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 بالعنف ىيسم ما مكافحة إطار يف باألردف 2022 لسنة  الطفل" حقوؽ قانوف" مشروع يأيت
 ترفع اليتو  ،CRC الطفل حلقوؽ الدولية االتفاقية على مبين وىو الطفل. ضد العنف أو ادلنزيل

 وأسرتو والديو جتاه واجباتو إغفاؿ مع الطفل حقوؽ على وتركز ،عاًما 18الػ حىت الطفولة سن
 ثقافة ويدعم ،الناشئة األجياؿ لدى األنانية تعزيز إىل ادلشروع ىذا إقرار يؤدي وبالتايل ؛ورلتمعو
 بالواجبات. الوعي دوف باحلقوؽ ادلطالبة

 ،أوالدىم تأديب يف الوالدين حق ويلغي مطلقة احقوقً  للطفل يعطي ادلشروع فإف أخرى جهة ومن
 ىويّة مع تتعارض معاف عّدة على قانوفال مشروع ينطوي كما  بالتأديب. قاموا إف وجيرمهم بل

 زواج منع -األشلّية اذليئات بفلسفة تذّكرنا اليت- بنوده من ُيستشفّ  حيث دينو، ومع األردين اجملتمع
  بالبشر، باالجّتار أو اجلنسي باالستغالؿ صفوو  مع ،أطفاؿ زواج واعتباره ،سنة 18 من أقل سّنو من

 ويقّنن الزاين، للوالد الزىن ابن نسب بإثبات للمطالبة اؿاجمل تفتح القانوف مشروع نصوص أفّ  كما
 التثقيف. لذلك وأخالقّية دينّية اقيودً  يضع أف دوف ادلدارس يف وللمراىقني لألطفاؿ اجلنسي التثقيف

 المشروع: حول التفصيلية المالحظات أىم يلي وفيما

 سن بتحديد يتعلق فيما الطفل حقوق اتفاقية توجو القانون مشروع يتبنى -أولً 
 الطفولة:

 ما وىو "،عمره من عشرة الثامنة يتم مل من كل" بأنو: الطفل  ادلشروع من /أ2 ادلادة تعرؼ حيث
 بالبلوغ. تنتهي الطفولة بأف القائلة الشريعة فقهاء آراء خيالف

 المطلقة الحرية إقرار مقابل في وتجريمو أبنائهما تأديب في الوالدين حق إلغاء -اثانيً 
 من سحبهم تسوغ التي األسباب نطاق وتوسيع ،عاًما 86الػ دون والشباب لألطفال
 بديلة: ألسر وتسليمهم أسرىم
 :أفّ  )أ( بالفقرة ورد حيث و)ج(؛ )أ( بفقرتيها 02 ةالماد ىي القانوف مشروع يف ةماد أخطر

 أو االستغالؿ أو اإلمهاؿ أو ادلعاملة إساءة أو العنف أشكاؿ كافّة  من محايتو يف احلق للطفل"
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 على ينطوي عمل بأي القياـ أو احتجازه أو اجلنسّية أو النفسّية أو البدنّية سالمتو على االعتداء
 ادلختّصة اجلهات وتتخذ ،النفسي أو العاطفي الطفل توازف على التأثري شأنو ومن ،القساوة

 ".لذلك الالزمة الوقائّية اإلجراءات

 باألساس ىنا ويُقصد- آخر تشريع أيّ  يف ورد شلّا الرغم على" يلي: ما /ج02 الماّدة وتضيف
 أو الوالدين صفة تشّكل ال -أبنائهم تأديب حقّ  للوالدين تعطي اليت العقوبات قانوف من 62 ادلاّدة

 ".ادلاّدة ىذه يف الواردة األفعاؿ من فعل أي الرتكاب عذرا لطفلا برعاية ادلوكوؿ الشخص

 تدخل ألي تعريضو وحيظر ،اخلاصة حياتو احًتاـ يف احلق للطفل" يلي: ما /أ6 المادة يف ورد كما
 ".مراسالتو أو منزلو أو أسرتو أو حياتو يف قانوين غري إجراء وأ تعسفي

 كافة  اختاذ لتشريعاهتا اوفقً  ادلختصة اجلهات تتوىل" يلي: ما على /ب6 المادة نصت كما
 ".اخلاصة الطفل حلياة التعرض دوف حتوؿ اليت جراءاتاإل

 التالي: نجد المواد ىذه إلى النظربو 
 تنص فهي األبناء، تأديب يف احلق الوالدين تعطي ،الحالي العقوبات قانون من 40 الماّدة *

 اليت التأديب أنواع القانوف: جييز (2)  جردية. القانوف جييزه الذي الفعل يُعدّ  ال (1") يلي: ما على
 العاـ". العرؼ يبيحو ما ووفق ذلم اضررً  أو إيذاء يسّبب ال ضلو على بأوالدىم الوالداف يوقعها

 ،العقوبات قانوف من 62 ادلاّدة تلغي فإهنا الطفل، حقوق قانون مشروع في 02 المادة أما *
 .القانون يجيزه ل امجرمً  فعالً  ألبنائهما الوالدين تأديب يصبح حبيث

 على مالية غرامة فرض على ادلشروع من /أ18 المادة نصت الوالدين، على القبضة وإلحكاـ *
 أوالدىم. بتأديب يقوماف الذين الوالدين

 أو فعل أي جيعل شلا ؛ازلكمً  اتعريفً  فةمعرّ  غري مطاطة كلمات  استخداـ يف ادلشروع توسع وقد *
 وسحب العقوبة يستوجب (الطفل ضد عنفا) ورغباهتم األبناء ألىواء اسلالفً  الوالداف بو يقـو سلوؾ
 أو العنف أشكاؿ كافّة" :/أ02 المادة يف جاء ما مثل بديلة، اأسرً  يداعهمإو  األسرة من األبناء
 أو اجلنسّية أو النفسّية أو البدنّية سالمتو على االعتداء أو االستغالؿ أو اإلمهاؿ أو ادلعاملة إساءة
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 أو العاطفي الطفل توازف على التأثري شأنو ومن ،القساوة على ينطوي عمل بأي القياـ أو احتجازه
 ".النفسي

 ابنتو دينع أو يعاتب أو يغضب أف لألب حيق ال فمثالً  عدة، أوجو حتتمل مطاطة كلمات  كلها  وىي
 من منعها وإذا صديقها. مع اخلروج من -(طفلة) القانوف يعدىا واليت- اربيعً  عشر السابعة ذات

 عمالً )و (نفسية إساءة)و (للمعاملة إساءة)و (ااحتجازً ) يعدّ  فذلك ادلنزؿ خارج -مثالً - ادلبيت
 اجلهات) تدّخل عليو يًتّتب أف ديكنو  (،الطفل ضد اعنفً ) يعد مث ومن (،القساوة على ينطوي

 وتسليمهم األبناء انتزاع ورمبا ،مقاضاتو إىل األمر يصل وقد  األب، حياؿ الالـز الختاذ (ادلختّصة
 .(بديلة أسر) إىل

 الوسائل كافة  من اليأس وعند احلدود، أضيق يف تستخدـ اليت الًتبوية الوسائل أحد الضرب يعد *
 أوالدَكم ُمُروا" وسلم: عليو اهلل صلى النيب عن احلديث ففي ،الشرعية الضوابط ومبراعاة ،األخرى
 دلشروع اوفقً  فإنو ،داود( أبو )رواه "َعشر   أبناءُ  وىم عليها واضربوىم ِسننَي، َسبعِ  أبناءُ  وىم بالصَّالةِ 
 معاقبة يستوجب وعنف ،وقساوة معاملة وإساءة والنفسية البدنية السالمة على اعتداء يعترب القانوف

 األسرة. من األبناء وسحب الوالد

 مع تربوي دور شلارسة يف احلق ذلم فليس ادلدارس، يف ادلعلمني تكبيل مت الوالدين، تكبيل مت ومثلما *
 العنف أشكاؿ كافة  حظر" على:  0/أ/85 المادة نصت حيث عشر، الثامنة سن دوف الطالب

 هتديده وال ادلسيء الطالب توبيخ للمعلم ديكن فال ،.."اجلسدي العقاب ذلك يف مبا ادلدرسة يف
 على نشجع أننا سبق شلا يُفهم وال للعنف. الواسع ادلفهـو ظل يف عنًفا يعد ذلك كلف بالعقاب،
 األدب. أساء العقاب أمن من ولكن الضرب،

 الوالدين، قبل البيت وصلوا ءواألبنا يعمالف الوالدين كال  أف افًتضنا فلو (،لإلىمال) وبالنسبة *
 شلّيزا. بناال كاف  وإف حىت ازلظورً  اأمرً  يعدّ  البيت يف مرافق دوف وجيزة لفًتة ولو البيت يف بقاءمها فإف
 واهتامهما والديو من النتزاعو اسببً  يكوف البيت يف لوحده قصرية مّدة بناال ترؾ رلّرد الغرب ويف

 بناال لًتكهما الوالدين عن بالتبليغ ملـز شخص وكل ،بديلة لعائلة تسليمو ذلك ويتبع ،باإلمهاؿ
 وجيزة. ةدلد ولو مرافق دوف
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 -عاـ 18 الػ دوف ما ىنا ادلقصود الطفل أف االعتبار يف اأخذً - (الخاصة الطفل حياة) وحوؿ *
 حىت فرد ألي حيق وال اخلاصة، وعالقاتو اخلاصة، حياتو لو يكوف أف الشابة أو الشاب مكافبإ نوإف

 كافة  اختاذ" ستتوىل (ادلختصة اجلهات) فإف تدخل وإذا اخلاصة، احلياة ىذه يف يتدخل أف الوالدين
 . /ب8 للماد وفًقا "اخلاصة الطفل حلياة عرضالت دوف حتوؿ اليت االجراءات

 التدابري اختاذ عند "للطفل الفضلى ادلصلحة" مراعاة على القانوف مشروع من 81 المادة وتنص *
 ىذا ألحكاـ وفًقا أسرىم من انتزاعهم يتم الذين لألطفاؿ بالنسبة البديلة الرعاية لتوفري الالزمة

 وزارة أـ نفسة الطفل ىو ىل حيددىا؟ الذي ومن الفضلى( الطفل )مصلحة ىي فما ادلشروع،
 ىذا استخداـ إف والديو؟ من عليها وأحرص الطفل مبصاحل أدرى األخرية وىل االجتماعية؟ التنمية

 بديلة ألسر تسليمهم ليتم أسرىم من األبناء النتزاع اجملاؿ يفسح احملدد وغري الفضفاض ادلصطلح
 ى.الفضل ادلصلحة ىذه حتقيق حبجة

 عشر: الثامنة فوق الزواج سن رفع -اثالثً 
 البغاء أو بالبشر االجّتار أشكاؿ من أليّ  الطفل تعريض حيظر" يلي: ما على /أ08 الماّدة نصت

 ".اجلنسّية اإلساءة أشكاؿ من آخر شكل أي أو اإلباحية ادلواد يف االستغالؿ أو

 تعرضو حاؿ يف الطفل محاية رلاؿ يف اإلجيابّية ادلعاين بعض على /أ08 الماّدة احتواء برغم *
 جترًن إىل تؤدي أف وديكن خطرية، ادلادة ىذه يف ادلستخدمة ادلصطلحات أف إال احلقيقية، لإلساءة

 حبقوؽ اخلاصة الدولية االتفاقيات من وغريىا سيداو التفاقية فوفًقا عشر، الثامنة سن دوف الزواج
 بالبشر(. و)اجّتار أطفاؿ( )زواج 18 الػ سن حتت الفتاة زواج يعدّ  والطفل ادلرأة

 دوف الزوجني بني اخلاصة العالقة لتجرًن الباب يفتح أف ديكن ادلصطلحات ىذه استخداـ أف كما
 )االعتداء مصطلحي استخداـ تكرار على الدولية االتفاقيات تصر حيث الزوجة، من التاـ الرضا

 العنف بتهمة زوجها تشتكي أف الزوجة وتشجيع الزوجني، بني الزوجي( واالغتصاب اجلنسي،
 الزوجي. واالغتصاب اجلنسي
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 من احقً  واعتباره ،والمراىقين للشباب واإلنجابية الجنسية الصحة خدمات تقديم -ارابعً 
 الطفل: حقوق
 ،واإلصلابية اجلنسية الصحة خدمات بتقدًن 82 ،80 ،82 المواد في سيداو اتفاقية طالبت

 لكل األسرة تنظيم وسائل وتوفري احلمل موانع استخداـ على والتدريب اجلنسي التثقيف تشمل اليتو 
 للطفل تكفل اليت 84 المادة يف القانوف مشروع على ذلك انعكاس ونرى األعمار، كل  من األفراد

 بنموّ  ادلتعّلقة التوعية برامج توفري" ادلختّصة اجلهات مع بالتنسيق والتعليم الًتبية وزارة طريق عن
 مبا التعليمية ادلراحل كافة  يف .. تثقيفو وضماف الجنسية وصحتو والنفسّية اجلسدية وتطوراتو لالطف

 "،ادلعلومات طلب" يف الطفل حق لىع ادلشروع من /ج5 المادةكما نصت   ".وإدراكو سّنو يتوافق
 ادلعلومات. ىذه نوع حتديد دوف وذلك

 حال في حتى ،الحرفي العمل نحو 86الػ دون لبنو الوالد توجيو تجريم -اخامسً 
 الدراسي: التوفيق عدم

 إجبار فيو مبا االقتصادي لالستغالؿ الطفل تعريض ...حيظر" يلي: ما على 08 المادة نصت
 ".والتسّوؿ العمل على الطفل

 العمل"، على ا"إجبارً  والديها منزؿ يف الفتاة عمل اعتبار "العمل على الطفل إجبار" عبارة حتتمل *
 بيت يف الفتاة عمل بإدراج ،2007 عاـ ادلرأة مركز جلنة اجتماع عن الصادرة الوثيقة طالبت حيث
 حاؿ يف القانونية للمساءلة األىل يعرض ما وىو !(األطفاؿ عمالة أشكاؿ أسوأ) ضمن أىلها
 الصدد. هبذا ضدمها شكوى الفتاة تقدًن

 أمر وىذا الدراسة، يف موفق غري كاف  إذا احلريف العمل ضلو ابنو توجيو من الوالد ادلادة دتنع كذلك *
 احلدادة رلاالت يف احلرفيني من اجملتمع احتياجات يغطي الوقت نفس ويف اجملتمعات، كل  يف وارد

 دتنع لماذاف تعليمو ةمبواصل لو تسمح مؤّىالت للطفل كني مل فإذا وغريىا. والبناء والنجارة والصناعة
 فإ بل العيش. كرامة  لو حتفظ حرفة تعلم من وحترمو ،احلريف العمل ضلو االبن توجيو من األب الدولة
 عمل جترـّ وال ،واحد آف يف والعمل الدراسة على وتشّجع -بل– تتيح الغربّية الدوؿ من العديد
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 دراستو على ينفق أف أجل من يعمل بالشبا من وكثري التعليم، مع اتزامنً  عشر الثامنة دوف الشاب
 الدوؿ. تلك يف

 :ىالزن ابن نسب -اسادسً 
 ويف برعايتهما يتمَتع وأف لوالديو ينسب أف يف احلق للطفل" يلي: ما على /ج4 المادة نصت
 ".الشخصّية األحواؿ لتشريعات وفقا إليهما نسبو إثبات

 بشهادة أو اإلقرارب أو بالفراش األب من النسب بإثبات تسمح الشخصّية األحواؿ تشريعات *
 للطفل أف على ينصّ  حني القانوف ومشروع الشخصّية(. األحواؿ قانوف من 157 ة)ادلاد الشهود

 عالقة وجود عن النظر بغضّ  طفل لكل النسب إسناد يتم أف يعين فهذا ،لوالديو ينسب أف يف احلق
 دينع ال فهو "الشخصية األحواؿ لتشريعات اوفقً " ونصو: ادلذكور الضابط أما ال. أـ والديو بني زواج

 المادة ادلادة ألف الزاين، لألب الزىن بنا نسب إثبات من -الدراسة زلل القانوف مشروع ظل يف-
 مطلقة. جاءت /ج4

 البن وتسند ،الزىن وابن الشرعي بناال بني الفوارؽ تلغي ادلشروع من /ج4 الماّدة فإف وبالتايل،
 نصت واليت ،سيداو اتفاقية من 84/8 المادة بو جاءت ما ىو وىذا الزاين، األب نسب الزىن
 احلقوؽ نفس )ح( ...وادلرأة الرجل بني ادلساواة أساس على األعضاء الدوؿ "تضمن يلي: ما على

 ويف طفاذلماأب ادلتعلقة األمور يف ،الزوجية حالتهما عن النظر بغض ،أبوين بوصفهما وادلسؤوليات
 االوؿ". االعتبار طفاؿاأل دلصلحة يكوف االحواؿ عمجي

 ،سبالن لواـز من ىو اإلرث أف اعتبارب ادلرياث، أحكاـ يف تغيري إحداث سبق ما على ويًتتب *
 أهنا طادلا الزىن ابن فتوّرث ادلرياث أحكاـ يف حىت تغرّي  القانوف مشروع من /ج4 ةالماد أف أي

 سب.الن لو أسندت

 مجيع األطراؼ الدوؿ "تتخذ يلي: ما الطفل حقوق اتفاقية من 0 المادة يف الشأف هبذا ورد وقد
 مراكز أساس على القائمة العقاب أو التمييز أشكاؿ مجيع من احلماية للطفل لتكفل ادلناسبة التدابري
 من الشرعي غري الطفل فحرماف األسرة". أعضاء أو عليو القانونيني األوصياء أو الطفل والدي
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 قد باعتبارمها ،"الطفل والدي مراكز على مبنيا "عقاباً  يتعترب -ادلذكورة للمادة اوفقً - ديكن ادلرياث
 ،ادلرياث وعلى النسب على يسري وىذا ،التمييز أشكاؿ من شكل كذلك  وىو ،الزىن فاحشة مارسا

 النسب. لواـز من فادلرياث

 :86 الػ دون والشباب للمراىقين الحريات نطاق توسيع -اسابعً 
 اجتماعية أو دينية قيود تقيدىا ال مطلقة حرية 18ػػال دوف والشباب للمراىقني ادلشروع ىذا يعطي *
 عن التعبري" الطفل: حق من أف اعتربت حني /أ5 المادة عليو نصت ما ذلك من أخالقية، أو

 الطفل آراء وتويل يختارىا أخرى وسيلة بأي أو الفن أو الطباعة أو الكتابة أو بالقوؿ سواء آراءه
 االتساع شديدة عبارة ىي "خيتارىا أخرى وسيلة بأي" عبارة إف ".تضجو ودرجة لسنو وفقا االعتبار

 للتعبري يشاءون الذي األسلوب اختيار يف 18ػال دوف الشباب أماـ اواسعً  الباب تفتح وادلطاطية،
 واألعراؼ. والقيم الدين خالفت وإف حىت ،آرائهم عن

 أف دوف وذلك ،"ادلعلومات طلب" يف 18ػال دوف ىم من حق على /ج5 المادة نصت كما *
 اليت ادلعلومات من الطفل محاية يف دورىم شلارسة ادلربني أو للوالدين تتيح زلددة ضوابط على تنص

 أخالقًيا، أو نفسًيا أو فكريًا سوية غري شخصية للمجتمع فتخرج ،شخصيتو هتدـ أف ادلمكن من
 مواجهة يف كافية  غري فهي "النافذة التشريعات مراعاة مع" بعبارة افتتحت قد 5 ادلادة كانت  وإف

 مالءمتها. مدى على الرقابة إمكانية وعدـ للمعلومات اذلائل التدفق يشكلها اليت اخلطورة

 المادة ظل يف يُقرأ فإنو "،باالعتبار الطفل آراء أخذ" من ادلادة نفس عليو نصت ما كذلك *
 ىذه ويف بديلة، أسرة إىل احلقيقية أسرتو من الطفل نقل على تنص واليت نوفالقا مشروع من 81

 قد فالطفل ،الغربية الدوؿ يف حيدث مثلما وذلك ،امعتربً  البديلة األسرة يف الطفل رأي يكوف احلاؿ
 احلالة؟ ىذه يف برأيو يؤخذ فهل دينو، غري على أسرة تعجبو

 ومراسالتو اخلاصة حياتو احًتاـ يف الطفل حق على ادلشروع من /أ6 المادة نصت كذلك *
 على اإلشراؼ يف للوالدين الًتبوية الصالحيات يقيد شلا وىذا ،"تعسفي تدخل ألي تعريضو حظرو"
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 يقـو من أو والديو وواجبات حقوؽ مراعاة مع" عبارة وجود ورغم ومراسالتو، عالقاتو يف الطفل
 قيمة. ذات غري ىنا فهي "العالقة ذات للتشريعات وفًقا مقامهما

 حدود توضيح عدـ مع ،"احلرية حتًـت" تنشئة التنشئة يف الطفل حق على /ب3 ادلادة نصت كما *
 اجلنسية. احلرية أو العقيدة، يف احلرية لتكوف تتطور قد واليت احلرية، تلك

 الربامج حتديد يف ادلشاركة" للطفل: تكفل "ادلختصة اجلهات" أف على 86 الماّدة ونصت *
 فقد شرط، أو قيد دوف ادلادة ىذه ترؾ مبكاف اخلطورة ومن ".وتنفيذىا والعلمية والفنية الًتفيهية

 سلتصوف تربويوف ادلواد ىذه يضع أف من فالبد ا،ودينيً  اأخالقيً  تضره ترفيهية مواد الطفل خيتار
 الطفل. ىوية على للحفاظ

 الكيدية: الشكاوى أمام الباب يفتح بالتبليغ يقوم من ىوية إخفاء -اثامنً 
 ىذه ألحكاـ وفقا بالتبليغ قاـ من ىوية عن اإلفصاح حيظر" أنو: على /ج00 المادة نصت *

 على مالية غرامة بفرض 18 المادة ونصت ".ذلك غري القضاية االجراءات تطلبت إذا إال ادلادة
 الكيدية الشكاوى أماـ اجملاؿ إفساح يف خطورتو لو البند ىذا أف على ونؤكد ادلادة. ىذه خيالف من
 األطراؼ. مجيع سالمة حتفظ ضوابط توضع أف والبد األفراد، بني

 الدولية: الطفل اتفاقية لتطبيق للتدخل األجنبية للمنظمات المجال إتاحة -اتاسعً 
 من الطفل محاية 80 ةالماد حبسب تتوىّل  اليت ىي (المختّصة الجهات) القانوف مشروع جعل
 أىلية أو عاملة جهة كل" تشمل حيث ،0 المادة يف معرّفة (ادلختصة اجلهات)و وصّيو، أو والديو

 يستثن ومل "،النافذة التشريعات وفق لو خدمات بتقدًن مكلفة أو بالطفل معنية أو خاصة أو
 تطبيق على معظمها يعمل واليت الدولية، أو األجنبية ادلنظمات (ادلختصة اجلهات) تلك من ادلشروع

 استقواء) على كبري  بشكل تركز اليت (CRC الطفل )اتفاقية مثل ليةالدو  االتفاقيات
 وتكبيل ادلنضبطة غري احلريات من كبرية  مساحة وإعطائو (،empowerment Child الطفل
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 الغرب، يف بو ادلعموؿ النظاـ وىو ،شكواىم على بناء (بديلة أسر) إىل األبناء ونقل الوالدين،
 الطبيعية. أسرتو يف الصحيحة الًتبية من الطفل حرماف بسبب خطرية مشاكل إىل أدى والذي

 التمويل تتلقي اليت األىلية، ادلؤسسات من كثري  على ينطبق الدولية ادلؤسسات عن يقاؿ وما 
 جهات وىي أجنداهتا، تنفيذ يف ادلنظمات لتلك الوكيل دور وتلعب ،الدولية ادلنظمات من السخي

 واألسر. األبناء مصاحل على مؤدتنة غري

*********  
 

 


