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الوطني ألاسدوي إلاداسبت جضويج ألاطفاٌاإلايثاق 

جدالف هجود لللضاء على جضويجاألطفاٌ

فأصبدذ مطللت وهي في العاششة مً ..كالذ ال لتزويجها .... طفلت مً اليمً .. هجود ألاهذٌ 
..  وسػم الحملت العاإلايت التي سافلذ كضيتها إال أن معخلبلها ظل مثلال بالخدذياث .. عمشها 

" هجود " معها أطللىا على جدالفىا إظم وجضامىا . ختى أنها لم جخمىً مً إظخىماٌ حعليمها 

أهااااااااا و هدااااااااً اإلاوكعاااااااااث واإلاوكعااااااااون علااااااااى هاااااااازا اإلايثاااااااااق ب اااااااافخىا الص  اااااااايت وب اااااااافخىا همثاااااااال 
لللضاااااء علااااى "  هجااااود" اإلاؤظعاااااث والهيااااااث اإلاب ىاااات إصاء أظااااماالىا  وبمىاظاااابت إطااااالق جدااااالف 

جااضويج ألاطفاااٌ خملخااي الفذيااذة فااي مواظهاات هاازم الباااهشة و وبمىاظاابت يااو  اإلاااشأة العاااإلاي الااز  
: ما يليي ادف الثامً مً آراس وعلً 
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 واملت شمعيت ظىت عششة ثماهيت يخم / جخا لم فتى أو  فخاة أ  جضويج بمداسبت إلتزامىا -1.
.العمش مً

 شمعيت ظىت عشش  ثماهيت إجما  كبل طفلت أو  طفل أ  خطبت إلعالن هزلً معاسضدىا -2.
 . العمش مً واملت

 خلوق  إجفاكيت في اإلاعشف - الطفل بدلوق  واإلاعشفت الوعي وشش  إلى الععي على عضمىا -3.
 - العمش مً عششة الثامىت يخم لم ش ص ول أهي و اإلاملىت عليها صادكذ التي الطفل

.الباهشة هزم مداسبت وبأهميت واللاصشيً اللاصشاث جضويج وبمخاطش 
 على ال طشة اإلاماسظت هزم على لللضاء الوطىيت الفهود ودعم بمعاهذة إلتزامىا -4.

 وخلهم و والىمو  والخعليم والصحت واللعب الترفيي في وخلهم ألاطفاٌ خاضشومعخلبل
 مً الحياة ة/ لششيىا الواعي الحش  وؤلاخخياس  الىشيمت الحياة وضمان العمل في معخلبال 

 . الششذ ظً بلوغ بعذ واعيت خشة بئسادة يخخزونها سشيذة كشاساث خالٌ
 العياظاث جدذيذ في هأولويت الفضلى الطفل مبذأم لحت إخترا  بضشوسة جمعىىا -5.

 ج ميم ألاطفالوفي بدلوق  يخعلم ما وبيل بالضواج ال لت راث الدششيعاث وظً العامت
.ال لت راث ؤلاظشاءاث ظميع وفي وال ذماث البرامج وجلذيم

 حصفع أو  / و حعمذ التي ؤلاظخماعيت والخوظهاث اإلاماسظاث بخؼييروجطويش  إهخمامىا–6.
.الضاسة اإلاماسظت هزم
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 مً الىثير  في وأنها والفخيان الفخياث ضذ العىف أشياٌ مً شيل اإلابىش  التزويج إعخباسها –7
 ؤلاججاس  أشياٌ مً شيل إعخباسها يمىً ومياظب مىافع على جىطو   وخين ألاخيان
 ظشوف في اإلاماسظاث هزم شيوع خالت ووفي اإلاعاصشة العبوديت أشياٌ ومً بالبشش 

 . ؤلاوعاهيت ضذ ظشاالم إعخباسها و لها هىديجت أو  بعببها أو  والحشوب ال شاعاث
 رو   آلاخشيً وألاش اص ألاموس  أولياء مً اإلاخالفين على العلوباث بدشذيذ مطالبدىا -8

 ألاطفاٌ جضويج يلترفون  أو  يعمدون  اللزيً واإلادشضين واإلاخذخلين اإلاشاسهين ال لت
 
 
  صواج علود يجشون أو  الضواج علود حسفيل بذون  أو  عشفيا

 
  .لللاهون  خالفا

 الخفىً ومً اإلابىش  الطالق مً الحذ أظل مً اإلاماسظت هزم ضحايا إلاعاهذة جوظهىا -9
 مً الحشمان أوظي ومعالفت و والبذهيت الىفعيت الصحيت العلبيت آلاثاس  ومً ألاظش  
ٌ  والعمل والخذسيب الخعليم  للتزويج هىديجت بالحلوق  والخمخع ال ذماث على والح و
  .اإلابىش

 لهً اإلاجاٌ وإفعاح والخذسيب الخعليم خالٌ مً الفخياث جمىين بأهميت جمعىىا - 10
 اإلاعاواة أظاط على بطفولتهً والخمخع اإلاعشفت وبىاء اللذساث وجىميت اإلاهاساث إلهدعاب

 يخترنها وخاصت ألدواسعامت وإعذادهً ال ياساث وجوظيع الفشص وجيافؤ  الخمييز  وعذ 
 . هزلً للفخيان بي هطالب ما وهو  بدشيت ألهفعهً
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  الل ش  أولياء جمىذ التي ؤلاظخثىاءاث بئلؼاء مطالبدىا -11
 
 وظعل وجضويجهم بتزويجهً إرها

 - اإلاذوي اللاهون  في عليي مى وص هو  هما الششذ ظً إجما  الضواج لعً ألادوى الحذ
  ؤلاظخثىاء على ؤلابلاء على ألاػلبيت إصشاس  خاٌ وفي وبالخىاوب

 
 لعً ألادوي الحذ سفع - مشخليا

 الذظخوس  خىم مع إوسفاما العمش  مً عششة العادظت جما  إلى بالضواج لهم / لهً اإلاأرون 
 مً عششة العادظت إجما  أ  ألاظاظيت اإلاشخلت نهايت ختى ومجاوي إلضامي الخعليم بئعخباس 
 دسظت اكص ى إلى ألارن ومىذ ؤلاظخثىاء جطبيم في والدشذد العمل كاهون  أخيا  ومع العمش 

. ممىىت
 وللفهاث و ؤلاوعان خلوق  خمايت عً الذولت معؤوليت مبذأ إطاس  للحىومتفي دعوجىا -12

 لوضع ولألظشة وللمشأة ؤلاوعان لحلوق  الوطىيت واإلاجالغ واللفان اإلاشاهض  وخاصت اإلاعىيت
 وصظشيت وكااليت أهذاف راث ألاطفاٌ جضويج ألابعادإلاداسبت مخعذدة شاملت إظتراجيجيت

 اإلاعخذامت الخىميت أهذاف بخدليم اإلاخعللت وؤلاظتراجيجياث ال طط مع جخالص  وعالظيت
 .لزلً الالصمت اإلاواصهاث وسصذ فعليا وجطبيلها 5 و 4 و 3 ألاهذاف وخاصت

 وهخاالجي وآثاسم ألاطفاٌ بتزويج اإلاخعللت البياهاث ووشش  وظمع وجوثيم بشصذ مطالبدىا -13
 اللشاس  وصاوعي اإلاهخمين لخمىين الوطىيت اإلاعوح ششوط ومعخوفيت الىوع خعب م ىفت

  . الضاسة اإلاماسظت هزم على لللضاء والعليم الفعاٌ الخخطيط مً
 والعياظيين وؤلاعالميين واإلاششذيً واإلاشبين الذيييين اللادة فيي بما الشأ  كادة دعوجىا -14

 بمخاطشم والخب ير  الطفالث جضويج مداسبت في معؤولياتهم جدمل إلى وسظاال  وعاء   واإلافىشيً
  . الفشيمت هزم إكتراف عً ؤلامخىاع هدو  وألامهاث آلاباء إججاهاث على الخأثير  وفي
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 اإلاشيلت يفاكم رلً ألن ألاطفاٌ لتزويج همبرس والحاظت بالفلش  الخزسع سفضىا -15
 مباششة ؤلاكخ اديت وال عوباث الفلش  بمعالفت للمطالبت وجوظهىا الفلش  ويضاعف
. باألطفاٌ الخطحيت وبعيذاعً

 ومً الطلب عىذ ؤلاظخماعي والخذخل واإلاعاعذة ؤلاسشاد خذماث بخلذيم إلتزامىا –16
 والتربويت واللاهوهيت والىفعيت ؤلاظخماعيت اإلاجاالث في وألاخ االيين ألاخ االياث خالٌ

 في ال ذماث هزم بخعميم ومطالبدىا ال طشة اإلاماسظاث هزم على اللضاء في للمعاهمت
  .اإلاملىت مدافباث مخخلف

 للخعشف اإلاعشفيت اإلاواد وإهخاج العلميت والبدوث الذساظاث مً مضيذ إلظشاء حصفيعىا –17
 الخواصل وظاالل وإظخخذا  جشويجيت مواد وجوصيع وإهخاج ال لت راث وآلاثاس  ألابعاد على

 . اللضيت بهز اإلاعشفت ليشش  ؤلاظخماعي

 ألاطفاٌ جضويج إلاداسبت سمضيا ظىويا يوما عا  ول مً ه عان 18 إعالهىايو  -18
  الشهش  راث والعششيىمً ال امغ ختى وألاظبوع

 
  أظبوعا

 
 للعمالإلاىثف وطىيا

  رلً في وؤلاظخمشاس  الخدالفو هزا أهذاف لخدليم
 
 هزم جخخفي ختى ظىويا

 والعلوبت البطالن طااللت جدذ اللاهون  بدىم مدبوسة وج بذ جماما اإلاماسظت
  .اإلاشذدة

2018آراس  7في عمان 
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خطي باإلاوافلت على الاهضما  إكشاس     
إلايافدت جضويج ألاطفاٌ " هجود " إلى عضويت جدالف 

 
 أدهام ون  / اإلاوكعا إهىا / فأهني " هجود " لخدالف الخىبيميت الالالدت وإلى ألاطفاٌ جضويج إلاداسبت الوطني اإلايثاق إلى إشاسة

 ألاسدوي اليعاء جضامً معهذ ظمعيت حشىيلي إلى بادسث الز  الخدالف هزا عضويت الى الاهضما  على بموافلتي أكش 
 على اللضاء أظل مً فيي وسد على بالعمل وإلتزامي ألاطفاٌ جضويج إلاداسبت الوطني اإلايثاق على وموافلتي بأهذافي إليماوي

 ألاوشطت جىفيز على الخدالف وعضواث أعضاء ومع الفمعيت مع للعمل  إظخعذاد  وأبذ  الضاسة اإلاماسظت هزم
ٌ  ال لت راث  الوطىيت الفهود في واإلاعاهمت الفعالياث في  واإلاشاسهت  الشباب وإششان و اإلاعتهذفت الفااث إلى للوصو
 و الفهود هزم في واإلاهىيت والخعليميت وؤلاعالميت والصحيت التربويت اإلاجاالث في وألاخ االيين الذيييين واللادة والشظاٌ

ٌ  وفي  الشظميت الفهاث مخخلف ممثلي فيي بما بها وعمل / أعمل التي اإلاىطلت في الشأ  وكادة اللشاس  صىاع الى الوصو
 العالكت راث اإلاخخلفت واإلاشاهض  والفمعياث الهيااث وممثلي  وألاعيان الىواب مجلس ي وأعضاء وعضواث الذولت وظلطاث
. وجوظهاث مطالب مً اإلايثاق في وسد ما وجىفيز جدليم على والعمل اإلاشترهت ألاهذاف لخدليم
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