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 الملخص 

تعترب األردف من الدكؿ السباقة اليت قامت بالتوقيع على بنود اتفاقية حقوؽ الطفل ك كانت من الدكؿ اليت صادقت عليها مباشرة       

كقد جاءت القوانُت ادلعدلة لتنسجم مع االتفاقيات الدكلية يف التشريعات األردنية فقد حث ( 14،20،21)مع ربفظها على ادلواد

دلساكاة كادليثاؽ الوطٍت الذم كفل ادلساكاة بُت اجلنسُت ، لذا ال بد من ازباذ التدابَت الالزمة للحد من مواقف الدستور  على مبدأ ا

جلنة حقوؽ الطفل رلموعة من النقاط اعتربهتا قصور كطالبت بادلزيد من االصالح يف  استعرضتك.التمييز كنشر برامج التوعية كاإلرشاد

 أفادلؤسسي  اإلطارففي  ع اتفاقية حقوؽ الطفل سواء فيما يتعلق باجلانب ادلؤسسيي اك التشريعيحىت تتماشى بالكامل ـ القوانُت

كاليت صادؽ عليها االردف ( 138)اتفاقية منظمة العمل الدكلية رقم  إىلىنا  اإلشارةكذبدر . ةاستشارمرلالس  األردفالس الطفولة يف مج

لذا ال بد من تعديل النص احلايل حبيث ينسجم مع بنود ىذه االتفاقية . ة بالسادسة عشراألحداث ، فقد حددت سن االستخداـ 

ا جاء يف قانوف الًتبية كالتعليم بأف التعليم الزامي كرلاين يف ادلرحلة االساسية دلدة عشر سنوات ، كبالرغم من الزامية التعليم يف ىذك.

شلا يقلل من فعالية ىذا النص لذا ال بد من .طالب ىذه ادلرحلةمن %( 5)اننا صلد اف ىناؾ تسرب من ادلدارس ما نسبتو  إالالنص 

لقد حرص ادلشرع على .ازباذ االجراءات الالزمة كفرض عقوبة رادعة على كيل امر الطالب الذم يدفعو لًتؾ ادلدرسة يف ىذه ادلرحلة 



   

كجعل اجراءات احملاكم (ف االحداث من قانو(  5مادة)تبسيط اجراءات زلاكمة االحداث كأعطى قضايا االحداث صفة االستعجاؿ 

كلكن قانوف االحداث مل يتعرض لنظاـ كقف تنفيذ العقوبة بالرغم  من انو .تتسم باليسر دبا يتالءـ مع حالة احلدث كظركفو النفسية

ظورة امامها اف كأكجب ادلشرع االردين على احملكمة قبل البت يف الدعول ادلن.ليس ىناؾ ما ؽلنع من تطبيق ىذا النظاـ على  احلدث 

يعرض احلدث ادلشتكى عليو على مراقيب السلوؾ ألعداد تقرير خطي يزكد بو احملكمة كػلوؿ ميع ادلعلومات ادلتصلة بأحواؿ ذكم 

 11احلدث ادلالية كاالجتماعية كبأخالقو كبدرجة ذكائو كبيئتو كنوع كمكاف العمل كادلدرسة اليت نشأ هبا كحالتو الصحية كسوابقو ادلادة 

ف قانوف االحداث كىي خطوة متقدمة يف القانوف لو كضعت التنفيذ بأسلوب كاقعي كخاصة اف القاضي غالب ال يأخذ هبذا التقرير ـ

الزكاج للفىت بستة عشرة سنة  الشخصية سن األحواؿحدد قانوف ك.ألنو يعتقد بأنو صادر عن شخص غَت مؤىل للقياـ هبذه ادلهمة

دبعٌت آخر أم يعمل . أم اف الفىت اذا تزكج يف ىذا السن يصبح مسؤكال عن اعالة اسرتو كاألنفاؽ عليها. مسة عشرة سنة بخ كللفتاة

كاليت صادؽ عليها االردف مؤخران قد حددت سن االستخداـ ( 138)يف ىذا السن ، علمان بأف اتفاقية العمل الدكلية رقم  أسرتويعيل ؿ

اليت ( 138)ف تعديل سن الزكاج يف قانوف االحواؿ الشخصية دبا يتناسب مع اتفاقية العمل الدكلية رقم بالثامنة عشرة، لذا ال بد ـ

عرؼ قانوف العقوبات ادلتسوؿ دبن استعطى اك طلب الصدقة من الناس  -التسوؿ كالتشردأما فيما يتعلق ب .حددت سن االستخداـ

ء كاف متجوال اك كجد يقود كلدا دكف السادسة عشرة من عمره للتسوؿ كمجع متذرعان بعرض جركحو اك عاىة فيو بأية كسيلة أخرل سوا

الصدقات كيشجعو على ذلك ، كما كضح قانوف االحداث مفهـو ادلتشرد دبن ليس لو زلل اقامة معُت كيبيت يف الطرقات اك يتخذ 

على من يقـو هبذه االعماؿ اك يدفع حدثا كسيلة غَت مشركعة للعيش ككاف سئ السلوؾ كخارج عن سلطة كالدتو كفرض ادلشرع عقوبة 

للقياـ هبا كبالرغم من ذلك نشاىد يوميا اطفاال على حافة الطرقات اك على اشارات ادلركر يبيعوف سلعا تافهة كيطلبوف الصدقة من 

 .ادلارة 

  المقدمة

ة القدؽلة بالبساطة كالفردية،اذ بدأت بالفرد مث كانت احليا كإذا. بدأ االىتماـ بالطفل منذ القدـ ، قدـ احلياة على ىذه االرض        

 كاألسرة كاألبفأف الطفل يف تلك احلياة على بساطتها كقساكهتا كاف زلل عناية االـ .االسرة مث العشَتة فالقبيلة فالدكلة فيما بعد 

كشرعت لو حقوقان تصونو من الظلم كتؤمن بالطفل  اعتنتكؽلكننا أف نعترب الشريعة االسالمية الغراء من أىم التشريعات اليت . كالعشَتة



   

كجعلت رضاعتو االسالمية جنينان كرضيعان كضمنت حقو يف النسب كاالسم احلسن كاحلياة فقد حفظتو  ىذه الشريعة .لو تربية صاحلة

أكجبت على  كما.بعد كالدتو كاجب على االـ كألزمت كالده باألنفاؽ كيف حالة عسر الوالد كيسر االـ أكجبت على االـ االنفاؽ

 .االب تنشئة طفلو تنشئة صحيحة ك أف  يقـو بتعليمو كهتذيبو

أما على الصعيد  العادلي فقد بدأ اىتماـ العامل حبقوؽ الطفل يف بداية القرف العشرين منذ اعالف جنيف اخلاص حبقوؽ الطفل الصادر 

افقت اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة على االعالف ك 1959كيف عاـ .1948كأقره االعالف العادلي حلقوؽ االنساف عاـ  1924عاـ 

كعقد ،ككانت اكىل موادىا عدـ التميز  1990كمت ادلصادقة عاـ  1989العادلي حلقوؽ الطفل ،مث أبرمت اتفاقية حقوؽ الطفل عاـ 

بقاء الطفل الخرل اليت تطرقت اىل بيُت االفراد استنادا اىل اجلنس اك الدين اك الثقافة اك العرؽ اك اللوف اك االعاقة كتالىا ادلواد ا

اعلنت منظمة االمم ادلتحدة يف االعالف العادلي ك كتعليمو كعدـ استغاللو اك االساءة لو كتوفَت احلياة الفضلى للطفل كمحايتو كظلائو

عرفت الطفل كفقان التفاقية حقوؽ الطفل بأنو كل إنساف مل يتجاكز ك حلقوؽ االنساف اف للطفولة احلق يف رعاية كمساعدة خاصيتُت ،

كاقتناعا منها باف االسرة ، باعتبارىا  الوحدة دبوجب القانوف ادلنطبق عليو الثامنة عشر من عمره ما مل يبلغ سن الرشد قبل ذلك 

،ينبغي اف تويل احلماية كادلساعدة الالزمتُت لتتمكن من االساسية للمجتمع كالبيئة الطبيعية لنمو كرفاىية مجيع افرادىا كخباصة االطفاؿ 

دقة على اتفاقية حقوؽ الطفل باف الطفل كي يًتعرع شخصيتو بشكل ااالضطالع الكامل دبسئولياهتا داخل اجملتمع ،كتقر الدكؿ ادلص

ق ينبغي اعداد الطفل اعداد كامل ليحيا كامل كمتناسق ينبغي اف ينشأ يف بيئة عائلية كجو من السعادة كاحملبة كالتفاىم ، كإذ ترل اف

ة حياة فردية يف اجملتمع ،كتربيتو بركح ادلثل العليا ادلعلنة مثل ميثاؽ االمم ادلتحدة كخصوصا بركح السلم كالكرامة كالتسامح كادلساكا

اليت تعٌت  كاليونيسيفنظمات الدكلية غَت احلكومية االردنية كامل كيف ادلملكة االردنية اذلامشية يدكر جدؿ كاسع بُت ادلنظمات.ء كاإلخا

 لألممكذلك يف التقارير الدكرية اليت يرفعها االردف بشؤكف الطفل حوؿ ابقاء احلكومة على بعض التحفظات ادلتعلقة حبقوؽ الطفل ،

رأسها حقوؽ الطفل الدكلية ادلتحدة كاليت تؤكد التزامو اذباه حقوؽ الطفل دبا يتواءـ كاالتفاقيات الدكلية اليت كقع عليها االردف كعلى 

ادلوارد  بتخصيص،كقد التـز االردف باالتفاقية مثلو مثل دكؿ العامل كعلى مستول القادة خالؿ ىذه القمة كبذلك اكد االردف التزامو 

على بعض ادلواد  كمؤاءمة التشريعات الوطنية مع احكاـ االتفاقية كااللتزاـ بتقدًن تقارير دكرية حوؿ تنفيذ تلك االلتزامات ،مع ربفظو

ت مع ركح االتفاقية كالغرض ادلرجو منها ، مشَتا بشكل علٍت باف تلك ظاؼحمعلتا عدـ تنايف تلك الت14،20،21كىي ادلادة 



   

سباشيا  كاألردفاحلكومة يف ربقيق النماء كمحاية الطفل كحقوقو حسب ما تنص عليها االتفاقية  جهود أماـالتحفظات مل تشكل عائقا 

الكفالة االسالمية اليت  مبدأمع الشريعة االسالمية ال غليز التبٍت حفاظا على حقوؽ الطفل يف حفظ امسو كنسبو ،حيث يطبق االسالـ 

الذم  من خالذلا غلوز كفالة الطفل ادلتضرر كتأمُت كافة احتياجاتو بشكل كامل كيستطيع اف يرث من خالؿ نظاـ الوصية يف االسالـ

ـك كافل الطفل بوضع كصية كاليت يتم من خالذلا ربديد بعض االمالؾ لو بعد كفاتو دلصلحة الطفل ادلكفوؿ ،كيرل االردف اف دبوجبو يق

ال يعزز اك يزيد من حقوؽ الطفل من الناحية العملية ،كيوجد ىناؾ امجاعا ( 20،21)رفع التحفظ عن رفع التحفظ عن ىاتُت ادلادتُت 

بضركرة اعادة النظر يف قرار التحفظ ،كطالبت برفع التحفظ عن اجزاء من تلك  اليونيسيفكومية ككذلك بُت كافة ادلنظمات غَت احل

اف ىذه ادلادة خاصة بالدكؿ اليت تعمل بنظاـ التبٍت كاف الدكؿ العربية  كأفادت 21ادلواد اك بعض ادلواد بكاملها خباصة ادلادة 

بٍت الذم يعترب شلنوعا يف االسالـ كبالتايل ال حاجة للتحفظ على ادلادة الت تعمل بنظاـ كمن بينها االردف ال كاإلسالمية

 .ريعة االسالمية شاؿ ألحكاـادلتعلقة بالرعاية البديلة عن طريق احلضانة اك التبٍت اك كفقا  20اف ادلادة  كأضافت.ادلذكورة

كاىتمامان كاضحان دلرحلة الطفولة فظهرت أكلت احلكومة األردنية لقد ك    في بعض اإلنجازات في مجال رعاية الطفولة  عناية ن

: المملكة االردنية الهاشمية نذكر منها

 .1997ادلشركع الوطٍت حلماية األسرة    -

 .2007 -2003كخطة العمل الوطنية لتنمية الطفولة ادلبكرة ، 2000اسًتاتيجية تنمية الطفولة ادلبكرة لعاـ    -

 .2013  –2004اخلطة الوطنية األردنية للطفولة لألعواـ  -

 .1997إدارة محاية األسرة يف األمن العاـ -

 .برنامج محاية الطفل التابع دلؤسسة هنر األردف -

مع دار األماف للعالج كالتأىيل كمركز النصر للوقاية كالتدخل، كمركز الطفل كاألسرة للتدريب على التنشئة كالًتبية كالتعامل  -

 .األطفاؿ

 .2001كحدة لعمالة األطفاؿ يف كزارة العمل عاـ  -



   

كقانوف العقوبات سنة ، 2001تعديالت على التشريعات الوطنية ادلعنية بالطفولة مثل قانوف األحواؿ الشخصية سنة  -

 .2002كقانوف العمل سنة ، 2002قانوف األحداث ، 2001

 . 2003األطفاؿ االسًتاتيجية الوطنية للقضاء على أسوأ أشكاؿ عمل  -

 .2008لسنة ( 48)صدكر نظاـ دكر محاية األسرة رقم  -

 .2005، اجمللس الوطٍت لشؤكف األسرة   -

. 2007 اإلعاقةذكم  األشخاصلشؤكف  األعلىتأسيس اجمللس -    

 .االمن العاـ /ادارة االحداث       -

 .مشركع احلد من العنف كاالساءة للطفل يف كزارة الًتبية كالتعليم  -

كتعرؼ االتفاقية الطفل بأنو كل إنساف مل يتجاكز الثامنة . ىي معاىدة دكلية تعًتؼ باحلقوؽ اإلنسانية لألطفاؿ اتفاقية حقوق الطفل 

االستفادة من  تُلـز اتفاقية حقوؽ الطفل، الدكؿ األطراؼ استنادان إىل القانوف الدكيل، أف تكفل جلميع األطفاؿ ػ دكف سبييزػ ك. عشرة

دابَت كاإلجراءات اخلاصة باحلماية، كسبكينهم من احلصوؿ على التعليم كالرعاية الصحية؛ كتوسيع الفرص ادلتاحة ذلم لبلوغ احلد مجيع الت

لتوعيتهم كسبكينهم من  كمهاراهتم؛ كالنماء يف بيئة تزىو بالسعادة كاحلب كالتفاىم؛ كإتاحة ادلعلومات  كمداركهم  األقصى من قدراهتم 

كمن اىم مواد اتفاقية حقوؽ الطفل ىو عدـ التمييز ربًـت الدكؿ مجيع احلقوؽ اخلاصة باألطفاؿ ك . الة يف إعماؿ حقوقهمادلشاركة الفع

ربديد اذلوية حبيث تقـو الدكلة حبماية الطفل ك تأكيد حقو ك .تؤمن مصاحلهم دكف أم نوع من أنواع التمييز القومي أك االجتماعي 

أك الوصي على ،احلقوؽ األسرية حبيث ربًـت الدكلة مسؤكليات ك حقوؽ ك كاجبات الوالدين .نسيتو ذلك باحملافظة على ىويتو ك ج

األطفاؿ ادلعاقُت ذلم احلق بالتمتع  .حق احلياة ك النمو لكل طفل احلق يف شلارسة حياتو جبميع أشكاذلا كفق ضوابط معينة.الطفل 

ألطفاؿ احلق يف التمتع بأعلى : الرعاية الصحية ب ك ادلساعدات األخرل ك ذلك بتوفَت كسائل التعليم ك التدرم، برعاية خاصة 

لتعليم فلألطفاؿ احلق يف اف يكن التعليم مستول من اخلدمات الصحية ادلتوفرة ك تيسَت إمكانية حصوذلم على العالج كحقهم يف ا

.  متوفرة لكل طفل االساسي إلزاميان ك رلانيان ك أف تكوف مراحل التعليم ادلتنوعة األخرل بعد ذلك



   

: اتفاقية حقوق الطفل بين النظرية والتطبيق 

ؽ الطفل قبل مولده من خالؿ تعريف االسرة كىي زكج كزكجة بينهما رباط كىو الزكاج ادلدين كالقانوين ك ال غلوز تنفيذ عقوبة ح   

زبذ الدكؿ األطراؼ مجيع التدابَت التشريعية كاإلدارية كاالجتماعية كالتعليمية ادلالئمة حلماية ،تؽ الطفل يف التغذيةكح اإلعداـ باحلوامل

حق الطفل يف كؽ الطفل يف التعليم ،كحالسكن  ق يفحق،كالطفل من مجيع اشكاؿ العنف أك الضرر أك اإلساءة البدنية اك اإلعلاؿ 

محاية الطفل من االستغالؿ ك حق الطفل يف محايتو يف النزاعات ادلسلحة،ك لرأمحق الطفل يف ادلشاركة كالتعبَت عن ا،كالوسط العائلي 

 .يف العمل كسوء ادلعاملة كالتشغيل غَت القانوين

: تعريف الطفولة في التشريعات  االردنية

الطفولة ىي الفًتة الواقعة منذ حلظة الوالدة كلغاية الثامنة عشر من عمره كىناؾ العديد من التشريعات العربية اعتربت الطفولة بأهنا     

كاعتماده اقتصاديان كاجتماعيان على نفسو  ، كقد اعترب سن الثامنة عشر ىو بداية انطالؽ الشخص الفًتة بُت احلمل كسن الثامنة عشر 

كل شخص  أمت السابعة من عمره كمل يتم "احلدث بأنو  2002/1968لسنة ( 24)من قانوف االحداث رقم ( 2)ادلادة  كقد عرفت.

أف غلعل شرػلة االحداث ،مكونة من ثالث فئات ،ترتب على ىذا التقسيم .كقد ارتأل ىذا القانوف ."الثامنة عشرة ذكران كاف اـ أنثى

ة لكل من ىذه الفئات  نتائج كآثار تتعلق بادلسؤكلية اجلنائي

. من أمت السابعة من عمره كمل يتم الثانية عشر الولد

. من أمت الثانية عشر كمل يتم اخلامسة عشر  المراهق

. من أمت اخلامسة عشرة كمل يتم الثامنة عشر  الفتى

رت معاجلتو ذلذا ادلوضوع خالؿ عن االحاطة هبذا ادلوضوع بشكل تاـ كاقتص 1976لسنة ( 43)كقد عجز القانوف ادلدين االردين رقم 

: ادلواد التالية

". كل من يبلغ السابعة يعترب فاقدان للتمييز"تنص (  44)ادلادة



   

 ".سن التمييز سبع سنوات كاملة "تنص(45)ادلادة

اعماؿ يقـو دبا حيث اعتربت النصوص ادلذكورة اعاله اف من مل يبلغ السابعة من عمره يعترب غَت شليز كبالتايل فهو غَت مسؤكؿ عن اية 

 .تستدعي ادلساءلة القانونية كالقضائية

( 43)ثامنة عشر حيث نص القانوف ادلدين يف ادلادة القائل اف الطفولة سبتد اىل سن اؿكؽلكن القوؿ بأف ادلشركع االردين اخذ بالرأم 

مل يستعمل عبارة كاحدة للداللة على من ىذه النصوص يتضح اف ادلشرع االردين ".كسن الرشد   ىي الثامنة عشر سنة مشسية كاملة"

أك ناقص " فاقد التمييز"كبالتايل فاف عبارة الطفل يف القانوف االردين  تعٍت .الكفل كإظلا استعمل عبارات سلتلفة يف كل ىذه القوانُت 

 ".احلدث"، "قاصر" ،اك "األىلية

على ضوء ما تقدـ ؽلكن القوؿ اف معيار الطفولة الذم ؽلكن اعتماده لغايات ىذه الدراسة ىو الفًتة مابُت الوالدة كحىت اكماؿ سن 

كىذا التمديد حىت ىذه الفًتة .كىذا يعٍت اف تستمر العناية كالرعاية ادلتاحة للطفل اىل سن متقدمة كىي هناية سن ادلراىقة.الثامنة عشرة 

كل انساف مل "لطفل قد أكد على اف اجملتمع قد نصب نفسو حاميان ذلذا الطفل حىت ىذا السن،يف كثيقة حقوؽ الطفلمن حياة ا

كبالطبع فاف ذلك يتطلب جهودان اضافية من قبل الدكلة كمن قبل اجملتمع ،ال نعتقد اف مؤسسات الدكلة اك " .يتجاكز الثامنة عشرة

كامتداد سن الطفولة حىت ىذا السن يعترب امرا حضاريا . قادرة على تلبيتها حىت سن ادلراىقةاجملتمع اك االسرة قد اعدت حبيث تكوف 

 ماذا اعددنا لتحقيق ىذه االبعاد؟ :على اجلميع اف يلتـز بو، إال اف السؤاؿ الكبَت ادلطركح 

 :التشريعات االردنية وحقوق الطفل

كيعكس ىذا القوؿ بدقة  الصفة ادلرنة للتشريع " يكوناف  معان ركح القانوفاف ركح الشعب كركح العصر "يقوؿ فقهاء القانوف         

ادلرتبطة بتلبية حاجات اجملتمع ادلتغَتة ادلتطورة دبا ػلقق لإلنساف ما يصبو اليو من استقرار كطمأنينة كسعادة كتقدـ ،على اساس من 

للعالقات يف اجملتمع بل اصبح عامال رئيسا من عوامل التغيَت كالتطور  احلرية كالعدالة كادلساكاة كعليو ،فاف التشريع مل يعد رلرد منظمة 

ككسيلة ىامة من كسائل بلوغ الغايات كاألىداؼ،كالتشريع يف الدكلة الدؽلقراطية احلديثة اصبح االداة الرئيسية للنهج الدؽلقراطي 

ز دبن تضمنتو التشريعات االردنية من بنود تتعلق اف اىتماـ االردف حبقوؽ الطفل يرب.،فالدكلة الدؽلقراطية ىي دكلة القانوف 



   

بذلك،فبالرجوع اىل ىذه القوانُت صلد اهنا غنية بالنصوص ادلتعلقة حبقوؽ الطفل كاليت تتناكؿ كضع االطفاؿ يف االسرة اك يف اجملتمع 

 .بالدستور كالذم يعترب ابو القوانُت  بصورة مباشرة اك غَت مباشرة ،كسنستعرض النصوص اليت تناكذلا ادلشرع االردين ببغلاز ، ابتداءن 

يف الوقت الذم مل  ترد فيو نصوص خاصة بالطفولة يف الدستور االردين فاف القارئ للدستور ؽلكنو اف يالحظ اف : الدستور االردني

ذلك غطى فئة  فاف.ففي الوقت الذم مل ؽليز ىذا الدستور بُت ابناء االردف .ىناؾ نصوص عامة مشلت فئات االطفاؿ يف االردف 

االردنيُت اماـ القانوف سواء ال سبييز بينهم يف احلقوؽ كالواجبات كاف اختلفوا يف العرؽ "من الدستور ( 6/1)االطفاؿ فقد نصت ادلادة

فرص تكفل  الدكلة  العمل كالتعليم ضمن حدكد امكانياهتا كتكفل الطمأنينة كتكافؤ اؿ"اك  الدين كالفقرة الثانية من نفس ادلادة نصت 

 ".اف احلرية الشخصية مصونة"من نفس القانوف( 7)كادلادة " جلميع االردنيُت 

من ىذه النصوص صلد أف الدستور ػلث على مبدأ  ادلساكاة كؼلاطب االردنيُت بشكل عاـ دكف سبييز بسبب اجلنس اك اللغة اك 

كتأكيدا دلا ذىب اليو ".رلاين  يف مدارس احلكومة  التعليم االساسي الزامي لألردنيُت كىو"من الدستور ( 20)كنصت ادلادة.الدين

الدستور يف ىذا اجلانب فقد التزمت ادلؤسسة الًتبوية يف االردف بالعمل على صهر اجملموعات السكانية يف بوتقة رلتمع عريب اردين 

 .كذلك هبدؼ الغاء اية فركؽ عنصرية اك طبقية اك اقليمية .

ستور االردين قد ترؾ للقوانُت كاألنظمة االخرل معاجلة االمور ادلتعلقة بسد حاجات الطفل كبنظرة تفصيلية ؽلكن القوؿ باف الد

باستثناء )كقد كضع اسسا عريضة غطت قطاعات ادلواطنُت، دكف اف يتوقف عند االطفاؿ ليفرد ذلم موادان اك فصوالن خاصة . االردين

 (.األحداثعمل 

طفولة يف الدستور ، كما ىي احلاؿ يف دساتَت البلداف األخرل قد ينتقص من التقدير كأف عدـ التطرؽ بشكل مباشر اىل االمومة كاؿ

ادلمنوح ذلذا القطاع اذلاـ من ادلواطنُت كالذين ؽلثلوف النسبة الكربل من شعبنا ،عالكة على اف الدستور مل ينص بصورة دقيقة على 

 .العهود كادلواثيق الدكلية كموقعها من النظاـ القانوين االردين

 :الميثاق الوطني االردني



   

جاء ادليثاؽ الوطٍت االردين مع بداية مرحلة جديدة من تاريخ االردف ، تتسم باعتماد النهج الدؽلقراطي كادلشاركة الشعبية كالتعددية 

 .اسية الفكرية كالسياسية ، كسبت صياغتو من قبل جلنة سبثل سلتلف القطاعات كالفئات االجتماعية كالتيارات الفكرية السي

كقد اىتم ادليثاؽ بالعديد من القضايا كاليت اغفل الدستور ذكرىا اك تفصيلها كمنها الطفولة كادلرأة ،كمن الثوابت اليت أكدىا حق كل 

 .انساف يف احلياة احلرة الكرؽلة كالتمسك حبقوؽ االنساف كحرياتو يف اطار العدالة االجتماعية

ؽ باجملاؿ االجتماعي رلموعة ادلبادئ ادلتعلقة دبوضوعنا ،كما اعترب ادليثاؽ االمومة الصاحلة كتضمن الفصل اخلامس من ادليثاؽ كادلتعل

كالـز الدكلة برعاية االمومة كتوفَت اخلدمات ادلساندة للمرأة كتوفَت ظركؼ عمل . اساس الطفولة السوية كحقان طبيعيان من حقوؽ الطفل

ضل مستول شلكن من الرعاية كاحلماية من الوالدين كمن الدكلة من اجل بناء كما نص على حق الطفل يف احلصوؿ على اؼ.مالئمة 

،كحرص ادليثاؽ على العناية بادلعوقُت حيث ذكر باف ادلعوقُت  كاإلناثالشخصية ادلستقلة ادلتعاكنة للطفل االردين دكف سبييز بُت الذكور 

 من افراد اجملتمع االردين ذلم احلق يف الرعاية اخلاصة كالتعليم كالتدريب كالتأىيل كالعمل دبا يضمن ذلم التغلب على مصاعبهم كؽلكنهم

كطٍت ال يتمتع إال بقوة الزامية ادبية كدبكانة مرجعية كليس لو من شلارسة حياهتم لكوهنم جزءان من اجملتمع كذبدر االشارة اىل اف ادليثاؽ اؿ

سم قوة الزامية قانونية، كتكمن اعليتو يف توافق االراء بُت القول السياسية كاالجتماعية على ما كرد فيو من مبادئ باعتبارىا تشكل القوا

 .ادلشًتكة ادلقبولة اساسان للمسَتة الدؽلقراطية كىاديان ذلا

 الردنية القوانين ا

 :قانون الجنسية 

جاء ىذا القانوف ليتناسب مع اتفاقية حقوؽ الطفل اليت ضمنت للطفل حقو يف جنسية بلده فيعترب الطفل اردين اذا كلد ألب يتمتع 

اك مل يثبت باجلنسية األردنية كمن كلد يف ادلملكة االردنية اذلامشية الـ ربمل اجلنسية االردنية كأب رلهوؿ اجلنسية اك ال جنسية لو 

عكس نسبتو ألبيو قانونيان،كمن كلد يف ادلملكة االردنية اذلامشية من كالدين رلهولُت كيعترب اللقيط يف ادلملكة مولودان فيها ما مل يثبت 

 .كربصل ادلرأة  االجنبية على اجلنسية خالؿ ثالث سنوات اذا كانت عربية كمخس سنوات اذا كانت اجنبية.ذلك 



   

حبصوؿ اطفاؿ الزكجة االردنية ادلتزكجة من غَت اردين باجلنسية االردنية كرللس النواب دلدنية كجلنة شؤكف ادلرأة كطالبت ادلنظمات ا

بسبب زكاج العديد من لألردف باعتبارىا جهة مستقبلة للعديد من الدكؿ اجملاكرة كؽلكن تطبيقو خاصة يف الظركؼ احلالية  كلكن ىذا ال

 . جبنسيات اخرل مثل السورية كالعراقية كالفلسطينية الغزاكية دنياتراال

حبقوؽ الطفل مستمدان من  1976/2010لسنة ( 61)الشخصية رقم  جاء اىتماـ  قانوف االحواؿ:قانون االحوال الشخصية 

يتطلب اكالن دراسة االساس  احكاـ الشريعة االسالمية اليت كانت سابقة ببعطاء الطفل حقوقو، كالبحث يف التشريعات اخلاصة بالطفل

 .الشرعي كالقانوين لوجود الطفل كىو مؤسسة الزكاج

عقد بُت رجل كامرأة ربل لو شرعان لتكوين أسرة كإغلاد نسل "الزكاج بأنو( 2)عرؼ قانوف االحواؿ الشخصية يف ادلادة : الزواج(أ)

يشًتط يف اىلية الزكاج اف يكوف اخلاطب كادلخطوبة عاقلُت كاف ( "5)كحدد القانوف شركطان ألىلية الزكاج ،فقد نص يف ادلادة ".بينهما

 ".يتم اخلاطب السادسة عشرة كاف تتم ادلخطوبة اخلامسة عشرة من العمر

كأما انعقاد الزكاج فقد نص القانوف على اف الزكاج ينعقد ببغلاب كقبوؿ من اخلاطبُت اك كليهما يف رللس العقد  كاشًتط اف يكوف 

 .ؿ بألفاظ صرػلة كالعاجز عنها ببشارتو ادلعلومةاالغلاب كالقبو

االـ حبق حضانة ابنها كتربيتو حاؿ قياـ  "من قانوف االحواؿ الشخصية على ( 154)نصت ادلادة :حق الطفل في حضانة أمه له( ب)

 ".ذىب االماـ ايب حنيفةالزكجية كبعد الفرقة مث بعد االـ يعود احلق دلن تليب االـ من النساء حسب الًتتيب ادلنصوص عليو يف ـ

يشًتط يف احلاضنة اف تكوف بالغة عاقلة امينة ال يضيع الولد عندىا النشغاذلا "من قانوف االحواؿ الشخصية تنص على ( 155)كادلادة 

 ".سبسكو يف بيت مبغضو عنو قادرة على تربيتو كصيانتو كاف ال تكوف مرتدة كال متزكجة بغَت زلـر للصغَت كاف ال

كإذا تعدد اصحاب حق احلضانة الذين ىم من درجة كاحدة فللقاضي حق اختيار  االصلح منهم،ىذا كعند زكاج االـ اليت ربتضن 

اما اجرة احلضانة فيلـز هبا ادلكلف بنفقة الصغَت على اف ال تزيد على قدرة .اطفاال من غَت قريب زلـر تسقط حضانتها عن اطفاذلا 

االـ اجرة احلضانة حاؿ قياـ الزكجة اك يف عدة الطالؽ،كتستمر حضانة االـ ألطفاذلا على اف رببس نفسها  ادلنفق ادلالية كال تتقاضى



   

كمن تدقيق النصوص القانونية ادلتعلقة باحلضانة صلد اف ادلشرع قد اخذ دبصلحة الطفل يف ىذا ادلاؿ  .ىم اىل بلوغوعلى تربيتهم كحضانت

عطى ادلرأة ال الرجل ادلرتبة االكىل يف حضانة كلدىا ذلك اف الدؼء العاطفي الذم غلب اف يف اطار من العالقات االنسانية فقد ا

 .ػلاط بو الطفل ىو ما تستطيع االـ توفَته يف مرحلة مبكرة من عمر الطفل كحىت سن معينة 

ـ القانوف االردين االـ ببرضاع كلدىا تبدأ ادلرحلة الدقيقة يف حياة الطفل حباجتو اىل الغذاء ، كقد الز :حق الطفل في الرضاعة ( جــ)

كاجربىا على ذلك اذا مل يكن للولد اك ألبيو ما يستأجر بو مرضعة اما اذا مل توجد مرضعة اك اذا كاف الطفل ال يقبل الرضاعة من 

كلدىا كذبرب  تتعُت االـ إلرضاع"من قانوف االحواؿ الشخصية حيث نصت ادلادة (  150)كقد جاء ذلك كاضحان يف ادلادة .غَتىا 

على ذلك اذا مل يكن للولد كال ألبيو ماؿ يستأجر بو مرضعة كمل توجد متربعة اك اذا مل غلد االب من ترضعو غَت امو اك اذا كاف ال 

 ".يقبل ثدم غَتىا

اليت ال يتعُت  اذا ابت االـ ارضاع ابنها يف االحواؿ"من قانوف االحواؿ الشخصية على انو ( 151)كيف ىذا اجملاؿ فقد نصت ادلادة 

كقد اعترب ادلشرع بأف قياـ االـ ببرضاع طفلها ىو مهمة ال تستحق ".عليها ارضاعو فعلى االب اف يستأجر مرضعة ترضعو عندىا 

عليها اجران، كأهنا كاجب سبليو عليها امومتها باإلضافة اىل رباط الزكجية ، كما ذىب ادلشرع اف االـ احق ببرضاع كلدىا كىي مقدمة 

 .يرىا اذا ما ادت ظركؼ ابتعادىا عن زكجها اىل قياـ االب ادلكلف باحلضانة بالبحث عن مرضعة لطفلوعلى غ

انطالقان من ادلفهـو االجتماعي لألسرة الكبَتة كدعوة التكافل اليت دعا اليها االسالـ اعترب التشريع االردين  :حق الطفل بالنفقة ( د)

اف االسرة الكبَتة مسؤكلة مسؤكلية كاملة على نفقة الصغار يف حالة فقر االب اك عدـ قدرتو على االنفاؽ عليهم، كهبذا ادلعٌت فقد 

ف على انو يكلف بنفقة الولد يف حالة فقر االب على من ذبب عليو النفقة ، أم انو ذبب نفقة من نفس القانو( 173)نصت ادلادة 

 .الصغار الفقراء على من يرثهم من اقارهبم ادلوسرين حبسب حصصهم االرثية

اف التشريع  دلوضوع حقوؽ الطفل فال بد من االشارة اىل حق الطفل يف ادلَتاث ،فادلعركؼ استكماال:حق الطفل في الميراث ( ه)

 :يلي  على ما( 2)من القانوف ادلدين االردين الفقرة (186)السالمية ، فقد نصت ادلادة االردين فيما يتعلق بادلَتاث يرجع اىل الشريعة ا



   

كبالرجوع اىل احكاـ الشريعة االسالمية الغراء صلد اهنا جعلت للولد ".الشريعة االسالمية ألحكاـتعيُت الورثة كربديد انصبتهم يف االرث كانتقاؿ الًتكة ؼلضع "

كما مل ؽليز االسالـ بُت .الصغَت نصيبا من مَتاث ابيو يساكم نصيب الكبَت،فال يفرؽ االسالـ بُت اجلنُت كالطفل الرضيع ذكران كاف اـ انثى كاالبن االكرب 

 . متو يف ذلك اف الصغار قد يكونوف اكثر حاجة اىل ادلاؿ من اخوهتم الكبار ليصونوا حياهتم كيؤمنوا معيشتهمالبكر كغَته من االكالد ، كحك

العديد من ادلواد  كإضافة 2010مت تعديلو سنة   1967كنتيجة للعديد من االنتقادات اليت كجهت اىل قانوف االحواؿ الشخصية لعاـ 

زبالف الشريعة االسالمية كتتفق مع اتفاقية حقوؽ الطفل كمن  رات اجملتمعية احلديثة كاليت الاىل التعديل ليتناسب مع التطو باإلضافة

عامان،اعفاء ادلرأة من اعادة اذلدايا يف حالة عدؿ اخلاطب عن  20اىم ىذه التعديالت منع تزكيج الفتاة اليت يكربىا اخلاطب 

،ادارج معظم ككضع ضوابط خاصة ذلذا الزكاجيف حاالت خاصة 15ة بعمرعامان كمسح بزكاج ادلرأ 15الزكاج،كرفع حضانة ادلرأة لسن 

كقد اىتم القانوف اجلديد بقضايا االىلية كالنفقة اساليب التفريق ربت باب فسخ العقد ال الطالؽ،كاستحداث قانوف لتسليف النفقة 

 .خللع باالفتداءكاحلضانة كثبوت النسب كاستخداـ اىم التقنيات العلمية احلديثة ،كاستبداؿ مصطلح ا

للطفل الذم تويف كالده قبل كفاة جده  نصيب يف ادلَتاث كلكن اف يكوف اليت تتعلق بقانوف االحواؿ الشخصية كمن ادلطالبات احلالية 

 .2010مل يتم العمل بو علمان باف مت طرحو خالؿ تعديالت القانوف عاـ 

 :قانون العمل االردني 

خالؿ فًتة احلمل  باألـبعمالة ادلرأة كنظران الرتباط االطفاؿ نصوصا تتعلق  1996/2004االردنية لعاـ افردت التشريعات العمالية 

كاىم ىذه ادلواد للمرأة اليت تستخدـ يف مؤسستها عشرة عماؿ اك اكثر احلق يف احلصوؿ على اجازة  باألطفاؿكالرضاعة كالًتبية كالعناية 

لًتبية اطفاذلا،كػلق ذلا الرجوع اىل عملها بعد انتهاء االجازة كػلق للمرأة العاملة احلصوؿ على تزيد على سنة للتفرغ  دكف اجر دلدة ال

تزيد عن سنتُت دلرافقة زكجها خارج البالد،كللمرأة العاملة احلق يف احلصوؿ على اجازة كضع كتكوف مدفوعة  اجازة بدكف راتب دلدة ال

 كعلى صاحب العمل الذم يستخدـ ما ال سب منذ يـو الوالدة كدلدة عاـ كاملاالجر كذلا احلق يف احلصوؿ على ساعة رضاعة تح

 أربعيزيد عمرىم عن  اطفاؿ العامالت على اف ال مكاف مناسب يكوف يف عهدة مربية مؤىلة لرعاية هتيئةقل عن عشرين عاملة م

االحداث  فوضعت شركطان كقيودان على استخدامهم فقد نصت ادلادة  سنوات كال يقل عددىم عن عشرة اطفاؿ اما فيما يتعلق بعمالة

حاؿ تشغيل احلدث الذم مل يكمل  بأممع مراعاة االحكاـ ادلتعلقة بالتدريب ادلهٍت ال غلوز "من قانوف العمل على ما يلي (73)



   

تشغيل احلدث الذم مل يكمل السابعة ال غلوز "من نفس القانوف تنص (74)كادلادة " السادسة عشرة من عمره بأم صورة من الصور 

عشرة من عمره يف االعماؿ اخلطرة اك ادلرىقة اك ادلضرة بالصحة كربدد ىذه االعماؿ بقرارات يصدرىا الوزير بعد استطالع آراء 

 ".اجلهات الرمسية ادلختصة

ا على اف يعطى اسًتاحة ساعة بعد اكثر من ساعات يوميعلى عدـ تشغيل االطفاؿ ( أ،ب،ج)فقرة( 75)كما نص القانوف يف ادلادة 

، كعدـ استخداـ االطفاؿ يف اياـ العطل منة مساءا كحىت السادسة صباحان ليال من الثااربع ساعات متواصلة كحظر تشغيل احلدث 

ليو كعلى صاحب العمل قبل تشغيل احلدث اف يطلب منو اك من ك. الرمسية كاألعياد كالعطل الرمسية كاألعياد كالعطل االسبوعية 

كقد صادؽ االردف على عدة ادلستندات التالية صورة مصدقة عن شهادة ادليالد كشهادة لياقة صحية كموافقة خطية من كالده اك كليو 

كاليت حددت سن االستخداـ بالثامنة عشرة لذا (138)اتفاقيات دكلية حددت سن االستخداـ اعلها اتفاقية منظمة العمل الدكلية  رقم

ص القانوف ادلتعلق بذلك حبيث ينسجم مع بنود ىذه االتفاقية باعتبار عمل االطفاؿ غَت القانوين يتعارض مع ال بد من تعديل ف

تعليمهم كيعترب شكال من اشكاؿ االعلاؿ ذلم كىي مشكلة متزايدة يف االردف كسبارس بالرغم من كجود القوانُت اليت ربظر عمل 

ت دقيقة عن طبيعة كمدل اتساع نظاـ عمالة االطفاؿ على الرغم من تزايد كعي االطفاؿ ربت سن السادسة عشر كال توجد احصائيا

اجلمهور بوجود ظاىرة اطفاؿ الشوارع كالدارسات ال تأخذ بعُت االطفاؿ الذين يعملوف يف القطاعات غَت الرمسية مثل العمل يف اخلدمة 

 . ادلنزلية كادلشاريع العائلية كالنشاطات الزراعية 

مة ببنشاء مؤسسة عامة للضماف االجتماعي دبوجب قانوف الضماف االجتماعي كجعلت ىذه ادلؤسسة مرتبطة بوزارة كقد قامت احلكو

العمل كتسرم احكاـ ىذا القانوف على مجيع العماؿ شلن ال تقل أعمارىم عن ستة عشرة عاما دكف سبييز مهما كانت مدة العقد اك 

 .ضماف الزاميا بالنسبة ألصحاب االعماؿ كالعماؿشكلو كآيا كانت طبيعة االجر كقيمتو،كيكوف اؿ

عاـ   74كنتيجة لالتفاقيات الدكلية سواء تتعلق بعمالة االطفاؿ اك دبنظمات العماؿ مت اجراء تعديالت على ىذا القانوف يف ادلادة

 .املة حبيث استبدلت سن التشغيل لألطفاؿ بثمانية عشر بدؿ من سبعة عشر كإعطاء امتيازات للمرأة الع 2004



   

كمن االنتقادات على قانوف العمل االردين انو مل يضع عقوبات صارمة للمؤسسات كأصحاب العمل اليت تقـو بتشغيل االحداث 

 .كاكتفت فقط بغرامات مالية ،كمل ذبد حال لظاىرة تسوؿ االطفاؿ كعمالة االطفاؿ داخل مؤسسة االب اك الويل 

     :قانون العقوبات االردني

بعض النصوص ادلتعلقة حبماية االطفاؿ من مجيع اشكاؿ العنف كالضرر اك 1960/2002عاـ أفرد قانوف العقوبات االردين        

االساءة البدنية اك االعلاؿ اك االستغالؿ اجلنسي كذلك بفرض عقوبة على مرتكب اجلرؽلة حبق الطفل ،كىذا يتماشى مع ما جاء 

على محاية االطفاؿ من ميع اشكاؿ العنف اك االساءة اك الضرر اك االعلاؿ كقسمت القوانُت اجلرائم  باتفاقية حقوؽ الطفل اليت تؤكد

 :الواقعة على االطفاؿ اىل عدة انواع

ال غلوز  اف يتعرض اجلنُت يف بطن امو ألم نوع من انواع االجهاض إال يف حاالت موضحة يف القانوف، كتعاقب كل :االجهاض -1

من قانوف ( 321،322)حسبما جاء يف ادلواد.ا دكف سبب مشركع باحلبس من ستة اشهر اىل ثالث سنواتامرأة اجهضت نفسو

 .العقوبات

عقوبات حلماية الفتاة اليت مل تتم اخلامسة عشرة من عمرىا ،باف ( 279،302)افرد ادلشرع يف ادلادة : اجلرائم ادلتعلقة بالزكاج-2

سيم الزكاج دلن ىم دكف ىذا السن، كما اكجب عقابا على كل من زكج فتاة اك اجرل اكجب عقوبة على كل زكج فتاة اك اجرل مرا

اك ساعد يف اجراء مراسيم زكاجها بأية صفة دكف اف يتحقق مقدما باف كيل امرىا .مراسيم الزكاج  لفتاة مل تتم الثامنة عشرة من عمرىا 

 .قد كافق على ذلك الزكاج بعقوبة احلبس من شهر اىل ستة اشهر

السفاح بُت شخص كشخص آخر خاضع لسلطتو الشرعية اك "من قانوف العقوبات ( ب/285)حيث جاء يف ادلادة : السفاح  -3

من قانوف العقوبات ( 286)كجاء يف ادلادة "القانونية اك الفعلية يعاقب مرتكبو باألشغاؿ الشاقة ادلؤقتة دلدة ال تقل عن مخس سنوات

، كلكن حسب ىذا " السابقة بناءا على شكول قريب   اك صهر احد اجملرمُت حىت الدرجة يالحق السفاح ادلوصوؼ يف ادلادة"

، اجلزء ال يلحق االبناء على شكول من قبل من حددهتم ادلادة آنفة الذكر  .ادلفهـو



   

طف اك كل من خ"عقوبات ( 287)كىو نقل الطفل من مكاف يف ظركؼ يفقد معها االدلة ادلثبتة لشخصيتو، كقد جاء : اخلطف-4

خبأ كلدا دكف السابعة من عمره اك بدؿ كلدا بآخر اك نسب اىل امرأة طفال مل تلده عوقب باحلبس من ثالثة اشهر اىل ثالث 

كال تنقص  العقوبة عن ستة اشهر اذا كاف الغرض من اجلرؽلة اك كانت نتيجتو ازالة اك ربريف البنية ادلتعلقة بأحواؿ الطفل ". سنوات

كفرض ادلشرع محاية دلن ىم دكف اخلامسة عشر من العمر،كفرؽ ما .احواؿ شخصية صورية يف السجالت الرمسية  الشخصية، اك تدكين

الشاقة ادلؤقتة  باألشغاؿثى اىل ثالث سنوات كبالنسبة اىل االففجعل العقوبة بالنسبة للذكر باحلبس من سنتُت  كاألنثىالذكر بُت 

 .ىا فعل اعتداء بادلواقعةادلخطوفة اقل من مخسة عشر سنة ككقع علي ة اذا كاف ادلخطوؼ اكع العقوب،كشدد ادلشر

اف ادلشرع عاقب كل من اكدع كلدا مأكل اللقطاء ككتم ىويتو كحاؿ دكف تسيلو يف سجالت النفوس :االيواء يف مأكل اللقطاء  -5

 .عقوبات (288)كلدا غَت شرعي معًتؼ بو اك كلدا شرعيا باحلبس من شهرين اىل سنتُت حسب ادلادة 

شدد ادلشرع العقاب على كل من ترؾ كلدا دكف السنتُت من عمره دكف سبب مشركع  من شأنو اف يعرض : الًتؾ دكف سبب -6

مىت كضع الطفل يف زلل خاؿ من االدميُت اك مأىوؿ هبم، :حيث يكوف التعريض( الًتؾ)ك( التعريض )حياتو للخطر، كقد عرؼ الفقو 

 .كحده كحصل التخلي كلو لفًتة قصَتة عن العناية كالرعاية الواجبتُت مىت ترؾ الطفل: كيكوف الًتؾ

كىنا  ذبدر االشارة اىل اف ما ػلدث لدل بعض االسر من اف يقـو الوالدين لًتؾ اطفاذلم لوحدىم يف البيت كيذىبا للسهر كاالستمتاع 

ف ترؾ كلدا دكف السنتُت من عمره دكف سبب كل ـ"عقوبات ( 289)، اف مثل ىذا الفعل يشكل جرؽلة، كحسبما كرد يف ادلادة 

مشركع اك معقوؿ تؤدم اىل تعريض حياتو للخطر ،اك على كجو ػلتمل اف يسبب ضرران مستدؽلان لصحتو يعاقب باحلبس من سنة اىل 

 .ثالث سنوات

ا خلطورة ىذا  اجلـر على استقر اجتهاد زلكمة التمييز على اف االغتصاب ىو االتصاؿ اجلنسي غَت ادلشركع ،كنظر: االغتصاب  -7

عقوبات، فأكجب عقوبة االعداـ على كل شخص اقدـ على اغتصاب فتاة مل تتم اخلامسة ( 292/2)اجملتمع جاء ادلشرع يف ادلادة 

عقوبات، فأكجب عقوبة االعداـ على كل شخص اقدـ على اغتصاب فتاة مل تتم اخلامسة ( 292/2)كيف ادلادة.عشرة من عمرىا 

عقوبات فرض  عقوبة االشغاؿ الشاقة ادلؤقتة دلدة التقل عن مخس سنوات على كل من كاقع ( 292/1)كيف ادلادة . ا عشرة من عمره



   

لتصبح االشغاؿ الشاقة ادلؤقتة دلدة ال تقل ( 295)انثى اكملت مخسة عشر كمل تكمل الثامنة عشرة من عمرىا، كشدد العقوبة يف ادلادة

د اصوذلا سواء كاف شرعيا اك غَت شرعي ، اك كاقعها احد زلارمها اك من كاف موكال بًتبيتها اك عن عشر سنوات ، اذا كاف اجلاين اح

 .رعايتها اك لو سلطة شرعية اك قانونية عليها

ىو كل فعل فيو مساس جلزء من جسم اجملٍت عليو يدخل عرفا "استقر اجتهاد زلكمة التمييز على اف ىتك العرض :ىتك العرض-8

كاف جـر ىتك العرض يقع على الولد ذكرا كاف اف انثى " اك يصيب جزءا من جسمو فيخدش حياءه العرضي يف حكم العورات 

خبالؼ االغتصاب ، كفرؽ ادلشرع يف العقوبة فيما اذا كاف ىتك العرض قد مت بالعنف اك التهديد على من ىم دكف اخلامسة عشرة 

كىنا ذبدر االشارة اىل اف ػلدث  عنف اك هتديد فجعلها االشغاؿ ادلؤقتة عاما،حيث حدد احلد االدىن بسبع سنوات ،اك اذا كاف بغَت

لدل بعض االسر من اف يقـو الوالداف لًتؾ اطفاذلم لوحدىم يف البيت كيذىبا للسهر كاالستمتاع،اف مثل ىذا الفعل يشكل 

سبب مشركع اك معقوؿ تؤدم اىل  كل من ترؾ كلدا دكف السنتُت من عمره دكف"عقوبات ( 289)جرؽلة،كحسبما كرد يف ادلادة 

  .ة اىل ثالث سنواتتعريض حياتو للخطر،اك على كجو ػلتمل اف سبب ضررا مستدؽلا لصحتو يعاقب باحلبس من سن

كاف كالد اك كيل اك كصي لولد "عقوبات باحلبس من شهر اىل سنة كل من ( 290)اإلعلاؿ القانوف االردين يعاقب يف ادلادة  -9

كاف معهودا اليو شرعا امر احملافظة عليو ، اك العناية بو كرفض اك اعلل تزكيده بالطعاـ كالكساء  أكنفسو  إعالةيستطيع  صغَت ال

 .كالفراش كالضركريات االخرل ، مع استطاعتو القياـ بذلك مسببا بعملو ىذا االضرار بصحتو

ة على االطفاؿ كذلك للمحافظة عليهم كجعل من لقد حدد ادلشرع من ذلم حق الوالية اك احلراس:التعدم على حراسة قاصر -10

خطف اك ابعد القاصر الذم مل يبلغ اخلامسة عشر من عمره كلو برضاه بقصد نزعو من سلطة من لو عليو الوالية اك احلراسة جرؽلة 

سة كعشرين دينارا كإذا عقوبات من شهر اىل ثالث سنوات،  كالغرامة من مخسة دنانَت اىل خم( 291)حدد ذلا ادلشرع عقوبة يف ادلادة 

مل يكن القاصر قد امت الثانية عشرة من عمره اك خطف اك  ابعد باحليلة اك القوة كانت عقوبة اجلاين باحلبس من ثالثة اشهر اىل ثالث 

 .سنوات ، كإذا كاف الولد مل يتم الثانية عشر من عمره ال تنقص العقوبة عن مخس سنوات



   

حبيث يًتكوف على االشارات .لتسوؿ مهنة تزداد انتشاران يومان بعد يـو كاألطفاؿ ىم  أدكاهتا أصبحت ظاىرة ا:التسوؿ كالسكر -11

عقوبات كل من كجد يقود كلدان دكف ( 389/2)الضوئية كاألرصفة كدكر السينما كعلى ابواب ادلساجد ، فقد عاقب القانوف يف ادلادة 

ىل ذلك بالعقوبة يف ادلرة االكىل باحلبس مدة ال تزيد على ثالثة أشهر السادسة عشر من عمره للتسوؿ كمجع الصدقات اك يشجعو عل

عقوبات كل من يقدـ مسكران لشخص مل ( 391)كما عاقب يف ادلادة . كيف ادلرة الثانية اك ما يليها باحلبس مدة ال تزيد على سنة.

 .يكمل بعد الثامنة عشرة من عمره بالغرامة حىت عشرة دنانَت

عقوبات ادلرأة ادلتسببة بقتل كليدىا الذم مل يتجاكز السنة ( 331،332)عاقب القانوف االردين يف ادلادتُت :يذاءرائم القتل كاإلج12

 .من عمره باإلعداـ شرط اف ال يكوف القتل اثناء فقداهنا الوعي من تأثَت الوالدة اك بسبب الرضاعة اك بسبب اتقاء العار

العقوبات يف الباب الرابع رلموعة من اجلرائم ادلخلة باإلدارة القضائية كادلعطلة لسَت أكرد قانوف  :كتم اجلنايات كاجلنح-13

كما جاء يف نص ادلادة .العدالة،حيث أكجب عقابان على كل من علم هبذه اجلرائم كمل ؼلرب السلطات عنها بالسرعة ادلعقولة

  (.عقوبات/206)

عقوبات قد عاقب كل من خدع بكرا ذباكزت اخلامسة عشرة من عمرىا ( 304،306)ادلوادصلد اف القانوف يف :االغواء كالتهتك-4

بوعد الزكاج كاف فعلو يستوجب عقوبة احلبس ثالثة اشهر اىل سنة ،كما اكجب ادلشرع عقوبة على كل من يقـو دبداعبة شخص مل 

قـو بعرض عمل مناؼ للحياء اك كجو اليها كالما منافيا يتم اخلامسة عشرة من عمره ذكرا كاف اـ انثى بصورة منافية للحياء اك من م

 .للحياء عوقب باحلبس مدة ال تتجاكز ستة اشهر اك بغرامة ال تزيد عن مخسة كعشركف دينارا

من مخسة دنانَت اىل مخسُت دينارا  كل من  عقوبات باحلبس من شهر اىل ثالث سنوات كبغرامة(310/5)كما عاقب القانوف يف ادلادة

فعل اللواط بو،كحلماية االطفاؿ من دكر البغاء اليت عرفت بادلادة ص مل يتم اخلامسة عشرة من عمره الرتكاب قاد شخ

مزاكلة  ألجلاك اكثر  امرأتافكل دار اك غرفة اك رلموعة من الغرؼ يف أم دار تقيم فيها اك تًتدد اليها " بأهناعقوبات (309)

بس حىت ستة اشهر اك بغرامة حىت عشرين دينارا،كل من كاف معهودا اليو بولد يًتاكح عقوبة احل( 314)اكجب يف ادلادة بأنو"البغاء

 .عمره بُت ست سنوات كالست عشرة سنة كمسح لو االقامة يف بيت بغاء اك بالًتدد عليو



   

ىا دلصلحة حبيث مت تعديل علل عقوبة االغتصاب اكلكنو  2002يف بعض اجلرائم يف قانوف العقوبات لعاـ  التعديالت الالزمة إجراءمت 

من قانوف العقوبات حبيث يعفي ادلغتصب من عقوبتو يف حاؿ زكاجو من ادلغتصبة حىت لو كانت  308ادلغتصب كذلك يف ادلادة 

قاصران،كاغتصاب االنثى من دبر ال يعترب اغتصاب كلكن يعترب  ىتك عرض حىت لو كانت قاصران، كاغتصاب الذكر كذلك ال يعترب 

،كعدـ مشوؿ قانوف العقوبات على نص يقضي بالزامية توفَت الرعاية النفسية  يعترب ىتك عرض حىت لو كاف قاصران  اغتصاب بل

ىو جرؽلة اخرل حبق الضحية تظهر اثارىا بتطور تداعياهتا اجلسدية كالنفسية طواؿ حياة الضحية كتعيق  كاجلسدية للضحية ادلغتصبة

 .ؤسسات القانونية كادلدنية بعدـ التنازؿ عن احلق اخلاص حىت لو مت تزكيج الضحية بادلغتصباعادة اندماجها يف اجملتمع ،فتطالب امل

اج الطفل محتليتوافق مع اتفاقية حقوؽ الطفل بشكل متكامل حبيث يظهر ا2008 /1972ظهر قانوف الصحة لسنة :قانون الصحة

درجة عالية من العجز كالضعف باإلضافة اىل  عدـ قدرتو على مقاكمة  يف ادلرحلة االكىل من حياتو اىل عناية فائقة نظران ألنو يولد على

ادلرض اك العدكل، كتبدك نسبة الوفيات يف  االسابيع االكىل اليت تعقب الوالدة مرتفعة كخاصة يف الدكؿ النامية ، كمع تقدـ العناية 

كما .موس ، كىذا ما ؽلكن مالحظتو يف االردف كالرعاية الصحية فأف معدالت الوفيات لألطفاؿ يف ىذه الفًتة تنخفض بشكل مل

من قانوف الصحة العامة على كالد كل مولود اك كليد اك الشخص ادلوكوؿ أمره اليو اف يعمل خالؿ ستة شهور من ( 21)أكجبت ادلادة 

على كالد الطفل اف  تاريخ كالدتو على تلقيحو ضد السل كشلل االطفاؿ كالسعاؿ الديكي كالتيتانيوس ك الدفتَتيا ، كفرضت ايضان 

يعمل على تطعيمو خالؿ سنة من تاريخ كالدتو ضد اجلدرم إال اذا اصدر الوزير امراض خبالؼ ذلك ، كعلى الطبيب اف يصدر 

 .شهادة تشعر بوقوع التلقيح اك التطعيم على فًتات ػلددىا على اف يصدر اعالف بذلك ينشر يف اجلريدة الرمسية 

اف ادلشرع يف تناكلو للقضايا الصحية اخلاصة باألطفاؿ تناكذلا معزكلة  1972لعاـ  قانوف الصحة العامة يتضح من النصوص الواردة يف

ئي عن االمور الرئيسية كاليت تعترب اساسية يف ظلو الطفل السليم صحيان كتبدك ادلشكلة اكثر تعقيدان عندما نرل بباف اىتماـ ادلشرع الوقا

انو مل يتطرؽ اىل  إالالطفل ضد االمراض ادلتعارؼ عليها كاليت تصيب االطفاؿ يف رلموعهم، بالطفل قد توقف عند حد تطعيم ىذا 

من خالؿ زكاج صحي متناسب يسبقو فحوصات طبية، كمل  يشر ادلشرع  ربقيق امن ىذا الطفل الغذائي كتأمُت سالمتو اجلسدية

 .حية مستمرةاالردين اىل االطفاؿ ادلعاقُت كالذين ىم حباجة اىل رعاية كعناية ص



   

احلق كل احلق يف اف ينشأ كينمو يف بيئة صحية مناسبة، كليس من قبيل الرفاىية  لو اف الطفللَتكز  2008كظهر قانوف الصحة لعاـ 

اىل مكافحة  فباإلضافة بل من قبيل مسؤكلية اجملتمع   كسلطاتو اف تعمل على تامُت ما ػلقق للطفل ىذه احلاجة االساسية كاذلامة

السارية كادلعدية من خالؿ ادلطاعيم ركز القانوف على رفع ادلستول الصحي دبكافحة االمراض النامجة عن سوء التغذية مثل االمراض 

اك منع مواد طلب اضافة بعض العناصر  شابو اىل ادلواد الغذائية اك الفتيامينات كما نقص اليود الذم مت اضافتو دللح الطعاـ كاحلديد ك

ىل الرضاعة الطبيعية،كرعاية االـ احلامل كمشلها بالتأمُت الصحي خالؿ فًتة احلمل،كمنع عمليات االجهاض يف السوؽ ،كالتشجيع ع

كمعاقبة من يفعلوف ذلك كإجراء الفحص الطيب الالـز قبل الزكاج للراغبُت بالزكاج،كتقدًن اخلدمات الصحية الوقائية لطلبة ادلدارس 

كمشل طفاؿ دكف السادسة كإضافة فحوصات السمع حلديثي الوالدة كفحص الغدة الدرقية كرياض األطفاؿ التامُت الصحي اجملاين لأل

 .ىذا القانوف يف تعديالت التأمُت لألشخاص ذكم اإلعاقة

 :قانون التربية والتعليم

على توفَت الرعاية الًتبوية الكاملة للطفل منذ  1964/1994ة بتعليم الطلبة لعاـ كاألنظمة ادلتعلق األردنيةنصت التشريعات        

بداية حياتو من سلتلف النواحي اجلسمية كالعقلية كاالجتماعية كذلك ببنشاء دكر احلضانة كرياض االطفاؿ حىت هناية مرحلة التعليم 

لة كمنذ تأسيسها بتوفَت التعليم التعليم حق جلميع ادلواطنُت كما جاء يف الدستور فقد شرعت الدك أفكانطالقا من  .الثانوم بفرعيو

كنتيجة للتطور التعليمي يف العامل كيف الوطن العريب كتوقيع األردف على اتفاقيات حملو األمية جاء قانوف كزارة الًتبية اجملتمع ،  أبناءلكل 

مية كمدة ىذه ادلرحلة عشرة سنوات التعليم رلاين كإلزامي يف ادلدارس احلكو كالتعليم ليشمل العديد من التعديالت يف مواده كأعلها أف

 كبذلك مت تصنيف ادلؤسسات التعليمية اىل مراحل تبعا ألنواعها،ألهنا كانت يف السابق تسع سنوات 

 مرحلة رياض االطفاؿ كمدهتا سنتُت. 

 مر حلة التعليم االلزامي كمدهتا عشر سنوات. 

 مرحلة التعليم الثانوم كمدهتا سنتاف. 



   

  الطالب ادلتفوؽ مرحلة  إلهناءغلوز كفق تعليمات من الوزير تسريع الطلبة ادلتفوقُت باختصار عدد السنوات الدراسية الالزمة

 .تتجاكز سنتُت دراستُت التعليم االساسي دبدة ال

  تقل عن  ة على اف المرحلة التعليم الثانوم كفق نظاـ الفصوؿ اك كفق الربامج االجنيب إلهناءاختصار عدد السنوات الدراسية

 .ثالثة فصوؿ

 :األطفاؿمرحلة رياض 

للطفل تربية متوازنة تشمل جوانب الشخصية اجلسمية   يهيئتوفَت مناخ مناسب  إىلهتدؼ ىذه ادلرحلة من التعليم قبل ادلدرسي 

كالعقلية كالركحية كالوجدانية تساعده على تكوين العادات الصحية السليمة كتنمية عالقاتو االجتماعية كتعزيز االذباىات االغلابية 

 كحب احلياة ادلدرسية

 .إمكاناهتاتضع الوزارة برامج للًتبية اخلاصة يف حدكد باف ازبذت التدابَت ؿ 1994التعديالت يف القانوف لعاـ  أىمكمن 

ادلتعلقة هبا دبا يف ذلك حوافز العاملُت  األمورلوزارة مؤسسات تعليمية للطلبة ادلوىوبُت كادلتميزين ربدد برارلها كسائر ا ككذلك كضعت

 .فيها

من  10بالتسرب من ادلدرسة ك غلب اعادة النظر يف ادلادة  كارتباطهاكلكن يواجو القانوف باالنتقاد بسبب عدـ تفعيل نصوص القانوف 

قانوف الًتبية كالتعليم حبيث يأخذ بعُت االعتبار فرض عقوبة الغرامة على كالد الطاؿ ادلتسرب من ادلدرسة كربديد اجلهة ادلسؤكلة عن 

 .قوبة الغرامةالتبليغ عن التسرب كربديد احملكمة اليت يتم فيها توقع عقوبة الغرامة كجهة تنفيذ ع

 1968لسنة ( 24)لألحداث قانونان خاصان ىو القانوف رقم  األردنيةالتشريعات  أفردت 1968/2002: األردني األحداثقانون 

فاحلدث ىو كل شخص أمت السابعة من عمره كمل يتم الثامنة عشرة لتحديد ادلسؤكلية القانونية كاجلزائية مت تقسيم اإلحداث إىل فئات ك

 :أـ أنثىذكران كاف 

 .من أمت السابعة من عمره كمل يتم الثانية عشرة -كلد 

 .من أمت الثانية عشرة كمل يتم اخلامسة عشرة -ادلراىق 



   

 .من أمت اخلامسة كمل يتم الثامنة عشرة -الفىت 

زلكمة  إغلادكدكر رعايتهم كأسلوب زلاكمتهم ،كينص القانوف على  إصالحيةالومؤسساتهم  األحداثيعالج هذا القانون وضع و 

الشراسة ما يستوجب ذلك ،  أكالتمرد خاصة لألحداث كما اكجب عدـ تقييد احلدث بأم قيد إال يف احلاالت اليت يبدم فيها من 

من القضايا  األحداثانوف قضايا كقد اعترب القكتنحصر سلطة توقيفهم يف القضاء  األحداثيف دار تربية  األحداثكيتم توقيف 

اليت تسجل للحدث كذلك لتمكينو من  األسبقياتاحلدث جبـر معُت من  إدانةادلستعجلة اليت غلب اف يفصل فيها بسرعة كال تعترب 

من مل يكن  عل  انو ال يالحق جزائيان  األحداثمن قانوف ( 18)كقد كرد النص كاضحان يف ادلادة .االطلراط يف اجملتمع بعيدان عن ماضيو

ؿ،كزبتص زلكمة البداية بالفصل يف القضايا اجلنائية كزلكمة الصلح يف قضايا ادلخالفات عمره حُت اقًتؼ الفعقد امت السابعة من 

القانوف على سرية احملاكمة كػلظر نشر صور كاسم احلدث اجلانح ككقائع احملكمة كيتم استدعاء كالده اك الوصي عليو  كأكدكالنزاعات ،

تعذر ذلك تعُت احملكمة مراقب سلوؾ من كزارة التنمية االجتماعية كيعترب قيد  كإذاحلظة اعتقالو كغلب اف ػلضر التحقيقات كاملة منذ 

كتضمن القانوف يف مواد سلتلفة نصوصان تتعلق  تزكيره أكمل يثبت عكس ذلك  ادلدنية ىو ادلعتمد يف ربديد عمر احلدث ما األحواؿ

فيما يتعلق  أما.السلوؾلًتبيتو كخضوع احلدث إلشراؼ مراقب  آىلير ىذه احلماية كتسليم الولد دلن ىو كتداب األحداثحبماية 

 :-عقوبة الفىت بالعقوبات فتعترب

 .سنة 12  -6اقًتؼ الفىت جناية تستلـز عقوبة اإلعداـ فيحكم عليو باالعتقاؿ مدة تًتاكح بُت  إذا -أ 

 .سنوات 10  -5اقًتؼ الفىت جناية تستلـز عقوبة اإلشغاؿ الشاقة ادلؤبدة  فيحكم عليو باالعتقاؿ مدة تًتاكح بُت  إذا-ب    

 إذا اقًتؼ الفىت جناية تستلـز عقوبة األشغاؿ الشاقة ادلؤقتة أك االعتقاؿ فيعتقل مدة تًتاكح بُت سنتُت إىل مخس -ج    

 .سنوات 

 ستلـز احلبس يوضع يف دار تربية األحداث مدة ال تتجاكز ثلث مدة العقوبة ادلنصوص عليهاإذا اقًتؼ الفىت جنحة ت -د    

 .يف القانوف

 .إذا اقًتؼ الفىت سلالفة أك جنحة تستلـز عقوبة الغرامة فتنزؿ العقوبة إىل نصفها-ىػ    

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 



   

 :-أما إذا اقًتؼ ادلراىق جنحة فتكوف عقوبة ادلراىق

 .سنوات 10  -4تلـز عقوبة اإلعداـ ، فيحكم عليو باالعتقاؿ مدة تًتاكح بُت إذا اقًتؼ ادلراىق جناية تس -أ

 .سنوات 9  -3إذا اقًتؼ ادلراىق جناية تستلـز األشغاؿ الشاقة ادلؤبدة فيحكم عليو  باالعتقاؿ مدة تًتاكح بُت -ب

 .قل من سنة إىل ثالث سنواتإذا اقًتؼ ادلراىق جناية تستلـز عقوبة األشغاؿ الشاقة ادلؤقتة أك االعتقاؿ فيعت-ج 

 :-احملتاج إىل احلماية أك الرعاية كاليت تتفق مع اتفاقية حقوؽ الطفلوشمل هذا القانون في أهم تعديالته 

 :-يعترب زلتاجا إىل احلماية أك الرعاية من تنطبق عليو أم من  احلاالت التالية 

تياده اإلجراـ أك إدمانو السكر أك إدمانو ادلواد ادلخدرة كادلؤثرات العقلية كاف ربت عناية كالد أك كصي ، غَت الئق للعناية بو ، الع-1

 أك اضلاللو 

 0اخللقي 

قاـ بأعماؿ تتعلق بالدعارة أك الفسق أك إفساد اخللق أك القمار أك خدمة من يقوموف هبذه األعماؿ أك خالط الذين اشتهر عنهم -2

 0سوء السَتة 

  0كاف يبيت عادة يف الطرقات  أكمل يكن لو زلال مستقران -3

 0عائل مؤسبن ككاف كالداه أك احدعلا متوفُت أك مسجونُت أك غائبُت  أكمل يكن لو كسيلة مشركعة للتعيش -4

  0كليو أك كصيو أك أمو أك كاف الويل متوىف أك غائبا أك عدًن األىلية  أككاف سيء السلوؾ كخارج عن سلطة أبيو -5

 0على ذلك بأم كسيلة من الوسائل  كاف يستجدم ، كلو تسًت-6

غَت شرعي لوالد سبق لو أف أدين بارتكاب جـر سلل باآلداب مع أم من أبنائو سواء كانوا شرعيُت أك غَت  أككاف ابنا شرعيا -7

 0 ينشرعي

  0زكجو ذباكزت ضركب التأديب اليت يبيحها القانوف كالعرؼ العاـ  أكمقصود من احد كالديو  إليذاءتعرض -8

  0 أسرتوبقي يف  إذاكاف معرضان خلطر جسيم -9



   

 أميف  أك األعماؿخدمة من يقوموف هبذه  أكاخللق  إفساد أكالفسق  أكبأعماؿ تتصل بالدعارة  أكاستغل بأعماؿ التسوؿ -10

 0غَت مشركعة أعماؿ

جاء ىذا القانوف ليتوافق مع االتفاقيات الدكلية كنظرا النتشاره خالؿ الفًتة األخَتة كالضركرة ادللحة  2008: األسرةقانون العنف 

األسرة كاف الشخص ادلعنف ىو من داخل  إذاكأنواعو كطرؽ الردع   كالعقوبة خاصةن  أشكالوبكافة  األسرممشكالت العنف لضبط 

 .خاصة فانو ال يتم تطبيق قانوف العقوبات

 أفرادكالتوفيق بُت  اإلصالحبذؿ مساعي  األسرمتتوىل جلاف الوفاؽ  الوفاؽ األسرم كم ىذا القانوف ربدد جلاف تسمى جلاف فف

 0جهة ذات عالقة كمن اجملتمع احمللي لتحقيق ىذه الغاية  أم، كذلا االستعانة بذكم اخلربة كاالختصاص من األسرة

ماعية أك التعليمية من القطاعُت العاـ أك اخلاص إبالغ اجلهات ادلختصة حاؿ علمو أك كعلى أم من مقدمي اخلدمات الطبية أك االجت

مشاىدتو أثار عنف كإشعاره أهنا  نامجة عن عنف اسرم ،كعلى ادلوظفُت ادلكلفُت ازباذ اإلجراءات الالزمة لضماف سالمة ادلتضرر من 

ضابطة العدلية من أفراد كضباط األمن العاـ االنتقاؿ إىل مكاف كعلى اؿ0أفراد األسرة حاؿ علمهم بأم من قضايا العنف األسرم 

ية كقوع العنف األسرم، كغلوز دلدير إدارة محاية األسرة يف قضية متعلقة بالعنف األسرم ازباذ أم من اإلجراءات ادلبينة أدناه كتدبَت محا

 :-احًتازم لضماف عدـ التعرض للمتضرر أك أم من أفراد األسرة  

 0ادلشتكى عليو بعدـ التعرض للمتضرر أك أم من أفراد األسرة   تعهد من -أ

 :-يف حاؿ كجود خطر على ادلتضرر أك احد أفراد أسرتو ؽلكن ازباذ أم من اإلجراءات التالية  -ب

 ساعة إذا مل يكن ىناؾ كسيلة ( 48)عدـ السماح للمشتكى عليو بدخوؿ البيت األسرم دلدة ال تزيد على -1

 . األسرة أفرادأم من  أكلتأمُت احلماية للمتضرر  أخرل

 حلُت تأمُت  أقسامهااحد  أك األسرةمحاية  إدارةساعة يف ( 24)االحتفاظ بادلشتكى عليو دلدة ال تزيد على -2

 إليوتعذر ازباذ اإلجراء ادلشار  إذا األسرة أفرادمن  ألم أكاحلماية للمتضرر 

 



   

تنبثق فلسفة ادلملكة ذباه ادلواطنُت ادلعوقُت من القيم العربية اإلسالمية كالدستور  1993/2007: اإلعاقةذوي  األشخاصقانون 

، األردين كاإلعالف العادلي حلقوؽ اإلنساف كادلبادئ كاألحكاـ ادلنصوص عليها يف االتفاقيات الدكلية ادلتعلقة حبقوؽ األشخاص ادلعوقُت 

ادلشاركة يف كضع كادلعوقُت ككرامتهم كحرية اختيارىم كاحًتاـ حياهتم اخلاصة  خاصاألشاحًتاـ حقوؽ التالية كتؤكد على ادلرتكزات 

 اإلعاقة أساسعلى  األشخاصتكافؤ الفرص كعدـ التمييز بُت كادلعوقُت كشؤكهنم  باألشخاصاخلطط كالربامج كصنع القرارات اخلاصة 

ادلعوقُت كبناء قدراهتم كتنمية مهاراهتم كتعزيز درلهم  األطفاؿحقوؽ ضماف كادلساكاة بُت الرجل كادلرأة ادلعوقُت يف احلقوؽ كالواجبات ،

لتمكينو من االستفادة من خدمة معينة  أكحرية ما  أكتوفَت التجهيزات ادلعقولة لتمكُت الشخص ادلعوؽ من التمتع حبق كيف اجملتمع 

شىت مناحي احلياة كاجملاالت كعلى سلتلف الصعد دبا يف  الدمج يفكادلعوقُت باعتبارىم جزءان من طبيعة التنوع البشرم  األشخاصقبوؿ ك

 اإلعاقةشجيع البحث العلمي كتعزيزه كتبادؿ ادلعلومات يف رلاؿ ، تكقضاياىم باخلطط التنموية الشاملة  ادلعوقُت األشخاصذلك مشوؿ 

نشر الوعي كالتثقيف حوؿ قضايا كاؿ اليت تواكب ما يستجد يف ىذا ادلج باإلعاقةاخلاصة كاإلحصاءات كمجع البيانات كادلعلومات 

 0ادلعوقُت كحقوقهم  األشخاص

ىذا القانوف يف اجملاالت  ألحكاـتوفر اجلهات ذات العالقة كل حسب اختصاصها للمواطنُت ادلعوقُت احلقوؽ كاخلدمات ادلبينة كفقان  ك

 :-التالية 

التشخيص ، اإلعاقاتادلسوحات الالزمة للكشف ادلبكر عن  إجراءالربامج الوقائية كالتثقيف الصحي دبا يف ذلك  :-الصحػػػة -أ

خدمات التأىيل الطيب كالنفسي كاخلدمات العالجية دبستوياهتا ، ك ادلعوقُت لألشخاصالتقارير الطبية  كإصداركالتصنيف العلمي 

منح التأمُت كللمرأة ادلعوقة خالؿ فًتة احلمل كالوالدة كما بعد الوالدة  األكليةالرعاية الصحية ،ادلختلفة كاحلصوؿ عليها بكل يسر

 0ادلعوقُت دبقتضى نظاـ يصدر ذلذه الغاية  لألشخاصالصحي رلانان 

اعتماد كالدمج أسلوب من خالؿ  اإلعاقةادلعوقُت حسب فئػػػات  لألشخاصفرص التعليم العاـ كالتعليم ادلهٍت كالتعليم العايل :-التعليم كالتعليم العايل   -ب

ادلعوقُت  األشخاصالتجهيزات ادلعقولة اليت تساعد ، كتوفَت ادلؤسسات التعليمية  إطارمن غَت ادلعوقُت كتنفيذىا يف  كاقرأهنمبرامج الدمج بُت الطلبة ادلعوقُت 

التشخيص الًتبوم ضمن  ،كإجراء، كغَتىا من التجهيزات الالزمة للصم  اإلشارةعلى التعلم كالتواصل كالتدرب كاحلركػػػة رلانان دبا يف ذلك طريقة برايل كلغة 

برامػج يف رلاؿ ، كتوفَت الكوادر الفنية ادلؤىلة للتعامل مع الطلبة ادلعوقُت  ،كإغلادكبياف درجتها كاحتياجاهتا  اإلعاقةفريق التشخيص الكلي لتحديد طبيعة 

التقنيات احلديثة يف تدريس كتعليم الطلبة ادلعوقُت يف القطاعُت العاـ كاخلاص دبا يف ذلك تدريس مبحثي كأسرىم،كالتوعية كالتثقيف للطلبػػة ادلعوقُت  اإلرشاد



   

قبوؿ الطلبة ادلعوقُت الذين اجتازكا امتحاف الدراسة الثانوية العامة كفق شركط يتفق عليها بُت اجمللس كرللس التعليم العايل للقبوؿ ،كالرياضيات كاحلاسوب 

 0 اإلشارةمن ادلساعدة دبا يف ذلك تأمُت مًتمجي لغة  أشكاؿكسائل التواصل للصم من خالؿ توفَت  كمسية باجلامعات الر

تدريب  ادلعوقُت كتطوير قدراهتم كفقان الحتياجات سوؽ العمل ، دبا يف ذلك لألشخاصالتدريب ادلهٍت ادلناسب حبيث يتوفر التدريب ادلهٍت كالعمل   -ج

 ،إلزاـادلعوقُت على فرص متكافئة يف رلاؿ العمل كالتوظيف دبا يتناسب كادلؤىالت العلمية  األشخاصصوؿ كح ا اجملاؿ كتأىيلهمادلدربُت العاملُت يف ىذ

عامالن بتشغيل عامل كاحد من ( 50)عامالن كال يزيد على ( 25)مؤسسات القطاع العاـ كاخلاص كالشركات اليت ال يقل عدد العاملُت يف أم منها عن 

ادلعوقُت  لألشخاصمن عدد العاملُت فيها %( 4)عامالن زبصص ما ال تقل نسبتو عن ( 50)زاد عدد العاملُت يف أم منها على  كإذاادلعوقُت  األشخاص

 0التجهيزات ادلعقولة من قبل جهة العمل ،تسمح طبيعة العمل يف ادلؤسسة بذلك  أفشريطة 

 إنسانيتو أكادلعوقُت على التعامل السليم مع الشخص ادلعوؽ بصورة ال سبس كرامتو  األشخاصتدريب اسر :-احلماية االجتماعية كالرعاية ادلؤسسية   -د

 كإعادةؿ ادلهٍت كاالجتماعي خدمات التأىيكتقدًن ، كيف حاؿ تعذر ذلك تقدـ لو الرعاية التأىيلية البديلة  أسرتودمج الطفل ادلعوؽ كرعايتو التأىيلية داخل ك

 اإليوائية أكالرعاية ادلؤسسية النهارية كألسرىم كتقدًن ادلعوقُت  لألشخاصكدبا ػلقق الدمج كادلشاركة الفاعلة  أنواعهاالتأىيل كاخلدمات ادلساندة جبميع 

قانوف صندكؽ ادلعونة  ألحكاـكفقان  اإلنتاجتدرين على ادلعوقُت من غَت ادلق لألشخاصمعونات شهرية كتقدًن ادلعوقُت الذين ػلتاجوف لذلك  لألشخاص

 0برامج التأىيل اجملتمعي كتنفيذ الوطنية 

يف القطاعُت  األبنيةادلعوقُت الصادرة عن اجلهة ذات العالقة يف مجيع  باألشخاصتطبيق كودة متطلبات البناء الوطٍت الرمسي اخلاص : التسهيالت البيئية  -ىػ

تأمُت كل من كبعد التأكد من االلتزاـ  إالجهة  ألمعدـ منح تراخيص البناء ك أمكنالقائمة ما  األبنيةالعاـ كاخلاص كادلتاحة للجمهور كيطبق ذلك على 

االنتقاؿ  أكادلعوقُت استخدامها  صلألشخادبواصفات تكفل  األقلشركات النقل العاـ كادلكاتب السياحية كمكاتب تأجَت السيارات كاسطة نقل كاحدة على 

ادلختلفة ادلرئية كادلسموعة كادلقركءة  األعالـتكنولوجيا كنظم ادلعلومات دبا يف ذلك شبكة االنًتنت ككسائل  إىلادلعوقُت  األشخاصكصوؿ كهبا بيسر كسهولة 

 0 اإلشارةكخدمات الطوارئ دبا يف ذلك تأمُت مًتمجي للغة 

 كاألدكاتادلساعدة  ادلعوقُت دبا يف ذلك ادلواد التعليمية كالطبية كالرياضية كالوسائل لألشخاصالتجهيزات ادلعقولة  إعفاء :-اجلمركية كالضريبية  اإلعفاءات -ك

ظاـ يصدر ذلذه الغاية أخرل دبقتضى فضرائب  أككاآلالت كقطعها من الرسـو اجلمركية كالضريبة العامة على ادلبيعات كرسـو طوابع الواردات كمن أم رسـو 

 أخرلرسـو  كأمادلبيعات كرسـو طوابع الواردات  كاسطة نقل كاحدة الستخداـ الشخص ادلعوؽ كدلرة كاحدة من الرسـو اجلمركية كالضريبة العامة على كإعفاء

من دفع رسـو تصريح  اإلعاقةشديدم  صاألشخا إعفاء ك اإلعاقةكتبديل كاسطة النقل دبا يف ذلك درجػػة  اإلعفاءاتكشركط منح ىذه  أسس، كربدد 

ادلعوقُت كمراكزىم كمؤسساهتم التابعة  األشخاصمدارس  إعفاء كهبدؼ خدمتهم يف منازذلم دبقتضى نظاـ يصدر ذلذه الغاية  أردينالعمل لعامل كاحد غَت 

 للجمعيات اخلَتية من مجيع الرسـو اجلمركية 

 كادلسقفات كادلعارؼ كرسـو طوابع الواردات كرسـو تسجيل ىذه  األبنيةكالضريبة العامة على ادلبيعات كضريبة 



   

 0دبقتضى نظاـ يصدر ذلذه الغاية  أخرلعوائد ربسُت  أكضرائب  كأيةالعقارات 

كمرافق مناسبة  أماكنادلعوقُت يف شلارسة الًتشيح كاالنتخاب يف اجملاالت ادلختلفة كهتيئة  األشخاصحق :-احلياة العامة كالسياسية  -ز

البيئة ادلناسبة للمشاركة بصورة فاعلة يف كتوفَت كسهلة االستعماؿ سبكنهم من شلارسة حق التصويت باالقًتاع السرم يف االنتخابات 

 .مجيع الشؤكف العامة دكف سبييز دبا يف ذلك ادلشاركة يف ادلنظمات كاذليئات غَت احلكومية ادلعنية يف احلياة العامة كالسياسية 

ادلعوقُت دلمارسػػػة  لألشخاصاذليئات الرياضية كالثقافية كدعمها هبدؼ فتح اجملاؿ  حبيث يتم أنشاء:-الرياضة كالثقافة كالًتكيح   -ح

 األنشطةادلعوقُت رياضيان كثقافيان يف  األشخاصدعم مشاركة ادلتميزين من كادلختلفة دبا يليب حاجاهتم كيطور قدراهتم  أنشطتهم

 الرياضية كالًتكػلية كالثقافية ضمن برامج ادلؤسسات كادلراكز كادلدارس العاملة يف كاألنشطةالربامج  كإدخاؿكطنية كالدكلية كادلؤسبرات اؿ

 أماـاستخداـ ادلكتبات كاحلدائق العامة كادلرافق الرياضية ككتوفَت الكوادر ادلتخصصة كالتجهيزات ادلعقولة لذلك  اإلعاقةرلاؿ 

 0فَت التجهيزات ادلعقولة ادلعوقُت كتو األشخاص

اقتضت طبيعة القضية  إذااخلاصة بالتوقيف  األماكنالظركؼ الصحية للشخص ادلعوؽ من حيث اة راعحبيث يتم ـ:-التقاضي   -ط

 0 اإلشارةادلعوقُت دبا يف ذلك ترمجة لغة  لألشخاصتوفَت التقنيات ادلساعدة ككظركفها توقيفو 

.  حق الطفل يف الزامية الدكلة يف التأمينات االجتماعية كالنفقة عليو خاصة اذا كاف رلهوؿ النسب:عيماقانوف الضماف االجت

 :التوصيات 

 .سن القوانُت كاألنظمة احلديثة كسد الثغرات ادلوجودة يف القوانُت كادلواثيق الدكلية كمراقبة تطبيق ىذه القوانُت كاألنظمة -1

ق كالوقوؼ على الثغرات فيما يقدـ لو من خدمات كبرامج ككشف ادلمارسات اليت تنعكس سلبا كحاجات األردينرصد كاقع الطفل -2

 .على االطفاؿ كتكثيف اجلهود دلعاجلتها

آلية كطنية تعمل على تعزيز التنسيق بُت سلتلف ادلؤسسات كادلنظمات غَت احلكومية ادلعنية حبقوؽ االطفاؿ للحصوؿ على  إنشاء-3

 .سانية منها كادلدنية كذلك عن طريق اعداد اخلطط كتنفيذ الربامج كاخلدماتحقوقهم االساسية االف

 .التوعية الشاملة كادلتكاملة ألسرة على ادلستول احمللي كالوطٍت هبدؼ رفع مستول العناية بالطفل كرعايتو كمحاية حقوقو-4



   

 .رفع كفاءة العاملُت يف ميداف الطفولة كرلاالتو-5

 .طفاؿ يف االردف يف االمور ادلتعلقة هبم على ادلستول احمللي كالوطٍتفرص دلشاركة اال إغلاد -6

 .ربسُت كتطوير كاستحداث اخلدمات ادلقدمة لألطفاؿ ذكم االعاقة -7

كاالتصاؿ ادلتاحة كبشكل مكثف  نشر ادلعلومات ادلتعلقة باإلساءة للطفل كأعراضها كمساهتا كآثارىا السلبية دبختلف كسائل االعالـ-8

 .كذلك ليتمكن مجيع ابناء اجملتمع من التعرؼ على حاالت االساءة كالتبليغ عنها

 :الخاتمة 

الضوء على التشريعات االردنية يف رلاؿ الطفولة يقودنا لربط ىذه التشريعات باحلاجات االساسية للطفل فهو التزاـ ػلتمو حق  ألقاء أف

االجتماعية ذلك اف الطفولة تعٍت كالدة الطفل على درجة عالية من العجز، كحاجتو اىل كقاية خاصة تؤمن لو احلد ادلواطن يف العدالة 

االدىن من االحتياجات اليت تضمن استمراره يف احلياة بصحة جسمية كنفسية كال تأيت ىذه الوقاية إال من خالؿ تشريع يعتمد ىذه 

صعوبات على ادلستول التشريعي كادلستول  التنفيذم ، فاألردف كغَته من البلداف النامية  احلاجات االساسية بشكل متكامل كتوجهنا

لو طموحات عديدة كتطلعات كاسعة، برغم مصادره احملدكدة، كبالتايل فاف امكانياتو موزعة على قطاعات حياتية عريضة ال يستطيع 

ية كالتطور كبالتايل فاف الطموحات كزلدكدية ادلصادر قد كضعت اسلوب اف يفيها حقها كاملة بادلعايَت اليت نستخدمها يف قياس التنم

حياتنا يف مأزؽ من يريد كل شئ كإمكانياتو ال تتيح لو ذلك ، كيف ىذا اجملاؿ فأف ىناؾ تشريعات يف بعض ادلرات بأهنا امتداد كنقل 

ل يف الواقع التطبيقي كتبدك ادلشكلة ككأهنا لو صد سذلك يل أفلتشريعات خارجية تعمل على ذبميل الصورة لواقع الطفل، إال 

 .حلقات مفرغة ربتاج اىل موقف عقالين زلدد يفرض علينا اسلوب جديد يف التعامل مع الطفل يف ىذا البلد

 

 

 



   

 

 المراجع 

 مجموعة القوانين: أوال

 .الدستور االردين

 .1976لسنة ( 43)القانوف ادلدين االردين رقم 

 .1976-2010/لسنة ( 61)الشخصية رقم  األحواؿقانوف 

 .1960--2012-2002/لسنة ( 16)قانوف العقوبات رقم 

 .1996لسنة ( 8)قانوف العمل رقم 

 .-2014-1968-2002/لسنة ( 24)قانوف االحداث رقم 

 .2008-1971لسنة ( 21)قانوف  الصحة العامة رقم 

  .1994لسنة ( 3)قانوف الًتبية كالتعليم رقم 

 .2008العنف األسرم لسنة قانوف 

 .2008قانوف االذبار بالبشر 

 (1990)اتفاقية حقوؽ الطفل 

 


