ملخص خبرة ميزان للقانون في مجال دعم ومساعدة األطفال األكثر ضعفا
ميزان للقانون :

هيئة أردنية غيةةر ريةية تأسسةةب ارةةار  5آب  8991مةةق ل ة

أج د م وتعز ز حقوق اإلنسان واحرة ةرامها كمةا تة ةعم
ي ةؤدي إل توفير ضة ةمانا

كة منةةان و مةةان شةةن

ة ةدد مةةق المةاميةةا

لة د ارسة ومراجعة الرشةر عا

والمةامية ةق مةةق

المرعلقة اهةا ش ة ةك

اك ر للفرد وخلة و ةأ أك ةر لد ة  .وتس ةع إل ة ترسةي فكة ةرة حقةوق اإلنسةان فةأ
ةةون ة ةرام اإلنسةةان و ةرةةرآ آدميرة  .ومةةق خةةلع العمة مة الفئةةا

والمهمش ة مةةق خةةلع م ة ميةةدانأ للمسةةاهم فةةأ تةةو يرهم وتمنيةةلهم مةةق الرمر ة
وضمان وصولهم للعدال .

المسر ةةعف

ةقةةولهم ورف ة ال لةةم ةةلهم

ولد ملب ميةزان ملةت تأسيسةها ةاآ  8991لة د ةم ومسةا دة االفةاع ااك ةر ضةعفا وخاصة االلفةاع

فأ نزاع م القانون وااللفاع المةراجيق للةما والر ا مق خلع العديد مق ال رامج والمشار نوجز ملهةا
ما يلأ -:

 -8فةةأ ةةاآ  8999-8991مةاض ة ار فةةأ دور ر ا ة االحةةداق حةةوع حقةةوق االلفةةاع المةر ةةز ق وفقةةا
للمع ةةايير الدولية ة والرش ةةر عا

االردنية ة لوا ةةد االم ةةم المرة ةةدة ح ةةوع المعاملة ة اللمو جية ة الرع ةةاون مة ة

. UNDP

 -2فأ اآ  8999لامب ميزان إنشةا اوع وحةدة لانونية

نةور تهةرم ارقةد م المسةا دة القانونية لللحةداق

فأ االردن أسسرها ميزان اد م مق السفارة الهوللد .

 -3فأ اآ  2222انةب ميةزان أحةد الشةر ا الرييسةييق لمشةروع العدالة ال لايية لدحةداق الةتي تلفةت مةق
ل

شر ا حنومييق والم رم المدنأ والمل م الدولي لإلصلح ال لايأ  PIRوالل ل الملكي لةقوق

اإلنسان وو ارة الرلمي االجرما ي ومدير االمق العاآ وو ارة العدع ويد م مق اليونسف .

 -4فأ اآ  2224انب ميزان احد الشر ا الريسييق لمشروع العدال االصةلحي للحةداق الشةراك مة

المر ز الوللأ لةقوق االنسان وو ارة الرلمي االجرما ي والم لس الق ايأ والمل م الدولي لإلصلح

ال لايأ  PIRويد م مق اليونسف .

 -5فأ اآ  2222نفت

ميزان مشروع مأسس المسا دة القانوني للحداق اد م مق .UNODC

 -6فةةأ ةةاآ  2222مشةةروع ادا ة جديةةدة يهةةد

ال ة رف ة لةةد ار المةةةاميق والمقر ةةيق لرقةةد م اسرشةةا ار

لانونية ونفسةةي واجرما ية لللسةةا فةةأ خ ةةر والمولوفةةا

ادار ةةا فةةأ م اركةةز االصةةلح والرأهية وتمنيةةلهق

مق الرةرك والسعأ للوصوع ال مةأمق مةق العلةف والامة العةدع .مةق خةلع إ ةاد حلةوع لو لة المةد

ةةق ايةةداع اللسةةا فةةأ م اركةةز االصةةلح والرأهي ة وتقةةد م خةةدما

وحلةةوع اديل ة

لللسا عد االف ار

الرأهي ة وا ةةادة االنةةدما

لهق .ان قب فكرة هتا المشروع مق خلع الرةةالف ااردنةأ لةد م المولوفةا

م ادرة لامب اها ميزان فأ ملر ف اآ  2226اةد وة ةدد مةق مل مةا

فةأ م ةةاع حقةوق االنسةةان وا لميةةيق ومم لةيق لةةدواير ومؤسسةا
الة ا ةةاد ايئة ومنةةان ملاسةةد ويةةدي لللةةز ل
والرأهيةة ا وا ةةاد حل ةةوع له ةةق ويال ةةتا

الفري ةةا

المولوف ة ةةا

ادار ةا

الم رمة المةدنأ واللاشة يق

حنومية لرشةةني الرةةالف الةةتي يهةةد

ادار ةةا فةةأ سة ق ال و ةةدة وم اركةةز االصةةلح

اللة ةواتأ يرعرضة ةةق للعلة ة ة ةةفا والفري ةةا

اللة ةواتأ ق ةةرلق أو

يرعرضةةق لمةاولة القرة  .ال ةةن ةةدد اللسةةا فةةأ خ ةةر اللةواتأ لملةةا مس ةةا دتهق وتقةةد م القدم ة ةةا

لهةةق

 63حرة تار قة و ةان ةدد الفريةا (دون ( )81سةل ي لةن  81لفلة تراوحةب ا مةارهق مةق 82-82

سةةل ) ملةةب مي ةزان م ة أه ة الفرةةا مةةق خةةلع الوسةةال وتقةةد م خةةدما
والةةديلأ لدهة وللفرةةا

لة حةةد واالرشةةاد ال مةةا أ لكةةل االلة ار

االرشةةاد اللفسةةأ واالجرمةةا أ

وجلسةةا

ويةةاآ مة الةالة واسةرتها.

تقد م المسا د القانوني ة مةق خةلع تقدي ةةم اسرشةا ار لانونية وتم ةيلهق أمةاآ الق ةا ا امةا ال ةةا ا ممةق

كةان لةةيهق خ ةةور الية فقةةد لامةةب ميةزان ارأسةيس ( مر ةةز تأهية وا ةةادة االنةدما ) تةةم اسةةرئ ار مةةدة
 81ش ةةه ار ا تر ةةوفر فية ة خ ةةدما
العل

واجرما ي م

االلامة ة

الموسيق والعلا

والم ي ةةب وال ع ةةاآ وخ ةةدما

الةد ق

الز ار

ص ةةةي وية ةرامج إرش ةةاد نفس ةةي

واالرشاد الديلأ ال ةرامج المسةا دة مةةو

اامية ة وال ة ةرامج الموجهة ة ال ةةادة ال قة ة ةةاللفس وتعز ةةز المه ةةا ار االجرما ية ة والرفا ة ة اال ةةااأ مة ة

الم رمة اخةةتيق عةةيق اال ر ةةار ميةةوع ولةةد ار الفريةةا
وا ةةادة االنةةدما

واللسةةا ا ولغا ةةا

ضةةمان سةةير العملية الرأهيلي ة

ملةةب مي ةزان ل ة اج ة ار تقيةةيم دوري لعملي ة الرأهي ة مةةق خةةلع العم ة م ة مسرشةةار

نفسي ا ووفر ميزان ارامج الرأهي المهلأ للملرفعا

االنراجأ وفلون ال هو ويالرعاون م ال معيا

م

والمؤسسا

الرداير الملزلةأ والعلا ة االلفةاع والم ة
فأ الردر د وياشة ار

المرق

ميةزان ا

و ملةةب مي ةزان ل ة ا ةةاد فةةرو م ة لهةةق واسةةرئ ار ايةةو ملاسة وآمل ة ا ويعةةد انرهةةا فر ةرة الرأهي ة

وا ادة االندما تمنق مق السنق لوحدهق والعم والعيش حياة ل يعي وما الب ميزان ل ات اع م

هؤال الفريا

واللسا وهق عشق حياة ل يعي مأمق ق الق ر .

 2283 -2مشروع ش ن ملارة الش ن العريي لةقوق ال ف

تهد

ال د م وت و ر وت ي السياسا

واالسرراتي يا والرشر عا فأ ااردن وفأ المل ق ما يرماش ن اً وت يقاً م اتفالي حقوق ال ف
وتعم فأ  82دول ريي الرشارك م مؤسس إنقا ال ف السو د ا يلفت المشروع الرعاون م و ال

الرلمي السو د  -سيدا وضمق هتا المشروع تم اج ار دراس
مله ي

جم ال يانا

ق وال حقوق االلفاع فأ االردن وف

قيادة االلفاع وتم رض نرايج ال ةث غأ جامع الدوع العريي مق ل

الفاع مق االردن فأ شهر  2285/88وتم تدر د االلفاع ل ادب االلفاع و الردر د ل انرا

الرسوآ المرةر  Animationللرو ي والردر د ل حقوق ال ف مق خلع اشراك االفاع انفسهم

 -1فأ اآ  2284مشروع تعز ز القد ار المةلي لةما حقوق االلفاع  2284وحر تار ق

تم

فأ هتا المشروع تدر د دد مق االلفاع فالدي السلد االسري فأ دة ملال ملها مقيم الزرلا فأ
قيادة االلفاع ق حقوق االلفاع فالدي السلد

لر االلفاع  SOSل مله ي جم ال يانا

االسري فأ االردن و تلك تم تدر هم ل انرا افلآ الرسوآ المرةر ولاموا انرا ( )3افلآ تلقوا
تدر د فأ ادب االلفاع وفأ هتا المشروع تم ا داد دراس تةب لوان تعز ز القد ار المةلي لةما

االلفاع االك ر ضعفاً ودراس حوع حقوق االلفاع فالدي السلد االسري ات ا والديهم والم رم
خاص ما يرعل

اوض مقررح

اللسد لوالد وتلقأ ر ايرهم واحرراآ الة فأ المساواة و دآ الرمييز .ولامب ميزان
ل الم لة الف ل لل ف

لوا د ارشاد للرعر

المةاميق ليها والعم جار لر ليها مق جمي ال ها

الق ايي

الرشر عا

ومساي والق ا ا المرعلق االفاع لكاف المؤسسا

الرأ تعل

ال فول ا

ملب ميزان ل

الرعر

مسا دة الفريا

وجر تدر د دد مق

والرلفيت

والرشر عي

الةنومي ومل ما

فأ دار حما ور ا الفريا

ل مواضي تهمهق م

ال ا اخ ايييق .والعم

ارك يف اراتها لدار ر ا وحما الفريا

الم رم المدنأ

الرصيف  /القلسا

ل احرياجرهق وا ادة تأهيلهق نفسياً واجرما ياً وصةياً ومرا ع الفريا
ح ان واث ا

لد الرعام م

مق خلع

الةوام ملهق لد

نسد ألفالهق .لامب ميزان

ملت تار  2284/9/8اوال  3ا ار شهر ا وأخر

للد الفرا او الدارا وشار ب ميزان فأ مؤتم ار الةال الرأ قد

الرلمي االجرما ي وادارة حما ااسر وغيرهاا ولامب عقد جلسا

م المؤسسا

ااخر م

لد
و ارة

وسال وتأهي نفسأ واجرما أ

اه الفراة والديها واالصوع الرريو ال ةية للرعام م الفرا وخ وصا عد ما خ رت ا اضاف

ال جلسا

ارشاد فرد وجما ي الفراة وأهلها ا وت ر ب ميزان لدار ر ا وحما الفريا

منر (اختيق عيق اال ر ار اخريا ار فريا
اساس الرشر عا

المرعلق

ضمانا

حما القاص ار

عدد مق الروصيا

الدار للكرد)ا ولامب ميزان الشر دراس تةب لوان

ال فول فأ االردن اضاف ال

المادة ( )321مق لانون العقويا

الةوام

للغر اب  -2ا اد آليا

قد العديد مق ال لسا

ا ومق اار ما تم فأ هتا المشروع قد جلسا
شارك فيها دد مق المقر يق ومؤسسا

ومق اار ها -8:ولف تزو ج الفريا
للرو ي

الرصيف

مق مغر

اللقاشي حوع

تةب لوان

اهلي وحنومي وخرجب

يهق الن فأ لك تشر

ال قاف ال لسي وال ة االن ااي  -3ا

ا الة لل فل ااآ

االحرفاظ

فلها او االسرغلا

ل وتو يرها ةقها أآ  -4تدر د العامليق فأ و ارة الرلمي

االجرما ي تةديدا ممق يرعاملوا م ال ةا ا وألفالهق  -5ت ليد الفراة ال ةي اج ار ا
 -2اشراك ل اة االحداق فأ الورش وال لسا

واال ةاق المرعلق القاص ار الةوام .وجلس

االلفاع فالدي السلد االسري شارك فيها مقر يق وخرجب اروصيا
وشر ي

ق االنرهاكا

الر يوجهها االلفاع والعم

ل ولفها .

وا مانا مق ميزان اهمي احقاق العدال لللفاع فقد واض ب ل
ومقاال

ا لمي حوع المادة ( )321مق لانون العقويا

اللسد وتس ي ل ا ا لد المةاكم المقر

الن ا

قد جلسا

والم ال
الفريا

مق اار ها اج ار دراسا
ومةاض ار ودو ار

الغايها وحقوق االلفاع فالدي

ضةا ا االغر اب والةيول دون

تزو هق .وتمنلب ميزان مق الة وع ل ل ار ار احناآ ل الح الفريا

ضةا ا االغر اب .

الرةقي

حقوق

لانو ل

