقية وعلى نشـ ـ ــر الوعي ب كام

على نطاق واس ـ ـ ـ ـ بالوس ـ ـ ـ ــا ل المال مة والفعالة و بناء وتطوير قدرات العاملين والنص

ايضـ ـ ـ ــا على كافة الحقوق األخرى (التعليم  ،الصـ ـ ـ ــحة  ،التنمية  )....وعلى ضـ ـ ـ ــرورة
التنسـ ـ ـ ـ ـ ــيق والتعاون بين مختلف المؤسـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ــات  ،ومعال ة كافة الثهرات التي تناولتها

التشريعات األخرى.

 3-3-52تم عقد العديد من الورشـ ـ ـ ـ ــات المتخص ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــة على مدار العامين 2017
و 2018و رفاق مشـ ـ ــروع القانون بد ارسـ ـ ــة ول األثر المالي المترتة عن تنفيذه ورفعها

م مسودة القانون الى الحكومة في شهر مارس آ ار .2019
4-52

القانون المعدل رقم  27لسنة  2017لقانون العقووات رقم  16لسنة . 1960

5-52

القــانون المعــدل رقم  36لسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنــة  2017لقــانون اصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول المحــاكمــات ال از يــة رقم 9

6-52

قانون ال ار م اإللكترونية رقم ( )27لس ـ ــنة . 2015ووموجة هذا القانون تش ـ ــدد العقووة

لسنة .1961

و سـة نص المادة  9من إ ا تضـمنت األفعال أعماال إبا ية أو تتعلق بااإلسـتهالل ال نسـي لمن
لم يكمل الثامنة عش ـرة من العمر .وأيضــا نصــت المادة  8من على مضــاعفة العقووة إ ا من قام
بارتكاب أفعال م رمة بهذا القانون بسبة ت ديت وميفت أعمال أو باإستهالل اي منها
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7-52

قانون األ وال الشخصية رقم ( )15لسنة  2019وتعديالت الواردة في عام 2019

8-52

القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات الشرعية رقم ( )31وتعديالت في عام 2016

9-52

قانون قوق األشخاص وي اإلعاقة رقم  20لسنة 2017

 10-52قانون المسؤولية الطبية والصحية رقم  25لسنة 2018
 11-52نظام الفريق الوطني لحماية األسرة من العنف رقم  16لسنة 2016
 12-52نظام المسـ ـ ـ ــاعدة القانونية رقم  119لسـ ـ ـ ــنة  2018الصـ ـ ـ ــادر بموجة المادة  208من
قانون أصول المحاكمات ال از ية وتعديالت رقم  9لسنة 1961

 13-52نظام دور المعرضات للخطر رقم  171لسنة 2016
 14-52مسودة نظام الرعاية البديلة لسنة 2019
 15-52نظام مكاتة اإلصال األسري والوساطة األسرية رقم ( )17لسنة 2013
 16-52نظام صندوق تسليع النفقة رقم ( )48لسنة 2015
 17-52تعليمات منح اإل ن بالزواج رقم ( )1لسنة 2017
-53

التالية:

ثانيا :تم تنفيذ االنشـ ــطة التالية لهايات المسـ ــاهمة في رف الوعي ب همية تعديل و قرار التشـ ـريعات
1-53

تش ـ ــكيل ل نة بخص ـ ــوص مواجهة التس ـ ــرب المدرس ـ ــي والتي خلص ـ ــت الى طلة تعديل

2-53

إقرار المس ـ ــودة المعدلة لقانون من اإلت ار بالبش ـ ــر من قبل الل نة القانونية في ر اس ـ ــة

التعليمات الخاصة بذلك م رف صيهة مقتر ة للتعديل بكتة رسمية.

الوزراء يث شـ ـ ـ ـ ـ ــملت المسـ ـ ـ ـ ـ ــودة تركيز على ماية الطفل من خالل إسـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام التقنية الحديثة

لشهادات األطفال في المحاكم والتركيز على المصلحة الفضلى للطفل.
3-53

مسودة نظام الطفل العامل

4-53

مسودة نظام الرعاية البديلة لسنة 2019

5-53

نظام دور الحضانات لسنة 2018

6-53

نظام العمل المرن رقم ( )22لسنة 2017

-54

ثالثا :اإلستراتي يات والخط التي أقرتها الحكومة أهمها :
ل عوام .2019-2017

1-54

اإلستراتي ية الوطنية لعدالة األ دا

2-54

اإلستراتيحية الوطنية للعدالة ال از ية لعام 2020 – 2018
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 -5تخصيص الموار
-55

تم إعداد د ارســة لتحليل الميزانيات المخص ـصــة ل طفال من قبل الم لس الوطني يث تم وض ـ

نمو ج للميزانية يتضــمن األهداف اإلســتراتي ية والمهام التي تضــطل بها كل و ازرة من أجل تلبية ا تياجات

األطفال و ماية قوقهم.
-56

ويقوم الم لس بتنفيذ مشـروع الموازنات الصـديقة للطفل بالتعاون م دا رة الموازنة العامة يهدف

إلى إي اد ميزانية مراعية إل تياجات و قوق الطفل ،من خالل إعداد ثال

د ارسـ ـ ــات تحليلية أطلقت األولى

في عام  2009وغطت كل من و ازرة التنمية اإلجتماعية وو ازرة التروية والتعليم وو ازرة الص ـ ـ ــحة وو ازرة العمل

،فيما غطت الد ارس ـ ـ ـ ـ ـ ــة الثانية والتي أطلقت في عام  2014كل من و ازرة العدل وو ازرة األوقاف والش ـ ـ ـ ـ ـ ــؤون

والمقدس ـ ــات اإلس ـ ــالمية وأطلقت الثالثة عام  2016وغطت كال من و ازرة األش ـ ــهال العامة واإلس ـ ــكان وو ازرة

الشـباب .ولهايات تنفيذ المر لة الرابعة للمشـروع يعمل الم لس على إعداد د ار ـس ة تحليل موازنات لكل من
و ازرة الشؤون البلدية باإلضافة الى بلدية سحاب وولدية مادبا الكبرى وصندوق المعونة الوطنية.

-57

أعد الم لس د ارسـ ـ ـ ــة األثر المالي لمسـ ـ ـ ــودة قانون قوق الطفل والتي أرفقت م مسـ ـ ـ ــودة القانون

وغطت جمي نصـوص القانون .ويتم العمل اليا على الد ارسـة المالية الالزمة على المسـتوى الوطني إلنفا

كل من قانون األ دا
-58

وقانون الطفل وتحديد اإل تياجات الالزمة إلمكانية تهطيتها وتحديد اإل تياجات.

بهدف تعزيز مفهوم الموازنة المخصـ ـصـ ــة للطفل ،قام الم لس ووالتعاون م دا رة الموازنة العامة

بإدراج المخصصات المقدرة للطفل ضمن قانون الموازنة العامة جدول رقم ( )24من جداول الموازنة العامة

السنوية.
-59

وفي إطار العمل ض ــمن و ازرة التنمية االجتماعية تم وض ـ أس ــس وتعليمات بدل الص ــرف المالي

الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادرة في عـام  .2013وكـذلـك لـدى و ازرة التنميـة االجتمـاعيـة بنـد مـالي لـدعم األطفـال ببرنـام الرعـايـة

األسـ ـرية البديلة يتم الص ــرف بموجة هذه األس ــس ،ومخصـ ـص ــات دور الحماية والرعاية لحماية األطفل في
الحاالت المذكورة باإلضـ ـ ـ ــافة الى مخصـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــات شـ ـ ـ ـراء الخدمات من ال هات التطوعية بالم تم المحلي

لحماية األطفال ورعايتهم
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 -6المب ئ الع مة (الموا  2و 3و 6و 12من ا إلتف قية)
 1-6عدم التمييز
-60

جاء تعديل قانون األ دا

األردني لس ـ ـ ــنة  2014ليراعي المس ـ ـ ــاواة التامة بين جمي الفئات .وتم

تطوير الســياســات والبرام وزيادة فاعلية التشــاركية م ال هات التش ـرييية والقضــا ية والتنفيذية ومؤس ـســات
الم تم المـدني والمنظمـات الـ دوليـة لـدعم قض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــايـا األطفـال .بهض النظر عن تصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنيفهم بـ نهم جميعـا

محتاجين للحماية والرعاية.
-61

وتم الت كيد على مبدأ عدم التمييز ضـ ـ ـ ــمن مشـ ـ ـ ــروع قانون قوق الطفل في األ كام العامة يث

نص ـ ـ ـ ـ ـ ــت المادة  3للطفل الحق في التمت بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا القانون دون أي نوع من

أنواع التمييز.
-62

واما التوعية في م ال القض ـ ـ ــاء على التمييز ض ـ ـ ــد الفتيات ،وواألخص في م االت المي ار فقد

ع لج ق نون األحوال الشاخصاية رقم  36لسانة  2010ومن بعده الق نون الصا ر ع م  2019مو اوع ت
اإلرث بشااااكل مفصاااال وذلك ألول مره في التشااااريع الوطني حي حد نصاااايب كل من الرج ل والنساا ا ء.

وال يمكن بايي حا ل من األحوال حرما ن أي وارث من حصااااااا اتاه اإلراياة وذلاك ون اعتبا ر للجن  ،وعلى
فرض وجو تعدي على حصااااااااة أحد الوراه ف نه يمكن التقدم بطلب للمحكمة لتصااااااااويب الو ااااااااع وفق

الق نون كم أن للني بة الع مة الشاارعية بموجب ق نون أصااول المح م ت الشاارعية التقدم بطلب لحم ية
حقوق االطف ل والق صارين .وكذلك الح ل ب لنسابة للزواج حي

تسا وى حق المرأه والرجل في انشا ء عقد

الزواج .وفيما تعلق بزواج الفئاة العمرياة من سااااااااان  18-16فا ن هنا ح حم ت توعياه حول ةواج هاذه

الفئة العمرية  ،حي تقوم الدولة بو ع

وابط والتشد د في منح االذن ب لزواج لضم ن تحقق المصلحة

لك الطرفين وحم ته  .وقد تم تطوير مادة خاصة بالموضوع تتناول ال انة القانوني و اإلجتماعي تشمل
على التكييع القانوني و أس ـ ـ ــباب التزوي المبكر والش ـ ـ ــروط الواجة توافرها تى يعطي القاض ـ ـ ــي الموافقة

على لك الزواج تقدم على شــكل محاضـرات و جلســات توعوية و مســر تفاعلي نســتهدف فيها الفتيات من

عمر  14عام و أولياء األمور و العاملين م األطفال.

وفي عام  2016تم إطالق اإلطار الوطني لحماية األسرة من العنف األسري والذي يعتبر وثيقة

وطنية لحماية األس ـ ـ ـ ـ ـ ـرة من العنف تحدد األدوار والمسـ ـ ـ ـ ـ ــؤوليات والصـ ـ ـ ـ ـ ـ ال يات والكييية التي تتعامل فيها

المؤسـسـات ومن القطاعات كافة ،لتوفير خدمات متكاملة وشـاملة ات جودة لحاالت العنف  ،وفق منه ية

إدارة الحالة المرتكزة على إ ترام قوق ورغبات المس ـ ـ ـ ـ ـ ــاء إليهم ،والت كيد على مفهوم الموافقة المس ـ ـ ـ ـ ـ ــتنيرة،

والسرية والخصوصية ومراعاة مصلحة الطفل الفضلى ،والمحافظة على سالمة وأمن المساء إليهم وأسرهم.

-63

في عـام  2019تم اطالق دليـل اجراءات العمـل الوطنيـة المو ـدة للوقـايـة واإلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ـابـة لحـاالت

العنف  ،ودليل إجراءات مقدمي الخدمات الص ـ ــحية للتعامل م

االت اإلعتداء ال نس ـ ــي .للمس ـ ــاهمة في

تعزيز الس ـ ـ ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ـ ـ ــات الوطنية والعملية في م ال الحماية من العنف المبني على النوع اإلجتماعي و ماية

العنف .والى تقدي ــم الرعاي ــة السريرية للناج ــين من االت اإلعتداء ال نسي وفق أفضل الممارسات الوطنية
والعروية والعالمية.

 2-6مص لح الطفل الفضلى
-64

تراعي التشااريع ت الوطنية المصاالحة الفضاالى للطفل ومن ذلك ق نون االحوال الشااخصااية الذي

راعي الجوانب المعنوية والم ية الخ صااة ب لطفل والذي يعمل على حم ية مصا لحه وحفظه وفق احك م
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ومع ير وا ااحة ساواء م تعلق ب لمشا هدة او الحضا نة او النسااب او النفقة أو نفقة الع ج او التعليم

وغيره من االحك م .وتم الت كيد على مبدأ مص ـ ـ ــلحة الطفل الفض ـ ـ ــلى ض ـ ـ ــمن مش ـ ـ ــروع قانون قوق الطفل
وقانون األ دا

باإلضافة الى النصوص الخاصة بالطفل في مختلف القوانين ات العالقة.

-65

وتم إلهاء المادة  308بموجة أ كام القانون المعدل لعقووات رقم  27لس ـ ـ ـ ــنة  2017قق العديد

-66

وفي عام  2017تم إعداد (دليل معايير المصـلحة الفضـلى للطفل) بمشـاركة دا رة قاضـي القضـاة

من اإلن ازات لمن ال اني من اإلفالت من العقاب بزواج من الضحية.

م المفوض ـ ــية الس ـ ــامية ل مم المتحدة لش ـ ــؤون الالجئين و دارة ماية األسـ ـ ـرة .وعلى أثر هذا الدليل تم في

عـام  2019إعـداد (دليـل تـدريبي خـاص ـبإجراءات تطبيق هـذه المعـايير أمـام المحـاكم الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرعيـة والمحـاكم
النظامية) بالتعاون م الم لس الوطني لشـ ــؤون األس ـ ـرة وأقر مضـ ــمون كل من الم لس القضـ ــا ي األردني
ودا رة قاضـ ــي القضـ ــاة وسـ ــيتم خالل العام  2019تدرية عدد من القضـ ــاة الشـ ــرعيين والنظاميين على هذه

األدلة بحيث يستهدف التدرية  30قاضي على مستوى المملكة.
-67

وتم إدماج النص ـ ـ ـ ــوص القانونية المتعلقة بمس ـ ـ ـ ـ لة اإلنابة القض ـ ـ ـ ــا ية و جراء المقابالت التلفزيونية

-68

كمـا تعنى وثيقـة اإلطـار الوطني لحمـايـة األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة من العنف  2016من أن تكون جمي الحقوق

ل طفال كضمان لتطبيق المصلحة الفضى للطفل

لخدمة المصـلحة الفضـلى للطفل وضـمان التمت الكامل والفعلي بها ،وعدم جواز إسـقاط واجة إ ترام جمي

قوق الطفل بح ة تقدير ش ـ ـ ــخص بالغ لمص ـ ـ ــلحة الطفل الفض ـ ـ ــلى ،إض ـ ـ ــافة إلى عدم وجود ترتية هرمي

لحقوق مص ــلحة الطفل الفض ــلى ،وأن ال يمكن المس ــاس ب ي ق بتفس ــير مص ــالح الطفل الفض ــلى تفس ــي ار
س ــلبيا ،ويقتض ــي التطبيق الكامل لمفهوم مص ــلحة الطفل الفض ــلى ،و شـ ـراك جمي ال هات المعنية لض ــمان
الس ـ ـالمة ال سـ ــدية والصـ ــحية والنفسـ ــية والمعنوية الشـ ــاملة للطفل ،س ـ ـواء أكان ك ار أم أنثى ،وتعزيز كرامت

اإلنسانية و لك في كل م ار ل اإلست ابة لحاالت العنف األسري.
-69

وعملـت تعـديالت الواردة في القـانون المعـدل رقم  27لسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـة  2017لقـانون العقووـات على تعزيز

الحماية ال از ية للفتيات والنس ــاء في عدة مواد منها ما تعلق بال ار م تحت ريعة الش ــرف  ،ومنها ما تعلق

بالنس ــاء وات اإلعاقة ،وعطاء األمهات ق الموافقة على العمليات ال ار ية والعالجات الطبية ألوالدهن،

كما وأنهى التعديل القانوني سـ ـ ـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ـ ـ ــة اإلفالت من العقاب في مواد أخرى كالمادة  308التي كانت ت يز

لمرتكبي ال ار م اإلعتداءات ال نسـية اإلفالت من العقاب في ال تم تزوي الضـحايا لهم .كما أقر القانون
بدا ل إصال م تميية كعقووات بديلة.

-70

وفي عام  2016قامت دا رة قاض ـ ــي القض ـ ــاة بإنش ـ ــاء مكانة اإلرش ـ ــاد والوس ـ ــاطة األسـ ـ ـرية ،وتم

تطوير عمل مكاتة اإلصـ ـ ــال األسـ ـ ــري وتوسـ ـ ــي نطاق عملها و دخال مفهوم الوسـ ـ ــاطة اليها وعدل قانون

أص ــول المحاكمات الش ــرعية .بهدف تحقيق الرؤية الوطنية لحماية األسـ ـرة من خالل إي اد لول رض ــا ية

مبتكرة للن ي باألسـ ـ ـ ـ ـ ـرة عن الل وء إلى القضـ ـ ـ ـ ـ ــاء ما أمكن وكييية إنهاء النزاعات العا لية وتقديم المشـ ـ ـ ـ ـ ــورة

األس ـ ـ ـ ـ ـرية لمن يحتاجها .وتم إنش ـ ـ ـ ـ ــاء العديد من مكاتة الوس ـ ـ ـ ـ ــاطة األس ـ ـ ـ ـ ـرية موزعة على مختلف مناطق
ومحافظات المملكة ويعمل من خاللها  290متخص ـصــا في العلوم اإلجتماعية والقانونية والترووية والنفســية

وكما يلي:
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السنة

عدد المكاتة

عدد الحاالت التي استقبلتها المكاتة

2016

14

4417

2017

17

22446

2018

20

38736
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ووموجة القانون المعدل لقانون تشـ ـ ــكيل المحاكم الشـ ـ ــرعية لعام  2015تم إسـ ـ ــتحدا

نيابة عامة

لدى المحاكم الشـ ــرعية التي من ضـ ــمن مهامها ماية قوق القاص ـ ـرين وفاقدي األهلية وناقصـ ــيها ومتابعة

أعمال األولياء واألوصياء وتدقيقها للتوافق م القانون ومصلحة القاصرين.
-72

وأيضا صدر قانون جديد للتنفيذ أمام المحاكم الشرعية تضمن تعديالت مهمة منها :
أ-

تبسي اإلجراءات التنفيذية وتسريعها فيما يخص قضايا الحضانة ورؤية األطفال .

ب-

م ارع ــاة الق ــانون للحقوق غير الم ــادي ــة التي تحكم به ــا المح ــاكم الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرعي ــة والمتعلق ــة

بالحض ــانة والرؤية واإلس ــت ازرة والس ــفر بالمحض ــون يث تس ــتلزم هذه الموض ــوعات أ كام خاص ــة في التنفيذ
تختلف عن إجراءات تنفيذ األ كام ات الطاب المادي.
ج-

التوس ـ ـ ـ في مفهوم الس ـ ـ ــند التنفيذي و لك بمنح اإلتفاقيات التي تنظم من خالل مكاتة

اإلصال اإلسري قوة السند التنفيذي لت نيبهم إجراءات رف الدعاوى والحصول على األ كام.

 3-6الحق في الحي ة والبق ء والنم ء
الطفل

أ-

تم الت كيد على مبدأ الحق في الحياة والبقاء والنماء ضـمن مسـودة مشـروع قانون قوق

ب-

نص قـانون العقووـات المعـدل في المـادة  345مكرر على انـ ال يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتفيـد من العـذر

المخفف الوارد في المادتين  97و  98من هذا القانون الشـ ــخص الذي يرتكة أي من ال نايات بالواردة في

الفصـ ـ ــل األول من الباب الثامن من هذا القانون إ ا وق الفعل على من لم يكمل الخامس عشـ ـ ـرة من عمره
ك ار كان أو أنثى.
ج-

باإلضـافة الى تعديل نص المادة  340من قانون العقووات بموجة القانون المعدل رقم 8

لس ـ ـ ــنة  ، 2011بحيث تم إلهاء العذر المحل الذي كان يعفي الرجل من العقاب ال مفاج ت إل دى محارم

في ال التلبس ب ريمة الزنا ،وتم إس ــتبدال بالعذر المخفف ،وتض ــمنت المادة المعدلة ب ن الزوجة تس ــتفيد من
هذا العذر في ال أن فوجئت بزوجها بتلبس ب ريمة الزنا أو في فراش غير مشروع في مسكن الزوجية.
د-

وأما المادة  97و  98تم إســتبعاد ما يســمى ال ار م المرتكبة بداعي اإلنتقام للشــرف من

اإلسـ ــتفادة من العذر المخفف الوارد في المادتين ( )97و( )98اال في ضـ ــوء المادة  340من القانون ات .
كمـا تم تضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــييق تطبيق المـادة  99بتعـديالت عـام  2017التي كـانـت تتيح للمحكمـة تخييع العقووـة بعـد

تسبية لك بظروف القضية.
هـ-

وفيما يتعلق بتدابير الحماية و نشـ ــاء المالجيء :صـ ـ در نظام دور المعرضـ ــات للخطر

والذي أنشـ ــئت بموجب دار آمنة لحماية النسـ ــاء المعرضـ ــات للخطر ،بحيث يتم تقديم خدمات متكاملة على

صعيد نفسي وقانوني واجتماعي في هذه الدار وأهمها الحماية وعادة دم هن في الم تم .
-73

ويوجــد ( )4دور إيوا يــة للنس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء والفتيــات لحمــايتهن )2( ،في عمــان )1( ،في اروــد )1( .في

الرصيفة ،و سة إ صا يات  2018كان عدد الداخلين من اإلنا
أ-

16

في دور الحماية كالتالي:

دار الوفاق األسري/عمان كان عدد الداخلين من االنا ( )419واالطفال(.)165
( ) 123واالطفال(.)33

ب-

دار الوفاق االسري/ارود عدد الداخلين من االنا

ج-

دار كرامة كان عدد الداخلين من االنا (. )133

د-

دار رعاية وت هيل الفتيات الرصيفة عدد الداخلين من االنا

(.)118
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وفي إطار التعاون والش ـ ـ ـ ـ ـ ـراكة بين و ازرة التنمية اإلجتماعية ومنظمات الم تم المدني يس ـ ـ ـ ـ ـ ــتمر

إتحاد المرأة األردنية على س ـ ـ ـ ـ ــبيل المثال بتقديم خدمات اإليوا ية وتقديم المسـ ـ ـ ـ ـ ـ اعدة القانونية لحاالت تدخل
ضمن اإلختصاص.

 4-6احترام آراء الطفل
-75

وتض ـ ـ ـ ــمن مش ـ ـ ـ ــروع قانون قوق الطفل في المادة  6على أن ق الطفل في التعبير وتفص ـ ـ ـ ــيل

إسـتعمال هذا الحق في كافة اإلجراءات القضـا ية والتدابير اإلجتماعية والتعليمية الخاصـة بوضـع  .ونصـت

المادة  6من مسودة مشروع قانون قوق الطفل على ما يلي:
-1

الطفل ودرجة نض ـ ـ ـ ـ

لكل طفل ق التعبير عن آ ار وتؤخذ هذه اآلراء بما تس ـ ــتحق من االعتبار وفقا لس ـ ــن
بما في لك اإلفص ـ ـ ـ ــا عن آ ار و ش ـ ـ ـ ـراك في اإلجراءات القض ـ ـ ـ ــا ية وفي التدابير

االجتماعية والتعليمية الخاصة بوضع .
-2

للطفل الحق في طلة جمي أنواع المعلومات واألفكار والحصـ ـ ـ ــول عليها ،شـ ـ ـ ــفاهة ،أو

بـالكتـابـة أو الطبـاعـة ،أو الفن ،أو بـ يـة وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيلـة أخرى يختـارهـا الطفـل ،على أال يمس لـك بحقوق الهير أو

سمعت أو باألمن الوطني أو النظام العام ،أو بالصحة العامة أو اآلداب العامة.
-3

للطفل الحق في إ ترام يات الخاصـ ـ ـ ــة ويمن تعريض ـ ـ ـ ـ ألي تدخل تعسـ ـ ـ ــفي أو غير

قانوني في يات أو أسرت أو منزل أو مراسالت  ،وأي مساس بشرف أو سمعت  ،م مراعاة قوق وواجبات

أبوي أو من يحل محلهما و لك كل وفقا للتشريعات النافذة.
-4

ال تخل أ كام هذا القانون بحق الطفل في التمت بكافة الحقوق والحريات العامة وأوج

الحماية والرعاية التي تكفلها لإلنسان عامة ،وللطفل خاصة ،أية تشريعات أخرى معمول بها في المملكة.
-76

وفي ق نون األحوال الشاخصاية فقد تم التعرض لمو اوع أالذ رأي المحضاون للفئة العمرية 18-15

سااانة بخصاااوت تواجده مع أحد والديه وتفضااايله الحي ة مع أحدهم  ،على أن تراعي المحكمة مصااالحة

هذا الشخص فيم بديه من رأي واالتي ر في قراره وتعمل على حم ية هذه المصلحة.
-77

وتعتبر مواق التواصــل اإلجتماعي والصــفحات الكترونية للمؤس ـســات الحكومية مصــدر للمعلومة

والتي تتضـمن أرقام التواصـل م أصـحاب القرار لضـمان الشـكوى والوصـول للخدمات ضـمن الشـكل اآلمثل
وأيضا توفير المعلومات واألرقام الالزمة.

-78

كما وأن التش ـ ـريعات وتنفيذها تضـ ــمن وجود آلية شـ ــكاوي وس ـ ـ ل لتسـ ـ يل الشـ ــكاوى وآلية وطنية

لتسـ ـ ـ ـ يل الشـ ـ ـ ــكاوى والمتمثلة بالمركز الوطني لحقوق اإلنسـ ـ ـ ــان الذي يصـ ـ ـ ــدر تقرير سـ ـ ـ ــنوي دوري لهايات

المتابعة.
-79

ووهذا الخصوص أشارت المادة  36من قانون األ دا
أ-

على المحكمة بناء على الش ــكوى المش ــار إليها في المادة ( )35من هذا القانون الطلة

من مراقة الس ـ ـ ـ ــلوك إعداد تقرير ول أوض ـ ـ ـ ــاع الحد

ومروف الص ـ ـ ـ ــحية  ،واإل س ـ ـ ـ ــتماع إلى الحد

برعايت  ،و لك قبل اتخا أي تدبير لحمايت .
اما المادة ( )22من قانون األ دا
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رقم  32لسنة :2014

والظروف المحيطة ب وأسـ ـ ـ ـ ـرت وويئت اإلجتماعية

ووالدي أو أ دهما أو ولي أو وص ـ ـ ـ ــي أو الش ـ ـ ـ ــخص الموكل
المشار الي نصت على:
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ب-

بسيطة يفهمها.
ط-

تفهم المحكمـة الحـد

عنـد البـدء بـالمحـاكمـة التهمـة الموجهـة إليـ وتس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لـ عنهـا بلهـة

جواز للمدعي العام أو المحكمة  ،إسـ ــتخدام التقنية الحديثة و لك ماية لكل من لم يتم

الثامنة عشـ ـرة من عمره في إجراءات س ــماع الش ــهود والمناقش ــة والمواجهة وعلى أن تمكن هذه الوس ــا ل أي
خص ــم من مناقش ــة الحد

سماع الحد
-80

أو الش ــاهد أثناء المحاكمة ،كما ي وز إس ــتخدام هذه التقنية الحديثة في إجراءات

بصفت شاهدا في أي قضية.

تم تعديل الماده  158من القانون المعدل رقم  36لسنة  2017لقانون أصول المحاكمات ال از ية

رقم  9لس ـ ــنة  ،1961بإلهاء نص ـ ــها الس ـ ــابق واإلس ـ ــتعاض ـ ــة عن بالنص الحالي يث كان نص ـ ــها الس ـ ــابق

كما يلي -1أ -ي وز سـ ـ ــماع الشـ ـ ــهود الذين لم يبلهوا خمس عشـ ـ ـرة سـ ـ ــنة من دون لف يمين على سـ ـ ــبيل
االستدالل ا ا تبين أنهم ال يدركون كن اليمين.
ب-

ببينة أخرى.

ان الشـ ــهادة التي تؤخذ على سـ ــبيل االسـ ــتدالل ال تكفي و دها لإلدانة ما لم تكن مؤيدة

ووموجة التعديل اضيفت الى الماده المذكوره الفقرات التالي :
ج-

م م ارعــاة أ كــام المــادة ( )74من هــذا القــانون والبنــدين (أ) و(ب) من هــذه الفقرة ،

يسـ ــتخدم المدعي العام والمحكمة التقنية الحديثة بحسـ ــة ما يقضـ ــي ب البند (د) من هذه الفقرة و لك ماية

للش ـ ــهود الذين لم يكملوا الثامنة عش ـ ـرة من العمر عند اإلدالء بش ـ ــهاداتهم وعلى ان تتيح هذه الوس ـ ــا ل ألي
خصم مناقشة الشاهد أثناء المحاكمة ،وتعد هذه الشهادة بينة مقبولة في القضية.
د-

لهايات البند (ج) من هذه الفقرة  ،يکون اسـ ــتخدام التقنية الحديثة وجوويا في الة سـ ــماع

-2

ي وز للمــدعي العــام أو المحكمــة اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخــدام التقنيــات الحــديثــة في إجراءات التحقيق

أقوال الم ني علي في ج ار م االعتداء على العرت إال ا ا تعذر لك وجوازيا في جمي الحاالت األخرى.

والمحاكمة دون المسـ ـ ـ ـ ـ ــاس بحق المناقشـ ـ ـ ـ ـ ــة  ،ووما في لك محاكمة النزيل عن بعد من مركز اإلصـ ـ ـ ـ ـ ــال

والتاهيل المودع ب على النحو المبين في النظام الذي يصدر لهذه الهاية.
-3

تخضـ ـ ـ ـ ـ ـ األدوات المسـ ـ ـ ـ ـ ــتخدمة في التقنية الحديثة بما في لك األشـ ـ ـ ـ ـ ــرطة واألقراص

المدم ة إلجراءات الحماية المقررة للحفاظ على سريتها وخصوصية الشاهد أو النزيل.

ويال ع من نص المـاده المعـدلـ بـانـ تم وضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اليـ قـانونيـ السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخـدام التقنيـ الحـديثـ

مـايـ

للشـ ـ ـ ــهود من االطفال واجازت هذه االلي اسـ ـ ـ ــتخدام التقني ايضـ ـ ـ ــا في اجراءات المحاكم والتحقيق وجعلت
اس ـ ـ ــتخدامها وجوويا في الة س ـ ـ ــماع أقوال الم ني علي في ج ار م االعتداء على العرت إال ا ا تعذر لك

وجوازيا في جمي الحاالت األخرى
-81

وتقوم و ازرة الترويـة والتعليم بتنفيـذ برنـام الم ـالس البرلمـانيـة الطالبيـة سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنويـا في جمي مـدارس

-82

ويعمل الم لس على تفعيل هذا الحق و ترام آراء األطفال تم تشكيل فريق اليافعين والذي يتكون

المملكة  ،ويتم إعداد تقارير فصلية عن إن ازات الم الس على مستوى المدرسة والمديرية والو ازرة.
من األطفال الذكور واإلنا

بالفئة العمرية ( )18-12س ـ ـ ــنة من مختلف المحافظات ويتم الرجوع لهذه الفئة

بـالرأي عنـد إصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدار الكتيبـات المعنيـة بـالطفـل وأيضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا لعقـد دورات التوعيـة لهم التي يعمـل االطفـال على

التوعي ــة بك ــل البرام التي يتم ت ــدريبهم عليه ــا .وتم اطالق برام التوعي ــة والتعمق به ــدف تزوي ــد الطلب ــة

بالمعارف والمهارات االساسية لتحسين المستوى العلمي.
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وتقوم و ازرة الترويــة والتعليم من خالل برنــام م ــالس أوليــاء األمور والمعلمين والــذي يهــدف إلى

تعزيز العالقة بين المدرسـ ـ ـ ـ ـ ــة وم تمعها المحلي وفقا لمبدأ الشـ ـ ـ ـ ـ ـراكة م م الس أولياء األمور والمعلمين،

وتفعيل األنش ـ ـ ـ ــطة التطوعية لخدمة الم تم  ،ل مش ـ ـ ـ ــكالت الطلبة الس ـ ـ ـ ــلوكية واألكاديمية وغيرها .وهناك

تعليمات تنظم عمل هذه الم الس.

 -7الحقوق والحري ت المدنية (الموا  7و 8و 17-13من االتف قية)
 1-7الحق في الجنسية
-84

الدولة األردنية دولة قانون ومؤسسات ويحكمها إطار العمل في قضايا دستورية تعتمد أساسها أن

األردنيون أمام القانون سواء .فالقانون ال يحرم أبناء األردنيات المتزوجات من أجانة من الت نس بال نسية

األردنيـة فيمكن لإل بن المولود ألم أردنيـة أن يت نس بـال نسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـة األردنيـة على أن تتم الوالدة في المملكـة
ويكون األب م هول ال نس ـ ــية أو ال جنس ـ ــية ل أو لم تثبت نس ـ ــبت إلى أبي قانونا ،وفي غير هذه الحاالت
فإن التطبيق العملي الرس ـ ـ ــمي للقانون ال يمنح الحق ل بناء الت نيس بال نس ـ ـ ــية األردنية ،وتتض ـ ـ ــمن ال حة

المطالة لعام  2013تعديل القانون ل هة السـ ـ ـ ـ ــما لمن تخلت عن ال نسـ ـ ـ ـ ــية األردنية بزواجها من أجنبي

بالعودة لل نسية األردنية متى رغبت بذلك ودون إثبات انقضاء الزوجية لتخييع معاناة من تعرضن له ر

الزوج أو غيبت  ،ومساواة األردني واألردنية في منح األبناء ال نسية.
-85

وتعمـل الحكومـة على تيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــير يـاة أبنـاء األردنيـات المتزوجـات من أجـانـة بتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهيـل اإلقـامـة

واإلعفـاء من اله ارمـات ،وضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـان قهم في العمـل والتعليم ،وصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر قرار م لس الوزراء بمنح امتيـازات
وتسـ ـ ـ ـ ـ ــهيالت ألبناء االردنيات المتزوجات من غير أردنيين سـ ـ ـ ـ ـ ــيتم من خالل التعامل م أبناء األردنيات

المتزوجات من غير أردنيين معاملة األردنيين في م االت التعليم والصـ ـ ـ ـ ـ ــحة والعمل والتملك واالسـ ـ ـ ـ ـ ــتثمار

والحصــول على رخص القيادة .ويعطي قانون جوازات الســفر لعام  2013لم لس الوزراء بناء على تنســية
وزير الداخلية وألوضـ ــاع إنسـ ــانية مبررة إصـ ــدار جواز سـ ــفر عادي ألبناء األردنية المتزوجة من غير أردني

لمدة معينة قابلة للت ديد.
-86

وفيما يتعلق بسـ ــحة ال نسـ ــية من األطفال الفلسـ ــطينين في عام  2013صـ ــدر قرار بعدم سـ ــحة

ال نسـية ويتم د ارسـة الحاالت التي توفق أوضـاعها القانونية وترف الى م لس الوزراء .والحاالت المحصـورة

التطبيق عندما تكون هناك لديهم وثا ق فلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطينية ان وجدت .ويمكن الرجوع الى المحكمة االدارية العليا
للطعن باية ق اررات.

 -8العنف

د األطف ل (الموا  19و )3(24و )2(28و 34و(37أ) و)39

 1-8العق ب البدني
-87

نصت المادة  62من قانون العقووات وتعديالت

رقم  16لسنة :1960

-1

ال يعد الفعل الذي ي يزه القانون جريمة.

-2

ي يز القانون:
أ-

أنواع التـ ديـة التي يوقعهـا الوالـدان بـ والدهم على نحو ال يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـة إيـذاء أو

ضر ار بكل صوره (مادي ومعنوي) لهم ووفق ما يبيح العرف العام .
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ب-

اعمال العنف التي تق اثناء األلعاب الرياضية غذا روعيت قواعد اللعة .

ج-

العمليات ال ار ية والعالجات الطبية المنطبقة على اصـ ـ ـ ــول الفن شـ ـ ـ ــرط أن

ت ري برضا العليل او رضا أ د والدي أو ممثل الشرعي أو في االت الضرورة الماسة .

وتم تعديل نص المادة  62فقرة (أ) بعد تعديلها بموجة القانون المعدل رقم  27لس ـ ـ ـ ــنة  ،2017يث

تم إلهاء نص الفقرة (أ) منها واإلس ــتعاض ــة عن بالنص الحالي بموجة القانون المعدل رقم  8لس ــنة  2011يث

كان نصها السابق كما يلي:
أ-

ضروب التادية التي ينزلها باألوالد آباؤهم على نحو ما يبيح العرف العام .

أي إضـافة شـرط عدم التسـبة بإيذاء والضـرر بكل صـوره (مادي ومعنوي) تى يعد ت دية اآلباء

ألوالدهم سبة تبرير باإلضافة إلى شرط ما يبيح العرف العام.
-88

تم إدراج نص صريح في مشروع مسودة قانون قوق الطفل ينص على مايلي:
 /44ج  :ال تشـكل صـفة الوالدين أو الشـخص الموكل برعاية الطفل عذ ار إلرتكاب أي

فعل من األفعال الواردة في الفقرتين أ و ب والتي تنص أ  :على تعريض الطفل للعنف و إســاءة

المعاملة واإلســتهالل ب :تعريض الطفل ألي من أشــكال البي أو البهاء أو اإلســتهالل في المواد

اإلبا ية أو أي شكل آخر من أشكال اإلساءة ال نسية .
-89

وعرف مشـ ـ ـ ـ ــروع القانون اإلهمال بتخلي األبوين والشـ ـ ـ ـ ــخص الموكل برعاية الطفل بدون سـ ـ ـ ـ ــبة

موجة أو ترك دون توفير المرافقة الالزمة ل و بحيث تم إدراج من ضـ ـ ـ ـ ــمن الحاالت التي تهدد صـ ـ ـ ـ ــحة
الطفل أو سالمت البدنية أو المعنوية.

-90

أما بخصـ ـ ــوص المؤس ـ ـ ـسـ ـ ــات التعليمية ،أشـ ـ ــارت المادة  68من نظام الخدمة المدنية بعد تعديلها

بموجة النظام المعدل رقم  42لس ــنة  2017يحظر على المومف وتحت طا لة المس ــؤولية الت ديبية اإلقدام

على أي من األعمال التالية:
و-

ايقاع عقاب بدني ب ي ص ـ ــورة من الص ـ ــور على أي من األطفال الموجودين

في الدوا ر بما في لك المؤسـ ـسـ ــات التعليمية أو الت هيلية أو التدريبية أو دور الرعاية أو الحماية

أو إلحاق أ ى ب ي منهم.
-91

ونصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت المـادة  141من نظـام الخـدمـة المـدنيـة على أناه في ـال مخـالفـة المومف أو اإلخالل

بالمسـ ــؤوليات والصـ ــال يات المنوطة ب  ،أو عرقلتها أو اإلسـ ــاءة إلى أخالقيات الوميفة وواجبات المومف

وسـلوك أو قصـر أو أهمل في أداء واجبات فيتم إيقاع العقووات التاديبي علي  .ووينت المادة  148من إ ا

إنطوت هذه األفعال على جريمة ج از ية  ،فيترتة إيقاف اإلجراءات الت ديبية  ،و الة المومف ومحاض ـ ــر

التحقيق إلى المدعي العام المختص أو إلى المحكمة المختص ـ ـ ـ ــة .وعدم جواز اعادة المومف الى مثل هذه
الوميفة المادة /142ب4/

-92

تناول قانون الحماية من العنف األسـ ــري إجراءات تسـ ــوية للنزاع ضـ ــمن قضـ ــايا ال نح البسـ ــيطة

التي يمكن من خاللها ض ــمان عدم تفكك األس ـرة ووما يض ــمن متابعتها .وكما أن القض ــاء األردني فص ــل
ضايا رفعت من مراكز المسـاعدة
بقضـايا تعويض للزوجات عن اإليذاء وأيضـا األبناء بمواجهة األباء وهي ق ـ

القانونية مثل ميزان للقانون وهو من ز وطني يمكن إس ـ ــتهالل في الض ـ ــه على األب المعنف للرجوع عن
هكذا تصرفات بما يضمن إستمرار الحياة األسرية أثناء إجراء عمليات التسوية.
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إن التش ـ ـريعات الوطنية تحظر العقاب البدني وخصـ ــوصـ ــا نظام الرعاية و تعليمات ترخيص دور

-94

وكذلك تنفيذ البرام مثل (اسـ ـ ــبيريديان/د ارسـ ـ ــة واق

ال الطفل ووناء خط تعديل سـ ـ ــلوك وعادة

-95

وفي عام  2014تم إطالق معايير اإلعتماد وض ــب ال ودة للخدمات المقدمة لحاالت العنف وتم

الحماية والرعاية وتعليمات الدم األسري وتعليمات ترخيص الحضانات

دم  .وكذلك محاسبة العاملين قانونيا في ال الضرب/سحة الطفل في ال االساءة)

إعتماده من م لس الوزراء بهدف تحسـ ــين نوعية وضـ ــمان جودة الخدمات المقدمة لحاالت العنف و ضـ ــفاء
الطاب المؤس ـ ـس ـ ــي على الممارس ـ ــة المهنية .وكذلك تم تطوير معايير إلعتماد وض ـ ــب ال ودة لدور الرعاية

اإليوا ية في عام .2016-2015
-96

ووتاريخ  2019/4/29تم إطالق إجراءات العمل الوطنية المو دة للوقاية واإلسـ ـ ـ ــت ابة للعنف في

األردن .وهو مرج تفصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيلي يحـدد المتطلبـات التطبيقيـة والعمليـة لمنه يـة إدارة الحـالـة على المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى
المؤسسي والوطني بنه عمل تشاركي يرو كافة المؤسسات المعنية بالتعامل م أنواع العنف المبني على

النوع اإلجتماعي والعنف األس ـ ــري و االت ماية الطفل ،ووش ـ ــكل يحقق اإلس ـ ــت ابة الش ـ ــمولية لها بص ـ ــورة
تحدد الدوار والمســؤوليات التفصــيلية لكافة ال هات المعنية بمنظومة الحماية بقطاعاتها المختلفة ،وتتضــمن

اإلجراءات جز ين السـ ـ ــياسـ ـ ــات والمبادئ التوجيهية للوقاية واإلسـ ـ ــت ابة لحاالت العنف في األردن و جراءات
التعامل م

االت العنف األسري في األردن.

 2-8اإل ذاء واإلهم ل
-97

وفيما يتعلق بضـمان تنفيذ القوانين التي تحظر العقاب البدني تنفيذا فعاال ،و قامة دعاوى قضـا ية

بصورة منه ية ضد من يعاقبون األطفال بدنيا وعلى سبيل المثال تقوم و ازرة التنمية االجتماعية وواالستناد

إلى نظـام الحض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانـات المـاده  16أ 2/تنفيـذ التـدريـة للعـاملين م االطفـال بـالحض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانـات .و ـدد نظـام
الحض ـ ــانات في الماده ( )17ظر عقاب الطفل بدنيا ،او إرغام الطفل على القيام بش ـ ــيء ،أو ايذاء الطفل

معنويا ،أو اإلساءه إلي ب ي شكل من األشكال .و سة تعليمات ترخيص الحضانات المؤسسية في القطاع
العام والخاص والتطوعي رقم ( )1لس ــنة ( )2013الص ــادرة بمقتض ــى المادة ( )20من نظام دور الحض ــانة
رقم ( )52لسنة ( .)2005هذه االفعال تؤدي الى وقف العمل واالغالق والمال قة القضا ية.

-98

ويقوم الم لس الوطني لشـ ــؤون االس ـ ـرة على تنفيذ مشـ ــروع إنشـ ــاء الحضـ ــانات ،ويعمل على د ارسـ ــة

الشـ ـ ـ ــروط القانونية والفنية الفتتا الحضـ ـ ـ ــانة داخل المنش ـ ـ ـ ـ ة في القطاع الخاص والعام م التدرية للعامالت

داخل دور الحض ـ ـ ــانة تفعيل المادة  72من قانون العمل .وينتهي العمل بالمش ـ ـ ــروع بش ـ ـ ــهر أيلول عام 2020

والذي يهدف لتدرية ( )700فتاه وافتتا ( )80ض ــانة بنهاية المش ــروع ،ومخط خالل العام ال اري س ــيتم

افتتا ( )40ضانة وتدرية ( )400فتاه وتعيين ( )200فتاه داخل الحضانات التي ستفتتح هذا العام.
-99

وتنــاول قــانون الحمــايــة من العنف األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري تحــديــد ــاالت اإليــذاء واإلبالغ عنهــا وي رم جمي

أشـ ـ ـ ــكال العنف األسـ ـ ـ ــري .وأخض ـ ـ ـ ـ ال ار م التي تخرج من نطاق القانون لقانون العقووات األردني لتطبيق

أ كــامـ التي جرى عليهــا تعــديالت خالل عــام  2017مثــل إلهــاء المــادة  308والمــادة  99كظرف مخفف
يث تعتبر ال ار م الواقعة على األشخاص ات تشديد قانوني عن غيرها من ال ار م.

-100

وقامت مديرية األمن العام ومن خالل نظام تلقي البالغات واإلخبارات والش ـ ــكاوى من خالل رو

اإلدارات بالرقم الم اني ( )911بحيث يتم إ س ـ ـ ـ ــتقبال هذه البالغات من قبل غرفة العمليات الر يس ـ ـ ـ ــية في
اإلدارة ومن ثم إبالغ القســم المختص ليتم التعامل م اإلخبار و ســة اإلختصــاص المكاني ألقســام اإلدارة

والتبليغ المباشـ ــر لإلدارة او التحويل من قبل المراكز األمنية ضـ ــمن االختصـ ــاص النوعي .و االت العنف
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األس ـ ـ ــري التي يتم اإلبالغ عنها بهذا الرو إلدارة ماية األس ـ ـ ـرة يتم إدخالها بش ـ ـ ــكل مباش ـ ـ ــر ض ـ ـ ــمن نظام

إجراءات التعامل م

االت العنف األس ــري ليص ــار إلى متابعة إجراءات التدخل من قبل كافة المؤس ـس ــات

(مقدمة الخدمة الصحية واإلجتماعية والترووية واإليوا ية والنفسية والقانونية) بما يضمن تقديم خدمة شاملة.
-101

ولتعزيز منظومة الحماية من خالل التبليغ تم إعتماد مايلي:
أ-

التبليغ اإللزامي ل مي مقدمي الخدمات في الم االت الص ـ ـ ـ ــحية واالجتماعية والترووية

ب-

تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ي الم تمعـات المحليـة وجمي فئـات الم تم على اإلبالغ عن أي ـالـة عنف

ج-

فتح قنوات اإلبالغ ال ديدة من خالل أرقام الطوارئ الم انية والبريد اإللكتروني ومواق

د-

المحاضـرات التوعوية اليومية ودورات أصـدقاء الشـرطة التي تقوم على التوعية بضـرورة

هـ-

التوعيــة من خالل المواق والصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفحــات التــابعــة إلدارات األمن العــام المعنيــة بحمــايــة

بموجة قانون الحماية من العنف األسري تحت طا لة المسؤولية القانونية.
علما ب ن القانون كفل ق ماية بيانات الشخص المبلغ.
األمن العام اإللكترونية.

اإلبالغ عن أي الة عنف أسري يتعرت لها الطفل في أي مكان.
األسرة والطفولة .
و-

المؤتمرات وورش العمل و مالت التوعية التي تهدف الى التش ـ ـ ـ ـ ـ ي على االبالغ عن

أي الة عنف اسري او عنف ضد األطفال.
-102

وأش ـ ـ ــار قانون األ دا

بالمواد  33و  34من على الحاالت التي يعتبر فيها الحد

محتاجا إلى

الحمـاية أو الرعاية باإلضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافة إلى المـادة  37والتي ـ ددت دور المحكمـة في الحـاالت التي تحتـاج لحمـاية

األ دا .
-103

يوجد في و ازرة الصــحة ( )32مرك از لتشــخيص العنف األســري متواجدة داخل مســتشــييات المملكة

من أجل تشـخيص االت العنف األسـري .وكذلك يوجد  122مركز موزعة داخل المراكز الصـحية الشـاملة
في كافة محافظات المملكة .وفي عام  2018اسـتقبلت مراكز العنف األسـري في و ازرة الصـحة عدد االت
العنف ضد األطفال وفقا لل دول التالي:

نوع العنف

 12عام 18-عام

 1يوم  12-عام
إناث

ذكور

إناث

ذكور

العنف الجسدي

347

321

208

500

العنف الجنسي

29

20

11

52

االهمال

45

37

4

10

العنف النفسي

20

24

10

45

المجموع

441

402

233

607
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وقـامـت و ازرة التنميـة اإلجتمـاعيـة ـبإعـداد دليـل إجراءات عمـل مكـاتـة الخـدمـة اإلجتمـاعيـة في إدارة

-105

وتضمن نظام دور إيواء المعرضات للخطر مهام دار اإليواء بـ:

ماية األسرة ووالتعاون م مؤسسة نهر األردن.

أ-
22

ت مين الحماية واإليواء المؤقت للمنتفعة الى ين ل مشكلتها أو زوال الخطورة عنها.
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ب-

تقديم الرعاية اإلجتماعية والخدمات المييشـ ــية والنفسـ ــية والصـ ــحية واإلرشـ ــادية والثقافية

ج-

بناء قاعدة معلومات خاصة بالمنتفعات .يث تتولى الدار في سبيل تحقيق أهدافها:

والقانونية الالزمة للمنتفعة .

أ-

اسـتقبال المعرضـة للخطر و يواءها وت مين الم كل والملبس المناسـة والخدمات

المســاندة م توفير برام التدرية والت هيل والتعافي ال ســدي والنفســي والتوعية الصــحية واإلرشــادية

والمساعدة القانونية للمنتفعة و ل مشكلتها بما يتوافق م مبادئ قوق اإلنسان.
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تم إفتتا دار اسـ ــتضـ ــافة وت هيل النسـ ــاء/آمنة نهاية الرو األخير من العام  .2018ويوجد مركز

مخصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــص لخـدمـة األطفـال وي اإلعـاقـة وهو يخـدم  55طفـل وطفلـة وهو مركز األمـل ال ـديـد .فيمـا يخـدم

مركز جرش للرعاية والت هيل ثالثة أطفال دون سـن الثامنة عشـر .ومركز الكرك للرعاية والت هيل يخدم سـتة

أطفــال من وي اإلعــاقــة .ويبلغ م موع األطفــال وي اإلعــاقــة المخــدومين في المراكز اإليوا يــة  64طفال،

علما ب ن م صـ ـ ـ ــدور قانون قوق اإلشـ ـ ـ ــخاص وي اإلعاقة رقم  20لسـ ـ ـ ــنة  2017ف ن تم العمل بإيقاف
إنشاء مراكز إيوا ية لخدمة األشخاص وي اإلعاقة.

 3-8اإلستغ ل الجنسي واإل ذاء الجنسي
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ص ـ ـ ـ ــدر القانون المعدل لقانون العقووات رقم  27لس ـ ـ ـ ــنة  2017والذي قق العديد من اإلن ازات

لمن ال ــاني من اإلفالت من العقــاب بزواج ـ من الضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحيــة

يــث ألهيــت المــادة  ،308وجرى تعــديــل

المادة  98تى ال يســتفيد فاعل ال ريمة من العذر المخفف(،بداعي المحافظة على الشــرف) وعدم تخييع
العقووة في ال إ س ـ ـ ــقاط الحق الش ـ ـ ــخص ـ ـ ــي من قبل أ د أفراد األس ـ ـ ـرة .و ا ما أخذت المحكمة باألس ـ ـ ــباب
المخففـة وفق المـادة  99فال تلزم بـالنزول إلى الحـد األدنى للعقووـة ،وعـاقـة على التحرش ال نسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي بكـافـة
أشكال في المادة  .306وعلى ماية األشخاص وي اإلعاقة رجال كان أو إمرأة ،وتشديد العقووات لتحقيق

المزيد من الردع في ال ار م الواقعة على األطفال واألشـ ـ ـ ـ ـ ـ خاص وي اإلعاقة .وش ـ ـ ـ ـ ـ ــدد العقووة على ج ار م
تـدخـل في إطـار التحرش ال نسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،وهي جريمـة المـداعبـة المنـافيـة للحيـاء ،وجريمـة الفعـل المنـافي للحيـاء،

ونص على توســي نطاق تطبيقها لتشــمل األطفال المعتدى عليهم برف الســن من  15ســنة إلى كل من لم

يكمل  18من عمره ك ار كان أو أنثى.
-108

تم الحاق المفتشـين لدى و ازرة العمل في مديرية التفتيم (التي تتكون من أقسـام منها قسـم مكافحة

عمالة األطفال ،وقســم اإلت ار بالبشــر) بالعديد من الدورات التدريبية وورش العمل التي تســاهم من تحســين

أدا هم ،ول القـانون الـدولي لإلجئين ومهـارات اإلتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال والتعـامـل م اآلخرين وقـانون مكـافحـة اإلت ـار

بالبشـ ــر كما صـ ــادق األردن على اإلتفاقيات الدولية التي تعنى بحماية األطفال من اإلسـ ــتهالل اإلقتصـ ــادي

والحد من عمالة األطفال.
-109

وفي عام  2016تم تنفيذ مسـ ـ ــح ميداني لقياس

م ماهرة عمل األطفال وأسـ ـ ــبابها بالتعاون م

دا رة اإل صــاءات العامة ،ومركز الد ارســات اإلســتراتي ية وودعم من منظمة العمل الدولية بلغ إجمالي عدد
األطفـال العـاملين ( )75982من الفئـة العمريـة  17-5موزعين سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ال نسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـة األردنيين (،)60787

السوريين ( ،)11098جنسيات عروية أخرى (.)4096
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تم اتخا العديد من اإلجراءات لحماية األطفال من اإلســتهالل اإلقتصــادي منها تكثيع الزيارات

التفتيشـية الدورية وتنفيذ مالت تفتيشـية متخصـصـة على القطاعات التي يتواجد فيها عمل األطفال ،و تخا

اإلجراءات القانونية الالزمة.
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تقوم الل نة الوطنية األردنية لشـ ـ ـ ــؤون المرأة بتطبيق أهداف التنمية المسـ ـ ـ ــتدامة في اإلسـ ـ ـ ـ تراتي ية

الوطنية للمرأة  2025-2020خاص ــة الهدف  2/5المتعلق بالقض ــاء على جمي أش ــكال العنف ض ــد جمي

الفتيات في الم الين العام والخاص بما في لك اإلت ار بالبشـر واإلسـتهالل ال نسـي والهدف  3/5المتعلق
بالممارسـ ـ ـ ـ ــات الضـ ـ ـ ـ ــارة من قبيل زواج األطفال والم ال ل الطفلة من برنام عمل بي ين من خالل رف

الوعي و مالت المناصرة وكسة الت ييد لتعديل التشريعات إللهاء اإلستثناء على إمكانية زواج األطفال.
-112

يعـاقـة قـانون ال ار م اإللكترونيـة لعـام  2015على ال ار م الواقعـة على األشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخـاص كو ار و نـاثـا

وعلى وج الخص ــوص لمن لم يكمل الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  18عاما لكل من أرس ــل أو نش ــر عن طريق نظام معلومات أو

الشبكة المعلوماتية قصدا كل ما هو مسموع أو مقروء أو مر ي يتضمن أعماال إبا ية أو تتعلق باإلستهالل
ال نسـ ـ ـ ــي أو إسـ ـ ـ ــتخدام نظام معلومات أو الشـ ـ ـ ــبكة المعلوماتية في إنشـ ـ ـ ــاء أو إعداد أو فع أو معال ة أو

عرت أو طباعة أو نشـ ـ ــر أو تروي أنشـ ـ ــطة أو أعمال إبا ية لهايات الت ثير على من لم يكمل  18أو و
إعاقة ،أو توجيه أو تحريض ـ ـ على إرتكاب جريمة ،أو لهايات إسـ ــتهالل هذه الفئة في الدعارة أو اإلعمال

اإلبا ية .وعلى عقووة لكل من أقدم على م أو قد أو تحقير أي شخص ك ار أكان أم أنثى .تم إستحدا

قس ــم متخص ــص لمكافحة اإلس ــتهالل ال نس ــي ل طفال عبر اإلنترنت في إدارة ماية اإلس ـرة وواش ــر العمل

عام . 2017
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قام الم لس الوطني لشــؤون االسـرة بتوفير مراكز فنية إســتشــارية متخصـصــة لتقدم خدمة اإلرشــاد

األسـ ـ ـ ري الم انية ،وخالل عام  2017تم إفتتا  11مرك از في محافظات المملكة ،لتقديم خدمات إرشـ ـ ــادية
والتوعية بالقضـ ـ ــايا األس ـ ـ ـرية .توفير الدعم األسـ ـ ــري عبر الهاتف ،وخدمة اإلرشـ ـ ــاد الزواجي وما قبل الزاج،

وخدمات اإلص ـ ـ ـ ـ ــال والوفاق األس ـ ـ ـ ـ ــري ،والدعم اإلجتماعي المس ـ ـ ـ ـ ــاندة .باإلض ـ ـ ـ ـ ــافة الى التدرية والتوعية

الم تميية .وتسـ ــتفيد من المراكز األسـ ــر بشـ ــكل عام والمقبلين على الزواج ،واألسـ ــر التي تعاني من التفكك

األسري والعنف ،وأسر وي اإلعاقة ،وأسر المدمنين ،واألطفال والمراهقين وكبار السن.
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وفيما يلي إ صـ ــا ية ول م موع القضـ ــايا الواقعة على األطفال والتي تعاملت معها إدارة ماية

األسرة خالل األعوام من 2013م ولهاية 2018م.

السنة

2013

2014

2015

2016

2017

2018
المجموع

24

نوع اإلعتداء

عدد القضايا الواقعة
على األطفال

أعداد الم ني عليهم من األطفال

الم موع العام للم ني
عليهم من األطفال

الذكور

اإلنا

اإل عتداءات ال نسية

695

283

457

740

اإل عتداءات ال سدية

132

77

65

142

اإل عتداءات ال نسية

599

221

379

600

اإل عتداءات ال سدية

109

47

68

115

اإل عتداءات ال نسية

650

236

468

704

اإل عتداءات ال سدية

174

82

117

199

اإل عتداءات ال نسية

741

281

474

755

اإل عتداءات ال سدية

238

94

162

256

اإل عتداءات ال نسية

846

369

696

1065

اإل عتداءات ال سدية

167

101

119

220

اإل عتداءات ال نسية

1027

429

665

1094

اإل عتداءات ال سدية

252

147

178

325

5630

2367

3848

6215
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أقرت الخطـة الوطنيـة األردنيـة لتفعيـل قرار م لس األمن  1325في شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهر  2017/12يـث

أشـ ـ ـ ـ ـ ــارت في الهدف اإلسـ ـ ـ ـ ـ ــتراتي ي الثالث العمل على توفير الخدمات اإلنسـ ـ ـ ـ ـ ــانية المسـ ـ ـ ـ ـ ــت يبة والمراعية

إل تياجات النوع اإلجتماعي.

 4-8المم رس ت الض رة
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د لممارس ـ ـ ـ ــة الزوا المبكر والقس ـ ـ ـ ــري ،فان قانون

ووخص ـ ـ ـ ــوص إتخا التدابير الفاعلة لوض ـ ـ ـ ـ

اال وال الشـ ــخصـ ــية قد نص على ان عقد الزواج ال يكون صـ ــحيحا ا ا كان هناك ت ثير أو اكراه او اجبار
وان اي شـا بة من شـوا ة االرادة او عيووها تؤثر في العقد وال يمكن للمحكمة ان توثق عقد زواج على هذا

الوج  .كما أن القانون األردني ال ي يز تحت أي مرف أو سـ ــبة الزواج قبل بلوغ الفتاة السـ ــادسـ ـ ة عش ـ ـرة

من عمرها وي يز الزواج بش ـ ــكل عام عند بلوغ س ـ ــن الرش ـ ــد ووينهما يمكن الموافقة على الزواج في االت

إستثنا ية تتطلة م موعة من اإلجراءات والموافقات وفق تعليمات صادرة لهذه الهاية .
-117

وقد تم إص ـ ـ ــدار تعليمات جديدة لزواج الفئة العمرية دون س ـ ـ ــن  18عام  2017كان هدفها تقييد

السـلطة التقديرية الممنو ة للقضـاة ووضـ معايير أكثر تحديدا وجعل الموافقة على الزواج تمر بعدة م ار ل
وعدة مسـتويات وهي المحكمة اإلبتدا ية ود ارسـة للحالة من اختصـاصـيين إجتماعيين وتدقيق لإلجراءات من

ل ان قضـا ية ثالثية ومن إدارة مركزية متخصـصـة بشـؤون القاصـرين في دا رة قاضـي القضـاة .ويقوم معهد

القضـ ـ ــاء الشـ ـ ــرعي بتنفيذ برام ت هيلية في م االت قوق اإلنسـ ـ ــان وفي عام  2015تم اسـ ـ ــتحدا

لحقوق االنسان في الدا رة.
-118

وأصـ ــدر الم لس األعلى للسـ ــكان المرتب بو ازرة التخطي

مديرية

د ارسـ ــة ول واق هذا الزواج وأسـ ــباب

وطرق الحد من على المس ـ ـ ــتويات القص ـ ـ ــيرة والمتوس ـ ـ ــطة والبعيدة و ظيت نتا

الد ارس ـ ـ ــة بإقرار الحكومة

لمخرجاتها وتشكلت بناء على لك ل نة وطنية من كافة ال هات ات العالقة للعمل على األسباب والعالج
ووض ــعت مص ــفوفة وخطة عمل وطنية تحدد المس ــؤوليات والمهام وض ــمن أطر زمنية وتقوم الحكومة اليا

بدراسة المصفوفة ومراجعتها الصدار القرار بشانها.

بي ن ت الزواج ون سن  18ع م موةعة حسب الجن
الفئة العمرية

16-15

وعد السك ن ل عوام 2018-2017-2016
17-16

الم موع

18-17

السنة 2016

ال نس

انا

كور

انا

كور

انا

كور

انا

كور

عدد االت الزواج

2859

2

3417

93

4631

239

10907

334

عدد السكان للفئة العمرية

88648

95704

90176

96938

91024

102590

269848

295232

نسبة المتزوجين للفئة العمرية

3.2%

0.0%

3.8%

0.1%

5.1%

0.2%

4.0%

0.1%

السنة 2017

GE.21-02051

ال نس

انا

كور

انا

كور

انا

كور

انا

كور

عدد االت الزواج

2655

0

3096

79

4683

220

10434

299

عدد السكان للفئة العمرية

90955

98195

92524

99460

93394

105259

276873

302914

النسبة

2.9%

0.0%

3.3%

0.1%

5.0%

0.2%

3.8%

0.1%
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الفئة العمرية

17-16

16-15

الم موع

18-17

السنة 2018

ال نس

انا

كور

انا

انا

كور

كور

انا

كور

عدد االت الزواج

1968

2

2504

75

3754

207

8226

284

عدد السكان للفئة العمرية

93282

100685

94890

101983

95783

107929

283955

310597

النسبة

2.1%

0.0%

2.6%

0.1%

3.9%

0.2%

2.9%

0.1%

 -9الوصول الى العدالة وسبل االنص ف
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ووخصـوص وصـول األطفال إلى العدالة وسـبل اإلنصـاف الفعال ،نص قانون أصـول المحاكمات

ال از ية رقم  9لسنة  1961وتعديالت لعام  2017ووالمادة  3على:
ب-

إ ا كان الم ني علي في ال ريمة لم يكمل خمس عشـ ـ ـ ـرة س ـ ـ ــنة أو كان مص ـ ـ ــابا بعاهة في

ج-

إ ا تعارضـت مصـلحة الم ني علي م مصـلحة من يمثل أو لم يكن ل من يمثل تقوم

عقل تقدم الشكوى ممن ل الوالية علي  .و ا كانت ال ريمة واقعة على المال تقبل الشكوى من الوصي أو القيم.
النيابة العامة مقام .
-120

نص قانون األ دا

األ ـدا

أو إلى اقرب مركز أمني ).و ـيث ان النص الوارد في قـانون األ ـدا

س ـ ــاري المفعول في المادة ( :12تقدم الش ـ ــكوى من الحد

أو أ د والدي أو

ولي أو الوصـ ـ ـ ــي أو الشـ ـ ـ ــخص الموكل برعايت أو من مراقة السـ ـ ـ ــلوك أو الضـ ـ ـ ــابطة العدلية إلى شـ ـ ـ ــرطة

أولى بـالتطبيق ووـالتـالي تقـدم الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكوى من الحـد
بحسة تعريع الحد

-121

هو نص خـاص ـفإنـ يكون

دون الحـاجـة إلى وجود وليـ معـ وعنـد أي عمر كـان

وفق المادة  2من قانون األ دا .

وواس ــتقراء النص يمكن تحليل أن الش ــكوى تقدم ممن أكمل س ــن الخامس ــة عش ــر أما إ ا كان دون

هذا الس ـ ـ ــن فتقدم من ولي أو وص ـ ـ ــي أو القيم علي بحس ـ ـ ــة األ وال المبينة في القانون أما إ ا تعارض ـ ـ ــت
مصــلحة الحد

م من يمثل فالنيابة العامة هي من تتولى تقديم الشــكوى عن الطفل .األصــل أن القاصـ ر

أو المح ور علي يخاص ــم عن ولي أو وص ــي وفي االت اس ــتثنا ية أجازت بعض التش ـريعات مثل قانون
أص ــول المحاكمات ال از ية وأص ــول المحاكمات الش ــرعية أن تقدم الدعوى أو الش ــكوى من الطفل إ ا أكمل

الخامسـ ـ ـ ة عش ـ ـ ـرة من عمره .وفي ال تعارت المص ـ ـ ــالح بين مص ـ ـ ــلحة الطفل ومن يمثل قانونا يمثل من

خالل النيابة العامة أو تعيين وص ـ ـ ـ ــي مؤقت علي  .وكما ان المادة  43من اص ـ ـ ـ ــول المحاكمات الش ـ ـ ـ ــرعية

اجازت لمن اكمل الخامسة عشرة من عمره ان يخاصم من نفس بإ ن المحكمة إ ا وجد مسوغ لذلك.
-122

وفي عام  2018عقد الم لس الوطني لشـ ــؤون االسـ ـرة ثال

ورش تدريبية على مسـ ــتوى األقاليم.

ول إسـتخدام التقنية الحديثة لسـماع الشـهود وضـمت مندووين عن الم لس القضـا ي األردني ،و ازرة العدل،

األمن العـام – إدارة مـايـة األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة  .بهـدف تفعيـل تطبيق تقنيـة الرو التلفزيوني المهلق في كـل من إدارة
مـاية األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة والمحـاكم المنتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة في كافة أن ـحاء المملكـة .و لك من خالل تزويد كافة المحـاكم بالنظـام

واألجهزة الالزمة وتوفير الص ــيانة وتدرية كل من ض ــباط الحماية والفنيين والقض ــاة في المحاكم المختص ــة
على آليــة إسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخــدام التقنيــة و دامـة العمــل فيهــا .يــث غطـ ت العمليــة التــدريبيــة ( )25ممثــل عن ال هــات

المش ـ ـ ــار اليها لكل إقليم (مقدمي الخدمات) تض ـ ـ ــمنت التدرية على ال انة القانوني والنفس ـ ـ ــي عند س ـ ـ ــماع
ضحايا ال ار م ال نسية وعدم مواجهة الضحية م ال اني م تطبيق ق الدفاع بإعتباره ق مقدس.
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ووهدف تعزيز مفهوم العدالة التصـ ـ ـ ـ ــالحية قام الم لس الوطني بالتعاون م اليونيسـ ـ ـ ـ ــيع بتنفيذ

-123

المشـاري الت ريبية ل عوام  2017-2015من خالل التركيز على إجراءاتها بما يضـمن عدم تكرار ال رم

للحد

ال انح .وفي عام  2018أجريت الد ارس ــة التحليلية لعدالة األ دا  .وتم تش ــكيل ل نة وطنية لتعديل

قانون األ دا

بما يتماشـى م مسـودة مشـروع قانون األ دا

.وتم تفعيل الل نة التوجيهية لعدالة األ دا

التي تعمل تحت مظلة الم لس الوطني لش ـ ـ ـ ــؤون األس ـ ـ ـ ــرة وتمثل جمي ال هات المعنية بش ـ ـ ـ ــؤون األ دا

لتكون داعمة وموجهة لعمل الل ان و سن سير المشاري .
-124

وفي عــام  2018تم إعــداد دليــل إجراءات الخــدمــة للمنفعــة العــامــة تنفيــذا أل كــام المــادة  33من

-125

وفي عام  2018تم رف نسـ ـ ـ ــبة التسـ ـ ـ ــوية في القضـ ـ ـ ــايا الخاصـ ـ ـ ــة باأل دا

/األطفال من %38

-126

وقامت الحكومة بإعادة ليكلة رسـوم المحاكم الشـرعية و لك من خالل إصـدار نظام جديد للرسـوم

قانون األ دا

بالتشارك م مراقبي السلوك والسادة القضاة ومؤسسات اإل الة الشريكة.

عام  2017إلى ( . %60.8لت نية األطفال إجراء التقاضي) مما يصة في مصلحة األطفال.

عـام  2015تم بموجبـ تعـديـل العـديـد من األ كـام والنص على إعفـاء التركـات التي تخص األطفـال األيتـام
من الرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم وولغ عــدد األطفــال المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتفيــدين من هــذا التعــديــل منــذ تطبيق ـ  26500طفــل تى نهــايــة

عام  2018وولغ

م المبالغ المعفيين منها أكثر من مليون دينار .كما وتقدم مكاتة اإلرش ـ ـ ــاد والوس ـ ـ ــاطة

األسرية خدماتها ل سر بشكل م اني.
-127

ويتم تقديم خدمات المس ـ ــاعدة القانونية ل

دا

يث تم تعديل قانون أص ـ ــول محاكمات ال از ية

رقم ( )9لسـ ــنة  1961لتشـ ــمل المسـ ــاعدة القانونية اإللزامية في ال ار م المعاقة عليها عشـ ــر سـ ــنوات ف كثر
وتقديم المسـ ـ ــاعدة القانونية اإل ختيارية لمسـ ـ ــتحقيها في ال ار م المعاقة عليها ب قل من عشـ ـ ــر سـ ـ ــنوات ووناء
على هذا التعديل تم إنش ـ ــاء مديرية المس ـ ــاعدة القانونية لدى و ازرة العدل و ص ـ ــدار نظام المس ـ ــاعدة القانونية

رقم ( )119لس ــنة  2018ومن ض ــمن الفئات المس ــتفيدة من هذا التعديل األ دا
ات األولية في توفير الخدمة لها وفقا لنص المادة  4من النظام.

-128

على إعتبارهم من الفئات

وتم توقي مذكرة تفاهم ما بين و ازرة التنمية اإلجتماعية و مركز العدل للمساعدة القانونية تتضمن

في محـاورهـا التعـاون في توفير خـدمـات المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعـدة القـانونيـة لفئـة األ ـدا

من خالل اإل ـالـة إلى خـدمـات

المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعـدة القـانونيـة التي يقـدمهـا المركز .ووموجبهـا أ ـالـت و ازرة التنميـة  246ـالـة تطلـة المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعـدة

القـانونيـة من مركز العـدل فتم التمثيـل القـانوني ل  128ـالـة و تقـديم المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورة القـانونيـة ل  42ـالـة و لـك
خالل عام  ،2017أما خالل عام  2018فتم إ الة  285الة  .وقد ألزم قانون األ دا
م الحد

كافة م ار ل التحقيق والمحاكمة .

ضور المحامي

 -10البيئة األسااااااارية والرع ية البد لة (الموا  5و 11-9و 1(18و )2و 20و21
و 25و))4(27
1-10

البيئة األسرية
-129

قدمت الل نة توصـ ــيتها ول ضـ ــمان تقاسـ ــم األمهات واآلباء المسـ ــؤولية عن أطفالهم بالتسـ ــاوي،

وعلى ضـ ـ ــمان عدم تمييز القوانين ضـ ـ ــد الطفلة .وتم تنقيح قانون األ وال الشـ ـ ــخصـ ـ ــية وصـ ـ ــدر بتعديالت .

وض ـ ـ ـ ــمان إلهاء جمي األ كام التي تميز ض ـ ـ ـ ــد النس ـ ـ ـ ــاء والفتيات .لقد تم إجراء العديد من التعديالت على

قانون األ وال الشخصية وتم إقرارها.

GE.21-02051

27

CRC/C/JOR/6

الميراث:
-130

معادلة تقسـ ـ ــيم المي ار للمسـ ـ ــتحقين ال ينطلق من منظور الذكورة واالنوثة و نما يتم التقسـ ـ ــيم وفق

م موعـة من اإلعتبـارات منهـا إرتبـاط أنظمـة اإلر م أنظمـة النفقـة واإلعـالـة والنظرة الى تعـاقـة األجيـال
بين ال يل الذي يسـ ـ ـ ــتقبل الحياة ،وعلي تحمل أعبا ها ،فعادة يكون نصـ ـ ـ ــيب في المي ار أكبر من نصـ ـ ـ ــية

ال يل الذي يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتدبر الحياة ،فبنت المتوفى مثال تر أكثر من أم  -وكلتاهما أنثى  -وتر البنت أكثر

م ن األب ،وابن المتوفى ير أكثر من أبيـ  ،كمـا تنظر الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريعـة الى درجـة القروى وقوتهـا ولـذا ن ـد في
المي ار

االت ي خذ الذكر أكثر من األنثى و االت ي خذان بالتسـاوي و االت ت خذ األنثى أكثر من الذكر

ولت كيد العمل بهذه القواعد فقد تم تعديل المادة ( )310من القانون والتي تحدد آلية التوزي اإلرثي الخاص
بتوريث وي األر ام ليصبح كورهم و ناثهم في القسمة سواء و لك إستنادا الى آراء فقهية معتبرة ت خذ من
المســاواة المتفق عليها بين نصــية اإلخوة ألم كو ار واناثا اســاســا لتوريث وي األر ام  .أبناء البنت هم من

الوارثين ولكن وفق ترتية قانوني بإعتبارهم من وي األر ام و سة نص المادة ( )301من قانون األ وال

الشـخصـية يث وضـح الفصـل الخامس من باب المي ار كييية توريثهم ونص التعديل لعام  2019على أن
أوالد البنت إن ورثوا في خذون بالتساوي كورهم و ناثهم سة المادة ( )310من قانون األ وال الشخصية.
الحض نة والرؤية:
-131

قام المشــرع بالهاء الفقرة (ب) من المادة ( )172من قانون األ وال الشــخصــية الخاصــة بحضــانة

غير المسـلمة ،كما توسـ القانون وفق التعديل في ق مبيت الطفل عند غير الحاضـن من والدي و لك في

المواد  181وما بعدها الناممة لحق الرؤية واإلست ازرة .
-132

كما تم تعديل المادة ( )178من القانون لتمكين الحاضـ ـ ــنة من الحصـ ـ ــول على أجرة الحضـ ـ ــانة

للطفل الى أن يص ـ ـ ــل المحض ـ ـ ــون الى س ـ ـ ــن  15س ـ ـ ــنة بدال عن  12م اإلش ـ ـ ــارة الى أن هذه اإلجرة على
الحضانة هي غير النفقة التي يحكم بها للطفل والتي تستمر الى إتمام سن الرشد ومن ثم تعليم ال امعي

إ ا رغة بذلك.

مسؤولي ت الحض نة والوالية:
-133

إن المسـ ـ ــؤوليات في الحضـ ـ ــانة موزعة بتوازن بين الحاضـ ـ ــن من الوالدين والطرف اآلخر يث

تكون الحضـ ـ ـ ــانة واإلقامة للطفل عند األم غالبا واألب ل

ق الزيارة والمبيت أما األمور األخرى الخاص ـ ـ ــة

برعاية الطفل واإلش ـراف علي بشــكل عام فيشــترك فيها األب واألم على د س ـواء وهذا اكدت المادة ()184

من القانون يث نصت على أن الحاضن والولي يشتركان في الرعاية والتوجي .
النسب:
-134

تم تعديل المادة  157من القانون الخاصـة بثبوت نسـة الطفال و لك للتوسـ في إسـتعمال فحص

ال ينات في إثبات النســة وعطاء الصــال ية للمحكمة إلثبات نســة األطفال وعدم تقييد لك بوجود عقد
زواج ص ــحيح وال يس ــتعمل قانون األ وال الش ــخص ــية مص ــطلح أوالد الس ــفا واألوالد غير الش ــرعيين أو أي

لفظ قد يكون له ظ ل سلبية.
النفقة:
-135

لم يفرق القـانون والتطبيق العملي القضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ي بين األطفـال بسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـة ال نس (الـذكر واالنثى)في

إسـ ـ ــتحقاق النفقة ومقدارها فيحكم بها بناء على إ تياج الطفل وسـ ـ ــن ونص القانون على إسـ ـ ــتحقاق الطفل
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نفقة التعليم لل نسـ ــين بشـ ــكل متسـ ــاو و لك من مر لة ريات األطفال الى إنهاء التعليم الثانوي ومن ثم إلى
صـولهم على أول شـهادة جاميية لمن رغة بمتابعة د ارسـت  .م أن الق نون احت ط لج نب الفت ة ف وجب

له النفقة في كل االحوال حتى بعد انه ء راسااااته الج محية حي تسااااتمر النفقة الى ان يكون له م ل

يكفيه من عمله او يكون هن ح ةوج لزم ب النف ق عليه .
التوعية:
-136

ق مت ائرة ق

ااااي القضااا ة ب عدا برن مج ال ت بتيهيل المقبلين على الزواج حي تم تطبيق

عد من الدورات في المفرق والزعتري وسااايتم تعميم هذا البرن مج وفق الطة انتشا ا ر ،كم تم اعدا هذا

البرن مج من قبل متخصااااصااااين في الشاااارعية والق نون والتربية وعلم النف
الث نية منه مع بداية شهر ا لول من هذا الع م

والصااااحة وسااااتبدأ المرحلة

الزواج المكرر:
-137

التعدد في الزواج في الفق اإلسـالمي أمر ت يزه الشـريعة اإلسـالمية وفق ضـواب إعتمدها القانون

وعتمد الرؤية الفقهية التي تنظر الى أن تعداد الزواج هو اإلسـ ــتثناء والزواج من وا دة هو األصـ ــل وتشـ ــير

األرقام الخاصـ ـ ــة بالزواج أن نسـ ـ ــبة تعدد الزوجات في االردن ال تت اوز  %7من م مل الزي ات السـ ـ ــنوية
ووكل االتها التي تتضـ ـ ــمن التعدد الحقيقي والتعدد الحكمي الذي يعني وجود إنفصـ ـ ــال ونزاع بين الزوجين

ي رى الزواج الثــاني أ ثنــاءه وقبــل الطالق وتمن تعليمــات الزواج بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكــل مطلق أن يكون تعــدد الزوجــات

لزوجات دون سن  18عام .

 2-10األطف ل المحرومون من بيئة أسرية
-138

وأما بخص ـ ـ ـ ــوص إتخا التدابير الفاعلة للتس ـ ـ ـ ـري في اإلنتقال من إيداع األطفال في أطر الرعاية

المؤس ـ ـسـ ــية إلى الرعاية األس ـ ـرية ،يث تم تطوير مشـ ــروع الدم (الرعاية األس ـ ـرية) و أصـ ــبح قسـ ــم إداري
مختص وتم تطوير مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــميـات وأدوار وميييـة للعـاملين  .يـث تم توقي العـديد من اإلتفـاقيـات لخـدمة هدف

البرنام  .و رتفاع عدد األطفال المودوعين لدى أس ـ ـ ــر اض ـ ـ ــنة يث أص ـ ـ ــبح لهاية تاريخ ( )1182طفل،
وفي برنام الدم األسـري ( )250طفل رغم قصـر مدة تنفيذه  ،اإلقبال على رعاية األطفال ببرام الرعاية
البديلة  ،تم توقي اإلتفاقيات العامل ضـ ـ ـ ـ ــمن البرنام  ،ويوجد لدى و ازرة التنمية اإلجتماعية مراجعة دورية

لملفـات اطفـال دور الرعـايـة بهـدف إعـادة دم هم م اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرهم الطبيييـة أو البـديلـ  .وتم تخصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيص موازنـة
لبرنام الرعاية البديلة .وتنفذ الو ازرة كفالة اليتيم (برام إ تض ـ ـ ــان ورعاية بديلة وكفالة مالية بالتش ـ ـ ــارك م

البنوك ووموجة وصايات شرعية)
-139

وواإلسـ ـ ـ ــتناد لقانون قوق األشـ ـ ـ ــخاص وي االعاقة .تم إلهاء ترخيص المراكز اإليوا ية وتحويلها

الى مراكز نهارية دام ة .وسـ ـ ــيتم العمل على تنفيذ برنام الدم األسـ ـ ــري ل طفال وي اإلعاقة بحيث يتم

تقديم خدمة م تميية قا مة على الرعاية المؤس ـ ـس ـ ــية مما يتيح الم ال لمنح الفرص ـ ــة ل طفال وي اإلعاقة

المحتاجين للحماية والرعاية فرص ـ ــة الييم ب و أس ـ ــري مال م مما يعزز نما هم وتتطورهم من كافة النوا ي

النفسية واإلجتماعية والصحية والتعليمية والتدريبية.
-140

سـ ــيتم العمل على تنفيذ برنام التدخل المبكر الى األطفال وي الت خر النما ي بحيث يتم تدرية

مقدمي الرعاية من افراد األسـ ــر على برام وخدمات التروية الخاصـ ــة والمبكرة الكفيلة بتحفيز تطوير الطفل

على المهارات النما ية المختلفة بهدف تقليل الفروق ما أمكن بين ادا هم واداء أمثالهم  .والعمل على تعزيز
منظومة الحماية اإلجتماعية ل طفال وي اإلعاقة.
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ولهايات تخصـ ــيص الموارد البش ـ ـرية والتقنية لمراكز الرعاية البديلة تقوم و ازرة التنمية اإلجتماعية

بعقد إتفاقيات شـ ـ ـراء خدمات العاملين وعددها ( )5إتفاقيات يتم من خاللها شـ ـ ـراء خدمة  75مومف ويوجد
ش ـ ـ ـ ـ ـ ـراء خدمات ( )6جمييات لرعاية المنتفعين تخدم ما يقارب ( )135طفل .ويوجد كوادر بش ـ ـ ـ ـ ـ ـرية موثق

أعدادها وتخصصاتها وأسس تعيينها في دور الرعاية ل طفال لدى مديرية الموارد البشرية
-142

وتقوم و ازرة التنمي ــة اإلجتم ــاعي ــة بتنفي ــذ برام إع ــادة ال ــدم ل طف ــال م األم وصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرف ب ــدل

مخص ـص ــات رعاية بديلة ض ــمن تعليمات أس ــس الص ــرف المالي .ويتم لك ببرنام الرعاية البديلة تى لو

كـان الطفـل خـارج إطـار الزوجيـ بحيـث يتم تقييم عوامـل الخطورة وتم تقـديم الرعـايـة ل م لطفلهـا من خالل
قانون األ دا

-143

 /اإلطار الوطني لحماية األسرة.

تم تطوير الو ـدات المختص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اإلداريـة لـدى و ازرة التنميـة اإلجتمـاعيـة والتي تنفـذ برام الرعـايـة

األسـرية ضـمن التشـريعات الناممة والنه التشـاركي م ال هات الرسـمية والتطوعي المعنية  ،وكذلك العمل

بشكل مستمر على توفير و تخصيص موازنات .والعمل على ت هيل الكوادر العامل و تطوير أدل إجراءات

وأدل تدريبي  .وتسعى و ازرة التنمية إلنشاء و دة متخصص بالرعاية البديلة.
-144

وتعمل الو ازرة من خالل اإلدارة المتخص ـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـ ــة بالتقييم المس ـ ـ ـ ـ ـ ــتمر والفعال للبرام واإلجراءات

،والتش ـ ــارك بتطوير التش ـ ـريعات والتعليمات و تباع منه ية إدارة الحالة وفقا للمص ـ ــلح الفض ـ ــلى للطفل .من

خالل المتابعات الدورية للطفل لدى أس ـ ـ ـرت الراعية البديلة الموثق بد ارسـ ـ ــات إجتماعية ومخاطبات رسـ ـ ــمية

ورف تقرير دوري الى محكمة األ دا
الرعاية البديلة لدى محكمة اإل دا

.وعمل د ارس ـ ـ ـ ــة مس ـ ـ ـ ــت دات الطفل وأسـ ـ ـ ـ ـرت البديلة قبل تمديد قرار

.وتقوم كذلك ببناء عالقات مهنية م األس ــر ،ويتوفر رقم لإلبالغ عن

الحـاالت ،و جراءات تتعلق بخطـة إسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ـابـ فوريـ للحـالـ  .وتقوم الو ازرة بـالعمـل على تطوير نظـام تطبيق

هاتفي مرتب بالو ازرة واألسر الراعية البديلة.

 -11اإلع قة والصااااحة األساااا سااااية والرع ية االجتم عية (الموا  6و )3(18و23
و 24و 26و )3-1(27و)33
 1-11األطف ل ذوو اإلع قة
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ص ـ ـ ـ ــدر قانون قوق األش ـ ـ ـ ــخاص وي اإلعاقة رقم ( )20لس ـ ـ ـ ــنة  2017في العدد ( )5464من
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تضـ ـ ـ ــمنت أ كام المادة ( )2من قانون قوق األشـ ـ ـ ــخاص وي اإلعاقة رقم ( )20لسـ ـ ـ ــنة 2017

ال ريدة الرسمية بتاريخ ، 2017/6/1

م موعة من التعريفات التي تعكس النمو ج اإلجتماعي ومنها على سبيل المثال ال الحصر تعريع التمييز

على أس ـ ــاس اإلعاقة  ،الموافقة الحرة المس ـ ــتنيرة  ،الترتيبات التيس ـ ــرية المعقولة واألش ـ ــكال الميس ـ ـرة و مكانية

الوصـول والتصـميم الشـامل .كما تم إفراد مادة خاصـة لتعريع الشـخص وي اإلعاقة وفق ا كام المادة ()3

من كون التعريع يشـكل عماد القانون وركيزة أ كام وي تي التعريع منسـ ما م إتفاقية قوق األشـخاص
وي اإلعاقة وما تفرض ـ من التزامات ومبادئ عامة ومتفقا أيضــا م المباد ا ال وهرية المنصــوص عليها

في إتفاقية قوق الطفل.
-147

وت در اإلشـ ـ ــارة الى صـ ـ ــول األطفال وي اإلعاقة على التشـ ـ ــخيص والت مين الصـ ـ ــحي الم اني

والتعليم الدام  .و صـ ـ ـ ــول الطفال وي اإلعاقة على إعفاء من رسـ ـ ـ ــوم تصـ ـ ـ ـريح العمل لعامل غير اردني.

وكذلك يحص ــل األطفال وي اإلعاقة على إعفاء من الرس ــوم ال مركية على مركبة مخصـ ـصـ ـ ة ل ش ــخاص
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وي اإلعاقة .والحق في الحص ـ ـ ــول على التدرية والت هيل .وض ـ ـ ــمان قوق األطفال وي اإلعاقة وتطوير

قدراتهم وتنمية مهاراتهم وتعزيز دم هم ومشاركتهم في الم تم .
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وتم اصـدار نظام التدخل المبكر رقم  10لسـنة  2018والتعليمات الخاصـة بتنفيذ التدخل المبكر

اس ـ ــتنادا للنظام .وتوقي إ تفاقية م مؤسـ ـ ـس ـ ــة الملك الحس ـ ــين بتمويل من اليونيس ـ ــف لتطبيق برنام التدخل
المبكر يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتفيـد منـ  150طفـل .وتم تنفيـذ البرنـام التعليمي التـدريبي التـ هيلي ل طفـال وي اإلعـاقـة من

خالل  18مركز نهاري تعليمي منتشـ ـرة في جمي أرجاء المملكة يس ــتفيد من هذه الم اركز  710طفل وطفلة

من وي اإلعاقة الذهنية .يث انش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ت و ازرة التنمية ثال

و دات لخدمة التدخل المبكر في ثالثة مراكز

كومية .ومن خالل نظام التدخل المبكر والتعليمات الصـ ــادرة بمقتضـ ــاه سـ ــيتم ترخيص مراكز تدخل مبكر

للقطاع الخاص .
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ووش ـ ن محدودية البيانات المتا ة عن األطفال وي اإلعاقة لقد نفذت دا رة اإل ص ــاءات العامة

التعداد العام للسـ ـ ـ ــكان والمسـ ـ ـ ــاكن لعام  2015الذي بين عدد األشـ ـ ـ ــخاص وي اإلعاقة وتوزيعهم ال هرافي

وأنواع ودرجات اإلعاقة ،األمر الذي أدى وألول مرة في تاريخ األردن الى مهور إ صـاء رسـمي كشـف عن

أن نسـ ـ ــبة اإلعاقة (الصـ ـ ــعووات) تبلغ  %11.2ل فراد البالهين خمس سـ ـ ــنوات ف كثر ،األمر الذي يعني أن

ينما تفرغ دا رة اإل صــاءات من تعداد األطفال وي اإلعاقة دون ســن الخامســة ،قد تصــل نســبة اإلعاقة

الى مس ــتوى التقديرات العالمية المبينة في تقارير منظمة الص ــحة العالمية والبنك الدولي ،وي تي هذا التحول
في التعاطي م اإلعاقة في األردن بعد وقت طويل ملت التقديرات المعلنة لنسـ ـ ــبة اإلعاقة ال تت اوز %2

من م مل عدد السـكان .هذا وقد أشـارت إ صـا يات و ازرة التروية والتعليم للعام الد ارسـي  2019/2018الى

أن عــدد الطلبــة الملتحقين في المــدارس النظــاميــة بلغ  1.396.868طــالبــا وطــالبــة  ،وأن عــدد الطلبــة وي

اإلعـاقـة الـذين تقـدم لهم خـدمـات في و ازرة الترويـة والتعليم بلغ  21.859طـالبـا وطـالبـة لمختلف فئـات اإلعـاقة.
كما وتشـ ـ ـ ــير إ صـ ـ ـ ــا يات و ازرة التنمية اإلجتماعية لعام  2018أن عدد الطلبة وي اإلعاقة الذين تقدم لهم

خدمات في المراكز والمؤسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات التابعة لو ازرة التنمية اإلجتماعية والقطاع الخاص بلغ  5.835طالة

وطـالبـة  ،أي أن جمي من تقـدم لهم خـدمـات من الطلبـة وي اإلعـاقـة هو  27.694طـالـة وطـالبـة ،و يـث
أن

س ـ ـ ـ ــة الد ارس ـ ـ ـ ــات والتقديرات العالمية والمحلية يفترت أن تبلغ نس ـ ـ ـ ــبة الطلبة وي اإلعاقة  %10من

م موع الطلبـة  ،فـإن هـذه النتي ـة تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــير الى أن نسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـة من تقـدم لهم الخـدمـات من الطلبـة وي اإلعـاقـة

هي  ،%19.8أي أن أكثر من  %80من الطلبـة وي اإلعـاقـة ال تقـدم لهم أي نوع من أنواع الخـدمـات أو
البرام الترووية والتعليمية في المملكة.
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ووخصوص وض األطفال وي اإلعاقة في معظم الحاالت في صفوف خاصة ال تعزز إدماجهم

إال بصـ ــورة محدودة نظ ار لمحدودية التدابير المتخذة لتطوير التعليم ال ام  .نص قانون قوق األشـ ــخاص
وي اإلعاقة رقم  20لس ـ ــنة  2017بالمادة (/17أ) على أن  :يحظر اس ـ ــتبعاد الش ـ ــخص من أي مؤسـ ـ ـس ـ ــة

تعليمية على أساس اإلعاقة أو بسببها كما أكدت المادة /18ب من نفس القانون على قبول ودم األطفال
وي اإلعاقة في المؤسـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــات التعليمية ،وجاءت الفقرة (ه) من المادة ( )18من ات القانون بنص على

و ازرة التروية والتعليم بالتنس ـ ـ ـ ــيق م الم لس األعلى لحقوق األش ـ ـ ـ ــخاص وي اإلعاقة وضـ ـ ـ ـ ـ خطة وطنية

ش ــاملة لدم األش ــخاص وي اإلعاقة في المؤس ـس ــات التعليمية على أن يبدأ العمل على تنفيذها خالل مدة

ال تت اوز س ـ ــنة من تاريخ نفا ا كام القانون وال يت اوز إس ـ ــتكمال تنفيذها ( )10س ـ ــنوات  ،وتنفيذا لما ورد

في النصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوص القـانونيـة الم شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار اليهـا أعاله فقـد تم توقي مـذكرة تفـاهم مـا بين الم لس األعلى لحقوق

األشـ ـ ـ ـ ــخاص وي اإلعاقة وو ازرة التروية والتعليم للعمل على إعداد خطة عشـ ـ ـ ـ ـرية ل عل المدارس الحكومية

مدارس دام ة للطلبة من وي اإلعاقة .
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وجاءت المادة (/27ب) من قانون قوق األشخاص وي اإلعاقة رقم  20لسنة  2017لتنص على

مبــدأ عــام وجوهري بعــدم جواز إيــداع األشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخــاص وي اإلعــاقــة في دور الرعــايــة النهــاريــة أو اإليوا يــة دون
الحصـ ـ ـ ـ ـ ــول على موافقتهم الحرة المسـ ـ ـ ـ ـ ــتنيرة .كما تضـ ـ ـ ـ ـ ــمنت الفقرة (ج) من نفس المادة نصـ ـ ـ ـ ـ ــا لو ازرة التنمية

اإلجتماعية ووالتنسـ ـ ــيق م الم لس األعلى لحقوق األشـ ـ ــخاص وي اإلعاقة العمل على وض ـ ـ ـ خطة وطنية
شــاملة تتضــمن لوال وودا ل مر لية ودا مة لدور اإليواء الحكومية والخاصــة ،وتحويل ال هات غير الحكومية

اإليوا ية الخاصـ ـ ـ ــة باالشـ ـ ـ ــخاص وي اإلعاقة الى جهات نهارية دام ة ،على أن يبدأ تنفيذ هذه الخطة خالل

مدة ال تزيد على سنة وا دة من تاريخ نفا ها القانون وال يت اوز استكمالها مدة ( )10سنوات .
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واعتبر قانون قوق األشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخاص وي اإلعاقة لعام  2017أن يعد عنفا كل فعل أو إمتناع عن

فعل من ش ـ ن

رمان الشــخص و اإلعاقة من ق أو رية ما ،أو تقييد ممارســت ألي منهما أو المســاس

بتكامل ال ســدي أو إلحاق األ ى العقلي أو النفســي ب على أســاس اإلعاقة أو بســببها ،وعلى مبدأ تضــمين
قوقهن في القوانين والسياسات والخط والبرام لل هات والتخصيص المالي في الميزانيات.
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واس ـ ــت ابة لمنهاج عمل بي ين ص ـ ــدر نظام مراكز التدخل المبكر ل طفال وي اإلعاقة لس ـ ــنة 2017

يهـدف إلى دم هم في الم تم المحلي وأس ـ ـ ـ ـ ـ ــرهم وتقـدير إ تيـاجاتهم وتلبيتهـا من خالل البرام والخـدمات المعـدة
لهـذه الهـايـة وتزويـد اآلبـاء واألمهـات وغيرهم ممن يقومون على رعـايتهم بـالمعلومـات والمهـارات الخـاص ـ ـ ـ ـ ـ ــة بـإعـاقـة

أطفالهم وخفض الطاقة اإلسـ ـ ــتيعابية للمراكز اإليوا ية .وتقليل األعباء اإلقتصـ ـ ــادية المترتبة على رعايتهم ،خفض

معدالت اإلعاقة وتقليل الف وة بين السن العقلي للطفل ي اإلعاقة وسن الزمني.
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إتخـذ الم لس األعلى لحقوق األشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخـاص وي اإلعـاقـة عـدة تـدابير لمن التمييز وتعزيز قوق

الفتيات من وات اإلعاقة من خالل تنظيم ملة وطنية لتحريم وت ريم إســتئصــال األر ام للمعوقات هنيا

في أقاليم المملكة إس ــتهدفت ( )455أس ـرة من أهالي المعوقات هنيا ،تناول الموض ــوع من مختلف ال وانة

القانونية ،والصـ ـ ـ ـ ــحية ،والرأي الديني يث تم صـ ـ ـ ـ ــدورالفتوى الشـ ـ ـ ـ ــرعية من دا رة اإلفتاء العام بموجة قرار

رقم ( )2014/2( )194بتـاريخ  2014/1/9على:
الم تم ت اههن ،
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رمـة إ ازلـة أر ـام الفتيـات وات اإلعـاقـة ومسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤوليـة

وأما بشـ ن صـول الهالبية العظمى من األطفال وي اإلعاقة واألطفال الذين يعانون من صـعووات

في التعلم على دعم مناسـة ،فقد نصـت المادة ( )19من قانون األشـخاص وي اإلعاقة رقم  20ل ـس نة 2017

على قيام الم لس األعلى لحقوق األشـ ــخاص وي اإلعاقة بالتنسـ ــيق م و ازرة التروية والتعليم بوضـ ـ معايير
التش ـ ـ ــخيص الترووي ومعايير تطوير المناه وطرق تدريس ـ ـ ــها للطلبة وي اإلعاقة في المؤسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــات التعليمية

وتـدريـة الكوادر عليهـا وتـ هيلهم بموجبهـا  ،هـذا وقـد جـاءت المـادة ( )20من ات القـانون المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار اليـ أعاله

متضــمنة شــرط إجتياز التدرية لممارســة التشــخيص الترووي وتدريس األشــخاص وي اإلعاقة ب ســالية التروية

الخاصــة والحصــول على شــهادة معتمدة وتضــمن النص على تصــوية أوضــاع العاملين في م ال التشــخيص

الترووي والتروية الخاص ـ ـ ـ ـ ــة قبل نفا أ كام هذه القانون خالل مدة ال تت اوز س ـ ـ ـ ـ ــنتين من تاريخ نفا ه  .ونظ ار

ألهمية التدرية والت هيل للعاملين في م ال التشخيص الترووي وتدريس األشخاص وي اإلعاقة كمتخصصين
لتقديم الدعم للطلبة من وي اإلعاقة وتحقيقا للدم في المدارس فقد تضـ ـ ــمنت الخطة العش ـ ـ ـرية للتعليم الدام

والمنصـوص عليها في القانون محو ار متخصـصـا بالموارد البشـرية ووناء القدرات من خالل توفير كوادر بشـرية

مؤهلة تشــمل المعلمين واإلختصــاصــيين المســاندين عن طريق إعداد المعلمين وتدريبهم كذلك توفير أخصــا ين

مساندين في م ال النطق واللهة والعالج الوميفي والطبيعي .
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كما تض ـ ـ ــمن هذا المحور توفير معلمين مؤهلين للقيام بالتعليم الدام عن طريق إعادة النظر في

برام إعــداد المعلمين في ال ــامعــات وتــدريــة المعلمين على التعليم الــدام  ،واسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتحــدا
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المس ــاند وعدد من الوما ف في التخصـ ـص ــات المس ــاندة وض ــمان تاهيل وتدرية عدد من اإلختص ــاص ــيين

للقيام بعملية التقييم النفسي الترووي.
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لضـ ـ ـ ـ ــمان توفير تعليم دام ل طفال وي اإلعاقة وتنفيذا أل كام قانون قوق األشـ ـ ـ ـ ــخاص وي

اإلعاقة قامت و ازرة التروية على إعداد الخطة اإلسـ ـ ــتراتي ية الخماسـ ـ ــية التي وضـ ـ ــعتها الو ازرة والمنبثقة عن

الخطة العشرية ما بينها والم لس األعلى لحقوق األشخاص وي اإلعاقة ،والتي كانت أبرز بنودها بت هيز

مدارس مهي ة الستقبال الطلبة وي اإلعاقة.
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وقامت و ازرة التروية والتعليم بالتعاون والتنسـ ــيق م اليونيسـ ــيع على توفير خدمات التعليم الدامح

في  84مدرسـ ـ ــة  67مدرسـ ـ ــة في الم تمعات المضـ ـ ــيفة و 17في مخيمات الل وء في أقاليم المملكة والعمل
جاري على ت هيز خمسة مدارس نمو جية دام ة على مستوى األقاليم.
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وكذلك عملت و ازرة التروية والتعليم على تشــهيل العاملين في المدارس وفقا لإل تياجات المدرســية

والتخص ـ ـصـ ــات (التشـ ــكيالت المدرسـ ــية) في ضـ ــوء الموازنة المالية المخص ـ ـصـ ــة لو ازرة التروية والتعليم .وتم

تدرية م موعات من المهنيين بالتعاون م الشـركاء اإلسـتراتي يين للو ازرة مثل منظمة الميرسـي كور ليتمت
وي اإلعاقة بصـ ــورة فعالة بحقهم في تعليم دام

ا جودة ،علما ب ن التدرية يحتاج لنفقات مالية ال تتمكن

الو ازرة من تهطيتها .يث تم عقد خمس ورشــات تدريبية بالتعاون م مدروين كوريين بهدف التدرية لكييية

التعامل م الطلبة وي اإلعاقة السـ ـ ـ ــميية .وكذلك تم عقد دورة بالتعاون م منظمة اليونيسـ ـ ـ ــيع في م ال

التعليم الدام .
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واما فيما يتعلق بالتدابير الرامية إلى إدماج األطفال وي اإلعاقة في األنشـطة الترفيهية والثقافية.

ولض ـ ـ ـ ـ ـ ــمان هذا الحق فقد تم إبرام اتفاقية تعاون ما بين الم لس األعلى لحقوق األش ـ ـ ـ ـ ـ ــخاص وي اإلعاقة

ومتحف األطف ــال ته ــدف الى التوعي ــة بحقوق األشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخ ــاص وي اإلع ــاق ــة من خالل فتح أبواب المتحف

إلسـ ــتقبال جمي األطفال من وي اإلعاقة وأسـ ــرهم وجميياتهم لتعزيز ثقافة التقبل و ترام اإلختالف والتنوع

لدى رواد المتحف من األطفال وال قا لإلتفاقية فقد إس ـ ـ ــتمر متحف األطفال بفتح أبواب خالل ش ـ ـ ــهر ()12

من كل عام م انا ل طفال وي اإلعاقة وجميياتهم إ تفاال باليوم العالمي لإلعاقة  .وقد ص ـ ــادقت المملكة

على معاهدة مراكم لتيس ــير التفا الى المص ــنفات المنش ــورة لفا دة األش ــخاص المكفوفين أو معاقي البص ــر

أو وي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات وتم نشـ ـ ــرها في العدد ( )5503من ال ريدة الرسـ ـ ــمية في تاريخ

 2018/3/1إضـ ـ ـ ـ ـ ــافة الى قرار م لس الوزراء رقم ( )1305تاريخ  2018/10/1بالموافقة على إعتماد كل

من :الم لس األعلى لحقوق األش ــخاص وي اإلعاقة  ،دا رة المكتبة الوطنية  ،جميية الص ــداقة للمكفوفين
ك هات لمتابعة تنفيذ بنود معاهدة مراكم لتيسـ ـ ــير النفا الى المصـ ـ ــنفات ل شـ ـ ــخاص المكفوفين أو معاقي

البصـ ـ ـ ـ ــر أو وي إعاقات اخرى في قراءة المطبوعات بما في لك المصـ ـ ـ ـ ــنفات والمطبوعات ات الصـ ـ ـ ـ ــلة
بحقوق األطفال وتقوم و ازرة التنمية االجتماعية بمش ــاركة األطفال وي االعاقة في إ ياء المناس ــبات الدينية

والوطنية وفي اإل تفال ب سـبوع الطفل وي اإلعاقة واليوم العالمي لإلعاقة .واشـراكهم في الر الت الترفيهية

الى األماكن الســيا ية واألثرية .وكذلك في تعلم المهارات األكاديمية واإلجتماعية واإلدراكية و في األنشــطة
الرياضـ ـ ـ ـ ــية .ويشـ ـ ـ ـ ــارك جمي األطفال وي اإلعاقة للملتحقين في المراكز التابعة للو ازرة ليسـ ـ ـ ـ ــتفدو من هذه

األنشظة والفعاليات.
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ووخصـ ـ ـ ـ ــوص مكافحة الوصـ ـ ـ ـ ــم األجتماعي والتحامل الذي يعاني من االطفال وي االعاقة يقوم

الم لس األعلى لحقوق األشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخــاص وي اإلعــاقــة وتنفيــذا للــدور المنــاط بـ بموجــة أ كــام قــانون قوق
األشـ ـ ـ ــخاص وي اإلعاقة رقم ( )20لسـ ـ ـ ــنة  2017بتنفيذ سـ ـ ـ ــلسـ ـ ـ ــلة من الورش التعرييية ول قانون قوق
األشـ ـ ـ خاص وي اإلعاقة رقم  20لس ـ ــنة  2017لل هات الرس ـ ــمية وغير الرس ـ ــمية في أقاليم المملكة لهايات

التعريع بالقانون وتحديد األدوار والمس ــؤوليات بكل جهة لتنفيذ بنوده واتكيت التواص ــل م األش ــخاص وي
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اإلعاقة و مكانية الوصـ ـ ــول والترتيبات التيسـ ـ ــيرية المعقولة واألشـ ـ ــكال الميس ـ ـ ـرة و لك بهدف تعزيز الصـ ـ ــور

اإلي ـابيـة عن الطفـال والبـالهين من وي اإلعـاقـة  .يـث بلغ عـدد البرام التوعويـة خالل ـعام )53( 2018
برنام ا اسـ ــتفاد من ( )1129مشـ ــاركة ومشـ ــاركا ( )524كور  )605( ،من اإلنا

للعاملين في ال هات

الرسـمية وغير الرسـمية  .و يمانا من الم لس األعلى ب همية دور اإلعالم ووسـا ل التواصـل اإلجتماعي في

توعية الم تم بحقوق األشـ ـ ـ ـ ــخاص وي اإلعاقة بما في لك األطفال منهم وتسـ ـ ـ ـ ــلي الضـ ـ ـ ـ ـ وء على أبرز

التحــديــات واإلن ــازات التي تواجههم من أجــل تحقيق الــدم في الم تم فقــد قــام الم لس بتطوير محتوى
لمواق التواصـ ـ ـ ــل اإلجتماعي من خالل إعداد ونشـ ـ ـ ــر منشـ ـ ـ ــورات على مواق التواصـ ـ ـ ــل اإلجتماعي ما بين

بوس ــترات وانفوغرافك وأفالم وتهطية إخبارية يث تم تبني إس ــتراتي ية من يث المحتوى والمض ــمون مبنية
على النه الحقوقي  ،كمـا تم عقـد جلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات واريـة توعويـة في أقـاليم المملكـة الثال

بمشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاركـة ()230

مشارك ومشاركة تم خاللها تقديم عرت ول قانون قوق األشخاص وي اإلعاقة رقم ( )20لسنة 2017
وتقسـ ـ ـ ــيم المشـ ـ ـ ــاركين الى عدة م موعات للخروج بتوصـ ـ ـ ــيات ول عدد من المحاور ات الصـ ـ ـ ــلة بحقوق

األطفال من وي اإلعاقة وهي  :الصـ ـ ــحة  ،التعليم  ،للييم المسـ ـ ــتقل وودا ل اإليواء  ،إمكاينة الوصـ ـ ــول،

التشخيص  ،العنف .
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ووشـ ن التوصــية ول النظر في التصــديق على البروتوكول اإلختياري إلتفاقية قوق األشــخاص

وي اإلعاقة .فإن التصـ ـ ــديق على البروتكول االختياري ضـ ـ ــمن اجندة الم لس األعلى لحقوق األشـ ـ ــخاص

وي اإلعاقة ومحل للبحث والد ارســة  ،ولكون قانون قوق األشــخاص وي اإلعاقة رقم ( )20لســنة 2017

تضـمن آليات انتصـاف وطنية من أبرزها ل نة تكافؤ الفرص بموجة أ كام المادة ( )14إضـافة الى أ كام

المادة ( )48والتي نصـ ــت على الحبس أو الهرامة أو كلتا العقوويتين لكل من أرتكة أي شـ ــكل من أشـ ــكال
العنف المنصـ ـ ـ ـ ــوص عليها في الفقرة (أ) من المادة ( )30من القانون ومضـ ـ ـ ـ ــاعفة العقووة في ال التكرار

إضـ ــافة الى أ كام الفقرة (ب) من نفس المادة والمتعلقة بمعاقبة كل من يخالف الفقرة (ه) من المادة ()25

من هذا القانون ويرفض تشـ ــهيل شـ ــخص على أسـ ــاس اإلعاقة او بسـ ــببها  ،بهرامة ال تقل عن ثالثة آالف
دينار وال تزيد على خمس ـ ـ ـ ـ ــة آالف دينار  ،ووالتالي يش ـ ـ ـ ـ ــترط الل وء الى تلك اآلليات أعاله قبل إس ـ ـ ـ ـ ــتخدام

اآلليات الممنو ة بموجة البرتوكول اإلختياري.
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ويعمل الم لس األعلى لحقوق األشـخاص وي اإلعاقة ووالتنسـيق م ال هات ات العالقة على

تفعيل آليات االنتص ـ ــاف ال ديدة مثل ل نة تكافؤ الفرص المنص ـ ــوص عليها في المادة ( )14من قانون

األشـخاص وي اإلعاقة رقم ( )20لسـنة  2017قبل المصـادقة على البروتكول بإعتبار لك من المتطلبات

األساسية لتطبيق قانون قوق األشخاص وي اإلعاقة رقم ( )20لسنة .2017

 2-11الصحة والخدم ت الصحية
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تقوم الـدولـة األردنيـة بواجبهـا ووكـامـل طواقمهـا للعمـل على توفير كـل السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـل من أجـل أن يتمت

الطفل ب على مس ـ ــتوى ص ـ ــحي يمكن بلوغ  .يث عملت على خفض الوفيات بين األطفال .و س ـ ــة نتا

مس ـ ـ ــح الس ـ ـ ــكان والص ـ ـ ــحة األس ـ ـ ـرية  2018-2017فقد بلغ معدل وفيات ديثي الوالدة  11الة وفاة لكل

 1000مولود ي  ،ومعدل وفيات الرضـ ـ ـ ـ  17الة لكل  1000مولود ي ،ومعدل وفيات األطفال دون
الخامس ـ ــة  19الة لكل  1000مولود ي في فترة الس ـ ــنوات الخمس الس ـ ــابقة للمس ـ ــح .وهذا يش ـ ــير الى ان
والي  1من كل  50في األردن يموتون قبل بلوغهم سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن الخامسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،يث تحد

معظم االت الوفاة

( )%90في الســنة األولى من العمر و  %58في الشــهر األول من العمر .وتبين هذه الد ارســة أن معدالت
وفيات ديثي الوالدة والرضـ واألطفال دون سـن الخامسـة خالل الخمس سـنوات السـابقة لكل من مسـو ات
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الس ـ ــكان والص ـ ــحة األس ـ ـرية الس ـ ــبعة (من  1990الى  )2018-2017يث إنخفض معدل وفيات األطفال

دون سن الخامسة الى النصف خالل تلك الفترة من  39الى  19الة وفاة لكل  1000والدة ية .
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كما أن قانون األ وال الش ـ ــخص ـ ــية الزم األب أو المعيل بشـ ـ كل عام بنفقات عالج أطفال (المادة

 )194-192و لك لتحقيق مص ـ ــلحة الطفل في س ـ ــالمت من النا ية الص ـ ــحية ).وقد يصااال االمر الى الزام
الجه ت الرسااااامية بع ج الطفل ب لغ م بل

تصدره المحكمة الشرعية المختصة.
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ون اعتب ر لجنسااااايته او نه وذلك بموجب حكم قضااا ا ئي

تعتبر الرعاية الص ــحية التي تتلقاها األم خالل فترة الحمل وأثناء الوالدة مهمة لبقاء وس ــالمة كل

من األم والطفل .و بخصــوص الرعاية الصــحية قبل الوالدة أشــار مســح الســكان والصــحة األس ـرية -2017

 2018ان تلقت جمي السيدات تقريبا  %98الالتي أعمارهن  49 – 15سنة وولدن مولود ي في الخمس
سنوات السابقة للمسح رعاية صحية قبل الوالدة من قبل مقدم خدمة مختص أل د

والدة لهن ،يث قامت

 % 79من السـ ـ ـ ـ ــيدات بسـ ـ ـ ـ ــب زيارات أو أكثر من أجل الرعاية الصـ ـ ـ ـ ــحية قبل الوالدة .كما تم تقديم الرعاية
الصـ ـ ـ ـ ــحية بعد الوالدة بنسـ ـ ـ ـ ــبة  %83من االمهات و  %86من ديثي الوالدة تلقوا فحص طبي خالل أول

يومين بعد الوالدة.
-167

وتولي الحكومـة األردنيـة إهتمـامـا كبير في تطييم األطفـال ،يـث يعتبر التطييم العـالمي ل طفـال
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ويقوم البرنـ ــام الوطني للمطـ ــاعيم بتوفير كـ ــافـ ــة المطـ ــاعيم ل مي األطفـ ــال بهض النظر عن

للوقاية من األمرات الشا عة أم ار اسما لخفض وفيات الرض واألطفال.

جنس ـ ـ ــيتهم وجنس ـ ـ ــهم .يث بلهت نس ـ ـ ــبة األطفال المطعمين الموجودين على أرت المملكة . %98وولهت

نس ـ ـ ـ ـ ــبة المطعمين من طلبة المدارس  .%99واش ـ ـ ـ ـ ــارت إ ص ـ ـ ـ ـ ــاءات و ازرة الص ـ ـ ـ ـ ــحة الى ان عدد األطفال

المصابين بمرت من إنطالق البرنام والمس لين لدى و ازرة الصحة بلغ ثالثين طفال.
-169

وتقوم و ازرة الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـة بعقـد البرام التثقيييـة والتوعويـة يـث ن ـف ذت في العـام  2017في مختلف

مدراس المملكة ( )6751محاضـ ـرة اسـ ــتفاد منها ( )204635طالبة وطالة و خالل العام )5815( 2018

محاضرة استفاد منها ( )185097طالبة وطالة .وخالل العام الدراسي  2019سوف يتم اعطاء محاضرات
بالبرام التالية  :الصـ ـ ـ ـ ـ ــحة النفسـ ـ ـ ـ ـ ــية  ،التنمر والعنف المدرسـ ـ ـ ـ ـ ــي ،مخاطر التدخين والمخدرات ،التهيرات

الفسـيولوجية  ،التهدية السـليمة  ،التسـمم الهذا ي  ،النظافة الشـخصـية و الصـحة السـنية .وتتطل الو ازرة لرف

الوعي الص ــحي لدى  30%من طلبة المدارس الحكومية والخاص ــة تى نهاية العام  .2022وأش ــارت و ازرة
الص ـ ـ ـ ـ ـ ــحة الى أن اإلعتماد ال وطني للمدارس الص ـ ـ ـ ـ ـ ــحية والقيمة المس ـ ـ ـ ـ ـ ــتهدفة هي ( )550مدرس ـ ـ ـ ـ ـ ــة تى

نهاية  2022فقد تم إعتماد ( )300مدرسـ ـ ــة تى نهاية عام  2017والعمل جاري لشـ ـ ــمول ( )250مدرسـ ـ ــة

أخرى بواق ( )50مدرسة سنويا في المستوى البرونزي.
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وولهت نســبة األطفال الذين أعمارهم  23 – 12شــه ار تهطية جمي المطاعيم األســاســية  %93من

األطفال مطعوم الس ــل ( )BCGوتم تطييم  %88ض ــد الحص ــبة  .وكانت نس ــبة التهطية لل رعة األولى من

التطييم الثالثي ( )IPV-HIB-DPTعالية  .%93و %88من الطفال الذين أعمارهم  23-12ش ـ ـ ــه ار الذين

أمهاتهم أردنيات تلقوا جمي المطاعيم األسـاسـية مقارنة م  %76من األطفال الذين أمهاتهم سـوريات و%75

من األطفال الذين أمهاتهم من جنسيات أخرى.
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على الرغم من تشـاب نسـبة إنتشـار الحمى تقريبا سـة جنسـية األم ( )%14 - %13فإن أنماط

العالج تختلف .فقد تم طلة اإلسـتشـارة أو العالج بنسـبة  %62من الطفال الذين أمهاتهم سـوريات  ،مقارنة

م  %69من األطفال الذين أمهاتهم أردنيات و  %71من األطفال الذين من جنسـ ـ ـ ــيات أخرى .كما كانت
األمهات السوريات هن أقل إفادة عن اعطاء أطفالهن المضادرات الحيوية ( %36مقابل )%49- %40
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 3-11صحة المراهقين
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وأما بخصــوص التوصــية ول صــحة المراهقين ونموهم فإن و ازرة الصــحة تقدم خدمات للمرأة في

ســن اإلن اب منها رعاية الحمل ورعاية النفاس وخدمات ما بعد اإلجهات وخدمات تنظيم األسـرة والمشــورة

والعنف المبني على النوع اإلجتماعي وخدمات ص ـ ــحة المرأة في األزمات و دارة االت اإلغتص ـ ــاب .وتبلغ
نسبة إنفاق ميزانية و ازرة الصحة على األطفال بما يعادل  %35من الموازنة السنوية.
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هذا ووتـاريخ  2019/4/28صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ر يس الوزراء أن آن اآلوان للخروج بخطـة زمينـة واضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحة

لمظلة الت مين الصـ ـ ـ ــحي الشـ ـ ـ ــامل لهير المؤمنين لتكون نسـ ـ ـ ــبة التهطية بالت مين الصـ ـ ـ ــحي  %100وهو ما

يتماشـ ـ ـ ـ ــى م الخطة الوطنية الشـ ـ ـ ـ ــاملة لحقوق اإلنسـ ـ ـ ـ ــان ل عوام ( )2025-2016هذا ويتم تقديم خدمات

الت مين الصـحي لالجا السـوري كما هو الحال ل ردني وفي ال ترتة رسـوم على لك تكون ضـمن قا مة

رسوم رمزية.
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وتقوم و ازرة التروية والتعليم بإدراج مفاليم التثقيع في م ال الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحة ال نسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية واإلن ابية في

المناه المدرسية .رغم وجود تحديات م تميية في إطار األنماط المرفوضة م تمييا وخصوصا في آليات
طر ها .إال أن تم تناول مفاليم الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحة اإلن ابية في أكثر من موضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ إعتمادا على النتاجات العامة
والخاصة للمبا ث الحاضنة لهذه المفاليم على سبيل المثال :

مبحث التروية اإلس ـ ـ ــالمية :تم تناول تنظيم النس ـ ـ ــل وتحديده وأ كام الرض ـ ـ ــاع في اإلس ـ ـ ــالم

وكذلك قوق المرأة وواجباتها في اإلسالم وهو ما ورد في الثقافة اإلسالمية للصف الثاني عشر.

مبحث ال هرافيا :تم تناول الزيادة الس ــكانية في العص ــر الحديث واآلثار الس ــلبية للزيادة

السـ ــكانية الكبيرة وطرق التحكم في النمو المرتف  ،والتعريع بالتركية العمري والنوعي وأسـ ــباب
الزيادة السكانية في األردن في الصف السادس.

وفي الصـ ــف السـ ــاب تم التعريع بالتوزي السـ ــكاني في العالم وخصـ ــا ص السـ ــكان في

الدول المتقدمة والدول النامية ،والتطرق لبعض المؤشـرات الديمهرافية مثل معدل وفيات الرضـ ،
ومعدل الخص ـ ــووة ،وتركية الس ـ ــكان وأثره في التركية االقتص ـ ــادي واآلثار المترتبة على الزيادة

السـكانية ومشـاكل الفقر والبطالة ،كما تم اإلشـارة الى مفهوم السـياسـات السـكانية وال هود الدولية

في م ال السكان وكذلك اإلشارة الى الفرصة السكانية

وفي الص ــف الحادي عش ــر تم تناول العديد من المواض ــي الس ــكانية بش ــكل متخص ــص

من خالل التعريع بمصــادر البيانات الديمهرافية والتعريع بالنظريات والســياســات الســكانية ومن

ض ــمنها تناول مفهوم الفرص ــة الس ــكانية ،كما تم تناول خص ــا ص الس ــكان من مثل عوامل النمو

السـ ــكاني وأثره في قوة الدولة وكذلك الح م السـ ــكاني واله رة والتركية العمري والنوعي وأثره في
قوة الدولة.

مبحث التروية الوطنية والمدنية :تناول عدد من المفاليم الفرعية من خالل و دة األسرة

والم تم وتناولت األسـ ـ ـ ـرة األردنية والم تم األردني وتم التعرف على مفهوم األسـ ـ ـ ـرة وأنماطها
وخصا صها والوما ف التي تقوم بها األسرة .للصف السادس

تم تنـ ــاول مفهوم التهير اإل جتمـ ــاعي والمفـ ــاليم الفرعيـ ــة من يـ ــث المفهوم والعوامـ ــل

والمشــكالت والمعوقات .وفي مبحث العلوم فقد تم طر و دة عن النمو والوراثة والعوامل المؤثرة

في نمو اإلنسان وم ار ل النمو وخصا صها للصف الساب
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في الصف الخامس تم تناول مفهوم الوراثة وأهميت .
في الصــف الثامن تم تناول علم الوراثة وتوار الصــفات في اإلنســان .مبحث العلوم

الحياتية  :تم تناول أجهزة جسـ ـ ــم اإلنسـ ـ ــان ومن ضـ ـ ــمنها ال هاز التناسـ ـ ــلي والتعريع بالم ار ل

العمرية وخصا ص كل مر لة من الم ار ل العمرية في الصف التاس ،

الصف العاشر تم تناول وراثة الصفات وتطبيقات علم الوراثة.
الصف الثاني عشر وتم تناول وراثة الصفات والتكاثر عند اإلنسان
-175

وتســتخدم مناه و ازرة التروية والتعليم الد ارســية مفهوم من الحمل ولكن يتم اســتخدام مفهوم تنظيم

الحمل الذي تم إدراج في أكثر من موضـ ـ انسـ ـ اما م البناء المعرفي للمواد الد ارس ــية الحاض ــنة يث تم

تناول في مبحث ال هرافيا للصــف الســادس تحت باب اآلثار الســلبية للزيادة الســكانية الكبيرة وطرق التحكم

في النمو المرتف  ،وكذلك تم تناول في الصـ ـ ـ ــف السـ ـ ـ ــاب عند التطرق لبعض المؤش ـ ـ ـ ـرات الديمهرافية مثل:

معدل وفيات الرض ـ ـ  ،ومعدل الخصـ ــووة ،وتركية السـ ــكان وأثره في التركية االقتصـ ــادي ،واالثار المترتبة

على الزيادة السكانية ومشاكل الفقر والبطالة .كما تم اإلشارة إلى مفهوم السياسات السكانية وال هود الدولية
في م ال الســكان وكذلك اإلشــارة الى الفرصــة الســكانية .وهو ما تم تناول في الصــف الحادي عشــر بشــكل

أكثر عمقا.
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وفيما يتعلق باألمرات المنقولة جنس ــيا فقد تم تناولها في مبحث العلوم للص ــف الس ــاب وكذلك تم

تناول األمرات الوراثية والختان والعقم وس ـ ــرطان عنق الر م ووعض الس ـ ــلوكات المتعلقة بال هاز التناس ـ ــلي
في مبحث ا لعلوم الحياتية للصـ ــف التاس ـ ـ إضـ ــافة إلى تناول تنظيم النسـ ــل بشـ ــكل واس ـ ـ في مبحث العلوم
الحياتية للصـف الثاني ع ـش ر .ويتم التثقيع من خالل مندووين من و ازرة الصـحة لطلبة و ازرة التروية والتعليم

عن مواجهة العنف والرعاية الصحية.
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وتم وضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ البرام التلفزيونيــة المختص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ل طفــال ول التوعيــة بمخــاطر التــدخين واإلدمــان

والتحرش واألمرات ال نسية ورعاية المواهة من ال هات المعنية ومواجهة العنف والتنمر المدرسي وتعديل

الثقافة العامة .وت در اإلشارة لدور المساجد وو ازرة التروية والتعليم بالتثقيع ول خطورة ومحا ير العالقات
ال نسية بين األطفال وعدد المحاضرات التوعوية وأماكنها

 4-11اإل دة وفيرو
-178

نقص المن عة البشرية

تم في  2018-2017مسـ ــح السـ ــكان والصـ ــحة األس ـ ـرية جم معلومات عن المعرفة واإلت اهات

المتعلقة بقيروس نقص المناعة المكتس ــبة  /اإليدز وأنواع أخرى من األمرات المنقولة جنس ــيا من الس ــيدات

والرجال على د س ـواء  ،كما تم في المســح جم بيانات عن إنتشــار األمرات المنقولة جنســيا بين الرجال
الدرسـ ــة فإن
المتزوجين .ويتم توفير الت مين الصـ ــحي الحكومي الشـ ــامل ل طفال مصـ ــابي اإليدز .و سـ ــة ا
نســبة الســيدات الالتي ســبق لهن الزواج والالتي أعمارهن  19-15الذين ســمعوا اإليدز  .%88.8وقد بلهت

نســبة الرجال الذين أعمارهم  19-15الذين ســمعوا بفيروس نقص المناعة أو اإليدز  . %82.1فيما بلهت
نســبة الســيدات الالتي ســبق لهن الزواج والالتي اعمارهن  49-15الذين ســمعوا بفيروس نقص المناعة أو

اإليدز  .%94.5وكانت نسـ ـ ـ ـ ـ ــبة الرجال الذين اعمارهم  49-15الذين سـ ـ ـ ـ ـ ــمعوا بفيروس نقص المناعة أو
اإليدز %89.1
-179

و سـ ــة ات الد ارسـ ــة فإن نسـ ــبة السـ ــيدات الالتي سـ ــبق لهن الزواج الالتي اعمارهن 19 - 15

سـ ـ ـ ــنة والالتي لديهن معرفة وسـ ـ ـ ــا ل الوقاية من (االيدز) و لك باسـ ـ ـ ــتعمال الواقي الذكري وقت المعاش ـ ـ ـ ـرة

GE.21-02051

37

CRC/C/JOR/6

الزوجية  . % 42.6وولهت نسـ ـ ـ ــبة الرجال الذين أعماهم  19 - 15سـ ـ ـ ــنة والذين لديهم معرفة وسـ ـ ـ ــا ل

الوقاية من (اإليدز) و لك بإســتعمال الواقي الذكري وقت المعاشـرة  . %46.3وأشــارت دا رة اإل صــاءات

العامة الى أن نس ـ ــبة السـ ـ ـ يدات الالتي س ـ ــبق لهن الزواج الالتي أعمارهن  49 - 15س ـ ــنة والالتي لديهن

معرفة وس ــا ل الوقاية من (اإليدز) و لك بإس ــتعمال الواقي الذكري وقت المعاشـ ـرة الزوجية . %51.6فيما

بلهت نس ــبة الرجال الذين أعماهم  49 - 15س ــنة والذين لديهم معرفة وس ــا ل الوقاية من (اإليدز) و لك

بإستعمال الواقي الذكري وقت المعاشرة %54.1
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وأكدت دا رة اإل ص ـ ــاءات العامة الى أن نس ـ ــبة الس ـ ــيدات الالتي س ـ ــبق لهن وأعمارهن 49-15

والالتي يعرفن عن امكــانيــة انتقــال فيروس اإليــدز من األم إلى الطفــل أثنــاء الحمــل  ،وأثنــاء الوالدة  ،عن

طريق الرضـاعة الطبييية  .%50.0وولهت نسـبة السـيدات الالتي سـبق لهن وأعمارهن  19-15والالتي يعرفن

عن إمكـانيـة انتقـال فيروس اإليـدز من األم إلى الطفـل أثنـاء الحمـل  ،وأثنـاء الوالدة  ،عن طريق الرضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعـة

الطبييية  .%40.4فيما بلهت نســبة الرجال الذين اعمارهم  49-15والذين يعرفون عن غمكانية إنتقال فيروس

اإليدز من األم إلى الطفل أثناء الحمل  ،وأثناء الوالدة  ،عن طريق الرضـ ـ ــاعة الطبييية  .%47.8وولهت نسـ ـ ــبة
الرجــال الــذين اعمــارهم  19-15والــذين يعرفون عن إمكــانيــة إنتقــال فيروس اإليــدز من األم إلى الطفــل أثنــاء

الحمل ،وأثناء الوالدة ،عن طريق الرضاعة الطبييية %30.5

 5-11المستوى المحيشي
-181

فيما يتعلق بتوصـ ـ ـ ـ ـ ــية الل نة بش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن مس ـ ـ ـ ـ ـ ـ لة فقر األطفال الحكومة على توفير الدعم النقدي

الحكومي ل سـ ـ ــر الفقيرة وتم العمل على جملة اإلجراءات التي تقوم بها لدعم األسـ ـ ــر الفقيرة الدعم الموج

لمادتي الوقود والخبز ولتوجي الدعم لمس ـ ــتحقي وخاص ـ ــة األطفال المحتاجين فقد إتخذت الحكومة قرار ب ن

يتم ص ــرف الدعم الموج ل طفال ل م الحاض ــنة ألوالدها و لك في االت اإلنفص ــال والطالق ووجود نزاع
قض ـ ـ ــا ي بينهما وتقوم المحاكم الش ـ ـ ــرعية بتوفير بيانات األس ـ ـ ــر واألطفال لل هات المالية كما تقوم المحاكم

الشرعية بتطوير قواعد البيانات لديها والخاصة بحصر الحاالت وتس يلها وتصنفيها .
-182

وتم ت ســيس مؤسـســة إدارة وتنمية أموال األيتام عام  1972كمؤسـســة رســمية عامة ات إســتقالل

مـالي و داري غـايتهـا المحـافظـة على أموال األيتـام وتنميتهـا بكـافـة وجوه اإلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتثمـار يـث تودع المحـاكم
وال هات ات العالقة أموال األيتام النقدية في المؤس ـســة ليتم إســتثمارها وتنميتها من خالل أوج اإلســتثمار

المتعددة وتم تطوير على التشـري

الخاص بالمؤسـسـة وصـدر قانون جديد لها في العام  2002ويسـتفيد من

خدمات المؤسسة األطفال األيتام تى بلوغهم سن الرشد يث يتسلمون أموالهم وأروا ها عند ذ .كما يمكن

ل طفال اإلســتفادة من أموالهم وأروا ها إل تياجاتهم من تعليم وعالج ونفقات مختلفة عند الحاجة بقرار من
المحكمة ووواسطة األوصياء عليهم .

-183

يث بلغ إجمالي األطفال األيتام نهاية عام  2018المسـتفيدين من خدمة المؤسـسـة أكثر من 64

الف طفل ووإجمالي ودا

يزيد على  175مليون دينار أردني إس ـ ـ ــتحق وولهت نس ـ ـ ــبة األروا

الموزعة على ودا األيتام % 4.3

عام 2017

-184

وللمؤسـ ـ ـسـ ـ ــة إنتشـ ـ ــار في مختلف مناطق المملكة يث بلغ عدد الفروع لها في نهاية عام 2017

-185

وأيضـ ــا تم إنشـ ــاء صـ ــندوق تسـ ــليع النفقة عام  2015وهو صـ ــندوق مسـ ــتقل من النا ية اإلدارية

ثماني عشرة مكتبا

والمالية ورص ـ ـ ـ ـ ـ ــدت أول ميزانية ل عام  2016وتش ـ ـ ـ ـ ـ ــكل م لس االدارة الخاص ب و تم إن از المتطلبات

إطار نوعيا و قيقيا
ا
التاسـ ــيسـ ــية للصـ ــندوق وودأ بتسـ ــليع النفقة لل هات المسـ ــتفيدة من أ كام  .وهو يشـ ــكل
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لحماية قوق الطفل و فع كيان  .وودأ عملية تسـ ـ ــليع النفقة عام . 2018وولغ اجمالي المبالغ المصـ ـ ــروفة

من تاريخ  2018/2/1ولهاية  365.286( 2019/4/30الف دينار اردني)
-186

تقدم للصــندوق  749أس ـرة وكان عدد األطفال المصــروف لهم النفقة لهاية شــهر  2019 /4من

-187

وتبلغ موازنة الصـ ـ ـ ــندوق السـ ـ ـ ــنوية تقترب من المليوني دينار ويقدم الخدمة في المقر الر يس في

خالل الصندوق  490طفلة  447طفل .

عمـان ومكـاتـة فرعيـة في المحـافظـات بلغ عـددهـا ـاليـا  4مكـاتـة موزعـة على األقـاليم الثال

 .كمـا يقـدم

الص ــندوق خدمة تس ــليم النفقات من خالل بطاقة إلكترونية (بطاقة العون) دون الحاجة لمراجعة الص ــندوق
لتسـ ـ ــلم األموال وسـ ـ ــيتم تعيين ضـ ـ ــباط إرتباط في جمي محافظات المملكة من خالل المحاكم الشـ ـ ــرعية م

الصندوق.
-188

ومن اإلن ازات المهمة تم إص ـ ـ ـ ـ ــدار بطاقة األس ـ ـ ـ ـ ـرة اإللكترونية لتمكين المحكوم لهم في المحاكم

الشـ ـ ـ ـ ـ ــرعية من إسـ ـ ـ ـ ـ ــتيفاء المبالغ المحكوم بها وخاصـ ـ ـ ـ ـ ــة نفقات األطفال والتعليم و لك من خالل أجهزة

الصراف اآللي ونقاط البي المباشر دون الحاجة الى المراجعة المتكررة للمحاكم وأقسام التنفيذ
-189

تم اص ــدار  21ألف بطاقة الى عام  .2019وتهطي من يث مواق اإلص ــدار ما نس ــبت % 70

من الكثافة الس ـ ــكانية ويتم تس ـ ــلم نفقات محكوم بها من خاللها ووواق مليون ونص ـ ــف المليون دينار ش ـ ــهريا
والخدمة مفعلة من خاللها سواء داخل االردن وخارج .

 -12التعليم واألنشطة الترفيهية والثق فية (الموا  28و 29و 30و)31
 1-12التعليم ،بم يشمل التدريب والتوجيه المهنيين
-190

تبـذل الـدولـة األردنيـة جهـدا في اإلهتمـام بقضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــايـا التعليم وجودتـ  .من خالل العمـل على مراجعة

وتطوير المناه لتش ـ ــمل المفاليم العالمية المتنوعة مثل قوق اإلنس ـ ــان وال ندرة والمس ـ ــاواة وأهداف التنمية
المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـدا ـم ة وتوفير الكوادر المؤهلـة .وتوفير البيئـة اآلمنـة للتعليم و دمـاج التكنولوجيـا ومشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاركـة الم تم

المحلي ،يث تم إنشـ ـ ـ ـ ـ ــاء و دة جودة التعليم والمسـ ـ ـ ـ ـ ــا لة كما تم العمل على تطوير المناه والوقوف عند

التحديات التي تواج تقدم م ال التعليم منها الحد من التس ـ ـ ــرب من المدارس .م اإلهتمام بالفئات الهش ـ ـ ــة
واألكثر عرض ـ ـ ـ ــة لإلنتهاك وخص ـ ـ ـ ــوص ـ ـ ـ ــا األطفال في المناطق النا ية واألطفال والفتيات من وات اإلعاقة

والالجئين .وضـ ــمن برنام تعزيز ثقافة المتسـ ـروين قامت و ازرة التروية والتعليم بإفتتا ( )150مركز لتعزيز

الثقافة للمتس ـ ـ ـروين في مختلف مناطق المملكة بالتعاون م الشـ ـ ــركاء (مؤس ـ ـ ـسـ ـ ــة كويسـ ـ ــت سـ ـ ــكوب للتنمية

اإلجتمـاعيـة ،وهيئـة اإلغـاثـة الـدوليـة) والتحق بهـذه المراكز مـا يقـارب ال ( )4009دارس ودارس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة .بهـدف
المسـاهمة في توفير التعليم لل مي  .وتنمية وتطوير الم تم من خالل إكسـاب الملتحقين بالبرنام مهارات

الحياة األس ـ ــاس ـ ــية والض ـ ــرورية .ورف المس ـ ــتوى الثقافي والعلمي لدى الدارس ـ ــين .ومدة البرنام ( )24ش ـ ــه ار

يدرســها الطالة على ( )3لقات مدة كل منها ( )8شــهور ،ويســتهدف هذا البرنام فئة األطفال المتسـروين

من المدارس من الذكور من عمر ( )18-13سنة ومن اإلنا
-191

من عمر ( )20-13سنة.

بخصـ ـ ـ ـ ــوص التدرية والتوجي تقوم و ازرة التروية والتعليم بعقد برام تدريبية متخص ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــة لكافة

الكوادر العاملة بالو ازرة .وتنعكس مخرجات الدورات التدريبية بشـ ــكل إي ابي على طبيعة الخدمات والبرام

المقدمة لالطفال وي اإلعاقة.
-192

ويتمت جمي األطفال على أرت المملكة ووص ـ ـ ــورة متس ـ ـ ــاوية على متابعة ياتهم التعليمية دون

أي تمييز .ويستفيد منها الالجئون والمهاجرون وملتمسو الل وء.
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 %95من األطفال الذين أعمارهم  59 – 36شـ ـ ــه ار ويييشـ ـ ــون م أمهاتهم تم إش ـ ـ ـراكهم من قبل

أفراد األسـرة البالهين في أروعة أنشـ طة أو أكثر تعزز التعلم وافســتعداد المدرســي .بلغ متوسـ عدد األنشــطة
التي شــارك فيها أفراد األس ـرة الكبار م األطفال  8.8بالتركيز على مشــاركة الوالدين  ،كان  %32فق من
األطفال قد ش ـ ــاركوا في أروعة أنش ـ ــطة تعليمية مبكرة أو أكثر م آبا هم  ،في ين أن  %78منهم ش ـ ــاركوا

في أروعة أنشطة على األقل م أمهاتهم.
-194

والحكومة مس ـ ـ ــتمرة في العمل على تحس ـ ـ ــين الوص ـ ـ ــول إلى التعليم وتحس ـ ـ ــين جودت والعمل على

تحقيق الهدف الراب من أهداف التنمية المس ـ ــتدامة وتحقيق مقاص ـ ــده .وكذلك العمل على التوس ـ ـ في تعليم

الطفولة المبكرة .واإلس ـ ـ ـ ــتمرار في دعم ووناء قدرات المعلمين و خض ـ ـ ـ ــاعهم على مدار العام لبرام تدريبية
متعددة ومتنوعة ضمن خط تدريبية .

1-1-12

أهداف التعليم
-195

ووخص ــوص توص ــية الل نة ول تعميم المناه التعليمية غير القا مة على الص ــور النمطية تقوم

التروية والتعليم في م ال مفاليم التســامح والســالم والييم المشــترك كا د المحاور الر يســة في بناء مبحثي

التروية اإل جتماعية والوطنية والتروية الوطنية والمدنية للصـ ـ ـ ــفوف من األول ولهاية الصـ ـ ـ ــف العاشـ ـ ـ ــر ،وهذه
المفاليم مضـ ـ ــمنة بشـ ـ ــكل كاف في هذه المبا ث بإعتبارها البيئة األكثر مال مة لدم هذه المفاليم ضـ ـ ــمن

البنـاء المعرفي التراكمي للمبحـث .ك ـما تم تنـاول هـذه المفـاليم في مبحثي اللهـة العرويـة والترويـة اإلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالميـة
بمواض مختلفة وضمن السياق العام لعدد من المواضي .

مسـ ــح السـ ــكان والصـ ــحة األس ـ ـرية  2018-2017أن  %13من األطفال الذين أعمارهم

-196

وتظهر نتا

-197

وتقوم سـ ــياسـ ــات و ازرة التروية والتعليم في م ال (الطفولة المبكرة ) 6-5سـ ــنوات ريات األطفال

أوال:

ا إللتح ق والتوسع

-198

مر لة ريات األطفال ومدتها سنتان على األكثر مر لة من م ار ل التعليم الرسمي غير اإللزامي

ا ني :

جو ة الخدمة

 59-36شه ار الذين يييشون م أمهاتهم ملتحقين في برنام منظم للتعليم في مر لة الطفولة المبكرة.
على النحو التالي:

في األردن وتنشا الو ازرة ريات األطفال في دود امكانياتها وفق خطة مر لية.

-199

وتقوم الو ازرة بالعمل على تهيئة الطفل و تشــمل ال وانة الشــخصــية وال ســمية والعقلية والرو ية

والوجدانية ،لتكوين العادات الص ـ ـ ـ ـ ــحية الس ـ ـ ـ ـ ــليمة وتنمية العالقات اإلجتماعية وتعزيز اإلت اهات اإلي ابية

و ة الحياة المدرس ـ ــية .وتقوم الو ازرة من خالل المنهاج الوطني التفاعلي لمر لة ريات األطفال من خالل
تقييم وثيقة اإلطار العام لنتاجات التعلم العامة والخاصـ ــة لمناه ريات األطفال ( )6-4سـ ــنوات  /للمركز

الوطني للمناه لعام  .2018ويتم العمل اليا على إعداد أدوات تقييم فردية لطفل الروض ـ ــة بالتنس ـ ــيق م

المركز الوطني للمنــاه وهي في الم ار ــل األخيرة .وتم إقرار معــايير إعتمــاد ريــات األطفــال بــالتعــاون م

الم لس الوطني لعام  2018وس ـ ـ ـ ـ ــيتم خالل عام  2019إعداد الدليل اإلرش ـ ـ ـ ـ ــادي للمعايير .وتتم بش ـ ـ ـ ـ ــكل

مستمر مراجعة تعليمات ريات األطفال الحكومية والخاصة.
-200

التحديات والتوصيات عن التعليم:
1-200

40

موا مة التشريعات التعليمية م إتفاقية قوق الطفل.

GE.21-02051

CRC/C/JOR/6

2-200

قلة الموارد البش ـ ـ ـ ـ ـ ـرية والمالية لتوفير خدمات تعليمية ات جودة عالية ودام ة .رف

3-200

الحاجة الماسـة لتفعيل ق التعليم للطلبة وي اإلعاقة وفقا لقانون قوق األشـخاص

4-200

الحـاجـة المـاس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة لتفعيـل نظـام المتـابعـة والتقييم والمـا لـة للعمليـة التعليميـة الـدام ـة

مخصصات التعليم يث انها  %6من الموازنة العامة
وي اإلعاقة رقم  20لسنة 2017

التعلمية.

-201

5-200

تهيير النظرة الم تميية لبيئة التعليم لتكون مكان جا ب واإلرتقاء بمهنة التعليم.

6-200

عدم توفر التدرية وتطوير القدرات للمعلمين ديثي االلتحاق بالعمل.

مؤشرات ريات األطفال للعام الدراسي :2018/2017
كومية

المر لة/ريات األطفال KG1

خاصة

عدد األطفال

24,173

30

عدد الريات

1628

5

المر لة/ريات األطفال KG2

خاصة

عدد األطفال

66,819

36,936

عدد الريات

3770

1791

كومية

ريات األطفال
في ال مييات

الم موع الكلي

نسة االلتحاق

0

1064

25,262

% 14،2

0

68

1699

المدارس المسا ية

ري ـ ــات األطف ـ ــال
في ال مييات

الم موع الكلي

نسة االلتحاق

1547

1625

103,754

% 62،2

59

91

5585

المدارس المسا ية
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نسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـة ريـات األطفـال المحققـة لمعـايير ال ودة لريـات األطفـال الحكوميـة  KG2في ال ـانبين

-203

نسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبــة معلمي ريــات األطفــال الــذين تلقوا تــدريبــا نوعيــا على ب ارم الطفولــة المبكرة في العــام

الفني واإلداري  %93للعام  2017/2016ونستهدف الوصول إلى  %98في العام . 2022

( %92 )2017وتس ـ ــتهدف الوص ـ ــول إلى  %98في العام ( .)2022ويبلغ العدد الكلي المؤثث من ريات
األطفال ( )1500شـ ـ ــيبة روضـ ـ ــة .والعمل جاري على إسـ ـ ــتالم أثا

لـ ( )400شيبة لعام .2019/2018

ريات األطفال من المنحة المشـ ـ ــتركة

 -13تدابير الحم ية الخ صااااة (الموا  22و 30و 32و 33و 35و 36و(37ب)) (-
و)40-38
 1-13األطف ل ملتمسو اللجوء واألطف ل ال جئون
-204

ووخصــوص توصــية الل نة ول تنفيذ برام محددة لتحســين األوضــاع المييشــية أطفال الالجئين

السـ ـ ـ ــوريين عمل الم لس الوطني على إعداد تقرير أ وال األسـ ـ ـ ـرة وأخر ل سـ ـ ـ ــر الالجئة الذي يقدم األرقام

والنســة عن جمي ال وانة وهذا بنهاية العام  2018والتي يمكن اإلســتفادة من في الخط واإلســتراتي يات

والخدمات ب مي الم االت التي تخص الطفل.
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ووحس ـ ـ ـ ــة إ ص ـ ـ ـ ــا يات اليونس ـ ـ ـ ــيع بلغ عدد األطفال من الالجئيين الس ـ ـ ـ ــوريين والذين في عمر

المدرسـ ـ ــة عام ( 235,616 )2018طفل  ،أما عدد األطفال الملتحقين في التعليم الرسـ ـ ــمي هو 151,696
طفل ،التحق منهم  134,121في التعليم النظامي و 17,575طفل في التعليم غير النظامي.

-206

أطلقت و ازرة التروية والتعليم الخطة اإلس ـ ـ ـ ـ ــتراتي ية ( )2022-2018يث توفر المملكة لمواطني

الدول األخرى المل

وفرص الوصـ ـ ــول الى التعليم ل مي األطفال على إختالف المسـ ـ ــتويات .وهذا قد أدى

الى ض ـ ـ ـ ــهوط ها لة على نظام التعليم .ويزداد هذا التحدي تعقيدا بس ـ ـ ـ ــبة األزمة الس ـ ـ ـ ــورية يث سـ ـ ـ ـ ـ لت

المفوضــية الســامية لشــؤون الالجئين تى تموز  )661.114( 2017الجئا ســوريا في األردن  ،إضــافة الى

أكثر من مليون سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوري يقيمون في األردن .ومن بين الالجئين المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لين  ،هنـاك تقريبـا ( )%16دون

الرابعــة من العمر  ،وتتراو أعمــار ( )%22منهم مــا بين ( 5و )11عــامــا ،و( )%14مــا بين ( 12و)17

عاما .وقد أدى التدفق الها ل ألطفال الالجئين السـ ــوريين الى الهرف الصـ ــيية الى المزيد من الضـ ــهوط في
التعليم  ،واكتظاظ الهرف الص ـ ــيية  ،وتقليص مدة الحص ـ ــة الص ـ ــيية في بعض المدارس الحكومية (بسـ ـ بة

زيادة عدد المدارس والتي عددها  204مدارس مسا ية تم إستحداثها لالجئين ووذلك تعمل بنظام الفترتين).
-207

التزمت الحكومة األردنية بزيادة وص ـ ــول الالجئين الس ـ ــوريين أثناء فترة تنفيذ الخطة اإلس ـ ــتراتي ية

. 2022-2018وفيما يتعلق بالمسـ ـ ـ ـ ـ ــتويات التعليمية  ،تعد الفتيات السـ ـ ـ ـ ـ ـ وريات األكثر رمانا في المر لة
الثانوية .يث بلهت نسـ ــبة معدل اإللتحاق اإلجمالي للسـ ــوريات في التعليم األسـ ــاسـ ــي  %38.1وفي التعليم

الثانوي  .%12.2ويتشارك األردنيون والالجئون األطفال السوريون م انية التعليم والزاميت .
-208

وولهت نسـ ـ ـ ـ ــبة اإللتحاق في التعليم للعام  2015 – 2014بواق  1.553.353شـ ـ ـ ـ ــكلت نسـ ـ ـ ـ ــبة

السـ ـ ـ ـ ــورين  %.44.3بواق  125.924في التعليم األسـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ــي .وفي التعليم الثانوي وصـ ـ ـ ـ ــل الم موع الى

 207.809بلهت نس ـ ــبة الس ـ ــوريين منها  %11.50بواق  .4.563وولهت النس ـ ــبة للعام 2016 – 2015
بواق  1.594.545كانت نس ـ ـ ــبة الس ـ ـ ــوريين  %36.70بواق  107.912في التعليم األس ـ ـ ــاس ـ ـ ــي و 5.407

بنسبة  13.50في التعليم الثانوي.
-209

وفي ضـ ــوء قدوم عدد من الالجئين السـ ــوريين إلى األردن ومن أجل ضـ ــمان قهم في الحصـ ــول

على التعليم تم إتخا اإلجراءات التالية:
-1

تم توفير كافة الس ـ ـ ـ ــبل والتس ـ ـ ـ ــهيالت إلس ـ ـ ـ ــتقبال الطلبة الس ـ ـ ـ ــوريين وقبولهم في مدارس

-2

تم فتح مدارس إلس ــتقبال الطلبة من الالجئين الس ــوريين في المخيمات (مخيم الزعتري،

-3

تم تحويل عدد من المدارس لنظام الفترتين و لك إلســتيعاب جمي الطلبة الســوريين من

المملكة كافة داخل وخارج المخيمات بما يتناسة م أعمارهم رغم عدم توفر أي وثا ق يحملونها.

ومري ية الفهود ،واألزرق) لت مين قهم .يث تم إفتتا  52مدرسة في مخيم الزعتري ومري ة الفهود.
هم في سن الدراسة.
-4

ت مين الحاجات الض ــرورية ( قا ة مدرس ــية ،زي مدرس ــي ،قرطاس ــية ،وكتة مدرس ــية،

إعفــاء الطلبــة السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوريين من التبرعــات المــدرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــة) للطلبــة الالجئين من خالل التعــاون م المنظمــات
وال مييات الدولية والمحلية.
-5

تدرية المعلمين في مدارس الفترة الثانية الخاص ـ ــة بالس ـ ــوريين ومدارس المخيمات على

كييية التعامل م الطلبة في االت األزمات والطوارئ من خالل برنام الدعم النفسي.
-210

و تقدم األونروا تعليما أس ـ ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ـ ــيا ألكثر من  115,000طالة وطالبة في  172مدرس ـ ـ ـ ـ ــة تابعة

ل ونروا .ويتقدم الطلبة في الص ــفوف الراب والثامن والعاش ــر إلمتحانات ض ــب جودة وطنية في المواض ــي

الر يسية – اللهة العروية واللهة اإلن ليزية والعلوم والرياضيات.
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وفي عام  2014قامت دا رة قاضـي القضـاة على إسـتحدا

مكتبين للمحكمة الشـرعية في مخيمي

الزعتري واألزرق لتقديم خدمات قضا ية الالجئين وخاصة معامالت توثيق الزواج والنسة والمواليد ومكاتة

ل

وال المدنية وضـ ــب الزواج المبكر وغير الموثق .وتم كذلك إسـ ــتحدا

هذين المخيمين لتقديم اإلرشاد األسري والزواجي والمساعدة القانونية .

مكتبين لإلصـ ــال األسـ ــري في

وقامت المحاكم الشرعية بإعتماد معايير خاصة بتعيين األوصياء على األطفال غير المصحووين

و لك مراعاة لظروفهم وت كيدا للحماية من أي إستهالل قد يتعرضوا ل .
-212

وفي عام  2018تم إن از ما م موع  4225قض ـ ـ ـ ـ ـ ــية أس ـ ـ ـ ـ ـ ـرية داخل مخيمي الزعتري واألزرق

لالجئين السوريين  2913.قضية لدى مكتة المفرق و  1312قضية لدى مكتة األزرق.

 2-13القض ء على عمل االطف ل
-213

إن األردن يسـ ــعى الى ماية األطفال من اإلسـ ــتهالل اإلقتصـ ــادي ،و لك تماشـ ــيا م التشـ ـريعات

والســياســات الوطنية واإلتفاقيات الدولية المصــادق عليها ،قامت و ازرة العمل بإنشــاء قســم عمل األطفال في

العام  ،1999والذي من خالل يتم القيام بالعديد من اإلجراءات للحد من عمل األطفال بشـ ـ ــكل عام وأس ـ ـ ـوأ
أش ــكال بش ــكل خاص من خالل تس ـري وتيرة العمل على الحد من عمل األطفال من خالل مفتش ــي العمل

والـذين يعتبرون الـذراع التنفيـذي للو ازرة  ،في العـام  2016تم تعين  23ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب إرتبـاط لعمـل األطفـال من

مفتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي العمـل من كـافـة مـديريـات العمـل في جمي أنحـاء المملكـة والـذين يقومون من خالل تطبيق أ كـام

قانون العمل األردني رقم  8لس ـ ـ ــنة  1996وتعديالت فيما يتعلق بعمل األطفال والتنس ـ ـ ــيق م كافة ال هات
ات العالقة في جمي المحافظات.

-214

ان القانون األردني يحظر عمل األطفال في المنازل سـ ـ ـ ـ ـ ـواء بالنسـ ـ ـ ـ ـ ــبة للطفل العامل األردني أو

المهـاجر وال يتم إسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتقـدام أي عـام ـلة منزل للعمـل بـاألردن إال إ ا ت ـاوزت  20من العمر  ،قـد يحصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
االت تدخل األردن اقل من السـن القانوني ب وازات سـفر مزوره وعند اكتشـافها يتم التعامل معها كضـحايا

ات ار بالبشـر وتقديم كاف البرام والخدمات الالزمة لها وتسـهيل عودتها الى بالدها ،وفي ال ثبوت طفل

تعمل في إطار العمل المنزلي يعاقة صـا ة العمل ويتم سـحة الطفل العامل وتحويل الحالة الى ال هات

القضا ية المختصة.
-215

وتقوم و ازرة العمل بالت كد من اإللتزام ب كام قانون العمل األردني رقم  8لســنة  1996وتعديالت

من خالل تكثيع الرقابة وتنفيذ الزيارات التفتيش ـ ـ ـ ـ ــية الدورية اليومي وتنفيذ الحمالت التفتيش ـ ـ ـ ـ ــية المس ـ ـ ـ ـ ــتمرة

والخاصة على القطاعات األكثر تشهيال ل طفال.
مؤشرات الزي رات التفتيشية 2018-2014
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اإلجراء القانوني

السنوات

عدد الزيارات

عدد األ دا األردنيين

عدد األ دا غير
األردنيين (السوريين)

نصح وارشاد

انذار باإلغالق

مخالفة

2014

1862

887

414

335

799

285

2015

1442

1273

450

275

440

576

2016

8621

1112

367

100

852

1210

2017

6337

285

134

154

318

381

2018

8213

723

137

432

627

666
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ل

دا

كما تسـ ـ ـ ـ ــعى و ازرة العمل جاهدة مراقبة مدى تطبيق قا مة األعمال الخطرة والمض ـ ـ ـ ـ ـرة بالصـ ـ ـ ـ ــحة

والتي صــدرت عن معالي وزير العمل .وتم إطالق دليل الســالمة والصــحة المهنية لعمل األطفال

في العـام  ،2018بـالتعـاون م منظمـة العمـل الـدوليـة يـث يهـدف هـذا الـدليـل إلى إتبـاع سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـل تفتيم ات
جودة عـاليـة وفعـالـة على عمـل األطفـال ،ورف مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى الوعي العـام ول أهميـة مكـافحـة عمـل األطفـال،

وتنظيم عمليات التفتيم على عمل األطفال باإلس ــتناد إلى آلية واض ــحة ،و لت كيد على ماية األطفال من
األعمال الخطرة.

-217

ويتم تحويل أي ال يتعرت فيها األطفال لإلسـ ـ ــتهالل في العمل المنزلي الى الو دة المختصـ ـ ــة

لهايات إ سـ ـ ـ ـ ــتكمال إجراءات التحقيق و التها للمدعي العام المختص وقد تم تطوير منظومة تشـ ـ ـ ـ ـرييي في

األردن بتش ــديد العقووة على كل من يس ــتهل األطفال بعقووة تص ــل إلى إش ــهال ش ــاق لمده عش ــر س ــنوات،
وقامت الو ازرة مؤخ ار برف كفاءة عدد من مفتش ـ ـ ـ ـ ـ ــي العمل ول آلية ماية األطفال من اإلس ـ ـ ـ ـ ـ ــتهالل وآلية

التعامل معها بالتعاون م مركز العدل لإلستشارات القانونية.
-218

وتتم مراجعة وتعديل التشريعات الوطنية ات العالقة بعمل األطفال للمساهمة في ماية األطفال

من اإلسـ ـ ـ ـ ـ ــتهالل اإلقتصـ ـ ـ ـ ـ ــادي ،وأ د

التعديالت التي قامت بها الو ازرة في العام  2008إلهاء إسـ ـ ـ ـ ـ ــتثناء

العـاملين في الز ارعـة من أ كـام قـانون العمـل األردني رقم  8لسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـة  1996وتعـديـل اله ارمـة التي تق على
ص ـ ــا ة العمل جراء مخالفت إل كام القانون من تش ـ ــهيل اإل دا

يث تم رف الهرامة لتص ـ ــبح من 300

دينـار الى  500دينـار وتضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعف في ـال التكرار ،وفي العـام  2011تم تعـديـل قرار معـالي وزير العمـل
الخاص بقا مة األعمال الخطرة والص ـ ـ ـ ــادر بموجة المادة ( )74من قانون العمل وقد تمت إعادة ص ـ ـ ـ ــياغة

هذا القرار بصــورة جديدة إعتمدت على تقســيم األعمال المحظور العمل فيها تبعا لنوع الخطورة التي ينطوي

عليها العمل ل

دا

الذين أتموا  16من عمرهم ،والمش ـ ــاركة في الل ان المتعلقة م ال هات ات العالقة

في إقت ار تعديل التشريعات.
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ويتم سـ ـ ــحة وعادة ت هيل األطفال العاملين ومسـ ـ ــاعدة أسـ ـ ــرهم من خالل تنفيذ مشـ ـ ــروع الحد من

عمل األطفال المدرج ضــمن موازنة و ازرة العمل والبالغ قيمت  300000دينار ،يث تم إنشــاء مركز الدعم

االجتمـاعي الـذي أنش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ في العـام  ،2008يـث يعتبر الـذراع التنفيـذي لو ازرة العمـل والصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـدوق األردني

الهاشمي ،ويهدف المركز إلى:
المختلفة.

أ-

سـ ـ ـ ــحة األطفال من سـ ـ ـ ــوق العمل وعادة ت هيلهم وتمكينهم و لحاقهم بالفرص التعليمية

ب-

توفير كافة الخدمات والبرام التعليمي والمهنية والتوعوية ل طفال وأسرهم.

ت-

م سسة نظام إ الة وطني للخدمات والبرام والمؤسسات المختلفة.

-

رف وعي األطفـال العـاملين والمتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـروين وأسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرهم بـ هميـة التعليم والتعلم والمخـاطر

المترتبة على عمل األطفال.
ج-
-

44

تنفيذ البرام التعليمية(التعليم النظامي والتعليم غير الرسمي.
القيام ببرنام االرشاد والدعم النفس.

خ-

تنفيذ برنام بناء القدرات والترفي .

د-

تقديم برنام الخدمات المييشية المتكاملة.
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ويهطي المركز مناطق عمان الشــرقية في محافظة العاصــمة عمان باإلضــافة الى بعض األ ياء

في محافظة الزرقاء والرص ـ ـ ـ ــيفة وقد وص ـ ـ ـ ــل م موع من اس ـ ـ ـ ــتفاد من كافة خدمات وورام المركز المختلفة

لعــام  )21754( 2017مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتفيــد من األطفــال واألهـالي والم تمعــات المحليــة وفي العــام  2018بلغ عـدد
المس ـ ـ ـ ـ ــتفيدين ( ,)14215وقد وص ـ ـ ـ ـ ــلت إعداد المس ـ ـ ـ ـ ـ لين في البرام التعليمية لعام  )2179( 2017وفي

العام  )950( 2018من األطفال المتسروين العاملين وغير العاملين.
-221

ويســتهدف المركز كل األطفال بهض النظر عن جنســياتهم أو دينهم أو عرقهم أو جنســهم يث

تم خدمة  1121من ال نسـ ــية األردنية و 888من ال نسـ ــية السـ ــورية و 44من ال نسـ ــية الفلسـ ــطينية و126

من جنسيات اخرى.
-222

وفي العام  2017تم س ــحة  95طفل عامل من س ــوق العمل بش ــكل كامل من أص ــل  244الة

عمل مقابل س ـ ــحة  100جليس ـ ــة منزل من أص ـ ــل  145من اإلنا  ،وقام بحماية  561طفل كر و 931

أنثى من خطر من خطر الدخول الى سوق العمل وجميعهم من األطفال المتسروين.
-223

في العام  2018تم ســحة  120طفل عامل من ســوق العمل بشــكل كامل من أصــل  200الة

عمل مقابل سـ ــحة  50جليسـ ــة منزل من أصـ ــل  70من اإلنا  .وقام بحماية  662من خطر الدخول الى
س ـ ـ ـ ـ ــوق العمل وجميعهم من األطفال المتسـ ـ ـ ـ ـ ـروين ،تم خدمة  500طفل من ال نس ـ ـ ـ ـ ــية األردنية و 400من
ال نسية السورية و 90من ال نسيات العراقية والفلسطينية أيضا.

-224

تقوم الو ازرة بتطوير قدرات العاملين من خالل الت هيل والتدرية المسـ ـ ــتمرين لمفتشـ ـ ــي العمل على

مواض ــي تقنيات المقابلة واإلتص ــال الخاص ــة باأل دا  ،وطرق تحديد أش ــكال عملهم ومخاطر بيئة العمل،

بــالتعـ اون م كــافــة ال هــات ات العالقــة الــدوليــة والوطنيــة وولغ عــدد الــدورات التــدريبيــة وورش العمــل على

النحو التالي:

العام

عدد الدورات التدريبية وورش العمل

2014

22

2015

15

2016

19

2017

5

2018

6
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تقوم و ازرة العمل بتطوير اإلستراتي يات وخط العمل الوطنية للحد من عمل األطفال في األردن

وأهمها بناء إطار وطني لمكافحة عمل األطفال بالتعاون م الم لس الوطني لشـ ــؤون األس ـ ـرة ،تشـ ــارك في

كافة ال هات ات الصلة ،وي ري العمل اليا على إقت ار تعديل لمعال ة التحديات،
-226

وتم إنش ـ ـ ــاء نظام الرص ـ ـ ــد الوطني لعمل األطفال والذي يرو بين الثالثة و ازرات المعنية في تنفيذ

اإلطـار الوطني (و ازرة العمـل ،و ازرة التنميـة اإلجتمـاعيـة ،و ازرة الترويـة والتعليم) وتم في العـام  2018اإلنتهـاء
من إجراء التعــديالت على النظــام بــدعم من منظمــة العمــل الــدوليــة ،وتم عقــد دورات تــدريبيــة على النظــام

إسـ ــتهدفت مفتشـ ــي العمل ومراقبي سـ ــلوك األ دا

ومومفي و ازرة التروية والتعليم ،و باإلضـ ــافة إلى إنشـ ــاء

موق وطني الكتروني WWW.CHILDLABOR.GOV.JO

-227

وتم البدء بإ الة األطفال العاملين ضـ ـ ـ ـ ـ ــمن نظام الرو اإللكتروني بين و ازرة التنمية وو ازرة العمل

بالتعاون م منظمة العمل الدولية ،وتس ـ ــمية ض ـ ــاب إرتباط من مديرية التطوير المؤسـ ـ ـس ـ ــي وتدرية ()16

مومف .وكذلك تم تحليل وض ـ ـ س ـ ـري ألوضـ ــاع العاملين في منطقة مخيم الزعتري ،البتراء ،القويسـ ــمة،
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في الفترة الواقعة بين كانون األول لعام  2017و تى نيسـان لعام  2018م الشـركاء (و ازرة العمل ،التروية

والتعليم  ،األمن العام ،والم لس الوطني لشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤون األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة).وتم إعداد دليل لمراقبي السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلوك والعاملين

اإلجتماعيين بهدف تزويدهم بالمعلومات األساسية ول مكافحة عمل األطفال وآليات التعامل معهم.
-228

وتقوم الو ازرة بإعداد الد ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات والبحو والتقارير الخاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بعمل األطفال و لك بالتعاون م

-229

وتم إعداد مش ـ ـ ـ ـ ـ ــروع نظام ماية الطفل العامل خالفا للتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريعات والذي يقوم على نه العدالة

ال هات الوطنية والدولية الداعمة .وتم إصدار نتا

المسح الوطني الشامل في . 2016/8

اإلصال ية بتوفير م موعة من ضواب اإل الة والحماية بحيث تتفق م تحقيق المصلحة الفضلى للطفل

 3-13أطف ل الشوارع
-230

ال يوجد في األردن ما يس ـ ــمى اطفال الش ـ ـوارع .وانما هناك أطفال يمتهنون التس ـ ــول وتتعامل معهم
وقسم مكافحة التسول في و ازرة التنمية اإلجتماعية بإتخا اإلجراءات وفق أ كام القانون.

إدارة شرطة األ دا

ويتم إص ـ ـ ـ ـ ـ ــطحــابهم إ ا كــانوا محتــاجين للحمــايــة والرعــايــة ،و جراء التــدخالت اإلجتمــاعيــة الالزمــة والل وء إلى
القض ـ ـ ـ ــاء كحل أخير لإل تفاظ بهم لدى دور الحماية والرعاية و س ـ ـ ـ ــة ما ورد في المادة رقم  33من قانون

األ دا رقم  32لسنة 2014م والتي ددت الحاالت التي يكون بها الحد محتاجا للحماية والرعاية

 4-13بيع األطف ل واالتج ر بهم واالتط فهم
ووخصـ ــوص ال هود لتنفيذ قانون من االت ار بالبشـ ــر رقم  9لسـ ــنة  2009تنفيذا فعاال ،ومال قة

المت رين باألطفال بص ـ ــورة فعالة و دانتهم .لقد تم إقرار مش ـ ــروع معدل لقانون من اإلت ار بالبش ـ ــر من قبل

ر اســة الوزراء تمهيدا إلق ارره وفق القنوات الدســتورية  ،ومن أبرز مالمح القانون المعدل هو إضــافة فصــل
خاص للحماية  ،بحيث تكفل ال هات المختص ـ ـ ــة ماية الم ني عليهم والمتض ـ ـ ــررين وس ـ ـ ــالمتهم النفس ـ ـ ــية

وال سـ ــدية وعتماد المنه وفقا لمصـ ــلحة الطفل الفضـ ــلى ،كما تم تشـ ــديد العقووات إ ا وقعت ال ريمة على

طفل أو على أنثى بحيث أص ــبحت جناية وعقووتها الحبس س ــب س ــنوات والهرامة ال تقل عن خمس ــة آآلف

دينار .كما ويشمل بمشروع القانون النص على مسؤولية األشخاص اإلعتبارين.
-231

كما تم التوسـ في تعريع اإلسـتهالل بحيث أصـبح يشـمل أيضـا اإلسـتهالل ال نسـي والتسـول  .كما

أفرت مسـ ـ ـ ـ ــودة اإلسـ ـ ـ ـ ــترات ية الوطنية وخطة العمل لمكافحة اإلت ار بالبشـ ـ ـ ـ ــر من قبل ر اسـ ـ ـ ـ ــة الوزراء مطل

عام  ،2019وتضـ ـ ـ ـ ـ ــمنت محاور الوقاية و الحماية والمال قة القضـ ـ ـ ـ ـ ــا ية والتعاون الدولي .و نبثق عن محور
الحماية أهدافا إس ــترات ية وفرعية عديدة  ،يعد أبرزها توفير مس ــاعدة و ماية متخصـ ـص ــة ل طفال من الم ني

عليهم والمتضررين من ج ار م اإلت ار بالبشر ،و لك عن طريق تنفيذ العديد من األنشطة وأبرزها تنظيم دورات
تدريبية لتوفير اإلستشارات المتخصصة ل طفال من الم ني عليهم والمتضررين من ج ار م اإلت ار بالبشر.

-232
-233

وتستهدف اإلستراتي ية مالت زيادة الوعي لكافة فئات الم تم وال سيما الفئات المستضعفة.
تم اس ــتحدا

جهاز تنفيذي للنظر في قض ــايا وج ار م اإلت ار باألش ــخاص في مديرية األمن العام

(و دة مكافحة اإلت ار بالبشر) ومن أهدافها:
•

رسـ ــم السـ ــياسـ ــة العامة لمن اإلت ار بالبشـ ــر ووضـ ـ الخط الالزمة لتنفيذها واإلشـ ـراف على

•

مراجعة التش ـ ـ ـ ـريعات ات العالقة بمن اإلت ار بالبشـ ـ ـ ــر وتقديم المقتر ات والتوصـ ـ ـ ــيات

تطبيقها.

الالزمة بش نها.
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•

التنســيق بين جمي ال هات الرســمية وغير الرســمية المعنية بمن ج ار م اإلت ار بالبشــر،

بما في لك ما يلزم من إجراءات لتيسـ ـ ـ ـ ـ ــير عودة الم ني عليهم والمتضـ ـ ـ ـ ـ ــررين من هذه

ال ار م الى أوطانهم أو أي دولة أخرى يختارونها وتوافق على إستقبالهم.
•

إصدار دليل وطني يتضمن اإلرشادات والمواد التثقييية ات الصلة بعملها ونشره.

•

نش ـ ــر الوعي لدى أرواب العمل والمتعاملين بإس ـ ــتقدام العمال والمس ـ ــتخدمين ول األمور

المتعلقــة بمن اإل ت ــار بــالبشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر من خالل عقــد المؤتمرات والنــدوات والبرام التــدريبيــة
والتثقييية وغير لك من الوسا ل .

•

دراسة التقارير الدولية واإلقليمية والمحلية المتعلقة بمن اإلت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار بالبشر ،وتخا اإلجراءات

•

س مية لتنفيذ برام التعافي ال سـدي والنفسـي
التعاون م جمي ال هات الرسـمية وغير الر ـ

والتدابير الالزمة بش نها .

واإلجتماعي الالزمة للم ني عليهم والمتضـ ـ ــررين من ج ار م اإلت ار بالبشـ ـ ــر واإلش ـ ـ ـراف

على إيوا هم في أماكن منش ة أو معتمدة لهذه الهاية .

-234

•

تشكيل ل نة فرعية وا دة أو أكثر بهدف مساعدة الل نة للقيام بمهامها وتقديم التوصيات لها.

•

أي مهام ات عالقة بعملها يعرضها عليها ر يس الل نة.

هناك إجراءات مطبقة لمال قة مرتكبي ج ار م اإلت ار بالبشر قضا يا وقانونيا .وتخا أشد اإلجراءات

-235

تم تشــديد العقووات في مشــروع تعديل القانون على مرتكبي ج ار م اإلت ار بالبشــر وخاصــة متى

-236

وفيما أدناه عدد اللقاءات والورش والدورات التدريبية والمحاض ـرات التوعوية من قبل مديرية األمن

ما كان الضحية طفال أو إمرأة

العام من عام ()2018 - 2014
اللقاءات

64

ورش العمل والدورات

118

المحاضرات

393

عدد مومفي إنفا القانون المشاركون

1423
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أعداد اإل صا يات من قبل و دة مكافحة اإلت ار بالبشر من عام (: )2018 - 2014

العام

قضايا االت ار بالبشر

2014

 56قضية

2015

 28قضية

2016

 31قضية

2017

 23قضية

2018

 20قضية

-238

وتشـ ـ ــير اإل صـ ـ ــا يات لدى مديرية األمن العام عدم وجود اي أطفال في جمي القضـ ـ ــايا التي تم

التعامل معها.
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تبنت و دة اإلت ار بالبشـ ـ ــر التابعة لمديرية األمن العام في عملها المحاور الريسـ ـ ــية الواردة في المادة

-240

محور الوقاية:

الثانية من بروتوكول باليرمو والتي أكدت عليها اإلستراتي ية الوطنية لمن اإلت ار بالبشر على النحو التالي:

والذي يهـدف إلى تثقيع الم تم المحلي بمخـاطر هذه ال ريمـة وتنميـة قدرات العـاملين

في جهات إنفا القانون ونشـ ــر الوعي ،عن طريق إعطاء المحاض ـ ـرات والورش التدريبية لمومفي

إنفا القانون ومنظمات الم تم المدني.
-241

محور الحماية:
يتم تقديم خدمات ومس ــاعدات للض ــحايا بالتنس ــيق م ال هات الحكومية وغير الحكومية ومنها

غيواء الضحية بالتعاون م و ازرة التنمية اإلجتماعية وتوفير الرعاية الصحية والمساعدة القانونية.
-242

محور المال قة القضا ية:
تقوم الو دة بإس ـ ـ ـ ــتقبال الش ـ ـ ـ ــكاوى والتحقيق في القض ـ ـ ـ ــايا والش ـ ـ ـ ــبهات ال نا ية المتعلقة

ب ريمة اإلت ار بالبشر و الة ال ناة إلى المحاكم المختصة إلجراء المقتضى القانوني .
-243

محور تبادل الشراكات المحلية واإلقليمية والدولية :
تقوم الو دة بتعزيز قنوات اإلتص ــال م المؤسـ ـس ــات الحكومية وغير الحكومية الوطنية

واإلقليمية والدولية
-244

يتم إيداع األطفال الض ـ ـ ـ ــحايا في دور الحماية وتوفير كافة الخدمات والبرام الرعا ية والص ـ ـ ـ ــحية

-245

في نهاية عام  2016تم افتتا قسـ ــم األطفال المسـ ــتهلين جنسـ ــيا عبر االنترنت لدى إدارة ماية

والتعليمية والدم اإلجتماعي بإعتبارهم محت ون للحماية والرعاية.

األسـ ـ ـ ـرة/مديرية األمن العام .ويقوم قسـ ـ ـ ــم األطفال المسـ ـ ـ ــتهلين جنسـ ـ ـ ــيا عبر اإلنترنت بالتعامل م قضـ ـ ـ ــايا
اإلســتهالل ال نســي ل طفال من خالل اإلنترنت سـواءا وتشــمل ايضــا على تداول الصــور اإلبا ية ل طفال

واإلستهالل واإلبتزاز ال نسي والتنمر اإللكتروني
-246

ترتب قــاعــدة ا لبيــانــات لــدى القسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم م قــاعــدة البيــانــات الموجودة لــدى إدارة الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرطــة الــدوليــة

(اإلنتروول) الموجودة في مدينة ليون في فرنسـا ويكون شـراكة وتنسـيق مسـتمر معهم في هذا الشـان .ويعتبر

قســم األطفال المســتهلين جنســيا هو أ د وكاالت إنفا القانون في م ال ال ريمة اإللكترونية التي تســتهدف
األطفال وهو جهة رس ـ ـ ــمية معتمدة لدى جمي ش ـ ـ ــبكات التواص ـ ـ ــل اإلجتماعي الدولية ويتم التواص ـ ـ ــل معهم

بإستمرار من أجل الحد من ال ار م اإللكترونية التي تستهدف األطفال
-247

يقوم القس ـ ـ ـ ــم بالتوعية بمخاطر إس ـ ـ ـ ــتخدام اإلنترنت من قبل األطفال والطرق المثلى لحمايتهم من

العرت لإلستهالل

قضايا اإلستهالل ال نسي ل طفال عبر اإلنترنت

عدد األدلة الرقمية في قضايا اإلعتداءات ال نسية
التي فحصت من خالل القسم

84

125

-248

تحرص إدارة ماية األس ـرة على ال انة التوعوي لما لهذا ال انة من أثر للحد من العنف الواق

على األطفال وخاصــة ال ار م ال نســية يث بلغ عدد المحاض ـرات التوعوية لالعوام  2019 – 2015وفقا

لما يلي:
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السنة

عدد المحاضرات

2015

 333محاضرة عدد المستفيدين منها 16650

2016

 20ملة يستفيد منها  1000شخص

عدد المحاضرات  619محاضرة
عدد المستفيدين 30950

 20ملة يستفيد منها  1000شخص

2017

عدد المحاضرات 687

عدد المسفيدين 34350

عدد الحمالت  20ملة يستفيد منها  1000شخص

2018

عدد المحاضرات 698

عدد المستفيدين 34900

عدد الحمالت  20 :ملة يستفيد منها  1000شخص

2019/6/30

عدد المحاضرات 295

عدد المستفيدين 14750

 5-13ا ارة قض ء األحداث
-249

لقد تم رف ســن المســؤولية ال از ية إلى ســن الثانية عش ـرة و نتهاج العدالة اإلصــال ية المتضــمنة

-250

تم توســي مظلة العمل المشــترك ما بين الحكومة ومؤسـســات الم تم المدني في توفير الخدمات

في قانون األ دا .

وودا ل اإل ت از والتي تقوم عليها مؤسـسـات م تم مدني سـة مفهوم العدالة اإلصـال ية ضـمن مشـروع
قانون األ دا

-251

.2018

وأما بخصوص إستخدام التقنية الحديثة بالمحاكم فقد تم ما يلي :
•

الهــاء المــادة ( )308من قــانون العقووــات المتعلقــة بــإفالت ال ــاني من العقــاب في ج ار م

•

تعديل المادة ( )158من قانون أص ـ ـ ــول المحاكمات ال از ية والتي تنص على إس ـ ـ ــتخدام

•

تم إعداد مســودة نظام ماية الشــهود والمبلهين ونظام التدابير بموجة قانون الحماية من

العرت.

التقنية الحديثة للشهود بالتصوير التلفزيوني أثناء الشهادة.

العنف األسـ ـ ـ ـ ــري رقم ( )15لسـ ـ ـ ـ ــنة  ، 2017وتم العمل على رف مسـ ـ ـ ـ ــودة النظامين م
األسباب الموجبة لديوان التشري والرأي.
•

تضـمنت اإلسـتراتي ية الوطنية لعدالة األ دا

األ دا

( )2019-2017الصـادرة بموجة قانون

رقم  32لسـ ـ ـ ــنة  2014التي ركزت على موضـ ـ ـ ــوع ماية األطفال في مسـ ـ ـ ــا ل

اإلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتهالل من خالل البرام المقــدمــة من و ازرة التنميــة اإلجتمــاعيــة وال هــات المعنيــة

ضـ ـ ـ ـ ــمن الخطة التنفيذية وتوفير اإل صـ ـ ـ ـ ــا يات والبيانات ل زمة والتي يمكن من خاللها

تحديد نقاط الضعف لدراستها.
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•

تم تعـديـل المـادة (/2/62ج) المتعلقـة بـالواليـة الطبيـة ل م على أطفـال ـه ا الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـار والتي

أقرت بتعديالت قانون العقووات لعام  ،2017وتم تعديل المادة  158من قانون أصـ ـ ـ ـ ــول
المحاكمات ال از ية والتي تنص على إستخدام التقنية الحديثة والتي تم األخذ بها.

 6-13األطف ل
-252

ح ي الجرائم والشهو عليه
قـامـت الـدولـ األردنيـ ـب إقرار جمي التشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريعـات الالزمـ من قوانين وأنظمـ وتعليمـات من أجـل

توفير الحماب المطلوو لإلطفال من شهود وضحايا على النحو التالي:
•

قانون األ دا

•

إعداد مسودة قانون األ دا

•

قانون الحماية من العنف األسري رقم ( )15لسنة .2017

•

إعداد مس ـ ـ ـ ـ ـ ــودة نظام ماية الش ـ ـ ـ ـ ـ ــهود والمبلهين ومس ـ ـ ـ ـ ـ ــودة نظام التدابير بموجة المواد

رقم ( )32لسنة  2014والتشريعات الصادرة بموجب .
لسنة .2019

( )11+6من قانون الحماية من العنف األس ـ ـ ـ ـ ــري رقم  15لس ـ ـ ـ ـ ــنة  2018 -2017وهي
جاهزه لإلقرار.

•

تعديل المادة (/2/62ج) المتعلقة بالوالية الطبية ل م على أطفال الصـ ـ ـ ـ ــهار والتي أقرت

•

إلهاء المادة  308المتعلقة بإفالت ال اني من العقاب بزواج المهتص ـ ـ ــبة  ،وتعديل المادة

•

اإلنتهاء من إعداد مسـ ـ ودة قانون ماية قوق الطفل ورفعة لديوان التش ـ ـري والرأي للبت

•

إ قت ار تعديالت قانوني بش ـ ـ ـ ـ ن مواجهة التسـ ـ ـ ــرب المدرسـ ـ ـ ــي في المدارس وت نة عمالة

•

إعداد مس ـ ـ ـ ـ ــودة قانون ال ار م اإللكترونية و قت ار تعديالت لإلس ـ ـ ـ ـ ــتخدام اآلمن اإلي ابي

بتعديالت قانون العقووات لعام ،2017

 158من قانون أصول المحاكمات ال از ية والتي تنص على استخدام التقنية الحديثة .
في و ستكمال إجراءات إق ارره عبر القنونات الرسمي .

األطفال

لإلنترنت والتي تم رفعها بكتاب رسمي للبرلمان.
-253

راعت التش ـ ـ ـ ـ ـ ـريعات توفير الحماي الكامل ل طفال من خالل النص والتركيز على آليات الحماي

أثناء عملية التحقيق م األطفال الض ــحايا والش ــهود سـ ـواء في مر لة الش ــرط واإلدعاء العام أو في مر لة
المحاكم او تى في مر لة التوقيع.

-254

تم النص في مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــودة قــانون األ ــدا

ال نح  ،ومن إختالط األ دا

لعــام 2019على عــدم جواز توقيع الحــد

المراهق في

الموقوفين أو المحكومين م األشـ ـ ـ ـ ــخاص البالهين المتهمين أو المحكومين

في جمي م ار ل التحقيق والمحاكم وأثناء التنفيذ.
-255

وكذلك تم النص في قانون األ دا

الس ـ ــاري المفعول على معاقبة من يحت ز دثا م البالهين

في أي من مراكز التوقيع أو اإل تفـاظ المعتمـدة قـانونـا او في أي مر لـ من م ار ـل الـدعوى أو أثنـاء تنفيـذ
الحكم بالحبس مده ال تقل عن ثالثة أشهر وال تزيد عن سن (ماده  )42و الماده  34من على ان :
أ-

لقاضــي التنفيذ ووناء على تقرير مدير المديرية المســتند إلى تقرير مراقة الســلوك ووعد تنفيذ

مدة المحكومية أن يقرر إ الة الحد المحتاج الرعاية إلى دار رعاية األ دا في أي من الحالتين التاليتين:
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إ ا كــان محتــاجــا للحمــايــة أو للرعــايــة وفقـ ا أل كــام المــادة ( )33من هــذا القــانون وونــاء

على قرار قاضي تنفيذ الحكم .إ ا لم يتم مدة التعليم أو التدرية في البرام التي التحق بها .
ب-

لقاضي تنفيذ الحكم إ ا اقتن بصحة األسباب الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة ووناء

على تقرير مدير المديرية ان يصدر ق ار ار باعتبار الحد

محتاجا للرعاية والحماية

والماده  40من على ان :
لقاضــي تنفيذ الحكم ان يخرج أي د

محتاج للحماية أو الرعاية عهد ب إلى أي دار

رعاية األ دا  ،وفق شــروط يحددها لهذه الهاية إ ا رأى أن مصــلحة الحد

الرعاية تقتضي لك .الماده 41

تقــدم الرعــايــة الال قــة للحــد

ت هيل األ دا

أو دار رعاية األ دا

المحتاج للحماية أو

بعــد انتهــاء مــدة إيــداع ـ في دار ترويــة األ ــدا

أو دار

لض ـ ـ ـ ـ ـ ــمان اندماج في الم تم و مايت من ال نو على

أن تحدد أسس الرعاية الال قة و جراءاتها بموجة نظام يصدر لهذه الهاية .
-256

نص قانون الحماي على تخص ــيص هيئات متخص ـص ـ لقض ــايا العنف ووس ـ من مفهوم األس ــرة

ليص ــية بالحماي أكبر شـ ـريحة ممكن من أفراد األس ــرة .ونظام ماية الش ــهود والمبلهين وغيره من األنظم
والتعليمات تصة في خانة الحماية والرعاية ل طفال واأل دا

.

 -14التصد ق على البروتوكول اإلالتي ري المتعلق ب جراء تقديم الب غ ت
-257

إن الحكومة األردنية ملتزمة في التعامل م قض ــايا ماية قوق الطفل بكل جدية .وتس ــعى من

أجل ذلك الى خلق منظومة وطنية من تضااام تشـ ـريعاتها وممارسـ ــاتها وسـ ــياسـ ــاتها اله فة الى تطبيق نظام
ماية لحقوق األطفال يراعي المبادئ األسـ ــاسـ ــية لإلتفاقية .وحي أن هذه اإلتفاقية والبرتوكوالت اإلختيارية

هي ليس ـ ـ ــت بديلة عن التشـ ـ ـ ـريعات الوطنية وانما بل تعززها وتكملها .ف ن االتف قية والبروتوكوالت الملحقة

به سااتكون من

اامن الصااكوح الدولية التي سااتنظر فيه اللجنة الوةارية التي شااكلت في ع م 2018

لموائمة التشريع ت الوطنية مع االتف قي ت الدولية المعنية بحقوق االنس ن.

 -15التصد ق على الصكوح الدولية لحقوق اإلنس ن
-258

تعمل الحكومة ووش ـ ـ ــكل مس ـ ـ ــتمر على التفاعل م اآلليات الدولية لحماية قوق اإلنس ـ ـ ــان التعاقدية

وغير التعاقدية .وكذلك تعمل على تعزيز المنظومة الوطنية من خالل الموا مة والمال مة م اإللتزمات الدولية

.وفي عام  2018تم تشــكيل ل نة مراجعة التش ـريعات للعمل على تعديل التش ـريعات بما يتناســة م مصــادقة
األردن على اإلتفاقيات األســاســية لحماية قوق اإلنســان ,ومنها تعزيز إعمال قوق الطفل من خالل التطبيق

العملي .وتفاعلت المملكة م هذه اآلليات من التقارير الدورية وكذلك تقارير اإلس ـ ـ ـ ـ ـ ــتعرات الدوري الش ـ ـ ـ ـ ـ ــامل

لحقوق اإلنسـ ــان يث قدم تقرير في شـ ــهر تش ـ ـرين الثاني/نوفمبر  2018وقدمت الدول  226توصـ ــية ظيت

 149توص ـ ـ ـ ـ ـ ــية بموافقة الحكومة األردنية وأ يطت علما ب  77توص ـ ـ ـ ـ ـ ــية .وان الدخول باإلتفاقيات والمواثيق

والبروتوكوالت الدولية ضــمن أجندات الحكومة وتعمل على د ارســتها والتفاعل معها بشــكل مســتمر .وقد أعلنت

المملكة عن توج الحكومة للتصـ ـ ــديق على االتفاقية الدولية لحماية جمي األشـ ـ ــخاص من اإلختفاء القسـ ـ ــري.

وتقدم األردن الدعوة المفتو ة وفقا لإلجراءات الخاصة.
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 -16المت بعة والنشر وتنفيذ التوصي ت
-259

إنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاما م توصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـة الل نـة ول العمـل على إتا ة التقرير ال ـام للتقريرين الدوريين الراب

والخامس والردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف والتوص ـ ــيات ات الص ـ ــلة (المال ظات الختامية) على

نطاق واسـ ـ بلهات البلد ،فقد تم خالل عام  2017توزي ألفي كتية بالتقرير السـ ــابق والتوصـ ــيات بالتعاون
م اليونيس ـ ــيع داخل الدولة وش ـ ــملت ال امعات وال مييات نص ـ ــفها باإلن ليزية وتم عقد ورش ـ ــة عمل لمدة

يومان ضمت مندووين عن مرافق الدولة للنقاش بالتوصيات.
-260

ومن أبرز الكتة الخاصة بالتوعية بمسا ل اإلتفاقية والتوصيات:
-1

الكتية الصديق لحقوق الطفل وهو للتوعية بإتفاقية قوق الطفل والتوصيات الصادرة عنها.

-2

الكتية التفاعلي إلتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل.

-3

وتم توزي  26ألف نســخة صــديقة للطفل بالتعاون م اليونيســيع على مدراس المملكة

وهي تستهدف الطفل للتوعية باإلتفاقية والتوصيات على تقرير الطفل .2014
-261

كما أن الم لس الوطني لشـ ــؤون األس ـ ـرة يعقد الورش التدريبية للمعنيين بالتعاون م اليونيسـ ــيع

والمفوضــية الســامية الالجئين والدورات التدريبية وتطوير القدرات مثل التدرية على إســتخدام التقنية الحديثة

والتـدريـة على قـانون األ ـدا

والتـدريـة على قـانون الحمـايـة من العنف األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري وهي مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتمرة .وتعقـد

مؤسـ ـس ــات وطنية مثل الل نة الوطنية لش ــؤون المرأة عن التقارير الدولية خالل ش ــهر  3عام  2019ومركز
العدل للمساعدة القانونية والمفوضية السامية لشؤون الالجئين و تحاد المرأة األردنية.
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وقــام الم لس بتنفيــذ مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروع قيبــة اإلنترنــت اآلمن ( يهــدف للتوعيــة) والــذي يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعى للتوعيــة

بإسـ ــتعمال الطفل لإلنترنت بشـ ــكل آمن .وأيضـ ــا مشـ ــروع قيبتي مدرسـ ــتي (يهدف للتوعية) ويسـ ــعى لتنمية
مواهة الطفل بالمدرسة وإلرتباط الطفل بها.
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