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املــــقدمـــــــة

ي�سدر املركز الوطني حلقوق الإن�سان تقريره ال�ساد�س ع�سر لر�سد حالة حقوق الإن�سان يف البالد لعام )2019( يف 
ظروف بالغة التعقيد واحلرج على خمتلف ال�سعد املحلية والإقليمية والعاملية، التي تلقي بظاللها على حالة حقوق 
الإن�سان بكل تاأكيد، اإذ ل ي�ست�سعر املواطن تقدمًا ملمو�سًا يف املجالت ال�سيا�سية والقت�سادية والرتبوية والتعليمية، 

والإنتاجية، وي�ساور القلق معظم �سرائح املجتمع من امل�ستقبل القادم الذي تلوح يف اأفقه نذر الغمو�س والت�ساوؤم.  

تاأتي اأهمية التقارير ال�سادرة عن املركز الوطني حلقوق الإن�سان لر�سد حالة حقوق الإن�سان يف البالد بطريقة 
علمية مو�سوعية وتوؤ�سر على موا�سع اخللل والنتهاك بجراأة وو�سوح وتر�سد التقدم والنواحي الإيجابية كذلك اإن 
وجدت، من اأجل م�ساعدة اأ�سحاب القرار واجلهات التنفيذية، واأجهزة اإنفاذ القانون نحو تطوير اآليات العمل مبا 
يخدم املواطن، ويحفظ كرامته يف ظل �سيادة القانون، وكذلك ليكون التقرير بني اأيدي املواطنني وجميع املهتمني 
يف خمتلف املجالت ال�سيا�سية والإعالمية واحلقوقية، من اأجل النهو�س اجلمعي مب�ستوى احلقوق واحلريات من 

خالل التعاون والتكامل بني جميع املوؤ�س�سات واجلمعيات املخت�سة يف املجتمع املدين كذلك. 

ويتبع املركز املنهجية العلمية املعتمدة واملتعارف عليها يف اإعداد التقارير على امل�ستوى الدويل، من اأجل اأن تكون 
اإحدى اأدوات التقومي مل�سرية موؤ�س�سات الدولة على ال�سعيد الت�سريعي والتنفيذي لتكون متالئمة مع املعايري الإن�سانية 
املعتمدة ولتكون اإحدى مرجعيات امل�ساءلة واملحا�سبة من منظور حقوق الإن�سان، ومعاجلة موا�سع الق�سور واخللل 
على عن�سرين هما  يعتمد  العمل  املركز يف  منهج  فاأن  ولذلك  ودائم،  م�ستمر  ب�سكل  المام  اإلى  التقدم  اأجل  من 
اأ�سا�س  يتم على  الذي  املعياري  التقييم  وهما:  الإن�سان  الوطنية حلقوق  املوؤ�س�سات  واأداء  اأدائه  تقومي  الأ�سا�س يف 
القوانني املن�سئة لهذه املوؤ�س�سات ومدى ا�ستجابتها ملبادئ باري�س؛ وتقييم املمار�سة من خالل التقارير والتحليالت 
التي تعك�س مدى ا�ستقاللية هذه املوؤ�س�سات وفعاليتها وقدرتها على حماية حقوق الإن�سان والنهو�س بها على نحو 

متكامل.  

 ي�سعى املركز بكل جدية اإلى جمع املعلومات املوثقة يف خمتلف جوانب املمار�سة املت�سلة بحالة حقوق الإن�سان، من 
اأجل الوقوف على مدى التقدم الذي اأحرزته الدولة مبختلف �سلطاتها وموؤ�س�ساتها واأجهزتها يف هذا املجال من 
جانب، ومن جانب اأخر ي�سعى املركز اإلى ت�سخي�س الأ�سباب والعوامل التي تقف وراء الثغرات والفجوات والخفاقات 
يف هذا املجال من اأجل المتثال الكامل ملواد الد�ستور الأردين التي حتفظ حقوق الإن�سان وحرياته، وكذلك املعايري 

الدولية املعتمدة واللتزام مبنظومة القيم النبيلة يف تراثنا وثقافتنا العربية ال�سالمية الأ�سيلة. 
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 ،1954 ل�سنة   )7( رقم  اجلرائم  منع  قانون  بخ�سو�س  املمنهجة  الن�ساطات  من  �سل�سلة  اإقامة  اإلى  املركز  عمد 
وقدم جمموعة من التو�سيات ب�سرورة اإلغاء هذا القانون ووقف كل اأ�سكال التو�سع يف �سالحيات التوقيف الإداري 
ا�ستنادا اإلى هذا القانون، لكن مل يطراأ تقدم بهذا اخل�سو�س، و�سهد عام 2019 ازديادًا يف اأعداد املوقوفني اإداريًا 

باملقارنة مع الأعوام ال�سابقة.

وي�سري التقرير كذلك اإلى ا�ستمرار العمل بقانون حماية ا�سرار ووثائق الدولة رقم )50( ل�سنة 1971 الذي يحتاج 
اإلى تعديالت �سرورية مبا يتالءم مع مقت�سيات قانون �سمان احلق يف احل�سول على املعلومات الذي يحتاج اي�سًا 
الى تعديل مبا ي�سمن ح�سول الفراد على املعلومات ب�سورة �سفافة ومبا ي�سمن عدم ا�ستثناء معلومات وا�سعة من 
2008 على الرغم من  هذا احلق. عالوة على عدم اإحراز تقدم فيما يتعلق بقانون اجلمعيات رقم )51( ل�سنة 
تعديله عام 2009، اإذ ل يزال القانون يف بنيته واآلياته قا�سرًا عن تعزيز وحماية حق الأفراد يف ت�سكيل اجلمعيات 

والن�سمام اإليها، وي�سع قيودًا على ممار�سة اجلمعيات لن�ساطاتها. 

املعايري  مع  ومواءمته   2015 ل�سنة   )27( رقم  الإلكرتونية  اجلرائم  قانون  تعديل  �سرورة  على  املركز  يوؤكد  كما 
الدولية حلقوق الن�سان حيث اإن هذا القانون وحتديدا املادة )11( منه والتي تن�س على جترمي ن�سر او اعادة ن�سر 
ما ينطوي على الذم او القدح او التحقري، يتم ا�ستخدامه ب�سورة وا�سعة ملالحقة الفراد ب�سبب التعبري عن اآرائهم 

خا�سة على مواقع التوا�سل الجتماعي وغريها. 

قبل  من  جماعية  بطريقة  تقدميها  مت  التي  ال�سيا�سية  الأحزاب  ملقرتحات  ال�ستجابة  �سرورة  على  املركز  ويوؤكد 
اأبرزها: تعديل قانون النتخاب وكافة القوانني الناظمة للحياة ال�سيا�سية، نقل تبعية  )23( حزبًا �سيا�سيًا، ومن 
يكون  واأن  وتنظيم عملها،  الحزاب  �سوؤون  تدير  والأحزاب  لالنتخابات  م�ستقلة  هيئة  الى  الأحزاب من احلكومة 
النتخاب على اأ�س�س براجمية وقوائم حزبية وطنية قادرة على تقدمي برامج تقنع وتعزز الثقة لدى الناخبني، ومن 
ثم يكلف احلزب اأو الئتالف احلزبي احلا�سل على اأعلى عدد من املقاعد يف الربملان بت�سكيل احلكومة كما هو 

معمول به يف العديد من دول العامل. 

واملطبوعات  والنقابات  ال�سيا�سية  والأحزاب  والنتخاب  العامة  والجتماعات  اجلمعيات  قوانني  اأن  املركز  ويرى 
والن�سر وغريها من الت�سريعات الناظمة للحقوق املدنية وال�سيا�سية واحلريات العامة ت�سكل وحدة متكاملة ومرتابطة 
ول بد من اإعادة النظر فيها جمتمعة باعتبارها املكونات الأ�سا�سية لتعزيز احلقوق املدنية وال�سيا�سية. عالوة على 
�سرورة مراجعة الت�سريعات التي حتتوي على اأحكام تتعار�س مع اأحكام الد�ستور واملبادئ العامة للحق يف حماكمة 
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عادلة ملواءمتها مع التفاقيات الدولية التي �سادق عليها الأردن ومت ن�سرها يف اجلريدة الر�سمية، ومن اأبرز هذه 
الت�سريعات قانون حمكمة اأمن الدولة، قانون منع الأرهاب، وقانون اجلرائم القت�سادية.

�سهد عام 2019 زيادة يف عدد املوقوفني ق�سائيًا مقارنة بالأعوام ال�سابقة نتيجة ل�ستمرارية الّتو�سع يف الّتوقيف 
2019 نحو )45.516( موقوفًا، وهو ما ُي�سّكل اإهدارًا ملبداأ  الق�سائّي، حيث بلغت اأعداد املوقوفني ق�سائّيًا عام 
قرينة الرباءة الذي اأ�سحى مبداأ د�ستورّيًا مبوجب الّتعديالت الد�ستورّية ل�سنة 2011م، عالوًة على اإخالله باملبادئ 
املدنّية  باحلقوق  الدويّل اخلا�س  العهد  املادة )14( من  الواردة يف  للحّق يف حماكمة عادلة  الأ�سا�سية  واملعايري 

وال�سيا�سّية. 

اأما على �سعيد احلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية في�سري املركز اإلى خطورة انت�سار الفقر وزيادة معدلت 
البطالة، وينظر املركز اإلى الفقر بو�سفه �سكاًل من اأ�سكال الإق�ساء والتهمي�س وامل�س بكرامة الإن�سان، وهو ي�سكل 
انتهاكًا حلق جوهري من حقوق الإن�سان ينجم عنه انتهاكات حلقوق عديدة اأخرى منها؛ احلق يف العمل والدخل 

املنا�سب والعي�س الكرمي، وال�سمان الجتماعي. 

العمال يعانون من  العمال الأردنيني والأجانب، حيث ما يزال  ال�سلبي مع حقوق  التعامل  وي�سجل املركز ا�ستمرار 
العديد من امل�ساكل ل �سيما تلك التي تتعلق بالأجور والعي�س الكرمي وال�سكن املنا�سب والتاأمني ال�سحي وال�سمان 
وتكفي  امل�ساكل،  لهذه  جذرية  حلول  اإيجاد  ب�سرورة  املتكررة  املركز  تو�سيات  من  الرغم  على  وذلك  الجتماعي، 
جميع  ويف  اململكة  انحاء  خمتلف  يف  وانت�سارها  فيها  امل�ساركني  وحجم  العمالية  العت�سامات  عدد  الى  ال�سارة 
القطاعات للدللة على عدم تكافوؤ الفر�س وتهمي�س حقوق الفئات ال�سعيفة وامل�س بكرامتهم والرغبة يف ح�سولهم 

على احلقوق املكفولة د�ستوريًا ودوليًا.

وي�سري التقرير اإلى بع�س جوانب الق�سور يف جمال العناية ال�سحية، وما زال هناك قطاعات غري م�سمولة مبظلة 
التاأمني ال�سحي، رغم اأن معظم احلكومات املتعاقبة رفعت �سعار التاأمني ال�سحي ال�سامل، كما يحذر املركز من 
الأدوية  وغالء  الأعداد،  اكتظاظ  على  بالإ�سافة  احلكومية،  ال�سحية  املراكز  يف  ال�سحية  اخلدمة  م�ستوى  تدين 
اخلا�س  القطاع  بني  املتعاظمة  الفجوة  اإلى  النتباه  لفت  وينبغي  الأحيان،  من  كثري  يف  توفرها  وعدم  ال�سرورية 
التعليم يف  اإلى تراجع م�ستويات  والقطاع العام يف جودة اخلدمة وم�ستوى العناية والتعامل. كما ت�سري املعلومات 
املرافق  توافر  وعدم  لل�سرب،  ال�ساحلة  املياه  توافر  وعدم  املدار�س،  اأبنية  بع�س  �سالحية  وعدم  العام  القطاع 

ال�سحية الالئقة. بالإ�سافة الى بع�س حالت الت�سيب والت�سرب من املدار�س. 
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وقد ت�سمن تقرير عام 2019 تقريرًا �سادرًا عن جلنة التحقق وتق�سي احلقائق امل�سكلة من اأع�ساء جمل�س الأمناء 
حول اعت�سام املعلمني بتاريخ 5 /9/ 2019، واأبرز ما خل�س اليه التقرير: الق�سور الت�سريعي هو اأحد الأ�سباب 
الرئي�سية يف حدوث تداعيات الوقفة الحتجاجية، واأن ال�سلطات قد اعتمدت احللول الأمنية خيارًا بدياًل للحلول 
اأثناء ف�س التجمع بالقوة،  النف�س  القانون قد مار�ست درجة من �سبط  اإنفاذ  اأجهزة  اأن  التوافقية، وبالرغم من 
حيث اأدى غياب التنظيم الوا�سح يف عملية التفتي�س اجل�سدي يف مراكز الحتجاز املوؤقتة الى اإحداث خلل تطبيقي 

وتنظيمي لإجراءات التفتي�س. 

حقوق  ذلك  يف  مبا  والثقافية،  والجتماعية  والقت�سادية  وال�سيا�سية  املدنية  احلقوق  خمتلف  التقرير  يغطي  كما 
الت�سريعي  ال�سند  الإن�سان على حدة ويعر�س  التقرير كل حق من حقوق  ويعالج  الأكرث عر�سة لالنتهاك.  الفئات 
معظمها،  على  الأردن  �سادق  التي  الدولية  التفاقيات  من  امل�ستمدة  الدولية  للمعايري  ومدى مالءمته  له  الأردين 
التي  النتهاكات  اإيراد  ثم  ومن  و�سلبية،  اإيجابية  تطورات  من  فيه  مبا  للحق  الراهن  الو�سع  تو�سيف  الى  انتقاًل 
مت ر�سدها من قبل املركز مبا�سرة عن طريق الفريق الفني للمركز، او ب�سكل غري مبا�سر عن طريق ما ورد يف 
ال�سحف والتقارير والدرا�سات املن�سورة، وا�ستعرا�س ال�سكاوى التي وردت اإلى املركز حول هذه احلقوق، وانتهاًء 
بالتو�سيات التي يرى املركز �سرورة الأخذ بها من اأجل حماية حقوق الإن�سان يف الأردن وتعزيزها. وي�سمل التقرير 
ال�سنوي حتلياًل اإح�سائيًا لل�سكاوى وطلبات امل�ساعدة التي تلقاها املركز يف عام 2019 مبوبة ح�سب كل حق من 

حقوق الإن�سان.  

وف�ساًل عن القراءة النقدية لواقع حقوق الإن�سان يف الأردن بوجهيها الإيجابي وال�سلبي ي�سخ�س التقرير الوقائع 
ويحدد امل�سوؤوليات، ويقرتح الت�سريعات وال�سيا�سات التي يعتقد املركز اأنها ت�سهم يف تغيري الواقع الراهن حلقوق 

الإن�سان الى الأف�سل. 

واأخريًا، ينبغي التاأكيد على اأن املركز �سيوا�سل العمل الدوؤوب لتحقيق ر�سالته امل�ستمدة من قانونه دون كلل اأو ملل، 
وما هذا التقرير اإل خطوة من اخلطوات العديدة التي يتخذها املركز يف هذا ال�سبيل، وعلينا كذلك اأن نتذكر اأن 
الوا�سحة،  الروؤية  اإجنازها من خالل  الإن�سان والرتقاء بها �سريورة م�ستمرة وعملية دائمة ميكن  حماية حقوق 
والإرادة احلقيقة، وت�سافر جهود ال�سلطات التنفيذية والت�سريعية والق�سائية، واإيجاد حا�سنة دميقراطية مكتملة، 
وامل�ساءلة احلقيقية،  الإن�سان،  انتهاكات حقوق  الإن�سان، و�سبط  الدولية حلقوق  املعايري  الت�سريعات مع  ومواءمة 

واإعالء حكم القانون. 
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بو�سع احلقوق  ال�سبل لالرتقاء  اأف�سل  لدرا�سة  واملركز  وبناء بني احلكومة  متوا�سل  فتح حوار  ومن هنا لبد من 
واحلريات العامة يف اململكة ومعاجلة الختاللت من ناحية، ودرا�سة تو�سيات املركز املوجه اإلى احلكومة يف تقاريره 
بالإمكان  لي�سبح  الالزمة  والإجراءات  ال�سبل  واتخاذ  وواعية،  متاأنية  درا�سة  احلايل  والتقرير  ال�سابقة  ال�سنوية 

الأخذ بها �سمن مدى زمني منظور وواقعي.  

اأمام  الأكرب  التحدي  فاإن  القانونية،  وليته  وتعزيز  اإل من خالل متكينه  تتحقق  التي ل  املركز  بر�سالة  وللنهو�س 
املركز لالرتقاء بحالة حقوق الإن�سان يف اململكة هو حمدودية الدعم املايل املقدم للمركز من قبل الدولة وما تبعه 
من انعكا�سات اأثرت على مدى كفاية املوارد الب�سرية وتنفيذها امل�ساريع والأن�سطة واحليلولة دون فتح فروع للمركز 
املنبثقة عن  للتو�سيات  ا�ستجابة احلكومة  املركز  وياأمل  اأكمل وجه.  ر�سالته على  اأداء  ليتمكن من  املحافظات  يف 

اللجان الدولية التعاهدية وغري التعاهدية لزيادة املوارد املالية للمركز. 

وختامًا، يعرب املركز عن خال�س �سكره وتقديره لكافة العاملني يف املركز الوطني حلقوق الإن�سان، وبالذات الفريق 
الفني الذي اأعد هذا التقرير. ويوؤكد املركز بهذه املنا�سبة على �سرورة ت�سافر اجلهود الوطنية الرامية اإلى تر�سيخ 

مبادئ حقوق الإن�سان واإر�ساء دولة القانون يف اململكة. 

واهلل ويل التوفيق،،،

جمل�س الأمناء 
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اأوًل: احلقوق املدنية وال�شيا�شية
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1 - احلق يف احلياة واحلرية وال�شالمة اجل�شدية.

• احلق يف عدم التعر�س للّتعذيب واملعاملة القا�شية والالاإن�شانية واملهينة:	

على الرغم من ان�سمام الأردن اإلى اتفاقية الأمم املّتحدة ملناه�سة الّتعذيب وغريه من �سروب املُعاملة اأو العقوبة 

القا�سية اأو الالاإن�سانّية اأو املُهينة ل�سنة 1984م ون�سرها يف اجلريدة الر�سمّية يف عام 2006م واعتبارها جزءًا من 

املنظومة القانونّية الأردنّية، اإّل اأّن هنالك العديد من الإ�سكاليات القانونّية والعملّية والتي �سبق اأن اأ�سار اإليها املركز 

يف تقاريره ال�سنوّية ال�ّسابقة ما زالت حا�سرة، واأبرزها: 

1960م التعذيب مبوجب  اأوًل: الق�سور يف جترمي الّتعذيب: اإذ جّرم قانون العقوبات الأرديّن رقم )16( ل�سنة 

خالفًا  الّتجرمي  هذا  وياأتي  العرتاف،  اأو  الإقرار  انتزاع  على  باقت�ساره  جمتزاأٍة  ب�سورٍة  ولكن   ،)208( املادة 

ل�سمولية الّتعريف الوارد يف اتفاقّية الأمم املّتحدة ملناه�سة الّتعذيب. كما تعاب املادة )208( باإدراجها جرمية 

اأو  الوفاة  اإلى  اأف�ست هذه اجلرمية  اإذا  اإّل  بها،  ال�ّسروع  الّتعذيب �سمن طائفة اجلرائم اجلنحوّية وعدم جترمي 

اإحداث عاهة، وعندها فقط ينتقل الفعل اإلى م�ساّف اجلرائم اجلنائّية. 

اإلى  يف�سي  الّتعذيب جرمية جنحوّية  اعتبار  اإّن  والعفو:  الّتقادم  باأحكام  الّتعذيب  �سمول جرمية  اإمكانية  ثاثيًا: 

نتائج قانونّية مغايرة ملبداأ املالحقة وفًقا لتفاقية الأمم املتحدة ملناه�سة التعذيب، والتي اأّكدها املركز يف تقاريره 

ال�ّسابقة، من اأبرزها خروج ال�ّسروع بها من نطاق الّتجرمي. ي�ساف اإلى هذا اإمكانّية �سقوط العقوبة بالعفو والّتقادم.

ثالثًا: املاُلحقة اجلزائّية يف �سكاوى الّتعذيب: اإّن جميع الّتحقيقات التي تقوم بها اأجهزة اإنفاذ القانون ينق�سها 

الّتعذيب  بق�سايا  الّتحقيق  يف  النوعّي  الخت�سا�س  باإ�سناد  وذلك  الدولّية،  املعايري  تتطّلبها  التي  ال�ستقاللية 

الأفعال  بالتعامل مع  العملّي  الواقع  وللمحاكم اخلا�سة، وما يرتّتب عليه من  ال�سرطّية  العاّمة  للنيابة  ومالحقتها 

اآخر على  اإ�سباغ و�سٍف جرمّي  املاّدة، و/اأو  ت�ستوجب تطبيق ن�س هذه  باأّنها جمّرد خمالفات م�سلكّية ل  املُرتكبة 

دد �سرورة منح النيابة العاّمة  الوقائع املوؤّلفة جلرمية الّتعذيب كالإيذاء ب�سوره املختلفة. ويوؤّكد املركز يف هذا ال�سّ

هذه  مرتكبي  ُمقا�ساة  ل�سمان  الّتعذيب؛  ق�سايا  يف  بالّنظر  النوعّي  الخت�سا�س  غريها  دون  النظامّية  واملحاكم 

اجلرائم واإدانتهم. 
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رابعًا: اإ�سكالية تعوي�س �سحايا التعذيب: يرى املركز ا�ستمرار ُق�سور الّت�سريعات الوطنّية يف نطاق تعوي�س �سحايا 

نف�سّيًا وج�سدّيًا،  تاأهيلهم  واإعادة  الّتعذيب،  تعوي�س �سحايا  الّن�س �سراحة على  الّتعذيب، وذلك من خالل عدم 
و�سمان عدم تكرار الفعل والعتذار والرّت�سية.

وت�سري الإح�سائيات الر�سمية الواردة اإلى املركز الوطنّي من مديرية الأمن العام اإلى عدم ت�سجيل اأي �سكوى تتعلق 
بالتعذيب واملعاملة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة بحق املحتجزين يف مراكز التوقيف الأويل يف عام2019 م1 . 
مقارنة بــ )332( ق�سية، اأُحيل منها )10( اإلى حمكمة ال�سرطة، وبلغت الق�سايا التي متت فيها الإدانة اأمام قائد 
الوحدة )51( ق�سية يف العام 2018م، و )240( ق�سّية تقّرر فيها منع حماكمة امل�ستكى عليهم من ِقبل املّدعي 
العام ال�سرطي، بينما ما تزال )31( �سكوى قيد الّنظر. مقارنة بـ )45( ق�سّية يف عام 2017م، و )269( ق�سية 

عام 2016م، و )239( ق�سية عام 2015م، و )140( ق�سية عام 2014م.

اأّما ق�سايا �سوء املعاملة املرتكبة بحق نزلء مراكز الإ�سالح والتاأهيل عام 2019م فقد بلغت )17( ق�سية، ُمنعت 
حماكمة )13( من ِقبل املّدعي العام ال�سرطّي بينما مت حماكمة )4( امام قائد الوحدة 2. مقارنة بـ )29( ق�سية 
يف عام 2018م، و )17( �سكوى يف عام 2017م، و )12( �سكوى عام 2016م، و )8( �سكاوى يف عام 2015م. 

ويف الوقت ذاته �سّجل لدى دوائر النيابة العامة النظامية )20( �سكوى تتعلق بالّتعر�س للتعذيب، )13( �سكوى 
منها ما زالت قيد التحقيق، و)7( �سكاوى مّتت اإحالتها للمراجع الق�سائّية ال�سرطية املخت�سة2.

اأما ال�سكاوى التي تلقاها املركز الوطنّي حلقوق الإن�سان من املُواطنني املتعّلقة باّدعاءات تعّر�سهم هم اأو ذويهم 
للّتعذيب و�سوء املعاملة على اأيدي موّظفي اإنفاذ القانون والإدارات الأمنّية املختلفة �سواًء يف مراكز التحقيق الأويل2 
اأو عن طريق  الأماكن  لتلك  املركز  بها فريق  يقوم  التي  الدورّية  الزيارات  اأثناء  والتاأهيل   ال�سالح  اأو يف مراكز 
ال�سكاوى التي ترد اإليه من خالل الفاك�س، والربيد الإلكرتويّن، واملقابلة ال�سخ�سّية، وغريها من �سبل تلقي ال�سكاوى. 
فقد بلغت يف العام 2019م )98( �سكوى تت�سّمن الّدعاء بالتعّر�س للّتعذيب و�سوء املعاملة على اأيدي موّظفي اإنفاذ 
القانون والإدارات الأمنّية املختلفة مقارنة  بـِ )86( �سكوى عام 2018م، و)85( �سكوى عام 2017م، و )63( 

�سكوى عام 2016م، و )92( �سكوى عام 2015م، و)87( �سكوى عام 2014م.

1 - كتاب مديرية الأمن العام الوارد اإلى املركز الوطني حلقوق الإن�سان رقم )ق/ 6 / 12 /28212( بتاريخ 2 متوز 2020م.
2 - التحقيق الويل: هو التحقيق الذي يجريه �سابط العدلية لدى اإدارات: البحث اجلنائي، اإدارة المن الوقائي، اإدارة �سرطة الحداث، واإدارة حماية الأ�سرة.
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رب والّتعذيب وغريه من �سروب �سوء املُعاملة يف مراكز الإ�سالح والّتاأهيل فقد تلقى  اأما بخ�سو�س اّدعاءات ال�سّ
املركز )12( �سكوى يف عام 2019م، مقارنة بـِ )39( �سكوى يف العام 2018م، و )17( �سكوى يف عام 2017م، 

و )12( �سكوى يف عام 2016م، و)8( �سكاوى يف عام 2015م، و )11( �سكوى يف عام 2014م.

ومن اأبرز �شكاوى واّدعاءات الّتعذيب واإ�شاءة املُعاملة التي ا�شتقبلها املركز يف عام 2019م: 

مكافحة  - اإدارة  ق�سم  يف  العاملني  الأفراد  من  جمموعٍة  ِقبل  من  للّتعذيب  بتعّر�سه  )م،ع(  املدعو  ذوو  اّدعى 
بت�سكيل  الإن�سان  حلقوق  الوطنّي  املركز  قام  وقد  2019م.   /4  /24 بتاريخ  ماأدبا  يف  والتزييف  املخدرات 
فريق لتق�سي احلقائق حول الظروف املحيطة بهذه ال�ّسكوى، حيث تبنّي للفريق بعد زيارة النزيل لدى مركز 
اإ�سالح وتاأهيل بريين تعّر�سه لالعتداء بدللة الكدمات البارزة على اأماكن متفرقة من ج�سده، ما يوؤّكد وجود 
�سبهة جنائّية بتعّر�س ال�سحية للّتعذيب، وبعد توثيق احلالة رف�س ال�سحية التقدم بال�سكوى نظرًا لعقد �سلح 

ع�سائري؛ اإذ تبني وجود �سلة قرابة جتمعه باأحد الأفراد املعتدين. 

�شكاوى التعذيب و�شوء املعاملة  التي ا�شتقبلها املركز الوطني ومديرية المن العام لعام 2019
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اأفاد ذوو املدعو )ع. ع( بتعّر�سه لعتداء اأثناء تواجده يف مركز اإ�سالح وتاأهيل ماركا بتاريخ 13 /8/ 2019م.  -
وقد قام املركز الوطنّي حلقوق الإن�سان بت�سكيل فريق لتق�سي احلقائق حول الظروف املحيطة بهذه ال�ّسكوى، 
حيث تبنّي للفريق بعد زيارة النزيل لدى مركز اإ�سالح وتاأهيل ماركا تعّر�سه لالعتداء بدللة الكدمات البارزة 
على وجه النزيل، الذي ادعى بتعر�سه لل�سرب من قبل اأحد ال�سباط من مرتبات الأمن الوقائي ب�سبب رف�ض 
النزيل العدول عن الإ�سراب عن الطعام، وبعد توثيق حالة الّتعذيب ا�ستقبل مدعي عام مكتب ال�سفافية وحقوق 
الإن�سان �سكوى النزيل وبا�سر التحقيق يف الق�سية، ومل ي�سل املركز حتى تاريخه اأّي رد يتعلق بنتائج التحقيق. 

ادعى ذوو املدعو )ب.ح( بتعّر�سه للّتعذيب من ِقبل جمموعٍة من مرتبات اإدارة الأمن الوقائي يف مركز اأمن  -
وتاأهيل ماركا  اإ�سالح  اأعاله يف مركز  الإن�سان بزيارة املذكور  الوطنّي حلقوق  زهران، وقد قام فريق املركز 
للفريق تعر�سه لل�سرب بدللة  تبنّي  ال�ّسكوى، حيث  الع�سكري لتق�سي احلقائق حول الظروف املحيطة بهذه 

بقايا اآثار ال�سحجات والكدمات على ظهره، ومت توثيق حالة الّتعذيب. 

ادعى )م.ر( اإ�سابة عينه الي�سرى بعياٍر ناري اأثناء قيام جمموعة من العاملني لدى اإدارة مكافحة املخدرات  -
والّتزييف باإلقاء القب�س عليه اأثناء وجوده يف مركبة بتاريخ 31 /3/ 2019م، على الرغم من عدم مقاومته اأو 
حيازته لأي �سالح . وقد خاطب املركز عطوفة مدير الأمن العام مبوجب كتابه رقم )ح اأ/24/ �س �س( بتاريخ 

10 /4/ 2019م مطالبًا باإجراء حتقيق حول ال�سكوى، ومل يتلَق املركز اأي رد حتى تاريخه.

 ادعت زوجة املدعو )�س.م( تعّر�سه لل�سرب واأطفاله )�س. 11�سنة، ل. 14 �سنة( من ِقبل جمموعٍة من العاملني  -
لدى اإدارة البحث اجلنائي لدى مداهمة منزلها الكائن يف منطقة مرج احلمام بتاريخ 29 /12/ 2018م، وقد 
خاطب املركز الوطنّي حلقوق الإن�سان عطوفة مدير الأمن العام مبوجب كتابه رقم )ح اأ/38/�س �س( بتاريخ 

28/ 4/ 2019م مطالبًا باإجراء حتقيق حول ال�سكوى، اإل اأن املركز مل يتلق اأي رد حتى تاريخه.

2019م  -  /6/  19 اأدعت ال�سيدة )و.اأ( قيام جمموعة من مرتبات البحث اجلنائي مبداهمة منزلها بتاريخ 
والدخول عنوة لغرفة النوم واإلقاء القب�س على زوجها املدعو ) ع.غ( ومنعها من ارتداء مالب�سها ودفعها و�سرب 
زوجها �سربًا مربحًا وتعمد �سربه اأمام جريانه، واقتياده اإلى مركز اأمن �سحاب. مع العلم اأنه غري مطلوب لأي 
جهة اأمنية، وب�سبب تكرار مثل هذه الدعاءات وال�سكاوى من قبل املواطنني، خاطب املركز عطوفة مدير الأمن 
العام مبوجب كتابه رقم )ح اأ/125/�س �س( بتاريخ 19 /8/ 2019م مطالبًا ب�سرورة تزويد املركز مبحا�سر 

التحقيق حول هذه ال�سكوى، اإل اأن املركز مل يتلق اأي رد حتى تاريخه.
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الإن�شان  حلقوق  الوطنّي  املركز  قيام  اإمكانية  من  حتّد  التي  العملّية  الإ�شكاليات  ا�شتمرار  اإلى  ُي�شار 

مُبمار�شة �شالحياته القانونّية يف متابعة اّدعاءات الّتعذيب واإ�شاءة املُعاملة التي �شبق واأ�شار اإليها املركز 

يف تقاريره ال�ّشابقة، واملتمثلة بالّتايل: 

اإليه، وعدم تزويد املركز باملحا�سر  اأوًل: عدم الرد على خماطبات املركز حول جمموعة من ال�سكاوى الواردة 

التحقيقّية املّت�سلة بادعاءات الّتعذيب واإ�ساءة املعاملة التي تت�سّمنها ال�ّسكاوى الواردة اإلى املركز ، على الرغم من 
املخاطبات والكتب التي ار�سلها املركز للجهات املخت�سة مرارًا وتكرارًا.

بالنتيجة  املُعاملة  واإ�ساءة  الّتعذيب  بادعاءات  املتعّلقة  ال�ّسكاوى  حول  العام  الأمن  مديرية  ردود  اقت�سار  ثانيًا: 

النهائّية للّتحقيقات دون بيان �سل�سلة الإجراءات املُّتخذة من قبل الدعاء العام ال�سرطّي وحمكمة ال�ّسرطة وهي 
التي يعتربها املركز غري كافية ، ويرى املركز �سرورة تزويده بن�سخة من  حما�سر التحقيقات ونتائجها واعالمه 

بالجراءات املتخذه  يف كافة املراحل يف الق�سايا التي يدعى فيها التعذيب اأو اطالعه عليها على اأقل تقدير.

ثالثًا: نق�س اأعداد املدعني العامني يف مكتب ال�سفافية وحقوق الإن�سان مقارنًة بنطاق الخت�سا�س الولئي للمكتب 

العاملني يف مكتب  العامني  املدعني  اأعداد  زيادة  املركز �سرورة  ويرى   ، اململكة  اإقليم  كامل  نطاق  على  وامتداده 
ال�سفافية وحقوق الإن�سان.

• احلق يف احلياة 	

عقوبة الإعدام: -

ن�س القانون الدويل حلقوق الإن�سان على احلق يف احلياة كحٍق اأ�سيل ل يجوز احلرمان منه تع�سفًا واإن مل يحظر هذا 
القانون عقوبة الإعدام مقت�سرًا تنفيذها على اجلرائم الأ�سد اخلطورة، وباحلديث عن الأردن نرى تبني امل�سرع 
الأردين ح�سر هذه العقوبة على اجلرائم اجلنائية الأ�سد خطورة، وعدم تطبيقها على من هم دون )18( عامًا و/
اأو املراأة احلامل، و/اأو امل�ساب باجلنون، واإن كان الأردن يقرتب من النهج الدويل اإل انه مل ين�سم الى الربوتوكول 

الختياري امللحق بالعهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية الذي يطالب الأطراف باإلغاء عقوبة الإعدام.
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اأحكام الإعدام: -

بلغ عدد الأحكام ال�سادرة عن حمكمة اجلنايات الكربى واملت�سمنة احلكم بالإعدام خالل عام 2019م )16( 
ُحكمًا، يف حني �سدر عن حمكمة اأمن الدولة حكمًا واحدًا يق�سي بالإعدام. 

- 2019م بال�شتناد اإلى  عدد الأحكام التي ق�شت بتنفيذ عقوبة الإعدام خالل الأعوام 2016م 

البيانات ال�شادرة عن حمكمة اأمن الدولة وحمكمة اجلنايات الكربى..

مل ي�ستفد اي �سخ�س مّمن �سدرت بحقهم اأحكاٌم بالإعدام من اإمكانية ا�ستبدال عقوبة الإعدام اأو الإعفاء منها 
بالعفو اخلا�س خالل العام 2019م مقارنة ِبخم�سة اأ�سخا�س عام 2018م، و�سخ�سني عام 2017م، و�سخ�سني 
عام 2016م ، و)10( اأ�سخا�س عام 2015م. كما بلغ عدد نزلء مراكز الإ�سالح والتاأهيل من املحكومني بالإعدام 
)173( حمكومًا عام 2019م، من بينهم )20( نزيلًة.  ومل ي�سهد العام 2019م تنفيذًا لأي من اأحكام الإعدام.

ومن اجلدير الإ�سارة اإلى تقدم خم�س نزيالت حمكومات بالإعدام بطلبات ملقابلة املركز الوطني حلقوق الإن�سان 
خالل عام 2019م، التم�سن احل�سول على امل�ساعدة القانونية والإر�ساد لإعادة حماكمتهن اأو اإيجاد جهة للو�ساطة 
املركز  لهن  قدم  وقد  الإعدام،  عقوبة  لتنفيذ  جتّنبًا  ال�سخ�سي  احلق  اإ�سقاط  على  للح�سول  ال�سحايا  ذوي  مع 

لح. امل�ساعدة القانونية الالزمة اإل اأن ذوي ال�سحايا رف�سوا ال�سّ
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كما تويف )اأ،ع( نزيل مبركز اإ�سالح وتاأهيل ارميمني املحكوم بالإعدام، والذي اأعلن تنفيذ اإ�سراب عن الطعام 
اإ�سقاط احلق ال�سخ�سي من ذوي ال�سحية، وقد بداأ الإ�سراب عن الطعام بتاريخ  اأو احل�سول على  حتى املوت 
10 /4/ 2019م، ووافته املنية بتاريخ 5 /6/ 2019م ب�سبب الإ�سراب، وعّلل �سبب الوفاة ب�سرطان احلنجرة 

املنت�سر وم�ساعفاته.   

م�شا�شًا  �شكّلت  والتي  2019م،  القوة خالل عام  با�شتخدام  اأظهرت تع�شفًا  التي  اأبرز النتهاكات  وتاليا 

باحلق يف احلياة واحلرية وال�شالمة اجل�شدية:

وفاة ال�شاب )�س، ز( يف اأحداث مدينة عنجرة/ حمافظة عجلون: -

تابع املركز الوطني حلقوق الإن�سان اأحداث ال�سغب التي ح�سلت يف مدينة عنجرة بتاريخ  16 /2/ 2019م، والتي 
ن�سبت نتيجة قيام طاقم نقطة الغلق امل�سرتكة من مديرية الأمن العام واملديرية العامة لقوات الدرك على مثلث 
اإبراز  اإحدى املركبات العمومية وبداخلها �سخ�سان، وعند طلب قوات الأمن  باإيقاف  القاعدة/ حمافظة عجلون 
الإثبات ال�سخ�سّي لكل منهما ن�سبت بينهما م�سادة كالمية تطورت اإلى تدخل الأهايل بر�سق نقطة الغلق باحلجارة، 
بني  النارية  العيارات  اإطالق  تبادل  اإلى  الأمر  تطور  اأن  اإلى  للدموع  امل�سيل  الغاز  با�ستخدام  المني  الطاقم  لريد 
الأهايل والقوة الأمنية، ونتيجًة لذلك ا�سيب �سخ�سان بعيارات نارية جمهولة امل�سدر ومت اإ�سعافهما للم�ست�سفى وما 

لبث اأن فارق ال�ساب )�س، ز( احلياة.

اأثناء  القانونّية لالعتقال  الوطني، تبني وقوع خمالفٍة لالأ�سول  اأجراها املركز  التي  الّتحقق  اإجراءات  ومن خالل 
اإلقاء القب�س والتوقيف لل�سابني )ق، ز( و )اأ، ز(.

 وفاة الطفلة نيبال: -

تداولت مواقع التوا�سل الجتماعي خرب اختفاء طفلة تبلغ من العمر ثالث �سنوات ون�سف تدعى نيبال، اإذ اختفت 
الطفلة من اأمام منزل ذويها الكائن يف منطقة جبل الأمرية رحمة مبحافظة الزرقاء ع�سر يوم الأربعاء املوافق 
اآملني يف امل�ساعدة بالعثور عليها،  2019م، ون�سر م�ستخدمو مواقع التوا�سل الجتماعي �سور الطفلة   /3/  27

2019م عن العثور على جثة الطفلة نيبال يف قبو اأحد   /3/  30 لتعلن مديرية الأمن العام يوم ال�سبت املوافق 
املباين يف املنطقة، ومتكنت القوات الأمنية من حتديد القاتل ومت اإيداعه لدى الق�ساء الذي اأ�سدر حكمًا باإدانته 

ا�ستنادًا لن�س املادة )25/اأ( من قانون الأحداث باحلب�س ملدة )12( عامًا.
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العتداء على املواطن )م، �س( من قبل جمموعة من اأفراد ال�شرطة يف منطقة الدوار ال�شابع بتاريخ  -

2019م:  /12/  24

تابع املركز الوطني حلقوق الإن�سان الفيديو امل�سور حلادثة وقعت يف منطقة الدوار ال�سابع غربي العا�سمة عمان 
ظهر خالله قيام عدد كبري من رجال الأمن ب�سرب اأحد املواطنني واقتياده اإلى دورية �سرطة، وما زال املركز يتابع 

الإجراءات املتخذة من قبل مديرية الأمن العام.

احلوادث: -

اإلى )116( حالة »81 ذكور              2019م  اإلى ارتفاع حالت النتحار يف عام  ُت�سري اإح�سائيات مديرية الأمن العام 
و 35 اإناث«؛ مقارنًة بـ)142( حالة عام 2018م، و )152( عام 2017م، و )120( عام 2016م، و )100( 
حالة عام 2015م. كما �سهد عام 2019م وقوع )10857( حادث �سري جنم عنها وفاة )643( �سخ�سًا واإ�سابة 
ادرة عن  )17013( اآخرين، يف حني بلغت حوادث  الغرق  يف عام 2019 م )125( حادثًا وذلك وفق الّتقارير ال�سّ
دد يحث املركز اجلهات ذات العالقة على اتخاذ اإجراءات عاجلة وفعالة ملراقبة  مديرّية المن العام. ويف هذا ال�سّ

هذه احلوادث و�سمان �سبل ال�ّسالمة العاّمة حفاظًا على احلق يف احلياة لالأفراد كافة.

حالت النتحار
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اعت�شام املعلمني:  -

دعت نقابة املعلمني منت�سبيها لوقفة احتجاجية يف اخلام�س من �سهر اأيلول لعام 2019م، للمطالبة بعالوة مقدارها 

)50 %( من الراتب الأ�سا�سي للمعلم. وقد مّت اإبالغ حمافظ العا�سمة وجاء الرد باملوافقة على اإقامة هذه الوقفة 

اإقامتها يف املوقع املحدد )منطقة الدوار الرابع(، ومّت حتديد م�ساحة خم�س�سة يف منطقة  لكنه باملقابل رف�س 

العبديل لتنفيذ الوقفة الحتجاجية، وقد اأ�سرت نقابة املعلمني على اأن تكون الوقفة يف املكان املعلن عنه، وبناًء عليه 

�سدر قرار مبنع و�سول املعلمني اإلى الدوار الرابع، وترافق ذلك مع اإغالق للطرق، واعت�سامات متفرقة يف اأماكن 

عديدة قام بها معلمون يف اإطار �سعيهم للو�سول اإلى الدوار الرابع. 

يوم  املجريات  كافة  من  للتحقق  2019م   /9/  11 بتاريخ  الأمناء  جمل�س  اأع�ساء  من  جلنة  املركز  �سكل  كما   

التوقيف.  اأثناء  اإنتهاكات  له من  تعر�سوا  وما  املعلمني  بتوقيف  وانتهاءًا  الوقفة الحتجاجية  بدءا من  العت�سام 

وقامت اللجنة مبقابلة امل�ستكني من املعلمني وا�ستمعت اإلى اإفاداتهم، وراأت اللجنة اأن اأجهزة اإنفاذ القانون مار�ست 

درجة من �سبط النف�س اأثناء ف�س التجمع يوم 5 /9/ 2019م بالقوة، لكن ذلك ل ينفي اأن هذا ال�ستخدام للقوة 

اأو مربرًا  اللجنة �سندًا قانونيًا  اأو غريه، كما مل جتد  العام  اإلى مربرات مو�سوعية مثل تهديد النظام  مل ي�ستند 

مو�سوعيًا مقنعًا لحتجاز املعلمني بعد ف�س امل�سرية بالقوة، والدليل اأنه مت اإخالء �سبيلهم جميعًا بعد �ساعات من 

الحتجاز، يف حني ك�سف غياب التنظيم الوا�سح واملن�سبط لعملية التفتي�س اجل�سدي يف مراكز الحتجاز املوؤقت 

وي�سكل  الإن�سانية  للكرامة  التفتي�س اجل�سدي بطريقة ما�سة  املجال ل�ستخدام  يفتح  وتنظيمي  ت�سريعي  عن خلل 

الهاتف  بحثًا عن جهاز  املعلمون  لها  التي خ�سع  الدقيق  التفتي�س  �سكلت عملية  كما  املحتجزين.  انتهاكًا حلقوق 

النقال يف مركز اأمن البيادر يوم 5 /09/ 2019م م�سا�سًا بكرامتهم وعدم مراعاة حقوقهم �سواًء وفقًا للمعايري 

اأو الدولية، كما اأن الطلب من املعلمني الذين جرى احتجازهم توقيع تعهدات تت�سمن عدم م�ساركتهم  الوطنية 

مبثل هذه الوقفات الحتجاجية والإتيان مبا من �ساأنه اأن يخل بالنظام العام، يعترب م�سادرة م�سبقة للحق يف حرية 

التجمع ال�سلمي والعمل يف الإطار النقابي للدفاع عن احلقوق امل�سروعة لأع�ساء النقابة.
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الّتوقيف الإدارّي:  -

تعديالٍت  اأّي  2019م  عام  خالل  يطراأ  مل 
ل�سنة   )7( رقم  اجلرائم  منع  قانون  على 
على  دد  ال�سّ بهذا  املركز  ويوؤّكد  1954م 

اجلرائم،  منع  قانون  جتاه  الثابت  موقفه 
والذي دعا اإلى �سرورة اإلغائه ملخالفته مبداأ 
الف�سل املرن بني ال�ّسلطات، وما ي�سّكله من 
اعتداء على حّق الإن�سان يف حماكمٍة عادلة.

ر�سد املركز ا�ستمرارية ارتفاع اأعداد املوقوفني اإداريًا خالل العام 2019م مقارنًة مع ال�سنوات املا�سية؛ اإذ بلغ عدد 
املوقوفني اإداريًا )37853( مقارنة بـ )37683( نزياًل خالل العام 2018م و )34952( نزياًل يف عام 2017م 
و)30138( نزياًل عام 2016م، وجرى توقيف معظم هوؤلء املوقوفني بعد تنفيذهم مدة العقوبة املن�سو�س عليها 

بالقانون و/او �سدور قرار ق�سائي باإخالء �سبيلهم وذلك بحجة املحافظة على الأمن املجتمعّي.

كما تلقى املركز الوطنّي يف عام 2019م )38( �سكوى وطلب م�ساعدة تتعلق بالتوقيف الإداري، اغلق منها )14( 
�سكوى لتحقق نتيجة مر�سية، وتبنّي عدم وجود انتهاك يف حالة واحدة، واأغلقت واحدة بناًء على طلب امل�ستكي، 

و)22( ما تزال قيد النظر.

او�شاع مراكز الحتجاز الويل  -

الويل  التوقيف  مراكز  اإلى  زيارات  ع�سرة  2019م   /12/  31 تاريخ  حتى  الن�سان  حلقوق  الوطني  املركز  نّفذ 
مبنع  النتهاك  ا�ستمرار  املركز  يتلقاها  التي  وال�سكاوى  الزيارات  تلك  خالل  من  ات�سح  وقد  املوؤّقت،  والحتجاز 
املوقوفني من حقهم بال�ستعانة مبحاٍم يف مرحلة التحقيق الأويل )الّتحري وال�ستدلل(، ومنع زياراتهم من قبل 
الهاتفّي  الت�سال  ت�سهيل  بالعامل اخلارجي من خالل عدم  بالت�سال  اأحيانًا  للمحتجزين  ال�سماح  ذويهم، وعدم 
باأ�سرهم لإعالمهم عن مكان وجودهم، ف�ساًل عن ال�ستمرار بالعتماد على الأ�سبقيات اجلرمية للموقوف للعمل 
على توقيفه ملدد طويلة ا�ستنادًا لقانون منع اجلرائم خا�سًة عند احتجازه خالل مرحلة التوقيف الأويّل لدى بع�س 

الإدارات المنية ل �سيما اإدارتي البحث اجلنائي وادارة مكافحة املخدرات والتزييف. 
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وعلى �سعيد اآخر ر�سد املركز تطورًا يف بع�س مباين مراكز التوقيف املوؤقت واملتمثل بعزل جدران الزنازين بت�ساميم 
تعتزم  الأبنية  اإدارة  ان  الوطني  املركز  اإعالم  ومت  الروائح،  وانبعاث  الرطوبة  مظاهر  على  الق�ساء  تكفل  جدارية 
درا�سة عزل اجلدران يف خمتلف مراكز التوقيف املوؤقت يف اململكة بت�ساميم )مركز اأمن الأ�سرفية، مركز اأمن بادية 
اأم اجلمال(، اإل ان معظم املراكز المنية التي زارها املركز ما تزال ت�سهد من انبعاث الروائح الكريهة ب�سبب عدم 
التهوية، و�سوء ال�ساءة كما تعاين من عدم توفر التدفئة، اما فيما يتعلق بوجبات الطعام فيتم تقدمي وجبة الغداء 
املوقوفون على نفقتهم  ال�ّسرب فيح�سل عليها  والع�ساء ومياه  الإفطار  اأما وجبتا  للموقوفني يف هذه املراكز،  فقط 
اخلا�سة يف كل املراكز. اأّما املرافق ال�سحية فتعترب قدمية. وبالن�سبة للرعاية ال�سحّية ل تقدم ال عند ال�سرورة 
ول ميكن معرفة اآلية حتديد مفهوم ال�سرورة الق�سوى عملّيًا. ول توجد �سجالت طبية للموقوفني، ول توجد اماكن 

خم�س�سة لإقامة ال�سعائر الدينية للموقوفني، كما وتخلو �سجالت املوقوفني من بيان احلالة ال�سحية لهم.

اأماكن الحتجاز املوؤقت يف دائرة املخابرات العاّمة: -

نفذ املركز الوطني حلقوق الإن�سان زيارة غري معلنة اإلى مركز التوقيف املوؤقت لدى دائرة املخابرات العامة يف �سهر 
2019 ، ومت اللتقاء مع النزلء والطالع على واقع البيئة الحتجازّية وتفقد كافة مرافق املركز  �سباط من عام 
ومن  الت�سمي�س(.  �ساحات  املطبخ،  املكتب،  ال�سيدلية،   ) ا�سنان   ، اإخت�سا�س    ، عام  ) طب  العيادات  )الزنازن، 
اجلدير بالإ�سارة ان الطاقة ال�ستيعابية ملركز التوقيف تبلغ )350( موقوفًا يف حني كان عدد املوقوفني يوم الزيارة 
اأبرزها: تزويد ممرات املركز مبراوح لتهوية  )150( موقوفًا. كما �سهد مركز التوقيف جمموعة من التح�سينات 
املوقوفني  الت�سمي�س وذلك ل�ستخدامها من قبل  �ساحات  ال�سيف، تركيب مظالت يف جميع  الزنازن خالل ف�سل 
اأثناء الت�سمي�س يف الأجواء احلارة واملاطرة، تفعيل امل�سعد وذلك مل�ساعدة الزوار من كبار ال�سن واملوقوفني من ذوي 
الإعاقة، ا�ستحداث خط هاتف مبا�سر من خالل مكتب مدعي عام حمكمة اأمن الدولة للتوا�سل مع ذوي املوقوفني 

وا�ستقبال ا�ستف�ساراتهم.

ال�شكاوى وطلبات امل�شاعدة:  -

ُمر�سية،  نتيجة  لتحقق  اأغلق منها )6(  العامة،  املخابرات  دائرة  �سكوى وطلب م�ساعدة بحق  املركز )17(  تلقى 
و�سكوى واحدة لعدم وجود انتهاك، وما تزال )10( �سكاوى قيد املتابعة.

وتتعلق هذه ال�سكاوى وطلبات امل�ساعدة التي تلقاها املركز الوطني بـ: منع ال�سفر )11( �سكوى، حجز الأوراق الثبوتية 
)6(  �سكاوى. 
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مراكز الإ�شالح والّتاأهيل: -

منهم  اأ�سخا�س   )119708( 2019م  عام  خالل  والتاأهيل  الإ�سالح  مراكز  دخلوا  الذين  النزلء  عدد  بلغ 
)115515( ذكور و)4193( اإناث، يف حني تبلغ الطاقة ال�ستيعابية لهذه املراكز )13352(. وبلغ العدد الفعلي 
للنزلء املوجودين يف هذه املراكز )19965( نزياًل، وبذلك تكون الزيادة على الطاقة ال�ستيعابية ما ن�سبته )49 
%(، ما يوؤثر �سلبًا على او�ساع  النزلء وحقوقهم يف كافة املجالت، ومن اجلدير الإ�سارة الى اإعادة تفعيل مركز 

اإ�سالح وتاأهيل قفقفا يف حماولة لتخفيف عبء الكتظاظ.

لحظت فرق املركز ومن خالل ا�شتقبال ال�شكاوى وطلبات امل�شاعدة والزيارات امليدانية التي يقوم بها 
ال�سكاوى  بع�س  وجود  وهي:  وال�شلبيات،  التجاوزات  من  عدد  وجود  والتاأهيل،  ال�شالح  مراكز  الى  املركز 
عن  عدا  املراكز،  هذه  بع�س  يف  الالاإن�سانّية  واملعاملة  الأويل  التوقيف  مرحلة  اأثناء  التعذيب  بادعاءات  املتعلقة 
فر�سات  على  النزلء  نوم  لدرجة  والتاأهيل  الإ�سالح  مراكز  يف  النزلء  اأعداد  ارتفاع  املركز  ر�سد  اإذ  الكتظاظ؛ 
اإ�سفنجية يف طرقات املهاجع املوؤدية الى دورات املياه لعدم توفر اأ�سرة، كما و�سل احلال الى تناوب النزلء على النوم 
يف بع�س مراكز الإ�سالح والتاأهيل التي جتاوز عدد النزلء فيها ال�سعة ال�ستيعابية بن�سبة تزيد على )150 %(، 
وانت�سار بع�س الأمرا�س اجللدية )اجلرب( بني النزلء يف اأحد املراكز، وعدم ت�سغيل التدفئة اإل لفرتات حمدودة 
عيادات  العاملة يف  الطبية  الكوادر  ونق�س  الطبية،  الرعاية  وق�سور  للنزلء،  املقدمة  الطعام  وجبات  و�سوء  جدًا، 
املركز، بالإ�سافة الى النق�س يف بع�س املعدات والأدوية، وق�سور يف الرعاية الجتماعية املقدمة للنزلء، ومعاناة 
النزلء عند النقل من مركز لآخر او الى امل�ست�سفيات او املحاكم، والت�سوي�س اثناء الت�سالت الهاتفية، وق�سر املدة 

الزمنية املخ�س�سة لالت�سالت الهاتفية، وعدم توفر املعدات الالزمة لذوي الإعاقة يف كثري من املراكز.

اإح�شائية باأعداد 

الزيارات الر�شمية 

ملراكز الإ�شالح 

والتاأهيل لعام 

2019
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اأبرز املبادرات التي قامت بها اإدارة مركز الإ�شالح والتاأهيل خالل العام 2019م:

- النتهاء من �سيانة مركز اإ�سالح وتاأهيل قفقفا وتفعيله.

- اإعادة �سيانة ق�سم توقيف الن�ساء يف مركز اإ�سالح وتاأهيل اأم اللولو واإعادة تفعيله.

- عقد )22( دورة ملحو الأمية ا�ستفاد منها )647( نزيال، يف حني بلغ عدد النزلء املتقدمني لمتحان التوجيهي 
)87( نزيال.

- اإن�ساء م�سنع للنُب يف مركز اإ�سالح وتاأهيل ارميمني: مت افتتاح م�سنع للنب داخل مركز اإ�سالح وتاأهيل ارميمني 
باإ�سراف كامل من نزلء املركز، ما وفر )20( فر�سة عمل  بال�سراكة والتعاون مع �سركة خا�سة لالأغذية، يدار 
للنزلء تعود باملنفعة املادية عليهم وت�ساعدهم يف اإعالة اأنف�سهم واأ�سرهم، اإ�سافة اإلى اكت�سابهم مهارات مهنية 

متكنهم من النخراط يف �سوق العمل بعد الإفراج عنهم. 

- تطوير نظام تقدمي طلبات الزيارة اخلا�سة بالنزلء لي�سبح الكرتونيًا.

- التو�سع يف تفعيل نظام املحاكمة عن بعد.

- اإن�ساء م�سغل للحرف اليدوية يف مركز اإ�سالح وتاأهيل اجلويدة.

- اإن�ساء م�سغل خياطة يف مركز اإ�سالح وتاأهيل الزرقاء.

- اإطالق مبادرة »اإفطاري مع عائلتي«: نظمت اإدارة مراكز الإ�سالح والتاأهيل ممثلة باإدارة مركز اإ�سالح وتاأهيل 
اجلويدة مبادرة يف �سهر رم�سان املبارك تهدف جلمع النزلء لالإفطار مع اأ�سرهم على مائدٍة واحدٍة يف ال�سهر 

الف�سيل، و�سملت املبادرة )80( من النزلء من ذوي ال�سلوك احل�سن يف مركز اإ�سالح وتاأهيل اجلويدة.

*التو�شيات:

يف �شوء ما �شبق، يجدد املركز الوطنّي حلقوق الإن�شان تاأكيده على ما جاء يف تقاريره ال�شنوية ال�شابقة 

من تو�شيات واأبرزها:

الّتعذيب هو من اجلرائم اجلنائّية، ومنح 11 اأن  للن�س على  العقوبات الردين  املادة )208( من قانون  تعديل   
املحاكم النظامّية الخت�سا�س النوعّي بالّنظر يف ق�سايا التعذيب.
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 الن�س �سراحة على تعوي�س �سحايا الّتعذيب ب�سكل ي�سمن �سمولية مفهوم الّتعذيب ح�سب ما هو وارد يف اتفاقية 21
الأمم املّتحدة ملناه�سة الّتعذيب وغريه من �سروب املُعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانّية اأو املُهينة ل�سنة 

�سة لإعادة تاأهيل �سحايا الّتعذيب. 1984م، واإن�ساء مراكز متخ�سّ

املدعون 31 يجريها  التي  التحقيق  ونتائج  وحما�سر  الإجراءات  ب�سل�سلة  الإن�سان  حلقوق  الوطني  املركز  تزويد   
العامون بال�سكاوى التي يرفعها املركز اإلى مكتب ال�سفافية وحقوق الن�سان يف مديرية المن العام  اأو تلك 

التي ترد اإلى املكتب من ذوي النزلء مبا�سرًة.

اأماكن 41 لدى  للتفتي�س  وا�سحة  تعليمات  و�سع  خالل  من  التفتي�س  عملية  لتنظيم  الالزمة  الت�سريعات  تعديل   
والتفتي�س  العادي  التفتي�س  فيها  يتم  التي  احلالت  بيان  مع  واأ�سكالها،  املتبعة  الإجراءات  حتدد  الحتجاز 
اجل�سدي الدقيق مع �سرورة ا�ستخدام الأجهزة الإلكرتونية واأجهزة امل�سح يف عملية التفتي�س بحيث ت�سمن 

وتراعي كرامة الأفراد.

اآليات 51 اأن ظروف نقل املحتجزين تراعي الكرامة الإن�سانية و�سالمة املحتجزين من حيث مالءمة   التاأكد من 
على  واملرافقني  ال�سائقني  وتدريب  حرارتها،  ودرجة  الآليات  وتهوية  اآلية،  كل  يف  املحتجزين  وعدد  النقل 

املحافظة على �سالمة املحتجزين، والتعامل معهم مبا يكفل كرامتهم و�سالمتهم.

  �سمان الن�س على ال�سماح للموقوف باإعالم ذويه مبكان احتجازه، وعدم منعه من التوا�سل مع العامل اخلارجي 61
اإل مبوجب قرار ق�سائي.

 تفعيل الأماكن املخ�س�سة لالحتفاظ باملوقوفني من الأحداث والن�ساء.71

 اإلغاء قانون منع اجلرائم رقم )7( ل�سنة 1954م، وح�سر �سالحية التوقيف بالق�ساء.81

 نقل الإ�سراف على مراكز الإ�سالح والتاأهيل من وزارة الداخلية اإلى وزارة العدل.91

 ال�ستمرار يف برامج تاأهيل وتدريب املدعنّي العامني العاملني يف مكتب ال�سفافية وحقوق الإن�سان يف مديرية 101
الأمن العام على ال�سكوك واملعايري الدولية ذات ال�سلة بحقوق الإن�سان.
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2 - �شيادة القانون واحلّق يف حُماكمة عادلة 

�سمن  كما  وفّعال.  و�سريع  ونزيه  وعادل  ُم�ستقّل  ق�ساء  ِقبل  من  عادلة  حُماكمة  يف  احلّق  الدولّية  املواثيق  كفلت 
ت على اأّن:  لطة الق�سائّية الذي اأّكدته املادة )27( من الد�ستور الأرديّن، والتي ن�سّ الد�ستور الأرديّن ا�ستقاللية ال�سُّ
لطة الق�سائّية ُم�ستقّلة تتوّلها املحاكم على اختالف اأنواعها ودرجاتها، وت�سدر جميع الأحكام وفق القانون  »ال�سُّ
لطات وفق ما اأقّرت به العديد من  با�سم امللك«، والذي ُيعترب اإ�سارًة �سمنّيًة على الأخذ مببداأ الف�سل امَلرن بني ال�سُّ
ادرة عن املجل�س العايل لتف�سري الد�ستور يف املرحلة ال�ّسابقة لإن�ساء املحكمة الد�ستورّية. القرارات التف�سريّية ال�سّ

املُبا�سر على احلّق يف حُماكمة  الأثر  الّت�سريعات ذات  2019م تعديل واقرتاح تعديل عدٍد حمدوٍد من  �سهد عام 
عادلة، وانطالقًا من ولية املركز الوطنّي حلقوق الإن�سان باقرتاح وُمراجعة القوانني ذات العالقة باأهدافه مبوجب 
املادة )5/ل( من قانونه رقم )51( ل�سنة 2006م وتعديالته، ويف اإطار ُمراجعة هذه املُبادرات الت�سريعّية يف �سوء 
الّنواب  اأبدى املركز مالحظاته وتو�سياته للحكومة وجمل�سّي  الد�ستور الأرديّن واملعايري الدولّية حلقوق الإن�سان، 
�سٍة خالل مرحلة اإقرارها. وتتمثل  والأعيان حيال هذه الّتعديالت اأو املُقرتحات مبوجب ُمطالعاٍت قانونّيٍة ُمتخ�سّ

اأبرز هذه الّتعديالت الت�سريعّية بالآتي: 

اأوًل: قانون العفو العام رقم )5( ل�شنة 2019م.

جاء �سّن قانون العفو العام رقم )5( ل�سنة 2019م بناًء على اأوامر ملكّية اإلى احلكومة �سدرت بتاريخ 13 كانون 
الأول 2018م ا�ستجابًة ملُنا�سداٍت �سعبّية ونيابّية. رّحب املركز الوطنّي بالّتوجيه امللكّي ل�سّن هذا الّت�سريع باعتبار 
العفو العام قيمًة اإن�سانّيًة ومبداأ د�ستورّيًا، وقّدم املركز مقرتحاٍت للمعامل الرئي�سة لهذا الّت�سريع ب�سورٍة تكفل ج�سر 
الفجوة بني الّت�سريعات الوطنّية املتعلقة بالعدالة اجلزائّية واملعايري الدولّية حلقوق الإن�سان، ل �سّيما �سيا�سة عدم 
الّت�ساهل مع الإرهاب والّتطرف التي كانت لها اآثار وا�سحة على قواعد ومبادئ حقوقّية اأ�سا�سّية، وما نتج عنها من 
مالحقٍة واإدانٍة للعديد من الأ�سخا�س وخ�سو�سًا �سجناء الّتعبري عن الّراأي، وبالّتايل ح�سول اكتظاظ يف مراكز 

الإ�سالح والّتاأهيل، عالوًة على الآثار القت�سادّية على اأ�سر هوؤلء املحكومني. 

ثانيًا: قانون ُمعّدل لقانون ا�شتقالل الق�شاء رقم )23( ل�شنة 2019م.

2019م،  ل�سنة  الق�ساء  ا�ستقالل  لقانون  املُعّدل  القانون  م�سروع  ت�سّمنها  التي  بالّتعديالت  الوطنّي  املركز  رّحب 
واملُتعّلقة باإلغاء �سالحية املجل�س الق�سائّي باإنهاء خدمات اأّي قا�ٍس غري ُم�ستكمل للمدة الزمنّية الاّلزمة لإحالته 
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على ال�ستيداع اأو الّتقاعد، لن�سجامه –اأي الّتعديل- مع ُحكم املحكمة الد�ستورّية رقم 2 ل�سنة 2018م الذي قّررت 
الحية. كما ُيرّحب املركز الوطنّي بتبّني مفهوم »وحدة النيابة العاّمة«،  املحكمة مبوجبه عدم د�ستورّية هذه ال�سّ
النظامّية خالفًا  العاّمة  بالنيابة  ة  اخلا�سّ للمحاكم  واجُلمركّية  ال�سريبّية  العاّمة  النيابة  اإحلاق  وذلك من خالل 
لواقع احلال �سابقًا، بالإ�سافة اإلى املُقرتح اخلا�ض بارتباط املعهد الق�سائّي اإدارّيًا برئي�ض املجل�ض الق�سائّي خالفًا 

للّن�ض ال�ّسابق الذي اأناط �سالحية الإ�سراف على املعهد الق�سائّي بوزير العدل.

ثالثًا: القانون املُعّدل لقانون الّنزاهة ومكافحة الف�شاد رقم )25( ل�شنة 2019م.

ُيرّحب املركز الوطنّي بالّتعديل الوارد يف املادة )13( من القانون املُعّدل هذا، والذي ا�ستثنى دعاوى احلّق العام 
والعقوبات املُتعلقة بالف�ساد وا�سرتداد الأموال املُتح�سلة عنها من اأحكام الّتقادم ملا لهذا من اأثٍر مبا�سٍر على توفري 

منظومة قانونّية فاعلة يف مكافحة الف�ساد.

رابعًا: م�شروع القانون املُعّدل لقانون منع الجتار بالب�شر ل�شنة 2019م.

اأحالت احلكومة بتاريخ 12 ت�سرين الأول 2019م اإلى جمل�س الّنواب م�سروع القانون املُعّدل لقانون منع الجتار 
بالب�سر ل�سنة 2019م، ومل ي�سرع املجل�س مُبناق�سته خالل عام 2019م.

الثانية من م�سروع  املادة  اأّن  ويجد  بالب�سر،  الّت�سول �سمن مفهوم جرمية الجتار  باإدراج  الوطنّي  املركز  ُيرّحب   
القانون املُعّدل مل ُتبنّي �سور هذه اجلرمية وفق الأ�ساليب املُ�ستحدثة لها كالّت�سرت بالّت�سول عرب عر�س ال�ّسلع زهيدة 
الّثمن، والتي تتجاوز مدلولتها �سور جرمية الّت�سول الواردة يف املادة )389( من قانون العقوبات رقم )16( ل�سنة 
املُ�ساعدة  لتقدمي  �س  واملُخ�سّ بالب�سر«،  الجتار  �سحايا  ُم�ساعدة  »�سندوق  باإن�ساء  املركز  ويرّحب  كما  1960م. 

ندوق  القانونّية للمجني عليهم واملُت�سّررين من جرائم الجتار بالب�سر. وُيقرتح تخ�سي�س موارد مالّية لهذا ال�سّ
�سمن املُوازنة ال�سنوّية لوزارة العدل، وعدم اعتماده على جُمّرد الّتربعات والهبات وامِلنح.

كما يقرتح املركز تو�سيع نطاق مفهوم جرمية الجتار بالب�سر لت�سمل »احتجاز اأو اإخفاء اأو اإتالف وثائق ال�ّسفر اأو 
م�سروع  املادة )7/ج( من  واإعادة �سياغة  الأ�سخا�س«،  ا�ستغالل  بق�سد  ة  ال�سخ�سّية اخلا�سّ البطاقة  اأو  الإقامة 
القانون املُعّدل على الّنحو الآتي: »على الّرغم مّما ورد يف اأّي ت�سريٍع اآخر، للُمّدعي العام اأن ُيقّرر وقف ُمالحقة اأّي 
من املجني عليهم واملُت�سّررين من جرائم الجتار بالب�سر على اأن ترتبط مبا�سرًة بكونه جمنيًا عليه اأو ُمت�سّررًا يف 
احلالت الّتالية:«1. اإذا تبنّي ارتكابه اأّيًا من جرائم الجتار بالب�سر املن�سو�س عليها يف هذا القانون اأو م�ساركته 
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اأو  اأو كانت ب�سببها  بالب�سر  اإذا ارتكب ُجنحة مرتبطة بجرمية الجتار   .2 اأو حتري�سه عليها.  اأو تدخله بها  فيها 
�سارك فيها اأو تدّخل بها اأو حّر�س عليها«.

اأثر على احلّق يف  لها  كان  والتي  2019م،  اأثريت خالل عام  التي  والقانونّية  الد�شتورّية  امل�شائل  اأبرز 

حُماكمة عادلة:

اأوًل: عر�س التفاقيات الدولّية املُتعّلقة بحقوق الإن�شان على جمل�س الأّمة.

ثار جدل عام 2019م حول عدم اإمكانية الّدفع ببع�س التفاقيات الدولّية املُتعّلقة بحقوق الإن�سان اأمام املحاكم 
الأردنّية ب�سبب عدم عر�سها على جمل�س الأّمة للُم�سادقة عليها مبوجب املادة )33 /2( من الد�ستور، على الّرغم 
كوك ون�سرها يف اجلريدة  من م�سادقة احلكومة عليها واإبالغ الأمني العام لالأمم املُّتحدة بالن�سمام اإلى هذه ال�سّ

الر�سمّية.

تابع املركز الوطنّي هذا املو�سوع، وخاطب دولة رئي�س الوزراء ُمطالبًا ح�سم اجلدل القانويّن مبا يف ذلك عر�س 
هذه التفاقيات على جمل�س الأّمة، حيث جاء الّرد احلكومّي من قبل وزارة العدل ووزارة اخلارجّية و�سوؤون املغرتبني 
2019م باأّن هذه التفاقيات  28 متوز  /30749( بتاريخ   18  /11/ مبوجب كتاب دولة رئي�س الوزراء رقم )1 
الدولّية حلقوق الإن�سان ا�ستكملت الإجراءات الد�ستورّية الالزمة لإنفاذها مبجّرد ت�سديقها من قبل جاللة امللك 

ون�سرها يف اجلريدة الر�سمّية، وبالّتايل تكون ُملزمًة للجهات كافة، ول ميكن الحتجاج بعدم د�ستوريتها. 

دد على �سرورة ح�سم اجلدل القانويّن الّدائر حول مدى اإلزامية عر�س التفاقيات  ويوؤّكد املركز الوطنّي بهذا ال�سّ
الدولّية على جمل�س الأّمة.

ادرة عن املحكمة الإدارّية. ثانيًا: تنفيذ قرارات الإلغاء ال�شّ

ادرة عن املحكمة الإدارّية.  برزت خالل عام 2019م اإ�سكالية عملّية تتعّلق بتنفيذ قرارات الإلغاء البتدائّية ال�سّ
وتكمن الإ�سكالية بن�س املادتني )28، 34( من قانون الق�ساء الإدارّي رقم )27( ل�سنة 2014م، حيث تقّر املادة 
ادر عن املحكمة الإدارّية اأثناء مرحلة الطعن به اأمام املحكمة الإدارّية الُعليا  الأولى باإلزامية تنفيذ ُحكم الإلغاء ال�سّ
ما مل ي�سدر قرار بوقف تنفيذ احُلكم املطعون فيه، ويف الوقت ذاته ت�سّمنت املادة )34( تعار�سًا بالّن�س �سراحًة 
على اقت�سار تنفيذ اأحكام املحكمة الإدارّية الُعليا واأحكام املحكمة الإدارّية القطعّية دون تلك الأحكام البتدائّية 

املطعون فيها.

ثالثًا: املُطالبة باإلغاء حب�س املدين. 

�سهد عام 2019م حراكًا برملانّيًا و�سعبّيًا للُمطالبة باإلغاء حب�س املدين، ما دفع اإلى تبّني مئة نائب مذكرة ُتطالب 
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باإلغاء املادة )22( من قانون الّتنفيذ رقم )25( ل�سنة 2007م وتعديالته، وقد بنّي املركز الوطنّي موقفه حول هذه 
امل�ساألة خالل الجتماع الذي انعقد يف مقر جمل�س الّنواب بتاريخ 7 اآب 2019م، واملُ�ستند اإلى حتليل املادة )11( 
من العهد الدويّل للحقوق املدنّية وال�سيا�سّية، والذي ميكن تلخي�سه باأّن املبداأ الدويّل ل يحظر حب�س املدين باملُطلق 

بل اأقّر �سرطني يحظر عند اجتماعهما حب�س املدين:

ال�ّشرط الأول: عجز املدين عن الوفاء مع �سرورة الوقوف على اأ�سباب العجز فيما اإذا كانت طبيعّية اأم 

ناجتة عن �سوء نّية اأو تالعب اأو حتى اإهمال من ِقبل املدين. 

ال�ّشرط الثاين: ارتباط ان�سغال الّذمة املالّية بالتزاٍم تعاقدّي دون غريه من م�سادر اللتزام الأخرى. 

امل�سكلة  حجم  حتديد  على  قائم  منهج  وفق  املُع�سر  املدين  حب�س  حظر  مبداأ  درا�سة  �سرورة  اإلى  املركز  دعا  كما 
يف �سوء الوثائق والبيانات الر�سمّية، واإقرار معايري واأ�س�س دقيقة ملفهوم عجز املدين عن الوفاء وفق العتبارات 
الجتماعّية والقت�سادّية للُمجتمع، ومدى توّفر ح�سن النّية يف العالقة ب�سورٍة ُتراعي مبادئ العدالة والإن�ساف 
وُتراعي الظروف القت�سادّية والجتماعّية للمدين لتحديد مفهوم العجز عن الوفاء، ويف الوقت ذاته مراعاة حّق 

الدائن بدون اأن تقوم الدولة مقام الدائن لتح�سيل اأمواله.

رابعًا: ا�شت�شارة املركز الوطنّي حول اإن�شاء مركز توقيف لدى مديرية ُمكافحة الّتهريب اجُلمركّي يف 

دائرة اجلمارك العاّمة.

توقيف لدى مديرية مكافحة  اإن�ساء مركز  العام اجلمركّي حول جواز  الّدعاء  ا�ست�سارًة من  الوطنّي  املركز  تلقى 
اإلى املادة )14/ج/2( من قانون ت�سكيل املحاكم  العاّمة، وذلك ا�ستنادًا  الّتهريب اجُلمركّي يف دائرة اجلمارك 
ت على اإن�ساء نيابة جمركّية تتاألف من ق�ساٍة  النظامّية رقم )17( ل�سنة 2001م وتعديالته لعام 2019م التي ن�سّ

نظامّيني تتبع للنيابة العاّمة النظامّية.

من  املادة )171/اأ(  العدلّية مبوجب  ال�سابطة  �سفة  اجلمارك  دائرة  موظفي  منح  اأّن  دد  ال�سّ بهذا  املركز  اأّكد 
قانون اجلمارك رقم )20( ل�سنة 1998م، واإحلاق الّنيابة العاّمة اجلمركّية بالّنيابة العاّمة النظامّية وفقًا للمادة 
)14/ج/2( من قانون ت�سكيل املحاكم النظامّية رقم )17( ل�سنة 2001م وتعديالته، ل ُيعّد ُمرّبرًا قانونّيًا �سريحًا 
لإن�ساء نظارة اأو مركز توقيف يف مديرية الّتهريب اجلمركّي لفقدان ال�ّسند القانويّن الاّلزم لإن�سائه من جهة، ولكون 
جرائم الّتهرب اجلمركّي جرائم، وُيعاقب عليها بالغرامات اأو احلب�س ملدة �سنة من جهة اأخرى، وبالّتايل ل تخ�سع 
ة بالحتجاز اأو الحتفاظ. ابطة العدلّية يف اإن�ساء اأماكن خا�سّ للقاعدة العاّمة يف الّتوقيف الذي ُيرّبر �سالحية ال�سّ
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الّتوقيف الق�شائّي: 

اأ�سول  لقانون  املُعّدل  القانون  وفق  الإجرائّية  اجلزائّية  القانونّية  املنظومة  يف  املُحرز  الّتطور  من  الّرغم  على 
الّلجوء  �ساأنها احلّد من  التي من  املُ�ستحدثة  بالأحكام  واملُتمثلة  2017م،  ل�سنة  املحاكمات اجلزائّية رقم )32( 
اإلى الّتوقيف الق�سائّي ما قبل املُحاكمة واعتباره تدبريًا ا�ستثنائّيًا على الأ�سل العام، اإّل اأّن املركز ر�سد خالل عام 
2019م ا�ستمرار اإ�سكالية الّتو�سع يف الّتوقيف الق�سائّي، حيث بلغت اأعداد املوقوفني ق�سائّيًا يف عام 2019م نحو 

)45516( موقوفًا3، مقارنًة بـ )41144( موقوفًا خالل عام 2018م، و )35906( موقوفني خالل عام 2017م.

ورة ُي�سّكل اإهدارًا ملبداأ قرينة الرباءة الذي اأم�سى  دد اأّن الّتو�سع يف الّتوقيف الق�سائّي بهذه ال�سّ يوؤّكد املركز بهذا ال�سّ
2011م، عالوًة على اإخالله باملبادئ واملعايري الأ�سا�سية للحّق يف  مبداأ د�ستورّيًا مبوجب الّتعديالت الد�ستورّية ل�سنة 
اأ�سبحت مبجّرد  التي  وال�سيا�سّية  املدنّية  الدويّل اخلا�س باحلقوق  العهد  املادة )14( من  الواردة يف  حماكمة عادلة 

ن�سرها يف اجلريدة الر�سمّية �سنة 2006م جزءًا من الّنظام القانويّن الوطنّي. 

دد اإلى اأبرز اأوجه الُق�سور التي تعرتي قانون اأ�سول املحاكمات اجلزائّية رقم )9(  كما وُي�سري املركز الوطنّي بهذا ال�سّ
رر الّناجم عن الّتوقيف  ل�سنة 1961م وتعديالته، والذي مل يتنَب مبداأ حّق الفرد يف الّتعوي�س املادّي واملعنوّي جراء ال�سّ
يف حال �سدور حكم برباءته اأو عدم م�سوؤوليته، وهو احلق الذي اأّكدته الّلجنة املعنية بحقوق الإن�سان يف تعليقها العام 

ة اأو اأمرًا تقديرّيًا(. رقم 35 ل�سنة 2014م، بقولها: )الّتعوي�س حّق قانويّن واجب الّنفاذ ولي�س ِمنَّ

3 - الّتقرير الإح�سائّي ال�سنوّي ملراكز الإ�سالح والّتاأهيل لعام 2019، اإدارة مراكز الإ�سالح والّتاأهيل، �س5.
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عيد الآخر ر�سد املركز الوطنّي عام 2019م تطبيق بدائل التوقيف يف العديد من القرارات الق�سائّية  وعلى ال�سّ
)املنع من ال�ّسفر، وتقدمي كفالة عدلّية(، ويف الوقت ذاته عدم تفعيل الإ�سوارة اللكرتونّية لعدم توفر م�ستلزمات 

تنفيذها القانونّية واملادّية على حٍد �سواء.

العقوبات البديلة:

ر�سد املركز الوطنّي تو�ّسعًا يف تطبيق العقوبات البديلة خالل عام 2019م؛ حيث اأ�سدر الق�ساء النظامّي الأرديّن 
)124( ُحكمًا ق�سائّيًا ت�سّمن تطبيق العقوبات البديلة، مقارنًة بثمانية اأحكام فقط عام 2018م، ترّكزت الّن�سبة 
الأكرب لهذه الأحكام يف اإقليم الو�سط بن�سبة )63 %(، تاله اإقليم ال�ّسمال بن�سبة )23 %(، ومن ثم اإقليم اجلنوب 

بن�سبة )14 %(.

تقريره  يف  والوارد  البديلة  العقوبات  ملبداأ  القانوين  الّتنظيم  حول  موقفه  على  تاأكيده  دد  ال�سّ بهذا  املركز  ُيجّدد 
ال�ّسابق حلالة حقوق الإن�سان، والتي قّيدت �سالحية تطبيقها، اإذ ا�سرتطت املادة )54 مكّررة( من قانون العقوبات 
ادر قرار بوقف تنفيذها ل تزيد على �سنة  لتطبيق هذه العقوبات البديلة باأن تكون مدة العقوبة املحكوم بها وال�سّ
واحدة، واأّل يكون ال�ّسخ�ض ُمكّررًا، عالوًة على ا�سرتاط موافقة املحكوم عليه. ُي�ساف اإلى هذا حرمان قا�سي تنفيذ 
العقوبة- على اعتباره املُ�سرف على تنفيذها- من اإ�سدار قرار اإلغاء العقوبة البديلة واأناطها مبحكمة املو�سوع، ّما 

يرتّتب عليه اإرباك وتاأخر البت من الناحية العملّية.

الو�شول اإلى العدالة

املُ�شاعدة القانونّية : -

بلغت املوازنة املر�سودة ل�سندوق امل�ساعدة القانونّية خالل عام 2019م ما مقداره )250.000( دينار اأرديّن. 
وُت�سري اإح�سائيات وزارة العدل الى اأّن مديرية املُ�ساعدة القانونّية تلّقت خالل عام 2019م )1076( طلبًا،  ُقبل 

منها )993( طلبًا اإجبارّيًا، و)4( طلبات اختيارّية فقط. 

وُيعزى انخفا�س اأعداد طلبات امل�ساعدة القانونّية الختيارّية املقبولة اإلى اإ�سكاليات نظام املُ�ساعدة القانونّية رقم 
ونوع  ال�سهرّي،  الأ�سرة  �سرط  كمعيار  انطباقها؛  عوبة مبكان  ال�سّ �سروطًا من  و�سع  الذي  2018م  ل�سنة   )119(
دد اإلى خمالفة بع�س ا�سرتاطات ال�ستحقاق الواردة يف هذا الّنظام املادة  اجلرم املرتكب. وُي�سري املركز بهذا ال�سّ
)208( من قانون اأ�سول املحاكمات اجلزائّية رقم )9( ل�سنة 1961م وتعديالته، واأبرز هذه املخالفات؛ ا�سرتاط 

عدم الّتكرار دون حتديد �سوابط ومعايري لهذا املفهوم.



3637

وُيطالب املركز الوطنّي ب�سرورة اإعادة الّنظر يف معايري ال�ستحقاق على اأن يتخذ على وجه اخل�سو�س دخل الفرد 
كمعيار قيمّي ولي�س دخل الأ�سرة، وعدد طلبات امل�ساعدة املقّدمة لنقابة املحامني، بالإ�سافة اإلى عدم اقت�سارها 

على اجلرائم اجلنائّية دون اجلنحّية.
دد اإلى �شرورة كفالة احلّق يف م�شاعدة قانونّية من خالل  وعلى �شعيد اآخر يدعو املركز الوطنّي بهذا ال�شّ

اللتزام  واإنفاذ  وتعديالته،  تفعيل املادة )100( من قانون نقابة املحامني رقم )11( ل�شنة 1972م 

القانويّن باإ�شدار نظام خا�س ينّظم هذه امل�شاألة.

الزيارات الر�شدّية اإلى حماكم اململكة:  -

اإنفاذ احلّق يف حُماكمة  اإلى حماكم اململكة لر�سد واقع  2019م زياراٍت ميدانّيٍة  نّفذ املركز الوطنّي خالل عام 
عادلة، والطالع على اأبرز الّتطورات الإيجابّية التي ي�سهدها مرفق الق�ساء، والّتحديات التي تواجهه، ومتثلت اأبرز 

املالحظات التي ر�سدها فريق املركز بالآتي:
املحاكم النظامّية : -

خل�س املركز الوطنّي من خالل الزيارات امليدانّية الر�سدّية اإلى املحاكم النظامّية يف خمتلف حمافظات اململكة 
اإلى �سرورة رفد حماكم بداية غرب عّمان وبداية جر�س وبداية الكرك وحمكمة اأمانة العا�سمة باحتياجاتها، والتي 

ت�سمل الآتي:

رفد املحاكم بعدٍد من املوظفني الإدارّيني والفنّيني ل�سمان دميومة العمل و�سوّيته، واإخ�ساعهم لدوراٍت تدريبّية 11
�سة يف نطاق الأعمال الوظيفّية املُنوطة بهم. متخ�سّ

اإن�ساء مباٍن جديدٍة ملُحكمة بداية جر�س، وحمكمة بداية غرب عّمان، وحمكمة اأمانة العا�سمة وفقًا للّت�سميم 21
املعمارّي احلديث اخلا�س باملحاكم، على اأن يوؤخذ بعني العتبار مالءمة املكان ملنطقة لالخت�سا�س املكايّن 

لهذه املحاكم.

ة بعمل دوائر 31 التكنولوجّية احلديثة الالزمة ل�ستمرارية فعالية الربامج اللكرتونّية اخلا�سّ الّتجهيزات  توفري 
الّتنفيذ على وجه اخُل�سو�س، وعلى وجه اخل�سو�س توفري الحتياجات اللوج�ستّية ملحكمة بداية الكرك من 

اآلت الطباعة والقرطا�سية ال�سنوّية.

احلايل 41 الق�سم  م�ساحة  ل�سيق  نظرًا  الكرك  بداية  حمكمة  يف  الّتنفيذ  لدائرة  جُمّهز  خا�س  ق�سم  تخ�سي�س 
واكتظاظه. 

ة بذوي الإعاقة.51 توفري الّت�سهيالت البيئّية واملرافق ال�سحّية اخلا�سّ
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حمكمة اأمن الدولة: -

اأعربت الّلجنة املعنية بحقوق الإن�سان يف مالحظاتها اخلتامّية حول الّتقرير الدورّي اخلام�س لالأردن واملُقّدم عام 
2017م عن قلقها من اأّن حمكمة اأمن الدولة ما تزال قائمة4، كما اأبدت قلقها من امتداد نطاق وليتها ملُحاكمة 

املدنّيني مبوجب قانون منع الإرهاب رقم )55( ل�سنة 2006م وتعديالته. واأثارت الّلجنة م�ساألة عدم ا�ستقاللية 
املحكمة.

دد يوؤّكد املركز على تو�سياته الواردة يف تقاريره ال�سنوّية ال�ّسابقة امل�ستندة اإلى املادة )14( من العهد  ويف هذا ال�سّ
الدويّل حلقوق املدنّية وال�سيا�سّية، واملت�سّمنة �سرورة تعديل املادة )101/ 2( من الد�ستور ب�سورٍة ُتزيل ال�ستثناء 
عن مبداأ عدم حماكمة الأفراد اأمام قا�سيهم الطبيعّي، وتعديل قانون حمكمة اأمن الدولة وح�سر ق�ساتها بالق�ساة 
النظامّيني، واإلغاء �سالحية ت�سكيلها مبوجب قرار رئي�س الوزراء لنطوائه على خمالفٍة �سريحٍة ملبداأ الف�سل املرن 

بني ال�ّسلطات الذي كفل ال�ستقاللية الّتامة لل�ّسلطة الق�سائّية.

الثاين  ت�شرين   4 بتاريخ  الدولة  اأمن  حمكمة  اإلى  ر�شدّيًة  زيارًة  الوطنّي  املركز  نّفذ  اآخر  �شعيد  وعلى 

الآتية: والّتو�شيات  املالحظات  اإلى  وخل�س  2019م، 

 الو�شول اإلى مرفق العدالة: تقع حمكمة اأمن الدولة �سمن جُمّمع املحاكم الع�سكرّية يف منطقة ماركا، وُتعترب 11

هذه املنطقة من املناطق املاأهولة بال�ّسكان ومتتاز بتوّفر و�سائل الّنقل العام من حمطات جتّمع احلافالت كافًة.

وفيما يتعّلق بالّربط اللكرتويّن، يتوّفر لدى حمكمة اأمن الدولة نظام الكرتويّن خا�س، وربط الكرتويّن مع مديرية 
الأمن العام لغايات التدقيق الأمنّي على املُراجعني وتوجيه خماطبات التوقيف والأحكام الق�سائّية ومذكرات اإخالء 

ال�ّسبيل والإفراج الكرتونيًا.

 الكادر الق�شائّي والعبء الوظيفّي: لدى حمكمة اأمن الدولة )6( هيئات ق�سائّية ُمكّونة من )19( قا�سيا 21

منهم )4( ق�ساة مدنيون وجميعهم روؤ�ساء هيئات ق�سائّية، واثنان منهم اأع�ساء يف الهيئة الق�سائّية الأمنّية.

بلغ الوارد العام ملحكمة اأمن الدولة خالل عام 2019م )15207( ق�سايا. اأّما ن�سبة الف�سل العام يف حمكمة اأمن 
اإلى �سرعة ح�سور  اأ�سباب �سرعة الف�سل  %( من جمموع الوارد العام، وُتعزى  الدولة فبلغت ما يزيد على )90 
ال�ّسهود اأمام حمكمة اأمن الدولة، وق�سر اآجال اجلل�سات، وا�ستمرارية عمل الطاقم الإدارّي والفنّي الع�سكرّي على 

مدار ال�ّساعة وخارج اأوقات الدوام الر�سمّي.

4 - اللّجنة املعنية بحقوق الإن�سان، هي جلنة من اخلرباء املُ�ستقلني تر�سد تنفيذ الدول الأطراف للعهد الدويّل اخلا�س باحلقوق املدنّية وال�سيا�سّية.
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 جودة الُبنية التحتّية.31

قاعات املُحاكمة: حتتوي املحكمة على قاعتي حُماكمة جُمّهزتني باملعّدات الالزمة جميعها، بالإ�سافة اإلى عقد  -

�سة للُق�ساة. كما اأّن حمكمة اأمن الدولة وبالّتعاون مع  ة بالق�سايا اجُلنحّية يف املكاتب املُخ�سّ اجلل�سات اخلا�سّ
ة بداأت العمل على و�سع خّطة عمل لتنفيذ املُحاكمات عن ُبعد. اجلهات املُخت�سّ

الّت�سهيالت  - تتوّفر فيها  للُمحامني  �سٍة  املُ�شاندة: حتتوي املحكمة على قاعٍة خُم�سّ قاعات النتظار واملرافق 

اإلى  بالإ�سافة  املحامني.  نقابة  موظفي  اأحد  القاعة  هذه  على  وُي�سرف  امللفات،  وحت�سري  لالنتظار  الأ�سا�سية 
ة باملُراجعني، وكافترييا، ومرافق �سحّية، وم�سلى. تخ�سي�س قاعة انتظار خا�سّ

ادرة  - �س ل�ستقبال طلبات اإخالء �سبيل والقرارات ال�سّ حتتوي املحكمة على مكتب خُم�سّ �شة:  مكاتب ُمتخ�شّ

ادرة ب�ساأنها  �س ل�ستبدال طلبات عقوبة احلب�س بالغرامة والقرارات ال�سّ ب�ساأنها ومتابعتها، ومكتب اآخر خُم�سّ
ومتابعتها، ما ُي�سّهل على املواطنني متابعة الإجراءات الق�سائّية بُي�سٍر و�سهولٍة. وبالإ�سافة اإلى هذا حتتوي املحكمة 
على مكتب ارتباط مع مراكز الإ�سالح والتاأهيل يعمل به خم�سة اأفراد و�سباط من جهاز الأمن العام، وُتناط بهم 

مهّمة اإر�سال قرارات الّتوقيف والإفراج والأحكام الق�سائّية عرب نظام الرّتا�سل اللكرتويّن.

بـ )4م×4م(،  - منهما  كل  الواحدة  م�ساحة  ُتقّدر  احتفاظ  نظارتي  على  املحكمة  نظارات الحتفاظ: حتتوي 

لكنهما تفتقران للّتهوية اجليدة والإنارة، حيث ل يوجد �سوى نافذة واحدة �سغرية يف النظارة الواحدة م�ستطيلة 
ال�ّسكل، ما يوؤدي اإلى ت�سكل الرطوبة يف نظارات الحتجاز ب�سبب انعدام الّتهوية والإنارة الطبيعّية. كما لوحظ 

ا�ستخدام واحدة منهما فقط دون الأخرى. 

كفاية الكادر الفنّي: يعمل لدى حمكمة اأمن الدولة كادر فنّي يقّدر عددهم بـ )22( فردًا جميعهم حقوقيون  -

ُتناط بهم مهّمة تدوين املحا�سر ومتابعة الق�سايا. كما يعمل لدى املحكمة )9( ق�ساة حتت التدريب مُيار�سون 
الأعمال الكتابّية لدى الهيئات احلاكمة. 

اخلدمات اللكرتونّية املُ�شتحدثة خالل عام 2019م:

تي�سري  �ساأنها  من  والتي  2019م،  عام  خالل  اللكرتونّية  والإجراءات  اخلدمات  من  العديد  العدل  وزارة  وّفرت 
اإجراءات الّتقا�سي، اأبرزها: تفعيل املُحاكمة عن ُبعد يف بع�س املحاكم، خدمة ت�سجيل الإنذار العديّل، خدمة تقدمي 
اللوائح يف الدعاوى احلقوقّية، خدمة ال�ستعالم عن الّتباليغ بالّن�سر، خدمة تنفيذ قرارات احلجز على الأموال يف 
ة، خدمة  البنوك، خدمة الكاتب العدل املُرّخ�س، خدمة ت�سجيل طلب وكالة عاّمة، خدمة طلب ت�سجيل وكالة خا�سّ

طلب الّنق�س باأمر خطّي، خدمة طلب العفو اخلا�س، خدمة طلب اإعادة املحاكمة، خدمة املزاد اللكرتويّن.
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دد الرّتحيب بتفعيل املُحاكمة عن ُبعد يف بع�س املحاكم، وُي�ّسجع على تعميم هذه الّتجربة  ويوّد املركز بهذا ال�سّ

خالل عام 2020م ملا لها من اأثٍر اإيجابّي على تي�سري اإجراءات الّتقا�سي، وجتنيب الّنزيل عناء التنقل بني مراكز 

الإ�سالح واملحاكم.

الق�شاء ال�شرعّي: 

ا�ستمّرت خالل عام 2019م اإ�سكالية املباين املُ�ستاأجرة للمحاكم ال�سرعّية، وما ي�ستتبع هذا من اإ�سكاليات متعّددة 

�سواًء للمواطنني اأو الق�ساة واملوظفني العاملني يف هذه املحاكم، اإّل اأّن املركز ر�سد جهود دائرة قا�سي الُق�ساة يف 

الّتعاون والّتن�سيق مع جمال�س املحافظات يف بع�س حمافظات اململكة لتخ�سي�س اأرا�ٍس ومتويٍل مايّل لبناء حماكم 

جديدة.

اأّما على �سعيد ملف العدالة الّناجزة، فقد اأطلقت دائرة قا�سي الق�ساة العديد من اخلدمات اللكرتونّية، اأبرزها: 

تو�سيع �سريحة بطاقة الأ�سرة، اإذ بلغ عدد هذه البطاقات حوايل )30.000( بطاقة ُت�سّهل عملية الّدفع والقب�س 

املايّل، وت�سهيل اإجراءات معاملة الرّتكات، وذلك من خالل اقت�سار ال�ّسري باإجراءات املعاملة من قبل وريث واحد، 

واإبرام اتفاق مع البنك الإ�سالمّي ُتتيح ت�سّلم الورثة اأن�سبتهم من خالل فروع البنك دون احلاجة ملراجعة املحاكم 

ال�سرعّية، واإقرار خّطة هند�سة الإجراءات واخلدمات، والذي مبوجبه �سيتم اإدراج )30( خدمة الكرتونّية )زواج، 

طالق، تنفيذ طلب ال�سور وامل�سّدقات،...(، واإقرار نظام الأر�سفة الإلكرتونّية لوثائق املحاكم ليتالءم مع خّطة 

الّتحول اللكرتويّن احلكومّية.

كما ر�سد املركز الوطنّي تو�ّسعًا يف انت�سار مكاتب الإ�سالح الأ�سرّي كاإحدى الو�سائل القانونّية البديلة للّتقا�سي. 

عيد الآخر ر�سد املركز توّجهًا اإيجابّيًا باإن�ساء مكاتب ل�سندوق ت�سليف يف العديد من حمافظات اململكة،  وعلى ال�سّ

ما اأ�سهم اإلى حٍد كبرٍي يف ت�سهيل و�سول امل�ستفيدين.

الق�شاء الكن�شّي: 

ر�سد املركز الوطنّي عرب تتّبعه ملخرجات عمل مبادرة »حماميات نحو الّتغيري« بع�س املعيقات القانونّية والعملّية 

التي حتّد من و�سول الأفراد اإلى احلّق يف املحاكمة العادلة اأمام املحاكم الكن�سّية، واأبرزها:

تعّدد قوانني الأحوال ال�سخ�سّية للطوائف امل�سيحّية وقدمها، وهو الأمر الذي ينعك�س يف اإ�سكاليات الّتطبيق. -
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عدم اإ�سدار نظام اأ�سول الّتقا�سي واإجراءاته ونظام الر�سوم وفق ما جاءت به املادة )31/اأ( من قانون جمال�س  -
قانون  تطبيق  نتيجة  اإ�سكاليات عملّية  وما يرتّتب على هذا من  2014م،  ل�سنة  امل�سيحّية رقم )28(  الطوائف 

اأ�سول املحاكمات املدنّية؛ كاحت�ساب مدد تقدمي الالئحة اجلوابّية، وارتفاع ر�سوم ت�سجيل الق�سايا.

اأمد  - اإطالة  ب�سبب  عّمان  يف  العربّية  الأ�سقفّية  الإجنيلّية  الكن�سّية  املحكمة  يف  العمل  لت�سويب  املُلّحة  احلاجة   
الّتقا�سي من جهٍة، وتاأّخر اإجراءات ت�سجيل الّدعاوى من جهٍة اأخرى.

ال�ّشكاوى الواردة اإلى املركز الوطنّي حلقوق الإن�شان: 

بلغ عدد ال�سكاوى التي تلّقاها املركز الوطني حلقوق الإن�سان يف عام 2019م واملتعلقة باحلّق يف حماكمة عادلة 
بع�س  من  والتظّلم  ال�ّسبيل،  اإخالء  طلبات  ورف�س  الق�سائّي،  التوقيف  اأمد  طول  حول  متحورت  �سكوى،   )53(
الإجراءات الق�سائّية؛ اإذ مت اإغالق )16( منها بالو�سول اإلى نتيجة ُمر�سية، واإغالق )9( منها كونها تقع خارج 
اخت�سا�س املركز، واإغالق )4( منها لعدم ثبوت وجود انتهاك، واإغالق �سكويني بناًء على طلب املُ�ستكي، واإغالق 

�سكوى واحدة لعدم تعاون امل�ستكي، و )21( كت تظال قيد املتابعة والّتحقيق. 

اأّما بالن�سبة لطلبات امل�ساعدة، فقد ا�ستقبل املركز يف عام 2018م )14( طلًبا للم�ساعدة، متحورت حول تقدمي 
اإغالق )7(  اإذ مّت  اأمٍر بنق�ٍس خطّي؛  املُ�ساعدة القانونّية، وطلبات العفو العام واخلا�س، وطلبات احل�سول على 
منها بالو�سول اإلى نتيجة ُمْر�سية، واإغالق )3( منها كونها تقع خارج اخت�سا�س املركز، و)4( منها ما تزال قيد 

املتابعة والّتحقيق.

*الّتو�شيات: 

حتقيق 11 اإلى  يهدف  الّت�سريع  اأجل  من  فاعل  وطنّي  نظام  ماأ�س�سة  على  الأّمة  وجمل�سّي  احلكومة  املركز  يحّث   
العام  ال�ساأن  يف  والعاملني  املديّن  املجتمع  ملوؤ�س�سات  الفاعل  الإ�سراك  عرب  واملجتمع  الّت�سريع  بني  الّتوا�سل 

واأ�سحاب الخت�سا�س يف ال�سوؤون الّت�سريعّية.  

 يو�سي املركز بتو�سيع مفهوم جرمية الّت�سول �سمن مفهوم جرمية الجتار بالب�سر مبوجب م�سروع القانون املُعّدل 21
لقانون منع الجتار بالب�سر ل�سنة 2019م  ب�سورٍة ت�سمل الأ�ساليب املُ�ستحدثة لها كالّت�سرت بالّت�سول عرب عر�س 
ال�ّسلع زهيدة الّثمن. كما يقرتح املركز تو�سيع نطاق مفهوم جرمية الجتار بالب�سر لت�سمل »احتجاز اأو اإخفاء اأو 

ة بق�سد ا�ستغالل الأ�سخا�س«. اإتالف وثائق ال�ّسفر اأو الإقامة اأو البطاقة ال�سخ�سّية اخلا�سّ
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املادتني )28، 31 الّتعار�س بني  اإزالة  2014م، ب�سورٍة ت�سمن  ل�سنة  الإدارّي رقم )27(  الق�ساء  قانون  تعديل   
34(، وب�سورة تكفل ُح�سن تنفيذ الأحكام الق�سائية الإدارّية.

باملبادئ 41 واإخالًل  الرباءة  ملبداأ قرينة  اإهدارًا  ُي�سّكل  الق�سائّي  الّتوقيف  اإلى  الّلجوء  الّتو�سع يف  اأّن  املركز  يرى   
واملعايري الأ�سا�سية للحّق يف حماكمة عادلة الواردة يف املادة )14( من العهد الدويّل اخلا�س باحلقوق املدنّية 
وال�سيا�سّية، وبالّتايل يو�سي املركز �سمانًا حلماية حقوق الأفراد ب�سرورة اإجراء تعديالٍت على قانون اأ�سول 
املحاكمات اجلزائّية رقم )9( ل�سنة 1961م وتعديالته بحيث تكفل مبداأ حّق الفرد يف الّتعوي�س املادّي واملعنوّي 
رر الّناجم عن الّتوقيف يف حال �سدور حكم برباءته اأو عدم م�سوؤوليته، بالإ�سافة اإلى تو�سيع نطاق  جراء ال�سّ

تطبيق بدائل اّلتوقيف، والإ�سراع يف تفعيل الإ�سوارة اللكرتونّية.

 يو�سي املركز بتعديل املادة )54 ُمكّررة( من قانون العقوبات رقم )16( ل�سنة 1960م ب�سورٍة تكفل تو�سيع 51
الحية يف تطبيق العقوبات البديلة.   ال�سّ

 يو�سي املركز بالإ�سراع يف اإعادة الّنظر بنظام املُ�ساعدة القانونّية رقم )119( ل�سنة 2018م الذي حال دون 61
الوارد يف منت  املالحظات  تتم مراعاة  اأن  الأفراد، على  العديد من  اإلى  القانونّية  امل�ساعدة  و�سول احلّق يف 

الّتقرير حول هذا النظام.

 يو�سي املركز بتنفيذ الّتو�سيات املُتعّلقة بالُبنى التحتّية الواردة يف منت حمور احلق يف حماكمة عادلة، والتي 71
جاءت يف اإطار تنفيذ الزيارات امليدانّية التي نّفذها فريق الّر�سد يف املركز.

 اإعادة الّنظر يف املادة )22( من قانون الّتنفيذ رقم )25( ل�سنة 2007م يف �سوء املبداأ الدويّل الوارد يف املادة 81
)11( من العهد الدويّل للحقوق املدنّية وال�سيا�سّية.

 تعديل املادة )101/ 2( من الد�ستور ب�سورٍة ُتزيل ال�ستثناء عن مبداأ عدم حماكمة الأفراد اأمام قا�سيهم 91
ت�سكيلها  واإلغاء �سالحية  النظامّيني،  بالق�ساة  ق�ساتها  الدولة وح�سر  اأمن  قانون حمكمة  وتعديل  الطبيعّي، 

مبوجب قرار رئي�س الوزراء.

 يحث املركز على تعميم جتربة املُحاكمة عن ُبعد يف بع�س املحاكم خالل عام 2020م ملا لها من اأثٍر اإيجابّي 101
على تي�سري اإجراءات الّتقا�سي، وجتنيب الّنزيل عناء النتقال من مراكز الإ�سالح والتاأهيل اإلى املحاكم، مع 

التاأكيد على �سرورة كفاءة الّتطبيق يف كفالة �سمانات احلّق يف حماكمة عادلة.
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3 - احلق يف اجلن�شية والإقامة والتنقل واللجوء
• احلق يف اجلن�شية: 	

يعترب احلق يف اجلن�سية من حقوق الإن�سان الأ�سا�سية. ويعني: “حق كل فرد يف اكت�ساب جن�سية وتغيريها والحتفاظ 
بها”. ويق�سي القانون الدويل حلقوق الإن�سان باأن حق الدول يف اأن تقرر من هم رعاياها لي�س حقًا مطلقًا، واأنه 
يجب على الدول، ب�سفة خا�سة، المتثال للتزاماتها يف جمال حقوق الإن�سان فيما يتعلق مبنح اجلن�سية والتجريد 

منها5.

وحيث اأن اجلن�سية من امل�سائل �سديدة احل�سا�سية فقد كفل هذا احلق العديد من العهود واملواثيق الدولية حلقوق 
الإن�سان.

ن�س الد�ستور الردين يف املادة )5( منه على اأن »اجلن�سية حتدد بقانون “كما اأكد قانون اجلن�سية رقم )6( لعام 
1954م ونظم هذا احلق ب�سكل مف�سل.

ورد الن�س على احلق يف اجلن�سية يف العديد من املعايري والتفاقيات الدولية والإقليمية منها الإعالن العاملي حلقوق 
الن�سان يف املادة )15( والتي ن�ست على:

“ لكل فرد حق التمتع بجن�سية ما . -
ه يف تغيري جن�سيته،  كما ورد الن�س على احلق يف  - ًفا، حرماُن اأِيّ �سخ�س من جن�سيته ول من حِقّ  ل يجوز، تع�ُسّ

اإن�سان  “لكل  تن�س على  املادة )16( حيث  وال�سيا�سية يف  املدنية  باحلقوق  الدويل اخلا�س  العهد  اجلن�سية يف 
يف كل مكان، احلق باأن يعرتف له بال�سخ�سية القانونية«، وكذلك يف املادة )24( والتي ن�ست على :«يكون لكل 
مولود، دون اأي متييز ب�سبب العرق اأو اللون اأو اجلن�س اأو اللغة اأو الدين اأو الأ�سل القومي اأو الجتماعي اأو الرثوة 

اأو الن�سب، حق على اأ�سرته وعلى املجتمع وعلى الدولة يف اتخاذ تدابري احلماية التي يقت�سيها كونه قا�سرًا”.
 يتوجب ت�سجيل كل طفل فور ولدته وُي�سمى باإ�سم يعرف به. -
  لكل طفل حق يف اكت�ساب جن�سية، وامليثاق العربي حلقوق الن�سان يف املادة )29( ن�س على احلق يف اجلن�سية  -

حيث ن�ست املادة على:  
• “ لكل �سخ�س احلق يف التمتع بجن�سية ول يجوز اإ�سقاطها عن اأي �سخ�س ب�سكل تع�سفي اأو غري قانوين”.	
•  للدول الأطراف اأن تتخذ الإجراءات التي تراها منا�سبة ومبا يتفق مع ت�سريعاتها الداخلية اخلا�سة باجلن�سية 	

يف متكني الأطفال من اكت�ساب جن�سية الأم مع مراعاة م�سلحة الطفل يف كّل الأحوال.
•  ل ينكر حق ال�سخ�س يف اكت�ساب جن�سية اأخرى مع مراعاة الإجراءات القانونية الداخلية لبلده.	

5- املادة )15( من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان، واملادة )29( من امليثاق العربي حلقوق الإن�سان. 
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جدير بالذكر اأن هناك عددا من التفاقيات العربية التي �سدرت �سمن اطار جامعة الدولة العربية والتي تتعلق 
باجلن�سية نذكر منها اتفاقية اجلن�سية التي �سادق عليها جمل�س جامعة الدول العربية بقراره رقم 776 بتاريخ 
5 /4/ 1954 والتي تن�س يف مادتها الثامنة على: “لكل من له اأكرث من جن�سية من جن�سيات دول اجلامعة 

العربية احلق يف اختيار اإحداها خالل �سنتني من تاريخ نفاذ هذه التفاقية، فاإذا انق�ست ال�سنتان دون وقوع هذا 
الختيار يعترب اأنه اختار اجلن�سية الأحدث تاريخًا، واإذا احتد تاريخ اكت�سابه اأكرث من جن�سية يعترب خمتارًا جلن�سية 

البلد املقيم فيه عادًة وت�سقط عنه حينئذ ما عداها من جن�سية”.

يف الإطار الت�سريعي مل تطراأ اية تطورات تذكر على احلق يف اجلن�سية خالل عام 2019م. -

املتزوجات  - ابناء الردنيات  املتعلق مبنح  الوزراء  تنفيذ قرار جمل�س  بتعليمات  يتعلق  اية تطورات فيما  مل يطراأ 
من غري الأردنيني الت�سهيالت ل�سنة 2014م على الرغم من احتجاج امل�ستفيدين من تلك الت�سهيالت وحتفظات 

املركز على بع�ض �سروط ال�ستفادة منها6.

يذكر اأنه مت تفعيل اللجنة الوطنية لإعادة الرقام الوطنية والتي يرتاأ�سها وزير الداخلية حيث اأ�سدرت اللجنة  -
قرارًا بتاريخ 27 /10/ 2019م باإعادة )54( رقمًا وطنيًا، ودرا�سة باقي الطلبات املقدمة ح�سب ال�سول، ويرى 
املركز الوطني حلقوق الن�سان اأن من �ساأن هذا القرار اأن مينح الفر�سة لفاقدي الأرقام الوطنية من ا�ستعادتها 

جمددًا ويطالب ا�ستمرار عمل هذه اللجنة و�سرعة البت يف الطلبات امل�سجلة لديها. 

بتاريخ 2 /10/ 2019م اأ�سدر جمل�س الوزراء قرارًا باإجراء تعديالت على قراره ال�سابق املتعلق بالتعامل مع  -
البيئة ال�ستثمارية، وتوطني  اأو الإقامة يف الأردن عن طريق ال�ستثمار لتحفيز  طلبات احل�سول على اجلن�سية 
ال�ستثمارات القائمة، واإيجاد فر�س عمل لالأردنيني، ومبوجبه مت تعديل اأ�س�س منح اجلن�سية للم�ستثمرين اأ�سحاب 

ال�ستثمارات القائمة يف الردن ومنح مبوجبها امل�ستثمر اجلن�سية الردنية وفق عدد من ال�سروط وهي:

 يتم منح اجلن�سية للم�ستثمرين القائمة ا�ستثماراتهم يف حمافظة العا�سمة اإذا كانت قيمة املوجدودات الثابتة 11
للم�سروع اأو ح�سته من امل�سروع ح�سب ميزانيات �سنوية م�سدقة خالل اآخر ثالثة اعوام ل تقل عن مليون دولر 

لكل �سريك.

 توفري )20( فر�سة عمل لالأردنيني خالل اآخر ثالث �سنوات بح�سب ك�سوفات ال�سمان الجتماعي.21

6 - تقرير املركز احلادي ع�سر لعام 2014 �س )50 ، 51( منه والثاين ع�سر لعام 2015، �س 67.
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 يتم منح اجلن�سية للم�ستثمرين القائمة ا�ستثماراتهم خارج حمافظة العا�سمة اإذا كانت قيمة املوجودات الثابتة 31
للم�سروع اأو ح�سة كل كل �سريك يف امل�سروع ح�سب ميزانيات �سنوية م�سدقة خالل اآخر ثالثة اعوام ل تقل عن 

مليون ون�سف مليون دولر، وتوفري فر�س عمل لالأردنيني بح�سب ك�سوفات ال�سمان الجتماعي.

ومبوجب القرار، يقت�سر تطبيق الأ�س�س اأعالها على )500( م�ستثمر �سنويًا بعد اإجراء التدقيق الأمني، والتحقق  -
من املالءة املالية قبل املبا�سرة يف الإجراءات وح�سب اأولويات التقدم للح�سول على اجلن�سية الأردنية اأو الإقامة 

ملدة) 5 ( �سنوات.

بلغ عدد امل�ستثمرين احلا�سلني على اجلن�سية الأردنية ثالثني �سخ�سًا حتى نهاية عام 2019م. -

يرى املركز اأن تعديل طلبات احل�سول على اجلن�سية اأو الإقامة يف الردن والتخفيف من ال�سروط ال�سابقة وخا�سة 
تخفي�س قيمة املوجودات الثابتة للم�سروع  للح�سول على اجلن�سية ي�ساهم يف ت�سجيع امل�ستثمرين على ال�ستفادة

 منها.

ت�سجيع امل�ستثمرين على تقدمي طلبات احل�سول على اجلن�سية والإقامة والتي من �ساأنها فتح اآفاق جديدة يف �سوق  -
العمل الردين، واحلد من البطالة وت�سغيل اكرب عدد ممكن من العمالة املحلية. 

يكفل  - الذي  الد�ستور  يخالف  لأبنائها  جن�سيتها  مبنح  حقها  من  الردنية  املراأة  حرمان  اأن  اي�سًا  املركز  ويرى   
امل�ساواة بني املواطنني يف املادة )6( منه والقانون الدويل حلقوق الن�سان الذي يوؤكد على امل�ساواة بني اجلن�سني 
وعدم التمييز وحتديدًا اتفاقية الق�ساء على كافة اأ�سكال التمييز �سد املراأة والتي �سادق عليها الأردن ون�سرها 

يف اجلريدة الر�سمية.

بداية  - »البدون« يف  بـ  ي�سمى  ما  او  املفرق  لعدميي اجلن�سية يف حمافظة  �سكن  بطاقة حتديد  ب�سرف  البدء  مت 
العام 2019م حيث ح�سل ما يقرب من )200( �سخ�س على البطاقة التعريفية من اأ�سل )919( �سخ�سا يحق 
املدنية  لدائرة الحوال  امليالد  و�سهادة  به �سورة �سخ�سية  يتم تقدمي طلب مرفق  لهم احل�سول عليها، بحيث 
يف حمافظة املفرق ويتم حتويل امل�ستدعي بعدها الى مركز �سرطة اإقليم البادية ليتم اإ�سدار البطاقة التعريفية 
له، وياأمل املركز اأن تذلل هذه البطاقات ال�سعوبات التي كانت تعاين منها هذه الفئة وخا�سة املتعلقة باحلق يف 

التعليم واحلق يف ال�سحة حلني النتهاء من معاجلة هذه امل�سكلة ب�سكل نهائي.

نتيجة  - اأردين  مواطن  اأي  من  الوطنية  الأرقام  �سحب  الى  ت�سري  �سكوى  اأي  2019م  عام  خالل  للمركز  يرد  مل 
فقط.  الوزراء  جمل�س  من  بقرار  الوطنية  الأرقام  �سحب  بح�سر  املتمثل  الوزراء  جمل�س  بقرار  العمل  ا�ستمرار 
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املكلفة  الدائمة  الوزارية  اللجنة  تن�سيب  على  بناء  الوزراء  جمل�س  من  بقرار  الوطنية  الرقام  اإعادة  و�سالحية 
بدرا�سة طلبات اإعادة الأرقام الوطنية. 

بلغ عدد ال�سكاوى الواردة للمركز واملتعلقة باحلق يف اجلن�سية يف عام 2019 �سكويني فقط وما تزالن قيد النظر. -

• احلق يف الإقامة والتنقل:	

 يق�سد بهذا احلق ان يتمكن الفرد من التنقل يف حدود دولته اأو خارجها مع حرية العودة اإليها دون قيود اأو موانع. 
وتعّد حرية التنقل والإقامة من اأهم احلقوق الأ�سا�سية لالأفراد وهذا ما اأقّرت به املواثيق الدولية التالية: 

الإعالن العاملي حلقوق الن�شان املادة )13( حيث ن�شت على: -

1 - )لكل فرد احلق يف حرية التنقل واختيار حمل اإقامته داخل حدود الدولة(.

2 - )لكل فرد احلق يف مغادرة اأي بلد، مبا يف ذلك بلده، وفى العودة اإلى بلده(.

العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�شيا�شية يف املادتني ) 12، 13(، حيث ن�شت املادة )12(  -

على التي:

1 -  لكل فرد يوجد على نحو قانوين داخل اإقليم دولة ما احلق بحرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان اإقامته.

2 - لكل فرد حرية مغادرة اأي بلد، مبا يف ذلك بلده.

3 - ل يجوز تقييد احلقوق املذكورة اأعاله باأية قيود غري تلك التي ين�س عليها القانون، وتكون �سرورية حلماية 

الأمن القومي اأو النظام العام اأو ال�سحة العامة اأو الآداب العامة اأو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متما�سية 
مع احلقوق الأخرى املعرتف بها يف هذا العهد.

4 - ل يجوز حرمان اأحد، تع�سفًا، من حق الدخول اإلى بلده.

فيما ن�شت املادة)13( على التي: 

)ل يجوز اإبعاد الأجنبي املقيم ب�سفة قانونية يف اإقليم دولة طرف يف هذا العهد اإل تنفيذا لقرار اتخذ وفقا للقانون، 
وبعد متكينه- ما مل حتتم دواعي الأمن القومي خالف ذلك- من عر�س الأ�سباب املوؤيدة لعدم اإبعاده وعر�س ق�سيته 

على ال�سلطة املخت�سة اأو على من تعينه اأو تعينهم خ�سي�سا لذلك، وكذلك توكيل من ميثله اأمامها اأو اأمامهم(.

على �سعيد الت�سريعات مل ي�سهد عام 2019م اأي تعديل يذكر على قانون الإقامة و�سوؤون الأجانب رقم 24 ل�سنة 
1973م.
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• ا�ستمر يف العام 2019م اإ�سدار البطاقات ال�سخ�سية الذكية بدياًل عن بطاقة الأحوال املدنية القدمية حيث 	
بلغ عدد البطاقات حتى نهاية العام 2019م )4 ماليني و 266 األفا و 636( بطاقة. 

• مل ي�سهد العام 2019م اأي تعديالت بالن�سبة ملو�سوع اجللوة الع�سائرية التي ت�ستمد م�سروعيتها من قانون منع 	
اإلى جمل�س  اإر�ساله  اأردين ينظم اجللوة الع�سائرية، مت  1954م، وهناك توجه لإ�سدار ميثاق  اجلرائم ل�سنة 
النواب ح�سب ما �سرح به وزير الداخلية، وبني خالل اجتماع للجنة احلريات العامة وحقوق الإن�سان يف جمل�س 
الع�سائر  وجوه  من  امل�ساركون  عليها  اتفق  موؤمتر  بنود  يت�سمن  امليثاق  اأن  2019م،   /7/  14 بتاريخ  النواب 
والبادية وممثلون عن ديوان الراأي والت�سريع، يتم مبوجبه تنظيم اجللوة لتقت�سر على الأب والإبن، واأن تكون 
من لواء اإلى لواء، وحتديد الدية من قا�سي الق�ساة. ويرى املركز اأن مثل هذا امليثاق من �ساأنه التخفيف من 
اآثار اجللوات الع�سائرية لقت�سارها على الأب والإبن. وكان املركز قد نظم يف �سهر ت�سرين الثاين من عام 
2018م  ندوة عن اجللوة الع�سائرية كان من اأبرز تو�سياتها »العمل على اإنهاء عادة اجللوة الع�سائرية ملا متثله 

من عبء ثقيل على كافة ال�سعد يف املجتمع، والعمل على اإنفاذ القانون والد�ستور واملواثيق الدولية، واإحقاق 
اأي مرجعية قانونية  العقوبة، والتاأكيد على عدم وجود  للعدالة وال�سريعة فيما يخ�س فردية  احلق والرتكان 

ي�ستند اليها يف مو�سوع اجللوة الع�سائرية«.
• بلغ عدد ال�سكاوى الواردة للمركز واملتعلقة باحلق يف القامة والتنقل يف عام 2019م )151( �سكوى مت الف�سل 	

يف )96( منها بنتيجة ُمْر�سية فيما مت الف�سل يف )1( منها بنتيجة غري ُمْر�سية وتبني عدم اخت�سا�س املركز 
يف )41( منها، بينما ما تزال )13( �سكوى قيد املتابعة مع اجلهات ذات العالقة.

اللجوء: 

 يعد الأردن، البلد الأول من حيث ا�ستقباله لالجئني على م�ستوى الوطن العربي، اإذ يعترب اللجوء من التحديات 
التي يواجهها الردن والعامل ب�سكل عام، ويعترب التحدي الكرب لالأردن ب�سبب �سوء الو�ساع القت�سادية التي مير 
بها و�سح المكانيات. وما يزيد من العبء على كاهل احلكومة الردنية �سعف ا�ستجابة املجتع الدويل جتاه الأزمة 
والقيام مب�سوؤولياته التي تعهد بها خا�سة يف موؤمتر املانحني الذي عقد يف لندن عام 2016م والذي وعد مب�ساعدة 

الدول امل�ست�سيفة الالجئني يف الدول املحيطة ب�سوريا.

الالجئون الفل�شطينيون:  

يبلغ تعداد الالجئني الفل�سطينيني امل�سجلني يف وكالة الأمم املتحدة لإغاثة وت�سغيل الالجئني الفل�سطينيني »الأونروا« 
يف الأردن قرابة )2( مليون لجئ. وتقول اإح�سائيات الوكالة اإن ما جمموعه )280( األف لجئ يقطنون املخيمات 
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املوزعة يف اأنحاء اململكة وعددها )13(خميمًا. ويتمتع معظم الالجئني الفل�سطينيني يف الأردن باملواطنة الأردنية 

الكاملة با�ستثناء قرابة )140( األف لجئ اأ�سلهم من قطاع غزة، يحملون جوازات �سفر اأردنية موؤقتة. ومل يح�سل 

املتحدة  الأمم  اأزمة وكالة  ا�ستمرار  با�ستثناء  2019م  العام  الفل�سطينيني يف  اأي تطور يذكر على ملف الالجئني 

لإغاثة وت�سغيل الالجئني الفل�سطينيني )الونروا( والذي كان �سببه املبا�سر قرار الإدارة المريكية وقف م�ساعداتها 

لـ »الونروا« ما هدد اعمال الوكالة خا�سة اخلدمات التعليمية وال�سحية التي تقدمها الوكالة  والتزاماتها املالية 

لالجئني الفل�سطينني يف الردن.

 نفذ موظفو وكالة »الأونروا« يف الردن اإ�سرابًا مفتوحًا بتاريخ 3 /11/ 2019م للمطالبة بزيادات على رواتبهم  -

بقيمة )200( دينار نظرا لالأو�ساع ال�سعبة التي يعي�سونها وغالء املعي�سة قبل اأن ينتهي ال�سراب باتفاق بني 

اأونروا« وبني احتاد العاملني فيها ووزارة اخلارجية الردنية ن�س  وكالة غوث وت�سغيل الالجئني الفل�سطينيني » 

على منح عالوة مقدارها )100( دينار لعاملي »الونروا« ابتداء من 1/1/ 2020م.  

الفل�سطينيني  - الالجئني  وت�سغيل  لإغاثة  املتحدة  الأمم  وكالة  تفوي�س  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  جددت 

)اأونروا( ملدة ثالث �سنوات اأخرى. ومت متديد التفوي�س للوكالة حتى 30 حزيران 2023م باأغلبية )169( �سوتًا 

وامتناع ت�سعة عن الت�سويت ومعار�سة الوليات املتحدة الأمريكية واإ�سرائيل.

 ظهر على الواجهة يف العام 2019م م�سطلح �سفقة القرن، وهو مقرتح و�سعته الدارة المريكية لإنهاء ال�سراع  -

الأرا�سي  الفل�سطينيني يف وطن بديل خارج  اإلى توطني  ب�سكل رئي�س  ال�سفقة  الفل�سطيني. وتهدف  الإ�سرائيلي 

الفل�سطينية املحتلة، واإنهاء حق العودة لالجئني الفل�سطينيني.

ويرى املركز اأن ما ي�سمى ب�سفقة القرن اأهدرت اأحد اأهم مبادئ حقوق الإن�سان وهو حق ال�سعب الفل�سطيني يف 

تقرير م�سريه، وجتاهل مبادئ وقواعد القانون الدويل الن�ساين ل �سيما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م التي 

تعترب الحتالل حالة موؤقتة ول يجوز للدولة املحتلة تغيري الطابع الدميوغرايف واملركز القانوين لالأرا�سي املحتلة؛ 

الدول  ترف�سها  اأن  الطبيعي  قبولها، ومن  اأو  لل�سرعية ول ميكن احرتامها  فاقدة  �ستبقى  ال�سفقة  اأن هذه  ويوؤكد 

العربية وكافة الدول الداعمة لل�سالم، والتي توؤمن بالعدالة وحقوق الإن�سان. وقد ان�سجم موقف الأردن الر�سمي مع 

هذا املبداأ واعلن عن رف�سه لهذه ال�سفقة ب�سكٍل مطلق.
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الالجئون العراقيون:  

مل يطراأ اأي تطور يذكر على ملف الالجئني العراقيني وبقيت اأعدادهم وق�ساياهم كما كانت عليه عام 2018م. 
يذكر اأن عدد الالجئني العراقيني يف الأردن يبلغ )61406( لجئًا.

الالجئون ال�شوريون: 

الأردن  - التا�سع وجلوء ما يزيد على )1.37( مليون �سوري لالأردن ما يزال  ال�سورية عامها  الأزمة  رغم دخول 
يقدم لهم اخلدمات ال�سحية والتعليمية داخل املخيمات وخارجها. ور�سد املركز الوطني حلقوق الإن�سان حت�سنا 
يف نوعية وطبيعة املعي�سة داخل هذه املخيمات وذلك من خالل الزيارات الر�سدية التي نفذها املركز على كل 
ال�سوريني الى بالدهم �سجلت  العودة الطوعية لالجئني  ال�سوريني. ومع فتح باب  املخيمات اخلا�سة بالالجئني 
املفو�سية ال�سامية لالأمم املتحدة عودة ما يقارب )70( لجئا يوميًا الى بالدهم وذلك يف �سهر �سبتمرب 2019م.

حالة واأو�شاع ال�شوريني يف الأردن حتى تاريخ 3 1/ 12 /2019م7.

7- ح�سب اإح�سائيات اإدارة خميمات الالجئني ال�سوريني يف مديرية الأمن العام.
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يعي�س )84 %( من الالجئني ال�سوريني �سمن املناطق احل�سرية ، و)16 %( يعي�سون يف ثالثة خميمات لالجئني  -
هي الزعرتي والأزرق واملخيم الإماراتي الأردين )مريجب الفهود(، وي�سكل الأطفال ن�سبة )48 %( من الالجئني 

ال�سوريني، وكبار ال�سن 4.5 %.
بلغ عدد ال�سوريني احلا�سلني على ت�ساريح عمل جمانية منذ العام 2016م وحتى نهاية عام 2019م )153(  -

الف لجئ.
املدار�س  - يف  �سوري  طالب   )35000( احلاق  مت 

للعام الدرا�سي 2019م/2020م .
املخيمات على  - ال�سوريني يف كل  الالجئني  بلغ عدد 

رقم  اجلدول  يف  مبني  هو  كما  الردنية  الرا�سي 
.)1(

عدة  - الإن�سان  حلقوق  الوطني  املركز  فريق  نفذ 
زيارات ر�سدية الى خميمات الالجئني يف الردن، 

الأجهزة  قيام  تبني  واقع احلياه لالجئني،  الزعرتي لالطالع على  الى خميم  املركز  نفذها  زيارة ر�سدية  ففي 
الر�سمية امل�سرفة على املخيم بحل معظم امل�ساكل التي كانت تواجه الالجئني ال�سوريني والتي مت الإ�سارة اليها 
يف التقارير ال�شنوية والر�شدية ال�شابقة ومنها: تنظيم وحتديد اآلية وا�سحة للكفالت وت�ساريح ال�سيارات 
الأخرى  ال�سحية  الرقابية  واجلهات  ال�سحة  وزارة  دور  الزيارة  فريق  ولحظ  �سوريا.  الى  الطوعية  والعودة 
)موؤ�س�سة الغذاء والدواء( لب�سط رقابتها على املحالت التجارية واملواد الغذائية التي تباع فيها، وتنظيم رخ�س 

املهن للمحالت التجارية من قبل بلدية الزعرتي، اإل اأن الفريق ر�شد التحديات التالية:
انقطاع التيار الكهربائي عن خميم الزعرتي ملدة ) 14( �ساعة يوميًا.11
م�سرتكة 21 خزانات  خالل  من  املياه  توفري  وح�سر  )الكرفانات(  ال�سكينة  للوحدات  املياه  خدمات  و�سول  عدم 

للعائالت داخل املخيم.
دورات املياه خارجية وم�سرتكة ول يوجد دورات مياه داخل كرفانات الالجئني.31
ويف زيارة ر�سدية نفذها فريق املركز الوطني حلقوق الإن�سان الى خميم الأزرق لحظ الفريق ان املخيم جمهز  -

ببيوت )كرفانات( ل�ستقبال الالجئني مبا يتنا�سب مع املعايري الدولية من حيث تعاملها مع درجات احلرارة يف 
ال�سيف وال�ستاء، ومت جتهيز املخيم بالبنية التحتية من تعبيد ال�سوارع الرئي�سية بخلطة ا�سفلتية �ساخنة، وكذلك 
ال�سوارع الفرعية بفر�سة اأ�سفلتية )غري �ساخنة(، وجميع املرافق الالزمة من كرفانات بدل اخليام، اإ�سافة اإلى 

جدول رقم )1(
عدد الالجئني ال�شوريني يف املخيمات

العدداملخيم

79188خميم الزعرتي

6055خميم مريجب الفهود )الردين الإماراتي(

40000خميم الزرق
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امل�ست�سفيات واأنظمة املياه، والطاقة ال�سم�سية، بالإ�سافة الى وجود رقابة �سحية على املحالت التجارية واإ�سدار 
رخ�س املهن من قبل بلدية الزرق، وتبلغ م�ساحة كل وحدة �سكنية نحو) 24 ( مرتا مربعا، حيث مل يرد لفريق 

الر�شد اأية �شكاوى على اخلدمات املقدمة داخل املخيم با�شتثناء م�شكلة:

انقطاع الكهرباء )13( �ساعة باليوم على الرغم من وجود طاقة �سم�سية داخل املخيم.11

عدم وجود دورات مياه خا�سة داخل الكرفانات حيث اأن دورات املياه داخل املخيم م�سرتكة.21

اخلدمة 31 له  �سبق  من  فيها  يحتجز  كرفانات  عن  عبارة  وهي  الأزرق  خميم  يف  اخلام�سة  القرية  مو�سوع 
الع�سكرية يف اجلي�س ال�سوري من الالجئني ممن يعتقد باأنهم ي�سكلون خطرًا على الردن من الالجئني 

ال�سوريني .

*التو�شيات : 
بع�س  معاجلة  �سبيل  يف  املركز  بها  اأو�سى  والتي  ال�سابقة8  العوام  عن  العام  هذا  تو�سيات  كثريا  تختلف  ل  قد 

النتهاكات، لذا فاإن املركز يعيد التاأكيد على ما يلي: 

 تفعيل وت�سريع عمل اللجنة اخلا�سة امل�سكلة لدرا�سة طلبات التجني�س املقدمة من عدد من الأ�سخا�س املقيمني 11
يف البادية ال�سمالية، مبا ي�سمن �سرعة اإيجاد حل مل�سكلة هوؤلء ال�سخا�س.

معاجلة امل�ساكل التي تعرت�س اأبناء الردنيات املتزوجات من اأجانب يف �سبيل ح�سولهم على الت�سهيالت التي 21
اقرتها احلكومة الردنية.

يجّدد املركز تاأكيده على �سرورة اإلغاء قانون منع اجلرائم لعام 1954م.31

النظر يف و�سع ا�سرتاتيجية وطنية للجوء حتدد الطار الت�سريعي وم�سوؤولية الطراف واأولويات الدولة، واآلية 41
تنفيذ كل جهة مل�سوؤولياتها من حيث �سمان العودة الطوعية، وم�سوؤولية الدولة الأم، وم�سوؤولية الدولة امل�سيفة، 

وكذلك الأطراف الفاعلة يف اإعادة التوطني.

امل�سادقة على 51 والنظر يف  اللجوء،  املقدمة يف خميمات  والرعاية وحت�سني اخلدمات  الدعم  تقدمي مزيد من 
اتفاقية جنيف لعام 1951م اخلا�سة باملركز القانوين لالجئني، وبروتوكول جنيف لعام 1967م املكمل لها. اأو 
اإيجاد اآلية قانونية وطنية للجوء يف اململكة تتالءم واملعايري الدولية حلقوق الإن�سان وب�سكل ي�سمن قيام املجتمع 
الدويل مب�سوؤولياته جتاه الالجئني يف الردن، وتقدمي الدعم الالزم لهم وتكثيف جهود احلماية وامل�ساعدة لهم.

8 - تو�سيات املركز يف التقارير ال�سابقة- حمور اجلن�سية والقامة والتنقل واللجوء.
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4 -احلق يف النتخاب والرت�شح
ميلك املواطنون يف الدول الدميقراطّية احلق وال�سالحية لتحديد من يدير الدولة والطريقة التي تدار فيها ويف 
امل�ساركة يف ال�سوؤون العامة، مبا يف ذلك احلق يف الت�سويت والرت�سح لالنتخابات، ويدخل ذلك يف �سلب احلكومات 
اإرادة ال�سعب. لذا يعد احلّق يف النتخاب والرت�سح الو�سيلة الدميقراطية يف م�ساركة  الدميقراطية القائمة على 
املواطنني يف اإدارة ال�سووؤن العامة لبلدانهم، وبالتايل، تعترب النتخابات النزيهة عن�سرًا �سروريًا واأ�سا�سيًا �سمن 
بيئة حتمي حقوق الإن�سان وتعمل على تعزيزها ويتج�ّسد هذا يف احلق يف النتخاب والرت�سح  ومظهرًا من مظاهر 
املواطنة الفعالة التي تر�سخ مبداأ احلكم الر�سيد، عالوة على اعتباره حقًا اأ�سا�سيًا من حقوق الن�سان الذي كافحت 

من اأجله ال�سعوب يف جميع اأنحاء العامل

الإن�سان9،  حلقوق  العاملي  الإعالن  من   )21( املادة  مبوجب  والرت�سح  النتخاب  يف  احلق  الدولية  املواثيق  كفلت 
واملادة )25( من العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية10 ، واملادة )24( من امليثاق العربي حلقوق 
الإن�سان11 . كما كفل الد�ستور الأردين هذا احلق مبوجب املادة )67(. كما نظم قانون النتخاب ملجل�س النواب، 
وقانون البلديات، وقانون الالمركزية هذا احلق ب�سكل مف�سل، ول يفوتنا التذكري بالتطورات اليجابية لدور الهيئة 

امل�ستقلة لالنتخاب وخا�سة تو�سيع �سالحياتها لت�سمل الإ�سراف على اأية انتخابات يقررها جمل�س الوزراء.

وحيث اأن احلق يف النتخاب حق اأ�سا�سي من حقوق الن�سان ب�سفته تعبريًا عن احلق يف امل�ساركة وتداول امل�سوؤولية 
وال�سلطة، فاإن املركز الوطني يويل اهتمامًا بالغا بالنتخابات مبختلف �سورها واأ�سكالها وم�ستوياتها، وا�ستمرارًا 
اأو جمال�س  البلدية  اأو  النيابّية منها  التي جتري يف اململكة �سواًء  النهج داأب املركز على مراقبة النتخابات  لهذا 

9 - حيث تن�س على: 1. لكل �سخ�س حق امل�ساركة يف اإدارة ال�سئون العامة لبلده، اإما مبا�سرة واإما بوا�سطة ممثلني يختارون بحرية. 

2. لكل �سخ�س، بالت�ساوي مع الآخرين، حق تقلد الوظائف العامة يف بلده. 

3. اإرادة ال�سعب هي مناط �سلطة احلكم، ويجب اأن تتجلى هذه الإرادة من خالل انتخابات نزيهة جترى دوريا بالقرتاع العام وعلى قدم امل�ساواة 

بني الناخبني وبالت�سويت ال�سري اأو باإجراء مكافئ من حيث �سمان حرية الت�سويت . 
10 -  حيث تن�س على: )يكون لكل مواطن، دون اأي وجه من وجوه التمييز املذكور يف املادة 2، احلقوق التالية، التي يجب اأن تتاح له فر�سة التمتع بها دون قيود غري معقولة: 

1. اأن ي�سارك يف اإدارة ال�سوؤون العامة، اإما مبا�سرة واإما بوا�سطة ممثلني يختارون بحرية،

2. اأن ينتِخب وُينتَخب، يف انتخابات نزيهة جترى دوريا بالقرتاع العام وعلى قدم امل�ساواة بني الناخبني وبالت�سويت ال�سري، ت�سمن التعبري احلر 

عن اإرادة الناخبني،
3. اأن تتاح له، على قدم امل�ساواة عموما مع �سواه، فر�سة تقلد الوظائف العامة يف بلده(.

11 - حيث تن�س على: )لكل مواطن احلق يف:

1. حرية املمار�سة ال�سيا�سية.

2. امل�ساركة يف اإدارة ال�سوؤون العامة اإما مبا�سرة اأو بوا�سطة ممثلني ُيختارون بحرية.

3. تر�سيح نف�سه اأو اختيار من ميثله بطريقة حرة ونزيهة وعلى قدم امل�ساواة بني جميع املواطنني بحيث ت�سمن التعبري احلر عن اإرادة املواطن.... ( .
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املوؤ�س�سات  ولثقة  املمار�سة  لهذه  .ونتيجة  اجلامعية  الطلبة  احتادات  اأو  املهنّية  النقابات  انتخابات  اأو  املحافظات 
باملركز، فقد داأبت على الطلب من املركز ب�سكل ر�سمي ملراقبة هذه النتخابات التي جتريها.

مل ي�سهد الأردن عام 2019م اأية انتخابات برملانية اأو بلدية اأو جمال�س حمافظات، ومن املتوقع اإجراء انتخابات 
برملانية يف عام 2020م ، وهذا ما ياأمله املركز الوطنّي. 

�سهد عام 2019م اإجراء انتخابات جمل�س نقابة اأطباء الأ�سنان، وجمل�س نقابة الأطباء، وجمل�س نقابة املعلمني، 
وقد راقب املركز الوطني حلقوق الإن�سان هذه النتخابات واأ�سدر تقارير مف�سلة حول كل منها12 ون�سري الى اأبرز 

مالحمها باملالحظات التالية عليها: 

 اللتزام ب�سكٍل كامٍل بفتح �سناديق القرتاع يف الوقت املُحّدد. ومراعاة كافة الجراءات املتعلقة باإعداد املحا�سر 11
وعد الأوراق.

اإغالق ال�سناديق وانتهاء عملية القرتاع بفرز �سناديق 21  بداأت عمليات الفرز يف املواعيد املحددة �سلفا، بعد 
من�سب النقيب اأوًل ثم الأع�ساء.

حلقوق 31 الوطني  املركز  فريق  با�ستثناء  النقابات  جمال�س  انتخابات  ملراقبة  رقابية  هيئات  وجود  عدم  لوحظ   
الإن�سان.

 مل يتم مراعاة مبداأ �سّرية القرتاع يف بع�س احلالت حيث �سجلت حالت ت�سوير ورقة القرتاع من قبل بع�س 41
الناخبني، ووجود اأكرث من ناخب يف املكان املخ�س�س لالقرتاع ) خا�سة يف انتخابات نقابة الطباء يف عمان، 

واإربد، والزرقاء، وال�سلط ( .

 لوحظ وجود الدعاية النتخابية ب�سكل لفت وكبري داخل مركز القرتاع يف معظم النتخابات.51

 لوحظ عدم ا�ستخدام مادة احلرب ال�سري للمقرتعني يف معظم النتخابات وخا�سة انتخابات نقابة الطباء.61

اغلب 71 القرتاع يف  مراكز  داخل  ازدحاما  �سبب  ما  النتخابات  بع�س  ك�سوفات غري منظمة يف  اعتماد  لوحظ   
الأوقات.

 لوحظ ح�سول حالت من الفو�سى وعدم النظام داخل مركز القرتاع الرئي�سي يف العا�سمة عمان يف كثري من 81
الأحيان يف معظم هذه النتخابات المر الذي انتهك مبداأ �سرية القرتاع. 

12 - ملزيد من املعلومات والتفا�سيل يرجى مراجعة املوقع اللكرتوين للمركز الوطني حلقوق الن�سان لالطالع على هذه التقارير .
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 لوحظ ا�ستغالل الأطفال يف الدعاية النتخابية يف معظم النتخابات، خا�سة يف عمان والزرقاء.91

 لوحظ �سعف متثيل املراأة يف جمال�س النقابات، ال ان النتائج النهائية �سجلت فوز طبيبتني مبقاعد اأع�ساء 101

جمل�س نقابة الطباء.

مع التاأكيد على ما مت ت�سجيله من خروقات، اإل انه وب�سكل عام فقد جرت النتخابات النقابية وفق الطر القانونية 

اخلا�سة بكل نقابة من حيث موعد النتخابات ومن يحق له الت�سويت فيها، بالإ�سافة الى اآليات القرتاع والت�سويت 

وفتح واإغالق ال�سناديق، واجراءات العد والفرز واإعالن النتائج وكافة المور الجرائية الخرى،  وبالنتيجة مل 

توؤثر املالحظات اعاله على النتائج ب�سكل مبا�سر.

لمتالكها  نظرًا  النقابات،  انتخابات  على  لالأنتخاب  امل�ستقلة  الهيئة  قبل  من  ال�سراف  يتم  باأن  املركز  ويو�شي 

�س . اأدوات واآليات اإدارة العملية النتخابّية ب�سكٍل متخ�سّ

كما �سهد عام 2019م اإجراء انتخابات جمل�س احتاد الطلبة يف اجلامعة الأردنية بتاريخ 18 /4/ 2019م. 

وقد راقب املركز الوطني هذه النتخابات13 ور�سد املالحظات التالية عليها: 

بلغ عدد الطلبة الذين يحق لهم الت�سويت )42000( طالب وطالبة حيث يحق لكل ع�سو من اأع�ساء الهيئة 11

العامة الت�سويت ح�سب عدد مقاعد الدائرة، وقد بلغ عدد املقاعد املخ�س�سة للمجل�س )106( مقاعد. 

لحظ الفريق وجود مظاهر الدعاية النتخابية اأمام مداخل بع�س الكليات والتي متثلت بتوزيع احللوى والقهوة 21

والورود على الناخبني.

قامت بع�س اللجان بالبدء بعملية فتح بع�س ال�سناديق دون اكتمال ح�سور اأع�ساء جلنة القرتاع، كما �سجل 31

عدم افتتاح �سناديق القرتاع يف موعد حمدد وكان هناك تفاوت بني وقت افتتاح ال�سناديق من مركز لآخر. 

مت ن�سر قائمة باأ�سماء الطلبة الذين يحق لهم القرتاع داخل الكليات، اإ�سافة الى اأن عملية توزيع املقرتعني على 41

ال�سناديق كانت ح�سب احلروف الأبجدية وبطريقة وا�سحة و�سل�سة ومل ت�سبب اأي اإرباك لدى املقرتعني.

13- ملزيد من املعلومات والتفا�سيل يرجى مراجعة املوقع اللكرتوين للمركز الوطني حلقوق الن�سان لالطالع على هذه التقارير.
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لوحظ التزام جلان القرتاع والفرز بالتعليمات الناظمة لهذه الإجراءات، حيث اعتمدت اللجان هوية الطالب 51
اجلامعية حتى ال�ساعة الثانية ظهرًا وبعد ذلك �سدرت تعليمات باعتماد هوية الحوال املدنية، كما التزمت 
جلان القرتاع والفرز بالتعليمات الناظمة بالتاأ�سري على اإ�سم الناخب يف ال�سجالت الورقية، ال انه لوحظ عدم 

التحقق من �سخ�سية املراأة املنقبة يف بع�س اللجان ما ي�سكل خمالفة للتعليمات.

لوحظ عدم جاهزية املعازل وتوافقها مع النظمة والتعليمات بحيث كانت مك�سوفة وميكن م�ساهدتها من قبل 61
اجلميع.

التزام جلان القرتاع والفرز بالتاأكيد على املقرتعني بطي ورقة القرتاع يف املعزل، با�ستثناء �سندوق كلية نظم 71
املعلومات حيث كانت الأوراق تو�سع كما هي داخل ال�سندوق.

لوحظ عدم توفر مناذج اعرتا�س يف بع�س مراكز القرتاع.81

مت فتح ال�سندوق اأمام املر�سحني اأو مندوبيهم بعد انتهاء عملية القرتاع وفق التعليمات.  91

ومل 101 العدد،  الورقي من حيث  املقرتعني  ل�سجل  والتاأكد من مطابقتها  ال�سندوق  املوجودة يف  الأوراق  مت عد 
اأقل من عدد  اقرتاع  اأوراق  اللجان  بع�س  ت�سلم  �سجل  انه  ال  الإجراء،  اأي مالحظات يف هذا  الفريق  ي�سجل 

الناخبني يف اجلداول.

لوحظ قيام اللجنة بقراءة كل ورقة اقرتاع على ِحدا، وب�سوت عاٍل، وعر�سها بو�سوح على احل�سور، ومت تثبيت 111
ال�سوت للمر�سح على اللوحة املخ�س�سة لذلك، ومل ي�سجل الفريق الوطني اأي انتهاكات على هذا الإجراء.

 بعد النتهاء من فرز ال�سندوق مت تنظيم حم�سر نتائج  الفرز اخلا�سة بال�سندوق وتوقيعها من قبل اأع�ساء 121
اللجنة ومن يرغب من املر�سحني اأو مندوبيهم. 

 مت اإعالن النتائج النهائية مبوؤمتر �سحفي يوم اخلمي�س 18 /4/ 2019م. وقد بلغت الن�سبة العامة لالقرتاع 131
)45.4 %(، و�سجلت كلية علوم التاأهيل اأعلى ن�سبة ت�سويت )75.58 %(، فيما �سجلت كلية العلوم الرتبوية 
الن�سبة الأقل وبلغت )25.78 %(، وبلغ عدد املر�سحني على م�ستوى الأق�سام والكليات والقائم )686( طالبًا 
وطالبًة بينهم )277( طالبة، يف حني بلغ عدد القوائم املرت�سحة على م�ستوى الكليات )137( قائمة، و )6( 

قوائم على م�ستوى اجلامعة وهي )الن�سامى، اأهل الهمة، التجديد، الكرامة، همك همنا، والعودة(.



5657

وكما هو بانتخابات النقابات املهنية ومع التاأكيد على ما مت ت�سجيله من خروقات، اإل انه وب�سكل عام فقد جرت 
انتخابات جمل�س طلبة اجلامعة الردنية وفق الأطر القانونية اخلا�سة بها من حيث موعد النتخابات ومن يحق 
له الت�سويت فيها، بالإ�سافة الى اآليات القرتاع وفتح واإغالق ال�سناديق، واإجراءات العد والفرز، واإعالن النتائج 

وكافة المور الإجرائية الخرى وبالنتيجة مل توؤثر املالحظات اعاله على النتائج ب�سكل مبا�سر.

الأداء الت�شريعّي والرقابّي ملجل�س الأّمة:	•

ادرة عن جمل�س الّنواب باأّن اأع�ساء املجل�س قد تقّدموا خالل عام 2019م بـ)13(  - ُت�سري الإح�سائيات ال�سّ
اقرتاح بقانون، وجميع هذه املبادرات الت�سريعّية مل ت�ستكمل القنوات الد�ستورّية الاّلحقة، ما ُيوؤّكد على وجود 
معّوقات د�ستورّية وعملّية اأمام حّرية املبادرة الت�سريعّية النيابّية من جهٍة، واحلّد من قدرة الإرادة الت�سريعّية 

الربملانّية من جهة اأخرى.

ادرة من جمل�س الّنواب باأّن املجل�س قد اأقّر خالل عام 2019م )35( م�سروع قانون  - ُت�سري الإح�سائيات ال�سّ
وقانون ُموؤقت. 

و )72(  - ا�ستجوابًا،  و )30(  �سوؤاًل،  املجل�س )478(  اأع�ساء  وّجه  فقد  الرقابّية،  الإجنازات  بخ�سو�س  اما 
مذكرة.

*التو�شيات:

 يوؤكد املركز على تو�سياته الواردة يف تقاريرةال�سابقة ويف الوقت ذاته يو�سي املركز مبايلي:

انتخابات 11 امل�ساركة يف  وباأهمية  و�سفافة  نزيهة  انتخابات  لإجراء  الدولية  باملعايري  وعي طلبة اجلامعات  رفع   
احتادات الطلبة .

 رفع وعي اجلهات القائمة على ادارة العملية النتخابية يف اجلامعات باملعايري الدولية لدارة النتخابات 21

 توفري الت�سهيالت الالزمة لدارة العملية النتخابية يف اجلامعات والنقابات من قبل الهيئة امل�ستقلة لالنتخاب .31
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5 - احلق يف حرية الراأي والتعبري وال�شحافة والإعالم واحل�شول على املعلومات

• الت�شريعات الناظمة للحق يف حرية الراأي والتعبري:	

مل ي�سهد عام 2019م اإجراء تعديالت على الت�سريعات املتعلقة بحرية التعبري، اإل ان قانون �سمان احلق يف احل�سول 
على املعلومات متت مراجعته واإحالته بداية عام 2020م اإلى جمل�س النواب لغايات مناق�سته، علما باأن املركز قدم 
موقفه القانوين من التعديالت وحر�س يف مقرتحه - الذي عر�سه على اللجنة التي �سكلت لتعديل القانون والتي 
كان اأحد اأع�سائها- اأن يراعي املعايري الدولية حلقوق الإن�سان املتعلقة باحلق يف احل�سول على املعلومات خا�سة 
ما يتعلق بتحقيق مبداأ الك�سف الأق�سى عن املعلومات، ومبداأ الإف�ساح ال�ستباقّي، ومبداأ حمدودية ال�ستثناءات، 
واأن تكون الأولوية يف حال التعار�س مع الت�سريعات الأخرى لقانون �سمان احلق يف احل�سول على املعلومات واإعادة 
ت�سكيل جمل�س املعلومات مبا ي�سمن ا�ستقالليته وتوازن تركيبته وت�سهيل اإجراءات احل�سول على املعلومة من قبل 
طالبيها14. وجتدر الإ�سارة اإلى ان الهدف الإمنائي ال�ساد�س ع�سر املتعلق باإقامة جمتمعات م�ساملة ل يهم�س فيها اأحد 
وبناء موؤ�س�سات فعالة وخا�سعة للم�ساءلة، قد اأكد و�سمن مقا�سده على �سرورة كفالة و�سول اجلمهور للمعلومات. 
كما يعد احل�سول على املعلومات من اأهم موؤ�سرات متتع الأفراد باحلق يف حرية التعبري نظًرا لالرتباط الع�سوي 
املعنية  واللجنة  وال�سيا�سية  املدنية  باحلقوق  الدويل اخلا�س  العهد  عليه  اأكد  الذي  الأمر  وهو  بني هذين احلقني 

بتنفيذ يف تعليقاتها العامة.

املمار�شات املتعلقة بحرية التعبري :

اأول: التوقيف ب�شبب التعبري عن الآراء )�شجناء التعبري عن الراأي(

2019م توقيف وحماكمة عدد من الأ�سخا�س ب�سبب التعبري عن الراأي يف مواقع التوا�سل الجتماعي  �سهد عام 
اأو م�ساركتهم يف العت�سامات والحتجاجات اأو من خالل و�سائل التعبري الأخرى، ويعّد توقيف الأ�سخا�س ب�سبب 
التعبري عن اآرائهم اأحد املوؤ�سرات على انتهاك هذا احلق وال�سعي نحو الت�سييق على ممار�سته، حيث ر�سد املركز:

ا لأ�سباب تتنوع بني م�ساركتهم يف الحتجاجات ال�سلمية التي  - توقيف وحماكمة ما يقارب من خم�سة ع�سر �سخ�سً
�سهدتها اململكة عام 2019م اأو و�سعهم من�سورات اأو بثهم فيديوهات تطالب بالإ�سالح او تنتقد بع�س ال�سخ�سيات 
العامة. وقد تراوحت التهم امل�سندة لهم ما بني تقوي�س نظام احلكم او التحري�س على مناه�سته واإطالة الل�سان15 .

14 -  وقد �سمن املركز املالحظات التف�سيلية حول القانون يف تقاريره ال�سابقة ورفع موقفه القانوين للجهات ذات العالقة.

15 - وقد مت توقيفهم خالل فرتات متفرقة خالل عام 2019م .



5859

الأمنية  الأجهزة  قبل  من  ا�سخا�س(  ثمانية  يقارب  )ما  واحلراكيني  النا�سطني  من  عدد  توقيف  املركز  ر�سد   -
الأ�سخا�س  بع�س  التوقيفات  �سملت هذه  وقد  لهم.  تهم  اأية  توجيه  �سراحهم دون  وقد مت اطالق  والتحقيق معهم 

املنتمني اإلى الأحزاب ال�سيا�سية16.

- ر�سد املركز توقيف عدد من النا�سطني واحلراكيني )ما يقارب من الع�سرين �سخ�سا( من قبل الأجهزة الأمنية 
الى املركز  الو�سول  بالإفراج عن ن�سطاء احلراك وحماولتهم  للمطالبة  اثر م�ساركتهم يف العت�سام  وذلك على 

الوطني حلقوق الن�سان وذلك بتاريخ 2 /6/ 2019م وقد مت اطالق �سراحهم بعد عدة �ساعات.

ويوؤكد املركز يف هذا ال�سدد اأّن التوقيف لفرتات طويلة اأو دون وجود اأحد املربرات املن�سو�س عليها قانوًنا، يخالف  
الإن�سان وحتديًدا  الدولية حلقوق  املعايري  اإدانته، ويخالف  تثبت  املتهم بريء حتى  باأّن  الثابتة  القاعدة اجلزائية 
العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية التي اأكدت اأن ل يكون التوقيف لالأ�سخا�س املتهمني هو القاعدة 
ا للت�سريعات الوطنية وخا�سة قانون اأ�سول املحاكمات اجلزائية الذي اأكّد يف املادة )114(  العامة ويخالف اأي�سً
منه على اأّن الّتوقيف هو تدبرٌي ا�ستثنائّي. ويف هذا ال�سياق فقد تلقى املركز اربع �سكاوى تتعلق بتوقيف ا�سخا�س على 
خلفية التعبري عن اآرائهم وقد قام املركز مبخاطبة اجلهات ذات العالقة وما تزال ثالث �سكاوى قيد املتابعة يف حني 

مت اإغالق �سكوى واحدة كونها منظورة امام الق�ساء.

ثانيا: ال�شكاوى مبوجب قانون اجلرائم الإلكرتونية :

�سهد عام 2019م ا�ستمرار التوقيف مبوجب املادة)11( من قانون اجلرائم الإلكرتونية.

ويبني اجلدول اأدناه الق�سايا املتعلقة بجرمية اإر�سال او اإعادة اإر�سال او ن�سر بيانات او معلومات عن طريق ال�سبكة 
املعلوماتية او املوقع اللكرتوين او اأي نظام معلومات تنطوي على ذم اأو قدح اأو حتقري �سندا لأحكام املادة )11( 
من قانون اجلرائم الإلكرتونية رقم )27( ل�سنة 2015م حيث بلغ جمموع هذه الق�سايا )982( لعام 2019م. 
ويعّد هذا العدد موؤ�سًرا على ات�ساع نطاق املالحقة اجلزائية مبوجب هذه املادة ما يوؤكد مالحظات املركز ال�سابقة 

ب�سرورة اإلغائها والكتفاء بالقواعد العامة الواردة يف قانون العقوبات الأردين.

16 - وقد مت توقيفهم خالل فرتات متفرقة خالل عام 2019  .   
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جدول رقم )2(

عدد الق�شايااجلرمية
عدد من �شدر بحقهم 

مذكرات توقيف

جرمية اإر�سال او اإعادة اإر�سال او ن�سر بيانات او معلومات عن طريق ال�سبكة 
اأو  ذم  على  تنطوي  معلومات  نظام  اأي  او  اللكرتوين  املوقع  او  املعلوماتية 
قدح اأو حتقري اأي �سخ�س خالفا لأحكام املادة )11( من قانون اجلرائم 

اللكرتونية.

982433

ثالثا: املوقوفون واملحكومون بجرائم تتعلق بحرية التعبري يف قانون العقوبات :

ي�سم قانون العقوبات رقم )16( ل�سنة 1960م وتعديالته جمموعة من الن�سو�س القانونية ذات العالقة بحرية 
التعبري، وتت�سم هذه الن�سو�س ب�سياغة قانونية وا�سعة وعدم دقة وعدم و�سوح �سياغة الركن املادي للجرمية فيها، 
الأمر الذي يعد جتاوزا ملبداأ جوهري وهو مبداأ �سرعية اجلرمية والعقوبة، اإذ اأن الن�س القانوين يتوجب اأن يكون 
من الو�سوح والتحديد بحيث يتمكن الفرد من �سبط �سلوكه وفقا له. ومن هذه الن�سو�س جرمية ذّم هيئة ر�سمية 

وجرمية اإطالة الل�سان وجرمية اإثارة النعرات.

عدداملحكومني باجلرائم ذات العالقة بحرية التعبري يف قانون العقوبات لعام 2019م:

جدول رقم )3(

عدد الق�شايااجلرمية
عدد من �شدر بحقهم 

مذكرات توقيف

ل يوجد41جرمية ذم هيئة ر�سمية خالفا لأحكام املادة )191( من قانون العقوبات.

126114جرمية اإطالة الل�سان خالفا لأحكام املادة )195( من قانون العقوبات.

114جرمية اإثارة النعرات خالفا لأحكام املادة )150( من قانون العقوبات.
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رابعًا: حرية ال�شحافة والإعالم املرئّي وامل�شموع واملواقع اللكرتونية الإخبارية

ر�سد املركز خالل عام 2019م توقيف فريق قناة الردن اليوم الف�سائية وم�سادرة معداته وم�سح املادة الفلمية 
وذلك على اثر تغطيتهم لالعت�سام الذي نفذ للمطالبة بالإفراج عن احلراكيني بتاريخ 2 /6/ 2019م وحماولة 

املحتجني الو�سول للمركز الوطني حلقوق الن�سان.
اأما فيما يتعلق بالق�سايا املتعلقة باملطبوعات والن�سر فلم ت�سجل اأية ق�سية خالل عام 2019م وذلك ح�سب الكتاب 

الوارد اإلى املركز من املجل�س الق�سائي17.
جلنة �شكاوى الإعالم : 

 بلغ عدد ال�سكاوى التي نظرتها جلنة �سكاوى العالم عام 2019م )6( �سكاوى مقارنة بثالث �سكاوى عام 2018م                  
و )12( �سكوى عام2017م . اأما عام 2016م فقد بلغ جمموع ال�سكاوى الواردة )11( �سكوى، وتعد جلنة �سكاوى 
الإعالم اأحد التطورات الإيجابية التي ت�سمنها قانون الإعالم املرئي وامل�سموع رقم 26 ل�سنة 2015م والذي ن�س 
على ت�سكيل جلنة من ذوي الخت�سا�س للنظر يف ال�سكاوى املقدمة من اجلمهور اأو اأي جهة اخرى متعلقة باملحتوى 
العالمي اأو املواد املبثوثة اأو امل�سجلة لغايات العر�س اأو تداول اجلمهور اأو مرخ�س له على مرخ�س له اآخر مبوجب 

املادة )4/ ي(.
املرئي وامل�شموع  �شهد الآتي فيما يتعلق بالإعالم  2019م  اأن عام  الى  وعلى غري �شعيد جتدر ال�شارة 

واملواقع الإلكرتونية الإخبارية:

الإلكرتونية  - املطبوعات  اإجمايل  بذلك  لي�سل  مطبوعة،   )24( املرخ�سة  الإلكرتونية  املطبوعات  عدد  بلغ 
لعدم  اإلكرتونية  مطبوعة   )78( حجب  مت  وقد  مطبوعة،   )124( الى  2019م  عام  نهاية  حتى  املرخ�سة 
ح�سولها على الرتخي�س الالزم من الهيئة عمال باأحكام املادة )49/اأ/1( من قانون املطبوعات والن�سر رقم 

)8( ل�سنة 1998م وتعديالته. 
بلغ عدد املحطات الف�سائية التي رخ�ست حمطتني، لي�سل بذلك اإجمايل املحطات الف�سائية املرخ�سة )33(  -

حمطة حتى نهاية عام 2019م.
اإجمايل عدد املحطات الإذاعية املرخ�سة حتى نهاية عام  - اإذاعية، وبلغ  الهيئة )4( رخ�س حمطات  منحت 

2019م )42( حمطة اإذاعية.

مل يتم منح رخ�س اإعادة بث لعام 2019م وبلغ عدد رخ�س اإعادة البث الإجمايل )3( حتى نهاية عام 2019م. -

17 - كتاب املجل�س الق�سائي رقم  2 /1/ 30 /455 تاريخ   13 /2/ 2020 م. على غري �سعيد مل ت�سل للمركز الرقام املتعلقة باأعداد الق�سايا املتعلقة مبناه�سة نظام احلكم 

او التحري�س على مناه�سته وجرمية تعكري �سفو العالقات من اجلهة املعنية حتى تاريخ اإعداد التقرير.
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 قامت هيئة العالم مبتابعة واإجازة ما جمموعه )287( فيلما خالل عام 2019م ، ومل جتز خم�سة اأفالم  -
كم�سنف لحتوائها خمالفات لأحكام نظام اإجازة امل�سنفات املرئية وامل�سموعة ومراقبتها وتعديالته رقم 63 
العالقات  اأفالم ت�سمنت م�ساهد غري اخالقية، وفيلمان يت�سمنان ما يعكر �سفو  2004م، منها )3(  ل�سنة 

الدولية ح�سب الكتاب الوارد الى املركز من قبل الهيئة.

بلغ عدد عناوين الكتب التي دخلت اململكة ) مليونا و200 األف( ، وقامت الهيئة مبتابعة )1071( عنوانا ومت  -
التحفظ على )94( عنوانا ت�سمنت خمالفات لأحكام قانون املطبوعات والن�سر النافذ والت�سريعات الأخرى 

ح�سب الهيئة.   

وامل�سموع  - املرئي  قانون  20/ ل من  املادة  باأحكام  التقيد  اإنذارين ملحطة ف�سائية واحدة ب�سرورة  توجيه   مت 
النافذ، فيما مت توجيه )9( اإنذارات للمطبوعات اللكرتونية لعدم تعيني رئي�س حترير ا�ستنادا لأحكام املادة 

19/ب من قانون املطبوعات والن�سر. 

 مل تتم اإحالة اأي كتب طبعت يف اململكة الى الق�ساء خالل عام 2019م ، اأما بخ�سو�س املخالفات فقد مت اإحالة  -
مطبوعة الكرتونية واحدة الى النائب العام بطريقة الإخبار ب�سبب عدم الرتخي�س.

احلق يف احل�شول على املعلومات:

 يف اإطار تطبيق احلق يف احل�سول على املعلومات، يكرر املركز مالحظاته ال�سابقة املتعلقة بتطبيق هذا احلق  -
يف املوؤ�س�سات والدوائر املعنية واأبرزها:

 التو�سع يف املعلومات امل�سنفة على اأنها �سرية وعدم وجود معايري وا�سحة ودقيقة لعملية واإجراءات الت�سنيف  -
وغياب الرقابة الإدارية والق�سائية على هذه العملية.

 عدم وجود �سجل خا�س حتت اإ�سم )�سجل املعلومات( يف بع�س املوؤ�س�سات يت�سمن الجراءات كافة املتخذة  -
على الطلب يف بع�س املوؤ�س�سات.

 عدم ت�سليم مقدم طلب احل�سول على املعلومات اإ�سعارا يت�سمن تاريخ الطلب وموعد املراجعة وطبيعة املعلومة ومدة  -
الرد القانونية واأحقية مقدم الطلب بتقدمي �سكوى لدى جمل�س املعلومات والطعن لدى الق�ساء الإداري يف حال الرف�س.

وعدم  - الف�سلى  واملمار�سات  الدولية  واملعايري  تتواءم  ب�سورة  عام  ب�سكل  ال�ستباقي  الإف�ساح  ممار�سة  عدم   
حتديث املعلومات املن�سورة على املواقع الإلكرتونية للموؤ�س�سات واجلهات املعنية ب�سورة دائمة وكافية.
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وعلى �سعيد اآخر بلغ عدد ال�سكاوى التي تلقاها جمل�س املعلومات خالل عام 2019م ت�سع �سكاوى، اثنتان مت تقدميهما 
من قبل �سحفيني مقارنة ب�سكوى واحدة عام 2018م. اأما فيما يتعلق بعدد طلبات احل�سول على املعلومات، فقد 
بلغت عام 2019م )8534( مّت رف�س )99( طلًبا منها، علًما باأّن عدد طلبات احل�سول على املعلومات املقدمة 

عام 2018م بلغ )6490( وبلغ عدد طلبات احل�سول على املعلومات املقدمة عام 2017م )13004( طلبات. 

خطاب الكراهية :

  اأظهرت نتائج درا�سة متخ�س�سة بعنوان »ر�سد خطاب الكراهية يف و�سائل الإعالم الأردنّية«، اأن مواقع التوا�سل 
الجتماعي جاءت يف الرتتيب الأّول من حيث ظهور خطاب الكراهية، ثم الإذاعات الأردنّية، تلتها ال�سحافة اليومّية 

املطبوعة، واأخريًا املواقع الإلكرتونّية .

وبينت الدرا�سة ذاتها اأّن »خطاب الكراهية« اآخذ بالت�ساعد يف الأردن على الرغم من اأنه ما زال ل ُي�سكل ظاهرة 
يف الإعالم الأردين، ل من حيث حجمه، ول من حيث انت�ساره، وطبيعته، ومو�سوعاته، وم�سادره، اأو اجلهات التي 

ي�ستهدفها.18

على �سعيد اآخر، بلغ عدد الق�سايا املتعلقة بجرمية اإثارة النعرات خالفا لأحكام املادة )150( من قانون العقوبات 
والتي جترم كل كتابة او خطاب او عمل يق�سد منه او ينتج عنه اإثارة النعرات املذهبية او العن�سرية او احل�س على 
النزاع بني الطوائف وخمتلف عنا�سر الأمة )11( ق�سية، مقارنة بـ )30( ق�سية عام 2018م . كما قام املركز 
اأنها  على  وامل�سنفة  الإلكرتونية  الى وحدة اجلرائم  الواردة  ال�سكاوى  ملعرفة عدد  العام  الأمن  مبخاطبة مديرية 
تت�سمن خطاب كراهية، اإل اأنه مل يرد �سمن اح�سائية وحدة مكافحة اجلرائم اللكرتونية �سكاوى تتعلق بخطاب 
الكراهية19، يف حني بلغ عدد ال�سكاوى عام 2018م التي مت ت�سنيفها من قبل الوحدة على اأنها تت�سمن خطاب 

كراهية )131( �سكوى.

 تو�شيات ال�شتعرا�س الدوري ال�شامل :

فيما يتعلق بالتو�سيات اخلا�سة بال�ستعرا�س الدوري ال�سامل يف اطار احلق يف حرية التعبري والتطورات املتعلقة 
النظر يف  اإعادة  اإلى  بالإ�سافة  اللكرتونية  قانون اجلرائم  تعديل  لالردن  قدمت  التي  التو�سيات  ابرز  فمن  بها، 
التعديالت املقرتحة على م�سروع القانون به خا�سة ما تعلق منها بتعريف خطاب الكراهية. وجتدر ال�سارة يف هذا 

18 - درا�سة اأعدها مر�سد اأكيد التابع ملعهد العالم الأردين من�سورة على موقعه الإلكرتوين عام 2019م .

19- بلغ عدد ال�سكاوى الكلي لدى وحدة اجلرائم اللكرتونية 8483 �سكوى. الكتاب الوارد من مديرية المن العام بتاريخ 12�سباط 2020م .
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2018م وما زال امل�سروع لدى جمل�س  اإلى ان جمل�س النواب رّد م�سروع قانون اجلرائم اللكرتونية عام  ال�سياق 
الأعيان ومل يطراأ اأية م�ستجدات فيما يتعلق بهذه التو�سية عام 2019م. 

 كما تلقى الأردن تو�سيات تتعلق بعدم تقييد ا�ستخدام الإنرتنت وعدم مالحقة ال�سحفيني والنا�سطني يف ق�سايا 
ت�سجيل  بوجوب  يتعلق  ما  2019م وخا�سة  والن�سر عام  املطبوعات  قانون  تعديل  يتم  ال�سياق مل  الراأي، ويف هذا 

املواقع الإلكرتونية الإخبارية، كما ا�ستمر توقيف ال�سخا�س وحماكمتهم ب�سبب ق�سايا تتعلق بالتعبري عن الراأي. 

*التو�شيات 

نظام  - مناه�سة  على  حتري�سا  او  مناه�سة  ت�سكل  التي  الأفعال  بتحديد  وذلك   1/  149 املادة  ن�س  تعديل 
احلكم ب�سكل وا�سح و�سريح، واإلغاء العبارات التي تت�سم بعدم التحديد والعمومية مثل »... تغيري كيان الدولة 

القت�سادي اأو الجتماعي اأو اأو�ساع املجتمع الأ�سا�سية«.

ي�سمن  - مبا  املعلومات  جمل�س  ت�سكيل  باإعادة  وذلك  املعلومات  على  احل�سول  يف  احلق  �سمان  قانون  تعديل 
ا�ستقالليته ومتثيل املجتمع املدين فيه، وتعديل ن�س املادة )13( وذلك بعدم الإحالة الى الت�سريعات الخرى 
لطالب  امل�سروعة  امل�سلحة  وجود  �سرط  واإلغاء  دقيقة  ب�سورة  و�سياغتها  فيها  الواردة  ال�ستثناءات  و�سبط 
الإجابة على  بتعيني موظف معلومات، وتق�سري مدة  املوؤ�س�سات  واإلزام  العا�سرة،  املادة  والغاء ن�س  املعلومة، 
واأحقيته بالطعن يف حال رف�س طلبه. ويكرر  التقدمي  بتاريخ  املعلومة  اإ�سعار لطالب  طلب املعلومات، وتقدمي 

املركز تو�سياته التف�سيلية بخ�سو�س هذا القانون الواردة يف تقاريره ال�سنوية ال�سابقة. 

تعديل املادة الأولى من قانون منع الرهاب مبا ي�سمن تعريف الإرهاب ب�سورة دقيقة ووا�سحة والبتعاد عن  -
امل�سطلحات الف�سفا�سة، واإلغاء العبارة الأخرية »... تعطيل تطبيق الد�ستور اأو القوانني اأو الأنظمة«.

اإلغاء املادة )3/ب( املتعلقة »بالقيام باأعمال من �ساأنها اأن تعر�س اململكة خلطر اأعمال عدائية اأو تعكر �سالتها  -
بدولة اأجنبية، اأوتعر�س الأردنيني خلطر اأعمال ثاأرية تقع عليهم  اأوعلى اأموالهم«. نظرا لوجود ن�س يتعلق بهذه 

اجلرمية يف قانون العقوبات ابتداء.

ترويجا  - ت�سكل  التي  الأفعال  حتديد  ي�سمن  مبا  اإرهابية؛  جلماعة  بالرتويج  املتعلق  )3/ه(  املادة  ن�س  تعديل 
ودعما جلماعات اإرهابية ب�سكل وا�سح وحمدد. 
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جترمي خطاب الكراهية ب�سكٍل وا�سٍح و�سريٍح ووفق ن�س قانويّن دقيق وب�سورة تراعي املعايري الدولية حلقوق  -
الإن�سان، وذلك لتجّنب ا�ستخدام هذا اخلطاب كو�سيلة لتقييد حرية الّتعبري خا�سة يف ظل غمو�س وعدم دقة 

�سياغة ن�س املادة )150( من قانون العقوبات.

اللجوء اإلى التوقيف يف اأ�سيق احلدود ولعتبارات تتعلق بح�سن �سري التحقيق واملحافظة على النظام العام،  -
وعدم اعتباره القاعدة الأ�سا�سية وال�ستثناء هو اطالق ال�سراح؛ ملا يف ذلك من انتهاك وا�سح و�سريح للمعايري 
الدولية املتعلقة باحلق يف حماكمة عادلة وملا له من اآثار نف�سية ومادية واجتماعية على �سخ�س النزيل وعائلته.

�سرورة و�سع �سيا�سات وا�سحة يف جمال مكافحة خطاب الكراهية تركز على قيم حقوق الإن�سان، واملواطنة،  -
ملكافحة  الوطنّية  اخلطة  يف  الّنظر  واإعادة  العامة.  واحلريات  والجتماعية  القت�سادّية  احلقوق  من  وتعّزز 

التطرف، والتي �سكلت ب�سيغتها الأولّية مزيدًا من القيود على احلّريات العاّمة وخا�سة حّرية الّتعبري. 

اإيقاع  - والتعليمات اجلامعية، وعدم  الأنظمة  تعديل  الّتعبري يف اجلامعات مبا يف ذلك  تعزيز ممار�سة حرية   
عقوبات على الطلبة ب�سبب الّتعبري عن اآرائهم يف الحتجاجات او العت�سامات الطالبية او ب�سبب من�سورات 

على مواقع التوا�سل الجتماعي. 
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6 - احلـّق يف التجمع ال�شلمي 

ان تطبق  اإذ ل يجوز  ادنى م�ستوى؛  20وقيدته يف  ال�سلمي  التجمع  الإن�سان احلق يف  الدولية حلقوق  املواثيق  كفلت 
اأو                العام  النظام  اأو  العامة  وال�سالمة  الوطني  الأمن  على  للحفاظ  دميقراطي  جمتمع  يف  ال�سرورية  القيود  �سوى 
حلماية ال�سحة والآداب العامة او حلماية حقوق الآخرين وحرياتهم والقيود املفرو�سة ويجب ان تتنا�سب مع الغاية 

امل�سروعة.  

على ال�شعيد الت�شريعي الوطني: 

قانون  وينظم  16/اأ،  املادة  مبوجب  الأردين  الد�ستور  يف  املكفولة  احلقوق  اأحد  ال�سلمي  التجمع  يف  احلق  يعترب   
الجتماعات العامة رقم )7(  لعام 2004م  ممار�سة هذا احلق. مل ي�سهد عام 2019م اأي اإجراء ت�سريعي على  
القانونية  الن�سو�س  بع�س  ت�سمن  كونه  تعديله  ب�سرورة  املتكررة  املركز  تو�سيات  الرغم من  القانون اعاله  على 
التي ل تن�سجم مع املعايري الدولية21 ، ومنها املادة )2( املتعلقة بتعريف الجتماع العام22 التي احتوت على تعريف 
ف�سفا�س من حيث ات�ساع نطاقه يف عدد الأ�سخا�س امل�ساركني يف الجتماع ومكان انعقاده، اإ�سافة الى ان مفهوم  
ال�سيا�سة العامة الوارد يف التعريف هو مفهوم  ف�سفا�س  ي�سمل مو�سوعات عامة للدولة منها اعمال وبرامج احلكومة 
وال�سلطات واملوؤ�س�سات العامة، اإ�سافة الى الأن�سطة والتجمعات التي يقوم بها الفراد وموؤ�س�سات املجتمع  املدين 

ومناق�سة موا�سيع تهم ال�سالح العام.  

 وبهذا ال�سدد يوؤكد املركز �سرورة تعديل املادة )2( من هذا القانون ب�سكل وا�سح وحمدد مع الخذ بعني العتبار  
جتنب التو�سع  يف التعريف و �سرورة  العمل على  تقلي�س �سالحيات احلاكم الإداري الواردة يف القانون واملتعلقة 
يف مراقبة الجتماعات العامة وف�سها، كما يو�سي املركز ب�سرورة العمل على نقل اللتزامات التي تقع على عاتق 
امل�ساركني يف اأي اجتماع عام اأو م�سرية من تعليمات تنظيم الجتماعات العامة والتجمعات وامل�سريات لعام 2011م 

اإلى �سلب قانون الجتماعات العامة.

20 -     من املعايري الدولية التي كفلت  هذا احلق ، الإعالن العاملى حلقوق الإن�سان يف  ن�س مادته  )20( على اأن لكل اإن�سان احلق بال�سرتاك فى التجمعات واجلمعيات 

ال�سلمية، والعهد الدولى للحقوق املدنية وال�سيا�سية يف ن�س مادته )21( على  احلق فى التجمع ال�سلمى، وحظر و�سع القيود على ممار�سة هذا احلق اإل تلك التى 
تفر�س طبقا للقانون وت�سكل تدابري �سرورية وا�ستثننائية، كما كفلت  املادة )8( من  ذات العهد اأن تتعهد الدول الأطراف بحرية الفراد بتكوين النقابات، ويف 
املقابل اأقر امليثاق الأوروبي حلقوق الإن�سان يف املادة )12( حق كل اإن�سان بحرية التجمع ال�سلمي وحرية الحتاد على كافة امل�ستويات،   كذلك ن�ست املادة )24( من 

امليثاق العربي حلقوق الإن�سان على حق التجمع ال�سلمي والتظاهر للمواطنني وحقهم يف ممار�سة اأي ن�ساط �سيا�سي �سلمي. 
21  - انظر تقارير املركز لالأعوام 2011م- 2018م جزئية احلق يف التجمع ال�سلمي.

22  - عرفت املادة 2 الجتماع باأنه »الجتماع الذي يتم عقده لبحث اأمر ذي عالقة بال�سيا�سة العامة للدولة«. 
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وعلى �سعيد اآخر فقد �سهد عام 2019م ا�سكال خمتلفة للم�ساركة العامة والتجمع؛ اإذ ر�سد املركز عن كثب حالة 
الحتجاجات العامة والعت�سامات وال�سرابات وامل�سريات التي عمت اململكة خالل هذا العام �سواء من العاملني 
يف املوؤ�ّس�سات العاّمة والر�سمّية، اأو من القطاع اخلا�ّس، اأو من ِقبل الطلبة اأو منظمات املجتمع املدين والتي جرت 

من قبل القطاعات التالية: 
 القطاع العمايل، مبا فيها النقابات العمالية.11
 العت�سامات والحتجاجات وال�سرابات يف قطاع التعليم. 21
 احلراك ال�سعبي من خمتلف الفعاليات.31

وللوقوف على الحتجاجات اعاله فقد تابع املركز عن كثب مدى التمتع مبمار�سة احلق يف التجمع ال�سلمي من خالل 
ما يلي:

واملت�سمنة: 11 ال�سلمي  التجمع  يف  احلق  ملمار�سة  كو�سائل  واملتبعة  العامة  امل�ساركة  ا�سكال  كافة  وتوثيق  ر�سد 
ب�سكل مف�سل مع  والتي �سريد ذكرها لحقا  التجمعات  امل�سريات،  الإ�سرابات،  العت�سامات، الحتجاجات، 
التاأكيد على �سرورة  ان املركز راعى تطبيق املعايري الدولية يف عمليات الر�سد والتحقق ومقابلة الأطراف كافة 

واللتزام مببداأ ال�سلمية واإعداد التقارير التوثيقة ب�ساأنها. 
اعالن املواقف واملتمثلة على �سكل بيان/ اأو ت�سريح �سحفي، ووقفة احتجاجية منها:21
بيانان متعلقان باإ�سراب نقابة املعلمني بتاريخي 5 و 8 /9/ 2019م ، وعقد اجتماعات متخ�س�سة من قبل  -

جمل�س الأمناء ملتابعة املو�سوع. 
 موقف املركز الوطني حلقوق الإن�سان امام جمل�س حقوق الإن�سان التابع لالأمم املتحدة خالل جل�سة اعتماد  -

تقرير املراجعة الدورية ال�ساملة  14 /3/ 2019م. 
 وقفة احتجاجية بتاريخ 5 /6/ 2019م نفذها املفو�س العام وموظفو الأمانة العامة يف املركز على اثر منع  -

و�سول  حمتجني ملبنى املركز.  
 ت�سريحات �سحفية ومقابالت تلفزيونية ب�ساأن تكرار منع اأجهزة اإنفاذ القانون مواطنني من ممار�سة احلق يف  -

التجمع ال�سلمي واإعاقة عدد من الن�ساطات اجلماعية ال�سلمية. 
ا�ستقبال �سكاوى حمدودة تتعلق مبمار�سة احلق بالتجمع ال�سلمي.   -

تقارير  من  ن�سخة  واإر�سال  النتهاكات  باإزالة  املخت�سة  واجلهات  الوزراء  رئي�س  دولة  مبخاطبة  املركز  قام  فقد   
الر�سد.  واحلر�س على اإر�سال ر�سالة الى دولة الدكتور عمر الرزاز تتعلق بجملة مطالب ملجموعة من وجهاء بني 
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الن�سطاء واحلراكيني عرب  واملوقوفني من  املعتقلني  ائتالف ع�سائرية يف م�سعى ملعاجلة ملف  با�سم  جلنة  ح�سن 
م�سارات عديدة مع احلكومة والأطراف الر�سمية املختلفة.   

 ت�سكيل جلنة خمت�سة من جمل�س الأمناء لدرا�سة ومتابعة احتجاج واإ�سراب نقابة املعلمني الذي نفذته النقابة 31
بتاريخ 5 /9/ 2019م ملتابعة التداعيات التي نتجت عن عملية التجمع الذي دعت اليه النقابة على اثر �سكاوى 

تقدم بها عدد من املعلمني الى املركز . 

 العت�شامات والحتجاجات والإ�شرابات التي ر�شدها املركز خالل عام 2019م 

• العت�سامات والحتجاجات وال�سرابات يف القطاع العمايل وال�سناعي التي ر�سدها املركز لعام 2019م:  	

 بتاريخ 28/ 2/ 2019م نفذ عدد من ال�سباب املتعطلني عن العمل يف بع�س من حمافظات اجلنوب اعت�سامات  11
بتاأمني  املتمثلة  ولتحقيق مطالبهم  البطالة  احتجاجًا على  العا�سمة عمان  نحو  الأقدام  م�سيًا على  وم�سريات 

فر�س عمل لل�سباب يف خمتلف حمافظات اململكة23. 

 بتاريخ 20 /1/ 2019م نفذ جمموعة من موظفي �سلطة وادي الأردن اأمام مديرية ت�سغيل و�سيانة الأغوار 21
�سندوق  اإعادة   - وهي:  للوزير  بها  تقدموا  التي  للمطالب  املياه  وزارة  جتاوب  عدم  على  احتجاجا  ال�سمالية 
الدخار، - رفع عالوة العمل الإ�سايف و�سمولها بال�سمان الجتماعي واحت�سابه عند التقاعد، -زيادة عالوة 
الأردن، - �سرف  للعاملني يف �سلطة وادي  %،  -�سرف عالوة بدل عدوى   60 اإلى   %  30 املياه من  مرافق 
عالوة بدل اقتناء للفئه الثالثة واملكافاآت ت�سمل جميع املوظفني، - �سرف راتب الثالث ع�سر والرابع ع�سر، - 

وتخ�سي�س وحدات �سكنية للموظفني املنت�سبني24   .

 بتاريخ 21 /2/ 2019 نظم اأ�سحاب مكاتب هند�سية اعت�ساما يف �ساحة امانة عمان للمطالبة بوقف نظام 31
الأبنية مب�ساركة �سركات اإ�سكان ومقاولني مت�سررين من النظام حيث طالب املعت�سمون بوقف العمل بالنظام 
الذي دخل حيز التنفيذ يف اأيار من عام 2018م، وقد اأكد امل�ساركون يف العت�سام ان النظام احلايل �ساهم يف 
اإحلاق ال�سرر بقطاعات الإ�سكان وت�سبب بطرد امل�ستثمرين وفر�س غرامات فلكية على املواطن وامل�ستثمر معا.

23  - املوقع الإلكرتوين »العربي اليوم« واملوقع اللكرتوين للجزيرة. 

24  - املوقع اللكرتوين جلرا�سا الإخبارية  13 /4/ 2019م .



6869

 وبح�سب ما اأفاد ممثل قطاع الإن�ساءات فاإن هناك تراجعا كبريا يف رخ�س البناء و�سل الى 38 % ما انعك�س �سلبا 
على القطاعات التجارية ذات العالقة بقطاع الن�ساءات وعددها نحو )40( قطاعا 25.

 اعت�سم �سائقو التطبيقات الذكية، اأمام مبنى هيئة تنظيم قطاع النقل الربي؛ احتجاجًا على »عدم تنفيذ« الهيئة 41
لوعد بال�ستجابة لثالثة من مطالبهم الأ�سا�سية وهي؛ زيادة العمر الت�سغيلي للمركبة لي�سبح )8( �سنوات بدًل 
من )5( �سنوات �سمن اآلية وا�سحة للزيادة، واإ�سدار الت�ساريح با�سم ال�سائق ليتمكن من العمل على جميع 
التطبيقات املرخ�سة من دون فر�س اأي ر�سوم، وال�سماح بعمل �سخ�سني على املركبة الواحدة �سريطة القرابة 

من الدرجة الأولى اأو الثانية26.

 نفذ عدد من اأ�سحاب مكاتب ا�ستقدام العمال اعت�سامًا ب�سبب ما يعتربونه »�سوءا يف التعامل معهم من قبل 51
اإجراءات  يف  البريوقراطية  الى  العامالت  ا�ستقدام  نقابة  اأ�سارت  فقد   ،« معامالتهم27  وتاأخري  العمل  وزارة 
ذلك  من  املقابل  ويف  اأيام،  ثالثة  من  بدل  اأ�سابيع  ثالثة  الى  متتد  اأ�سبحت  التي   املنازل  عامالت  ا�ستقدام 
اأ�سحاب مكاتب ا�ستقدام العامالت  اعت�ساما لالحتجاج على قرار وزير الداخلية بوقف منح  نفذ عدد من 

التاأ�سريات لعامالت املنازل من اوغندا 28.

 بتاريخ 2 /4/ 2019م اعت�سم اأ�سحاب مواقع الكرتونية اأمام نقابة ال�سحفيني بهدف الغاء �سرط تفرغ  رئي�ض 61
التحرير29.   

  وللوقوف على ال�سباب التي دعت اليها احلراكات العمالية، فقد اظهرت نتائج التحليل ان تدين اجور العاملني 71
وعدم وجود عدالة يف الرتقيات، وظروف العمل ال�سعبة، والتوزيع غري العادل لالأدوار داخل املوؤ�س�سة، وق�سور 
ادت  موؤ�س�ساتهم،  داخل  القرار  اتخاذ  عملية  يف  العمالية  امل�ساركة  وعدم  املوؤ�س�سة،  داخل  الت�سال  قنوات 
جميعها الى زيادة  ال�سعور بالإحباط والحتقان من قبل الفئات العمالية كافة. وبقراءة اكرث تف�سياًل لأ�سباب 

العت�سامات والحتجاجات والنزاعات العمالية جند اأنها تلخ�ست بالنقاط التالية رغم  تكرارها: 

25  - املوقع اللكرتوين للمدينة الإخبارية 21 .

26  - املوقع اللكرتوين للحقيقة الدولية  28 /4/ 2019م. 

27  - عمون الإخبارية  8/ 5/ 2019 .

28  - املوقع الإلكرتوين لروؤيا الإخبارية  30 / 7/ 2019م. 

29  - جريدة الغد الأردنية  2/ 4/ 2019م. 
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1 - احل�سول على العمل. 

2 - التع�سف با�ستخدام ال�سلطة من قبل بع�س اأرباب العمل يف اإ�سدار قرارات اإدارية تخلو من ا�س�س العدالة وتكافوؤ 

الفر�س للعاملني يف املوؤ�س�سة الواحدة؛ اإذ ك�سف التحليل ان من بع�س ا�سباب مظاهر التعبري اجلماعي للنقابات 
على  اثرت  اخرى  اأماكن عمل  الى  العاملني  عمل  اماكن  على  تنقالت  باإجراء  تتعلق  قرارات  �سدور  العمالية  

املت�سررين من امل�سنفني يف الدرجات املختلفة ماديا ومعنويا. 
ال�سريع ، حيث ادى تقدمي بع�س اخلدمات  التكنولوجي  التتطور  نتيجة  النقابية  ارتفاع وترية الحتجاجات    -  3

ومنها ا�سدار التطبيقات الذكية املتعلقة بو�سائل النقل )تطبيق اوبر وتطبيق كرمي( اإلى ت�سارب امل�سالح املهنية 
للعاملني على  �سيارات الجرة )التاك�سي ال�سفراء( ا�سافة الى منع ترخي�س املركبات اخلا�سة للعمل ب�سفة 

عمومية.
- الجراءات الدارية املتعلقة بعدم �سرف عالوات للعاملني يف الدرجات الدنيا ا�سوة باملدراء يف نف�س مكان   4

نتيجة  ت�سرروا  الذين  الى عملهم  العمل  املف�سولني من  واإعادة  املتاأخرة،  الرواتب  واملطالبة ب�سرف  العمل،  
الإ�سرابات والعت�سامات.

5 - املطالبة باللتزام ب�سرف احلد الدنى من الجور و�سرف بدل الإجازات ال�سبوعية وال�سنوية ح�سب القانون. 

6 - ظروف العمل ال�سعبة من تدٍن لالأجور و�سعوبة العمل، وعدم التمتع ببع�س الإجازات والعطل الر�سمية، ف�سال 

ونف�س  الوظيفية  بنف�س  ل�سنوات طويلة  املوظف  بقاء  وبالتايل  والرتقي  الوظيفي  ال�سلم  نظام  تطبيق  عن عدم 
الراتب، واإجبار العاملني على العمل الإ�سايف ايام العطل ال�سبوعية وال�سنوية دون �سرف بدل ا�سايف، ا�سافة 

الى املطالبة باحل�سول على امتيازات وظيفية ا�سوة  مبوظفني اآخرين بنف�س مكان العمل.

• العت�شامات والحتجاجات وال�شرابات التي ر�شدها املركز  خالل عام 2019م يف قطاع التعليم:  	

1 -  بتاريخ 18 /1/ 2019م نفذ موظفو الفئة الثالثة يف وزارة الرتبية والتعليم اعت�سامًا يطالبون من خالله 

�سيوا�سلون  اأنهم  واأعلنوا  الوزارة  مبنى  اأمام  العت�سام  نفذ  حيث  امللكية  باملكرمة  و�سمولهم  رواتبهم  بزيادة 
الت�سعيد اإذا مل يتم ال�ستجابة ملطالبهم، وتنفيذ اعت�سام ثاٍن قبل اللجوء اإلى الدعوة لالإ�سراب عن العمل30.

2 - بتاريخ 30 /4/ 2019م نفذ موظفو اجلامعة الها�سمية وقفة احتجاجية للمطالبة بالتاأمني ال�سحي واملياومة 

والإجازات املر�سية ومكافاأة نهاية اخلدمة31.

30  - املوقع اللكرتوين »جو 24« تاريخ  18 /1/ 2019م . 

31  - جريدة الراأي الأردنية تاريخ  30/ 4/ 2019م .  
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3 - اعت�سم عدد من الطلبة الأردنيني الدار�سني يف اجلامعات ال�سودانية اأمام وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 

للمطالبة بفتح اأبواب اجلامعات الأردنية لهم، بعد اإغالق اجلامعات ال�سودانية32.

الوزراء  رئا�سة  مبنى  اأمام  املتعطلني،  الدكتوراه  �سهادة  حملة  من  بع�س  اعت�سم  2019م   /9/  23 بتاريخ   -  4

للمطالبة باإيجاد فر�س عمل اأكادميية لهم يف اجلامعات واملوؤ�س�سات احلكومية، كما طالبوا باإجراء التعديالت 
الناظمة ل�سوق العمل يف اجلامعات احلكومية واخلا�سة، وجعل وظيفة ع�سو هيئة التدري�س يف اجلامعات الأردنية 

من الوظائف املح�سورة يف الأردنيني فقط.33

5 - بتاريخ 5 /9/ 2019م مت ر�سد الوقفات الحتجاجية التي نفذتها نقابة املعلمني واإ�سدار بيانات حولها من 

قبل من�سورة على موقعه اللكرتوين. 

لنقابة  العامة  الهيئة  واأع�ساء  معلمو  نفذها  التي  الحتجاجية  الوقفة  ر�سد  مت   2019  /10/  3 بتاريخ   -  6

املعلمني يف عمان امام جممع النقابات مطالبني احلكومة بالعتذار عما جرى يف وقفتهم الحتجاجية بتاريخ 
5 /9/ 2019م  وزيادة عالوتهم مبقدار 50 % 34.

الثالثة يف وزارة الرتبية والتعليم امام مبنى  2019م  مت ر�سد اعت�سام موظفو الدرجة   /11/  26 - بتاريخ   7

الوزارة35.

 وللوقوف على اأ�سباب العت�سامات والحتجاجات والإ�سرابات يف القطاع التعليمي والرتبوي فقد اظهرت نتائج 
التقارير الر�سدية التي قام بها املركز ما يلي: 

 1 - املطالبة بزيادة الرواتب .

2 -  املطالبة بتح�سني المتيازات الوظيفية واملتعلقة بالتاأمني ال�سحي واملياومة والإجازات املر�سية ومكافاأة نهاية 

اخلدمة .

3 - احت�ساب ال�ساعات وال�سهادات للحا�سلني عليها من خارج اجلامعات الأردنية .

 4 - اقت�سار التعيينات يف اجلامعات الأردنية على الأردنيني وخريجي اجلامعات الأردنية ب�سقيها العام واخلا�س.

32  - جريدة الد�ستور  28/4/ 2019م .

33  - املوقع اللكرتوين »روؤيا نيوز« تاريخ  23 /9/ 2019م. 

34  - جريدة الراأي  3 /10 /2019م  

35  - املوقع الإلكرتوين لـ »�سرايا نيوز«  26 /11/ 2019م  .
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•  العت�شامات والحتجاجات والإ�شرابات يف احلراك ال�شعبي التي ر�شدها املركز خالل عام 2019م:  	

والذين 11 الطفايلة  اأبناء حي  نفذ  2019م  عام  من  الأول  كانون  ولغاية  ني�سان  �سهر  من  املمتدة  الفرتة   خالل 
يزيد عددهم على )300( �ساب متعطل عن العمل غالبيتهم من حملة ال�سهادات اجلامعية عدة اعت�سامات، 

للمطالبة بتوفري فر�س عمل لهم يف القطاع العام36 .
 بتاريخ 2 /3/ 2019م اأ�سدرت قبيلة بني ح�سن بيانا37 يت�سمن الإعالن عن اعت�سام مفتوح ت�سمن البيان ما 21

يلي:  الإ�سارة الى انت�سار الف�ساد وانعدام للعدالة وفقدان الروؤية، وهو ما يتجلى بالنهيار ال�سيا�سي والقت�سادي 
التخطيط  وف�سل  امليزانية،  يف  العجز  مع  اجلنوين  العام  الدين  وارتفاع  البطالة  وتف�سي  اجلرمية  وانت�سار 

ال�سرتاتيجي والتخبط الأمني الذي يتمثل با�ستمرار فقدان اأرواح اأبناء الأجهزة الأمنية.  
 بتاريخ 29 /4/ 2019م نفذ بع�س من متقاعدي الأمن العام، �سل�سلة اعت�سامات اأمام جمل�س النواب للمطالبة 31

ب�سرف م�ستحقات الإ�سكان واإعادة �سرف املدخرات، كما كانت عليه يف �سندوق الدخار �سابقًا.38
امللكي 41 الديوان  مبنى  اأمام  اعت�سامًا  معان  حمافظة  من  العمل  عن  املتعطلون  نفذ  2019م   /3/  3 بتاريخ   

للمطالبة  بوظائف39 .
اجلهات 51 اأخّلت  ان  بعد  اعت�سامًا  العمل  عن  املتعطلون  املفرق  حمافظة  اأبناء  نفذ  2019م   /4/  14 بتاريخ   

امل�سوؤولة بالوفاء بوعودها بتوفري فر�س عمل لهم40.
 بتاريخ 9 /5/ 2019م نفذ ع�سرات املواطنني اعت�ساما يف �ساحة م�ست�سفى الأردن للمطالبة بتحقيق اإ�سالحات 61

تعيني  نهج  رف�سهم   امل�ساركون  واكد  لل�سعب.  ال�سلطة  اإعادة  تت�سمن  وحقيقية  �ساملة  واقت�سادية  �سيا�سية  
احلكومات والدعوة الى   تعديل قانون النتخاب وحما�سبة كبار الفا�سدين وا�ستعادة ال�سركات الوطنية التي 

متت م�سادرتها41. 
 بتاريخ 12 /5/ 2019م احتجاجات يف بلدة الزينة يف لواء بلعما على الطريق الرابط  بني حمافظتي اربد 71

والزرقاء  للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الراأي وتغيري النهج احلكومي42.

36 -   املوقع اللكرتوين https://royanews.tv /  تاريخ 25 /12/ 2019  م. 

37  - املوقع اللكرتوين للجزيرة بتاريخ  5 /3/ 2019م. 

38  - »جو 24« تاريخ  24 /4 /2019م.  

39  -  املوقع اللكرتوين »ال�سو�سنة«  3/ 3/ 2019م. 

40  -  »�سواليف«  14/ 4/ 2019م .

41  - املوقع اللكرتوين »جو 24«  بتاريخ  9 /5/ 2019م .

42  - املوقع اللكرتووين ل�سرايا  12 /5 /2019م .



7273

الأردن، 81 م�ست�سفى  �ساحة  يف  الأردنيني،  واحلراكيني  الن�سطاء  من  املئات  اعت�سم  /2019م   10/  24 بتاريخ 
واإجراء  والأعيان،  النواب  جمل�سي  وحّل  للدولة  ال�سيا�سي  النهج  بتغيري  مطالبني  الرابع،  الدوار  من  بالقرب 
اإ�سالح �سيا�سي �سامل يبداأ بتغيري اآلية ت�سكيل احلكومات، وا�ستعادة ما و�سفوه بالأموال املنهوبة، وفتح ملف 

الوطنية43. ال�سركات  ية” وبيع  “التخا�سّ
 بتاريخ 19 /12 /2019م ر�سد املركز اعت�ساما للع�سرات من املواطنني للمطالبة باإلغاء اتفاقية الغاز91.44

الديوان 101 الطفايلة قرب  اأبناء حي  العمل من  للمتعطلني عن  اعت�سام  2019م  مت ر�سد   /12/  25 بتاريخ   
امللكي45، وللوقف على ا�سباب العت�سامات والحتجاجات والإ�سرابات يف احلراك ال�سعبي، فقد اأظهرت نتائج 
يف  احلكومات  نهج  وتغري  والف�ساد،  والتهمي�س  الفقر  مواجهة  يلي:  ما  املركز  نفذها  التي  الر�سدية  التقارير 
الإ�سالح ال�سيا�سي والقت�سادي، الإفراج عن املعتقلني على خلفية حرية الراأي والتعبري، اإيجاد فر�س عمل، 

حل م�ساكل املتعرثين ماليا، رف�س اتفاقية الغاز. 
املركز   لتزويد  الداخلية  وزير  املركز  خاطب  فقد  ال�سلمي  التجمع  يف  للحق  احلكومية  الإجراءات  على  ولالطالع 
»الإجراءات احلكومية  باأن  الوزارة  ال�سلمي وجاء رد  التجمع  الوزارة يف كفالة احلق يف  اتبعتها  التي  بالإجراءات 
كفلت حرية الراأي والتعبري دون ال�سماح بالتجاوز على القانون والتعدي على املمتلكات العامة او اخلا�سة اأو تعطيل 

احلياة العامة«. وتوؤكد املوؤ�سرات الإح�سائية الآتي46: 
عدد الفعاليات لعام 2019م م�شنفة ح�شب نوع الفعالية وعدد املواطنني امل�شاركني بتلك الفعاليات:

جدول رقم )4(

عدد املواطنني امل�شاركنيعددهانوع امل�شاركة

2192109665العت�سامات

20940675امل�سريات

18221674املهرجانات اخلطابية

8007270التجمعات

43  - املوقع الإلكرتوين للعربي اجلديد  24 /20/ 2019م.  

44  - املوقع اللكرتوين لـ »�ساهني نيوز«  1 /12/ 2019م.  

45 - ن�سر على املوقع اللكرتوين » �سراحة نيوز« بتاريخ  25 /12 /2019 م .

46 - رد معايل وزير الداخلية مبوجب كتاب رقم  30 /670 /30980 تاريخ  11 /2/ 2020م.
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م�سدر املعلومات الواردة يف اجلدول اأعاله وزارة الداخلية مبوجب كتاب رقم 30 /670/ 30980 تاريخ  -
11 /2/ 2020م.

والأكرث  تنفيذا  الأكرث  اعت�سامات  �سكل  ال�سلمي على  التجمع  التعبري عن احلق يف  ان  اأعاله   يظهر من اجلدول 
م�ساركة من قبل املواطنني.

لعام  والفعاليات  العت�سامات  توزيع   )5( رقم  اجلدول  يبني  وتوزيعها  الفعاليات  تلك  حول  دقة  اكرث  وبتف�سيل 
2019م على خمتلف حمافظات اململكة: 

جدول رقم )5(

التجمعاتاملهرجانات اخلطابيةامل�شرياتالعت�شاماتاملحافظة
1106116107218العا�سمة
18861181الزرقاء

5713745البلقاء

3013418مادبا

7784104الكرك

932143الطفيلة

198131071معان

11711348العقبة

10197جر�س

134529عجلون

18710255اربد

11611631املفرق

وزارة الداخلية مبوجب كتاب رقم 30 /670/ 30980 تاريخ 11 /2 /2020م.

 يت�سح من اجلدول اأعاله ان العا�سمة عمان �سهدت اكرث ا�سكال الفعاليات حلرية التجمع ال�سلمي تلتها حمافظة 
معان،  ومن ثم حمافظة الزرقاء، يف حني نفذت حمافظتا جر�س واإربد اأقل عدد ملظاهر ا�سكال امل�ساركة ال�سعبية47. 

47  - رد وزارة الداخلية مبوجب كتاب رقم  30 /670/ 30980 تاريخ  11 /2/ 2020م .
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*التو�شيات: 

حلقوق  الوطني  املركز  يو�شي  اجلزئية  هذه  حول  �شابقة  تقارير  يف  تو�شيات  من  ورد  ما  الى  اإ�شافة   

الن�شان يف هذا العام مبا يلي: 

 الإ�سراع  باإجراء التعديل الت�سريعي على قانون الجتماعات العامة رقم )7( لعام 2004م والقوانني الأخرى 11
مع  املعلومات  على  وقانون حق احل�سول  منع اجلرائم  وقانون  الإلكرتونية  قانون اجلرائم  مثل  العالقة  ذات 

الخذ مبقرتحات املركز الواردة يف التقرير والتقارير ال�سابقة. 

  تدريب اأجهزة اإنفاذ القانون على املعايري الدولية للحق يف التجمع ال�سلمي وتطبيقاتها على ار�س الواقع .  21

الحتجاج 31 مبعايري  الر�سمية  واملوؤ�س�سات  املعنية  املدين  املجتمع  منظمات  قبل  من  للمواطنني  التوعية  زيادة    
ال�سلمي.

ذاتها، 41 اجلهات  قبل  من  واملنفذة  املختلفة  ال�سلمي  التعبري  ا�سكال  تكرار  اأ�سباب  درا�سة حتليلية حول  اإجراء   
والعمل على  و�سع احللول.  
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7 -احلق يف تاأ�شي�س الأحزاب ال�شيا�شية
 التطور الت�شريعي:

م�سروعة  غاياتها  تكون  اأن  �سريطة  الأحزاب  وتاأليف  ال�سيا�سية  الأحزاب  بتاأ�سي�س  احلق  الأردين  الد�ستور  كفل   
وو�سائلها �سلمية وذات نظم ل تخالف اأحكام الد�ستور، وعلى ان ينظم القانون طريقة تاأليف الأحزاب ال�سيا�سية  

واآلية مراقبة مواردها48. 

بهذا                 املركز  ويوؤكد  2015م.  ل�سنة  رقم )39(  ال�سيا�سية  الأحزاب  قانون  تعديل على  اأي  2019م  ي�سهد عام  مل 
ال�ساأن على مالحظاته الواردة يف تقاريره ال�سنوية ال�سابقة49 ؛ وباملقابل من ذلك فقد اأقر جمل�س الوزراء بتاريخ 

 9 /10 /2019م، النظام اجلديد لنظام امل�ساهمة املالية يف دعم الأحزاب ال�سيا�سية رقم )155( ل�سنة 2019م50.

ر�سد املركز مربرات وزارة ال�سوؤون ال�سيا�سية والربملانية للنظام اجلديد ومنها ال�سعي لتمكني الأحزاب ال�سيا�سية 
للقيام بدورها على ال�سعيد ال�سيا�سي والجتماعي والقت�سادي وت�سجيعها على خو�س النتخابات و�سمان الو�سول 
النظام  اأتى  ، كما  ال�سيا�سية51  الأحزاب  والن�ساء يف  لل�سباب  وا�سعة  تعزيز م�ساركة  والعمل على  الربملان  الى قبة 
اجلديد ليقوي الحزاب والئتالفات ال�سيا�سية ولي�سجع دجمها ولتتمكن من الو�سول الى الربملان من خالل تقدمي 
دعم اأعلى لالأحزاب املندجمة مببلغ )15( الف دينار يف حال اندماج  ثالثة اأحزاب، ومبلغ )20( األف دينار يف 

حال اندماج اأربعة اأحزاب،  ومبلغ  )25( الف دينار اإذا اندجمت خم�سة اأحزاب اأو اأكرث.

الدعم  على  احل�سول  م�ساألة  قيد  املعدل  النظام  ان  ال�سيا�سية  الأحزاب  بع�س  راأت  فقد  ذلك،  من  املقابل  ويف   
بامل�ساركة يف النتخابات من عدمها، معتربة ذلك تقييدا لإرادة الفرد واجلماعة احلرة 52 .

  وبهذا ال�ساأن يوؤكد املركز الوطني حلقوق الإن�سان على موقفه باأن تكون م�ساألة تقنني دعم الأحزاب ماليًا بوا�سطة 
يتعلق  وما  املايل  الدعم  الأ�س�س اخلا�سة مبنح  بذلك يحدد  قانون خا�س  �سن  اأو من خالل  ذاته  الأحزاب  قانون 
باإجراءات ال�سرف واملراقبة لأموال احلزب، واإلى حني الأخذ بتلك التو�سية يرى املركز ان النظام اجلديد جاء 

48 - ورد ذلك بن�س املادة )16( من الد�ستور ».. لالأردنيني حق تاأليف اجلمعيات والأحزاب ال�سيا�سية على اأن تكون غايتها م�سروعة وو�سائلها �سليمة وذات نظم ل تخالف 

اأحكام الد�ستور«، واأ�سارت املادة )128( من الد�ستور اإلى عدم جواز اإ�سدار اأّي قانون يوؤثر يف جوهر احلقوق املكفولة مبوجبه.
49 -  انظر تقارير  املركز لالأعوام 2015 - 2018م. 

50- دخل النظام حيز النفاذ بتاريخ  1 /7/ 2020  .

51 - راأي معايل وزير ال�سوؤون ال�سيا�سية والربملانية : املوقع اللكرتوين، خربين، 18 /4 /2019م. 

52 - خرب جريدة »الغد«  بتاريخ 31 /7/ 2019م  والأحزاب املوقعة على البيان هي: )حزب املوؤمتر الوطني »زمزم« ،. حزب امل�ستقبل الأردين ، حزب الإ�سالح ، حزب 

الوفاء الوطني ، حزب التيار الوطني حزب ال�سورى ، حزب احلياة ،.حزب الأن�سار ،. حزب البلد الأمني ، حزب الو�سط الإ�سالمي،حزب الإ�سالح والتجديد ، احلزب 
الوطني الأردين ، حزب املحافظني ،  حزب جبهة النه�سة ، حزب اجلبهة الأردنية املوحدة ، حزب الراية ،  حزب جبهة العمل الوطني ،  حزب الطبيعة ،  حزب العدالة 

الجتماعية ،  حزب ال�سهامة ، حزب جبهة العمل ال�سالمي ، حزب الر�سالة .
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لين�سجم مع الروؤى امللكية، وت�سويب الواقع العملي لأن�سطة الأحزاب داخل املجتمع الردين بحيث �سعى وي�سعى الى 
تنظيم احلياة احلزبية وت�سجيع اندماجها وتقليل الزخم يف اأعدادها، اإلى جانب اأن النظام اجلديد جاء لي�ساهم 
يف متكني الأحزاب وو�سولها الى الربملان من خالل ربط الدعم مبدى امل�ساركة يف النتخابات كونه ثبت باملمار�سة 
العملية  لالأنظمة املالية ال�سابقة  لدعم الحزاب على مدى )10( �سنوات املا�سية اأنها مل حتقق الهداف املرجوة 

يف تعزيز امل�ساركة بدللة �سعف التمثيل احلزبي يف الربملان.
لل�سباب              الوطنية  اإطالق ال�سرتاتيجية  2019م  ال�سيا�سات فقد �سهد عام  التطورات اليجابية على �سعيد   ومن 
)2019 - 2025( التي اأظهرت اهتماما بامل�ساركة ال�سيا�سية لل�سباب من خالل اإن�ساء اأكادمييات �سيا�سية لهم 

موزعة على املحافظات كافة بهدف بناء قدراتهم يف ممار�سة العمل احلزبي.
 التاأ�شي�س والت�شكيل:

بلغ عدد الحزاب ال�سيا�سية حتى نهاية عام 2019م )48( حزبًا، وبلغ عدد الحزاب التي مت حلها )3( اأحزاب 
ملخالفتها اأحكام القانون وانظمتها  الأ�سا�سية53، فيما بلغ عدد املواطنني املنت�سبني لالأحزاب 34386، وبلغت ن�سبة 
الن�ساء منهم 35.3 % يف حني بلغت ن�سبة الذكور 64.7 %. ا�ستمرت الئتالفات احلزبية بالت�سكل اإذ بلغ عددها 

)5( ائتالفات، فيما تراوح عدد الأحزاب املن�سوية حتت ائتالفات بني 3 - 12 حزبا على النحو الآتي:
ائتالف الأحزاب الو�سطية )3 اأحزاب(. -
 ائتالف تيار التجديد )3 اأحزاب(. -
 ائتالف الحزاب الوطنية )8 اأحزاب(. -
ائتالف الأحزاب الي�سارية والقومية )6 اأحزاب( -
ائتالف الحزاب الو�سطية )12 حزبا(. -

الواقع العملي والتحديات :

 باإجراء حتليل لر�سد املركز فيما يتعلق بالتحديات التي تواجه العمل احلزبي فقد تبني ما يلي: 
 اإعادة التوقيف لبع�س الأع�ساء املنتمني لالأحزاب. 11
 منع بع�س الأحزاب من اإقامة فعالياتها ال�سنوية.21
 عدم قدرة ال�سباب اجلامعي املنتمي للحزب من احل�سول على املكرمة امللكية. 31
 �سعف م�ساركة املراأة يف العمل احلزبي على امل�ستويات كافة .41

53 - ارقام واإح�سائيات وزارة التنمية وال�سوؤون ال�سيا�سية والربملانية.
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  وقد  قام املركز بالتحقق من التحديات اأعاله، ويبني يف هذا ال�شدد ما يلي:

 ان  العديد من الدعاءات ب�ساأن توقيف بع�س الع�ساء املنتمني لالأحزاب مل يكن ب�سبب انتمائهم احلزبي يف 11
العديد منها  واإمنا كان ب�سبب  خمالفتهم لأحكام القوانني والأنظمة املعمول بها.

 فيما يتعلق بادعاءات بع�س الحزاب مبنعهم من اإقامة الفعاليات ال�سنوية، مل يتلق املركز الوطني اأي �سكوى 21
بهذا اخل�سو�س54 ، وبالرجوع الى ن�س املادة )م/8( من قانون الحزاب جند ان امل�سرع كفل هذه امل�ساألة من 

خالل الن�س على وجوب عقد موؤمتر دوري وعلني او ما يوازيه �سنويا وح�سب النظام ال�سا�سي للحزب.

 فيما يتعلق بتظلم ال�سباب اجلامعيني املنتمني لالأحزاب من عدم احل�سول على املكرمة امللكية؛ مل يتلق املركز 31
اأي �سكوى بهذا اخل�سو�س55.

 اأما عن م�ساألة �سعف م�ساركة املراأة يف احلياة احلزبية فهذا يعود الى الثقافة املجتمعية ورغبة الن�ساء انف�سهن 41
بالنخراط يف احلياة احلزبية ، ول يوجد اأي ن�ض قانوين يعيق ذلك.

   التحديات من حيث الن�شاط احلزبي لعام 2019م: 

اأن�سطة خمتلفة لالأحزاب ال�سيا�سية من مهرجانات وموؤمترات �سنوية واجتماعات وجتمعات  2019م   �سهد عام 
باإجمايل )102( �سارك فيها )4067( مواطنا ومواطنة توزعت على خمتلف حمافظات اململكة كما يظهر الر�سم 

البياين56 التايل:

54 - وفق �سجل ال�سكاوى لدى املركز الوطني حلقوق الن�سان لعام 2019 .  

55 - وفق �سجل ال�سكاوى لدى املركز الوطني حلقوق الن�سان لعام 2019 . 

56- م�سدر  البيانات الواردة يف هذا الر�سم البياين رد وزارة الداخلية على خماطبة املركز مبوجب كتاب رقم 30 /670/ 30980 تاريخ 11 /2/ 2020م. 
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 بتحليل الر�سم البياين اأعاله نرى ان حمافظة عجلون �سجلت الأعلى عددًا يف الأن�سطة احلزبية، تلتها حمافظة 
اربد، ثم  الزرقاء، ثم معان، ويف املقابل من ذلك؛ �ُسجل ن�ساط حزبي واحد يف كل من حمافظتي الطفيلة واملفرق، 

ومل ُي�سجل اأي ن�ساط حزبي يف حمافظة جر�ض.

 وبتحليل اأ�سباب قلة الن�سطة احلزبية يف بع�س حمافظات اململكة من وجهة نظر الأحزاب فقد تبني ما يلي:

 �سعوبة التن�سيق والندماج بني الأحزاب، و�سعور العديد من القيادات احلزبية اأنها اكرث اإخال�سا او اكرث خربة  11
او اكرث عددًا اأو قدرة �سيا�سية من غريها من القيادات احلزبية الأخرى57 .

التمثيل احلزبي يف احلكومات والربملان، وخالف ذلك فلن ي�ستطيع احلزب 21 اأهمية  الى  ا�سارت  الآراء   بع�س 
حتقيق برناجمه واإر�ساء املواطنني ليقتنعوا بالأحزاب والنتماء اليها58.

 غياب الربامج التي حتاكي الواقع وتلبي طموح املواطن والنهج الدميقراطي والإ�سالحي يف الأردن رغم تطور 31
احلياة ال�سيا�سية والتعديالت على قانون الأحزاب59.

 الو�سع العربي الراهن وا�ستمرار بع�س الأحزاب بالتبعية خا�سة الأحزاب القومية والي�سارية، اإ�سافة الى تخوف 41
الأحزاب الوطنية التي ل زالت تبعيتها مرهونة ملواقف قادتها ال�سخ�سية60 .

 ما زالت بع�س الأحزاب تقوم على اأ�سا�س اأحزاب �سخو�س ل اأحزاب فكر، بدليل ان بع�س الأحزاب ل يوجد لها 51
انت�سار  �سعبي لها رغم تاأ�سي�سها منذ �سنوات، عدا عن اأنها تطالب احلكومات بالدميقراطية وهي ل متار�سها61.

 النظرة النمطية املتبادلة بني املواطن واحلكومات املتعاقبة لالأحزاب؛ ما �سّكل حالة تخّوف لدى املواطنني، 61
البعد  وغياب  العرفية  الأحكام  فرتة  وخالل  قبل  ال�ساحة  على  �سادت  ايدلوجية  اأحزاب  وجود  الى  اإ�سافة 

الرباجمي عنها، اإ�سافة اإلى عزوف ال�سباب عن العمل احلزبي62 .

عزوف ال�سباب عن امل�ساركة بالأحزاب والتخوف من النتماء اليها، وعدم قدرة الأحزاب على الو�سول الى عقل 71

57 - ت�سريح اأمني عام حزب التيار الوطني الدكتور حمدي مراد ، جريدة الغد  14 /1/ 2019م ». 

58 - راأي املن�سق العام  حلزب الحتاد يو�سف �سرحان، جريدة الغد  14 /1/ 2019م. 

59 - راأي وزير ال�سوؤون ال�سيا�سية الأ�سبق توفيق كري�سان، جريدة الراأي  24 /4 /2019م.

60 - راأي  وزير الداخلية الأ�سبق  نايف القا�سي، جريدة  »الراأي«   24/ 4/ 2019م .

61 -  راأي النائب  قي�س زيادين، احد موؤ�س�سي حزب التحالف املدين، جريدة الراأي  24 /4/ 2019م.

62 - راأي رئي�س فرع نقابة املهند�سني يف حمافظة العقبة النا�سط  ال�سيا�سي عامر احلبا�سنة.   
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املواطن من خالل برامج اقت�سادية و�سيا�سية اإ�سالحية قوية63.

املراأة يف الأحزاب:  

 %  33 العامة  الهيئات  يف  وع�سوات  موؤ�س�سات،  ع�سوات  ال�سيا�سية  الأحزاب  يف  امل�سجالت  الن�ساء  ن�سبة  بلغت   
بينما بلغت ن�سبتهن  يف املواقع القيادية احلزبية 11 %، وهناك )3( اأحزاب من ا�سل )48( تراأ�س فيها �سيدات 
موقع الأمني العام64، وعلى الرغم من تاأكيد حزبيني وحزبيات اأن ق�سية املراأة مل تغب عن براجمهم ال ان الواقع 
العملي ل يدل على ذلك، وهو ما توؤكده درا�سات ا�ستطالعية اأجريت حول و�سع املراأة بالأحزاب ال�سيا�سية؛ حيث 
ال�سيا�سية  الأحزاب  املراأة  يف  واقع  ا�ستطالعية حول  م�سحية  درا�سة  ال�سيا�سية  للدرا�سات  القد�س   اجرى مركز 
عام 2017م اأظهرت نتائجها  �سعف متثيل املراأة يف الأحزاب جمتمعة وبن�سبة )10 %(، وبالنتقال الى الهرم 
القيادي لالأحزاب تتاآكل ن�سبة الن�ساء الى الرجال بح�سب الدرا�سة كلما اجتهنا �سعودا يف ال�سلم احلزبي واملخروط 
القيادي، وتت�ساءل ن�سبتهن يف املجال�س التنفيذية واملركزية وال�سورية وغري ذلك من م�سميات تختلف من حزب 

الى اآخر65 .

ولتعزيز م�ساركة املراأة يف الأحزاب فقد ربطت تواجد الن�ساء لتحديد حجم التمويل املمنوح  لالأحزاب بحيث ل تقل  
ن�سبة الن�ساء بني اأع�ساء احلزب الواحد عن 10 %66 حتى ت�ستطيع احل�سول على الدعم .

*التو�شيات: 

 يوؤكد املركز الوطني على تو�سياته ال�سادرة يف تقاريرة ال�سنوية ال�سابقة وي�سيف:11

العمل على تعديل الأطر الت�سريعية الناظمة للعمل احلزبي.21

متكني الأحزاب ال�سيا�سية لتطوير اأنظمتها الداخلية بحيث تتطور الى اأحزاب براجمية ذات كفاءة وتاأثري وبحيث 31
تكون مقنعة للمواطن الأردين، ون�سر هذه الربامج على على موقعها الإلكرتوين. 

لتعزيز م�ساركة ال�سباب يف العمل احلزب يو�سي املركز بو�سع خطة عمل او خارطة طريق من قبل وزارة ال�سوؤون 41
ال�سيا�سية والربملانية والأحزاب ال�سيا�سية وممثلني عن القطاع الأكادميي يف اجلامعات الر�سمية واخلا�سة، 

63 - راأي ابراهيم املرافق ع�سو حزب املوؤمتر الوطني  »زمزم« يف حمافظة العقبة. 

64 - اإح�سائيات وزارة ال�سوؤون  ال�سيا�سية والربملانية لعام 2019م. 

65 - واقع املراأة يف الأحزاب ال�سيا�سية: درا�سة من�سورة على املوقع الإلكرتوين ملركز القد�س للدرا�سات ال�سيا�سية. 

66 - نظام الدعم املايل لتمويل الأحزاب املعدل لعام 2019م. 
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وبع�س من منظمات املجتمع املدين املخت�سة؛ يتم من خاللها ت�سجيع م�ساركة ال�سباب يف الأحزاب ويكون ذلك 
والنتخاب  الأحزاب  قانوين  للمراأة يف  الإ�سافية  املقاعد  �سبابية على غرار  »كوتا«  وجود  ا�سرتاط  من خالل 
ومبا ي�ساهم يف ان�سمام ال�سباب لالأحزاب، وبناء قدراتهم وخرباتهم يف املفاهيم الوطنية املدنية واإك�سابهم 
ال�سيا�سية  والرتبية  الثقافة  وت�سجيع  النتخابات،  م�ساركتهم يف  وتعظيم  القرار  �سنع  لإِ�سراكهم يف  املهارات 

الوطنية يف اجلامعات ومراكز ال�سباب.

الغاء �سرط عدم النت�ساب لالأحزاب لال�ستفادة من املكرمة امللكية لبناء الع�سكريني.51
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8 - احلق يف تاأ�شي�س النقابات والن�شمام اإليها 

حق الأردنيني يف تاأ�سي�س النقابات والن�سمام اإليها67 مكفول يف الد�ستور، وكذلك الأمر يف املواثيق الدولية68. وتعترب 
اأركان املجتمع املدين يف الردن، كونها ت�سطلع بدور مهم يف خدمة املجتمع  النقابات املهنية والعمالية ركًنا من 
وامل�ساركة يف و�سع ال�سيا�سات التي تتعلق باملهنة والقطاع، كما وتعد النقابات من الروافع املهمة لتفعيل املمار�سة 

الدميقراطية ودفعها لالأمام، وتعد �سناديقها ذراًعا تنموًيا اإذا ما مت ا�ستثمارها واإدارتها بحكمة. 

�سهد عام 2019م اإطالق الئتالف الذي يحمل ا�سم » تنظيم نقابي حر69« عا�سفة الكرتونية لل�سغط على الربملان 
لتعديل قانون العمل مبا يتوافق مع املعايري الدولية والتفاقيتني الأ�سا�سيتني ملنظمة العمل الدولية )98( و )87( 
اخلا�ستني باحلرية النقابية وحق التنظيم واملفاو�سة اجلماعية. وقد ت�سمنت العا�سفة اللكرتونية ر�سائل ن�سرها 
املئات عرب مواقع التوا�سل الجتماعي تطالب اجلهات املعنية باإجراء تعديالت على قانون العمل مبا يكفل حقوق 
العمال يف تنظيم اأنف�سهم وحقهم يف املفاو�سة اجلماعية، ال اأنه قد �سدر القانون املعدل لقانون العمل رقم )14( 
ل�سنة 2019م70 دون الأخذ مبا نادى به الئتالف، وقد ن�س القانون املعدل على عدة تعديالت مت من خاللها انتهاك 

حق اأو اأكرث من حقوق العمال والتي جاءت على النحو الآتي:  

 حرمان العاملني من ال�ستفادة من اأدوات ف�س النزاعات اجلماعية يف املادة)2( 71من خالل:11

تغيري تعريف النزاع العمايل اجلماعي حيث مت حذف »جمموعة من العمال« من التعريف ال�سلي الذي كان  -
النقابة من جهة وبني �ساحب عمل  اأو  النزاع العمايل هو: كل خالف ين�ساأ بني جمموعة من العمال  كالآتي: 
العمل  يتعلق بظروف  اأو  تف�سريه،  اأو  اأخرى حول تطبيق عقد عمل جماعي  العمل من جهة  اأ�سحاب  نقابة  اأو 

67 - تن�س املادة )16/ 2( من الد�ستور الأردين على: )لالأردنيني حق تاأليف اجلمعيات والنقابات والأحزاب ال�سيا�سية على اأن تكون غايتها م�سروعة وو�سائلها �سليمة وذات 

نظم ل تخالف اأحكام الد�ستور(. فيما تن�س املادة )23( على: )2. حتمي الدولة العمل وت�سع له ت�سريعًا يقوم على املبادئ التالية: ... وتنظيم نقابي حر �سمن حدود 
القانون(.

68 - تن�س املادة )23/ 4( من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان على: لكل �سخ�س حق اإن�ساء النقابات مع اآخرين والن�سمام اإليها من اأجل حماية م�ساحله(. وتن�س املادة 

)8( من العهد الدويل اخلا�س باحلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية على: حق كل �سخ�س يف تكوين النقابات بال�سرتاك مع اآخرين والن�سمام اإلى النقابة التي 
يختارها، دومنا قيد �سوى قواعد املنظمة املعنية، على ق�سد تعزيز م�ساحله القت�سادية والجتماعية وحمايتها... الخ. وتن�س املادة )22( والعهد الدويل اخلا�س 
باحلقوق املدنية وال�سيا�سية على: لكل فرد حق يف حرية تكوين اجلمعيات مع اآخرين، مبا يف ذلك حق اإن�ساء النقابات والن�سمام اإليها من اأجل حماية م�ساحله... الخ.

69  - هو ائتالف ي�سم اأكرث من 50 نقابة م�ستقلة ومنظمة جمتمع مدين.

70  - لالطالع على القانون على موقع اجلريدة الر�سمية رقم العدد )5573( بتاريخ  16 /5/ 2019م. 

71  - املادة )2(: النزاع العمايل هو: »كل خالف ين�ساأ بني النقابة من جهة وبني �ساحب عمل اأو نقابة اأ�سحاب العمل من جهة اأخرى حول تطبيق عقد عمل جماعي اأو 

تف�سريه اأو يتعلق بظروف العمل و�سروطه ومت اقت�سار التعريف على العمال الذين لديهم نقابات عمالية، خا�سة واأن الغالبية الكربى من العاملني حمرومون من التمثيل 
النقابي«.
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من  الكربى  الغالبية  واأن  خا�سة  عمالية،  نقابات  لديهم  الذين  العمال  على  التعريف  اقت�سار  ومت  و�سروطه، 
العاملني حمرومون من التمثيل النقابي.

حرمان العاملني الذين لي�س لديهم نقابات من حق املفاو�سة اجلماعية يف املادة )44(72 حيث مت “اإلغاء” حق 21
اأن تن�سئ نزاعا عماليا للدفاع عن حقوقها وم�ساحلها، ومنح هذا احلق فقط  اأي جمموعة من العمال« من 
األف عامل  اأن عدد العاملني يف الأردن الذين ينت�سبون لنقابات عمالية ل يتجاوز )60(  للنقابات، مع العلم 
من اأ�سل )2.5 مليون( عامل، وبالتايل فاإن غري املنت�سبني اأو الذين لي�س لديهم نقابات هم من الفئات الأ�سد 

عر�سة لنتهاك حقوقهم وم�ساحلهم.
حرمان العاملني الذين يتولون مهام الإ�سراف العام على املوؤ�س�سة واإدارتها وكذلك العاملني الذين تتطلب طبيعة 31

؛   73)58( املادة  يف  الإ�سايف  العمل  ب�ساعات  املتعلقة  املواد  من  اململكة  وخارج  داخل  والتنقل  ال�سفر  عملهم 
�سائقي  اجبار  يتم  املثال ل احل�سر  �سبيل  فعلى  العامل؛  العمل على ح�ساب  اأرباب  امل�سرع م�سلحة  راعى  اإذ 
اأو بدل عمل ا�سايف؛  احلافالت الكبرية على العمل خلف املقود لأكرث من )18( �ساعة متوا�سلة دون مقابل 

الأمر الذي يعر�س حياتهم والركاب ب�سكل عام للخطر.
تكري�س القيود على ت�سكيل نقابات عمالية تدافع عن م�ساحلهم بح�سب املادة )98(74 التي اعطت ال�سالحية 41

لوزير العمل لتحديد عدد النقابات.
منح القانون الحتاد العام لنقابات العمال احلق يف و�سع النظام الداخلي لالحتاد والنقابات مًعا ومل يرتك 51

تعليمات  لتنفيذ  اأداة  فهما جمرد  للنقابة،  تنظيمي  دور  اأي  الإدارية(  الهيئة  اأو  العامة  الهيئة  )�سواء  للنقابة 
الحتاد العام للنقابات الذي يوجه �سده الكثري من ال�سكاوى من قبل جتمعات عمالية عديدة منها النقابات 

امل�ستقلة للعمال املادة )100(75.
اإعطاء احلق لوزير العمل بحل النقابة اإذا ما توافرت اأ�سباب معينة61.76

72 -املادة )44(:«اأ. يجوز اجراء تفاو�ض جماعي بني اأ�سحاب العمل والنقابة ب�ساأن اأي اأمور متعلقة بتح�سني �سروط وظروف العمل وانتاجية العمال على ان يتم هذا التفاو�ض 

بناء على طلب �ساحب العمل او النقابة خالل مدة ل تزيد على )21( يوما من تاريخ تبلغ الإ�سعار اخلطي الذي يوجهه الطرف الذي يرغب يف اجراء التفاو�س الى 
الطرف الآخر على ان يت�سمن الإ�سعار مو�سوع التفاو�س وا�سبابه وعلى ان يتم اإر�سال ن�سخة منه الى الوزير خالل مدة ل تزيد على )48( �ساعة من تاريخ �سدوره.

73  - املادة )58(: » ل ت�سري اأحكام املواد املتعلقة ب�ساعات العمل املن�سو�س عليها يف هذا القانون على ال�سخا�س الذين يتولون مهام ال�سراف العام على املوؤ�س�سة اأو ادارتها 

وكذلك على العاملني الذين تتطلب طبيعة اأعمالهم ال�سفر والتنقل داخل اململكة وخارجها«.
74  - املادة )98(: »د. للوزير ومن خالل م�سجل النقابات ت�سنيف ال�سناعات والن�سطة القت�سادية التي يجوز فيها تاأ�سي�س نقابات وفًقا لأحكام الفقرتني )اأ( و)ب( من 

هذه املادة بحيث ل يكون لأي �سناعة اأو ن�ساط اقت�سادي اأكرث من نقابة واحدة متثلهم مراعًيا يف ذلك الت�سنيفات العربية والدولية«. 
75 - املادة )100(: »ي�سع الحتاد العام لنقابات العمال نظاًما داخلًيا للنقابات مبا ل يتعار�س مع اأحكام الت�سريعات النافذة وي�سادق عليه م�سجل النقابات ونقابات اأ�سحاب 

العمل فور اإقراره على اأن يت�سمن المور التالية: اأ( ا�سم النقابة وعنوان مركزها الرئي�سي ب( الغايات التي �سيتم تاأ�سي�س النقابة من اأجلها..الخ«
76  - املادة )116/ب( يف حال ا�ستمرار املخالفة فللوزير بناء على تن�سيب م�سجل النقابات ا�سدار قرار بحل الهيئة الدارية ويكون القرار قاباًل للطعن اأمام املحكمة الدارية 

وذلك خالل ثالثني يوًما من تاريخ تبليغه.
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ويرى املركز ان التعديالت �سابقة الذكر غري د�ستورية وتعد خمالفة ملعايري العمل الدولية والعهد الدويل اخلا�س 
اأعطى  الذي   ،)2013  / الد�ستورية رقم )6  املحكمة  والثقافية وكذلك قرار  والجتماعية  القت�سادية  باحلقوق 
احلق جلميع العاملني يف القطاع العام بحرية تنظيم اأنف�سهم بنقابات عمالية، اإل اأنه ما يزال قيد التعطيل. كما اأن 
�سدور اأي ت�سريع يخالف اللتزامات املنبثقة عن املعايري الدولية، وخا�سة فيما يت�سل باحلقوق النقابية التنظيمية، 
النقابي  النهج  ي�سعف  اأن  �ساأنه  من  املفاو�سات،  و�سالحيات  النقابات،  وحل  تاأ�سي�س  �سالحية  ب�ساأن  وحتديًدا 
ويخرجه عن م�سلكه. وجتدر ال�سارة اأي�سا الى �سرورة اللتفات نحو الأثر ال�سلبي الذي �سيحدثه هذا الت�سريع اإذا 
ما مت اإقراره بهذه ال�سورة على م�ستقبل التفاقيات القت�سادية التي اأبرمتها احلكومات الأردنية مع العديد من 
املوؤ�س�سات القت�سادية الدولية والإقليمية، وكذلك الأمر على م�ستقبل اتفاقيات التجارة احلرة مع الوليات املتحدة 
واتفاقيات ال�سراكة مع الحتاد الوروبي. فعلى �سبيل املثال ل احل�سر، الزمت اتفاقية التجارة احلرة مع الوليات 
املليار  ون�سف  مليار  بقيمة  املتحدة  الوليات  الى  �سلع  ت�سدير  التي مت مبوجبها  2000م  عام  المريكية  املتحدة 

�سنوًيا من الأردن متكني العاملني من حقهم يف ت�سكيل نقابات واملفاو�سة اجلماعية وفق معايري العمل الدولية77.

كما �سهد عام 2019م ا�سراب نقابة املعلمني خالل الفرتة 8 /9/ 2019م حتى �سباح يوم 6 /10/ 2019م 
للمطالبة ب�سرف عالوة 50 % من رواتبهم لتح�سني امل�ستوى املعي�سي للمعلمني. ومن اجلدير بالذكر ان ال�سراب 
 /9/  5 جاء كردة فعل لعدم ا�ستجابة احلكومة ملطالب املعلمني اأثناء تنفيذهم وقفة احتجاجية �سلمية بتاريخ 
2019م والتي مت منع املعلمني من تنظيم وقفتهم الحتجاجية على الدوار الرابع واإغالقه وا�ستخدام الغاز امل�سيل 

للدموع واإغالق الطريق ال�سحراوي اأمام املعلمني القادمني من اجلنوب ومنع البا�سات من حتميل املعلمني من 
باقي املحافظات للو�سول الى عمان. ومت اعتقال عدد من املعلمني اثر الوقفة الحتجاجية امل�سار اليها حيث و�سل 
وقد  الحتجاجية.  الوقفة  يوم  نهاية  مع  الإفراج عنهم جميًعا  معلًما مت  املعلمني )52(  نقابة  ملوقع  وفًقا  عددهم 
بياًنا دعا من خالله احلكومة وجمل�س  واأ�سدر  الوقفة الحتجاجية  تابع املركز الوطني حلقوق الن�سان جمريات 
نقابة املعلمني الى التحاور حول املطالب امل�سروعة للمعلمني واملعلمات والو�سول الى اتفاق ي�سمن احلقوق والكرامة 
ويحقق ا�ستمرار امل�سرية التعليمية وتطورها، كما دعا احلكومة والجهزة الأمنية الى اللتزام ب�سبط النف�س ووقف 
الت�سعيد واتخاذ ما يلزم ل�سمان اأمن و�سالمة املعت�سمني. وقد �سكل املركز الوطني حلقوق الن�سان جلنة حتقيق 

بال�سكاوى التي و�سلت اليه78 . 

https://mit.gov.jo/Pages/viewpage?pageID=310 :77  - لالطالع على التفاقية انظر موقع وزارة ال�سناعة والتجارة على الرابط التايل

78 - لالطالع  على التقرير انظر امللحق على ال�سفحة  رقم 279 
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وقد انتهى ال�سراب فجر يوم 6 /10/ 2019م بتوقيع اتفاقية بني املعلمني واحلكومة، ح�سل مبوجبها املعلمون 
على عالوات مالية تراوحت بني 35 % اإلى 75 % من الراتب ال�سا�سي، اإ�سافة حلزمة من الإجراءات الإدارية 

والفنية التي من �ساأنها حت�سني معي�سة املعلمني والبيئة التعليمية.

النقابات العمالية :

وهدفها  متييز،  دون  ومهنهم  وانتماءاتهم  اجنا�سهم  اختالف  على  العمال  لتجمع  ملجاأ  العمالية  النقابات  تعد 
ال�سا�سي تنظيم �سوق العمل الأردين مبا يخدم م�سالح العمال الأ�سا�سية من الأجور والإجازات وغريها من احلقوق 
والتاأمينات، كما يقع على عاتق النقابات العمالية العديد من املهام التي من �ساأنها تعزيز العمل الالئق وحماربة 
الفقر امتثاًل ملا نادت به اأهداف التنمية امل�ستدامة 2030 مع الرتكيز على باقي الهداف املتعلقة بال�سحة والتعليم 

وامل�ساواة بني اجلن�سني وذلك من خالل: 

 تزويد احلكومة مبوقف النقابات حول اخلطط وال�سرتاتيجيات الوطنية املتعلقة بالعمل والعمال اأول باأول .11

على 21 ليعملوا  واملالية  والجتماعية  القت�سادية  بال�سيا�سات  العمالية  النقابات  منت�سبي  قدرات  وبناء  رفع   
درا�ستها ونقدها وتقدمي مقرتحات لتطويرها . 

ال�سغط على احلكومة لإدراج اأ�س�س ومفاهيم العمل الالئق يف �سميم ال�سرتاتيجيات الوطنية . 31

ال�سغط على احلكومة لتبني �سيا�سات حول الأجور وال�سرائب واحلماية الجتماعية وحتقيق ظروف العمل 41
اجليد.. اإلخ.

 كما يقع على عاتق النقابات العمالية ر�سد اأماكن العمل والتاأكد من خلوها من ظاهرة التحر�س والعنف، اذ يتوجب 
على الحتاد العام لنقابات العمال اإلزام املوؤ�س�سات وال�سركات مبدونة �سلوك تت�سمن التحر�س وعقوباته ل�سمان 
بيئة عمل �سليمة لكال اجلن�سني وبالأخ�س املراأة، وت�سمني اتفاقيات العمل اجلماعي التي تعقدها النقابات العمالية 
مع اأ�سحاب العمل على بنود تلزم املوؤ�س�سات وال�سركات على و�سع �سيا�سات تكافح وجترم العنف والتحر�س يف بيئة 

العمل.

عن  العمال  من  الكثري  وابتعاد  طويلة،  ل�سنوات  بالتزكية  وفوزهم  ذاتها  العمالية  القيادات  بقاء  اأن  املركز  ويرى 
النخراط يف العمل النقابي لقناعتهم بعدم جدوى دور النقابة يف الدفاع عن حقوق منت�سبيها، وح�سر النقابات 
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العمالية ب�سبع ع�سرة نقابة79 يقابلها )52( نقابة لأ�سحاب العمل؛ كل ذلك من �ساأنه اأن ي�سهم يف اإ�سعاف احلركة 

النقابية العمالية وتهمي�س دورها يف النواحي القت�سادية والجتماعية وال�سيا�سية.

النقابات خارج اعرتاف اجلهات احلكومية ونذكر بهذا  تلك  ؛ فما تزال  امل�ستقلة80  بالنقابات  اأما عن العرتاف 

اخل�سو�س التعميم  ال�سادر من وزير التنمية الجتماعية بتاريخ 16 /10/ 2018م برف�س التعامل مع النقابات 

اأكدته مواد الد�ستور الردين  اأن يف ذلك خمالفة ملا  امل�ستقلة بحجة عدم ت�سجيلها يف وزارة العمل، ويرى املركز 

)6،16،23،128( واأحكام التفاقيات الدولية حلقوق الن�سان ومنظمة العمل الدولية التي توؤكد �سرعية النقابات 

امل�ستقلة و�سرعية الت�سرفات والن�ساطات التي قامت وتقوم بها، بالرغم من عدم م�سروعيتها مبوجب قانون العمل 

الذي  الأمر  العمالية اجلديدة،  للنقابات  املعنوية  ال�سخ�سية  التنفيذية احلق يف منح  ال�سلطة  الذي منح  الأردين 

يتطلب من ال�سلطتني التنفيذية والت�سريعية التدخل والنحياز ملبداأ ال�سرعية بتعديل اأحكام قانون العمل مبا ين�سجم 

مع الد�ستور الأردين والتفاقيات الدولية.

النقابات املهنية81 :

تعد النقابات املهنية من اأهم املوؤ�س�سات الوطنية التي تن�سوي حتتها كافة القطاعات املهنية، وهي بيوت خربة لها 

دور اأ�سا�سي يف تقدمي الدعم ملنت�سبيها مبوجب قوانينها واأنظمتها و�سمان حقوقهم. ويتم ان�ساء النقابات املهنية 

مبوجب قانون خا�س، والإ�سكالية الأ�سا�سية يف هذا امل�سلك ل تقت�سر على خمالفة املعايري الدولية فح�سب، واإمنا 

ترتبط بالواقع العملي يف �َسّن الت�سريعات؛ فاإ�سدار مثل هذه الت�سريعات يتّم جت�سيًدا لالإرادة احلكومّية ابتداًء من 

تقدمي م�سّودة م�سروع القانون. وعليه، ل جند يف هذا الّنطاق اإعماًل لن�ّس املاّدة )95 / 1( من الد�ستور الأردين 

التي اأتاحت لع�سرة اأع�ساء من اأيٍّ من جمل�سي العيان والنواب اقرتاح القوانني82.

 
79  - لالطالع على ك�سف النقابات العمالية ال�سبع ع�سرة، وك�سف نقابات اأ�سحاب العمل التي و�سل عددها بعد املوافقة على تاأ�سي�س النقابة العامة لتجار الألعاب الى 52 

 .http://www.mol.gov.jo :نقابة. انظر رابط وزارة العمل التايل
80- تن�س املادة 16/2 من الد�ستور الأردين على: لالأردنيني حق تاأليف اجلمعيات والأحزاب ال�سيا�سية على اأن تكون غايتها م�سروعة وو�سائلها �سلمية وذات نظم ل تخالف 

اأحكام الد�ستور. كما ن�ست املادة 23/ 2/و:  حتمي الدولة العمل وت�سع له ت�سريًعا يقوم على املبادئ الآتية: )و( تنظيم نقابي حر �سمن حدود القانون.
81  - النقابات املهنية من اأكرب موؤ�س�سات املجتمع املدين وت�سم 13 نقابة مهنية من�ساأة مبوجب قانون �سادر عن ال�سلطة الت�سريعية.

82 - املادة )95/ 1( من الد�ستور الردين: يجوز لع�سرة اأو اكرث من اع�ساء اأي من جمل�سي العيان والنواب اأن يقرتحوا القوانني ويحال كل اقرتاح على اللجنة املخت�سة يف 

املجل�س لإبداء الراأي فاإذا راأى املجل�س قبول القرتاح اأحاله على احلكومة لو�سعه يف �سيغة م�سروع قانون وتقدميه للمجل�س يف الدورة نف�سها اأو يف الدورة التي تليها. 
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ما  بهذا اخل�سو�س على  التاأكيد  املركز  املهنية ويجدد  النقابات  قوانني  اأي تطورات على  2019م  ي�سهد عام  مل 
ن�ست عليه املواثيق الدولية حلقوق الن�سان ل �سيما الإعالن العاملي حلقوق الن�سان والعهدين الدوليني والتفاقيات 

ال�سادرة عن منظمة العمل الدولية التي اأر�ست مفهوم احلريات النقابية من عدة جوانب:

 عدم جواز تقييد حق تكوين النقابات على اأن�سطة اأو مهن حمددة .  -

عدم جواز حتديد حق العاملني يف مهنة ما يف تكوين نقابة واحدة على م�ستوى املهنة اأو ال�سناعة . -

 عدم جواز فر�س الوحدة النقابية بت�سريع، اأو اإجبار الأع�ساء على النت�ساب اإلى النقابة ليتمكن �ساحب املهنة  -
من مزاولتها.

نظام  وتعديالت  الفنية  العالوة  مقرتحات  لبحث  الوزراء  رئي�س  مع  النقباء  جمل�س  لقاء  2019م  عام  �سهد  كما 
اخلدمة املدنية لأع�ساء النقابات املهنية العاملني يف القطاع العام، وقد مت التوافق على البنود العري�سة املتعلقة 
بالتعيينات وامل�سارين الوظيفي املهني والداري وتعليمات العالوات الفنية عرب ربطها بالدرجات. وا�ستمر يف عام 
2019م تردي الأو�ساع املالية لعدد من �سناديق النقابات كنقابة الأطباء وال�سحفيني لي�سهد عام 2019م اإقرار 

الهيئة العامة لنقابة ال�سحفيني بتاريخ 28 /4/ 2019م اإلغاء �سندوق التقاعد83 لأنه وبح�سب نقيب ال�سحفيني 
»غري جمد ول م�ستقبل له وهناك خطورة من ا�ستمراره«. يف حني �سهد عام 2019م اإ�سدار قرار من جمل�س نقابة 
2020م، وبهذا ال�سدد ر�سد  املحامني الردنيني يعفي مبقت�ساه املحامي املزاول من دفع ر�سوم ال�سرتاك لعام 
املركز احتجاجات لعدد من املحامني املتدربني على ر�سوم ال�سرتاك املطلوبة منهم والبالغة )376( دينارا كونهم 

ل يعملون ول يوجد لهم دخل ثابت، وطالبوا بالنظر بتخفي�س قيمة ر�سوم ا�سرتاك النقابة املطلوبة منهم.

م�شاركة املراأة يف النقابات العمالية واملهنية :

اإذ ل تتعدى م�ساركتها  النقابات املهنية؛  يالحظ �سعف متثيل املراأة يف مواقع �سنع القرار والهيئات الدارية يف 
ال�سحفيني،  نقابات  من  كل  يف  احلال  هو  كما  فقط  �سيدتني  الى  �سيدة  بني  املهنية  النقابات  جمال�س  بع�س  يف 
املراأة يف جمال�سها كما هو احلال يف نقابة  النقابات الخرى من متثيل  الزراعيني، والطباء. وتخلو  واملهند�سني 
الفنانني واملعلمني واملهند�سني واملحامني؛ اإذ تبلغ ن�سبة م�ساركة املراأة يف املجال�س النقابية املنتخبة للنقابات املهنية 
)9.7 %(84 على الرغم من ارتفاع ن�سبة التحاق الن�ساء يف النقابات كنقابة املمر�سني واملمر�سات ونقابة املعلمني. 
اأما عن م�ساركة املراأة يف النقابات العمالية فال يوجد اأي �سيدة �سمن اأع�ساء الهيئة الإدارية لحتاد نقابات العمال، 

83  - انظر نظام رقم )143( ل�سنة 2019 - نظام اإلغاء نظام التقاعد لأع�ساء نقابة ال�سحفيني على موقع اجلريدة الر�سمية رقم )5599( تاريخ  1 /10/ 2019م.

84  - يبلغ عدد الن�ساء يف املجال�س النقابية املنتخبة للنقابات املهنية الثالث ع�سرة )14( �سيدة من اأ�سل )144( ع�سوا.
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وتبلغ ن�سبة م�ساركتها يف الهيئات الدارية للنقابات ال�سبع ع�سرة )13.1 %( من جممل اأع�ساء الهيئات الدارية، 
وتبلغ ن�سبة الن�ساء يف جميع الهيئات العامة للنقابات ال�سبع ع�سرة )11.0 %( من جممل اأع�سائها85. ويرى املركز 

الوطني اأن من ا�سباب �سعف م�ساركة املراأة يف مواقع �سنع القرارات يف النقابات لعدة اأ�سباب منها: 
  م�سوؤوليات املراأة العائلية، وعدم وجود اأماكن لرعاية الطفال يف النقابات .11
  بع�س املوروثات الجتماعية والثقافية .21
 عدم وجود مقعد خم�س�س للن�ساء يف الهيئات الدارية )الكوتا( وغريها من الأ�سباب. ويرى املركز انه ولتعزيز 31

م�ساركة املراأة يف العمل النقابي يجب العمل على:
 تنفيد برامج توعوية للن�ساء يف مواقع العمل لزيادة وعيهن باأهمية النخراط وامل�ساركة يف العمل النقابي . -
 توفري برامج لتاأهيل وتطوير قدرات املراأة يف العمل النقابي ومراكز �سنع القرار .  -
تنظيم دورات تثقيفية للنقابيات يف اإدارة احلمالت النتخابية والت�سال والتوا�سل.... الخ.   -

انتخابات جمال�س الّنقابات:

�سهد عام 2019م انتخاب جمال�س جديدة للّنقابات املهنّية لختيار النقيب واأع�ساء جمل�س النقابة. على النحو 
الآتي:

وبتاريخ 11  ،%  77.6 اململكة  م�ستوى  على  القرتاع  ن�سبة  بلغت  وقد  19/3/2019م،  بتاريخ  املعلمني86  نقابة   
%. ومن   100 القرتاع  ن�سبة  بلغت  وقد  النقابة  النقيب وجمل�س  انتخابات لختيار  اأجريت  13/4/2019م 

من  عدد  له  وكان  املركزية  الهيئة  انتخابات  راقب  الن�سان  حلقوق  الوطني  املركز  فريق  اأن  بالذكر  اجلدير 
املالحظات، منها:

 عدم اللتزام بفتح �سناديق القرتاع يف الوقت املُحّدد . -
 ا�ستمرار مظاهر الّدعاية النتخابّية داخل عدد من مراكز القرتاع  . -
الكتظاظ يف بع�س املراكز .  -
 عدم توفري الّت�سهيالت الالزمة للّناخبني من ذوي الإعاقة . -
 تواجد اأفراد الأمن العام داخل بع�س قاعات القرتاع.  -

85  - يبلغ عدد الن�ساء يف الهيئات الدارية للنقابات العمالية ال�سبع ع�سرة )21( �سيدة من اأ�سل )153( ع�سوا.

86  - عدد املعلمني الذين يحق لهم النتخاب بلغ 80 األًفا و33 معلًما ومعلمة، ينتخبون: 104 مر�سحني على املقاعد الفردية و34 قائمة على م�ستوى اململكة، موزعني على 308 

�سناديق يف املحافظات.
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 انتخابات نقابة الأطباء التي اأجريت بتاريخ 19 /4/ 2019م ، وقد بلغت ن�سبة القرتاع 42 % حيث بلغ عدد 21
املقرتعني )5300( مقرتع من اأ�سل )12450(  طبيًبا/ طبيبـة ممن يحق لهم القرتاع .  ومن اجلدير بالذكر 

اأن فريق املركز الوطني حلقوق الن�سان راقب انتخابات النقابة وكان له عدد من املالحظات، منها: 

عدم مراعاة �سّرية القرتاع حيث �سجلت حالت ت�سوير لورقة القرتاع من قبل بع�س الناخبني، وتواجد  -
اكرث من ناخب يف املكان املخ�س�س لالقرتاع . 

 الك�سوفات غري منظمة ما ت�سبب بحدوث الفو�سى والزدحام داخل مراكز القرتاع يف اغلب الوقات . -

 عدم الك�سف عن هوية املراأة املنقبة . -

 ا�ستغالل الطفال يف الدعاية النتخابية. -

 انتخابات نقابة اأطباء ال�سنان التي اأجريت بتاريخ 28 /6/ 2019م ، وقد بلغت ن�سبة القرتاع 67 %، حيث 31
بلغ عدد املقرتعني )2348( مقرتعا من اأ�سل )3560( طبيبا/ طبيبة ممن يحق لهم القرتاع. ومن اجلدير 

بالذكر اأن فريق املركز الوطني حلقوق الن�سان راقب انتخابات النقابة وكان له عدد من املالحظات، منها:

عدم مراعاة �سّرية القرتاع يف بع�س احلالت حيث �سجلت حالت ت�سوير لورقة القرتاع من قبل بع�س  -
الناخبني، وتواجد اكرث من ناخب يف املكان املخ�س�س لالقرتاع .

ا�ستخدامها يف  - لالنتخابات  املنظمة  اللجنة  اعالن  للمقرتعني رغم  ال�سري  مادة احلرب  ا�ستخدام  عدم 
وقت �سابق قبل النتخابات .

 وجود اطفال داخل مركز القرتاع . -

 الفو�سى داخل مركز القرتاع الرئي�سي يف العا�سمة عمان يف كثري من الأحيان.  -

امل�ستقلة  الهيئة  تقوم  اأن  اأعاله  للنقابات  النتخابية  العملية  ملجريات  مراقبته  خالل  من  الوطني  املركز  ويرى 
اإدارة  واآليات  اأدوات  القادمة، نظرًا لمتالكها  النقابات املهنية يف دوراتها  انتخابات  لالنتخابات بالإ�سراف على 
�س. كما ويوؤكد املركز على ما اورده يف تقاريره ال�سابقة اأن الت�سريعات الوطنية  العملية النتخابّية ب�سكٍل متخ�سّ
املتعلقة بحرية النقابات العمالية واملهنية يف انتخاب جمال�س اإداراتها تن�سجم مع املعايري الدولية الناظمة حلرية 
دورها  تفعيل  وهيئاتها  النقابات  على جمال�س  يبقى  لكن  اإداراتها،  انتخاب جمال�س  املدين يف  املجتمع  موؤ�س�سات 
لإقناع منت�سبيها على ال�سعيدين املهني والجتماعي بامل�ساركة يف النتخابات واللتزام بدفع ال�سرتاكات ال�سنوية. 

اأّما على �سعيد الّنقابات العمالّية، فلم ي�سهد عام 2019م اأي انتخابات ملجال�سها. 
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املطالبة باإن�شاء نقابات جديدة:

كا�ستجابة  العموميني  للموظفني  النقابّي  العمل  ينّظم  قانون  لإ�سدار  مبادرة حكومّية  اأّية  2019م  عام  ي�سهد  مل 
ملطالب عدة فئات من موظفي القطاع العام، كما ا�ستمّرت يف عام 2019م املطالبات باإن�ساء عدد من الّنقابات، 
كان اأهّمها: نقابة للعاملني يف املهن الطبية امل�ساندة، نقابة لفنيي ال�سيادلة، نقابة لأئمة امل�ساجد، ونقابة لعمال 

الزراعة87.

اإلى رف�س ت�سجيل نقابة حتت ا�سم نقابة العاملني يف قطاع الت�سالت  وت�سري القيود الر�سمّية88 يف وزارة العمل 
1996م وتعديالته متثل العاملني يف  ب�سبب وجود نقابة قائمة وم�سجلة وفق اأحكام قانون العمل رقم )8( ل�سنة 
تعدد  العمل مينع  قانون  اأن  علًما  ؛  واملهن احلرة  العامة  للعاملني يف اخلدمات  العامة  النقابة  وهي  القطاع  نف�س 
النقابات يف نف�س القطاع. ويرى املركز اأن يف ذلك خمالفًة حلق الأفراد يف املبادرة مبمار�سة حقهم يف تاأ�سي�س 
اإجراء  الإ�سراع يف  الإن�سان  الوطنّي حلقوق  ياأمل املركز  لذا  العالقة.  الدولّية ذات  املعايري  النقابات املمنوحة يف 

التعديالت القانونّية ذات العالقة بحيث تزيل كافة القيود القانونّية التي حتد من حرية الّتعدد النقابّي. 
الحتجاجات النقابية :

الدفاع عن حقوق منت�سبيها ويف  انطلقت من دورها يف  التي  النقابية  2019م عددا من الحتجاجات  �سهد عام 
التوجيه والتوعية بخطط التنمية القت�سادية والجتماعية وال�سيا�سية، ومن اأهمها ما يلي:

 نفذت نقابة الطباء بتاريخ 19 /5/ 2019م، وقفة احتجاجية امام الباب الرئي�سي مل�ست�سفى المري حمزة؛ 11
ا لظاهرة العتداء على الطباء89. رف�سً

2019م، وقفة احتجاجية حا�سدة حتت 21  /10/  3  نفذ اأع�ساء الهيئة العامة لنقابة املعلمني يف عمان بتاريخ 
بالعتذار عما جرى يف وقفتهم  املهنية مطالبني احلكومة  النقابات  اأمام جممع  والإ�سرار«  »ال�سمود  عنوان 
الحتجاجية بتاريخ 5 /9/ 2019م وزيادة عالوتهم مبقدار 50 %. وقد �سارك يف الوقفة الحتجاجية نقابتا 

الأطباء واملهند�سني وعدد من املحامني. 

 نفذت الهيئة الدارية التح�سريية لنقابة الأئمة والعاملني يف امل�ساجد بتاريخ 4 /11 /2019م، وقفة احتجاجية 31
ل�سنة   )6( رقم  الد�ستورية  املحكمة  قرار  اإلى  ا�ستنادًا  النقابة  قانون  باإقرار  للمطالبة  الأوقاف؛  وزارة  اأمام 
نقابة خا�سة  ُين�سئوا  اأن  موؤ�س�سة حكومية  اأو  هيئة  اأو  دائرة  اأو  وزارة  اأية  للموظفني يف  اأجاز  الذي   ، 2013م 

87 - للمزيد من املعلومات حول املطالبة باإن�ساء نقابة للقطاع الزراعي انظر التقرير ال�سنوي اخلام�س ع�سر للمركز الوطني حلقوق الن�سان لعام 2018م ، )�س 85 (.

88  - كتاب ر�سمي من وزارة العمل بتاريخ  26 /1 /2020م.

https://www.ammonnews.net/article/459419 :89  - للمزيد من املعلومات انظر الرابط التايل
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بهم حتى واإن كانوا من املوظفني التابعني لنظام اخلدمة املدنية، وللمطالبة بعالوة 30 % التي اأقرها جمل�س 
الوزراء عام 2011م، وكذلك املطالبة مبنح جامعية لأبناء الأئمة والعاملني يف امل�ساجد اأ�سوة بباقي العاملني 

يف الوزارات الأخرى.90

 نفذت نقابة املمر�سني واملمر�سات والقابالت القانونيات بتاريخ 6 /11 /2019م، وقفة ت�سامنية امام جممع 41
ال�سبق(  املمر�سني  )نقيب  عقل  منري  وهم  زمالئهم  من  املعتقلني  عن  بالإفراج  للمطالبة  وذلك  النقابات؛ 

و�سلمان امل�ساعيد )ع�سو جمل�س نقابة املمر�سني الأ�سبق(91.

العتداء على الكوادر التعليمية والطبية :

ا�ستمرت يف عام 2019م ظاهرة العتداء على الكوادر الطبية والتعليمية التي باتت توؤرق وتهدد القطاعني ال�سحي 
والتعليمي، وقد بلغ عدد حالت العتداء البدين واللفظي خالل الأعوام 2016م- 2019م )162( حالة اعتداء 
منها )58( اعتداء وقعت خالل عام 2019م92، ومن اأ�سباب العتداء على الكوادر الطبية نق�س الكوادر الطبية 
وعدم تنا�سب عددها مع الأعداد املتزايدة من املر�سى، واإلزام بع�س هذه الكوادر على العمل ل�ساعات طويلة يتجاوز 
ما ي�سمح به قانون العمل. وقد جتاوزت العتداءات حد العتداء اللفظي الى العتداء اجل�سدي بال�سرب بالأيدي 
ابواب  وتك�سري  طبية  اأجهزة  من  العامة  املمتلكات  على  العتداء  وكذلك  الطبية  الكوادر  على  البي�ساء  وال�سلحة 
ونوافذ امل�ست�سفيات واملراكز ال�سحية. فيما بلغت حالت العتداء على املعلمني )120( حالة ح�سب نقابة املعلمني، 
والتي تعود لعدة اأ�سباب منها: خلل يف منظومة القيم التي ميتلكها بع�س الطلبة، عدم تنا�سب البيئة التعليمية يف 
املدار�س مع احتياجات الطلبة... وغريها من ال�سباب التي ت�ستوجب على وزارة الرتبية والتعليم ونقابة املعلمني 

درا�ستها والوقوف عليها حللها. ويعاود املركز التاأكيد على تو�سياته وهي: 

 اعادة النظر يف املادة )187( من قانون العقوبات كي تكون رادعة ملن يعتدي على الكوادر الطبية والتعليمية .11

بحكم 21 ال�سخ�سي  ا�سقاط حقه  الى  عليه  املعتدى  ا�سطر  العام يف حال  باحلق  املتعلقة  العقوبة  تخفيف   عدم 
العادات والتقاليد.

  �سرورة زيادة اأعداد الطباء واملمر�سني، ورفد امل�ست�سفيات بالأجهزة واملعدات الطبية الالزمة .31

http://labor-watch.net/ar/read-news/151450 :90 - للمزيد من املعلومات انظر الرابط التايل

/http://jnmc.jo/index.php/2019/11/06/3132 :91 - للمزيد من املعلومات انظر رابط النقابة

92 - ح�سب اح�سائيات وزارة ال�سحة لغاية نهاية �سهر ت�سرين الثاين 2019م.
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*التو�شيات: 

حلماية احلق يف تاأ�سي�س النقابات والن�سمام اإليها يوؤّكد املركز الوطني حلقوق الإن�سان على تو�سياته الواردة يف 
تقاريره ال�سنوية ال�سابقة، بالإ�سافة ملا يلي:

 اعادة النظر يف الت�سريعات العمالية املتعلقة بالتنظيم النقابي واملفاو�سة اجلماعية والتي مت ال�سارة اليها يف 11
منت التقرير مبا يتالءم مع املعاهدات والتفاقيات التي �سادق عليها الأردن مبا ي�سمن حق العمال يف املفاو�سة 

اجلماعية كون الن�سبة الكرب من العمال غري منت�سبني لنقابات تدافع عنهم.

الأعباء 21 بتخفيف  بدورها  والقيام  للدخل  املدرة  وال�ستثمارية  التنموية  امل�ساريع  املهنية يف  النقابات  انخراط   
القت�سادية والجتماعية ملنت�سبيها، وحتقيق م�ستويات معي�سية منا�سبة لهم. 

 متكني النقابات العمالية من اإجراء التعديالت الت�سريعية على قانون العمل الردين ومنها: 31

 تقلي�س مدة الدورة النقابية العمالية من )5( اأعوام اإلى )3( اأعوام ا�سوة بالنقابات املهنية . -

اإل بعد مرور دورة  -  عدم جواز الرت�سح ملن�سب رئي�س النقابة ملن �سغل هذا املن�سب خالل دورتني متتاليتني 
انتخابية جديدة على القل .

اليها يف منت  - ال�سارة  التي مت  العمالية  والتفاقيات  الد�ستور  مع  تتعار�س  التي  العمل  قانون  ن�سو�س  تعديل   
التقرير.

 تعديل قانون العمل ليتواءم مع اتفاقية منظمة العمل الدولية 190 اخلا�سة مبكافحة العنف والتحر�س.41

 العرتاف بالنقابات العمالية امل�ستقلة ومتكينها من فتح مقرات لها والجتماع وممار�سة حقها يف املفاو�سات 51
اجلماعية.

 لزيادة م�ساركة املراأة يف العمل النقابي: 61

اإما على  - الدارية  الهيئات  داخل  لتخ�سي�س مقاعد  واملهنية  العمالية  النقابات  النتخابية يف  النظمة  تعديل 
اأ�سا�س التمثيل الن�سبي اأو الكوتا . 

توفري برامج لتاأهيل وتطوير قدرات املراأة يف العمل النقابي .  -

تثقيف املراأة بالعمل النقابي واإ�سراك الرجل بكافة الدورات التي تخ�س املراأة لدعمها وزيادة م�ساركتها.  -
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9 - احلق يف تاأ�شي�س اجلمعيات والن�شمام اليها

اأوًل: الت�شريعات 

لالأردنيني   ..« اأن  املادة )16( منه على  بن�س  اإليها  والن�سمام  بتاأ�سي�س اجلمعيات  الأردين احلق  الد�ستور  كفل 
تخالف  ل  نظم  وذات  �سليمة  وو�سائلها  م�سروعة  غايتها  تكون  اأن  على  ال�سيا�سية  حق تاأليف اجلمعيات والأحزاب 
احلقوق  جوهر  يف  يوؤثر  قانون  اأّي  اإ�سدار  جواز  عدم  على  الد�ستور  من   )128( املادة  وا�سارت  اأحكام الد�ستور« 
الأفراد  حّق  على  الإن�سان  حلقوق  والعربّية  والإقليمية  الدولّية  املواثيق  من  العديد  ن�ست  كما  مبوجبه،  املكفولة 

بتاأ�سي�س اجلمعّيات والن�سمام اإليها93. 

مل ي�سهدعام 2019م اأي تعديل على الت�سريعات الناظمة لعمل اجلمعيات94. ويدعو املركز الى مراجعتها كحزمة 
الإرهاب  ومتويل  والتطرف  الموال  غ�سل  مثل  اجلمعيات  بقطاع  تتعلق  جديدة  م�ستجدات  ظهور  ظل  يف  واحدة  
اجلمعيات  قطاع  نزاهة   على  للحفاظ  القوانني  ن�سو�س  بع�س  على  ت�سريعية  تعديالت  اجراء   تقت�سي  والف�ساد 

وحمايته من ال�ستغالل يف جرميتي غ�سل الموال ومتويل الإرهاب.95 

  ومن منطلق تعزيز احلوار بني اجلهات الر�سمية وغري الر�سمية مبراجعة القوانني الناظمة لعمل موؤ�س�سات املجتمع 
املدين فقد �سهد عام 2019م عقد عدد من اللقاءات واحلورات بني  �سجل اجلمعيات وبع�س من منظمات املجتمع 
نهاية عام                الإف�ساح عنها حتى  يتم  اللقاءات مل  تلك  نتائج  اأَن  اإل  قانون اجلمعيات  العالقة ملراجعة  املدين ذات 

2019 م.

93  - ا�سارت الى ذلك  املادة 20 من الإعالن العاملي حلقوق الن�سان: 

• لكل �سخ�س احلق يف حرية ال�سرتاك يف اجلمعيات واجلماعات ال�سلمية .	
• ل يجوز ارغام اأحد على الن�سمام الى جمعية ما. وكذلك املادة 22 من العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية كفلت حق الفرد يف حرية تكوين اجلمعيات 	

مع اآخرين، مبا يف ذلك حق اإن�ساء النقابات والن�سمام اليها من اأجل حماية م�ساحله.  وورد يف املادة )8( من العهد الدويل اخلا�س باحلقوق القت�سادية والثقافية 
تعهد الدول الأطراف يف العهد بكفالة حق كل �سخ�س يف تكوين النقابات بال�سرتاك مع اآخرين والن�سمام اإلى النقابة التي يختارها، دومنا قيد �سوى قواعد املنظمة 
املعنية، على ق�سد تعزيز م�ساحله القت�سادية والجتماعية وحمايتها…؛ اأما املادة 11 من التفاقية الأوروبية حلماية حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية )1953( 
فقد كفلت حق حرية التجمع ال�سلمي وحرية اجلمعيات، مبا فيه حق تاأ�سي�س والنت�ساب الى النقابات من اأجل حماية م�سالح خا�سة. واملادة 16 من التفاقية الأمريكية 
اأيديولوجية، دينية، �سيا�سية، اقت�سادية، عمالية، اجتماعية،  اأهداف  اآخرين لتحقيق  تاأ�سي�س اجلمعيات مع  حلقوق الإن�سان )1978( كفلت حق كل �سخ�س بحرية 
ريا�سية اأو غريها. واملادة )7( من التفاقية الدولية ملناه�سة جميع ا�سكال التمييز �سد املراأة، واملادة )10( من امليثاق الفريفي حلقوق الن�سان. وامليثاق العربي 

حلقوق الن�سان يف املادة  )28(. 
94 - وت�سمل تلك  القوانني؛ قانون رعاية الثقافة رقم )36( ل�سنة 2006 وقانون الزراعة رقم )13( ل�سنة 2015 وتعديالته، وقانون حماية البيئة رقم )6( ل�سنة 2017م 

وقانون مراقبة ال�سركات  رقم )33( ل�سنة 1977م ،  قانون وزارة ال�سوؤون الجتماعية  والعمل رقم )14(  ل�سنة 1956م  نظام جمع التربعات للوجوه اخلريية رقم )1( 
ل�سنة 1907م..

www.nchr.org.jo  95 - ملزيد من الطالع انظر  تقارير املركز ال�سنوية خالل الفرتة )2008 - 2018( املن�سورة على موقعه الإلكرتوين
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ثانيًا: ال�شيا�شات:

وغري  احلكومية  املوؤ�س�سات  بني  الت�ساركية  العالقة  تنظم  التي  الجراءات  من  عدد  اإطالق  2019م،  عام  �سهد 
احلكومية؛ حيث ر�سد املركز الوطني اعالن وزارة التخطيط والتعاون الدويل عزمها ان�ساء من�سة وقاعدة بيانات 
العالقة  الأطراف ذات  التعاون بني جميع  تعزيز  بال�سراف عليها بهدف  تقوم هي  التي  املجتمع املدين  ملنظمات 
وتفعيل ال�سراكة والتوا�سل بني املوؤ�س�سات والوزرات احلكومية ومنظمات املجتمع املدين ذات العالقة، اإ�سافة الى 
العمل على زيادة الت�سبيك فيما بينها لتحقيق الأهداف الوطنية و�سمان عدم التعار�س والت�سارب والتكرار يف عمل 
هذه املنظمات96. وقد مت التوا�سل مع وزارة التخطيط والتعاون الدويل والتي بينت ان العمل ل يزال جاريا على 

ا�ستحداث تلك املن�سة التي مل تن�سر  تفا�سيلها بعد على موقع الوزارة  امل�سار اليها اأعاله.

عن  الأبعد  هي  الوزرات  بع�س  اأن  يالحظ  انه  ال  الطار  هذا  يف  احلكومية  اجلهود  بكافة  الوطني  املركز  يرحب 
الإ�سراف على عمل اجلمعيات المر الذي اثر على نوعية اجلمعيات امل�سجلة وتزايد عددها وحدوث الزداوجية 

والتكرار يف اهداف اجلمعيات وغاياتها وخدماتها.

 واإلى حني الأخذ بتو�سية املركز املت�سمنة العمل على �سرورة توحيد مرجعيات عمل اجلمعيات حتت مظلة واحدة 
ادارة  ك�سجل   - ومتابعتها  والتمويل  ومراقبة  وال�سراف  واحلل  الت�سجيل  بيانات  لديها  ويكون  اخت�سا�س  ذات 
اجلمعيات بهدف منع التداخل يف الخت�سا�س ولتعزيز العمل على مراقبة تطبيق مبادئ احلاكمية الر�سيدة يف 
عمل اجلمعيات والتي اثبتت الدرا�سات انها ما زالت ت�سهد �سعفًا بالتطبيق97 ؛ يو�سي املركز بهذا املجال ب�سرورة 
قيام كافة الوزرات التي ت�سرف يف عملها على منظمات املجتمع املدين وحتديث وتطوير قواعد البيانات امل�سرفة 
عليها لتفعيل ال�سراكات بني الطراف بهدف احل�سول على املعلومات الح�سائية والرقمية التي تعترب موؤ�سرات 
قيا�س نوعية وكمية ي�ستفاد منها عند اإعداد الدرا�سات والأبحاث مبا فيها التقارير املقدمة الى اللجان التعاهدية 
امل�ستدامة  التنمية  اهداف  اإنفاذ  ملدى  الطوعي  والتقرير  ال�سامل  الدوري  ال�ستعرا�س  وتقرير  التعاهدية،  وغري 

امتثاًل لتطبيق اخلطة الوطنية الرابعة ملبادرة �سراكة احلكومات ال�سفافة 2018م- 2020م.

 من جانب اآخر ر�سد املركز قيام جمل�س النواب باإن�ساء مديرية حقوق الن�سان التي ت�سم ثالثة اق�سام احدها معني  
مبوؤ�س�سات املجتمع املدين والآخران ُيعنيان بحقوق املراأة و�سوؤون الحزاب وذلك لتعزيز قنوات احلوار بني جمل�س 

النواب ومنظمات املجتمع املدين ذات العالقة. 

https://www.mop.gov.jo/DetailsPage/NewsDetails.aspx?NewsID=1279 96  - املوقع الإلكرتوين  لوزارة التخطيط والتعاون  الدويل

. www.nchr.org.jo97  - ميكن الطالع على نتائج الدرا�سة التي اجرها املركز  الوطني حلقوق الإن�سان عام 2018 واملن�سورة على موقعه االلكتروني
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 كما اأُطلقت يف عام 2019م، اخلطة الوطنية الرابعة ملبادرة �سراكة احلكومات ال�سفافة 2018م- 2020م، التي 
ت�سمنت جمموعة من اللتزامات يف جمالت تعزيز الت�ساركية واحلوار بني القطاع العام وموؤ�س�سات املجتمع املدين 
وتعزيز تطبيق البيانات احلكومية املفتوحة وتعزيز احلوار الوطني بني كافة الطراف وتوحيد وتطوير اآليات ا�ستقبال 
ال�سكاوى املتعلقة بانتهاكات حقوق الن�سان، بالإ�سافة الى تطبيق مبادئ احلاكمية الر�سيدة لعمل موؤ�س�سات املجتمع 

املدين والعمل على ماأ�س�سة اجراءات اإنفاذ قانون حق احل�سول على املعلومات98.

 
ثانيًا: ت�شكيل اجلمعّيات: 

 بلغ املجموع الكلي لعدد اجلمعيات امل�سجلة لعام 2019 م )6497( منها )483( جمعية �سجلت عام 2019م، 
تقوم 14 وزارة بالإ�سراف على اجلمعيات، فيما بلغ عدد اجلمعيات التي مت حلها يف عام 2019م )171( جمعية.

 ي�سجل املركز يف هذا الطار تعدد اجلهات احلكومية املخت�سة مبتابعة اجلمعيات والإ�سراف عليها وغياب التن�سيق  
الوزرات  قبل  من  والتقييم  املتابعة  عمليات  �سعف  الى  ا�سافة  القطاع  على  �سلبًا  انعك�س  الذي  المر  بينها  فيما 
املخت�سة  لعدم وجود وحدات اإدارية متخ�س�سة يف بع�س الوزارات المر الذي اأثر على عمليات متابعة اجلمعيات 

من النواحي الإدارية ومتابعة امل�ساريع املمولة من م�سدر دويل. 

اأموال  �سمنها جمع  من  متعددة  اأن�سطة  التي متار�س  املبادرات  من  العديد  املركز ظهور  ي�سجل  اآخر  من جانب   
وتربعات ال انه لحظ غياب تنظيم ت�سجيل تلك املبادرات التطوعية يف ظل غياب اطار قانوين ينظمها.

ثالثًا: متويل اجلمعّيات

بعمل  الجنبي اجلديدة اخلا�سة  التمويل  اآلية  اإطالق  �سهد  فقد  2019م  عام  املحرز خالل  التقدم  �سعيد   على 
منظمات املجتمع املدين والتي مُتثل خمرجات امل�ساورات التي ُعقدت بني �سجل اجلمعيات ودائرة مراقبة ال�سركات 

والعديد من منظمات املجتمع املدين حيث ورد بتلك الآلية ما يلي: 

ت�سكيل جلنة التمويل الأجنبي برئا�سة امني عام �سجل اجلمعيات وع�سوية اجلهات املخت�سة، لت�سريع الجراءات 11
املتعلقة باملوافقة على التمويل وحتديدها بـ )30( يوما من تاريخ ا�ستالم الطلب، واأن تعمل على درا�سة امل�ساريع 

و�سمان عدم ازدواجيتها.

www.mop.gov.jo .98  - ملزيد من التفا�سيل  ميكن ال�ستزادة  حول هذا املو�سوع  من خالل املوقع اللكرتوين لوزارة التخطيط والتعاون الدويل
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 حددت الآلية اجلديدة )20( يومًا للجنة، لدرا�سة طلب التمويل، بعد ذلك يرفع الطلب ملجل�س الوزراء، ليوؤخذ 21
قرار به خالل )10( اأيام من رفعه، ويف حال عدم �سدور قرار من املجل�س، يعترب ذلك موافقة حكما. كذلك 

ا�سارت اآلية التمويل الجنبي اجلديدة الى اآلية العرتا�س على قرار اللجنة99.

اآلية التمويل اجلديدة تخالف ن�س املادة )17( من قانون اجلمعيات النافذ والتي ن�ست : على  اأن  ويرى املركز 
».... ج- اذا رغبت اجلمعية باحل�سول على تربع او متويل من �سخ�س غري اردين، فعليها ا�سعار جمل�س الوزراء 
بذلك وعلى ان يبني ال�سعار م�سدر هذا التربع او التمويل ومقداره وطريقة ا�ستالمه والغاية التي �سينفق عليها واأي 
�سروط خا�سة به، ويف حال عدم �سدور قرار بالرف�ض عن جمل�ض الوزراء خالل مدة ثالثني يومًا من تاريخ ا�ستالمه 

ال�سعار، يعترب التربع او التمويل موافقًا عليه حكمًا«.

 وياأتي ذلك لالأ�سباب التي ما تزال العديد من موؤ�س�سات املجتمع تواجهها يف م�ساألة احل�سول على التمويل الأجنبي 
منها على �سبيل املثال ل احل�سر: 

 طول امد الجراءات البريوقراطية للح�سول على التمويل الواردة يف قانون اجلمعيات . -

 �سعف قدرة بع�س الوزارت على اإبداء الراأي الفني على وثيقة امل�سروع املقدمة من قبل موؤ�س�سة املجتمع  -
املدين المر الذي  ترتب عليه عدم  منح املوافقة .

 عدم وجود بيانات بطلبات املوافقة على التمويل التي مت رف�سها و�سبب رف�سها.  -

ويف املقابل من ذلك ر�سد املركز الوطني قيام احلكومة باإلغاء �سرط موافقتها امل�سبقة حل�سول فروع اجلمعيات 
الأجنبية على متويل من اجلمعية الأم والعمل على اإخ�ساع فروع اجلمعيات الجنبية كافة لأحكام املادة )17( من 
قانون اجلمعيات، كون الن�س املذكور يف املادة املذكورة جاء �سريحا، وياأتي ذلك يف اإطار مكافحة غ�سل الأموال 
يبلغ )201(  اململكة  امل�سجلة يف  الجنبية  فروع اجلمعيات  باأن عدد  علمًا  قطاع اجلمعيات،  الإرهاب يف  ومتويل 
موزعة على النحو التايل: )192( فرعا يف حمافظة العا�سمة، )2( يف حمافظة العقبة، )2( يف حمافظة املفرق، 

)2( يف حمافظة الزرقاء، و )3( فروع  موزعة على كل من حمافظة ماأدبا واربد والبلقاء100.

99  - لال�ستزادة ميكن الطالع على  وثيقة التمويل الجنبي املن�سورة على املوقع الإلكرتوين ل�سجل اجلمعيات.

100  - اح�سائيات �سجل اجلمعيات لعام 2019م .
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املمار�شات: 

 مل يتلق املركز الوطني حلقوق الن�سان خالل عام 2019م اأي �سكوى من قبل اي من منظمات املجتمع املدين 11
ت�سري الى حرمانها من التمتع  باحلق يف تاأ�سي�س وت�سكيل اجلمعيات وحرمانها من احل�سول على التمويل.

 فيما يتعلق  مب�ساألة قيام بع�س احلكام الداريني مبنع تنفيذ فعاليات ينظمها بع�س من منظمات املجتمع املدين   21
والتي مت التطرق لها يف تقارير املركز ال�سابقة، مل ير�سد املركز يف عام 2019م اأي طعن تقدمت به اأي من 

موؤ�س�سات  املجتمع املدين اإلى املحكمة الإدارية للطعن بقرارات املنع.

بعنوان 31 الأردنية،  اجلامعة  يف  ال�سرتاتيجية  الدرا�سات  مركز  بها  قام  التي  الدرا�سات  احدى  نتائج  اظهرت   
»تدعيم موؤ�س�سات املجتمع املدين يف الأردن من اأجل زيادة التاأثري يف عمليات التغري الدميقراطي«101 ما يلي:

ب�سبب  - اإن�ساء حتالفات  لتوحيد اجلهود من خالل  تواجه عقبات خمتلفة  املجتمع املدين  بع�س منظمات 
عوامل مثل: التناف�س اأو الروابط ال�سخ�سية التي حتكم عالقاتها؛ 51 % من املنظمات يف الدرا�سة معرتف 
بها قامت ببناء بع�س التحالفات املدنية مع املنظمات الأخرى، يف حني اأن 49 % من هذه املنظمات مل 

تفعل ذلك من قبل.

والعملية  - القرار  �سنع  عملية  على  للتاأثري  املدين  املجتمع  منظمات  ت�ستخدمها  التي  بالآليات  يتعلق  فيما 
الدميقراطية يف الأردن، بينت الدرا�سة »اأن هناك عدًدا حمدوًدا من املنظمات التي تلعب دور مراقبة اأداء 
احلكومة اأو الربملان اأو العمليات النتخابية«. واأ�سافت على �سبيل املثال، »ووفًقا لالأرقام التي مت احل�سول 
عليها، مل ي�سارك 62 % من منظمات املجتمع املدين من قبل يف الأن�سطة املتعلقة بالنتخابات البلدية اأو 

الربملانية، بينما �سارك 38 % يف هذه الأحداث«.

 بالن�سبة للعقبات التي تواجه املنظمات اأثناء تاأدية مهامها، اأ�سارت الدرا�سة اإلى »اأن ثلثي املنظمات ل تواجه 41
�سعوبات يف احل�سول على املوافقات الالزمة لتنظيم وتنفيذ اأن�سطتها بينما اأفاد 7 % باأنها تواجه �سعوبات 

كبرية، و14 % تواجه �سعوبات متو�سطة«.

101  - ي�سار الى ان الدرا�سة ت�سمنت جمع معلومات من 443 من منظمات املجتمع املدين الأردنية، تهدف اإلى تعميق دور املجتمع املدين يف امل�ساهمة يف العملية الدميقراطية، 

ودعم عملية الإ�سالح يف الأردن نحو توطيد الدميقراطية، وتعزيز دمج ال�سيا�سات الوطنية وعمليات �سنع القرار. 
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 فيما يخ�س احتياجات املنظمات لتمكينها من حتقيق اأهدافها واأن�سطتها، اأو�سحت الدرا�سة »اأن 48 % اأفادت 51
باأنها بحاجة اإلى دعم مايل، بينما قالت 24 % اإنها بحاجة اإلى م�ساعدة يف الو�سول اإلى داعميها، و12 % 
بحاجة اإلى تدريب وتاأهيل كوادرها«  .وتابعت الدرا�سة »اإن اأغلبية ممثلي املنظمات يف املنطقة الو�سطى اأفادوا 
باأنهم بحاجة اإلى دعم مايل لتمكينهم من حتقيق اأهدافهم والقيام باأن�سطتهم اأكرث من املنظمات يف املناطق 
اأكرب لتدريب وتاأهيل كوادرهم اخلا�سة يف املنطقة  اأكد ممثلو املنظمات حاجتهم  ال�سمالية واجلنوبية، فيما 

اجلنوبية« .

*التو�شيات :

يوؤكد املركز على ما ورد يف تقاريره ال�سنوية ال�سابقة من تو�سيات تتعلق بالأعمال الكاملة لهذا احلق وي�سيف ما 
يلي: 

 وجود عدد كبري من املوؤ�س�سات ذات ال�سفة غري الربحية م�سجلة ك�سركات غري ربحية لدى م�سجل ال�سركات 11
بوزارة ال�سناعة والتجارة، وهي معفاة من ال�سرائب والر�سوم يف كثري من اأعمالها، ول تدفع ال�سرائب والر�سوم 
املختلفة، وتقوم باأن�سطة اجلمعيات وهذا يبني التداخل والت�سارب يف الو�سف والخت�سا�س والتبعية، فاأ�سل 

هذه املوؤ�س�سات ان كانت غري ربحية اأن تتبع �سجل اجلمعيات بوزارة الخت�سا�س.

  تنظيم ت�سجيل املبادرات التطوعية داخل املجتمع الردين من خالل �سن نظام قانوين ينظم ادارتها ومتابعتها 21
والإ�سراف عليها. 

 �سعف املتابعة والرقابة على عمل بع�س اجلمعيات التي تقوم مبمار�سة ن�ساطات خمتلفة خارجة عن الخت�سا�س 31
الواردة باأهدافها، واخت�سا�سها املحدد عند تاأ�سي�سها، وخمالفة لأهدافها ل �سيما بعد ح�سولها على التمويل.

على 41 ال�ستدامة مب�ساألة احل�سول  وارتباط  املدين  املجتمع  بع�ض منظمات  ون�ساط  ال�ستدامة يف عمل   غياب 
التمويل من عدمه، اإذ ي�سجل املركز غياب اأن�سطة بع�س موؤ�س�سات املجتمع املدين منذ عام او ما يزيد ما كان 

له الأثر يف  تو�سيع  فجوة الثقة يف عمل تلك املنظمات. 

 على الرغم من فتح قنوات احلوار بني اجلهات الر�سمية ومنظمات املجتمع املدين ذات العالقة املعنية بحماية 51
وتعزيز حقوق الن�سان، ال ان املركز مل ير�سد اأي اإجناز موؤ�س�سي حمقق من قبل موؤ�س�سات املجتمع يف متابعة 
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منظمات  دور  وتفعيل  بتعزيز  واملتعلقة  ال�سنوي  تقريره  يف  ال�سادرة  التو�سيات  تنفيذ  يف  امل�ساهمة  او  اإنفاذ 
املجتمع املدين وتطبيق مبادئ احلاكمية الر�سيدة  التي توؤطر العالقة بني اجلهات احلكومية ومنظمات املجتمع 

املدين102.  

 جتنب الزدواجية والتكرار بتنظيم الأن�سطة التوعوية والتثقيفية التي تنفذها بع�س موؤ�س�سات املجتمع املدين 61
وتقدمي موؤ�سرات قيا�س اثر تلك الن�سطة على املجتمع من وجهة نظر امل�ستفيدين وموؤ�س�سات ملجتمع املدين.  

 تعديل قانون اجلمعيات رقم 51 ل�سنة 2008م الناظم لهذا احلق مبا يتالءم مع املعايري الدولية امل�سادق عليها 71
من خالل الت�ساور مع  جميع الطراف ذات العالقة .  

 العمل على تطبيق مبادئ احلاكمية الر�سيدة يف عمل بع�س منظمات املجتمع املدين. 81

 تطبيق موؤ�سرات حقوق الن�سان يف عمل منظمات املجتمع املدين ون�سر التقارير على املوقع اللكرتوين لتلك 91
املنظمات. 

102 - يذكر ان املبادئ التي توؤطر العالقة بني املجتمع املدين واجلهات احلكومية تقوم على ما يلي :

امل�ساركة 	•
 عدم  التمييز، ال�سفافية وامل�ساءلة، احلاكمية  الر�سيدة ...(  ملزيد من التفا�سيل انظر  دليل املدافعني عن حقوق  الن�سان. 	•



9899

ثانيا : احلقوق القت�شادية والجتماعية والثقافية
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1 - احلق يف التنمية 

يعترب هذا احلق من اأهم احلقوق التي يكفل احرتامها كرامة الن�سان وحقه يف العدل وامل�ساواة كونه يتناول الق�سايا 
العامة والهيكلية والأ�سباب اجلذرية للفقر وعدم امل�ساواة، فاإعماله ي�ساهم باحلد من املمار�سات التمييزية والتوزيع 
غري العادل للرثوة ومكت�سبات التنمية واحلد من انتهاكات حقوق الن�سان، وعدم ترك اأي �سخ�س يتخلف عن الركب، 
اإذ توفرت الإرادة احلقيقية واجلادة لالإ�سالح، ومت بناء اخلطط وال�سيا�سات والربامج على ا�سا�س احلقوق، الذي 
من �ساأنه ان ي�ساعد يف تعزيز اإعمال هذا احلق، وحت�سني رفاه كل فرد من اأفراد املجتمع، من خالل  م�ساركة كل 
فرد منهم خا�سة اكرثهم تهمي�سا يف �سنع القرارات اجلوهرية ور�سم ال�سيا�سات وعدم اعتبار غالبيتهم جمرد 

اأدوات ميكن ا�ستغاللها لتحقيق مزيد من الرثاء لنخب حمدودة.

الأبعاد التنموية الوطنية:  

لقد �سهد الأردن ظروفا �سعبة ودقيقة يف عام 2019م ، اثرت على  حالة حقوق الإن�سان ب�سكل عام واحلق يف 
التنمية  ب�سكل خا�ض، فهنالك حالة من القلق والإحباط ت�سيطر على النا�ض  يف امل�سهد العام، واحلالة العامة 
تعدد  بدليل  والدولة،  املواطن  بني  الفجوة  ما عمق   ، الى مرحلة حرجة  واجتماعيا  واقت�ساديا  �سيا�سيا  و�سلت 
الفعاليات املقامة من قبل املواطنني خالل عام 2019م، اإذ �سهدت ال�ساحة الردنية نحو )4207( فعاليات ما 
بني حركة اعت�سام واحتجاج  وم�سرية، وتوقف عن العمل، ومهرجان خطابي، ون�ساط حزبي وجتمع103 ، ومن ابرز 
�سعارتها املطالبة بتح�سني الو�ساع املعي�سية للمواطنني ورفع الجور والإفراج عن معتقلي الراأي، ورف�س التطبيع 
مع الكيان ال�سرائيلي، ما دفع احلكومة الى  زيادة العتماد على املقاربات الأمنية ب�سكل ملفت للنظر للتعامل مع 
املواطنني اثناء هذه الفعاليات ل �سيما احتجاجات املعلمني التي ا�ستمرت ما يقارب ال�سهر لت�سكل املحطة الأبرز 

يف حمطات هذه الفعاليات، ما يعتربه املركز انتهاكا للحقوق املدنية وال�سيا�سية وحق املواطنة على حد �سواء. 

على الرغم من ال�سيا�سات املعلنة وتعدد اخلطط والربامج وال�سرتاتيجيات نحو الإ�سالح والتخطيط للو�سول 
القادمة  الأجيال  تاأثري على ح�سة  دون  املوارد  احتياجات اجليل احلايل من  تلبي  التي  ال�سمولية،  التنمية  اإلى 
وفقا لأهداف التنمية امل�ستدامة امللتزم بها الردن على امل�ستوى الدويل والوطني؛ يرى املركز يف هذا اجلانب 
ان ال�سعي نحو التطوير والتكامل والتنمية يف الأردن ي�سعب مع الظروف والتحديات القت�سادية، التي اأ�سعفت 

103 - كتاب معايل وزير الداخلية رقم 30 /670 /30980  تاريخ  1/�سباط/ 2020م.
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من قدرة الدولة على حتقيق التنمية؛ فقد توالت ال�سراعات يف املنطقة وع�سفت الأزمات القت�سادية واملالية 
ان عدد  الى  ال�سكانية  ال�ساعة  ت�سري  اإذ  الطبيعي،  املعدل  يفوق  ال�سكان مبعدل  ارتفاع عدد  اإلى  بالإ�سافة  بها، 
الالجئون  ي�سكل   ، نهاية عام2019م  ن�سمة يف  األفاو )958(  و )572(  نحو )10( ماليني  بلغ  الردن  �سكان 
منهم نحو)31 %( منهم، اإذ يحت�سن الردن ثاين اأكرب ن�سبة من الالجئني يف العامل بعد لبنان مقارنًة مع عدد 
املواطنني104،  وت�سري بع�س البيانات الى ان عدد الالجئني امل�سجلني يف الأردن يقدر بنحو)744795( لجئا من 
امل�سجلني منذ  الفل�سطينيني  الالجئني  اإجمايل )57( جن�سية خمتلفة م�سجلة لدى مفو�سية الالجئني105، عدا 
خم�سينيات القرن املا�سي لدى وكالة غوث وت�سغيل الالجئني الفل�سطينيني )الأونروا(، كما  ت�سري بيانات اخرى 
الى ان جممل عدد الالجئني ال�سوريني بلغ نحو )1.36( مليون لجئ منهم )90 %( خارج املخيمات و)10 %( 
يف خميمات الالجئني106 م�سجل منهم ما يقرب من )655435( لجئا لدى املفو�سية ال�سامية لالأمم املتحدة 
التعليم وال�سحة  الفئات املعالة، ي�ساركون الأردنيني  الن�ساء والطفال وهم من  ل�سوؤون الالجئني، غالبتهم من 
واخلدمات وغريها. ما اأثر على كفاية املوارد الطبيعية والقت�سادية املتاحة، وا�ساف اعباء جديدة على املواطن 

الردين يف ظل التحديات التي يواجهها من �سح املوارد وغالء ال�سعار وارتفاع كلف املعي�سة.     

املديونية: 

ت�سري بع�س البيانات ال�سادرة عن وزارة املالية107 الى ارتفاع املديونية، حيث بلغ اجمايل الدين العام يف نهاية عام 
2019م نحو) 30076.2( مليون دينار مبا ن�سبته )96.6 %( من الناجت املحلي الإجمايل مقابل  )28308.3( 

مليون دينار لعام 2018م وبن�سبة )94.4 %( من الناجت املحلي الجمايل املقدر لعام 2018م علما باأن مديونية 
اأ�سارت  كما  الديون،  اجمايل هذه  دينار من  مليار  بلغت حوالى )7.6(  املياه  و�سلطة  الوطنية  الكهرباء  �سركة 
2019م  عام  يف  دينار  مليون   )1058.4( نحو  الى  العامة  املوازنة  يف  املايل  العجز  ارتفاع  الى  البيانات  هذه 
املعلنة لنتهاج  �سيا�سة  ال�سيا�سات احلكومية  الرغم من  2018م، على  مقابل )727.6( مليون دينار يف عام 
م�سروع  ابرزها   ومن  املختلفة،  الدولة  مفا�سل  يف  والهيكلية  الإ�سالحية  الربامج  وتبني  الذات  على  العتماد 

104 - العربي، خرب بعنوان »31 % من �سكان الردن مهاجرون«، تاريخ  18/كانون الأول 2019م .

105 - انظر الرابط، https://www.almamlakatv.com/news  تاريخ  26 /12 /2019م. 

106 - وزارة التخطيط والتعاون الدويل، خطة ال�ستجابة الردنية لالأزمة ال�سورية 2020م- 2022م ، �س5 .

107 - وزارة املالية، ن�سرة مالية احلكومة العامة، كانون الثاين 2020م.
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النه�سة الوطني108 الذي اطلقته حكومة دولة الدكتور عمر الرزاز �سمن حماور )دولة التكافل، دولة القانون، دولة 
النتاج( واإقرار قانون جديد لل�سريبة يف نهاية عام 2018م وتعديل �سريبة املبيعات للعديد من ال�سلع واخلدمات، 
واإطالق جمموعة من احلزم التحفيزية لتن�سيط القت�ساد وحت�سني جودة اخلدمات خالل الن�سف الثاين من 
عام 2019م109، اإل ان هذه الجراءات كما يراها املركز ما زال ينتابها الق�سور ومل ت�سهم يف  تخفيف اعباء 
املديونية وتخفي�س العجز يف املوازنة وحت�سني الواقع التنموي الردين مبا ينعك�س على م�ستوى حياة املواطنني 
خدمة  على  وخماطرهما  املوازنة  عجز  وارتفاع  املديونية  تفاقم  من  املركز  يحذر  اجلانب  هذا  ويف  ورفاههم. 
القت�ساد الوطني ملا لهما من اآثار �سلبية على قدرة احلكومة باللتزام بخططها التنموية التي ت�ستهدف حت�سني 
امل�ستوى املعي�سي للنا�س وتخفيف حدة معدلت البطالة والفقر املرتفعة، اإذ ت�سري بع�س املواقع الإخبارية110 الى 
ارتفاع ن�سبة الفقر يف الردن من )5 %( الى )12 %( خالل عام 2019م وعدد الفقراء حوايل )3.5( مليون 
فقري. ما ي�سري الى ق�سور برامج احلماية القت�سادية والجتماعية مع ارتفاع معدل الت�سخم الذي و�سل الى 
ن�سبة )0.3 %( ، وتباطوؤ معدلت النمو التي مل تتجاوز )1.9 %( خالل عام 2019م . اإذ لو وجهت خدمة اعباء 
والأرقام  الن�سب  تقلي�ض هذه  ل�ساهمت يف  وتنموية  انتاجية  الديون والق�ساط املرتتبة عليها نحو م�ساريع  هذه 
املقلقة، ولعززت منو الناجت املحلي الإجمايل مبا ينعك�س على حت�سني الو�سع القت�سادي والتنموي ب�سكل عام.   

اأما فيما يتعلق مبديونية الأفراد :

املوؤ�س�سات املالية املختلفة ظاهره حتا�سر الردنيني، وذلك من اجل   فقد �سكلت ظاهرة اقرتا�س الأفراد من 
اجلزء  يذهب  اإذ  واملتو�سط  املحدود  الدخل  ذوي  وخا�سة  معي�ستهم  من  الالئق  امل�ستوى  متطلبات  اأدنى  تاأمني 
الكرب من دخولهم ل�سداد اق�ساط وفوائد هذه الديون مع عجز العديد منهم عن ال�سداد احيانا، ما خلق اأزمات 
اجتماعية اأبرزها التفكك الجتماعي داخل العائلة الواحدة، و�سعور املقرت�س باخلوف امل�ستمر يف حال عدم دفعه 
الق�سط ال�سهري، المر الذي دفع العديد منهم الى اللجوء الى قرو�س جديدة من اجل �سداد قرو�س م�سبقة 
اإذ ت�سري اخر بيانات لدى البنك املركزي الى ان مديونية الأفراد لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية غري  عليهم ، 
2018م الى )11.343( مليار دينار يف نهاية عام  امل�سرفية ارتفعت من )10.8( مليار دينار يف نهاية عام 
2019م وبن�سبة منو )3.9 %(. اما بالن�سبة ملديونية الفراد لدى املوؤ�س�سات املالية غري امل�سرفية فقد ارتفعت 

.http://www.pm.gov.jo/، 108 - للمزيد انظر رئا�سة الوزراء على الرابط

109- انظر املوقع الر�سمي لرئا�سة الوزراء .

110- �سرايا نيوز، خرب بعنوان »اجلوع يت�ساعف يف الردن«، تاريخ  31 /12/ 2019م .
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 ، 2019م  عام  نهاية  دينار يف  مليون  نحو )10.77(  الى  2018م  عام  نهاية  دينار يف  مليون  من )10.18( 
وبن�سبة منو بلغت )5.8 %( . كما اأو�سحت هذه البيانات اأن ن�سبة مديونية الأفراد الى دخلهم التي تقا�س بقيمة 
الأق�ساط والفوائد ال�سهرية التي يدفعها املقرت�سني ن�سبة الى دخلهم ال�سهري املنتظم قد بلغت )43 %( لعام 

2019م111 . 

كما ا�سارت بع�س املواقع الإخبارية112 الى وجود )330( األف امراأة مهددة بال�سجن ب�سبب عدم قدرتهن على 
�سداد قرو�سهن من البنوك ، وتعر�سهن للعنف القت�سادي ب�سبب اإجبارهن من قبل افراد ا�سرهن او ازواجهن 
على اأخذ قرو�س اأو �سدادها اأو كفالة اأ�سرهن بل و�سل الأمر يف الأردن الى ما ي�سمى بـ »تاأنيث الفقر« الذي يزيد 
يف  منهن  العديد  ويوقع  واأ�سرهن  اأنف�سهن  اإعالة  على  القادرات  وغري  واملهم�سات  الفقريات  الن�ساء  اأعداد  من 
م�ساكل قانونية ويتم ا�ستغاللهن مبختلف الطرق والو�سائل ، المر الذي ي�ستدعي تدخل اجلهات الر�سمية وغري 

الر�سمية بتوفري احلماية القانونية لهن وتكثيف الربامج التوعوية والر�سادية حول خماطر هذه القرو�س. 

كما �سهد عام 2019م ارتفاع  وترية املطالبات من قبل املواطنني وبع�س اع�ساء جمل�س النواب لإجراء تعديالت 
حق  ت�سمن  �سمانات  مقابل  ال�سداد،  على  قدرته  عدم  ب�سبب  املالية  الق�سايا  يف  املدين  حب�س  متنع  قانونية 
الدائن، وايجاد بدائل حلب�س املتعرثين الذين يثبت ح�سولهم على الموال بطرق م�سروعة ل ينتابها الف�ساد او 
الحتيال113. اإذ وفق تقديرات غري ر�سمية، فاإن عدد املطلوبني للق�ساء من الأردنيني ب�سبب ق�سايا مالية يتجاوز 
)300( األف �سخ�س114. ما يجعل هوؤلء املطلوبني عر�سة لالختباء والتواري من التنفيذ الق�سائي ملدد زمنية 
خمتلفة خوفا من احلب�س. ويدفع افراد هذه ال�سر وخا�سة الن�ساء والطفال الى العمل يف ظروف عمل غري لئقة 
احيانًا لإعانة املتعرثين من افراد ا�سرهم ما يعترب انتهاكا حلقوقهم املدنية والقت�سادية والجتماعية والعي�س 
بكرامة �سمن اطار ال�سرة والعائلة. ويف هذا اجلانب يرى املركز �سرورة تعديل الت�سريعات التي لها عالقة يف 
هذا اجلانب ل �سيما قانون التنفيذ115 �ساري املفعول كي يتواءم  مع احكام املادة )11( من العهد الدويل للحقوق 
املدنية وال�سيا�سية امل�سادق عليه من احلكومة الردنية منذ عام 2006م ، التي تن�س على )ل يجوز حب�س اأي 

111- البنك املركزي ، امييل تاريخ  10 /9 /2019م .

.https://www.raialyoum.com/ 112 - للمزيد انظر الرابط

113 - للمزيد انظر الرابط، /www.jfranews.com.jo تاريخ  31 /10/ 2019م. 

https://www.aletihadpress.com/  - 114 تاريخ  14 /12/ 2019م. 

115 -  تن�س  املادة 22/اأ من قانون التنفيذ الأردين، على اأنه »يجوز للدائن اأن يطلب حب�س مدينه اإذا مل ي�سدد الدين، اأو يعر�س ت�سوية ح�سب مقدرته املالية خالل مدة 

الإخطار، على اأن ل تقل الدفعة الأولى مبوجب الت�سوية عن )25 %( من املبلغ املحكوم به«.ون�ست الفقرة »ج« من ذات املادة على حب�سه مدة ل تتجاوز 90 يوما يف ال�سنة 
الواحدة عن الدين الواحد، ول يحول ذلك دون طلب احلب�س مرة اأخرى بعد انق�ساء ال�سنة .
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ان�سان ملجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي(. 

ال�شتثمار والبيئة ال�شتثمارية: 

ترجع اهمية ال�ستثمار الى كونه يعترب حجر الزاوية يف التنمية باعتباره الدافع الأ�سا�سي للنمو من خالل زيادة 
الناجت املحلي، فزيادته توؤدي اإلى زيادة الطاقة الإنتاجية ومن ثم زيادة قدرة الدولة على اإنتاج مزيد من ال�سلع 
واخلدمات ، ما يرتتب عليه زيادة الدخل احلقيقي للمجتمع، وحت�سني الواقع التنموي ما ينعك�س على حت�سن 
حالة حقوق الإن�سان ب�سكل عام ، واحلق يف التنمية ب�سكل خا�س وي�ساهم يف حت�سني حياة املواطنني وم�ستوى 
معي�ستهم ورفاههم، ويعترب الردن بيئة حا�سنة لال�ستثمار نتيجة العديد من املزايا التي يتمتع بها من موقع 
الذين ي�سكلون ما  ال�سباب  الب�سري وخا�سة فئة  املال  راأ�س  ا�سرتاتيجي يف املنطقة والمن وال�ستقرار وتوفر 
ن�سبته ) 35،78 %(  من املجتمع الردين116 ، غري اأن الكثري منهم من الن�ساء ، ما زالت طاقاتهن واإمكاناتهم 
غري م�ستغلة اإذ بلغت ن�سبة املتعطالت منهن ممن يحملن درجة البكالوريو�س فاأعلى  نحو )80.2 %( خالل 
الربع الرابع من عام 2019م مقابل ) 25.4 %( للذكور117، بالرغم من حجم ال�ستثمار فيهم من ِقَبل الدولة 
اأو من ِقَبل الأهايل، وخا�سة يف جمال التعليم والتاأهيل؛ فن�سبة التعليم والنخراط يف اجلامعات ون�سبة التاأهيل 
تعدُّ من اأعلى الن�سب يف املنطقة، ومع ذلك فاإنَّ ن�سبة البطالة بني ال�سباب و�سلت الى ما ن�سبته )48.3 %( 
للفئة العمرية من �سن 15 - 19 �سنه و) 39.7 % ( للفئة العمرية من �سن 20 - 24 �سنة118 يف ظل تراجع 
الأجنبي  ال�ستثمار  تراجع �سايف  الى  املركزي  البنك  بيانات  ت�سري  اإذ   ، 2019م  ال�ستثمارات يف عام  حجم 
املبا�سر خالل الت�سعة �سهور الولى من عام 2019م بن�سبة )13 %( مقارنة مع ذات الفرتة  من عام 2018م 
والتي بلغت ما قيمته 473.1 مليون دينار( مقارنة مع نف�س الفرتة من عام 2018م . اإذ بلغت ما قيمته نحو 

)543( مليون دينار119. 

ويف هذا اجلانب يرى العديد من اخلرباء القت�ساديني ان ا�سباب ذلك تعود الى ال�سيا�سات احلكومية اخلاطئة 
التي تتعلق بتحفيز ال�ستثمار وت�سجيعه، ومن اأبرزها الت�سريعات التي اأدت اإلى رفع ن�سب ال�سرائب والر�سوم 
عدا عن تنوعها وتعددها ل �سيما �سريبتي الدخل واملبيعات وارتفاع كلف الإنتاج وعلى راأ�سها الطاقة واملياه 

116 - ال�سرتاتيجية الوطنية لل�سباب 2019م- 2025م . 

117 - دائرة الإح�ساءات العامة، التقرير الربعي حول معدل البطالة يف اململكة للربع الرابع من عام 2019م .

118 - دائرة الإح�ساءات العامة، التقرير الربعي حول معدل البطالة مرجع �سابق.

119 - نقال عن الرابط، /www.cnbcarabia.com/news ، تاريخ  22 /1/ 2020م. 
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واليدي العاملة التي �ساهمت بو�سع املزيد من الأعباء على املواطن الأردين وامل�ستثمر على حد �سواء، ما اأثر 

مغادرة  الى  منهم  العديد  حمل  ب�سكل  امل�ستثمرين  على  وال�سغط  املواطنني  بني  الفقر  ن�سب  بزيادة  مبا�سرة 

ليبقى  وربحية،  اأكرث جاذبية  اآمنة ل�ستثماراتهم كونها  فيها مالذات  ودول اخرى وجدوا  الى مناطق  الردن 

الأردن يف دوامة العجز والفقر نتيجة هذه املعطيات120، حيث �سهد عام 2019م تعرث العديد من امل�ستثمرين 

وهروب العديد من ال�ستثمارات الى خارج الردن وخا�سة يف جمال العقار نتيجة امليزات والت�سهيالت التي يتم 

منحها من دول اخلارج للم�ستثمرين الردنيني. اإذ ت�سري بع�س البيانات الى اغالق املئات من مكاتب املهند�سني 

و�سركات الإ�سكان التي نتج عنها ت�سريح الآلف من العمالة املحلية ب�سبب التحديات التي يواجهها هذا القطاع، 

وخروج اكرث من )200( �سركة من الردن باجتاهات متعددة مثل تركيا ودبي وم�سر وقرب�س، اإذ تقدر قيمة 

باأكرث من  الخرية  �سنوات  الربع  املثال خالل  �سبيل  على  الردين  ال�سكان  ال�ستثمارات اخلارجة من قطاع 

ملياري دينار اردين121 ، ما �ساهم يف تراجع التداول يف ال�سوق العقاري بن�سبة )12 %( لعام 2019م مقارنة 

مع عام 2018م ما يعتربه املركز الوطني حلقوق الإن�سان موؤ�سرا خطريا على �سعف اداء القت�ساد الردين 

وفقدانه ملبالغ طائلة من ال�سيولة النقدية اإذا مت الخذ بعني العتبار جممل ا�ستثمارات الردنيني يف اخلارج 

التي تقدر بحوايل )17( مليار دولر موزعة على )70( دولة يف العامل122، ما ينعك�س �سلبا على التمتع باحلق 

بالتنمية، ويرى املركز يف هذا اجلانب �سرورة ت�سجيع رجال الأعمال املغرتبني يف اخلارج على اإعادة توظيف 

اأموالهم مب�ساريع اقت�سادية تنموية واإنتاجية وخدمية وا�ستثمارية داخل الردن للم�ساهمة يف اإنعا�س القت�ساد 

التي تنعك�س على حت�سني حياة املواطنني، وي�ساهم يف حت�سن  النمو  التنمية، ورفع ن�سبة  الوطني ودفع عجلة 

حالة حقوق الن�سان لأي �سخ�س على الرا�سي الأردنية، ا�سافة الى العمل على جذب املزيد من ال�ستثمارات 

الأجنبية والت�سهيل على امل�ستثمرين لتعزيز النمو يف ظل املناف�سة ال�سديدة من دول اجلوار ل �سيما تركيا ودول 

اخلليج العربي وم�سر التي يرى بع�س امل�ستثمرين فيها بيئة مواتية ل�ستثماراتهم اكرث من البيئة الأردنية.

120 - اخلليج اون لين، القت�ساد الردين اختاللت وحتديات م�ستمرة تدفع امل�ستثمرين للهروب، تاريخ 31 /3/ 2019م.  

121 - دائرة الرا�سي وامل�ساحة، حركة تداولت �سوق العقار يف اململكة، تاريخ  20 /1/ 2020م.  

122 - الراأي، ا�ستثمارات الردنيني يف اخلارج، 31 /10/ 2019م. 
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ومن جانب اآخر فاإن املركز يثمن الجراءات التحفيزية احلكومية املتخذة خالل عام 2019م لت�سجيع ال�ستثمار 
وحتفيز البيئة ال�ستثمارية123،  وتوطني ال�ستثمارات القائمة، واإيجاد فر�س عمل لالأردنيني اإذا مت اإعمالها وتنفيذها 
ب�سكل �سحيح و�سليم دون ان تكون لغايات اإعالمية او �سعبوية، واملتمثلة باإجراء تعديالت على ا�س�س وتعليمات  ح�سول 
امل�ستثمرين على اجلن�سية اأو الإقامة يف الأردن عن طريق ال�ستثمار، واطالق خطة حتفيز القت�ساد الوطني 124 
باتخاذ جمموعة من الإجراءات تهدف اإلى تن�سيط القت�ساد وحتفيز ال�ستثمار وحت�سني جودة اخلدمات من خالل 
جمموعة من املحاور تعهدت بها احلكومة وتتمثل بتن�سيط القت�ساد الوطني وحتفيز ال�ستثمار، والإ�سالح الإداري 
واملالية العامة، وحت�سني امل�ستوى املعي�سي للمواطن وحت�سني جودة اخلدمات املقدمة للمواطنني. وعلى الرغم من 
هذه الجراءات احلكومية اإل ان املركز يرى ان امل�ساريع التنموية وال�ستثمارية املولدة لفر�س العمل واملعززة للنمو 
القت�سادي ما زالت �سئيلة على الرغم من تعدد املناطق التنموية واملناطق احلرة واملناطق ال�سناعية املوؤهلة يف 
اليوم على  انها ما زالت غري قادرة  اإل  الدنانري،  والتي كلفت اخلزينة مئات املاليني من  العديد من املحافظات 
ا�ستيعاب التزايد يف اعداد القوى العاملة وخا�سة ال�سابة منها، والتي غالبًا ل تتوافق مهاراتهم وم�ستواهم التعليمي 
مع احتياجات �سوق العمل ب�سبب ق�سور برامج التدريب والتاأهيل والتوجيه و�سعف ال�سراكة بني القطاعني العام 
واخلا�س وخا�سة خارج العا�سمة عمان. ويف هذا ال�سياق اي�سا يوؤكد املركز �سرورة مراجعة ال�سيا�سات القت�سادية 
والتنموية لتحقيق معدلت اكرث من النمو التي مل تتجاوز ما ن�سبته )1.9 %( من الناجت املحلي الجمايل خالل عام 
2019م125 ، والعمل على تخفي�س كلف النتاج  عليها ل �سيما قطاعي الطاقة واملياه والعمل على تعزيز تناف�سية 

123 - ابرز ما ت�سمنته هذه التعديالت: تخفي�س قيمة الوديعة اإلى مليون دولر بدًل من مليون و500 األف دولر اأمريكي لدى البنك املركزي الأردين دون فائدة ملدة 3 �سنوات بدًل من 5 �سنوات، 
و�سراء �سندات خزينة بقيمة مليون دولر ملدة 6 �سنوات يحددها البنك املركزي بدًل من مليون ون�سف مليون دولر ملدة 10 �سنوات، بفائدة يحددها البنك املركزي، كما �سملت التعديالت 
»ال�ستثمار من خالل �سراء اأ�سهم/ ح�س�س اأ�سهم يف �سركات اأردنية مببلغ ل يقل عن مليون دولر بدل من مليون ون�سف مليون دولر، وال�ستثمار يف ال�سركات ال�سغرية اأو املتو�سطة مببلغ 
750 األف دولر بدل من مليون دولر، على اأن ل يتم الت�سرف بالأ�سهم واحل�س�س ملدة ل تقل عن 3 �سنوات وعلى اأن يقوم مركز اإيداع الأوراق املالية اأو دائرة مراقب عام ال�سركات ح�سب 
مقت�سى احلال بو�سع اإ�سارة حجز عليها،كما �سملت التعديالت »اإن�ساء وت�سجيل م�سروع اأو م�ساريع ا�ستثمارية يف اأي من القطاعات القت�سادية الإنتاجية، وفقا ملا هو من�سو�س عليه يف نظام 
تنظيم ا�ستثمارات غري الأردنيني، وباإجمايل راأ�سمال مدفوع ل يقل عن مليون ون�سف املليون دولر بدل من مليوين دولر داخل حدود حمافظة العا�سمة اأو ل يقل عن مليون دولر بدل من 
مليون ون�سف مليون دولر خارج حدود حمافظة العا�سمة وي�سرتط لذلك »توفري ما ل يقل عن 20 فر�سة عمل حقيقية لأردنيني تكون م�سجلة يف املوؤ�س�سة العامة لل�سمان الجتماعي، ومينح 
جواز �سفر اأردين موؤقت ملدة 3 �سنوات ويعامل مبوجبه معاملة الأردين با�ستثناء احلقوق ال�سيا�سية على اأن مينح اجلن�سية الأردنية ومن ثم ي�سار ملنحه اجلن�سية الأردنية �سريطة اللتزام 
بال�سروط اأعاله ملدة 3 �سنوات كما مينح امل�ستثمر اأو ال�سخ�س العادي من غري امل�ستثمرين الإقامة ملدة 5 �سنوات، وبغ�س النظر عن مدة اإقامته ال�سابقة يف الأردن عند �سراء عقار اأو اأكرث 
مبجموع قيم ل تقل عن 200 األف دينار ح�سب تخمني دائرة الأرا�سي وامل�ساحة والحتفاظ به/بهم ملدة ل تقل عن 5 �سنوات دون الت�سرف به/بهم اأو رهنه/رهنهم. واأو�سحت التعليمات اأنه 
يتم منح »زوجة امل�ستثمر وبناته العازبات والأرامل واملطلقات اللواتي يع�سن يف كنفه واأولده الذين ل تتجاوز اأعمارهم 18 �سنة عند تقدمي الطلب ووالديه اللذين يعولهما« اجلن�سية الأردنية، 
وذلك للم�ستثمرين الذين يحققون املتطلبات اأعاله، ويف حال كان ال�ستثمار مببلغ يتجاوز 3 ماليني دولر فيمنح اأي�سا اأبناء امل�ستثمر من الذكور ممن مل تتجاوز اأعمارهم 30 عاما عند تقدمي 
الطلب وزوجاتهم واأطفالهم اجلن�سية الأردنية.ومبوجب القرار، يقت�سر تطبيق الأ�س�س اأعاله على 500 م�ستثمر �سنويًا بعد اإجراء التدقيق الأمني، والتحقق من املالءة املالية قبل املبا�سرة 
اإلغاء الإقامة  اأو  5 �سنوات.ويف حال الإخالل باأّي �سرط من ال�سروط، يتم �سحب اجلن�سية الأردنية،  اأو الإقامة ملدة  اأولويات التقدم للح�سول على اجلن�سية الأردنية  يف الإجراءات ح�سب 
ح�سب مقت�سى احلال.كما يتم منح اجلن�سية للم�ستثمرين القائمة ا�ستثماراتهم بحيث مينح املالك مل�سروع اأو م�ساريع قائمة وال�سركاء فيها اجلن�سية الأردنية، وفقا للحالت التالية: بالن�سبة 
لال�ستثمار القائم داخل حمافظة العا�سمة وفقا لل�سروط التالية جمتمعة: اأ- اإذا كان متو�سط اإجمايل جمموع قيمة املوجودات الثابتة للم�سروع / امل�ساريع القائمة اأو متو�سط اإجمايل ح�سته 
من امل�سروع اأو امل�ساريع القائمة وفقا مليزانيات �سنوية م�سدقة خالل اآخر 3 �سنوات ل تقل عن مليون دولر لكل �سريك بدل من مليوين دولر لكل �سريك. ب - توفري ما ل يقل عن 20 فر�سة 
عمل لالأردنيني خالل اآخر 3 �سنوات بح�سب ك�سوفات املوؤ�س�سة العامة لل�سمان الجتماعي.وبالن�سبة لال�ستثمار القائم خارج حدود حمافظة العا�سمة وفقا لل�سروط التالية جمتمعة: اأ - اإذا 
كان متو�سط اإجمايل جمموع قيم املوجودات الثابتة للم�سروع/ امل�ساريع القائمة اأو متو�سط اإجمايل ح�سة امل�ستثمر من امل�سروع اأو امل�ساريع القائمة وفقا مليزانيات �سنوية م�سدقة خالل اآخر 3 
�سنوات ل تقل عن 700 األف دولر لكل �سريك بدل من مليون ون�سف مليون دولر لكل �سريك.للمزيد انظر الرابط :- https://www.almamlakatv.com/news تاريخ 3 /10 /2019م.

.http://www.pm.gov.jo/  -:124 - لالطالع على اخلطة انظر الرابط التايل

125 - املوقع الر�سمي، دائرة الح�ساءات العامة .
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القطاعات، مع �سرورة العمل على فتح اأ�سواق جديدة لت�سدير اخلدمات وال�سلع التي ينتجها امل�ستثمرون ما ي�ساهم 
يف ا�ستدامة ا�ستثماراتهم وتو�سيعها ؛لتعزيز فر�س النمو القت�سادي وخلق املزيد من فر�س العمل.

البيئة ال�شتثمارية يف الردن وفقا لبع�س املوؤ�شرات الوطنية والدولية:

 م�سح ثقة امل�ستثمرين يف الردن126: اأظهر هذا امل�سح الذي مت تنفيذه يف �سهر كانون الأول من عام 2019م اأن ن�سبة 
امل�ستثمرين الذين يرون باأن الأمور ت�سري بالجتاه ال�سحيح ارتفعت من 25 % يف �سباط 2019م اإلى ما ن�سبته 
)31 %( يف �سهر كانون الأول من عام 2019م ما ي�سري الى بع�س التح�سن يف ن�سبة امل�ستثمرين الذين يرون 
باأن المور ت�سري يف الجتاه ال�سحيح . فيما كانت ن�سبة امل�ستثمرين الذين يرون باأن الأمور التي ت�سري بالجتاه 
اخلاطئ نحو )60 %( ، لأ�سباب تعود الى �سعوبة الو�ساع القت�سادية بن�سبة )50 %( ، وارتفاع وال�سرائب 
وال�سعار بن�سبة )13 %( وعدم ا�ستقرار ال�سيا�سات وتعقيد النظمة والقوانني بن�سبة )21 %( ، وعدم ت�سجيع 
ولأ�سباب   ،)% بن�سبة )6  واملح�سوبية   الف�ساد  لتف�سي  ونتيجة   ،  )% بن�سبة )9  وت�سهيل الجراءات  ال�ستثمار 

اخرى ن�سبة )1 %( ، بينما افاد )5 %( من عينة امل�سح باأنهم ل يعرفون ال�سباب، و)2 %( رف�سوا الإجابة.

فقد  �سبقه،  الذي  بالعام  مقارنة  2019م  العام  خالل  القت�سادية  لالأو�ساع  امل�ستثمرين  بنظرة  يتعلق  فيما  اأما 
اأ�سواأ  كانت  2019م  العام  يف  القت�سادية  الأو�ساع  اأن  يرون  امل�ستثمرين  من   )%  70( اأن  امل�سح  نتائج  اأظهرت 
ال�ستثمارية غري  البيئة  باأن  يرون  الذين  امل�ستثمرين  ن�سبة  اأن  امل�سح  نتائج  اظهرت  كما  2018م.  بالعام  مقارنًة 
م�سجعة بلغت نحو )68 %( يف كانون الأول لعام 2019م مقارنًة بـ )77 %( يف امل�سح الذي اأجري يف �سباط من 
ذات العام. وحول الأ�سباب التي دفعت امل�ستثمرين للقول باأن البيئة ال�ستثمارية يف الأردن غري م�سجعة، اأظهرت 
النتائج اأن )28 %( منهم ارجعوا ذلك اإلى ارتفاع الأ�سعار وال�سرائب والر�سوم. فيما اأرجع )27 %( منهم ذلك 
اإلى تردي الأو�ساع القت�سادية، يف حني قال )20 %( منهم اإن ذلك يعود اإلى تعقيد الإجراءات والقوانني وعدم 

ا�ستقرارها.

وبالن�سبة لهيئة ال�ستثمار وتعامل امل�ستثمرين معها اأظهر هذا امل�سح انخفا�سًا ملحوظًا بن�سبة امل�ستثمرين الذين 
تعاملوا مع هيئة ال�ستثمار، حيث انخف�ست هذه الن�سبة من )30 %( يف م�سح �سهر �سباط من عام 2019م اإلى 
)13 %( يف م�سح كانون الأول من ذات العام. اإذ قال )49 %( منهم اإن ذلك يعود لتعقيد الإجراءات والقوانني، 

فيما اأو�سح )22 %( منهم اأن �سوء معاملة املوظفني هي ال�سبب.

.http://jsf.org/ar 126 - للمزيد انظر منتدى ال�سرتاتيجيات الردين رابط
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املوؤ�شر الأردين لثقة امل�شتثمر127:

 �سهد هذا املوؤ�سر تراجعًا يف �سهر اأيلول 2019م لي�سل اإلى م�ستوى )116.4( نقطة مقارنة مع )118.0( نقطة 
ل�سهر اآب 2019م ، حيث انخف�س مبقدار )1.62( نقطة.

وبالن�سبة اإلى املوؤ�سرات الفرعية؛ فقد ارتفع موؤ�سر الثقة يف الن�ساط القت�سادي مبقدار )4.55( نقطة لي�سل اإلى 
)108.6( نقطة، حيث ارتفعت اإيرادات �سريبة بيع العقار لت�سل اإلى )7.00( ماليني دينار يف اأيلول 2019م ، 
بعد اأن بلغت )6.00( ماليني دينار يف اآب 2019م. كما ارتفع عدد رخ�س الأبنية ال�سكنية املمنوحة من )1497( 
رخ�سة يف اآب 2019م لي�سل اإلى )1917( رخ�سة  يف اأيلول 2019م . و�سهد عدد ال�سركات امل�سجلة يف �سهر 
اأيلول ارتفاعًا لي�سل اإلى )422( �سركة، بعد اأن كان عدد ال�سركات امل�سجلة يف اآب 2019م هو )344( �سركة. 
بعد  دينار،  ماليني   )6.00( اإلى  لي�سل  اأيلول  �سهر  يف  امل�سجلة  ال�سركات  مال  راأ�س  انخف�س  اآخر،  جانب  ومن 
القيا�سي لالإنتاج ال�سناعي مبقدار  الرقم  ، وانخف�س  2019م  اآب  اأن كانت قيمته )6.2( مليون دينار يف �سهر 

)6.30( مليون لي�سل الى )87.10( نقطة.

كما انخف�س موؤ�سر الثقة يف النظام النقدي مبقدار )4.16( نقطة لي�سل اإلى )148.5( نقطة وهي اأعلى قيمة بني 
املوؤ�سرات ل�سهر اأيلول 2019م ، حيث ارتفعت قيمة ال�سيكات املرجتعة مبقدار )37.5( مليون دينار لت�سل القيمة 
اإلى    )138.6( مليون دينار يف �سهر اأيلول 2019م . وانخف�س احتياطي العمالت الأجنبية للبنك املركزي ل�سهر 
اأيلول 2019م مبقدار )0.1( مليون دينار لي�سل اإلى )11.9( مليار دينار يف هذا ال�سهر. وانخف�س الفارق يف 

�سعر الفائدة بني الدينار والدولر لي�سل اإلى )2.21 %( بعد اأن كان )2.37 %( يف �سهر اآب 2019م  .

و�سهد موؤ�سر الثقة يف النظام املايل انخفا�سًا مبقدار )11.40( نقطة لي�سل اإلى )100.0( نقطة يف اأيلول 2019م 
)اأدنى قيمة لهذا املوؤ�سر يف ال�سنوات الأربع املا�سية(، حيث انخف�س موؤ�سر البور�سة مبقدار)9.97( نقطة لي�سل 
امل�سرتاة  يف  الأ�سهم   قيمة  ن�سبة  �سهدت  اإلى ذلك، فقد  بالإ�سافة  2019م.  اأيلول  اإلى )3.525.71( نقطة يف 

بور�سة عمان من قبل امل�ستثمرين الأجانب اإلى الأ�سهم املُباعة انخفا�سًا لت�سل اإلى )90 %.( .
 

127 - منتدى ال�سرتاتيجيات الردين، مرجع �سابق . موؤ�سر �سهري يعمل على قيا�س الثقة بالقت�ساد الوطني وي�ستخدم املعدل املرجح لثالثة موؤ�سرات فرعية باأوزان خمتلفة 

وهي: )1( الثقة يف الن�ساط القت�سادي )50 %(. )2( الثقة يف النظام النقدي )25 %(. )3( الثقة يف النظام املايل )25 %(. اأعطيت كل من هذه املوؤ�سرات قيمة 
ما بني 100 و200، حيث ت�سري قيمة 100 اإلى اأدنى م�ستوى و�سلت اإليه الثقة منذ عام 2015 )وهي �سنة الأ�سا�س للموؤ�سرات(، بينما ت�سري قيمة 200 اإلى اأعلى م�ستوى 

و�سلت اإليه الثقة منذ عام 2015م .
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وبالنظر الى حماور هذا املوؤ�سر يت�سح ان غالببة حماور هذا املوؤ�سر �سهدت انخفا�سا ما ي�سري الى �سعف وتراجع 
ثقة امل�ستثمرين يف القت�ساد الردين ما ي�ستوجب اتخاذ خطوات ايجابية لرفع م�ستويات الثقة يف القت�ساد الوطني 

وتعزيز امل�ساريع التنموية وجتنب اأي اجراءات تنعك�س  �سلبا على ثقة امل�ستثمرين.  

موؤ�شر الزدهار128:

  ت�سري بيانات هذا املوؤ�سر الى تراجع ترتيب الأردن على هذا املوؤ�سر من املركز 74 يف عام 2009م الى املركز 86 
يف عام 2019م ، اإذ اأظهرت بيانات هذا املوؤ�سر ومقارنة اأداء الأردن للفرتة من عام2009م- 2019م تراجعا يف 
الرتتيب العام نتيجة لتح�سن اأداء بع�س الدول بوترية ا�سرع مما كان عليها الأداء الأردين. اما فيما يتعلق مبحاور 

هذا املوؤ�سر فقد كان ترتيب الردن على النحو الآتي: 

حمور متكني ال�سعب والذي يعك�س مدى جودة احلياة تراجع من املركز )94( الى )80( عامليا خالل فرتة التقرير، 
وجاء هذا الرتاجع انعكا�سا لالأداء ال�سلبي لكل من موؤ�سرات ال�سحة والتعليم والظروف املعي�سية.

الى )57.6(  النقاط من )60.8(  نقطة  بالرتتيب مبقدار)17( مركزا ومبجموع  التعليم جاء مرتاجعا  موؤ�سر 
نقطة. 

 اما موؤ�سرا ال�سحة والظروف املعي�سية فقد تراجعا على الرتتيب العاملي ال ان جمموع نقاطهما �سهد حت�سنا طفيفا 
من )71.9(  اإلى )72.2(  نقطة لل�سحة و)80.3( الى )80.4(  نقطة  للظروف املعي�سية.

كما تاأثر حمور القت�سادات املفتوحة بالرتاجع الكبري ملوؤ�سر جودة القت�ساد املرتاجع مبقدار )33( مركزا خالل 
نف�س الفرتة من املركز )93( عام 2009م الى املركز )126( عام 2019م ، وهذا الرتاجع يف الرتتيب العاملي 
اأ�سباب  البحث يف  ويف  نقطة،  الى )39.8(  الن�سبي من )45.2(  والوزن  النقاط  كبري يف جمموع  تراجع  رافقه 
الرتاجع، يو�سح التقرير ان جميع املوؤ�سرات امل�سكلة جلودة القت�ساد كال�ستدامة املالية وا�ستقرار القت�ساد الكلي 
بالرتتيب  �سواء  حاد  ب�سكل  تراجعت  العاملة  القوى  وم�ساركة  العمال  وديناميكية  التناف�سية  والقدرة  والإنتاجية 

العاملي او مبجموع النقاط والوزن الن�سبي.

128 - ي�سدر هذا املوؤ�سر عن  معهد ليغاتوم وهو مركز اأبحاث مقره لندن ولديه روؤية عاملية: روؤية جميع النا�س ينت�سلون من الفقر. مهمتنا هي خلق م�سارات من الفقر اإلى 

https://www.prosperity.com/globe/jordan  الزدهار، من خالل تعزيز القت�سادات املفتوحة، واملجتمعات ال�ساملة للجميع والأ�سخا�س املوؤهلني. للمزيد انظر الرابط
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اأما يف حمور املجتمعات ال�ساملة فقد تقدم الأردن من املركز )123( عام 2009م الى املركز )103( يف العام  -
2019م ، وجاء هذا التقدم نتيجة دعم موؤ�سرات المن وال�سالمة واحلريات ال�سخ�سية وراأ�س املال الجتماعي 

حيث تقدمت من املراكز )103( و )127( و )109( الى املراكز )90 و 121 و 107( تباعا، بينما تراجع 
موؤ�سر احلوكمة مبقدار )10( مراكز خالل ع�سرة اأعوام املا�سية من املركز )64( عامليا.

ويف موؤ�سر الو�سول الى الأ�سواق والبنية التحتية ودعم حمور القت�سادات املفتوحة تقدم الردن مبقدار مركزين  -
من املركز )68( الى )66( لذات الفرتة ، وجاء هذا التقدم مدعوما من موؤ�سر احلواجز اجلمركية الذي قفز 
)40( مركزا لذات الفرتة وارتفع جمموع النقاط لدية خالل العامني املا�سيني من )52.9( الى )71( نقطة.

اما موؤ�سر البيئة الطبيعية والذي يعك�س مدى اهتمام احلكومات بالبيئة والتلوث وتاأثريها على ال�سعوب، فما  -
زال يقبع يف املركز )151( عامليا بعد ان تقدم من املركز )157( خالل فرتة التقرير.

موؤ�شر التناف�شية العاملي129:

 لقد حقق الردن تقدما )3( مراتب على هذا املوؤ�سر ال�سادر عن املنتدى القت�سادي العاملي، ليحّل يف املرتبة 
)70( من اأ�سل )141( دولة، وجاء الأردن يف املرتبة )7( عربيا، بعد الإمارات التي جاءت يف املرتبة )1( عربيا، 

تلتها قطر، ال�سعودية، البحرين، الكويت، وُعمان.

ويعتمد التقرير على عدة معايري، حيث حّل الأردن يف املرتبة )46( عامليا يف الأمن، )74( عامليا يف البنية الأ�سا�سية 
للنقل، و)82( عامليا يف اعتمادية تكنولوجيا املعلومات واملوا�سالت، )111( عامليا يف ا�ستقرار القت�ساد الكلي، 

)45( عامليا يف معيار ال�سحة.

و�سّنف الأردن اأي�سا يف املرتبة )58( عامليا يف معيار املهارات ، )61( عامليا يف املناف�سة املحلية، )84( يف �سوق 
العمل ، )33( يف معيار النظام املايل ، )80( يف معيار حجم ال�سوق ، )88(  يف معيار ديناميكية الأعمال، و)64( 

يف معيار القدرة على البتكار.

وبعد الطالع على هذه املحاور وحتليلها يت�سح ان اداء الردن كان متفاوتا يف خمتلف حماور هذا املوؤ�سر حيث احتل 
مراتب متو�سطة على البع�س منها، ال انه يف املقابل هناك �سعف يف معيار بيئة القت�ساد الكلي، ومعيار حجم 
للوقوف على  املوؤ�سر  املركز �سرورة قراءة هذا  العمل. ويرى  للنقل ومعيار �سوق  ال�سا�سية  البنية  ال�سوق، ومعيار 

.http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019 129 - للمزيد انظر الرابط
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مواطن القوة وال�سعف، والعمل على ايجاد ال�سيا�سات املنا�سبة لالرتقاء بتناف�سية القت�ساد الردين مبا ينعك�س 
ايجابيا على م�سريته التنموية وحت�سني رفاه املواطنني. 

تقرير ممار�شة اأن�شطة الأعمال130: 

احتل الردن املرتبة )75( عامليا من بني )190( دولة �سملها التقرير لعام 2020م مقارنة مع تقرير 2019م اإذ 
احتل املرتبة )104( ، المر الذي يعتربه املركز خطوة اإيجابية ومب�سرة يف حت�سني بيئة العمال يف الردن ما ينعك�س 
على حت�سن الو�سع التنموي ولو جزئيا، حيث �سنف التقرير الردن من اأكرث )10( بلدان تطبيقا لالإ�سالحات على 
م�ستوى العامل، وح�سد الأردن )69( نقطة من )100( يف هذا املوؤ�سر الذي يعتمد عدة معايري لتقييم اأداء الدولة 

يف ت�سهيل الن�ساط التجاري على اأرا�سيها، فيما �سجل )61.3( نقطة يف تقرير 2019م .

ويف معايري تقييم الأداء، حل الأردن يف املرتبة )120( يف بدء الن�ساط التجاري م�سجال )84.5( نقطة من اأ�سل 
)100( ، و)138( يف ا�ستخراج تراخي�س البناء بـ )60.3( نقطة، واملرتبة )69( يف احل�سول على الكهرباء 
بـ )66.4( نقطة. وحّل الأردن رابعا على م�ستوى العامل يف  م�سجال )80.5( نقطة ، و)78( يف ت�سجيل امللكية 
احل�سول على الئتمان م�سجال )95( نقطة من اأ�سل )100( ، ويف املرتبة )105( يف حماية امل�ستثمرين الأقلية 
بـ )50( نقطة، واملرتبة )62( يف دفع ال�سرائب بـ )78.7( نقطة، و)75( يف التجارة عرب احلدود م�سجال )79( 

نقطة، و)110( يف اإنفاذ العقود بـ )55.6( نقطة، و)112( يف ت�سوية حالت الإع�سار بـ )39.7( نقطة.

موؤ�شر املعرفة العاملي131: 

 حقق الردن بع�س التقدم على هذا املوؤ�سر خالل عام 2019م اإذ احتل املرتبة )70( ، مقارنة مع املرتبة )76( 
عام 2018م ، من ا�سل )136( دولة �سملها التقرير واملرتبة )9( بني الدول العربية. ومن اأبرز املوؤ�سرات القطاعية 
لهذا املوؤ�سر، التعليم قبل اجلامعي الذي جاء الأردن فيه يف املرتبة )104( ، بينما حل يف املرتبة )93( للتعليم 
التقني والتدريب املهني، واملرتبة )41( للتعليم العايل، واملرتبة )74( للبحث والتطوير والبتكار، واملرتبة )69( 
يف تكنولوجيا املعلومات والت�سالت، واملرتبة )44( يف القت�ساد، واملرتبة )88( يف البيئات التمكينية. ويف هذا 

130 - ي�سدر هذ املوؤ�سر عن البنك الدويل، ويقي�ض الأنظمة التي تعزز الن�ساط التجاري وتلك التي تعيقها. ويقدم  عددا من املوؤ�سرات التي تتعلق بالأنظمة التجارية وحماية حقوق امللكية 

https://arabic.doingbusiness.org/ar/reports/global-reports/doing-business-2020 - التي ميكن مقارنتها عرب درا�سة 190 اقت�سادا يف العامل. للمزيد انظر الرابط
131 - ي�سدر هذا املوؤ�سر عن برنامج المم املتحدة الإمنائي وموؤ�س�سة حممد بن را�سد اآل مكتوم للمعرفة، اإذ يعترب خارطة طريق للتنمية امل�ستدامة للمجتمعات. حيث ي�ساعد 

الدول على �سياغة ا�سرتاتيجيات التفكري ال�ستباقي لدعم املعرفة وتعزيزها باعتبارها عن�سًرا رئي�سًيا يف بناء اقت�ساد معريف اأقوى مع �سمان التنمية امل�ستدامة . 
www.arabstates.undp.org للمزيد انظر الرابط



112113

اجلانب يثمن املركز التقدم الذي حققه الردن على هذا املوؤ�سر ويوؤكد �سرورة درا�سة املوؤ�سرات القطاعية لهذا 
املوؤ�سر للوقوف على مواطن ال�سعف فيها وبذل املزيد من الإجراءات العملية وامللمو�سة لتح�سني مرتبة الردن على 

حماور هذا املوؤ�سر ومبا ينعك�س ايجابا على الواقع التنموي والقت�سادي الردين.  

تقرير الأمم املتحدة للتنمية الإن�شانية لعام 2019م132:

اأو�سح هذا التقرير الذي جاء بعنوان )ما وراء الدخل املتو�سط واحلا�سر: اوجه عدم امل�ساواة يف القرن احلادي 
والع�سرين(، اأن قيمة الرقم القيا�سي للتنمية الب�سرية يف الأردن للعام 2018م هي )0.723(  ما ي�سع الأردن يف 
اإذ ارتفعت قيمة موؤ�سر  اأ�سل )189( دولة �سملها التقرير،  فئة التنمية الب�سرية املرتفعة يف املرتبة )102( من 
التنمية الب�سرية يف الأردن بني عامي 1990م و 2018م من )0.616( اإلى )0.723( ، بزيادة مقدارها )17.4 %(  
.واظهر التقرير، ان الن�ساء ي�سغلن ما ن�سبته )15.4 %( من املقاعد الربملانية، واأن )82.0 %( من الن�ساء البالغات 
كل  مقابل  واأن  الذكور،  نظرائهن  من   )%  85.9( بن�سبة  مقارنة  الأقل  على  ثانوي  تعليمي  م�ستوى  على  ح�سلن 
املراهقات  بني  املواليد  معدل  يبلغ  فيما  باحلمل؛  تتعلق  لأ�سباب  امراأة   )58.0( متوت  ولدة  حالة  الف   )100(
)25.9( ولدة لكل الف امراأة ترتاوح اأعمارهن بني 15 و 19 عاًما، فيما تبلغ ن�سبة م�ساركة الن�ساء يف �سوق العمل 
اأنه وبح�سب اأحدث بيانات امل�سح لتقدير موؤ�سر  اأو�سح التقرير  %( للرجال .كما  %( مقارنة بـ )64.0   14.1(
اأ�سعار امل�ستهلك يف الأردن ح�سب ارقام 2017م/2018م، فاإن )0.4 %( من ال�سكان )42 األف �سخ�س( يعانون 
من فقر متعدد الأبعاد، بينما ي�سنف )0.7 %( )67 األف �سخ�س( على اأنهم معر�سون للفقر متعدد الأبعاد. وهنا 
يوؤكد املركز �سرورة درا�سة بيانات التقرير وحتليلها للوقوف على مواطن اخللل يف اوجه عدم امل�ساوة وتاأثريها على 

اعمال حقوق الإن�سان والتنمية امل�ستدامة يف الأردن. 

وحول هذه املوؤ�سرات فاإن املركز يرى اأنه ل بد من درا�سة هذه املوؤ�سرات وحتليلها واأخذها بعني العتبار عند ر�سم 
ال�سيا�سات القت�سادية والجتماعية والتنموية، والوقوف على مواطن القوة وال�سعف على ما ت�سمنته من مكونات، 
كونها مبنية على متغريات رقمية وكمية، تعك�س ب�سكل وا�سح مكانة الردن يف مكونات كل موؤ�سر من تلك املوؤ�سرات، 
ومن ثم يجب احلفاظ على املوؤ�سرات اليجابية وال�سليمة وتعزيزها ومعاجلة موا�سع ال�سعف، واله�سا�سة، ما ي�ساهم 

يف تطوير البنية القت�سادية والجتماعية، ورفع م�ستوى معي�سة املواطن وحت�سني حالة حقوق الن�سان. 

132 - ي�سدر هذا التقرير عن برنامج المم املتحدة الإمنائي، للمزيد انظر الرابط – hdr.undp.org والرابط https://www.almamlakatv.com/news تاريخ 09  ديسمبر 2019م .
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النمو القت�شادي:  

ما زالت الأرقام والإح�سائيات ت�سري اإلى توا�سع معدلت النمو القت�سادي لعام 2019م بالرغم من الجراءات 
احلكومية لتحفيز القت�ساد وت�سكيل العديد من اللجان لهذه الغاية ل �سيما جمل�س ال�سيا�سات القت�سادية والفريق 
  )%  2.0( الثابتة   ال�سوق  باأ�سعار  الأردن  يف  الإجمايل  املحلي  الناجت  منو  معدل  بلغ  اإذ  احلكومي،  القت�سادي 
خالل عام 2019م مقارنة بعام 2018م حيث بلغ نحو )1،9 %(133. وعلى �سعيد القطاعات النتاجية، اأظهرت 
التقديرات الولية للربع الرابع من عام 2019م ، اأن قطاع ال�سناعات ال�ستخراجية حقق اأعلى معدل منو خالل 
هذه الفرتة، حيث بلغت ن�سبته )5.2 %( ، تاله قطاع النقل والتخزين والت�سالت مبعدل منو بلغت ن�سبته )3.5 
%(، ثم قطاع اخلدمات الجتماعية وال�سخ�سية مبعدل منو بلغت ن�سبته 3.2 %، ومن ثم قطاع املالية والتاأمني 

والعقارات مبعدل منو بلغت ن�سبته )2.8 %.( ، وعلى �سعيد امل�ساهمات القطاعية يف معدل النمو املتحقق خالل 
مقداره  مبا  العمال  وخدمات  والتاأمني  املالية  قطاع  �ساهم   ،  )%  2.1( والبالغ  2019م  عام  من  الرابع  الربع 
)0.62( نقطة مئوية، يف حني �ساهم قطاع منتجي اخلدمات احلكومية مبا مقداره )0.38( نقطة مئوية، كما 
�ساهم قطاع النقل والتخزين والت�سالت مبا مقداره )0.31( نقطة مئوية، و�ساهم قطاع اخلدمات الجتماعية 
وال�سخ�سية مبا مقداره )0.22( نقطة مئوية من اإجمايل معدل النمو املتحقق134، المر الذي يعتربه املركز مغايرا 
لتوقعات وزارة املالية و�سندوق النقد الدويل بنمو القت�ساد الأردين بنحو )2.5 %( خالل عام 2019م ، اإذ يف 
�سوء هذه املعطيات يوؤكد املركز  �سرورة بذل املزيد من الجراءات �سواء على �سعيد جلب ال�ستثمارات او فتح 
امل�ساريع الإنتاجية بال�سراكة مع القطاع اخلا�س، وتعزيز العمل الريادي  لتعزيز ن�سب النمو ودفع عجلة القت�ساد 
الى المام ما ينعك�س ب�سكل مبا�سر على اعمال احلق يف التنمية. اما فيما يتعلق  بريادة العمال والبتكار التي تعترب 
مكونا ا�سا�سيا لدفع عجلة التنمية وحتقيق ن�سب اعلى من النمو القت�سادي ومبا ي�ساهم يف اإعمال حقوق الن�سان؛ 
فقد ا�سارت درا�سة �سادرة عن موؤ�س�سة )TTI(135 الى متركز نحو )70 %( من الربامج وامل�ساريع واملوؤ�س�سات 
الداعمة لريادة الأعمال يف اململكة �سمن حدود العا�سمة عمان، بالرغم من اأن بقية املحافظات تزخر بالكثري من 
املواهب والأفكار والرياديني ال�سباب الذي يحتاجون الى الدعم الكبري لتحويل م�ساريعهم الى م�ساريع اإنتاجية اإل 
اأنهم يفتقرون الى جهات تدعمهم ول يجدونها يف حمافظاتهم مع �سعوبة وتكاليف و�سولهم الى العا�سمة عمان. 
وبينت الدرا�سة اأن هناك فجوة بني العا�سمة واملحافظات يف جمال دعم ريادة الأعمال؛ اإذ تظهر نتائج الدرا�سة                      

133 - البنك املركزي، موؤ�سرات اقت�سادية.

134 - الإح�ساءات العامة، التقديرات الربعية للناجت املحلي الإجمايل بالأ�سعار الثابتة للربع الرابع من عام 2019م.

.  https://tti-jo.org/ 135 - هي موؤ�س�سة غري ربحية معنية بن�سر ثقافة الريادة والبتكار، للمزيد انظر الرابط
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اأن حمافظة اإربد احتلت املرتبة الثانية بعد العا�سمة عمان يف تواجد وعمل الربامج واملوؤ�س�سات الداعمة لريادة 
الأعمال وبن�سبة بلغت )11 %( فقط . اإذ بلغت ن�سبتها )3.5 %.( يف كل من الكرك والزرقاء والعقبة، بينما 
بلغت يف املفرق )2.3 %( ، ويف مادبا )1.7 %( ، وتراجعت الن�سبة الى اقل من )1 %( يف حمافظات عجلون 
للم�ساريع  املمولة  اجلهات  لعمل  اجلغرايف  الإطار  تو�سيع  �سرورة  املركز  يرى  لذلك  والبلقاء.  والطفيلة  وجر�س 
الريادية لتغطي خمتلف املحافظات، اإ�سافة الى توفري املزيد من حا�سنات العمال والربامج التدريبية يف تلك 
املناطق. وتوفري بيئة متكينية اأكرب لقطاع ال�سباب، كونهم يعتربون العمود الفقري لإحداث التنمية والأكرث قدرة 
على اإحداث التغيري داخل جمتمعاتهم، فهم ي�سكلون اجلزء الأ�سا�سي من ال�سكان؛ اإذ ت�سري بع�س البيانات الى اأن 
ما ن�سبته )63 %( من ال�سباب هم �سمن الفئة العمرية الأقل من )30( عاًما136. يف ظل عدم قدرة احلكومة على 

خلق املزيد من الوظائف وفر�س العمل مقارنة بالنمو ال�سكاين املطرد. 

وفيما يتعلق بالتحديات يف هذا اجلانب فقد ا�سارت مدونة البنك الدويل137 الى اأن رواد الأعمال الأردنيني يرون اأن 
ال�سرائب هي احلاجز الرئي�سي الذي تواجه اأن�سطة اأعمالهم بن�سبة )73 %( ، تليها القوانني التي تنظم ال�ستثمار 
%( ، وعقبات  %( ، والإجراءات ال�سكلية البريوقراطية املفرطة بن�سبة )58  يف ال�سركات النا�سئة بن�سبة )62 
اأخرى مت�سلة بالقوانني واللوائح التنظيمية للجمارك بن�سبة )55 %( ، والأمن الجتماعي بن�سبة )52 %( . وهنا 
ل بد من العمل على توفري بيئة اأعمال داعمة، وتطوير بيئة ريادة الأعمال املحلية، والعمل على فتح الأ�سواق املحلية 

والإقليمية يف وجه منتج العمال الريادية الردنية. 

ال�شادرات الأردنية:

 على الرغم من الظروف الإقليمية غري امل�ستقرة وخا�سة يف بع�س دول اجلوار )العراق، �سوريا، اليمن(، واإغالق بع�س 
الأ�سواق يف وجه ال�سادرات الأردنية، اإل اأن عام 2019م �سهد بع�س التح�سن الطفيف يف �سوق ال�سادرات الأردنية، 
اإذ �سجلت  قيمة ال�سادرات الكلية خالل عام 2019م ما قيمته )5902.20( مليون دينار بارتفاع ن�سبته )7.3 %( 
مقارنة بنف�س الفرتة من عام 2018م، وبلغت قيمة ال�سادرات الوطنية خالل عام 2019م ما مقداره )4992.1( 
مليون دينار بارتفاع ن�سبته )6.8 %( مقارنة بنف�س الفرتة من عام 2018م ، وبلغت قيمة املعاد ت�سديره )910.1( 
مليون دينار خالل عام 2019م بارتفاع ن�سبته )9.9 %( مقارنة بنف�س الفرتة من عام 2018م . اأما امل�ستوردات، 
فقد بلغت قيمتها )13729.1( مليون دينار خالل عام 2019م بانخفا�س ن�سبته )4.8 %( مقارنة بنف�س الفرتة من 

.    https://www.unicef.org/jordan 136 - للمزيد انظر الرابط

.  blogs.worldbank.org 137 - مدونة البنك الدويل، الرقمنة طريق النمو يف الأردن تاريخ  27 / 6 /2019م، الرابط
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عام 2018م . وبهذا، فاإن العجز يف امليزان التجاري والذي ميثل الفرق بني قيمة امل�ستوردات وقيمة ال�سادرات الكلية 
بنف�س  %( مقارنة  بن�سبة )12.2  2019م  انخف�س خالل عام  العجز  يكون  وبذلك  دينار،  بلغ )7826.9( مليون 
الفرتة من عام 2018م .  كما بلغت ن�سبة تغطية ال�سادرات الكلية للم�ستوردات )43.0 %( خالل عام 2019م ، يف 
حني بلغت ن�سبة التغطية )38.2 %( مقارنة بنف�س الفرتة من عام 2018م بارتفاع مقداره )4.8( نقطة مئوية138.

الأ�شعار ومعدل الت�شخم: 

لقد �سهد عام 2019م تاأثر امل�ستوى العام لالأ�سعار ب�سل�سلة من القرارات احلكومية املتخذة خالله والتي من اأبرزها 
2019م لي�سل )125.03(  اأ�سعار امل�ستقات النفطية حيث ارتفع الرقم القيا�سي لأ�سعار امل�ستهلك لعام  حترير 
نقطة مئوية مقابل )124.66( لعام 2018م م�سجاًل ارتفاعًا ن�سبته )0.3 %(  . ومن اأبرز املجموعات ال�سلعية 
مبقدار  ومنتجاتها  واحلبوب  مئوية،  نقطة   )0.41( مبقدار  اليجارات  جمموعة  الرتفاع  هذا  يف  �ساهمت  التي 
مبقدار  واملعلبة  اجلافة  والبقول  واخل�سروات  مئوية،  نقطة   )0.10( مبقدار  والتعليم  مئوية،  نقطة   )0.18(
)0.06( نقطة مئوية، والثقافة والرتفيه مبقدار )0.04( نقطة مئوية. ويف املقابل انخف�ست اأ�سعار جمموعة من 
ال�سلع ومن ابرزها جمموعتا الألبان ومنتجاتها والبي�س، والنقل مبقدار )0.18( نقطة مئوية لكل منهما، والتبغ 

وال�سجائر مبقدار )0.11( نقطة مئوية، واللحوم والدواجن مبقدار )0.06( نقطة مئوية139.

امل�شاركة القت�شادية الكلية140:

 يف هذا اجلانب ت�سري بع�س البيانات احلكومية الى حمدودية امل�ساركة القت�سادية الكلية  و�ساآلة فر�س العمل 
امل�ستحدثة يف القت�ساد الردين خالل الربع الرابع من عام 2019م ؛ اإذ بلغ معدل امل�ساركة القت�سادية املنقح 
)قوة العمل من�سوبة الى ال�سكان 15 �سنة فاأكرث( ما ن�سبته 34.1 % )54.3 % للذكور مقابل 15.8 % لالإناث( 
% لالإناث( ما ي�سري الى عدم جناعة ال�سيا�سات   15.2 % للذكور و   55.9 2018م )  % لعام   35.8 مقارنة بـ 
احلكومية املعلنة على �سعيد التنفيذ ل�ستحداث املزيد من فر�س العمل وزيادة معدل امل�ساركة القت�سادية خا�سة 

لدى الن�ساء والفتيات وتخفي�س ن�سب البطالة. 

138 - الح�ساءات العامة، التقرير ال�سهري حول التجارة اخلارجية، 25 �سباط 2020م  .

139 - الح�ساءات العامة، التقرير ال�سنوي حول الرقم القيا�سي لأ�سعار امل�ستهلك الت�سخم، تاريخ  15 /1/ 2020م. 

140 - الح�ساءات العامة، تقرير م�سح العمالة والبطالة، الربع الرابع لعام 2019م. 
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البادية واملناطق القروية والريفية:

اأحوال اقت�سادية واجتماعية متعرثة خا�سة يف ظل انت�سار ظاهرتي الفقر والبطالة  ما تزال تواجه هذه املناطق 
امل�ساريع  ايجاد  ال�سيا�سات احلكومية يف  و�سعف  وندرتها،  العمل  فر�س  توفر  بال�سكان جراء عدم  تع�سف  والتي 
املناطق  هذه  لقاطني  الثقافية  البنية  مع  تتوافق  والتي  العمل  لفر�س  واملولدة  النتاجية  والتنموية  ال�ستثمارية 
ال�سباب منهم على  فئة  املناطق وخا�سة من  ابناء هذه  يعتمد غالبية  اإذ  ؛  املعي�سية  احوالهم  وت�ساهم يف حت�سني 

القطاع الع�سكري كاأكرب م�سغل لهم. 

الطاقة والطاقة املتجددة: 

يعترب قطاع الطاقة من اأبرز التحديات التي تواجه الدولة الردنية، اإذ ا�ستمرت الدولة الردنية خالل عام 2019م 
بالعتماد على ال�سترياد من اخلارج ملعظم احتياجاتها من م�سادر الطاقة، اإذ بلغت قيمة امل�ستوردات من النفط 
اخلام وم�ستقاته خالل عام 2019م )2193.2( مليون دينار141، ما فر�س حتديات حقيقية على املوازنة واملديونية، 
اإذ بلغت مديونية �سركة الكهرباء الوطنية نحو )5.4( مليار دينار مع نهاية عام 2019م ، ما حملها مبلغ )116( 
مليون دينار �سنويا خلدمة هذا الدين142، المر الذي انعك�س �سلبا على امل�ستهلكني واأ�ساف اعباء ا�سافية عليهم 
من خالل ارتفاع ا�سعار الوقود واملحروقات، وارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء، ل �سيما بعد ت�سمينها بند فرق ا�سعار 
الوقود الذي اأثار العديد من الت�ساوؤلت حول ال�سند القانوين له، دون اإف�ساح احلكومة عن الأ�سباب احلقيقية وراء 
ذلك، ما يعتربه املركز اإخالًل مببداأ احلكم الر�سيد وال�سفافية، حيث يرى املركز ان هذه الأعباء مبجملها  �سكلت 
م�سدر قلق  للم�ستهلك، ما دفع العديد منهم الى اللجوء الى ا�ساليب غري م�سروعة للح�سول على �سلعة الكهرباء 
�سواء بال�ستجرار غري امل�سروع او ال�سرقة من ال�سبكات العامة؛ اإذ بلغ عدد احلالت املكت�سفة خالل عام 2019م 
)19061( حالة143، على الرغم من اأن قانون الكهرباء يعاقب �سارقي الكهرباء بفر�س عقوبات، وغرامات على 
حالت العبث و�سرقة التيار الكهربائي ت�سمل احلب�س والغرامات املالية144 ما يرفع ن�سبة الفاقد من ال�سبكة العامة 
للكهرباء، الى جانب بنية ال�سبكة نف�سها وتهالكها، اإذ مل يتم الإف�ساح عن ن�سبة الفاقد لعام 2019م لغاية اإعداد 
واأن  2018م،  عام   )% نحو )13.1  بلغت  الفاقد  ن�سبة   ان  الى  من�سورة  بيانات  اآخر  ت�سري  بينما  التقرير،  هذا 
الوطنية  الكهرباء  و�سركة  بني احلكومة  التعاقدية  البنود  امل�ستهلك145 ح�سب  يتحملها  الفاقد  لهذا  املالية  العباء 

141 - الح�ساءات العامة، التقرير ال�سهري حول التجارة اخلارجية، 25 �سباط 2020م .

https://www.almamlakatv.com/  - 142 تاريخ 14 اآذار 2020م . 

143 -  الوكيل الخباري، ت�سريح �سحفي لرئي�س جمل�س مفو�سي هيئة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن بتاريخ  2 /1/ 2020م . 

144 - للمزيد انظر القانون رقم 64 لعام 2002م وتعديالته :قانون الكهرباء العام املواد )50 /51/ 52/ 53/ 54(.

145 - املجل�س القت�سادي والجتماعي، تقرير حالة البالد لعام 2019م، �س 16.
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من جهة، ومع �سركات توزيع الكهرباء من جهة اخرى، ما ينعك�س �سلبا على حقوق املواطنني امللتزمني، وحرمان 
العديد من املواطنني من التمتع بهذه اخلدمة نتيجة النقطاعات املتكررة للتيار الكهربائي عنهم، ا�سافة الى عجز 
العديد منهم عن ت�سديد الذمم املالية املرتتبة عليهم ل�سركة الكهرباء نتيجة ارتفاع قيمتها ما يت�سبب بف�سل التيار 

الكهربائي عنهم احيانا جراء عجزهم عن ت�سديد قيمة هذه املطالبات املالية.

 من جانب اآخر وعلى الرغم من البيئة املواتية يف الردن ل�ستخدام الطاقة البديلة من طاقة �سم�سية وطاقة الرياح؛ 
اإذ يبلغ عدد الأيام التي ت�سرق فيها ال�سم�س على اململكة )316( يوما ومبعدل )8( �ساعات يف اليوم، اأما بالن�سبة 
لطاقة الرياح فتعترب من اأف�سل م�سادر الطاقة املتجددة لتوليد الكهرباء اإذ تتميز العديد من املناطق يف اململكة 
ب�سرعة رياح ترتاوح بني )7 - 8.5( مرت لكل ثانية وهي �سرعة مالئمة لبناء املحطات التي ت�ستغل طاقة الرياح 
املتجددة ل تزال �سئيلة  الطاقة  ن�سبة م�ساهمة  ان  الى  ت�سري  البيانات  ان بع�س  ال  الكهربائية146،  الطاقة  لتوليد 
يف توليد الكهرباء حيث بلغت يف نهاية عام 2019م  نحو )13 %( مقارنة بـ )11 %( عام 2018م، علما باأن 
2020م. كما  %( يف عام  اإلى )20  الن�سبة  رفع هذه  اإلى  تهدف  الطاقة  لقطاع  ال�ساملة  الوطنية  ال�سرتاتيجية 
بلغت ن�سبة م�ساهمة الغاز الطبيعي يف توليد الكهرباء يف حمطات التوليد التقليدي )87 %( لعام 2019م مقارنة 
اأ�سارت بع�س الدرا�سات  اإذ  اإلى الحتياطات ال�سخمة من ال�سخر الزيتي؛  اإ�سافة  2018م147،  %( عام  بـ )89 
العاملية، اإلى جودة نوعية ال�سخر الزيتي الأردين، مبينة اأن احتياطات اململكة ترتاوح بني )40 – 60( مليار طن، 
ما يجعلها ثاين اأغنى دولة يف العامل به بعد كندا، وكذلك خمزون خام اليورانيوم الذي يقدر بحوايل )40( األف 
طن. والذي قد ي�ساهم يف تخفيف اأعباء فاتورة الطاقة على احلكومة ومن ثم انعكا�سها على املواطن وامل�ستهلك 
اإذا مت ا�ستثمارها ب�سكل �سليم، ال اأن اجلهود احلكومية يف هذا اجلانب ما زالت دون امل�ستوى املطلوب على الرغم 
من وجود العديد من اخلطط وال�سرتاتيجيات الوطنية جتاه هذا القطاع وتعدد املرجعيات التنفيذية الناظمة له. 
اإل اأن امل�ستهلك مل يلم�س اأي اآثار ايجابية لهذه املعطيات �سواء على �سعيد التعرفة الكهربائية او على �سعيد اأ�سعار 
اأنفق عليه ع�سرات املاليني  امل�ستقات النفطية والغاز. كما ي�سري املركز الى تعرث م�سروع الربنامج النووي والذي 
من خزينة الدولة يف ظل املديونية املرتفعة وعجز املوازنة، وارتفاع ن�سب الفقر والبطالة دون ان يرى النور ويلم�س 
املواطن الآثار اليجابية له، اإذ بلغ اإجمايل الإنفاق الراأ�سمايل على هذا الربنامج منذ انطالقه يف عام 2008م نحو 

)112.19( مليون دينار مع نهاية عام 2019م148.

 http://www.emrc.gov.jo/index.php/ar/ %D9 %82 %D8 %B7 %D8 %A7 %D8 %B9- %D8 %A7 %D9 %84 %D8 %B7 %D8 %A7 %D9 %82 %D8 -146
%A9- %D8 %A7 %D9 %84 %D9 %85 %D8 %AA %D8 %AC %D8 %AF %D8 %AF %D8 %A9

https://www.almamlakatv.com/news/39918  -147 تاريخ 25 اأيار 2020م .

https://ar.ammannet.net/ - 148 تاريخ  15 /1/ 2020م.
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كما لحظ املركز ان الجراءات احلكومية جتاه توجيه املواطنني وحتفيزهم على ا�ستخدام الو�سائل املوفرة للطاقة 
والتوجه نحو الطاقة البديلة مل ت�سهد اأي حت�سن خالل عام 2019م عن الأعوام ال�سابقة، اإذ بقيت هذه الإجراءات 
الكلف  ارتفاع  �سيما  �سواء، ل  وامل�ستهلكني على حد  املواطنني  الى م�ستوى طموح  ترتق  ال�سعف ومل  بع�س  ينتابها 
املالية املرتتبة عليها قيا�سا مب�ستوى الدخل املتدين لغالبية املواطنني ومنها على �سبيل املثال ل للح�سر ملبات تر�سيد 
ا�ستهالك الطاقة وت�سجيع ا�ستخدام ال�سخانات ال�سم�سية للمياه، وعزل املباين وا�ستعمال الألواح ال�سم�سية لغايات 
على  تعمل  التي  الهجينة  ال�سيارات  وا�ستخدام  اجلانب،  هذا  يف  تعمل  التي  ال�سركات  تعدد  رغم  الكهرباء  توليد 
الكهرباء وغريها،  بينما لو مت توفري ذلك وباأ�سعار معقولة تتنا�سب مع دخل املواطن، لكان لها الثر املبا�سر يف 

امل�ساهمة يف حل ا�سكاليات الطاقة التي يعاين منها امل�ستهلك. 
كما لحظ املركز �سعف برامج التوعية والإجراءات املتخذة يف معايري ال�سالمة العامة يف قطاع الكهرباء وخا�سة 
املنزلية منها حيث ذهب العديد من املواطنني �سحايا لل�سعق الكهربائي. كما انه ما زال يتم العتماد على ال�سهاريج 
لنقل امل�ستقات النفطية ما ينعك�س على تهالك البنية التحتية من �سوارع وممرات اإ�سافة اإلى تعر�س العديد منها 
اإلى حوادث قاتلة ومميتة اأودت بحياة العديد من املواطنني على الرغم من التوجهات الر�سمية لنقل هذه امل�ستقات 
ال�سعبي واملطالبة بالك�سف عن بع�س التفاقيات املربمة مع  اأنابيب خا�سة لذلك. وعلى الرغم من الرف�س  عرب 
بع�س اجلهات فيما يتعلق بهذا اجلانب والتي مت�س ب�سكل مبا�سر حقوقهم ل �سيما اتفاقية الغاز املوقعة مع اجلانب 
الإ�سرائيلي التي لقت رف�سًا �سعبيًا ومعار�سة جتاهها، ال اأنه مل يتم الك�سف عن هذه التفاقية وم�سارحة املواطنني 

عن اهم بنودها.

تداعيات الزمة ال�شورية:
خا�س  ب�سكل  ال�سوريني  والالجئيـن  عام   ب�سكل  الالجئني  بظاهرة  يتعلق  فيما  حلول  اأي  2019م  عام  ي�سهد  مل   
اأ�سال  الدولـة املحـدودة  الذي فر�سه تدفقهم على موارد  الهائل  ال�سغط  ت�سكل حتديا كبيــرا لالأردن جراء  التي 
والتعليمية  ال�سحية  على اخلدمات  امل�ستويات خا�سـة  على جميع  الوا�سـح  اأثره  له  كان  ما  التحتية،  البنية  وعلـى 
وخدمات املياه والإ�سكان وفر�س العمل للمواطنني الأردنيني وخا�سة الأردنيني من ذوي الدخول املنخف�سة جراء 
مناف�سة الالجئني ال�سوريني لهم يف هذه اجلوانب، اإذ قدرت احتياجات الردن ملواجهة اعباء اللجوء ال�سوري يف 
عام 2019م نحو )2.4( مليار دولر ح�سب خطة ال�ستجابة الأردنية، مولت بحوايل )42.3 %( من اأ�سل حاجة 
اململكة حيث قدم املجتمع الدويل )1.015( مليار دولر لتمويل اخلطة149 . ما ينم عن زيادة العباء على املوازنة 
العامة للدولة رغم �سح املوارد وقلة الإمكانات الردنية، وتقاع�س املجتمع الدويل عن ال�سطالع بواجباته جتاه هذه 

الأزمة رغم الظروف القت�سادية ال�سعبة التي تعي�سها الدولة الردنية.

149 - للمزيد انظر الرابط /https://alghad.com تاريخ 22 كانون الثاين 2020م. 
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الف�شاد150 وتاأثريه على احلق يف التنمية:

اآثارها وخماطرها  قات لكافة دعائم التنمية، ما يجعل  اأبرز املعَوّ اآفة الف�ساد على اختالف مظاهرها من   تعترب 
اأ�سد فتكًا بحقوق الإن�سان يف كافة مناحي احلياة القت�سادية والجتماعية وال�سيا�سية. ان ا�ستمرار عملية التنمية 
وا�ستدامتها ي�ستلزم احلد من هذه الآفة ومكافحة كافة اإ�سكالها و�سورها، من خالل تعميق الوعي، وتوفر الإرادة 
ال�سيا�سية اجلادة والفاعلة وانت�سار التعليم اجليد، وارتفاع م�ستوى معي�سة املواطنني ومتتعهم مبقومات امل�ساركة 
الفعالة وغريها من املتطلبات يف �سبيل الو�سول اإلى التمتع بحقوق الإن�سان ب�سكل عام واحلق بالتنمية ب�سكل خا�س. 

عام   )UNCAC( الف�ساد  ملكافحة  املتحدة  الأمم  اتفاقية  على  الأردن  �سادق  فقد  الوطني  ال�سعيد  على  اأما 
2005م، وعمل على تعديل عدد من الت�سريعات للت�سدي للف�ساد داخل الدولة من اأبرزها تعديل قانون الك�سب غري 

امل�سروع وقانون ديوان املحا�سبة وقانون هيئة النزاهة ومكافحة الف�ساد. 

وب�ساأن املال العام، انتهجت احلكومة نهجًا جديدا ملتابعة املالحظات واملخالفات الواردة يف تقرير ديوان املحا�سبة 
النزاهة  اإلى هيئة  واإحالة ما يلزم منها  التو�سيات وت�سويب الأو�ساع،  اللجان امل�سرتكة ملتابعة  من خالل ت�سكيل 
ومكافحة الف�ساد. كما جاء نظام ال�سراء املوحد )نظام امل�سرتيات احلكومية رقم )28( ل�سنة 2019م ، ليدمج 
ويوحد اجلهات املخت�سة بالعطاءات وامل�سرتيات احلكومية، كما مت اإقرار نظام التعيني على الوظائف القيادية رقم 
)78( ل�سنة 2019م ، الذي قّدم اإجراءات تر�سخ مبادئ ال�سفافية، واإعداد �سيا�سة البيانات املفتوحة واحلو�سبة، 

اإذ يثمن املركز هذه الإجراءات ويعتربها معززة لإعمال حقوق الإن�سان يف اململكة. 

ومن جانب اآخر وبالرغم من التوجه العام للدولة الردنية ملكافحة هذه الآفة وتوفري العديد من الآليات الوطنية لهذه 
الغاية ومن ابرزها هيئة النزاهة ومكافحة الف�ساد، وديوان املحا�سبة، والجهزة الأمنية وبع�س اللجان يف جمل�س 
المة وبع�س موؤ�س�سات املجتمع املدين، عدا عن املحاكم والنيابة العامة، ال اأن املركز يرى اأن الف�ساد بكل اأ�سكاله 
يعد من اأهم التحديات التي تواجه اململكة وتعيق م�سرية التنمية فيها، ويعترب انتهاكًا �سارخًا حلقوق الإن�سان، حتى 
اأ�سبحت مظاهره متجذرة ل �سيما ظاهرتي الوا�سطة واملح�سوبية التي يلجاأ اإليها العديد من املواطنني للح�سول 
على اأب�سط حقوقهم، والعتداء على املال العام، وا�ستغالل الوظيفة العامة مل�سالح �سخ�سية، اإ�سافة الى اإلى تفاوت 
البعيدة عن  املحافظات  توزيع مكت�سباتها، خا�سة يف  العدالة يف  الأردنية، وعدم  املحافظات  التنموية يف  العملية 

العا�سمة عمان نتيجة حتالف راأ�س املال مع ال�سلطة، ما ادى الى �سعف ثقة املواطن مبوؤ�س�ساته.

150- عرف برنامج الأمم املتحدة الإمنائي الف�ساد اأنه اإ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة للح�سول على منفعة خا�سة.
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 كما اأن املركز يبدى قلقه جتاه ما ورد يف مقيا�س الف�ساد العاملي الذي اأ�سدرته منظمة ال�سفافية الدولية للمنطقة 
العربية للعام 2019م151 اإذ بينت نتائج حتليل ال�ستبيان اأن )55 %( من امل�ستجيبني يعتقدون اأّن الف�ساد يزداد يف 
الأردن، و)4 %( قاموا بدفع ر�سوة للح�سول على اخلدمات العامة ب�سكل عام، بينما )25 %( منهم ا�ستخدموا 
اأو يعرفون  %( اجابوا باأّنهم تعر�سوا و/  اأّن )13  الوا�سطة للح�سول على اخلدمات ذاتها، كما اظهرت النتائج 
اأ�سخا�سا تعر�سوا لطلب الر�سوة ولديهم املعرفة مبفهوم هذه الر�سوة. فيما اأفاد )26 %( من امل�ستجيبني ان هناك 
ا�سخا�سا حاولوا اأن يقدموا لهم ر�سوة اأو خدمة خا�سة للتاأثري على ت�سويتهم يف النتخابات. وكانت نتائج ال�ستبيان 

ح�سب ما اأفاد به امل�ستجيبون حول الوا�سطة والر�سوة يف اخلدمات العامة كما يلي:

يف قطاع التعليم : اأفاد )4 %( من امل�ستجيبني انه كان يتوجب عليهم دفع ر�سوة اأو تقدمي هدية اأو تقدمي  -

%( من  اأو م�سوؤول املدر�سة من اأجل احل�سول على اخلدمات التي يحتاجونها، بينما اأفاد )15  خدمة ملعلم 
امل�ستجيبني انهم ا�سطروا ل�ستخدام الوا�سطة للح�سول على اخلدمات ذاتها.

%( من امل�ستجيبني باأّنهم قاموا بدفع ر�سوة مقابل  - وللح�شول على خدمات الرعاية الطبية : اأفاد )1 

ح�سولهم على اخلدمات الطبية، بينما اأفاد )20 %( من امل�ستجيبني باأّنهم خالل الثني ع�سر �سهرا ال�سابقة 
ا�ستخدموا الوا�سطة للح�سول على هذه  اخلدمات ال�سحية/ طبية.                  

وفيما يتعلق باحل�شول على الأوراق الر�شمية واملوافقات احلكومية : فقد اأفاد )2 %( من امل�ستفيدين باأّنهم  -

قاموا بدفع ر�سوة للح�سول على وثيقة من موؤ�س�سة حكومية مثل �سهادة ميالد اأو رخ�سة القيادة اأو جواز ال�سفر اأو 
اي ت�سريح، بينما اأفاد ما ن�سبته )13 %( من امل�ستجيبني با�ستخدامهم الوا�سطة للح�سول على هذه الوثائق .

 وفيما يتعلق باحل�شول على املرافق العامة : تبني اأّن )5 %( من امل�ستجيبني ا�سطروا لدفع الر�سوة من اأجل  -

احل�سول على اخلدمات، بينما ا�ستخدم )21 %( من امل�ستجيبني اللوا�سطة للح�سول على اخلدمات ذاتها.

وكانت نتائج امل�ستجيبني عند �سوؤالهم عن ا�سطراهم لدفع الر�سوة اأو تقدمي هدية اأو خدمة لرجل ال�سرطة من اأجل احل�سول 
على امل�ساعدة، اأو لتجنب م�سكلة اجتياز نقطة تفتي�س اأو جتنب دفع خمالفة اأو اعتقال، اأفاد )2 %( منهم اأّنهم قاموا بذلك، 

بينما اأفاد )15 %( من امل�ستجيبني با�ستخدام الوا�سطة للح�سول على هذه اخلدمات اأو تفادي بع�س التبعات.

املوؤ�س�سات اخلدمية  الف�ساد يف ابرز  اإلى تقييمهم مل�ستوى  اإ�سافة  الر�ساوى،  الف�ساد وجتاربهم يف دفع  العاملي، وهو ا�ستطالع لآراء املواطنني حول  الف�ساد  - مقيا�س   151

احلكومية وغري احلكومية وللجهود التي تبذلها احلكومات يف مكافحة الف�ساد، فهو ميثل ا�ستق�ساء للراأي العام الأردين ويعتمد على ا�ستبانة م�سممة من قبل منظمة 
https://rasheedti.org/wp-content/uploads/2019 ال�سفافية الدولية. للمزيد انظر الرابط
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اأو  - اأفادوا بدفع الر�سوة و/اأو تقدمي هدية لقا�س  اأّما يف القطاع الق�شائي : فبلغت ن�سبة امل�ستجيبني الذين 

م�سوؤول ق�سائي من اأجل احل�سول على امل�ساعدة التي يح�سلون عليها من املحاكم اأو حتى لتفادي اية م�سكلة 
)0 %( من جمموع امل�ستجيبني،  يف حني اأفاد )16 %( من امل�ستجيبني با�ستخدام الوا�سطة للح�سول على 

اخلدمات ال�سابق ذكرها من اجلهات الق�سائية.

الربملان  %( من اع�ساء  ال�ستبيان ان )45  نتائج  بينت  الف�ساد  املوؤ�س�سات يف  اأو  بتورط ال�سخا�ض  يتعلق  وفيما 
)نواب واأعيان(، و)36 %( من امل�سوؤولني احلكوميني، و)28 %( من اع�ساء املجال�س املحلية والالمركزية، و)25 
%( من موظفي واأع�ساء رئا�سة الوزراء، و)17 %( من رجال الدين، متورطون بق�سايا ف�ساد، وكذلك )38 %( 

من رجال الأعمال و)22 %( من املنظمات غري احلكومية، و)21 %( من امل�سرفيني، بينما كانت الن�سبة الأقل 
للق�ساة حيث اأفاد امل�ستجيبون ان )12 %( من الق�ساة قد يكونون متورطني بالف�ساد.  

وفيما يتعلق بوجهة نظر امل�ستجيبني عن الف�ساد تبني ان )86 %( منهم يرون اأّن الف�ساد م�سكلة كبرية بينما راأى 
الف�ساد  اأّن  امل�ستجيبني  من   )% اأفاد )55  �سغرية. يف حني  م�سكلة  ي�سكل  الف�ساد  اأّن  امل�ستجيبني  من   )%  13(

بازدياد، واأفاد )17 %( من امل�ستجيبني اأّن م�سكلة الف�ساد يف تناق�س. 
م”  2019 للعام  الدولية  ال�شفافية  ملنظمة  العاملي  الف�شاد  مقيا�س  يف  جاء  ما  وفق  الف�شاد  ا�شتبيان  “نتائج 
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وفيما يتعلق بالنتخابات اأفاد )85 %( من امل�ستجيبني باعتقادهم باأّن الناخبني يتلقون اأمواًل اأو ُتقّدم لهم ميزات 
خا�سة للت�سويت بطريقة معينة.

وعند �سوؤال امل�ستجيبني فيما اإذ كان قد حاول اي �سخ�س ان يقدم له ر�سوة اأو خدمة خا�سة للت�سويت بطريقة معينة 
يف النتخابات الوطنية  اأو املحلية اأفاد )26 %( منهم انهم تعر�سوا لذلك، و)3 %( تعر�سوا للتهديد بنوع من 
النتقام يف حال مل يقوموا بالت�سويت ل�سخ�س معني اأو جهة معينة يف النتخابات، واأفاد )59 %( من امل�ستجيبني 

ان هناك اأخبارا مزيفة تنت�سر يف النتخابات ب�سكل متكرر اأو غري متكرر.

وعند �سوؤال امل�ستجيبني حول خوفهم من النتقام اأو اأي عواقب �سلبية اخرى جراء الإبالغ عن اأي حالت ف�ساد، اأفاد              
)61 %( منهم باأّن لديهم خوفا من النتقام و/ اأو التعر�س خلطر يف حال التبليغ، واأفاد )36 %( باأّنه لي�س لديهم 

خوف من النتقام يف حال التبليغ عن الف�ساد.

وعن نتائج التبليغ يف حال مت تقدميه التبليغ فقد متثلت اإجابات امل�ستجيبني باأن )48 %( منهم يرون اأّنه من غري 
املحتمل اأن يتم اتخاذ الإجراءات املنا�سبة �سد الفا�سدين يف احلالة اأو الق�سية التي قدموا فيها البالغ، بينما يرى 

)49 %( باأّن من املحتمل اأن يتم اتخاذ الجراءات املنا�سبة.

كما ك�سف ال�ستبيان اأن )16 %( يتفقون مع عبارة اأّنه يف حال مت البالغ عن حالة ف�ساد يرتكبها م�سوؤول حكومي، 
فمن الأرجح اأن يتم اتخاذ الإجراءات املنا�سبة اإذا قام رجل ولي�س امراأة بتقدمي ال�سكوى، بينما مل يتفق )74 %( 

منهم مع هذه العبارة.

%( منهم باأن  اأفاد )55  اأداء احلكومة يف جمال مكافحة الف�ساد من وجهة نظر امل�ستجيبني،  و بالن�سبة لتقييم 
اداءها جيد بينما افاد )43 %( باأّنه �سعيف.

وقد �سهد عام  2019م وبح�سب ت�سريحات رئي�س هيئة مكافحة الف�ساد152 تعامل الهيئة مع ما جمموعه )3534( 
ما بني اإخبار و�سكوى ومعلومات وتظّلم لغاية تاريخ  3 /12 /2019م، كما ا�سار الى ان عدد امللفات التي حفظت 
اأو مت ت�سويبها ح�سب الأ�سول بلغت نحو )405( ملفات، فيما مت حتويل  من قبل الهيئة لعدم ثبوت �سبهة ف�ساد 

)272( ملف حتقيق اإلى الدعاء العام لإجراء املقت�سى القانوين، وبقي )227( ملفا قيد الإجراء لدى الهيئة. 

واظهر موؤ�سر مدركات الف�ساد لعام 2019م153 تراجع ترتيب الردن على هذا املوؤ�سر ليح�سل على )48( نقطة 
لعام 2019م  مقارنة مع )49( نقطة لعام 2018م.

152 -  وكالة النباء الردنية )برتا(.
https://www.transparency.org/  - 153
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واحتل الأردن املركز اخلام�س عربيًا بعد الإمارات العربية املتحدة وقطر وال�سعودية وُعمان، فيما جاء يف املرتبة 
)60( عامليا من ا�سل )180( دولة �سملها التقرير.

الف�ساد يف الأردن ما زال ينتابه بع�س  اأن تنفيذ برنامج فعال ملكافحة  ويف �سوء هذه املعطيات  فاإن املركز يرى 
اأبرزها تفعيل دور موؤ�س�سات املجتمع املدين والتعامل مع تقارير  الق�سور ويتطلب بذل املزيد من الإجراءات من 
املوؤ�س�سات الرقابية بجدية وو�سوح، والتعاون بني القطاع العام واخلا�س، وبناء منظومة للحكم الر�سيد، وحتديد 
الأعراف الجتماعية امل�سجعة لهذه الظاهرة ومعاجلتها، علما باأن ظاهرة الف�ساد ما زالت ت�سكل هما وطنيًا وت�سكل 

م�سدر قلق للمواطن الأردين ما اأدى اإلى زعزعة الثقة بني املواطن واحلكومة. 

التنمية امل�شتدامة154: 

على الرغم من التزام الأردن يف حتقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة ) SDGs(  منذ اإقرارها من قبل المم املتحدة 
عام 2015م ودخولها حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ 1 /1 /2016م، وتزايد العرتاف الدويل بها لإعمال حقوق 
الن�سان155 واتخاذه بع�س الإجراءات املوؤ�س�سية لتنفيذها املتمثلة بت�سكيل اللجنة التوجيهية العليا للتنمية امل�ستدامة 
برئا�سة  دولة رئي�س الوزراء واللجنة الوطنية العليا للتنمية امل�ستدامة برئا�سة وزير التخطيط وت�سكيل العديد من 
املجتمعية  التوعية  ت�سمن  للتنفيذ156  طريق  خريطة  لو�سع  اللجنة  بهذه  املرتبطة  القطاعية  العمل  وفرق  اللجان 
والإدماج مع اخلطط على امل�ستويني الوطني واملحلي، وبناء القدرات يف هذا املجال، بالإ�سافة اإلى ح�ساب تكاليف 
حتقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة، وبناء نظام للر�سد والتقييم، اإ�سافة اإلى تعزيز النظام الإح�سائي الوطني من 
خالل دائرة الإح�ساءات العامة، ال اأن عام 2019م مل ي�سهد ا�سدار اأي تقارير او بيانات ر�سمية على امل�ستوى 
موؤ�سرات157  من�سة  اإطالق  انه مت  اإل  وغاياتها،  الهداف  هذه  �سعيد  على  املتحقق  الإجناز  الوطني حول  حجم 
اإذ ت�سمنت هذه  /2020م،   2/  22 التنمية امل�ستدامة على املوقع اللكرتوين لدائرة الح�ساءات العامة بتاريخ 
املن�سة على )110( موؤ�سرات على امل�ستويني الوطني والدويل، اإل ان هذه املن�سة مل حتتو على اأي بيانات لعام 
2019م بينما العديد من البيانات التي مت ن�سرها قدمية وخا�سة املوؤ�سرات املتعلقة بالفقر، اإذ تعود لعام 2010م. 

وهنا يت�ساءل املركز عن مدى جناعة الجراءات والقرارات احلكومية املتخذة لتحقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة، 
وعن املنهجية املعتمدة يف متابعة هذه الإجراءات والقرارات احلكومية. 

154 - يذكر اأن اأهداف التنمية امل�ستدامة، والتي متثل 17 هدفا، مت اإدراجها يف خطة التنمية امل�ستدامة لعام 2030، والتي اأقرتها اجلمعية العامة لالأمم املتحدة، عام 2015، 

وتغطي جمموعة وا�سعة من ق�سايا التنمية القت�سادية والجتماعية، منها الفقر واجلوع وال�سحة والتعليم وتغري املناخ وامل�ساواة بني اجلن�سني واملياه وال�سرف ال�سحي 
والطاقة والبيئة والعدالة الجتماعية.

.www.humanrights.dk/sites/humanrights.dk 155 - للمزيد انظر الرابط

156 - وزارة التخطيط والتعاون الدويل، التقرير الطوعي الول املقدم الى املنتدى ال�سيا�سي رفيع امل�ستوى /المم املتحدة عام 2017م .

157 - دائرة الح�ساءات العامة ،مرجع �سابق. 
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موؤ�شر اأهداف التنمية امل�شتدامة لعام 2019م158: 

ي�سري هذا املوؤ�سر اإلى تقدم الأردن )10( درجات على موؤ�سرات التنمية امل�ستدامة لالأمم املتحدة للعام 2019م، 
على امل�ستوى العاملي، اإذ حل يف املرتبة )81( من بني )162( دولة �سملها التقرير، وبدرجة )68.1( من )100( 
اأن الأردن تقدم درجة واحدة عربيا ليحل يف املركز  التقرير  واأو�سح  2018م.  مقارنة مع املرتبة )91( يف عام 
الأول  املركز  يف  اجلزائر  حلت  اإذ  والبحرين.  واملغرب  املتحدة  العربية  والإمارات  وتون�س  اجلزائر  بعد  ال�ساد�س 
الثاين  التالية:  الأهداف  الأردن يعاين من حتديات كربى يف حتقيق  اأن  املوؤ�سر  واأظهر  53 عامليًا.  عربيًا واملركز 
)الق�ساء التام على اجلوع( والثالث )ال�سحة اجليدة والرفاه( واخلام�س )امل�ساواة بني اجلن�سني( والثامن )العمل 
الالئق ومنو القت�ساد( والعا�سر )احلد من اأوجه عدم امل�ساواة(. فيما يعاين الأردن من حتديات جدية يف حتقيق 
)ال�سناعة  والتا�سع  ال�سحية(  والنظافة  النظيفة  )املياه  وال�ساد�س  اجليد(  )التعليم  الرابع  التالية:  الأهداف 
الأردن  اأمام  التحديات قائمة  والـحادي ع�سر )مدن وجمتمعات حملية( ول زالت  الأ�سا�سية(  والبتكار والهياكل 
والثاين ع�سر  وباأ�سعار معقولة(  وال�سابع )طاقة نظيفة  الفقر(  الأول )الق�ساء على  التالية:  الأهداف  يف حتقيق 
)ال�ستهالك والإنتاج امل�سوؤولن( وال�سابع ع�سر )عقد ال�سراكات لتحقيق الأهداف(. واعترب املوؤ�سر اأن الأردن قد 
حقق الهدف الثالث ع�سر )العمل املناخي(، فيما ل تتوافر معلومات حول الهدف الرابع ع�سر )احلياة حتت املاء( 

واخلام�س ع�سر )احلياة يف الرب(.

*التو�شيات: 

 العمل على زيادة الكفاءة القت�سادية والنمو وفر�س العمل يف القطاعات املختلفة، ودعم امل�ساريع ال�سغرية 11
والأعمال الريادية.

 ت�سجيع وحتفيز النمو القت�سادي يف القطاعني العام واخلا�س، و�سبط النفقات واتخاذ مزيد من الجراءات  21
لالإ�سالح ال�سريبي.

 احلد من ات�ساع دائرتي الفقر والبطالة، باحلد من هروب ال�سناعات، وتهيئة املجال لال�ستثمار، وفتح امل�ساريع 31
املولدة لفر�س العمل.

.  SIGIJORDAN.ORG 158 - موؤ�سر قامت بتطويره موؤ�س�سة برتل�سمان بالتعاون مع �سبكة حلول التنمية امل�ستدامة ،للمزيد انظر الرابط
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 تقليل حجم املديونية، وو�سع خطط �سريعة للحد من تفاقمها، وو�سع حلول للت�سديد حتى ل ينتقل عبء دين 41
غري قابل لل�سداد لالأجيال القادمة. 

 العمل على فتح اأ�سواق جديدة وتخفي�س كلف الإنتاج وت�سجيع ال�سناعة املحلية، بالإ�سافة اإلى ت�سجيع العمالة 51
الأردنية على ا�ستغالل كل فر�س العمل من خالل حت�سني الأجور وظروف العمل .

 العمل على  تاأ�سي�س جتمعات �سكانية يف الأرا�سي اخلالية من اململكة، بهدف تخفيف ال�سغط على املدن وتوفري 61
م�ساكن باأ�سعار معقولة.  

 تو�سيع النطاق اجلغرايف لتوزيع مكت�سبات التنمية، وحتقيق العدالة يف توزيعها بني املحافظات الردنية وح�سب 71
طبيعة كل حمافظة ومواردها الطبيعية وتركيبة ال�سكان.

 حت�سني الظروف املعي�سية للمواطنني جميًعا دون زيادة يف ا�ستخدام املوارد الطبيعية ب�سكل جائر اأو ما يتجاوز 81
القدرة على التحمل.

  درا�سة املوؤ�سرات العاملية والوطنية وحتليلها والعمل على اتخاذ املزيد من الجراءات العملية والواقعية لتح�سني 91
ترتيب الردن عليها. 
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2 - احلق يف م�شتوى معي�شي لئق 

الإطار القانوين:   

يعد احلق يف م�ستوى معي�سي لئق اأحد احلقوق الرئي�سة ملنظومة حقوق الإن�سان الذي يتطلب اإعماله جعل ال�سكن، 
والغذاء، والرعاية ال�سحية، والنقل، وما اإلى ذلك مي�سورا ، لذلك يعترب هذا احلق اأحد متطلبات حتقيق الكرامة 
الإن�سانية من خالل توفري هذه احلاجات الأ�سا�سية، ونظرا لأهميه فقد احتل مكانًا يف ال�سكوك الدولية، وحتديدا 
يف الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان املادة )25( منه159 ، والعهد الدويل اخلا�س باحلقوق القت�سادية والجتماعية 
والثقافية الذي �سمن حق الفرد يف م�ستوى معي�سي كاف ومالئم له ولأ�سرته، والتح�سني املتوا�سل لظروفه املعي�سية، 
اإ�سافة اإلى اعرتافه بحق كل فرد يف التحرر من اجلوع والفاقة واحل�سول على الغذاء الكايف، وحت�سني اإنتاج وحفظ 
يتطلب  احلق  هذا  فاإعمال  الطفل161.  حقوق  اتفاقية  من   )27/  26( املادتني  وكذلك  الغذائية160،  املواد  وتوزيع 
من الدولة اتخاذ التدابري ل�سمان التمتع التدريجي به وفق ما ت�سمح به اق�سى مواردها املتاحة مبا فيها التدابري 
الثانية من العهد اخلا�س باحلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية املعتمد من  الت�سريعية وفقا لأحكام املادة 

قبل المم املتحدة .

اإل ان الد�ستور الأردين مل ي�سر ب�سكل وا�سح و�سريح الى هذا احلق ب�سكل ميكن اعتباره مرجعية لإعماله ومراقبة 
انتهاكاته اإل اأن بع�س مواده ا�سارت الى بع�س اجلوانب التي تتقاطع مع هذا احلق ل �سيما املادة ) 6/ 3(162 منه.

وقد �شهد عام 2019م اإقرار جمموعة من الت�شريعات التي تتقاطع مع بع�س جوانب هذا احلق من اأبرزها:

 اإقرار القانون املعدل لقانون املوا�شفات واملقايي�س رقم )21( ل�شنة 2019م : -

اإذ ت�سمن هذا التعديل منع امل�ستورد املخالف من عر�س املنتج او بيعه او تاأجريه او توزيعه مبا يف ذلك التوزيع 
املجاين، واإلزامه باإعادة ت�سديره خالل مدة ل تزيد على ت�سعني يوما من تاريخ ظهور نتائج الفحو�سات النهائية، 
كما اتاح للم�ستورد تعديل بطاقة البيان اخلا�سة باملنتج لتتوافق مع متطلبات القاعدة الفنية اخلا�سة به163، يف 

ًة على �سعيد املاأكل وامللب�س وامل�سكن والعناية الطبية  159 - تن�س هذه املادة على )لكِلّ �سخ�س حٌقّ يف م�ستوى معي�سة يكفي ل�سمان ال�سحة والرفاهة له ولأ�سرته، وخا�سَّ

ل اأو ال�سيخوخة اأو غري ذلك من الظروف  وعلى �سعيد اخلدمات الجتماعية ال�سرورية، وله احلُقّ اأن ياأمن من الغوائل يف حالت البطالة اأو املر�س اأو العجز اأو الرتُمّ
تني. وجلميع الأطفال حُقّ التمُتّع بذات احلماية الجتماعية �سواء ُوِلدوا  اخلارجة عن اإرادته والتي تفقده اأ�سباب عي�سه .ولالأمومة والطفولة حٌقّ يف رعاية وم�ساعدة خا�سَّ

      https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights  يف اإطار الزواج اأو خارج هذا الإطار(.  للمزيد انظر الربط
160  - انظر )املادة 11( من العهد الدويل اخلا�س باحلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية. على الرابط اعاله.

http://hrlibrary.umn.edu/arab 161 - لطالع على هذه التفاقية انظر الرابط

162  - ن�ست هذه املادة على اأن )تكفل الدولة العمل والتعليم �سمن حدود امكانياتها وتكفل الطماأنينة وتكافوؤ الفر�س جلميع الردنيني (-  

https://www.ammanchamber.org.jo/ ، 163 - للمزيد انظر الرابط
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حني تقدم املركز الوطني حلقوق الإن�سان مبقرتح لل�سلطة الت�سريعية خالل مناق�ستها مل�سروع هذا القانون وت�سمن 
املقرتح164 تعديل املادة )2( من م�سروع القانون ا�ستنادا الى احكام املادة )25( من من الإعالن العاملي حلقوق 
الإن�سان واأحكام املادتني )11،12( من العهد الدويل اخلا�س باحلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية165 .

اإقرار القانون املعدل لقانون ال�شمان الجتماعي رقم 24 ل�شنة 2019م 166   : -

اإذ ا�ستملت ابرز التعديالت التي ادخلت على القانون التو�ّسع يف اخلدمات امل�سمولة بتاأمني الأمومة بهدف حتقيق 
مزيد من احلماية للمراأة العاملة، وا�ستثناء بع�س العاملني الذين ل تتجاوز اأعمارهم )28( عامًا من ال�سمول 
بتاأمني ال�سيخوخة يف املن�ساآت وامل�ساريع النا�سئة التي ل يزيد عدد العاملني فيها على )25( عاماًل وامل�سّجلة يف 
اململكة بعد نفاذ اأحكام القانون املعّدل وذلك ملدة ل تتجاوز )5( �سنوات من تاريخ ت�سجيل املن�ساأة على اأن تلتزم 
اآلية  اأجور املوؤمن عليهم اخلا�سعة لالقتطاع، وتغيري  %( من  بدفع ا�سرتاكات تاأمني العجز والوفاة بن�سبة )1 
بالت�ساوي على كافة املتقاعدين امل�ستحقني  ال�سنوية ملتقاعدي ال�سمان بحيث يتم توزيعها  الت�سخم  منح زيادة 
لذوي  الإن�ساف  العتالل بهدف حتقيق مزيد من  راتب  اأو  التقاعدي  الراتب  النظر عن مقدار  وب�سرف  لها، 
الرواتب التقاعدية املنخف�سة، وحت�سني ظروفهم املعي�سية، ورفع �سن التقاعد املبكر اإلى )اإكمال �سن 55 للذكور 
واإكمال �سن 52 لالإناث( وذلك للموؤمن عليهم الذين يتم �سمولهم بال�سمان لأول مرة بعد نفاذ القانون املعدل 
2019م ، كما ا�ستملت التعديالت ال�سماح للموؤمن عليهم العاملني يف القطاع اخلا�س با�ستخدام   /10/  1 يف 
اأر�سدتهم الدخارية يف تاأمني التعطل عن العمل لتمويل تعليم اأبنائهم التعليم العايل واملهني، اإ�سافة اإلى دفع 
عليهم  للموؤمن  املمنوحة  واحلقوق  املزايا  اأ�سرته، وحت�سني  اأفراد  من  اأحد  لأي  اأو  عليه  للموؤمن  العالج  تكاليف 
الع�سكريني، بالإ�سافة الى تعزيز حماية اأ�سر املوؤمن عليهم املتوّفني وذلك من خالل التو�سع يف حالت ا�ستحقاق 
الورثة لراتب تقاعد الوفاة الطبيعية، وتعزيز حماية العاملني يف حالت التهرب عن �سمولهم بال�سمان. هذا وقدم 

164  - اأوًل : اإلغاء ن�س البند )1( من الفقرة )د( من م�سروع القانون والإبقاء على الن�س الأ�سلي الوارد يف املادة )33/د( التي األزمت امل�ستورد املخالف باإعادة املنتج 

الى بلد املن�ساأ.  
 ثانيًا : اإلغاء الفقرة )و( التي جتيز للموؤ�س�سة ال�سماح باإدخال املنتجات غري املطابقة للقواعد الفنية واملتربع بها ل�سالح جمعيات خريية.  

ًة على  165  - ن�س املادة )25( من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان، والتي جاء فيها: » لكِلّ �سخ�س حٌقّ يف م�ستوى معي�سة يكفي ل�سمان ال�سحة والرفاهة له ولأ�سرته، وخا�سَّ

�سعيد املاأكل وامللب�س وامل�سكن والعناية الطبية و�سعيد اخلدمات الجتماعية ال�سرورية«. 
ن�س املادة )11( من العهد الدويل اخلا�س باحلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية، والتي جاء فيها: » حق كل �سخ�س يف م�ستوى معي�سي كاف له ولأ�سرته، يوفر 

ما يفي بحاجتهم من الغذاء والك�ساء واملاأوى، وبحقه يف حت�سني متوا�سل لظروفه املعي�سية«.
ن�س املادة )12( من العهد الدويل اخلا�س باحلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية، والتي جاء فيها:« حق كل اإن�سان يف التمتع باأعلى م�ستوى من ال�سحة اجل�سمية 

والعقلية ميكن بلوغه«.
166  - لالطالع على القانون انظر اجلريدة الر�سمية رقم 5599/�س5554/تاريخ  1 /10/ 2019م .
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باإلغاء  القانون  مل�سروع هذا  اإبان فرتة مناق�ستها  الت�سريعية  لل�سلطة  الن�سان مقرتحه167  الوطني حلقوق  املركز 

املواد املبينة ادناه مل�سا�سها بجوهر هذا احلق وخمالفتها للد�ستور الردين ومعايري حقوق الن�سان العاملية168 

العقارية169 والعديد من الأنظمة  - امللكية  قانون  كما �شهد عام 2019م اإقرار القانون رقم )13( ل�شنة 2019م 

ال�شادرة مبقت�شاه : اإذ عمل هذا القانون على  توحيد الت�سريعات العقارية التي �سملت )13( قانونا كان معمول بها �سابقا 

يف ت�سريع واحد ما ي�سهم يف تعزيز ا�ستقرار امللكية العقارية وت�سجيع ال�ستثمار من خالل: ت�سنيف العقارات، 

وتنظيم و�سع حدودها، وم�سحها، وتقدير قيمتها، وت�سوية اخلالفات وامل�سائل املتعلقة بحقوق ملكية ال�سخا�س 

تنظيم  ُيعيد  كما  الإجراءات،  من  كثري  وتب�سيط  ت�سجيلها،  ي�سبق  مل  التي  العقارات  وت�سجيل  واملياه،  للعقارات 

طرق ازالة ال�سيوع يف ملكية العقارات بالت�سرف فيه، اأو ق�سمته بني ال�سركاء بن�سبة ح�سة كل منهم، ر�سائيا، 

اأو بو�ساطة “جلنة”، وتنظيم ملكية الأبنية والطوابق وال�سقق واملجمعات العقارية والت�سرف بها، واإدارة الق�سم 

امل�سرتك فيها، اإ�سافة الى تو�سيح اإجراءات رهن العقار رهنًا تاأمينيًا �سمانًا للدين، وطرق التنفيذ عليه، وحتديد 

�سوابط ا�ستمالك العقار مل�سروع يحقق النفع العام، واجراءات التعوي�س ومبا ي�ساهم يف تعزيز اإعمال احلق يف 

التي كان معمول بها  التعامل مع العديد من القوانني  ال�سكن والتخفيف على املتعاملني بهذا القطاع من اعباء 

قبل اقرار هذا القانون وقدم بع�سها، وعدم جماراتها للتو�سع العمراين والنمو ال�سكاين والتطور القت�سادي يف 

اململكة، ل �سيما قانون الأرا�شي العثماين الذي يعود تاريخه الى عام 1900م اأي قبل تاأ�سي�س الدولة الردنية 

احلالية.

167 - اأوًل: اإلغاء املادة )2( من م�سروع القانون التي جُتيز للموؤ�س�سة ا�ستثناء بع�س العاملني يف املن�ساآت التي يتم ت�سجيلها بعد نفاذ اأحكام القانون املُعّدل اأو املُ�سّجلة قبل 

نفاذه من ال�سمول بالتاأمينات املن�سو�س عليها يف هذا القانون اأو من بع�سها.
ثانيًا: اإلغاء املادة )4( من م�سروع القانون التي تعفي املن�ساأة من دفع ا�سرتاكات تاأمني ال�سيخوخة والعجز والوفاة وتاأمني التعطل عن العمل عن املوؤمن عليها خالل 

فرتة اإجازة الأمومة. 
ثالثًا: اإلغاء املادة )6( من م�سروع القانون التي حترم املوؤمن عليهم امل�سمولني مبوجب اأحكام هذا القانون لأول مرة من الّتقاعد املُبكر.

168  - ن�س املادة )6( من الد�ستور الأردين: الأردنيون اأمام القانون �سواء ل متييز بينهم يف احلقوق والواجبات واإن اختلفوا يف العرق اأو اللغة اأو الدين.

مان الجتماعّي، ومن حّقه اأن توّفر له، من خالل   ون�ست املادة )22( من الإعالن العاملّي حلقوق الإن�سان على ان: »لكّل �سخ�س، بو�سفه ع�سوًا يف املجتمع، حّق يف ال�سّ
املجهود القومّي والّتعاون الدويّل، ومبا يتفق مع هيكل كّل دولة ومواردها، احلقوق القت�سادّية والجتماعّية والثقافّية التي ل غنى عنها لكرامته ولتنامي �سخ�سيته يف 

حّرية«.  
كما ن�ست املادة )9( من العهد الدويّل اخلا�س باحلقوق القت�سادّية والجتماعّية والثقافّية على، »تقّر الدول الأطراف يف هذا العهد بحق كّل �سخ�س يف ال�سمان 

الجتماعّي، مبا يف ذلك التاأمينات الجتماعّية. 
www.dls.gov.jo ، 169  - لالطالع على ن�س القانون انظر دائرة الرا�سي وامل�ساحة على الربط
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- كما �شهد عام 2019م  اإقرار بع�س النظمة والتعليمات من قبل املوؤ�ش�شة العامة للغذاء والدواء ذات 

العالقة بهذا احلق منها:

• تعليمات برنامج التاجر الذهبي170 والتي حددت اأ�س�س ومعايري الن�سمام لربنامج التاجر الذهبي لقطاع 	

م�ستوردي وم�سدري املواد الغذائية وقطاع اغذية ال�ستعمال اخلا�س وامل�سافات الغذائية واملواد املعدة للتالم�س 
مع الغذاء، اإذ ا�ستثنت هذه التعليمات اغذية الطفال فوق �سنة واحدة من العمر. 

• لت�سجيل 	 توافرها  الواجب  بال�سرتاطات  تخت�س  التي  والنيكوتني171  التبغ  مبنتجات  اخلا�شة  ال�ش�س 

وحدة  ا�ستحداث  كما مت  التقليدية،  لل�سجائر  كبدائل  ت�ستخدم  التي  والنيكوتني  التبغ  منتجات  تداول  واإجازة 
التبغ �سمن املوؤ�س�سة العامة للغذاء والدواء لتفعيل الدور الرقابي والتنظيمي على هذه ال�سلعة نتيجة خلطورتها 

على امل�ستهلكني.
• كما مت اقرار تعليمات املزاودة على العنا�سر التجارية يف م�ساريع املوؤ�س�سة العامة لالإ�سكان والتطوير احل�سري، 	

حيث نظمت عملية بيع الوحدات ال�سكنية والتجارية وقطع الرا�سي التي تباع باملزاد العلني وبالظرف املختوم 
�سمن م�ساريع املوؤ�س�سة172 .

ال�شيا�شات واملمار�شات : 

نتيجة  املتدين  دخلهم  الى  قيا�سا  الأردنيني  لغالبية  كبري  قلق  الردن، م�سدر  املرتفعة يف  املعي�سة  تكاليف  �سكلت 
هذا  لتاأمني  املتبعة  وال�سيا�سات  الجراءات  يف  �سعف  عن  يك�سف  ما  واخلدمات  ال�سلع  لأ�سعار  امل�ستمر  لالرتفاع 
احلق، يف �سوء تراجع النمو القت�سادي وارتفاع ن�سبة الت�سخم، بالتوازي مع ا�ستمرار ارتفاع ن�سب الفقر والبطالة 
وانعدام فر�س العمل، و�سعف قدرة ال�سلطة التنفيذية على التحكم بالأ�سعار، واللجوء الى رفع م�ستويات ال�سريبة 
كحل للتخفيف من عبء املديونية ومعاجلة ملف اإدارة الدين. و�سغر حجم القت�ساد الأردين وحمدودية موارده، 
و�سيا�سات التكيف الهيكلي، واثر التحولت القت�سادية وال�سيا�سية على القت�ساد الأردين، وتراجع قيمة ال�سادرات 
نتيجة اإغالق بع�س الأ�سواق التقليدية  يف وجه ال�سادرات الأردنية نتيجة الأزمات التي ت�سهدها املنطقة وتراجع 

قيم املنح وامل�ساعدات املقدمة من املجتمع الدويل.

170  - �سدرت هذه التعليماتبمقت�سى املادة )8/ب،د،ط(من قانون الغذاء رقم )30( ل�سنة 2015م واملادة 7/ل م من قانون املوؤ�س�سة العامة للغذاء والدواء رقم )41( ل�سنة 

http://www.jfda.jo/  2008م، انظر الرابط

171 - �سدرت هذه ال�س�س ا�ستنادا الى قرار جمل�س الوزراء رقم )4569( تاريخ  8 /5/ 2019م واملادة 7/ل م من قانون املوؤ�س�سة العامة للغذاء والدواء رقم )41( ل�سنة 

http://www.jfda.jo/  2008م، انظر الرابط

172 - �سدرت هذه التعليمات ا�ستنادا الى قرار جمل�س الإدارة للموؤ�س�سة العامة لالإ�سكان والتطوير احل�سري رقم )4001( تاريخ 1 /7 /2019م، انظرالرابط ،
/http://www.hudc.gov.jo 
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  اإذ مل ي�سهد عام 2019م اأي تقدم انعك�س ايجابا على م�ستوى معي�سة الردنيني. فما يحدث على اأر�س الواقع، يوؤكد 
وجود �سرائح عديدة من املواطنني  تدفع ثمن التغيريات القت�سادية والجتماعية، بخا�سة اأولئك الذين ينت�سبون 
اإلى فئة ذوي الدخل املحدود، فعي�س املواطن و�سط �سعور بانتقا�س حقوقه و�سعف قدرته على توفري م�ستوى معي�سة 
ان هذه  .اذ  وامل�ساكل واجلرائم،  الأمرا�س الجتماعية  لكثري من  بيئة خ�سبة  يوفر  يعيلها،  التي  لأ�سرته  حمرتم 
املعطيات خلقت حالة من عدم الثقة بال�سيا�سات احلكومية وغاياتها والت�سكيك الدائم باأهدافها، حيث يوؤمن الكثري 

من الأردنيني باأن كل ما تفعل احلكومة �سيجرّي خلدمة �سريحة حمدودة من املجتمع ولي�س لعامتهم. 

املالية العامة: 

على الرغم  مما ورد يف ا�سرتاتيجية  اإدارة الدين متو�سطة املدى لالأعوام )2017م- 2021م(173 التي تهدف اإلى 
تخفي�س اإجمايل الدين العام اإيل ما ن�سبته )81.7( من الناجت املحلي الإجمايل يف نهاية عام 2021م، وما ن�س 
عليه قانون الدين العام واإدارته رقم )26( ل�سنة 2001م وفق احكام املادة )23( منه، اإل ان عام 2019م  مل 
ي�سهد تراجعًا يف الدين العام بل �سهد ارتفاعا مقارنة مع عام 2018م، اإذ ت�سري بيانات وزارة املالية174 اإلى اأن �سايف 
الدين العام يف نهاية عام   )2019م( �سجل ارتفاعا عن م�ستواه يف نهاية عام 2018م اإذ بلغ نحو)30076.2(  
مليون دينار اأي ما ن�سبته )96.6 %( من الناجت املحلي الإجمايل املعاد تقديره لعام 2019م، مقابل )28308.3( 
نحو  بلغ  الدين اخلارجي  ان  اأو�سحت  ال�سحفية175  الأخبار  بع�س  باأن  علما  2018م.  عام  نهاية  دينار يف  مليون 
)12.34( مليار دينار )موازنة ومكفول( و�سكل ما ن�سبته )39.6 %( من الناجت املحلي الإجمايل، يف حني بلغ 
ن�سـبته  ما  اأو  دينار،  مليار   )17.74( نحو  امل�ستقلة(  املوؤ�س�سات  وموازنات  عامة  )موازنة  الداخلي  الدين  ر�سيد 
)56.9 %( من الناجت املحلي الإجمايل، وبلغ حجم خدمة الدين العام )داخلي وخارجي(- موازنة يف نهاية عام 
2019م نحو )2.81( مليار دينار تقريبا، اإذ بلغ اجمايل الفوائد على ال�سا�س النقدي/ موازنة ، )1.113( مليار 

دينار تقريبا، وبلغت فوائد الدين اخلارجي/ موازنة، )404.3( مليون دينار، فيما بلغت فوائد الدين الداخلي/ 
موازنة )709.1( مليون دينار، وبلغ حجم اق�ساط الدين اخلارجي خالل عام 2019م نحو )1.692( مليار دينار، 
فيما بلغت ن�سبة اجمايل خدمة الدين العام )اق�ساط وفوائد( الى اليرادات املحلية الفعلية نحو )40.3 %( يف 
عام 2019م، واحتلت مديونية �سركة الكهرباء الوطنية و�سلطة املياه مبلغ بلغ قدره نحو )7.6( مليار دينار من 

جمموع هذه الديون176.
173 - انظر وزارة املالية، ا�سرتاتيجية اإدارة الدين متو�سطة املدى لالأعوام 2017م- 2021م. 

174 - وزارة املالية، ن�سرة مالية احلكومة العامة، العدد الثاين ع�سر، �سهر كانون الثاين/2020م.

ين العام للمملكة يف 2019م تاريخ  9 /3/ 2020م(. 175 - جريدة الد�ستور، خرب بعنوان )2.81 مليار دينار خدمة الدَّ

176 - وزارة املالية، ن�سرة مالية احلكومة العامة، مرجع �سابق. 
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  وفيما يتعلق بالدين القومي الذي ي�سمل الدين العام الداخلي واخلارجي للحكومة وديون القطاع اخلا�س، فقد بلغ 
نحو )63.8( مليار دينار اأي ما يعادل نحو )89.8( مليار دولر يف نهاية عام 2018م177. وفيما يتعلق باإجمايل 
دينار  مليون   )8567.3( مقابل  دينار  مليون   )8812.7( نحو  بلغ  فقد  2019م  عام  خالل  احلكومي  الإنفاق 
خالل عام 2018م ، اإذ  �سجلت النفقات اجلارية ارتفاعا مبقدار )277.6( مليون دينار، كما �سجلت النفقات 
الراأ�سمالية التي تعترب حمفزة لنمو القت�ساد ومولدة لفر�س العمل انخفا�سا بحوايل )32.1( مليون دينار خالل 
عام 2019م، حيث ا�سفرت هذه التطورات للمالية العامة للدولة عن ت�سجيل عجز مايل يف املوازنة العامة خالل 
عام 2019م  بعد املنح  بنحو )1058.4( مليون دينار، مقابل عجز مايل بلغ نحو )727.6( مليون دينار خالل 

نف�س الفرتة من عام 2018م178. 

ال�سيا�سات  تنجح  ومل  العام  الدين  ملف  ادارة   بنيان  يف  اختالل  هناك  اأن  املركز  يرى  املعطيات  هذه  وبتحليل 
احلكومية يف �سبط هذا امللف وتخفي�س ارقام املديونية على الرغم من تعدد املوارد احلكومية من �سرائب ور�سوم 
وا�ستثمارات وبرامج املنح وامل�ساعدات املقدمة من املجتمع الدويل وانعقاد العديد من املوؤمترات واللقاءات التي 
تهدف الى م�ساعدة الأردن ماليا واقت�ساديا ل �سيما موؤمتر لندن الذي عقد يف �سهر �سباط من عام 2019م بعنوان 
الردن  من  كل  مب�ساركة  2018م180  عام  منت�سف  يف  عقدت  التي  املكرمة  مكة  وقمة  وفر�س(179،  منو  )الأردن: 
على  واملوؤمترات  اللقاءات  من  وغريها  القت�سادي،  دافو�س  منتدى  الى  ا�سافة  والمارات،  والكويت  وال�سعودية 
امل�ستوى الثنائي بني الردن والعديد من الدول املانحة وموؤ�س�سات القرا�س الدولية، اإذ ت�سري بع�س البيانات الى 
ان قيمة امل�ساعدات اخلارجية امللتزم بها واملوقعة من خالل وزارة التخطيط والتعاون الدويل لعام 2019م بلغت 
نحو )2.87( مليار دينار اأي ما يعادل )4( مليارات دولر امريكي181. وعلى الرغم من هذه املعطيات ال اأن املركز 
لحظ اأن املواطن الردين ما زال م�سدر التمويل احلكومي، مع تراجع يف جودة اخلدمات املقدمة له ل �سيما يف 
قطاع ال�سحة والتعليم وال�سكن والبنى التحتية واحلريات العامة وغريها من مكونات منظومة حقوق الن�سان التي 

177 - للمزيد انظر الرابط - /www.alaraby.co.ukتاريخ 28/اذار/2019م. 

178 - وزارة املالية، مرجع �سابق. 

179 - عقد هذا املوؤمتر مب�ساركة ممثلني من اأكرث من 60 دولة ومنظمه دولية، وم�ستثمرين وموؤ�س�سات جتارية، ومنظمات جمتمع مدين دولية واأردنية للم�ساعدة يف دعم 

انتقال الأردن اإلى اقت�ساد اأكرث اإنتاجية وتناف�سية وعدالة ل�سالح جميع الذين يعي�سون على ار�سه. ومن اهم خمرجاته تقدمي حزم م�ساعدات اقت�سادية لالأردن بقيمة 
www.alaraby.co.uk/economy/2019/2/28/ :  2.6 مليار دولر. للمزيد انظر الرابط

180 - من اهم خمرجات هذا املوؤمتر تقدمي حزمة من امل�ساعدات القت�سادية لالأردن ي�سل اإجمايل مبالغها اإلى مليارين وخم�س مئة مليون دولر اأمريكي، تتمثل يف: وديعة 

التنمية مل�ساريع  للبنك الدويل مل�سلحة الأردن، دعم �سنوي مليزانية احلكومة الأردنية ملدة خم�س �سنوات، متويل من �سناديق  البنك املركزي الأردين، �سمانات  يف 
. www.alarabiya.net /2018/06/10 اإمنائية .للمزيد انظر الربط

181 - ح�سب وزارة التخطيط والتعاون الدويل .
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تكفل كرامة الن�سان واإن�سانيته. ان هذه الأو�ساع ال�سعبة تلقي بظالل قامتة على حياة املواطنني الذين يبحثون 

بدورهم عن حل يوفر لهم كرامة العي�ض، فيما حتا�سرهم �سغوط البطالة وال�سرائب وارتفاع الأ�سعار.

)املعادة(  املرجتعة  لل�سيكات  املطلقة  القيمة  تراجع  الى  ال�شحفية  ا�شارت بع�س الخبار  اآخر  وعلى �شعيد   

خالل عام 2019م بنحو )130( مليون دينار اأو ما ن�سبته )7 %( مقارنة مع العام 2018م ، اإذ بلغت قيمتها  

نحو )1.57( مليار دينار مقارنة بـ نحو )1.7( مليار دينار يف عام 2018م، يف حني انخف�ست القيمة الإجمالية 

لل�سيكات املتداولة )املقدمة للتقا�س( لعام 2019م بن�سبة )6.5 %( لتبلغ )40.96( مليار دينار مقارنة مع نحو 

)43.84( مليار دينار يف عام 2018م. كما انخف�ست القيمة املطلقة لل�سيكات املعادة ب�سبب عدم كفاية الر�سيد 

بن�سبة )4.4 %( لتبلغ نحو )1.013( مليار دينار وعددها )272( األف �سيك مقارنة مع نحو )1.06( مليار دينار 

وعددها نحو )299( األف �سيك.182 وعزا العديد من اخلرباء القت�ساديني واملاليني الى ان ا�سباب ذلك تعود الى 

الركود القت�سادي وتراجع حجم املبيعات ونق�س ال�سيولة املالية باأيدي النا�س، وت�سدد البنوك يف منح الت�سهيالت 

وزيادة ال�سروط وال�سمانات على التجار. وارتفاع ال�سرائب والر�سوم مبختلف انواعها على املواطنني. كما �سهد 

عام 2019م مطالبات �سعبية ونيابية بتعديالت قانونية حتول دون حب�س املدين املع�سر، حيث ت�سمل هذه املطالبات 

تعديل بع�س مواد قانوين العقوبات والتنفيذ، اإذ يرى املركز ان هذه املطالبات تن�سجم مع احكام املادة )11( من 

العهد اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية183.

اأ�شعار اخلبز:

ملادة  النقدي  الدعم  بدل  ل�سرف  املخ�س�سة  املبالغ  على  زيادة  اأي  2019م  عام  من  املا�سية  الفرتة  ت�سهد  مل   

بواقع )33(  2018م،  لعام  التي مت اعتمادها   الدعم  بنف�س قيمة  الدعم  واإمنا مت �سرف هذا  اخلبز مل�ستحقيه 

دينارًا خم�س�سة للفرد الواحد من اأفراد الأ�سر املنتفعة من �سندوق املعونة الوطنية و)27( دينارًا لباقي الفراد 

امل�ستحقني الذين تنطبق عليهم معايري و�سروط بدل الدعم النقدي184.

182  - جريدة الغد، خرب )بعنوان انخفا�س ال�سيكات املرجتعة( تاريخ 13 كانون الثاين 2020م. 

183 -  تن�س احكام هذه املادة على انه )ل يجوز �سجن اأي ان�سان ملجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي( .

/jordan.gov.jo/ 184 - للمزيد انظر الرابط
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الرقم القيا�شي لأ�شعار امل�شتهلك:

 ت�سري البيانات ال�سادرة عن دائرة الإح�ساءات العامة ارتفاع الرقم القيا�سي لأ�سعار امل�ستهلك لعام 2019م لي�سل 
الى   )125.03( نقطة مئوية مقابل )124.66( نقطة مئوية لعام 2018م م�سجاًل ارتفاعًا ن�سبته )0.3 %( . ومن 
اأبرز املجموعات ال�سلعية التي �ساهمت يف هذا الرتفاع جمموعة اليجارات مبقدار )0.41( نقطة مئوية، واحلبوب 
والبقول اجلافة  والتعليم مبقدار )0.10( نقطة مئوية، واخل�سراوات  ومنتجاتها مبقدار )0.18( نقطة مئوية، 
واملعلبة مبقدار )0.06( نقطة مئوية، والثقافة والرتفيه مبقدار )0.04( نقطة مئوية. ويف املقابل انخف�ست اأ�سعار 
اأبرزها جمموعتا اللبان ومنتجاتها والبي�س، والنقل مبقدار )0.18( نقطة مئوية لكل  جمموعة من ال�سلع ومن 
والدواجن مبقدار )0.06( نقطة مئوية185، ما  واللحوم  وال�سجائر مبقدار )0.11( نقطة مئوية،  والتبغ  منهما، 

�ساهم يف ا�سافة اعباء جديدة على امل�ستهلكني يف �سوء تدين م�ستويات الدخل للغالبية العظمى منهم. 

البطالة:

2019م اأي انخفا�س يف معدلت البطالة رغم التعهد احلكومي بتوفري)60(   مل ت�سهد الفرتة املا�سية من عام 
2019م بح�سب  األف فر�سة لغاية �سهر حزيران من عام  اإذ مت توفري )30(  2019م،  األف فر�سة عمل يف عام 
ت�سريحات رئي�س الوزراء عرب برنامج “60 دقيقة”، منوها اإلى وجود )300( األف عاطل عن العمل يف الأردن186. 
وت�سري بع�س البيانات احلكومية187 اإلى ارتفاع معدلت البطالة خالل الربع الرابع  من عام 2019م الى ما ن�سبة 

)19.0 %( بارتفاع مقداره )0.3( نقطة مئوية عن نف�س الفرتة من عام 2018م  .

وقد بلغ معدل البطالة للذكور خالل الربع الرابع من عام 2019م )17.7 %( مقابل )24.1 %( لالإناث، ويت�سح 
للذكور مبقدار)0.8( نقطة مئوية وانخف�س لالإناث مبقدار)1.6( نقطة مئوية مقارنة  ارتفع  البطالة  اأّن معدل 
 ،)% اأعلى معدل للبطالة يف حمافظة الزرقاء، بن�سبة بلغت )23.4  2018م. فقد �ُسجل  بالربع الرابع من عام 
اأن معدل البطالة كان مرتفعًا بني  %( . وبينت النتائج  واأدنى معدل للبطالة يف حمافظة الكرك بن�سبة )12.0 
حملة ال�سهادات اجلامعية )الأفراد املتعطلون ممن يحملون موؤهل بكالوريو�س فاأعلى مق�سومًا على قوة العمل لنف�س 
اأن  اإلى  %(  مقارنة بامل�ستويات التعليمية الأخرى. واأ�سارت النتائج  املوؤهل العلمي(، حيث بلغ ما ن�سبته )22.4 

185 - دائرة الح�ساءات العامة، التقرير ال�سنوي حول الرقم القيا�سي لأ�سعار امل�ستهلك، تاريخ 15 كانون الثاين 2020م. 

186 - نقال عن الرابط www.khaberni.com ، تاريخ  21 /6/ 2019م.

187 - دائرة الإح�ساءات العامة، التقرير الربعي الرابع  حول معدل البطالة يف اململكة لعام 2019م . 
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)50.7 %( من اإجمايل املتعطلني هم من حملة ال�سهادة الثانوية فاأعلى، واأن )49.3 %( من اإجمايل املتعطلني 

اأقل من الثانوي.  كما تباينت ن�سبة املتعطلني ح�سب امل�ستوى التعليمي واجلن�س، حيث  كانت موؤهالتهم التعليمية 

%(  لالإناث. كما �ُسجل  %( مقابل )80.2  بلغت ن�سبة املتعطلني الذكور من حملة البكالوريو�س فاأعلى )25.4 

اأعلى معدل للبطالة يف الفئتني العمريتني 15 - 19 �سنة و 20 - 24 �سنة، اإذ بلغ املعدل )48.3 %( و)39.7 %( 

لكل منهما على التوايل.

اأما على م�ستوى املحافظات فقد �ُسجل اأعلى معدل للبطالة يف حمافظة الزرقاء، بن�سبة بلغت )23.4 %(، واأدنى 

معدل للبطالة يف حمافظة الكرك بن�سبة بلغت )12.0 %( .

 54.3( %  34.1 فاأكرث(  �سنة   15 ال�سكان  اإلى  العمل من�سوبة  املنقح )قوة  القت�سادية  امل�ساركة  بلغ معدل  كما 

% للذكور مقابل 13.5 % لالإناث(، وذلك للربع الرابع من عام 2019م مقارنة بـ 35.8 % )55.9  % للذكور 

و15.2 % لالإناث(، وذلك للربع الرابع من عام 2018م  .

ويف  �سوء ذلك، يرى املركز ان مو�سوع البطالة وبهذه الن�سب املقلقة تعترب من اهم التحديات التي تواجه املواطن 

الردين ومتتعه مب�ستوى معي�سي لئق نتيجة �سعف العالقة بني النمو القت�سادي والت�سغيل، و�سعف حتديد اجتاهات 

الطلب على الأيدي العاملة، وعدم ان�سجام �سيا�سات التعليم وخا�سة التعليم العايل مع احتياجات �سوق  العمل، 

اإ�سافة اإلى عدم تفعيل برامج دعم الت�سغيل، وتدين م�ستويات التدريب، و�سوء و�سع قطاع النقل العام، اإذ ا�سبحت 

الناجعة  و�سع احللول  املتعاقبة عن  مع عجز احلكومات  الدولة  بنيان  م�سكلة هيكلية متجذرة يف  الظاهرة   هذه 

عن  املتعطلني  لدى  الحباط  نتيجة  الجتماعي  ال�سلم  على  ال�سلبية  وتداعياتها  خطورتها  من  املركز  ويحذر  لها، 

العمل، وهو ما يدفعهم الى اللجوء الى ا�ساليب غري م�سروعة يف تاأمني ادنى مقومات اعبائهم املعي�سية، كال�سرقات 

والجتار باملخدرات وعمليات ال�سطو امل�سلح وجرائم اليذاء والقتل نتيجة �سنك العي�س الذي يعانون منه. الأمر 

الذي ي�ستوجب توجيه جميع اجلهات املعنية لتنفيذ ال�سيا�سات والربامج ذات العالقة للحد من البطالة، وتنفيذ 

على  الرتكيز  مع  له،  املقدمة  واخلدمات  الردين  املواطن  او�ساع  لتح�سني  وموجهة  فاعلة  اقت�سادية  اإ�سالحات 

املبادرات التي حتد من البطالة وتنظم �سوق العمل ل�ستيعاب الداخلني اجلدد، والأخذ بعني العتبار جميع فئات 

واأطياف املجتمع كذوي الإعاقة والن�ساء وال�سباب، وا�ستهداف كل منها بربامج تخدمهم وت�ستثمر طاقاتهم. ا�سافة 

الى العمل على زيادة النمو القت�سادي املولد لفر�س العمل لالأردنيني.
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الفقر:

 ماتزال ظاهرة الفقر ملمو�سة لدى غالبية الردنيني، يف ظل موجات الغالء وارتفاع التكاليف املعي�سية، ا�سافة 
معدلته  من  احلد  يف  احلكومية  والربامج  اخلطط  ت�سهم  اأن  دون  من  وتعددها،  والر�سوم  ال�سرائب  ارتفاع  الى 
املتفاقمة. مع ت�سارب البيانات احلكومية حول ن�سبته، والأرقام احلقيقية لعدد الفقراء، اإذ ا�سارت خطة حتفيز 
النمو القت�سادي لالأعوام 2018م- 2022م الى ان ن�سبتهم بلغت يف عام 2016م )20 %(188، بينما ت�سريحات 
دخله  يبلغ   ملن  الن�سبة  هذه  واأن   )%  15.7( بلغت  الأردن  يف  املطلق189  الفقر  ن�سبة  اأن  اأو�سحت  الوزراء  رئي�س 
)250( دينارا اأو اقل190، فيما او�سح مدير دائرة الح�ساءات العامة ان عدد الفقراء يف الردن بلغ مليونا و)99( 
األفا من ا�سل )7( ماليني مواطن اردين، وعدد الأردنيني الذين يعانون من “فقر مدقع”، اأي اأنهم ل يجدون لقمة 
العي�س، يبلغ )8( اآلف حالة191. بينما ا�سار موقع )خليج اأونالين( الى ان ن�سبة الفقر يف الأردن بلغت نحو )56 
%( ، بح�سب ا�ستطالع اأجراه، اإذ احتل املرتبة الثالثة على �سعيد الدول العربية، بعد اليمن و�سوريا على التوايل. 

ووفقا للموقع فقد بلغت ن�سبة الفقر يف اليمن )85 %( بينما يف �سوريا )80 %(، ثم الأردن )56 %( ، تليه ليبيا 
واملغرب بـ )45 %( . وهذه الن�سبة وحتديدا يف الأردن ل جتد ما يفندها يف �سوء عزوف احلكومة عن اإعالن ن�سبة 
ار�س  وال�سرتاتيجيات خالل تطبيقها على  القت�سادية  الى �سعف اخلطط  ا�سافة  �سنوات192،  الفقر منذ  وخط 
الواقع التي تهدف الى احلد من تفاقم الفقر. وهنا يت�ساءل املركز عن ال�سباب واملربرات التي دفعت احلكومة الى 
عدم العالن عن ن�سب الفقر احلقيقية لقطع ال�سك باليقني يف �سوء ت�سارب هذه الن�سب والرقام؟ على الرغم 
العامة  الح�ساءات  دائرة  قبل  من  2018م  2017م-  للعام  الأ�سر  ونفقات  دخل  م�سح  تنفيذ  من  النتهاء  من  
منت�سف العام 2018م ، ال انه ولغاية تاريخه مل تعلن نتائج هذا امل�سح وحماط ب�سمت وتكتم حكومي، با�ستثناء 
بع�س املوؤ�سرات التي مت الإف�ساح عنها دون اإعالن الن�سب النهائية لأرقام الفقر. وهنا يت�ساءل املركز “كيف ميكن 

188  - خطة حتفيز النمو القت�سادي لالأعوام 2018م- 2022م �س 6.

باأنه »حالة من حالت الفقر التي ل ي�ستطيع الإن�سان معها احل�سول على احلد الأدنى من احلاجات الأ�سا�سية  189 - وتعّرف دائرة الإح�ساءات العامة »الفقر املطلق« 

www.almam-  الغذائية، وغري الغذائية معا، بينما ت�سف الأمم املتحدة الفقر املطلق باأنه »نق�س يف الدخل، ويف النفاذ اإلى اخلدمات الأ�سا�سية. للمزيد انظر الرابط
lakatv.com ، تاريخ  10 /4/ 2019م.

190 - نقال عن الرابط /www.almamlakatv.com ، تاريخ  10 /4/ 2019م . وحول هذه املعطيات او�سح ال�ستاذ الدكتور ح�سني اخلزاعي الكادميي واخلبري الجتماعي 

تعقيبا على ت�سريح الدكتور عمر الرزاز حول اعالن ن�سبة الفقر املطلق يف الردن، ان هذا الرقم ل يتوافق مع نتائج م�سح دخل ونفقات الأ�سرة للعام 2017/ 2018 
والذي اعلنته احلكومة بتاريخ 27 /03/ 2019م والذي اعتمدت دائرة الح�ساءات العامة اأن الأ�سر متو�سطة الإنفاق والتي يقل دخلها عن 5230 دينارا �سنويا تعترب 
الأ�سد فقرا، اي التي تنفق حوايل 441 دينارا �سهريا تقع �سمن هذا الت�سنيف. واأ�سار الى ان البيانات الر�سمية توؤكد ان ن�سبة الفقر )56 %( ، ولي�ست )14 %( كما 

تذكر دائرة الح�ساءات العامة ول )15.7 %( كما ي�سرح بذلك رئي�س الوزراء. ويبلغ عدد الفقراء نحو ثالثة ماليني ون�سف مليون فقري.
191 - احلقيقة الدولية، الح�ساءات: مليون و99 األف فقري يف الأردن، تاريخ   24 /12/ 2019م .

192 - للمزيد انظر الرابط - / /https://alkhaleejonline.net تاريخ  9 /4/ 2019م .
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للحد الدنى لالأجور البالغ )220( دينارا �سهريا ان يكفي يف ظل ارتفاع ال�سعار وزيادة تكاليف املعي�سة، وكم عدد 
الفقر وارتفاع  واأين ميكن ت�سنيفهم يف دائرة الفقر؟”. ان ظروف  واأقل،  العاملني الذين يتقا�سون هذه الجور 
والوقوع  الى موؤ�س�سات القرا�س املختلفة   اللجوء  الى  الفقراء  املواطنني دفع غالبية هوؤلء  املعي�سية على  الأعباء 
حتت وطاأة هذه املوؤ�س�سات، اإذ ي�سري تقرير ال�ستقرار املايل لعام 2017م ال�سادر عن البنك املركزي، وهو اآخر 
تقرير من�سور لغاية تاريخه، الى ان الر�سيد القائم ملديونية الأفراد لدى البنوك واملوؤ�س�سات املالية غري امل�سرفية 
يف الأردن بلغ نحو )44.10( مليار دينار يف نهاية عام 2017م �سكلت ما ن�سبته )4.67 %( من اإجمايل الدخل 
ال�سنوي لالأ�سر الأردنية، اأي اأن اإجمايل الديون على الأ�سر ت�سكل حوايل ثلثي دخلهم ال�سنوي؛ مبعنى لو اأن دخل 

الأ�سرة )10( اآلف دينار يف ال�سنة، فاإن الديون على تلك الأ�سرة تقدر بنحو )6740( دينارا193.

اإن براثن الفقر ل تقت�سر على دفع املواطنني الى اللجوء ملوؤ�س�سات الإقرا�س املختلفة فقط، واإمنا تدفع العديد منهم 
للجوء الى ا�ساليب غري م�سروعة لتاأمني قوت يومهم كال�سرقة او الجتار باملمنوعات او القرتا�س من ال�سدقاء 
وال�سر ما يخلق العديد من اخلالفات وامل�ساكل التي قد ت�سل حد القتل احيانًا حتى داخل العائلة نف�سها، اإذ �سهد 
عام 2019م على �سبيل املثال قيام احد املواطنني باإحراق زوجته بعد اأن رف�ست ال�ستدانة من اأهلها ما ادى الى 
وفاتها وكانت ال�سحية تعمل يف اإحدى املوؤ�س�سات احلكومية، وكان زوجها ياأخذ راتبها كاماًل لت�سديد ديونه، كما 
كان ي�سغط عليها دائًما لتح�سل على اأموال اإ�سافية، ما دفعها لأخذ قر�س بنكي، ومل يعد يتبقى من راتبها �سوى 7 
دنانري، ومل يكتف بذلك بل كان ميار�س ال�سغط عليها لال�ستدانة من اهلها ما ادى الى ن�سوب خالفات بينهما اأدى 
يف النهاية الى قيام الزوج باإنهاء حياتها باإقدامه على حرقها خالل وجودها يف غرفتها داخل منزلهما194.  ومن 
جهة اخرى فقد �سهد �سندوق املعونة الوطنية اإقبال �سديدا من قبل بع�س املواطنني طلبا للمعونة، اإذ ت�سري بيانات 
ال�سندوق ان العدد الإجمايل للمنتفعني من ال�سندوق “معونات مالية متكررة ب�سكل �سهري” بلغ نحو)10005( 
ا�سر وعدد الفراد )500000( فرد ومببالغ )50( دينارًا للفرد و)200( دينار لالأ�سرة وبحد اعلى )4( ا�سخا�س 
من داخل الأ�سرة، بينما بلغ عدد ال�سر املنتفعة من برنامج الدعم التكميلي نحو )25000( الف ا�سرة، وترتاوح 
قيمة الدعم املايل املقدم لهم  مبتو�سط )106 - 136( دينارا ت�سرف كل )3( ا�سهر195. ومل يلم�س املركز اأي اأثر 
للتدخالت احلكومية بانت�سال اأي جيب من جيوب الفقر املعلن عنها يف عام 2010م حتى تاريخه والبالغ عددها 

193 - البنك املركزي، تقرير ال�ستقرار املايل لعام 2017م، الف�سل الرابع.

194 - عمون خرب بعنوان )رف�ست القرتا�س من اهلها فقتلها زوجها حرقا( تاريخ  24 /6/ 2019م. 

195  - ات�سال هاتفي مع �سابط ارتبط املركز يف �سندوق املعونة الوطنية يوم اخلمي�س تاريخ  20 /2/ 2020م. 
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ي�سري  ما  2010م196  عام  نتائجه  واأعلنت  2008م  عام  نفذ  الذي  الأ�سر  ونفقات  دخل  مل�سح  وفقا  جيبا   32 نحو 
الى عدم جناعة ال�سيا�سات احلكومية �سواء التنموية او القت�سادية ملعاجلة هذه الظاهرة املهددة لالأمن وال�سلم 

الجتماعي على الرغم من الربامج احلكومية املعلنة لتمكني جيوب الفقر.  

 قطاع ال�شكن:

القانون  مبوجب  الإن�سان،  حقوق  من  حق  الأ�سرة. فهو  اأو  للفرد  والأمن  ال�ستقرار  اأ�سا�س  الالئق  ال�سكن  يعترب   
الدويل، ويعني احل�سول على �سكن لئق للتمتع ب�سمان احليازة والعي�س يف مكان ما متوافق مع الثقافة، وتوافر 
اإمكانية الو�سول اإلى اخلدمات واملدار�س املنا�سبة والعمل املالئم. ان الأو�ساع ال�سكنية املتدنية، والإيجارات التي ل 
ميكن حتمل تكاليفها وعدم �سمان احليازة، وعدم تي�سري ال�سكن الالئق لفئات �سعيفة ومهم�سة كالن�ساء والطفال 

وال�سخا�س ذي العاقة والعمال املهاجرين وامل�سردين والفقراء تعترب من ابرز انتهاكات هذا احلق. 

العقار  ل�سوق  التحفيزية  الجراءات  من  جمموعة  عن  احلكومة   اإعالن  2019م  عام  �سهد  اجلانب  هذا  ويف 
والإ�سكان197 من ابرزها تخفي�س اأ�سعار الأرا�سي املخ�س�سة للبيع من خالل موؤ�س�سة الإ�سكان والتطوير احل�سري، 
التكثيف  اأ�س�س حماور  و�سع  والنتهاء من  القت�سادية اخلا�سة،  العقبة  �سلطة منطقة  اأرا�س �سمن حدود  وقطع 
)ال�سواحي ال�سكنية( �سمن حدود اأمانة عمان الكربى. كما ت�سمنت الإجراءات لـ “حتفيز �سوق العقار والإ�سكان” 
ال�ستمرار يف قرار الإعفاء من ر�سوم التخارج وح�سر الإرث حتى نهاية عام 2019م ، واإعفاء الـ )150م( الأولى 
ال�سقق  وعدد  ال�سقة  م�ساحة  عن  النظر  بغ�س  امللكية،  ونقل  الت�سجيل  ر�سوم  من  والأرا�سي  ال�سكنّية  ال�سقق  من 
بواقع  لل�سقق  امللكية  ونقل  الت�سجيل  ر�سوم  تخفي�س  اإلى  بالإ�سافة  2019م،  العام احلايل  نهاية  اأردين حتى  لكل 
“ال�سكن املّي�سر” وا�ستحداث  %( . و�سملت الإجراءات التحفيزية اي�سًا تنفيذ الربنامج الوطني لالإ�سكان   50(
نافذة متويلية من خالل البنك املركزي خم�س�سة ملنح قرو�س الإ�سكان بفائدة خمف�سة يف املحافظات والعا�سمة 
ملنتجات الربنامج، وت�سهيل اإجراءات اإزالة ال�سيوع يف العقار، وت�سريع اإجناز املعامالت على املواطنني من خالل 
ثانيا: حتفيز ال�ستثمار عرب حزمة من الجراءات ت�سمنت  العقارية.  امللكية  اأنظمة جديدة مبوجب قانون  اإقرار 
تثبيت احلوافز عند تاأ�سي�س ال�ستثمار ملدة )10( �سنوات اأو اأكرث ح�سب القطاع، ما مل ي�سدر قرار بحوافز اأف�سل، 
بهدف  ال�ستثمارية  النافذة  وتو�سيع �سالحّيات  التظّلم،  لنظام  تفعياًل  امل�ستثمرين  ق�سايا  ملتابعة  وحدة  وتاأ�سي�س 

196  - دائرة الح�ساءات العامة، م�سح دخل ونفقات ال�سر لعام 2008م .

197  - للمزيد انظر الرابط /http://www.pm.gov.jo/content تاريخ  28 /10/ 2019م .
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تب�سيط الإجراءات على امل�ستثمرين، والت�سريع بحّل ق�سايا امل�ستثمرين العالقة. ومن جانب اآخر وعلى الرغم من 
الإجراءات احلكومية املتخذة لإعمال هذا احلق، ال انه ما زال يواجه العديد من التحديات التي توؤثر �سلبا على 

متتع املواطن يف هذا احلق من ابرزها: 

 �سعوبة امتالك وحيازة املواطن الردين لل�سكن الالئق وفق معايري حقوق الن�سان العاملية يف ظل تدين م�ستويات 11
الدخل للغالبية العظمى منهم.

 �سعف خدمات البنى التحتية من �سوارع وممرات ومياه و�سرف �سحي وكهرباء وخا�سة يف املناطق خارج حدود 21
التنظيم. 

 �سعف الرقابة على جودة املواد الن�سائية املكونة للبنايات وخا�سة ال�سكنية منها ما يجعلها عر�سة للرطوبة 31
وت�سرب املياه وخا�سة يف ف�سل ال�ستاء، ما ينعك�س �سلبا على قاطني هذه العمارات وخا�سة ممن يعانون من 

امرا�س الربو واحل�سا�سية.
 �سعف برامج الإ�سكان  احلكومية املوجهة لالأ�سر العفيفة والفقرية وذوى الدخل املحدود يف ظل امتالك الدولة 41

مل�ساحات وا�سعة من الر�سي غري م�ستغلة، والتي يتم توزيع اجزاء منها لبع�س املتنفذين وامل�سوؤولني فيها.
 اختالل معادلة العر�س والطلب �سواء لل�سقق ال�سكنية او املنازل امل�ستقلة او الأرا�سي املعرو�سة للبيع كنتيجة 51

للك�ساد وتناق�س الأ�سعار وال�سرائب العالية ونق�س ال�سيولة لدى امل�ستهلكني. 
العامة 61 املوؤ�س�سة  قبل  من  واملتدين  املحدود  الدخل  لذوي  املوجهة  و�سعفها  ال�سعبي  الإ�سكان  م�ساريع  تراجع   

لالإ�سكان والتطوير احل�سري. 

قطاع املياه:

 ُيعد املاء اأحد العنا�سر ال�سا�سية للتمتع بحياة كرمية ويعترب �سرطا م�سبقا لإعمال حقوق الن�سان الأخرى بح�سب 
التعليق العام رقم )15( للجنة احلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافيـة التابعة لالأمم املتحدة198،  التي عرفته 
املاء تكون كافية وماأمونة ومقبولة، وميكن احل�سول عليها ماديـًا  باأنه حق كل فرد يف )احل�سول على كمية من 
اتفاقيات  بع�س  اإليه  اأ�سارت  لأهميته  ونظرا  واملنزلية(199.  ال�سخ�سية  الأغرا�س  يف  ل�ستخدامها  ماليًا  ومي�سورة 
حقوق الإن�سان يف بع�س موادها مثل اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة لعام 1979م يف املادة 

198 - المم املتحدة،  اللجنة املعنية باحلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 15: احلق يف املاء.

199  - المم املتحدة، مكتب املفو�س ال�سامي حلقوف الن�سان واآخرون، احلق يف املياه، �سحيفة الوقائع رقم )35(. 
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)14 /2/ح(200 واتفاقية حقوق الطفل لعام 1989م يف املادة )24/ 2/ح(201 واتفاقية الأ�سخا�س ذوي الإعاقة 
لعام 2006م يف املادة )28 /2/ا(202، كما اكدت اتفاقيات جنيف لعام 1949م والربوتوكولني الإ�سافيني املنبثقني 
عنهما اأهمية حياد املياه وعدم تعري�س املاء لأي نوع من العتداء يف جميع املنازعات الدولية وغري الدولية. كما 
مت الن�س عليه �سراحة يف قرار اجلمعية العامة رقم 62 /292/ ل�سنة 2010م كحق من حقوق الن�سان )اإذ تقر 
باأن يح�سل اجلميع على نحو متكافئ من مياه �سرب ماأمونة ونقية واأن يتوفر لهم ال�سرف ال�سحي، بو�سف ذلك 
جزءا ل يتجزاأ من اإعمال حقوق الإن�سان، كما وتقر باأن احلق يف احل�سول على ميـاه �سـرب ماأمونـة ونقيـة والـ�سرف 
الـ�سحي حق من حقوق الإن�سان ول بد منه للتمتع التام باحلياة وبجميع حقوق الإن�سان(203. وعلى الرغم من اهمية 
اإلى امل�ساواة امام  اأ�سار  اإلى حق الإن�سان يف املياه وال�سرف ال�سحي، واإمنا  هذا احلق مل ي�سر الد�ستور الأردين 
�سامل ينظم هذا  قانون  يوجد  املواطنني204. ومن جانب لآخر ل  والواجبات جلميع  وامل�ساواة يف احلقوق  القانون 
القطاع ما يوؤثر �سلبا على اإعمال هذا احلق وفق متطلبات املعايري الدولية نتيجة تعدد منظومة القوانني التي تنظم 
هذا القطاع و من ابرزها: قانون �سلطة املياه الأردنية رقم )18( لعام 1988م ، والقانون املعدل لقانون �سلطة املياه 
رقم )22( ل�سنة 2014م وقانون تطوير وادي الأردن رقم )19( ل�سنة 1988م  وتعديالته، ا�سافة الى قوانني اخرى 
ذات �سلة بهذا القطاع منها  قانون حماية البيئة رقم )6( ل�سنة 2017م وقانون ال�سحة العامة رقم )47( لعام 
2008م وتعديالته وقانون املوؤ�س�سة العامة للغذاء والدواء رقم )41( ل�سنة 2008م وتعديالته، ا�سافة الى العديد 

من النظمة والتعليمات ومنها على �سبيل املثال، نظام مراقبة املياه اجلوفية رقم )85( لعام 2002م وتعديالته، 
ا�سافة الى تعدد اجلهات املعنية باإدامة هذا القطاع ما يوؤثر على جودة ونوعية اخلدمات املقدمة للمواطنني نتيجة 
تعاملهم مع اكرث من مرجعية من ابرزها وزارة املياه والري التي تتولى امل�سوؤولية الكاملة عن املياه واملجاري العامة 
التي تدير موارد املياه والرا�سي  ال�سيا�سات املائية، و�سلطة وادي الردن  يف اململكة وامل�ساريع املتعلقة بها وو�سع 
وال�سرف ال�سحي يف وادى الردن، ا�سافة الى �سركات املياه احلكومية التي تدير هذا القطاع على ا�س�س جتارية 
منها �سركة مياه الأردن “مياهنا” التي تتولى ادارة هذا القطاع يف عمان الكربى والزرقاء وماأدبا، و�سركة مياه 
200 - تن�س هذه املادة على ان تكفل الطراف جميع التدابري املنا�سبة للق�ساء على التمييز �سد املراأة يف املناطق الريفية كي تكفل لها على ا�سا�س الت�ساوي مع الرجال 

امل�ساركة يف التنمية الريفية وتكفل بوجه خا�س احلق بالتمتع بظروف معي�سية مالئمة، ل �سيما فيما يتعلق بالإ�سكان والإ�سحاح والإمداد بالكهرباء واملاء والت�سالت .
201 - ين�س هذا البند على مكافحة الأمرا�س و�سوء التغذية حتى يف اإطار الرعاية ال�سحية الأولية، عن طريق اأمور منها تطبيق التكنولوجيا املتاحة ب�سهولة وعن طريق 

توفري الأغذية املغذية الكافية ومياه ال�سرب النقية، اآخذة يف اعتبارها اأخطار تلوث البيئة وخماطره.
202 - ين�س هذا البند على �سمان م�ساواة ال�سخا�س ذوي العاقة مع الآخرين يف فر�س احل�سول على املياه النقية، و�سمان ح�سولهم على اخلدمات والأجهزة املنا�سبة 

ذات ال�سعار املعقولة، وغري ذلك من امل�ساعدات لتلبية الحتياجات املرتبطة بالإعاقة.
203 - الأمم املتحدة، اجلمعية العامة، الدورة الربعة وال�ستون، البند 48 من جدول الأعمال، القرار رقم  62/ 292 تاريخ 28/ 2010م .

204 - انظر املادة  6 /1، الد�ستور الردين لعام 1952م وتعديالته. 
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العقبة التي تتولى م�سوؤولية اإدارة هذا القطاع يف حمافظات اجلنوب )العقبة ومعان والطفيلة والكرك(، و�سركة 
واملفرق(،  وجر�س  وعجلون  )اربد  ال�سمال  حمافظات  يف  القطاع  هذا  اإدارة  م�سوؤولية  تتولى  التي  الريموك  مياه 
فاإن  اآخر  جانب  ومن  جانب  من  هذا  ال�سرب.  مياه  جودة  مراقبة  م�سوؤولية  تتولى  التي  ال�سحة  لوزارة  بالإ�سافة 
هناك قطاعا غري ر�سمي ي�ستحوذ على هذا القطاع من خالل امللكيات اخلا�سة لبع�س اآبار املياه اجلوفية من قبل 
بع�س املواطنني الذين ي�ستغلونها لأغرا�س الزراعة اأو لبيع املياه للمواطنني الذين ي�سطرون الى �سراء هذه املياه 
باأ�سعار باهظة  لتغطية النق�س احلا�سل يف اإمدادات املياه من �سبكات املياه الرئي�سة اململوكة للدولة. وعلى الرغم 
من تعدد الطر املتعاملة مع هذا القطاع الهام من ت�سريعات وموؤ�س�سات وخطط وبرامج وا�سرتاتيجيات، ال انه ما 
زال ي�سكل حتديا ا�سرتاتيجيا وهّما وطنيا، يف ظل ارتفاع الطلب على املياه مقارنة بعدد ال�سكان الذي يقدر بنحو 
) 10 ماليني و 669 األفا و73 ن�سمة ( ح�سب بيانات دائرة الح�ساءات العامة205 لعام 2020م. ويعترب الأردن 
ة الفرد يف الأردن دون )100( مرت مكّعب �سنويًا  ثاين اأكرث بلدان العامل فقًرا يف م�سادر املياه. اذ ا�سبحت  ح�سّ
وهي من اقل الن�سب يف العامل قيا�سا الى خط الفقر املائي عامليًا الذي يبلغ نحو )1000( مرت مكّعب من املياه 
يف ال�سنة ما يدل على نق�س و�سح �سديد يف املياه يف الردن206، ويف هذا اجلانب لحظ املركز ثّمة حتديات كثرية  
اأفقر الدول مائيًا يف العامل، ل �سيما مع ا�ستمرار العتداء على م�سادر  يواجهها الأردن على خلفّية ت�سنيفه من 
و�سبكات املياه، وزيادة ن�سبة الفاقد التي تقدر بنحو )47 %(207، بينما بلغت العتداءات نحو )50( األف اعتداء 
الدي�سي  املتكررة على منظومة مياه  ابرزها العتداءات  املا�سية208، كان  ال�ستة  الأعوام  املياه خالل  على م�سادر 
التي توؤمن )50 %( من مياه ال�سرب للمواطنني، ما �سكل هدرا للموارد املائية ال�سحيحة بالأ�سل وحرم العديد من 
املواطنني من املتع بهذا احلق. وفاقم ازمة املياه يف الردن اي�سا النمو ال�سكاين والن�ساطات ال�سناعية والزراعية 
املتزايدة. وتدفق اأعداد كبرية من الالجئني ما �سكل �سغطًا كبريا على موارد الأردن املائية، اذ ادى ذلك الى ارتفاع 
الطلب على املياه يف املحافظات ال�سمالية بن�سبة )40 %( نتيجة ا�ست�سافة الالجئني ال�سوريني. عدا عن عمليات 
اإلى انخفا�س  املياه اجلوفية يف اململكة،  اإذ ت�سري عمليات مراقبة  ال�سخ وال�ستنزاف اجلائر لالأحوا�س اجلوفية 
م�ستويات املياه، �سنويًا مب�ستوى يزيد على ع�سرة اأمتار يف بع�س طبقات هذه املياه، ا�سافة الى م�سكلة الفاقد من 
املياه نتيجة العتداءات على م�سادر املياه واخلطوط الناقلة وتقادم عمر �سبكات املياه وتعر�سها لالهرتاء والتلف، 
كما ان لتغري املناخ تاأثريا كبريا على الأردن، ب�سبب زيادة درجات احلرارة، وتباين اأمناط هطول الأمطار، والأحوال 

http://dosweb.dos.gov.jo k - 205 تاريخ  17 /6/ 2020م .

206- العربي اجلديد ، خرب بعنوان )مياه الأردن العتداء على امل�سادر يفاقم اأزمة البالد( تاريخ 1 نوفمرب 2019م .

207- املجل�س الإقت�سادي والإجتماعي ، تقرير حالة البالد لعام 2019م ، قطاع املياه ، �س : 22 .

208 - العربي اجلديد، مرجع �سابق. 
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اجلوية القا�سية، والفي�سانات ال�سريعة. ما يوؤدي اإلى اإ�سعاف مرونة خدمات املياه وال�سرف ال�سحي ويزيد من 
عملية حتقيق الهدف )6( من اهداف التنمية امل�ستدامة �سعوبة وتعقيدًا209.

%( من ال�سكان لديهم اإمكانية الو�سول اإلى م�سادر مياه  وعلى الرغم من هذه التحديات اإل اأن اأكرث من )98 
حم�ّسنة، و)93 %( ميكنهم الو�سول اإلى م�سدر ُمدار باأمان و)86 %( مت�سل ب�سبكات املياه يف املناطق احل�سرية، 
ويتم تزويد املواطنني باملياه مرة واحدة يف الأ�سبوع، واأقل من ذلك يف بع�س املناطق )مرة واحدة كل اأ�سبوعني(، مع 
انخفا�س هذه املعدلت خالل ف�سل ال�سيف. كما ان )77.3 %( من اأنظمة ال�سرف ال�سحي احلالية تتم اإدارتها 

باأمان، وثلث املدار�س فقط لديها خدمات ال�سرف ال�سحي الأ�سا�سية210.

المن الغذائي والإنتاج الزراعي :

يعترب الغذاء عاماًل ا�سا�سًيا حلياة كرمية فهو اأحد مقومات البقاء على قيد احلياة، وكفايته و�سالمته تلعب الدور 
ال�سا�س يف اإمناء القدرات اجل�سدية والعقلية لكل فرد. واعترب احلق يف الغذاء احد احلقوق املعرتف بها يف القانون 
الدويل حلقوق الن�سان، اإذ يعرتف به العالن العاملي حلقوق الن�سان يف �سياق احلق يف م�ستوى معي�سي كاف املادة 
25/ 1 211، والعهد الدويل اخلا�س باحلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية، باعتباره جانبا جوهريا من احلق 

يف م�ستوى معي�سي كما ا�سارت اللجنة املعنية بحقوق الن�سان الى هذا اجلانب حيث اعتربته احد متطلبات حماية 
احلق يف احلياة من خالل اتخاذ التدابري اليجابية للق�ساء على �سوء التغذية212، وا�سارت جلنة مناه�سة التعذيب 
الى ان الفتقار الى الغذاء الكايف يف مراكز الإ�سالحوالتاأهيل قد ي�سل الى حد املعاملة الالاإن�سانية واملهينة213، 
1952م وتعديالته، اإلى احلق يف الغذاء الذي يعترب احد  ورغم اأهمية هذا احلق مل ي�سر الد�ستور الأردين لعام 
املكونات ال�سا�سية للحق مب�ستوى معي�سي كاف واأحد ال�سمانات للتمتع بحياة كرمية، واإمنا اأ�سار اإلى بع�س الحكام 
التي يراها املركز ت�ساهم جزئيا يف اإعمال هذا احلق والتمتع به كون منظومة حقوق الن�سان مرتابطة ومتكاملة 
وغري قابلة للتجزئة، ومن ابرز هذه املواد: ما ت�سمنته احكام الفقرة)1( من املادة ال�ساد�سة من الد�ستور فيما 

www.un.org 209 - يدعو هذا الهدف )الى �سمان توافر املياه واملرافق ال�سحية واإدارتها امل�ستدامة للجميع( للمزيد انظر الربط
 www.unicef.org/jordan  - 210

211 -  ين�س هذا البند على: لكل �سخ�س حق يف م�ستوى معي�سة يكفي ل�سمان ال�سحة والرفاهة له ولأ�سرته، وخا�سة على �سعيد املاأكل وامللب�س وامل�سكن والعناية الطبية 

اأو غري ذلك من الظروف  اأو ال�سيخوخة  اأو الرتمل  اأو العجز  اأو املر�س  و�سعيد اخلدمات الجتماعية ال�سرورية، وله احلق فيما ياأمن به الغوائل يف حالت البطالة 
اخلارجة عن اإرادته والتي تفقده اأ�سباب عي�سه. 

212 - للمزيد انظر اللجنة املعنية بحقوق الن�سان، التعليق العام رقم 6 )1982( الفقرة )5(. 

. ) H ( فقر ) CAT/C/CR/33/1( 213 - للمزيد انظر جلنة مناه�سة التعذيب وثيقة رقم
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يتعلق  بامل�ساواة امام القانون وامل�ساواة يف احلقوق والواجبات جلميع املواطنني214. والفقرة الثالثة من نف�س املادة 
فيما يتعلق بكفالة الدولة للعمل والتعليم �سمن حدود اإمكانياتها215 واملادة )23( فيما يتعلق بالعمل وتنظيم �سوؤونه.

وخالل عام 2019م ا�ستمر القطاع الزراعي يعاين من بع�س التحديات، من اأهمها: التغري املناخي وعدم مواكبة 
الت�سريعات والقوانني للتطورات احلا�سلة يف القطاع الزراعي، ل �سيما القانون املعدل لقانون �سندوق اإدارة املخاطر 
الرياح  تن�ساأ عن  التي  املخاطر  متنا�سيًا  ال�سقيع  التعوي�سات يف موجات  الذي ح�سر  2015م216  ل�سنة  الزراعية 

والعوا�سف الثلجية والفي�سانات والأوبئة. 

ومن التحديات اي�سا ارتفاع اأجور العمالة الوافدة. وارتفاع اأ�سعار م�ستلزمات النتاج. وعدم اإيجاد حلول لت�سويق 
املنتجات الزراعية، التي دفعت العديد من املزارعني لعدم قطاف منتجاتهم الزراعية واإبقائها كاأعالف للحيوانات، 
و�سركات  الزراعي  الإقرا�س  موؤ�س�سة  حيال  املادية  بالتزاماتهم  الوفاء  على  املزارعني  قدرة  عدم  اإلى  اإ�سافة 
التي  اإلى ال�سرار  بالإ�سافة  الأ�سواق يف وجه منتجاتهم،  واإغالق  اأ�سعار املحا�سيل  لتدين  الزراعية،  امل�ستلزمات 
حلقت بهم نتيجة التقلبات املناخية التي �سهدها الردن خالل عام 2019م، ما ينعك�س �سلبا على المن الغذائي 
الردين يف ظل غياب �سيا�سات وا�سحة وفعالة يف هذا اجلانب، مع ا�ستمرار معاناة املزارعني الأردنيني، و�سعورهم 
بغياب الإرادة احلقيقية للمحافظة على الأمن الغذائي يف اململكة من قبل اجلهات املعنية، اإ�سافة الى ارتفاع تكلفة 

الكهرباء واملاء واأجور النقل للمنتجات الزراعية التي ما تزال مرتفعة رغم انخفا�س اأ�سعار النفط عامليا.

 ويف جمال الرقابة على الغذاء تقوم اعمال الرقابة على الغذاء �سمن م�سارين الأول حتت ا�سراف املوؤ�س�سة العامة 
الثاين وزارة ال�سحة من خالل  للغذاء والدواء يف حمافظات )عمان، اربد، الزرقاء، الكرك( فيما ميثل امل�سار 
تفتي�سية  زيارة   )117536( تنفيذ  2019م  عام  �سهد  اإذ  املحافظات،  باقي  يف  بالرقابة  والبيئة  الغذاء  اق�سام 
جنم عنها توجيه )31078( انذارًا واإيقاف واإغالق )1667( من�ساأة وحتويل )730( خمالفة للمحكمة. وبلغت 
كمية املواد الغذائية امل�ستوردة )3096992( طنا اما فيما يتعلق باملواد الغذائية التي مت اتالفها لعدم �سالحيتها 
لال�ستهالك الب�سري او ملخالفتها لال�سرتاطات ال�سحية فقد بلغت نحو )3156( طنا منها )1733( طنًا مواد 

غذائية متداولة يف ال�سوق املحلي و)1383( طن اغذية م�ستورده. 

214 - ن�ست هذه الفقرة على:-  الردنيون امام القانون �سواء ل متييز بينهم يف احلقوق والواجبات وان اختلفوا يف العرق او اللغة او الدين. 

215 - ن�ست هذه الفقرة على: - تكفل الدولة العمل والتعليم �سمن حدود امكانياتها وتكفل الطماأنينة وتكافوؤ الفر�س جلميع الردنيني.

216 - ن�ست املادة 4/ج من هذا القانون على: ) تعوي�س املزارعني املت�سررين من ال�سقيع وفق ا�س�س واآليات و�سقوف حتدد مبقت�سي نظام ي�سدر لهذه الغاية(. للمزيد 

.moa.gov.jo انظر الربط
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اجلوع  موؤ�سر  على  املتو�سط  امل�ستوى  اإلى  املنخف�س  امل�ستوى  من  الأردن  اجلوع يف  موؤ�سر  ارتفاع  اخرى  من جهة   
العاملي217، خالل ال�سنوات الع�سر الأخرية. اذ ارتفع املوؤ�سر يف الأردن من )8.3( نقطة عام 2009م ، اإلى )10.5( 
نقطة عام 2019م ، واحتل الأردن املرتبة )48( مبوؤ�سر اجلوع بني )117( دولة �سملها املوؤ�سر. وعربيا جاء الأردن 

يف املرتبة ال�ساد�سة، بعد الكويت، تون�س، ال�سعودية، املغرب، واجلزائر على التوايل. 

اأهداف  وفيما يتعلق بالهدف الثاين من اهداف التنمية امل�ستدامة )الق�ساء التام على اجلوع( فقد ا�سار موؤ�سر 
الهدف رغم حتقيق ما  اأن الردن يعاين من حتديات كربى يف حتقيق هذا  الى  2019م  لعام  امل�ستدامة  التنمية 
اإذ ارتفعت ن�سبة ال�سكان الذين يعانون من نق�س التغذية لت�سل الى   ، 2019م  %( منه لغاية عام  ن�سبته )46 
)13.5 %( ، وانخف�ست ن�سبة الأطفال دون اخلام�سة والذين يعانون من التقزم الى )7.8 %(، وانخف�ست ن�سبة 
الأطفال دون اخلام�سة والذين يعانون من الهزال الى )2.4 %(، فيما ارتفعت ن�سبة البالغني من ال�سكان والذين 

يعانون من البدانة الى )35.5 %(218.

قطاع النقل:

مل ي�سهد قطاع النقل يف الردن اأي تطورات با�ستثناء بع�س الجراءات التجميلية وحتديث بع�س احلافالت داخل 
حدود امانة عمان، اإذ ما زال م�ستخدمو و�سائط قطاع النقل العام يف الأردن يعي�سون معاناة يومية ت�ستوجب العمل 
على تطوير القطاع لتح�سني م�ستوى اخلدمة املقدمة للمواطنني، ل �سيما واأن النقل يحتل ربع نفقات الأ�سرة الأردنية 
ال�سنوي على املجموعات غري الغذائية، فيما تنفق الأ�سرة الأردنية )442( دينارا �سنويا على النقل. وياأتي النقل 
يف املرتبة الثانية من الإنفاق بعد الكهرباء والغاز يف اأولويات الأ�سرة الأردنية �سمن املجموعات غري الغذائية، حيث 
يبلغ معدل الإنفاق على الكهرباء والغاز )600( دينار �سنويا، فيما ي�سكل الإنفاق على النقل )25 %( من اإجمايل 

الإنفاق على املجموعات غري الغذائية البالغ )1700( دينار �سنويا219.

كما يعاين املواطنون من حالة انفالت كبرية حتكمها املزاجية عند م�سغلي حافالت النقل العمومي، اأو اخل�سو�سي 
يف ظل �سعف الرقابة عليها من قبل اجلهات املعنية. ورغم اجلهود الكبرية التي تبذلها احلكومة لتذليل عقبات 
تقدمي خدمات النقل التي تليق باملواطنني، اإل اأن الو�سع مل ي�سل اإلى احلد املقبول، على م�ستوى النقل اخلارجي 

217 - ي�سدر هذا املوؤ�سر عن املعهد الدويل لبحوث ال�سيا�سات الغذائية )IFPRI(، الذي اعترب اأن الأردن يعاين من جوع معتدل. انظر الرابط

. https://www.globalhungerindex.org/ 
.  https://www.sigi-jordan.org/ ، 218 - للمزيد انظر الرابط

219 - الإح�ساءات العامة، م�سح نفقات ودخل ال�سر لعام 2017م/2018م.
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بني املدن، اأو داخل املدينة الواحدة. اإذ لحظ املركز وجود العديد من املجمعات ببنى حتتية متهالكة تفتقر اإلى 
املرافق العامة، عدا عن �سلوكيات مل ت�سبطها خمالفات ال�سري، اأو ال�سكاوى املتكررة من م�ستخدمي و�سائط النقل 
العام. فم�ستخدمو هذا القطاع يواجهون العديد من امل�سكالت جراء �سلوكيات وجتاوزات ميار�سها بع�س �سائقي 
احلافالت املتو�سطة اأو �سيارات الأجرة “التاك�سي”، ومنها عدم التزام بع�س �سائقي احلافالت املتو�سطة بالو�سول 
اإلى نهاية اخلطوط التي يعملون وفقها، وعملية نقل الركاب من با�ض لآخر خالل الرحلة. ا�سافة الى ا�ستخدام 
الألفاظ البذيئة من قبل بع�س ال�سائقني وحم�سلي الأجرة الكنرتول، واأزمات ال�سري اخلانقة وقت الذروة. عدا عن 
البنى التحتية غري املوؤهلة يف العديد من ال�سوارع ب�سبب “احلفر واملناهل” غري املرئية لل�سائق، وكذلك الت�سدعات 
واملطبات الهوائية، الأمر الذي ي�سبب اأ�سرارا ج�سيمة للمركبات ويوؤدي الى حوادث قاتلة ومميتة. اإ�سافة الى عدم 
�سمول العديد من العاملني يف هذا القطاع بربامج احلماية الجتماعية والتاأمينات ال�سحية. ل �سيما م�سغلي او 
مالكي املركبات ب�سكل فردي. ما يعرف بـ “�سمان” احلافلة اأو ال�سرفي�س اأو التاك�سي بالرغم من ن�سبتهم الكبرية 
�سمن �سريحة ال�سائقني. وغياب الربامج الزمانية واملكانية لنطالق حافالت الركوب و�سيارات ال�سرفي�س وعدم 
ربطها مبواعيد حمددة لالنطالق وخا�سة خارج العا�سمة عمان ما ي�سكل عائقا امام م�ستخدمي هذه الو�سائل من 
الو�سول الى وجهاتهم يف املواعيد املحددة. ويدفع العديد من امل�ستخدمني الى ا�ستعمال مركباتهم اخلا�سة. كما ان 
العتداءات املتكررة على ال�سوارع والر�سفة �سواء من قبل ا�سحاب املحالت التجارية او ا�سحاب الب�سطات لعر�س 
منتجاتهم لت�سويقها ما زالت ملمو�سة، ما يوؤثر على حركة ال�سري والت�سبب باأزمات مرورية خانقة، وحرمان امل�ساة 

من ا�ستخدام هذه املمرات ما يعر�س حياتهم للخطر. 

*التو�شيات : 

التاأكيد على التو�شيات التي وردت يف تقارير املركز ال�شابقة ب�شاأن هذا احلق.

تفعيل اأحكام املادة )111( من الد�ستور فيما يتعلق بفر�س ال�سرائب الت�ساعدية مع مراعاة مقدرة املواطنني  -
وقدرتهم على الأداء.

مكافحة التهرب ال�سريبي �سمن اآليات ت�سريعية وتنفيذية حتد من هذه الظاهرة. -

تقليل ن�سبة �سريبة املبيعات على ال�سلع واخلدمات الأ�سا�سية ل�سيما الغذائية منها. -
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اتخاذ خطوات حتفيزية للمواطنني للتوجه نحو الطاقة البديلة، للتخفيف من اأعباء فاتورة الطاقة. -

خلق م�ساحة اأكرب للقطاع اخلا�س لل�سراكة مع القطاع العام، وحتفيز ال�ستثمار من خالل تب�سيط الإجراءات  -
املتعلقة بهذا اجلانب، وخا�سة يف مناطق جيوب الفقر.

زيادة الدعم املايل املخ�س�س لقطاع النقل، وتكثيف الرقابة ل�سبط املخالفني. -

املنتج  - لت�سويق  جديدة  اأ�سواق  عن  والبحث  وت�سنيعها،  الزراعية  املنتجات  لت�سويق  وم�سانع  �سركات  اإقامة 
الأردين يف ظل اإغالق بع�س الأ�سواق التقليدية املجاورة اأمام ال�سادرات الأردنية مثل )�سوريا، العراق، بع�س 

دول اخلليج العربي(.

الجتماعية من  - و�سمولهم مبظلة احلماية  معاناتهم.  لتخفيف من  فائدة  بدون  قرو�سا  املزارعني  منح قطاع 
تاأمني �سحي و�سمان اجتماعي.

زيادة وتفعيل برامج الإ�سكان املخ�س�سة لذوى الدخل املحدود والفقراء ور�سد املخ�س�سات املالية الالزمة  -
لذلك يف املوازنة العامة.

حتديث �سبكات املياه، وتخفيف ن�سبة الفاقد منها، ومراقبة الأحوا�س املائية، ووقف ال�سخ اجلائر منها. -

تكثيف الرقابة على الأغذية، وتعديل الت�سريعات الالزمة لتغليظ العقوبات على املتالعبني يف قوت املواطنني. -

 تفعيل ال�سراكة بني القطاعني العام واخلا�س مع الرتكيز على القطاعات النتاجية التي ت�سهم برفع ن�سبة النمو  -
القت�سادي بدل من الرتكيز على امل�ساريع اخلدمية.

العمل على تقدمي حوافز ت�سجيعية للمواطنني لال�ستفادة من مياه المطار من خالل ان�ساء خزانات جتميعية  -
للمياه ، والعمل على حتديث �سبكات املياه وتخفي�س ن�سبة الفاقد منها والتو�سع يف م�ساريع احل�ساد املائي.

مربوطة  - وا�سحة  وخطط  ا�سرتاتيجيات  خالل  من  اجلماعي  النقل  وخا�سة  العام  النقل  مبنظومة  الرتقاء 
مبوؤ�سرات لقيا�س الداء وتوفري مزيد من الدعم املايل لهذا القطاع، ومراقبة وحما�سبة املعتدين على املمرات 

والر�سفة املخ�س�سة للم�ساة.
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3 - احلق يف العمل

كفل الد�ستور الأردين يف املاّدتني )6/ 3( و)23( احلّق يف العمل جلميع املواطنني، واأوجب على الدولة اأن توّفره 
لهم من خالل توجيه القت�ساد الوطني والنهو�س به، كما كفلت املاّدة )23( من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان، 

واملواد )8.7.6( الواردة يف العهد الدويل اخلا�ّس باحلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافّية هذا احلق. 

 �سهد عام 2019م اإقرار جمموعة من القوانني والنظمة والتعليمات ذات العالقة باحلق يف العمل من ابرزها:

  قانون معدل لقانون العمل رقم )14( ل�سنة )2019(، وقد ت�سمن القانون اإ�سافة تعاريف لكل من العمل املرن، 11
والعمل اجلزئي والتمييز يف الأجور، اإذ عاقب القانون �ساحب العمل يف حال التمييز بالأجر بني اجلن�سني للعمل 
اأعفى  التكرار، كما  العقوبة يف حال  الأجر و�ساعف  للعامل بفرق  الى احلكم  بالإ�سافة  املت�ساوية  القيمة  ذي 
القانون اأبناء الأردنيات املتزوجات من غري الأردنيني املقيمني يف اململكة من اإ�سدار ت�ساريح العمل املن�سو�س 
عليها يف القانون، كما منح القانون للعامل اإجازة اأبّوة )3( اّيام مدفوعة الأجر، بالإ�سافة اإلى اأن القانون �سدد 

العقوبات على كل عامل غري اأردين خمالف لأحكام القانون و�ساعف الغرامة يف حال التكرار.

والتي حذف منها عبارة )كل جمموعة  املادة رقم )2(  واأثارت جدل:  القانون  التي طالت  التعديالت  اأبرز  ومن 
النزاعات  اأدوات ف�س  العمال من ال�ستفادة من  العمايل اجلماعي، حيث حرمت  النزاع  العمال( يف تعريف  من 
اجلماعية. واملادة رقم )44( التي حرمت العمال الذين لي�س لهم نقابة من حق املفاو�سات اجلماعية وح�سرت 
واملادة رقم )98(  العمال منها(.   بالنقابات فقط )بعد حذف عبارة  العمل  اأ�سحاب  املفاو�سات اجلماعية مع 
التي ثبتت القيود امام احلق يف ت�سكيل نقابات جديدة للعمال، اإذ منعت ان يكون هناك اأكرث من نقابة لأي �سناعة 
او ن�ساط اقت�سادي، وميزت بني �سروط التاأ�سي�ض لكل من النقابات العمالية ونقابات اأ�سحاب العمل، اإذ ا�سرتط 
امل�سرع لتاأ�سي�س نقابة عمالية توافر عدد ل يقل عن )50( عامال بينما ا�سرتط توافر )25( �ساحب عمل لتاأ�سي�س 

نقابة لأ�سحاب العمل. واملادة رقم )116( التي منحت الوزير �سلطة ق�سائية يف حل النقابة220.

 اإقرار القانون املعدل لقانون ال�سمان الجتماعي رقم )24 ( ل�سنة 2019م221، ومن ابرز التعديالت التي طالت 21
القانون، التو�ّسع يف اخلدمات امل�سمولة بتاأمني الأمومة بهدف حتقيق مزيد من احلماية للمراأة العاملة حيث 
ال�سهرية  ال�سرتاكات  %( من  الجتماعي �سالحية تخ�سي�س )25  ال�سمان  ملوؤ�س�سة  املعّدل  القانون  اأعطى 

220  - قانون العمل من�سور يف اجلريدة الر�سمية رقم )5573(، بتاريخ  16 /5 /2019م.

221  - املن�سور يف اجلريدة الر�سمية العدد 5599 بتاريخ  1 /10 /2019م.
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املرتتبة على تاأمني الأمومة لغايات ا�ستحداث برامج حماية اجتماعية مرتبطة بهذا التاأمني، واألغى القانون 

اإلزام املن�ساأة بدفع ال�سرتاكات املرتتبة عن تاأمني ال�سيخوخة والعجز والوفاة وتاأمني التعطل عن العمل عن 

املوؤمن عليها اأثناء فرتة ا�ستحقاقها بدل اإجازة الأمومة وذلك بهدف التخفيف على املن�ساآت، واحلد من ا�ستغناء 

املن�ساآت عن خدمات املراأة العاملة، كما اأجاز القانون املعدل ملوؤ�س�سة ال�سمان ا�ستثناء بع�س العاملني الذين ل 

تتجاوز اأعمارهم )28( عامًا من ال�سمول بتاأمني ال�سيخوخة يف املن�ساآت وامل�ساريع النا�سئة التي ل يزيد عدد 

العاملني فيها على )25( عاماًل وامل�سّجلة يف اململكة بعد نفاذ اأحكام القانون املعّدل وذلك ملدة ل تتجاوز )5( 

�سنوات من تاريخ ت�سجيل املن�ساأة على اأن تلتزم املن�ساأة بدفع ا�سرتاكات تاأمني العجز والوفاة بن�سبة )1 %( 

من اأجور املوؤمن عليهم اخلا�سعة لالقتطاع، واإبقاء �سمولهم يف باقي التاأمينات املطبقة مبوجب اأحكام هذا 

القانون وهي تاأمني اإ�سابات العمل وتاأمني الأمومة وتاأمني التعطل عن العمل ودفع ال�سرتاكات املرتتبة على 

هذه التاأمينات، ومت اإدراج ن�س قانوين222 ي�سمح للموظف اخلا�سع للتقاعد املدين الذي تنتهي خدمته دون اأن 

يكون قد ا�ستكمل املدة املوجبة للح�سول على راتب تقاعد وفقًا لأحكام قانون التقاعد املدين اأن يطلب �سم 

مدة خدمته لتكون مدة خا�سعة لأحكام قانون ال�سمان الجتماعي مع اإعادة العائدات التقاعدية املقتطعة اإلى 

موؤ�س�سة ال�سمان، واأن يتحمل املوظف فرق ال�سرتاكات دون اأن تتحمل اخلزينة اأي مبالغ مالية عن ذلك، بعد 

النتهاء من اإعداد الأ�س�س والتعليمات اخلا�سة بذلك بالتوافق مع اجلهات الر�سمية املعنية.

ويرى املركز الوطني �سرورة اإعادة النظر باملادة )2( من هذا القانون والتي جتيز للموؤ�س�سة ا�ستثناء بع�س العاملني 

يف املن�ساآت التي يتم ت�سجيلها بعد نفاذ اأحكام القانون املعدل اأو امل�سجلة قبل نفاذه من ال�سمول بالتاأمينات املن�سو�س 

عليها يف هذا القانون اأو من بع�سها، ملا ت�سكله هذه املادة من حرمان للعاملني من بع�س التاأمينات الجتماعية، وملا 

لها من انعكا�سات �سلبية على تخفي�س رواتبهم التقاعدية م�ستقباًل، والغاء املادة )4( من هذا القانون والتي تعفي 

املن�ساأة من دفع ا�سرتاكات تاأمني ال�سيخوخة والعجز والوفاة وتاأمني التعطل عن العمل عن املوؤمن عليها خالل فرتة 

اإجازة الأمومة، والإبقاء على حق املوؤمن عليهم امل�سمولني يف التقاعد املبكر بال�سيغة الواردة يف القانون ال�سلي 

نتيجة غياب ال�سمانات الكفيلة حلماية العامل من الف�سل التع�سفي.

222 - املادة 85 مكررة :اإذا انتهت خدمة املوظف التابع لقانون التقاعد املدين ومل يكمل مدة اخلدمات املقبولة للتقاعد املن�سو�س عليها يف ذلك القانون يجوز بناء على طلب 

منه اإعادة احت�ساب تلك اخلدمات لغايات هذا القانون �سريطة حتويل العائدات التقاعدية امل�ستحقة عن تلك اخلدمات اإلى املوؤ�س�سة ويتم اإجراء الت�سويات الالزمة وفقا 
لأحكام هذا القانون على اأن ل تتحمل اخلزينة اأي مبالغ مالية.
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اإقرار قانون تنظيم العمل املهني رقم )11( ل�سنة )2019م(223 والذي ن�س على ت�سنيف املحالت اإلى مهن 31
وفئات وحتديد ال�سروط اخلا�سة بكل مهنة اأو فئة منها وفقا للمعايري املقررة مبقت�سى تعليمات ي�سدرها الوزير 
لهذه الغاية على اأن تت�سمن ما يلي :) م�ساحة املحل وارتفاعه، واملعدات والتجهيزات الواجب توافرها يف املحل، 

ومتطلبات ال�سالمة وال�سحة املهنية، وامل�ستوى املهني للعاملني وعددهم(.

ن�سر 41 القانون  2019م224، ومبوجب هذا  ل�سنة  رقم )9(  والتقنية  املهنية  املهارات  وتطوير  تنمية  قانون  اإقرار 
ديوان الت�سريع والراأي )3( م�سودات لأنظمة عمل هيئة تنمية وتطوير املهارات املهنية والتقنية وهي: 

نظام معادلة واعتماد املوؤهالت وال�سهادات املهنية والتقنية . -
 نظام اعتماد مزودي التدريب والتعليم املهني والتقني . -
 نظام حتديد معايري اختيار املدربني وامل�سرفني املهنيني225.  -

نظام ر�سوم ت�ساريح العمل لغري الأردنيني رقم )142( ل�سنة )2019م( وال�سادر مبقت�سى الفقرة )ج( من 51
املادة )12( من قانون العمل226، ويحدد هذا النظام ر�سوم ت�ساريح العمل اجلديدة مثل العمال ذوي املهارات 

املتخ�س�سة وعمال املياومة، وهذه الت�ساريح غري ملزمة لأ�سحاب العمل.227. 

تعليمات التفتي�س على امل�سانع امل�ستفيدة من قرار جلنة ال�سراكة الأردنية الأوروبية واملتعلق بتب�سيط اإجراءات 61
قواعد املن�ساأ للم�سانع الأردنية للت�سدير اإلى الحتاد الأوروبي ل�سنة )2019م(228.

223  - املن�سور على ال�سفحة 2432 من عدد اجلريدة الر�سمية رقم 5572 بتاريخ  1 /5/ 2019م .

224 - موقع رئا�سة الوزراء )http://pm.gov.jo/newspaperSubjects/5572/5572.html( بتاريخ 1 ايار 2019م .

225 - ومبوجب م�سودة نظام املعادلة �سيجري ت�سكيل جلنة معادلة واعتماد املوؤهالت وال�سهادات املهنية والتقنية لتتولى درا�سة طلبات معادلة املوؤهالت وال�سهادات املهنية 

والتقنية والتثبت من قانونية اأي مزود تدريب يزود برامج تدريب وتعليم مهني وتقني يف غري بلدانها الأ�سلية بالطريقة التي تراها منا�سبة. اأما نظام اعتماد مزودي 
التدريب والتعليم املهني والتقني فبموجبه ل يجوز لأي من�ساأة ممار�سة مهام واأن�سطة التدريب قبل احل�سول على العتماد الالزم من الهيئة. و�ستتولى الهيئة التن�سيق 
مع املركز الوطني لتطوير املناهج لإعداد برامج ومناهج التعليم الثانوي املهني وتطويرها ح�سب متطلبات القطاع. ومبوجب م�سودة نظام حتديد معايري اختيار املدربني 
وامل�سرفني املهنيني والتقنيني وت�سنيفهم ورتبهم، �ستقوم الهيئة بت�سنيف مدربي قطاع التدريب املهني والتقني الى: مدرب مدربني، مدرب فني/ تقني، مدرب مهني، 

مدرب نظري، مدرب عملي، مدرب حريف، مدرب اإنتاجي، مدرب/ مي�سر تدريب اإلكرتوين، بال�سافة اإلى اأي ت�سنيف يقرر املجل�س اإ�سافته.
226 - �سحيفة الراأي: جمل�س الوزراء يوافق على م�سروع نظام ر�سوم ت�ساريح عمل العمال غري الأردنيني - �سحيفة الراأي )وحيث اأن التغيري الذي طراأ على النظام متعلق 

بالر�سوم امل�ستوفاة ل�سالح هيئة تنمية وتطوير املهارات التي مت ان�ساوؤها مبوجب قانون تنمية وتطوير املهارات املهنية والتقنية رقم 9 ل�سنة 2019م، امل�سار اليه �سابقًا 
بدل من �سندوق الت�سغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني الذي اأُلغي مبوجب القانون ذاته، وحول اهم مالمح النظام، ال ان ر�سوم الت�ساريح ب�سكل عام مل يطراأ 

عليها اي تغيري، ومت تخفي�س ر�سوم ت�ساريح العاملني يف املنازل اإلى 500 دينار بدل من 600 دينار(.
227 - اما بالن�سبة لت�سريح املياومة الزراعي )احلر( ف�سيكون 1500 دينار، وبالن�سبة لت�سريح املياومة )احلر( الإن�سائي والتحميل والتنزيل ف�سيكون 2000 دينار �سنويا مع 

ال�ستمرار يف اإ�سدار ت�ساريح زراعية وان�سائية كما هو معمول به حاليا وبنف�س الر�سوم، اما ت�سريح ذوي املهارات املتخ�س�سة ف�سيكون 2500 دينار �سنوي .
228 - موقع رئا�سة الوزراء )http://pm.gov.jo/newspaperSubjects/5588/5588.html( بتاريخ 16 متوز 2019م )والتي تنظم عمل اللجنة امل�سرتكة من مفت�سي وزارة 

العاملني الردنيني  واأعداد  ال�سورية  العمالة  التفتي�س على حجم ون�سبة  اليها وتركز عملية  امل�سار  الدولية )م�سروع عمل اف�سل( على امل�سانع  العمل  العمل ومنظمة 
وظروف و�سروط العمل التي تلتزم او ل تلتزم بها تلك امل�سانع ومدى تطبيق معايري العمل الدولية واملحلية(.
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ال�شيا�شات واملمار�شات :

�سهد عام 2019م اطالق برنامج “خدمة وطن” الذي يهدف الى تدريب )20( األف �ساب وفتاة على مدار �سنتني، 
يف قطاعات ال�سناعة والإن�ساءات وال�سياحة، لي�ستفيد من الربنامج ال�سباب من عمر )18( عامًا ولغاية )28( 
بحيث  الربنامج على عدة مراحل،  تنفيذ  وياأتي  وحتى خريجي اجلامعات،  والكتابة  القراءة  يتقن  لكل من  عاما 
تبداأ مرحلة الإعداد ملدة �سهر )تدر�سب وطني( للذكور، وت�سمل التدريبات �سقل املهارات وتنمية احل�س الوطني 
والن�سباط واللياقة البدنية وتعزيز روح النتماء، وذلك بالتعاون مع القوات ال�سلحة الردنية – اجلي�س العربي، اما 
املرحلة الثانية فت�سمل التدريب على املهارات احلياتية والوظيفية واملهنية والتقنية، �سمن برامج مبنية على احلاجة 
الفعلية ل�سوق العمل،  ويتم توزيع املتدربني فيها بناء على خياراتهم بعد تو�سيح جميع اخليارات املتاحة لهم يف �سوق 
العمل، او تلك املت�سلة بريادة الأعمال وغري ذلك من اخليارات بالتن�سيق مع اجلهات احلكومية والقوات امل�سلحة، 
اجلامعات  ي�سمل خريجي  التعليمي، مبا  امل�ستوى  الربنامج ح�سب  امللتحقني يف  ت�سنيف  العتبار  بعني  الأخذ  مع 
مزودي  لدى  منها  ثالثة  ا�سهر،  خم�سة  التدريب  مدة  و�ستكون  الربنامج،  بهذا  لاللتحاق  تخ�س�ساتهم  مبختلف 

التدريب املهني والتقني، وباقي املدة كتدريب عملي يف مواقع العمل، عند م�سغليهم امل�ستقبليني229.

اآلف  للت�سغيل وقد ر�سدت هذه اخلطة توفر ما يزيد على )7(  2019م اطالق اخلطة الوطنية   كما �سهد عام 
وظيفة لعام 2019م، و)7( اآلف وظيفة من خالل ديوان اخلدمة املدنية للوزارات واملوؤ�س�سات احلكومية وت�سمل: 
البلديات وجمال�س اخلدمات  الوظائف، و )1394( وظيفة يف  ت�سكيالت  )6241( وظيفة مر�سودة على جدول 
امل�سرتكة، الى جانب توفر )4000 - 5000( وظيفة وفر�سة عمل على ح�ساب امل�ساريع من خالل عطاءات وم�ساريع 
حكومية اأو بال�سراكة مع القطاع اخلا�س، مع اعطاء الولوية للتوظيف للحالت الن�سانية والفقراء. وجاء يف اخلطة 
الكهرباء على زيادة  تتمثل بتخفي�س كلف  القطاع اخلا�س  التي اتخذتها احلكومة لتحفيز  حزمة من الجراءات 
النتاج وتعديل نظام الإ�سغال بهدف زيادة ن�سبة العمالة الردنية يف امل�ساريع احلكومية املنفذة من القطاع اخلا�س. 
وعملت احلكومة على ح�سر فر�س العمل وتنظيم اآلية عر�سها على طالبيها من خالل توحيد من�سات التوظيف 
الوطنية واإن�ساء مظلة الكرتونية لربط العر�س والطلب يف �سوق العمل الردين، وت�سكيل فريق لغايات ح�سر فر�س 
العمل املتوافرة وت�سنيفها ح�سب التخ�س�س واملنطقة اجلغرافية، وايجاد قاعدة بيانات لفر�س العمل املتوافرة230.

229 - موقع الوكيل الخباري بتاريخ  28 /9/ 2019م )تفا�سيل الن�سخة اجلديدة من برنامج خدمة وطن(.

230 - �سحيفة الراأي بعنوان: )الراأي( تن�سر اأبرز مالمح اخلطة احلكومية للت�سغيل.
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للت�سغيل  الوطني  النظام  ومن�سة  للت�سغيل  الأردنية  القطرية  باملن�سة  العمل  اإيقاف  العمل  وزارة  اأعلنت  كما 

مرجعية  لتكون  فقط،  للت�سغيل  الوطنية  املن�سة  واعتماد  �سابق،  وقت  يف  عنها  اعلنت  كانت  ان  بعد   ،)NEES(

جامعة للباحثني عن العمل، واأتاحت من خاللها ت�سجيل جميع املتعطلني والباحثني عن فر�س عمل ومتكينهم من 

التعريف عن اأنف�سهم ومهاراتهم وخرباتهم231.

ويف  ت�سريحًا232،   )348736( عام2019م،  يف  العمل  وزارة  لدى  امل�سجلة  العمل  لت�ساريح  الجمايل  العدد  بلغ 

العامل  اإعادة النظر يف املهن املغلقة واعتماد ما يزيد على )28( مهنة ل يجوز ممار�ستها من  ال�سياق  مت  هذا 

فر�س  اإيجاد  الى  القرار  هذا  ويهدف  �سابقا،  املمنوحة  الوافدة  العمالة  ت�ساريح  جتديد  وعدم  الأردين233،  غري 

الأردنيون يف  الوافدة نحو مهن حمددة ل يقبل عليها  العمالة  القطاع اخلا�س، وتوجيه  الأردين يف  لل�سباب  عمل 

الوزارة على توفري فر�س العمل لالأردنيني يف �ستى ميادين العمل للحد من البطالة،  الوقت احلايل، حر�سا من 

وتنفيذا للخطط والربامج التي تهدف لتنظيم �سوق العمل الأردين، وال�سعي لإحالل العمالة الأردنية املوؤهلة بدل 

من العمالة غري الأردنية، حيث ان املهن املغلقة كانت �سابقا مقت�سرة فقط على )11( مهنة، وهي املهن الدارية 

والتو�سيالت،  والهواتف  املقا�سم  واأعمال  وال�سكرتارية،  الطباعة  اأعمال  الكتابية مبا يف ذلك  واملهن  واملحا�سبية، 

ومهن  الرئي�سية،  املدن  يف  املحروقات  وبيع  الديكور،  واأعمال  فئاتها،  بكافة  البيع  واأعمال  امل�ستودعات،  واأعمال 

الكهرباء، ومهن امليكانيك وت�سليح ال�سيارات، ال�سائقون، واحلرا�س واملرا�سلون دون تف�سيالت، مع وجود بع�س 

ال�ستثناءات يف حال عدم توفر البديل الأردين234.

 كما �سهد عام 2019م افتتاح فرع اإنتاجي ل�سركة الأزياء العملية ل�سناعة الألب�سة، يف منطقة �سما ال�سرحان يف 

البادية ال�سمالية الغربية ويوفر هذا الفرع نحو )150( فر�سة عمل لأبناء املنطقة.

231 - موقع عمون بتاريخ  30 /10/ 2019م )العمل: املن�سة الوطنية للت�سغيل بديال للقطرية والوطني للت�سغيل(: )�ستتيح املن�سة الوطنية للت�سغيل التي مت تطويرها من 

خالل وزارة العمل و�سركة اخطبوط، املجال لت�سبيك امل�سجلني مع اأ�سحاب العمل يف القطاع اخلا�ض وامل�ساريع احلكومية وم�ساريع الالمركزية، كما �ستتيح هذه املن�سة 
الو�سول اإلى الباحثني اجلادين يف احل�سول على فر�سة عمل، واإتاحة املجال اأمام الأردنيني لالرتقاء مب�ساراتهم الوظيفية من خالل املناف�سة على فر�س العمل املتاحة 

يف ال�سوق الأردين وت�سويق هذه الكفاءات واخلربات حمليا وعربيا ودوليا(.
232 - قناة اململكة )�سدور نظام ر�سوم ت�ساريح العمل لغري الأردنيني( بتاريخ  21 /9 /2019م .

233 - خرب من�سو على »عمان نت« )العمل: 28 مهنة مغلقة ومقيدة اأمام العمالة الوافدة(.

234 -  خرب من�سور على وكالة النباء الأردننية بتاريخ 13 ت�سرين الول بعنوان )28 مهنة مغلقة ومقيدة اأمام العمالة الوافدة(.
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2019م �سدور قرار من قبل وزارة الداخلية يق�سي بت�سفري )194( عاماًل وافدًا بعد تن�سيب وزارة  و�سهد عام 
ال�سحة بذلك لإ�سابتهم باأمرا�س الكبد وال�سل واليدز، اإذ اثبتت الفحو�سات ا�سابة )73( عامال بالكبد الوبائي 
“بي و�سي” و )83( اآخرين بال�سل و)38( بالإيدز وهذه احلالت موثقة لدى وزارة ال�سحة ومت اإر�سال كتب ر�سمية 

فيها اإلى وزارة الداخلية  لغايات ت�سفريهم منذ بداية العام 2019م235. 

ويف عام 2019م كثفت وزارة العمل حمالتها التفتي�سية حيث نفذت )21810( حمالت. وقد اأ�سفرت هذه احلمالت 
عن �سبط )11506( عمال وافدين خمالفني اإما لقانون العمل اأو لقانون الإقامة، كما اأ�سفرت احلمالت عن ت�سفري 
)6989( عاماًل وافدًا. علمًا باأن عدد العمالة الوافدة التي مت ت�سفريها عام 2018م كان بلغ )7146( عاماًل236، 
وعدد العمال امللغي ت�سفريهم )193(عاماًل، وعدد الذين اأخلي �سبيلهم واحلا�سلني على تكفيل )3014(عاماًل، 
العمال  عدد  العمل  وزارة  قدرت  وقد  )1331(عاماًل،  للغرامة  دفعهم  بعد  ت�سفريهم  األغي  الذين  العمال  وعدد 
الوافدين يف الأردن احلا�سلني على ت�ساريح عمل يف عام 2019م بنحو )850( األف عامل وافد، بالإ�سافة الى 
)440( األف عامل وافد يعملون يف �سوق العمل الأردين من غري ت�ساريح 237 ، وقد بلغ عدد العمال الوافدين املوؤمن 

عليهم )160( األف عامل فقط.

بلغ العدد الكلي لت�ساريح العمل املمنوحة لل�سوريني من 1 /1 /2016م وحتى 31 /12 /2019م،  نحو )176920( 
ت�سريح عمل، معظمها يف القطاع الزراعي، وقطاع الإن�ساءات، وقطاع التحميل والتنزيل، ومن خالل هذا العدد، 
تبني اأن ن�سبة العاملني من الرجال ال�سوريني بلغت نحو )57 %( )43 % منهم عاطلون عن العمل(، فيما بلغت 
ن�سبة الن�ساء ال�سوريات العامالت نحو )20 %( ، حيث تقوم كثري من الن�ساء ال�سوريات باإعالة اأ�سرهن لأ�سباب 

خمتلفة، منها غياب الأزواج يف حالت الوفاة اأو الختفاء اأو النف�سال238.

وابناء غزة من  الأردن  املقيمني يف  الأردنيني  املتزوجات من غري  الردنيات  ابناء  اإعفاء  العمل  وزارة  قررت  كما 
املخابز،  )من�ساآت  قطاعات  يف  العاملني  الردنيني  غري  للعمال  ال�سماح  وعدم  العمل239،  ت�ساريح  على  احل�سول 
من�ساآت غيار الزيت والبنا�سر وغ�سيل ال�سيارات، والعاملني باملنازل من الإناث، والعاملني يف من�ساآت توزيع الغاز 
املنزيل وم�ستودعاتها املرخ�سة( بالنتقال الى اأي مهنة اأخرى �سمن اأي قطاع اقت�سادي اآخر مبا يف ذلك ت�سريح 

235 - ح�سب املعلومات التي مت احل�سول عليها من �سابط ارتباط املركز لدى وزارة ال�سحة.

236 - التقرير ال�سنوي الثالث ع�سر حلالة حقوق الإن�سان يف اململكة الأردنية الها�سمية -  املركز الوطني حلقوق الإن�سان، �سفحة )147(.

237 - �سحيفة »الغد« الأردنية مقال بعنوان »300 األف اأردين عاطل عن العمل ومليون عامل وافد بالأردن وزير العمل: 680 األف عامل وافد يعملون بدون ت�ساريح« تاريخ 

الن�سر 24 متوز 2018م.
.)https://geiroon.net/archives/160175( 238 - خرب من�سور على موقع جريون

239 - عمون بتاريخ 18 /1 /2019م حتت عنوان )النواب يعفي ابناء الأردنيات والغزيني من ت�ساريح العمل(.
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عملهم، حيث  ت�سريح  انتهاء  والتنزيل، يف حال  والتحميل  الن�سائي  او  الزراعي  �سواء  احلر  املياومة  عمال  عمل 
يتوجب جتديد ت�سريح عملهم لدى �ساحب العمل نف�سه او انتقالهم من �ساحب عمل الى اآخر يف نف�س القطاع، 

وبغري ذلك عليهم مغادرة البالد جتنبا لأي اجراءات قانونية بحقهم240.
وعلى الرغم من املطالبات العديدة لإ�سدار نظام خا�س بالعاملني يف الزراعة اإل اأنه مل ي�سدر، وما زال العاملون 
حقوق  اإلى  اإ�سافة  حقوقهم،  يحمي  نظام  �سدور  عدم  ب�سبب  النتهاكات،  من  للعديد  يتعر�سون  القطاع  هذا  يف 
اأ�سحاب العمل، ويكمن ذلك يف وقوعهم �سحايا لل�سما�سرة واملتاجرين بت�ساريح العمل، وانخفا�س قيمة الأجور 
اإذ ل يتجاوز دخل  لل�ساعة الواحدة  التي يتقا�سونها ب�سكل يومي، والتي ترتاوح بني دينار ودينار ون�سف الدينار 
معظم العاملني يف هذا القطاع )300( دينار �سهريًا،  كما ان العامالت يف قطاع الزراعة ورغم طريقة وطبيعة 
ن من مكان ال�سكن الى املزارع “بوا�سطة �ساحنات �سغرية بكبات” خم�س�سة يف الأ�سل لنقل الدوات واملواد  نقلهَّ
الزراعية وهي غري مهياأة لنقل العمال، ما زلن يتعر�سن لعدة انتهاكات منها عدم �سمولهم بال�سمان الجتماعي 
والتاأمني ال�سحي، وتدين اأجورهن، والعمل ل�ساعات طويلة، ف�سال عن غياب معايري العمل الالئق وال�سالمة العامة 
وال�سمانات ال�سحية والتعوي�سات والإجازات املدفوعة، وهو ما يف�سر باأنه ا�ستقواء على الن�ساء والفتيات من قبل 
ا�سحاب العمل، حتت التهديد امل�ستمر بالتخلي عنهن. وقد �سهد عام 2019م  وقوع حريق يف اإحدى املزارع راح 
ت�سكنه عائلتان من اجلن�سية  ال�سفيح  بيت من  اثر حريق �سب يف  اآخرون  وا�سيب ثالثة  �سحيته )13( �سخ�سًا 
الباك�ستانية داخل اإحدى املزارع يف منطقة الكرامة، وهو ما ي�سري الى غياب متطلبات ال�سحة وال�سالمة العامة يف 

العديد من هذه املزارع.
الوافدين  للعمال  العمل  العمل يف القطاع الزراعي من كافة ر�سوم ت�ساريح  اأ�سحاب  اإعفاء  2019م مت  ويف عام 
اأو عند انتقاله من  اأو جتديد ت�سريحه  املخالفني عن ال�سنوات ال�سابقة لأي عامل وافد يتم ا�ستقدامه لأول مرة 
اأي قطاع الى اآخر اإلى قطاع الزراعة، بهدف تلبية احتياجات املزارعني من العمالة الوافدة الزراعية من داخل 

اململكة.241
من جهة اأخرى نفذ املزارعون يف عام 2019م العديد من العت�سامات للمطالبة باإلغاء �سريبة مدخالت الإنتاج 

الزراعي البالغ قيمتها )10 %( ، والتي فر�ستها احلكومة على القطاع الزراعي.
ويف عام 2019م، نفذت وزارة العمل من خالل مديريات التفتي�س التابعة لها )63982( زيارة242 وكانت نفذت يف 
عام 2018م )54276( زيارًة تفتي�سيًة اإلى موؤ�س�سات ومن�ساآت �سناعية وجتارية وخدمية، تراوحت بني التفتي�س 

240 - خرب من�سور على موقع الأنباط بتاريخ 17 /11 /2019م بعنوان )متديد فرتة توفيق وقوننة او�ساع العمالة الوافدة حتى نهاية العام(.

241 - جريدة الد�ستور بتاريخ  13 /11/ 2019م بعنوان )الحتاد العام للمزارعني(.

242 - اإح�ساءات وزارة العمل.
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على ظروف العمل وال�سالمة وال�سحة املهنية والتقيد ب�سروط العمل، اإ�سافة للزيارات املتعلقة مب�سح القطاعات 
والزيارات املتعلقة مبكافحة عمل الأطفال، وخالل هذه الزيارات مت توجيه )4535( خمالفًة عمل و)3320( انذارا 
للموؤ�س�سات املخالفة لقانون العمل ح�سب الن�سو�س القانونية، و )1794( انذارا بالإغالق، كما تعاملت املديريات 
التابعة لوزارة العمل مع )1350( �سكوى من خالل ق�سم ال�سكاوى واخلط ال�ساخن، مت حل )823( �سكوى منها 

واتخاذ الإجراءات القانونية فيها ملا فيه م�سلحة العمال فيما مت حتويل )524( �سكوى للجهات املخت�سة243.
من جهة اخرى مل ي�سهد عام 2019م ت�سجيل اأي نقابة عمالية جديدة ليبقى عدد النقابات العمالية )18( نقابة.

  كما �سهد عام 2019م اعالن وزارة العمل نيتها درا�سة رفع احلد الدنى لالأجور يف القطاعات الإنتاجية، ولي�س لكل 
القطاعات بنف�س الن�سبة لعتبارات تتعلق بكل قطاع244، وذلك من خالل دعوة اللجنة الثالثية املوؤلفة من ممثلني عن 
اأ�سحاب العمل والعمال الى جانب الوزارة الى اجتماع. ويعترب احلّد الأدنى لالأجور اأحد اأدوات احلماية الجتماعية، 
حيث يتلخ�س دوره يف توفري احلماية الجتماعية لأ�سحاب الدخل املنخف�س فقط، ولي�س حتديد م�ستويات الأجور 
الأخرى اأو لعب دور البديل عن املفاو�سة اجلماعية لتحديد م�ستويات الأجور، وعليه فاإن اأي مراجعة للحد الأدنى 
لالأجور يجب اأن تراعي حتقيق الهدف منها وهو توفري م�ستوى لئق من املعي�سة للعمال واأ�سرهم، والأخذ بالعوامل 
الالزمة لذلك وب�سكل خا�س حاجات العمال واأ�سرهم، وكلف املعي�سة/ الت�سّخم، وخط الفقر الوطني، ومتو�سط 

حجم الأ�سرة ومعدل الإعالة، وم�ستوى الأجور العام، 
الذي  املعي�سي  الأجر  مفهوم  توفري  بهدف  وذلك 
اأكدت معايري العمل الدولية على اأهمية توفريه وفقا 
ملا جاء يف د�ستور منظمة العمل الدولية الذي التزم 

به الأردن بحكم ان�سمامه اإليه245.

من جهة اأخرى �سهد عام 2019م ارتفاعًا يف عدد 
عن  العمل  على  احلا�سلني  العاقة  ذوي  ال�سخا�س 
 )489( الى  العدد  ارتفع  اإذ  العمل،  وزارة  طريق 
2018م  عام  م�ستغال   )357( مع  مقارنة  م�ستغال 

كما يبني اجلدول رقم ) 6 (.
243 - تقرير مديرية التفتي�س- وزارة العمل لعام 2018م.  

244 - جريدة ال�سبيل بتاريخ  14 /12 /2019م  بعنوان )وزارة العمل تك�سف عن خطواتها لرفع احلد الأدنى لالأجور(.

245 - �سحيفة الراأي خرب بعنوان )بيت العمال يحذر من حتديد احلد الدنى لالأجور على م�ستوى قطاعي او مهني(.

جدول رقم )6(

م�شتغلونباحثونال�شنة

201477178م

2015432310م

2016238189م

2017180283م

2018293357م

2019228489م
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الحتجاجات والعت�شامات :

2019م مع )62( نزاعًا عماليًا، مت حل )44( منها عن طريق التفاو�س املبا�سر بني  تعاملت وزارة العمل عام 
العمال واأ�سحاب العمل، فيما مت اإنهاء )7( نزاعات عمالية من خالل اللجوء اإلى مندوب التوفيق، ومت حل )2( 
الإ�سرابات  وبلغ عدد  اإلى املحكمة.  العمل مبا�سرًة، فيما احيلت )6( نزاعات عمالية منها  بوا�سطة تدخل وزير 
جماعيًا،  عقدًا   )56( املودعة  اجلماعية  العمل  عقود  عدد  بلغ  فيما  اإ�سرابًا.   )22( 2019م،  عام  يف  العمالية 
والرواتب،  الأجور  زيادة  حول  من�سبة  اأغلبها  يف  العمال  مطالبات  وكانت  عاماًل246.   )281526( منها  ا�ستفاد 

وحتقيق مكا�سب اإ�سافية ل�سالح �سناديق الدخار ومكافاأة نهاية اخلدمة، وحت�سني بيئة وظروف العمل.

اإح�شائية النزاعات العمالية لعام 2019

ا�ستمرت يف عام 2019م الحتجاجات بوجه الفريق الوزاري الذي جاب حمافظات اململكة حيث اقدم عدد من 
ال�سبان يف حمافظة معان على طرد الفريق احلكومي يف هذا العام ورف�س ال�سباب اأي حوار مع الفريق احلكومي، 
ويرى املركز الوطني ان هذا الفريق كان من الف�سل ان يذهب حلوار املتعطلني عن العمل املعت�سمني امام الديوان 

امللكي منذ  مدة247 .

246 - تقرير مديرية عالقات العمل-وزارة العمل لعام 2018م .  

247 - موقع جفرا الخباري بعنوان )بالفيديو.. حلظة طرد الفريق احلكومي من معان(.
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وهنا ل بد من ال�سارة الى ان )80( �سركة من اأ�سل )100( �سركة، اأي )80 %( من �سركات ومكاتب التخلي�س 
التي كانت  ح�سلت على الرتاخي�س الالزمة للعمل يف املعرب احلدودي بني الأردن و�سوريا منذ اعادة افتتاحه قامت 
باإغالق اأبوابها، واأن عدد العاملني يف هذه ال�سركات املغلقة يبلغ )200( موظف معظمهم فقد عمله، وذلك ب�سبب 
ر�سوم العبور العالية التي فر�سها اجلانب ال�سوري واإجراءات التفتي�س الدقيقة من قبل كوادر اجلمارك العاملة يف 

املركز احلدودي.248

كما �شهد عام 2019م العديد من الحتجاجات والعت�شامات العمالية كان اأبرزها:-

العقبة 11 منطقة  �سلطة  مبنى  اأمام  2019م   /1/  8 بتاريخ  العقبة  حديد  �سكة  موظفو  نفذه  الذي  العت�سام   
القت�سادية اخلا�سة للمطالبة بزيادة رواتبهم وحت�سني م�ستوى معي�ستهم249.

 العت�سام الذي نفذه العاملون يف  �سوامع الرمثا بتاريخ 1 /4/ 2019م حيث توقفوا عن العمل ب�سكل كامل 21
الى  بعودة زمالئهم  الربي، مطالبني  ا�سطيادهم احلمام  العمل جراء  من  املف�سولني  مع زمالئهم  ت�سامنا 

العمل، حيث ا�ستمر العت�سام خلم�سة ايام ومل يتم اعادة املوظفني املف�سولني الى عملهم250.

2019م 31  /4/  10  العت�سام الذي نفذه عدد من موظفي �سلطة وادي الأردن امام مبنى وزارة املياه بتاريخ 
وذلك بعد ان عمدت الوزارة الى تهمي�س مطالبهم الوظيفية وتعمدت املماطلة فيها دون ان تقوم بتلبية اأي منها 

وفق ما اف�سى به عدد من املوظفني يف حينه251.

ال�سركة على 41 اقدمت  ان  بعد  2019م   /4  /11 بتاريخ  نعمان اجلنيدي  �سركة  نفذه موظفو  الذي  العت�سام   
اجراء ف�سل جماعي ملا يزيد على )120( موظف مبيعات252 .

248 - موقع »هال اخبار« بعنوان )اأبو عاقولة: 80 % من �سركات التخلي�س يف »جابر« اأغلقت(.

249 - �سحيفة الراأي بتاريخ  8 /1/ 2019م، خرب بعنوان )وقفة احتجاجية ملوظفي �سكة حديد العقبة(: »حيث تتلخ�س مطالبهم، باإخ�ساع راتب الثالث ع�سر والرابع ع�سر 

لل�سمان الجتماعي و�سرف بدل الجازات ال�سنوية عن العامني 2017م و 2018م وحتويل التاأمني ال�سحي احلكومي اإلى �سحي خا�س، ورفع الزيادة ال�سنوية الى 50 
دينارا . كما طالبوا بتوحيد زيادة بدل ال�سكن جلميع املوظفني لت�سل الى 150 دينارا وتثبيت العاملني على نظام املياومة. وكانت احلكومة اتخذت قرارا باإيقاف العمل 
يف موؤ�س�سة �سكة حديد العقبة مطلع ني�سان املا�سي وحتويلها الى �سركة تتبع �سلطة منطقة العقبة القت�سادية اخلا�سة«، فيما اأكدت �سلطة العقبة عرب ت�سريحات �سابقة 

باأنها لن تقوم بال�ستغناء عن اأي موظف عامل يف �سكة حديد العقبة
250  - موقع »�سرايا نيوز« بتاريخ  1 /4/ 2019م خرب بعنوان »ا�سراب موظفي �سوامع الرمثا بعد حماولة انتحار عامل �سباح اليوم«.

251 - موقع �سواليف بتاريخ  10 /4/ 2019م بعنوان )موظفو “�سلطة وادي الأردن” يبداأون اعت�سامهم �سباح الغد وهذه مطالبهم(: »و�سملت مطالب املوظفني عددا من 

النقاط كان من اأهمها�سرف راتب ثالث ع�سر والرابع ع�سر. واإعادة العمل ب�سندوق الإدخار بهدف رفع مكافاآة نهاية اخلدمة ورفع عالوة مرافق املياه اإلى 60 % وذلك 
ح�سب ما وعدت به احلكومة ال�سابقة، و�سرف عالوة بدل عدوى للعاملني يف قطاع املياه وتخ�سي�س منر �سكنية للعاملني �سمن وادي الأردن«

252 - موقع كرمالكم بتاريخ  11 /4/ 2019م خرب بعنوان )ف�سل اكرث من 120 موظفا من �سركة نعمان اجلنيدي(: »قدموا �سكوى الى وزارة العمل معتربين ما ح�سل ف�سال 

تع�سفيا غري قانوين حيث جاء يف كتب انهاء اخلدمات ال�سادر بحق املوظفني املذكورين ويف ا�سباب انهاء اخلدمات ان ال�سبب قيام املوظفني باإ�سراب ادى الى تعطل 
العمل، حيث وّجهت وزارة العمل، العمال املف�سولني، من م�سنع األبان لتقدمي دعوى ق�سائية �سد امل�سنع ب�سبب الف�سل التع�سفي«.
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 العت�سام وال�سراب عن الطعام الذي نفذه حملة �سهادة الدكتوراة املتعطلون عن العمل  اأمام الديوان امللكي 51
تاأمني  اأو  اأوتقاعد  عمل  بال  واأ�سبحوا  وجوههم  يف  الأبواب  جميع  اأو�سدت  بعدما  2019م   /7/  30 بتاريخ 

�سحي253.

 العت�سام الذي نفذه املئات من اأ�سحاب مكاتب ا�ستقدام وا�ستخدام العاملني يف املنازل من غري الردنيني 61
بتاريخ 31 /7/ 2019م اأمام وزارة العمل احتجاجا على قرار وزير الداخلية القا�سي بوقف منح التاأ�سريات 

لعامالت املنازل من اجلن�سية الأوغندية، دون ك�سف الأ�سباب254.

 العت�سام الذي نفذه الع�سرات من العاملني يف م�سانع ال�سمنت الردنية )لفارج( بتاريخ 4 /11 /2019م، 71
من  موظف   )200( خدمات  باإنهاء  القا�سي  ال�سركة  اإدارة  جمل�س  لقرار  انتقادًا  مفتوح  لعت�سام  متهيدًا 
العاملني يف م�سنعي الر�سادية والفحي�س دون منحهم احلوافز، بزعم التخل�س من احلمولة املالية الزائدة ، 

وحت�سبًا لت�سفية ال�سركة بعد ان تخطت اخل�سائر راأ�س املال املدفوع255.

/2019م امام جممع 81  12/  15  العت�سام الذي نفذه عدد من املهند�سني العاملني يف القطاع العام بتاريخ 
النقابات املهنية، مطالبني جمل�س النقابة بالرتاجع عما و�سفوه بالتنازلت التي قدمت بخ�سو�س عالواتهم. 
وكان نقيب املهند�سني ا�سار الى ان النقابة توافقت مع احلكومة على رفع العالوة الفنية للمهند�سني العاملني يف 

القطاع العام اإلى )145 %( العام املقبل256.

 طالبت النقابة العامة للعاملني بالكهرباء وزارة العمل بالتدخل لإلزام �سركة الكهرباء الوطنية بدفع بدل 91
�ساعات العمل الإ�سايف لعامليها وذلك بعد تنفيذهم وقفة احتجاجية امام مبنى �سركة الكهرباء بتاريخ 
15 /12 /2019م  . ولفتت الى اأنه بعد توجه النقابة للق�ساء، اأ�سدرت حمكمة �سلح جزاء غرب عمان 

253 -  موقع جو 24 بتاريخ 30 /7 /2019م بعنوان )حملة �سهادة الدكتوراة يدعون لعت�سام وا�سراب عن الطعام امام الديوان امللكي(.

254 - موقع مرايا الخباري بتاريخ  30 /7/ 2019م بعنوان )اعت�سام املئات من ا�سحاب مكاتب ا�ستقدام اخلادمات امام وزارة العمل(: »وردد املعت�سمون هتافات تطالب 

م�سوؤولني باحلكومة الرحيل ب�سبب اخل�سائر التي حلقت بهم جراء اإغالق خط اأوغندا تزيد على ن�سف مليون دينار. وطالب املعت�سمون وزارة العمل ووزارة الداخلية 
باإعادة فتح اخلط ومنح التاأ�سريات لعامالت املنازل. وقال رئي�س النقابة احمد الفاعوري ان وزارتي العمل والداخلية ا�ستندتا اإلى معلومات غري �سحيحة وم�سللة من 

قبل م�سوؤولني يف وزارة العمل وال�سحة علما باأن عامالت املنازل من اجلن�سية الوغندية هن الأقل يف عدد حالت الفرار والأقل تكلفة على املواطن«.
255 - )واأقر جمل�س اإدارة ال�سركة اإنهاء خدمات 200 موظف، دون منحهم احلوافز املتفق عليها بني اإدارة ال�سركة والنقابة العامة للعاملني يف البناء، على الرغم من دفع 

وزير العمل تاأييده ملطالب العاملني والنقابة العامة، بهدف الإبقاء على الأمن وال�ستقرار الوظيفي. ومت التو�سل الى الت�سوية وجرى التفاق على دفع مبلغ 20 مليون 
دينار تعوي�سات للعمال وعددهم 200عامل منهم، على ان يدفع لكل عامل ما قيمته راتب �سهر و 80 % من ال�سهر الثاين عن كل �سنة من �سنوات اخلدمة ومنحهم 
تاأمينا �سحيا مدى احلياة، بحد ادنى 50 الف، وحد اعلى 150 الفا لكل عامل ح�سب �سنوات اخلدمة، وعلى ان تكون الدفعة الولى يف �سهر كانون الثاين من العام العام 

2020 والدفعة الثانية يف �سهر اآب 2020م«.

256  - جريدة الد�ستور بتاريخ 15 /12 /2019م بعنوان )اعت�سام للمهند�سني يطالب بعالوة مهنية تبداأ بـ180 %(.
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حمكمة  واأن  الإ�سايف،  بدفع  التزامها  بعدم  العمل  قانون  من   59 املادة  لأحكام  ال�سركة  خمالفة  يبني  قرارًا 
ال�ستئناف اأيدت احلكم و�سدر قرار حمكمة ال�ستئناف القطعي رقم 2018 /896 بتاريخ 21 /5 /2018م 
الغرامة  بدفع  اإدانتها  اأي�سًا  ومت  القانون”،  بجرم خمالفة  الوطنية  الكهرباء  �سركة  “اإدانة  والذي مت مبوجبه 

املرتتبة على هذه اجلرمية. اإل اأن ال�سركة مل متتثل للقرار رغم �سدوره منذ اكرث من عام257.

 عرب العاملون يف بلديات الأردن عن رف�سهم لالتفاق الذي مت يوم 25 /10/ 2019م بني روؤ�ساء البلديات 101
والذي ق�سى مبنح عالوة مقدارها 25 % على الراتب الأ�سا�سي ملوظفي البلديات مقابل زيادة �ساعات الدوام 
/2020م ، وذلك من   1/  1 اأن تبداأ العالوة اعتبارًا من تاريخ  بواقع �ساعة يوميًا عدا يوم اخلمي�س، على 
اليومية ت�سعة دنانري كحد ادنى ملن  باأن تكون الأجرة  خالل ا�ستمرارهم بال�سراب عن العمل، كما طالبوا 
م�سى على تعيينهم اكرث من عام، وعدم تغيري امل�سميات الوظيفية يف البلديات وجمال�س اخلدمات امل�سرتكة 
اإل بعد اإ�سدار بطاقات الو�سف الوظيفي واإ�سدار الهياكل التنظيمية اجلديدة وذلك باعت�سام نفذوه بتاريخ 

26 /10 /2019م258 .

 للعام الثاين على التوايل وا�سل عدد من املتعطلني عن العمل من املحافظات اعت�سامهم امام الديوان امللكي 111
يف العا�سمة عمان، وذلك للمطالبة بحقهم يف احل�سول على فر�سة عمل حتقق لهم العي�س الكرمي، وما زالت 

هذه العت�سامات م�ستمرة حتى تاريخ اعداد هذا التقرير.

عمل الطفال :

بلغ عدد الزيارات التفتي�سية املتعلقة مبكافحة عمل الطفال التي قامت بها فرق وزارة العمل خالل عام 2019م 
)7143( زيارة، مت التعامل خاللها مع )467( حالة عمل اطفال اردنيني ومت حترير )250( خمالفة لأ�سحاب 

العمل، وتوجيه نحو )295( اإنذارًا لأ�سحاب العمل259.

وهنا  ل بد من ال�سارة الى اأن ارتفاع معدل عمالة الأطفال يف الأردن يعود اإلى عدة عوامل منها عوامل داخلية 
اآلف  مئات  بدخول  مرتبطة  خارجية  وعوامل  الأردن،  يف  والقت�سادي  الجتماعي  الواقع  وطبيعة  ببنية  مرتبطة 

الالجئني ال�سوريني خالل ال�سنوات القليلة املا�سية الى الردن.

257  -  جريدة الد�ستور بتاريخ  15 /12/ 2019م بعنوان )نقابة العاملني بالكهرباء تطالب بدفع بدل �ساعات العمل الإ�سايف(.

258  - راديو البلد بعنوان )العاملون يف البلديات يرف�سون عالوة 25 % امل�سروطة وي�سرون على العت�سام(.

259 - �سحيفة الد�ستور الأردنية مقال بعنوان »احلد من عمالة الأطفال من اأولويات وزارة العمل« مت الن�سر بتاريخ 12 حزيران 2018م.
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ويو�سي املركز ب�سرورة اإعادة النظر يف ال�سيا�سات القت�سادية التي مت تطبيقها يف الأردن خالل العقود املا�سية 
وما زالت تطبق فيما يتعلق مبو�سوع عمالة الطفال، وهي التي اأدت الى زيادة معدلت الفقر، اإذ اإن اأغلبية الأطفال 
العاملني ينتمون الى اأ�سر فقرية، تدفعهم حاجتهم لإخراج اأطفالهم من مقاعد الدرا�سة، اأو الت�ساهل يف ت�سربهم 

من املدار�س بهدف امل�ساهمة يف توفري مداخيل اإ�سافية ت�ساعد هذه الأ�سر على تلبية حاجاتها الأ�سا�سية.

ول بد من  تفعيل �سيا�سات مكافحة الفقر الذي ي�سكل ال�سبب الرئي�س لهذه امل�سكلة، وتطوير �سبكة حماية اجتماعية 
عادلة توفر احلياة الكرمية للفقراء واإعادة النظر ب�سيا�سات الأجور جتاه زيادتها مبا يتواءم مع م�ستويات الأ�سعار 
املرتفعة يف الأردن، و�سرورة حتمل املجتمع الدويل مل�سوؤولياته جتاه الالجئني ال�سوريني، للحوؤول دون ا�سطرارهم 

لدفع اأطفالهم الى �سوق العمل مل�ساعدة ا�سرهم يف تغطية نفقاتهم الأ�سا�سية260.

ويجب ت�سديد الرقابة من قبل املوؤ�س�سات الر�سمية على الأماكن التي ترتكز فيها عمالة الأطفال، والعمل على تطبيق 
القوانني التي حتظر عمل الأطفال، وو�سع عقوبات رادعة بحق املخالفني، وعدم الكتفاء بدفع غرامات ب�سيطة، اإلى 

جانب تفعيل احلمالت التوعوية حول الآثار ال�سلبية الناجتة عن عمل الأطفال يف املدار�س والأ�سر.

حتليلية  ورقة  2017م،  عام  يف  اأ�سدر  املركز  اأن  ال�سابق  تقريره  يف  �سمن  الإن�سان  حلقوق  الوطني  املركز  وكان 
وانتهاك  الدولية، وملا فيه من خرق  للمعايري  باعتباره م�سا�سًا بحقوقهم وفقًا  الأطفال  الناظمة لعمل  للت�سريعات 
ملبداأ امَل�سلحة الُف�سلى للطفل الذي ن�ست عليه اتفاقية حقوق الطفل. واأو�سى املركز ب�سرورة ُمراجعة الَت�سريعات 
الوطنية وتعديلها مبا يتواءم مع اتفاقية ُحقوق الطفل والربتوكولني امللحقني بها. ال انه وحتى تاريخه مل يتم اتخاذ 

اجراءات وقائية او حرتازية كافية من قبل احلكومة للحد من عمل الأطفال .

الجتار بالب�شر :   

اأن  ادرة عن وحدة مكافحة الجّتار بالب�سر/ مديرية الأمن العاّم261  ُتظهر اإح�سائّية ق�سايا الجّتار بالب�سر ال�سّ
2019م بلغت )205( ق�سايا، منها )155( ق�سية عمالية حيث مت  عدد الق�سايا التي مّت التحقيق بها يف عام 
حتويل )13( ق�سية منها الى املدعي العام ب�سبهة الجتار بالب�سر، وكان عدد ال�سحايا فيها )9( وعدد اجلناة 
الكرامة  2019م يف دار  يقارب من )97( �سحية يف عام  اإيواء ما  التايل. ومت  )28( كما هو مبني يف اجلدول 

واحتاد املراأة الأردين، باملقارنة مع )87( �سحية مت ايواوؤها يف عام 2018م: 

260 - �سحيفة الد�ستور، خرب بعنوان تو�سية باإعادة النظر يف ال�سيا�سات القت�سادية املتعلقة بعمالة الأطفال.

261 - ح�سب الإح�سائية ال�سادرة عن وزارة العمل/ وحدة مكافحة الإجتار بالب�سر بداية عام 2019م .
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اإح�شائّية ق�شايا الجّتار بالب�شر لعام 2019م

رحب املركز الوطنّي باإدراج الّت�سول �سمن مفهوم جرمية الجتار بالب�سر، ويرى اأّن املادة الثانية من م�سروع القانون 
املُعّدل لقانون الجتار بالب�سر رقم )12( لعام 2009م مل ُتبنّي �سور هذه اجلرمية وفق الأ�ساليب املُ�ستحدثة لها 
كالّت�سرت بالّت�سول عرب عر�س ال�ّسلع زهيدة الّثمن، والتي تتجاوز مدلولتها �سور جرمية الّت�سول الواردة يف املادة 

)389( من قانون العقوبات رقم )16( ل�سنة 1960م.

 ويقرتح املركز الوطني تو�سيع نطاق مفهوم جرمية الجتار بالب�سر لت�سمل “احتجاز اأو اإخفاء اأو اإتالف وثائق ال�ّسفر 
ة بق�سد ا�ستغالل الأ�سخا�س، واإعادة �سياغة املادة )7/ج( من م�سروع  اأو الإقامة اأو البطاقة ال�سخ�سّية اخلا�سّ
الّتوقف عن  ُيقّرر  اأن  العام  للُمّدعي  اآخر،  ت�سريٍع  اأّي  ورد يف  الّرغم مّما  “على  الآتي:  الّنحو  املُعّدل على  القانون 
ُمالحقة اأي من املجني عليهم واملُت�سّررين من جرائم الجتار بالب�سر على اأن ترتبط مبا�سرًة بكونه جمنيا عليه اأو 

مت�سررا يف احلالت الّتالية:

اأو 11 فيها  م�ساركته  اأو  القانون  هذا  يف  عليها  املن�سو�س  بالب�سر  الجتار  جرائم  من  اأّيًا  ارتكابه  تبنّي  اإذا   “
تدخله بها اأو حتري�سه عليها. 

 اإذا ارتكب ُجنحة مرتبطة بجرمية الجتار بالب�سر اأو كانت ب�سببها اأو �سارك فيها اأو تدّخل بها اأو حّر�س عليها”.21
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�س لتقدمي  ويدعو املركز الوطنّي حلقوق الإن�سان الى اإن�ساء “�سندوق ُم�ساعدة ل�سحايا الجتار بالب�سر”، واملُخ�سّ
املُ�ساعدة القانونّية للمجني عليهم واملُت�سّررين من جرائم الجتار بالب�سر. وُيقرتح تخ�سي�س موارد مالّية لهذا 
ندوق �سمن املُوازنة ال�سنوّية لوزارة العدل، وعدم اعتماده على جُمّرد الّتربعات والهبات وامِلنح. وتعديل املادة  ال�سّ
يتم  ال�ّسهود جميعهم وعدم اقت�سارها على من مل  التقنيات احلديثة حلماية  ا�ستخدام  )13/ب( ب�سورٍة تكفل 

الثامنة ع�سرة من عمره.

ويجب ان يت�سمن اأي م�سروع للقانون مكافحة الجتار بالب�سر اإدخال احكام م�ستحدثة من �ساأنها توفري حماية اأكرث 
لل�سحايا من حلظة  املقدمة  بالب�سر من خالل اخلدمات  واملت�سررين من ق�سايا الجتار  للمجني عليهم  فاعلية 
التعرف عليهم وحلني العودة الطوعية اأو اإعادة الندماج باملجتمع بحيث تكفل الدولة حماية املجني عليه و�سالمته 
النف�سية واجل�سدية واملعنوية ، وتعمل حيثما اأمكن على تهيئة الظروف املنا�سبة مل�ساعدته ورعايته �سحيًا ونف�سيًا 
وتعليميًا واجتماعيًا، واإعادة تاأهيله ودجمه مبا يحرتم اآدميته وي�سون اإن�سانيته، واأن ُت�سهل عودته الى وطنه على 
نحو اآمن و�سريع، وتوفر احلماية المنية له وامل�ساعدة القانونية، مع مراعاة امل�سلحة الف�سلى للطفل، وي�سمل اي�سَا 
اإعادة ت�سكيل اللجنة الوطنية ملكافحة الجتار بالب�سر من خالل �سمان اإ�سراك جميع اجلهات ذات العالقة، وتفعيل 
دور اللجنة يف القيام مبهامها املن�سو�س عليها بالقانون، وحتديد التدابري ال�سرورية التي ي�ستعملها املدعي العام 
واملحكمة لغايات ق�سايا جرائم الجتار بالب�سر كاحلجز التحفظي على الموال ومنع ال�سفر واإغالق املحالت التي 

يرتكب فيها هذا النوع من اجلرائم262.

العامالت يف املنازل :

تعاملت وزاره العمل يف عام 2019م مع )621( �سكوى مت ت�سوية )509( �سكاوى منها، وتتولى مديرية العاملني يف 
املنازل التعامل مع مكاتب ال�ستقدام والعامالت يف املنازل واأ�سحاب العمل، وهي اجلهة احلكومية املعنية بالرقابة 
وا�ستقبال ال�سكاوى، اإذ مت زيارة )35( مكتبا لال�ستقدام، وتوجيه اإنذارات اإلى )50( مكتبًا ملخالفة قانون العمل 
واإغالق )3( مكاتب  لال�ستقدام، ومت اعادة ما يقارب )165501( دينار للمواطنني، وعدد ال�سكاوى العالقة حتى 
الآن )219( ، بالإ�سافة الى )3325( تقرير رف�س للعمل لغايات ال�ستبدال خالل ال�سهر الول لقدوم العامل، و 
)6444( معاملة نقل قانوين للعامالت من �ساحب عمل الى �ساحب عمل اآخر، وجتري درا�سة فتح مكاتب ا�ستقدام 

�سمن �سروط ومعايري جديدة.
http://www.moj.gov.jo/DetailsPage/MOJ/NewsDetails.aspx?ID=740 262  -  خرب من�سور على موقع وزارة العدل
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 وتعكف الوزارة حاليا على اإحداث تغيري جذري لآلية ا�ستقبال العامالت يف املنازل، من حيث فتح ا�سواق جديدة 
واآلية الفح�س الطبي، وكذلك م�سوؤولية املكاتب بحيث تكون اأكرث من �سهر، متوقعا اأن يتم النتهاء منه مطلع عام 
اأي عاملة منزل  لت�سفري  ال�سفر  لتذاكر  الأو�ساع  ت�سويب  %( من عائدات  الوزارة )5  2020م حيث خ�س�ست 

خمالفة، وذلك كحّل موؤقت.

لعام   90 رقم  املنازل  العاملني يف  املنازل )نظام  العاملني يف  لتنظيم عمل  نظام خا�س  الرغم من وجود  وعلى   
الأجور،  ما بني احلرمان من  النتهاكات، ترتاوح  للعديد من  يتعر�سن  زلن  ما  املنازل  ان عامالت  اإل  2009م( 

وظروف العمل املرهقة، اإلى حجز حريتهن داخل املنازل، ومنعهن من التوا�سل مع عائالتهن وطول �ساعات العمل، 
واحلرمان من الإجازة الأ�سبوعية والإجازة ال�سنوية، والتاأخر يف دفع اأجورهن، وحرمانهن منها وعدم دفعها يف 
اأحيان اأخرى، اإلى جانب م�سادرة وحجز وثائقهن ال�سخ�سية رغم وجود قانون يجرم هذه املمار�سات، وقد ا�ستقبل 
املركز الوطني يف عام 2019م )8( �سكاوى، من عامالت افدن فيها تعر�سهن للعديد من النتهاكات اهمها حجز 

احلرية وحجز الوراق الثبوتية وتاأخري دفع اجورهن.

ال�شالمة وال�شحة املهنية :

ين�س الد�ستور الردين يف املادة )23/ 2/هـ( منه على “خ�سوع املعامل للقواعد ال�سحية”، اأي التاأكيد على �سرورة 
الجتماعي،  ال�سمان  وقانونا  وتعديالته،  العمل  قانون  ت�سمن  مثلما  ال�سحية،  للقواعد  الأعمال  من�ساآت  اإخ�ساع 

وال�سحة العامة، العديد من املعايري املتعلقة بال�سالمة وال�سحة املهنية263.

ويرى املركز اأن اأو�ساع ال�سالمة وال�سحة املهنية يف املن�ساآت بح�سب اطالعه وزياراته الر�سدية ما تزال دون امل�ستوى 
املطلوب، ومعدل وقوع اإ�سابات العمل ما يزال مرتفعا، والعمال ما زالوا يتعر�سون ملخاطر كثرية يف بيئات عملهم؛ 

ما يوجب اأن تتحمل كل الأطراف م�سوؤولياتها كاملة جتاه حماية الطبقة العاملة يف القطاعني العام واخلا�س.

العمال  وفاة عدد من  ومنها  العمال  وفاة عدد من  الى  اأدت  التي  العديد من احلوادث  وقوع  2019م  و�سهد عام 
يف حادث النفجار الذي وقع يف مبنى �سوامع العقبة اثناء تنفيذ م�سروع هدمه264، ووفاة عدد من العمال نتيجة 

انهيارات يف البنية والأتربة وحوادث الغرق.

.http://www.moj.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=14 »263  - ح�سب موقع وزارة العدل حتت بند« التوعية عن حقوق الإن�سان

264  - ح�سب ما جاء يف موقع »روؤيا« الخباري حتت عنوان » ال�سمان: ل قرار بتخ�سي�س رواتب وفاة ل�سحايا �سوامع العقبة« بتاريخ 7 متوز 2018م . 
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لعام  العمل  الناجمة عن حوادث  الإ�سابات  فاإن عدد  الجتماعي  لل�سمان  العامة  املوؤ�س�سة  �سادر عن  تقرير  ويف 
2019م265 بلغ )12556( اإ�سابة عمل، وبلغ عدد اإ�سابات العمال من غري الردنيني )1744( اإ�سابة عمل. وقد 

اأكّدت املوؤ�س�سة العامة لل�سمان الجتماعي اأنها بداأت اعتبارًا من مطلع عام 2014م بتفعيل الن�سو�س القانونّية 
ال�سالمة  و�سروط  بقواعد  امللتزمة  غري  املن�ساآت  على  العمل  اإ�سابات  تاأمني  ا�سرتاكات  ن�سبة  زيادة  توجب  التي 
وال�سحة املهنية لت�سل بحٍد اأعلى الى )4 %( بدًل من )2 %( وذلك تبعًا ملدى التزام املن�ساأة بتطبيق هذه القواعد 
�سروط  خمالفتها  ب�سبب  الإ�سابة  وقعت  حال  يف  الطبية  العناية  نفقات  املن�ساأة  حتميل  اإلى  بالإ�سافة  وال�سروط، 

ومعايري ال�سالمة وال�سحة املهنية. وحتى هذه اللحظة مل ي�سدر التقرير لعام 2019م .

وقالت املوؤ�س�سة العامة لل�سمان الجتماعي اإن عدد املوؤمن عليهم الذين ا�ستفادوا من تاأمني التعطل عن العمل خالل 
عام 2019م و�سل اإلى )229( األفا و )911( موؤّمنًا عليه مببلغ اإجمايل و�سل الى )157،224،855( دينارًا.

وان العدد الرتاكمي للموؤمن عليهم الذين ح�سلوا على رواتب الوفاة النا�سئة عن اإ�سابة العمل بلغ )1003( موؤمنني، 
فيما ح�سل )12556( موؤمنا عليه اردين اجلن�سية و )1744( موؤمنا عليه من جن�سيات اخرى، على راتب اعتالل 
العجز الإ�سابي الكلي اأو اجلزئي الدائم266، وو�سل العدد الرتاكمي لرواتب العجز ال�سابي الى )4865( راتبًا، 
والعدد الرتاكمي لرواتب الوفاة الى )22212( راتبًا والعدد الرتاكمي لرواتب العجز الطبيعي الكلي واجلزئي الى 

)24220( راتبًا.

املناطق ال�شناعية املوؤهلة :

قام املركز الوطني حلقوق الإن�سان يف عام 2019م بتنفيذ عدد من الزيارات امليدانية للمناطق ال�سناعية املوؤهلة 
هذه  ك�سفت  وقد  املناطق،  هذه  بيئة  اإلى  بالإ�سافة  العمالية،  بحقوقهم  متتعهم  ومدى  العمال  واقع  على  للوقوف 
الزيارات ا�ستمرار النتهاكات التي يتعر�س لها العمال يف هذ املناطق، والتي �سبق للمركز الوطني حلقوق الإن�سان 
2018م، ويعاود املركز الوطني حلقوق الإن�سان التاأكيد على ما جاء يف تقاريره  تناولها يف تقريره ال�سنوي لعام 

ال�سابقة بالإ�سافة اإلى ما يلي:

غياب مبداأ التدرج يف العقوبات املتخذة بحق العمال ب�سكل عام من حيث امل�ساءلة واملحا�سبة على املخالفات  -
التي يقومون بها، عدا عن تعر�سهم يف حالت عديدة لالإهانة ل �سيما ال�سراخ عليهم و�ستمهم.

265  - ح�سب ما جاء يف موقع موؤ�س�سة ال�سمان الجتماعي.
266  - ح�سب ما جاء يف موقع موؤ�س�سة ال�سمان الجتماعي حتت عنوان« متو�سط عمر متقاعدي وفيات اإ�سابات العمل )35( عامًا«.

https://www.ssc.gov.jo/Arabic/NewsSite/Pages/ %D8 %A7 %D9 
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انت�سار احل�سرات )البق( يف العديد من مرافق امل�سانع وب�سورة وا�سحة على عبوات الكرتون املحملة بالقما�س. -
املطالبة  - عدم  ل�سمان  ال�ستقالة  على  التوقيع  اجل  من  ال�سغط  ا�ساليب  ومبختلف  العمال  من  العديد  اجبار 

بحقوقهم.
عدم ال�سماح للعديد من العمال با�ستخدام الجازات واملغادرات اخلا�سة بهم وتعقيد اإجراءات احل�سول على  -

الجازات املر�سية.
اكتظاظ الغرف اخلا�سة ب�سكنات العمال والعامالت؛ اإذ يتم و�سع عمال وعامالت يف غرف اأكرث مما ت�سمح  -

به امل�ساحات املتاحة، بالإ�سافة اإلى تقارب الأ�سّرة ب�سكل كبري بحيث ل ت�سمح مبرور الهواء والتهوية داخلها.
ُتلزم موؤ�س�سات  - الأ�سخا�س املعوقني، والتي  8( من قانون حقوق   / املادة )25  عدم اللتزام مبا ن�ست عليه 

القطاع العام واخلا�س التي يزيد عدد العمال فيها على )50( عاماًل بتخ�سي�س ما ن�سبته )4 %( من عدد 
العاملني فيها لالأ�سخا�س املعوقني.

افتقار بع�س ال�سكنات للنظافة ب�سكل عام، وانت�سار الروائح الكريهة، والرطوبة واحل�سرات بداخلها، بالإ�سافة  -
لفتقار معظمها اإلى التهوية والإنارة الالزمتني.

لذلك، خمالفني  - القانونية  املدة  يتجاوز  الرواتب مبا  وتاأخر دفع  العمل  �ساعات  وزيادة  الأجور  تدين معدلت 
بذلك اأحكام املادة )46( من قانون العمل، التي تن�ّس على �سرورة ت�سليم العامل اأجره يف مّدة اأق�ساها اليوم 

ال�سابع من ال�سهر.
غياب الأمان وال�ستقرار الوظيفي وغياب احلماية الجتماعية وال�سحية يف العديد من اأماكن العمل. -
عدم توفري ح�سانات خم�س�سة وجمهزة لرعاية الطفال يف العديد من امل�سانع. -
حرمان العمال من الطالع على حقوقهم وعقود العمل اخلا�سة بهم، وانعدام �سروط ال�سحة وال�سالمة املهنية  -

يف العديد من اأماكن العمل.

ال�شمانات الجتماعية: 

بلغ معدل البطالة خالل الربع الخري من عام 2019م )19 %( بارتفاع مقداره )0.3( نقطة مئوية عن الربع 
الخري لعام 2018م، ح�سب تقرير العمالة والبطالة ال�سادر عن دائرة الح�ساءات العامة للربع الخري من عام 

2019م267.

وقد بلغ معدل البطالة للذكور خالل الربع الخري من عام 2019م )17.7 %( مقابل )24.1 %( لالإناث، وارتفع 
معدل البطالة بني حملة ال�سهادات اجلامعية اإلى )22.4 %( مقارنة مع امل�ستويات التعليمية الأخرى. واأظهرت 

267 - موقع الح�ساءات العامة.
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%( من اإجمايل  %( من اإجمايل املتعطلني هم من حملة ال�سهادة الثانوية فاأعلى، و)49.3  النتائج اأن )50.7 
امل�ستوى  العمل ح�سب  توزيع قوة  تفاوت  التقرير  الثانوي، كما اظهر  اأقل من  التعليمية  املتعطلني كانت موؤهالتهم 
%( من جمموع قوة العمل )الذكور( كانت م�ستوياتهم التعليمية دون الثانوية  اأن )59.1  اإذ  التعليمي واجلن�س، 
مقابل )13.0 %( لالإناث ، و )68.4 %( من جمموع قوة العمل من الإناث كان م�ستواهّن التعليمي بكالوريو�س 

فاأعلى مقارنة مع )24.4 %( بني الذكور.

ويعلل العديد من اخلرباء ا�سباب ارتفاع ارقام البطالة بوجود خلل وا�سح يف توزيع مكت�سبات التنمية على املحافظات 
والذي جعل الناجت املحلي الجمايل يرتكز مناطقيا وب�سدة يف املدن الرئي�سية وعلى راأ�سها العا�سمة عمان، وي�سعف 
ب�سدة ويتبعرث يف باقي املحافظات التي ترتفع فيها ارقام الفقر. وهذا اخللل الهيكلي يف توزيع مكت�سبات التنمية 
العام  املعدل  تبعد عن عمان، ويرفع من  التي  ارقام قيا�سية يف املحافظات  الى  العمل  املتعطلني عن  يرفع اعداد 
التجميعي للبطالة، ويعمق امل�سكلة مما ي�سعب معه حلها. ي�سار الى ان الرتاجع القت�سادي دفع ارباب العمل الى 
البحث عن العمالة الرخ�س وتوظيف املزيد ممن يحملون موؤهالت اقل من الثانوية العامة على ح�ساب املوؤهالت 

العلى ما رفع معدلت البطالة الى اكرث من 50 % لتلك الفئة.268

من جهة اخرى ل بد من ال�سارة الى ان ما يقاررب )15( الف متقاعد يتقا�سون ) 70( دينارا كراتب تقاعدي 
وكانت  دينارا،   )220( لالجور  الدنى  احلد  من  اقل  متقاعد  األف   )60  -  50( حوايل  يتقا�سى  فيما  �سهري، 
مو�س�سة ال�سمان الجتماعي اعلنت اأن ن�سبة الزيادة ال�سنوية لرواتب متقاعدي ال�سمان الجتماعي لعام 2019م 

هي 2.74 % وهي الن�سبة ذاتها لهذا العام269.

 و�سهد عام 2019م  اإحالة املوظفني اخلا�سعني لقانون التقاعد املدين الذين ي�سغلون الفئة الأولى والثانية والثالثة 
لعام  30 حزيران  يوم  دوام  نهاية  قبل  التقاعد  على  فاأكرث  �سنة  للتقاعد )30(  اخلا�سعة  بلغت خدماتهم  ممن 
2019م مع متتعهم مبزايا مت اإقرارها من قبل جمل�س الوزراء، كما قرر املجل�س باأنه يحق للموظفني اخلا�سعني 

لقانون التقاعد املدين، من الفئة الأولى والثانية والثالثة والذين اكملوا خدمة )25( �سنة خا�سعة للتقاعد املدين 
على  لالإحالة  املحدد  العمر  يكملوا  ومل  لالإناث  فاأكرث  املدين  للتقاعد  خا�سعة  خدمة  �سنة  و)20(  للذكور  فاأكرث 
التقاعد وجوبيا )60( عاما، احل�سول على ذات املزايا التي مت اإقرارها من قبل جمل�س الوزراء يف حال التقدم 

268 - �سحيفة الراأي خرب بعنوان )هواج�س من ارتفاع ن�سبة البطالة(.

269 - جريدة الراأي خرب بعنوان )يتقا�سى ما يقارب 15 الف مقتاعد 70 دينارا كراتب تقاعدي �سهريا، فيما يتقا�سى من 50 - 60 الف متقاعد اقل من احلد الدنى 

لالأجور 220 دينارا(.
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بطلب للوزير املعني لالإحالة على التقاعد املدين طواعية، وهذا القرار ي�ستهدف �سريحة من املوظفني يبلغ عددهم 
اآلف موظف من  الى )6(  القرار  بعد  التقاعد  الى  احيلو  الذين  املوظفني  و�سل عدد  فيما  اآلف موظف،  ع�سرة 

خمتلف الدوائر واملوؤ�س�سات احلكومية270 .

ويف املقابل من ذلك بلغ العدد الرتاكمي للم�ستفيدين من ال�سمان الجتماعي عام 2019م )1345118( م�سرتكا/
م�سرتكة، وعدد املتقاعدين )241897( م�سرتكا/ م�سرتكة فيما بلغ عدد املتقاعدين يف عام 2019م )15112( 

م�سرتكا/ م�سرتكة، وعدد املتح�سلني على تقاعد مبكر )8878( م�سرتكا/ م�سرتكة خالل عام 2019م.

 بلغ عدد الردنيات املوؤمن عليهن اللواتي جلاأن اإلى �سرف تعوي�س عن فرتات ا�سرتاكهن ال�سابقة بال�سمان خالل 
عام 2019م )16924( موؤّمنة، واأن )15683 ( ح�سلن على تعوي�س الدفعة الواحدة منذ ن�ساأة املوؤ�س�سة ب�سبب 

الزواج اأو الطالق اأو الرتمل مع انتهاء اخلدمة271  .

ويف عام 2019م اتاحت املوؤ�س�سة العامة لل�سمان الجتماعي للموؤمن عليهم ال�سحب من الر�سيد الإدخاري لتاأمني 
التعطل عن العمل حيث مت �سحب )71( مليون دينار، لأردنيني موؤمن عليهم، طلبوا �سحب مبالغ لغايات التعليم 
والعالج من الر�سيد الدخاري يف تاأمني التعطل عن العمل. واأو�سحت املوؤ�س�سة اأنها ا�ستقبلت )135( األف طلب 
من موؤمن عليهم لغايات �سرف ر�سيد التعطل الدخاري، يف حني و�سل عدد امل�سجلني يف خدمات موؤ�س�سة ال�سمان 
الإلكرتونية منذ اإطالق موقعهم الر�سمي اإلى نحو )316.34( األف �سخ�س. وي�ستطيع الأردين املوؤمن عليه العامل 
يف القطاع اخلا�س فقط، ال�سحب من ر�سيده الدخاري لغايات تعليم اأبنائه بحد اأق�سى )75 %( من ر�سيده، 
وفقا للموؤ�س�سة، التي قالت، اإن املوؤمن عليه ي�ستطيع ال�سحب بحد اأق�سى )60 %( من ر�سيده الدخاري لغايات 
كان  “�سواء  ر�سيده  من  ال�سحب  كذلك  وي�ستطيع  دينار.  اآلف   )3( وب�سقف  اأ�سرته،  اأفراد  لأحد  اأو  له،  العالج 
اأو راتب اعتالل ناجت عن  اأو حا�سال على راتب تقاعد مبكر  اأو منقطعا عن ال�سرتاك،  م�سرتكا حاليا بال�سمان، 
)عجز طبيعي جزئي اأو راتب اعتالل اإ�سابي جزئي اأو كلي( ومل يكمل حتى الآن �سن )60( عاما للذكر، و)55(  
لالأنثى، اأي مل يتم ت�سوية حقوقه ب�سرف ما يتوفر له يف هذا الر�سيد”  وت�سرتط موؤ�س�سة ال�سمان اأن ل يقل ر�سيد 
ال�سخ�س الدخاري عن) 300 ( دينار. يف حني تقتطع املوؤ�س�سة )1 %( �سهريا من راتب املوؤمن عليه، على اأن تدفع 

املن�ساأة التي يعمل بها )0.5 %( بدل تاأمني تعطل عن العمل.272

270 - موقع جفرا نيوز خرب بعنوان )النا�سر »جلفرا«: 6 الف موظف احيلوا للتقاعد بعد القرارات احلكومية الخرية حول التقاعد املدين(.

.)% https://www.ssc.gov.jo/Arabic/NewsSite/Pages/ %D8 %A7 %D9( 271 - الناطق الر�سمي ملوؤ�س�سة ال�سمان الجتماعي على موقع املوؤ�س�سة

272- خرب من�سور على موقع قناة اململكة بعنوان )�سرف 71 مليون دينار لأردنيني من الر�سيد الدخاري(.
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*التو�شيات:

مراجعة التعديالت املقرتحة على قانون العمل واإعادة النظر بها مبا يتالءم مع املعايري الدولية للحق يف  العمل. -

�سرورة العمل على ا�سدار قانون ملكافحة عمل الطفال. -

اإعادة النظر يف حتديد احلد الأدنى لالأجور من قبل اجلهات املخت�سة، مبا يتالءم مع الأو�ساع القت�سادية  -
يف اململكة، ومبا يحقق امل�ستوى املعي�سي املالئم للمواطنني.

تكثيف الزيارات التفتي�سية من قبل اجلهات املعنية وت�سديد العقوبات على اجلهات املخالفة، خا�سة يف املناطق  -
ال�سناعية املوؤهلة.

حتفيز امل�ساريع وال�ستثمارات التي تعمل على توليد فر�س عمل تتنا�سب واحتياجات املواطنني للحد من ظاهرة  -
البطالة بالتن�سيق بني القطاعني العام واخلا�س.

تطوير وتفعيل برامج التدريب والت�سغيل بالتعاون مع القطاع اخلا�س. -

اإن�ساء قاعدة بيانات موحدة للعمالة الوافدة وتوحيد الإجراءات يف تنظيم عملها. -

ت�سجيع العمل املرن وتوفري احلماية القانونية له. -

متابعة مكاتب ال�ستقدام واو�ساع العامالت يف املنازل ل�سمان احل�سول على حقوقهن. -
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- احلق يف التعليم  4

كفلت الت�سريعات الوطنية واملواثيق الدولية احلق يف التعليم وعلى راأ�سها الد�ستور الأردين لعام 1952م، وتعديالته 
يف املادة )6 /3( منه، والعهد الدويل اخلا�س باحلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية يف املادة )13( منه، 
وقانون وزارة الرتبية والتعليم رقم )3( ل�سنة 1994م وتعديالته اإذ اكدت جميعها على م�سوؤولية الدولة يف �سمان 

حق التعليم �سمن حدود امكانياتها على ا�سا�س تكافوؤ الفر�س.

 ومل ي�سهد عام 2019م اإجراء اأي تعديل على قانون الرتبية والتعليم رقم )3( ل�سنة 1994م، اإل ان العمل يجري 
احلكومية  باملدار�س  العاقة  ذوي  بدمج  تتعلق  والتعليم،  الرتبية  قانون  على  التعديالت  بع�س  اجراء  على  حاليًا 
واخلا�سة بالإ�سافة الى جعل مرحلة ريا�س الطفال الثانية مرحلة الزامية اأ�سوًة مبرحلة التعليم ال�سا�سي وو�سع 
وا�سدار  املجتمع273،  افراد  بني  وامل�ساواة  والواجبات،  واحلقوق  وبامل�ساواة  الجتماعي  بالنوع  تتعلق  مواد  ن�سو�س 
تعليمات �سروط ا�ستيفاء ر�سوم ترخي�ض املوؤ�س�سات التعليمية اململوكة ل�سركة غري ربحية اأو جمعية، وزيادة الر�سوم 
الطفال  ريا�ض  �ساحات  م�ساحة  �سرط  وا�ستثناء  التعليمية،  املوؤ�س�سات  يف  الأطفال  وريا�ض  للمدار�ض  الدرا�سية 
اخلا�سة ل�سنة 2019م وذلك بالن�س �سراًحة يف الفقرة )هـ( من البند )2( من املادة )4( على “ان املدر�سة 
تعمل على تهيئة بنائها ل�ستيعاب ذوي العاقة ودجمهم بن�سبة )1 %( �سرطا ا�سا�سًيا بال�سماح لها بزيادة الر�سوم 

ال�سنوية”.

 
العملية التعليمية:

بلغ عدد املدار�س يف اململكة حتى نهاية عام 2019م ما يقارب )7434( مدر�سة منها )3863( مدر�سة حكومية                
و )46( مدر�سة حكومية  )الونروا(  الدولية  الغوث  لوكالة  تابعة  و )169( مدر�سة  و )3254( مدر�سة خا�سة 
اخرى، فيما بلغ عدد الطلبة )2114719( طالبا وطالبة، كما بلغ عدد ال�سعب الدرا�سية يف جميع مدار�س اململكة 
)84878( �سعبة درا�سية وعدد املعلمني يف جميع املدار�س )136062( معلما ومعلمة، وعدد الداريني )32100( 

اداري وادارية.

 من جهة اخرى بلغ اجمايل النفقات اجلارية والراأ�سمالية لوزارة الرتبية والتعليم لعام 2019م )980.508.000( 
دينار مقارنة بالعام 2018م والبالغة )928.250.500( ولعام 2017م )882.517.000( دينار اأردين.

273 - وزارة الرتبية والتعليم، ح�سب املعلومات التي مت احل�سول عليها من �سابط الرتباط. 
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عدد الطلبة واملدار�س واملعلمني يف كافة قطاعات التعليم لعام 2019م.

وهنا ل بد من ال�سارة الى اأنه يف العام الدرا�سي 2019م/2020م واجهت الطلبة يف املدار�س احلكومية العديد 
من امل�ساكل والتحديات كان على راأ�سها ال�سراب الذي نفذته نقابة املعلمني مطلع العام الدرا�سي لتحقيق بع�س 
املطالب ملنت�سبيها والذي ادى الى تعطل العملية التعلمية يف املدار�س احلكومية ملدة �سهر، ما حدا بوزارة الرتبية 
والتعليم الى تعديل التقومي الدرا�سي للمدار�س احلكومية لتعوي�س الطلبة عما فاتهم من درو�س وايام درا�سية، وذلك 
الطلبة بني  الدرا�سية، وتقلي�س جزء من عطلة  الدرا�سي الول وزيادة عدد احل�س�س  الف�سل  من خالل متديد 
الف�سلني، وتاأخري موعد بدء الف�سل الدرا�سي الثاين، وتغري موعد نهاية العام الدرا�سي )موعد العطلة ال�سيفية( 
خالفا ملا هو معهود يف ال�سنوات ال�سابقة، ومل يت�سمن التعديل على التقومي الدرا�سي للعام 2019م/2020م الذي 
الى موعد اجراء  ال�سارة  التعليمية،  العملية  ا�ستئناف  بعد  الإعالن عنه  والذي مت  والتعليم  الرتبية  وزارة  اجرته 

امتحان الثانوية العامة “التوجيهي” اإذ مت ارجاء العالن عنه الى الف�سل الدرا�سي الثاين.
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ومع انطالقة الف�سل الدرا�سي الثاين بداأ وباء فريو�س كورونا بالنت�سار الى ان و�سل منطقتنا )ال�سرق الو�سط(، 
وكاإجراء احرتازي يف �سوء التطورات العاملية املت�سارعة اعلنت احلكومة الردنية بتاريخ 14 /3 /2020م تعليق 
دوام املوؤ�س�سات التعليمية يف اململكة اعتبارا من تاريخ 15 /3 /2020م وملدة ا�سبوعني لي�سار لالنتقال الى اخلطة 

التعليمية البديلة وهي التعليم عن بعد، وهو ما �سنتناوله بالتف�سيل يف تقرير عام 2020م .

حمو الأمية وتعليم الكبار :

 ،)% واأكرث )3  الذكور يف �سن )15( �سنة  ن�سبة المية بني  بلغت  اإذ   )% 2019م )5.1  لعام  بلغ معدل المية 
الدرا�سي  للعام  الها�سمية  الردنية  اململكة  يف  المية  حمو  مراكز  عدد  وبلغ   ،)%  7.3( الناث  بني  بلغت  فيما 
2018م/2019م )145( مركزا منها )20( مركزا للذكور و)125( مركزا لالإناث، فيما بلغ عدد امللتحقني بها 

)1956( منهم )306( من الذكور و)1650( من الإناث وعدد الناجحني منهم )1522( ، منهم )222( من 
الذكور و )1300( من الإناث. 

الن�شاطات الثقافية والفنية يف جمال حقوق الن�شان :

حتتل الثقافة والفنون يف خطة ادارة الن�ساطات الرتبوية حيزا كبريا حمققة الأهداف الرتبوية والأخالقية من 
وراء تنظيمها وبرجمتها، فالفن والثقافة ب�سفة عامة وجمالته املختلفة ر�سالة اإن�سانية لها اأثر عميق على النف�س 
الب�سرية ولها اأي�سًا مغزى كبري يف احلياة، فهما الإبداع، والتميز، والأ�سالة، والتفرد، وو�سيلة هامة للتعبري عن 
حيث  الطلبة  بفكر  ترقى  التي  الرتبوية  الو�سائل  اأهم  من  هما  والفن  فالثقافة  والأحا�سي�س،  وامل�ساعر،  الأفكار، 
الجتماعية  للم�سكالت  حلول  لتوفري  دومًا  وت�سعيان  الأخالقية،  والقيم  الوطنية  الهوية  تر�سيخ  على  ي�ساعدان 
خ�سو�سًا ما يندرج حتت التن�سئة الجتماعية لالأفراد، �سانعًة مراآة وا�سحة ملالمح املجتمع، وحتفزه بخطاب موؤثر 
اأف�سل  اإلى الأف�سل. وبالتايل يعدان من العوامل املوؤثرة يف تطور اليافعني وال�سباب وتكوينهم ب�سفتهما  للتغيري 
الو�سائل لت�سكيل ال�سخ�سية الإن�سانية، والو�سول اإلى القيم اجلمالية والأخالقية املثلى للمجتمع، وقد كان من بني 
احلقوق واحلريات املدرجة ر�سميًا يف الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ال�سادر عن الأمم املتحدة لعام 1948م ، 
اأن جعلت املادة )27/ 1( هذا اللتزام كحق للجميع يف احل�سول على ثمار الثقافة الإن�سانية وال�ستمتاع بها، ولكل 

فرد احلق يف امل�ساركة بحرية يف احلياة الثقافية للمجتمع، والتمتع بالفنون، وامل�ساركة يف التقدم العلمي وفوائده.
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املناهج واإدماج حقوق الن�شان:

هناك العديد من التحديات واملعيقات التي حتول دون تدري�س مفاهيم حقوق الن�سان املوجودة حاليا يف املناهج 
الدرا�سية ومنها على �سبيل املثال:

حاجة امليدان الرتبوي الى دورة توعية ب�سكل اأكرب يف جمال حقوق الإن�سان ملختلف التخ�س�سات المر الذي يتطلب 
وقتا لعقد ور�سات توعية وتدريبة من قبل اإدارة املناهج للمعلمني وامل�سرفني يف خمتلف مديريات الرتبية والتعليم. 
الإن�سان يف خمتلف  واإدماج ملفاهيم حقوق  توعية  بتنظيم حمالت  اإداري  �سمولية وقرار  روؤية  يتطلب وجود  وهذا 

التخ�س�سات وعدم القت�سار فقط على مبحث الرتبية الوطنية.

وقد �سهد عام 2019م بع�س التطورات اليجابية يف جمال دمج مفاهيم حقوق الن�سان يف املناهج الدرا�سية ومنها: 
بدء العمل بامل�سروع الت�ساركي بني وزارة الرتبية والتعليم واملعهد الدمناركي حلقوق الإن�سان والذي يهدف لدمج 
مفاهيم حقوق الإن�سان يف املناهج الدرا�سية وقد ا�ستهدفت املرحلة الأولى منه �ست مدار�س فقط من املدار�س التي 

تعمل بنظام الفرتتني وت�ستقبل الطلبة ال�سوريني.

كما مت تنفيذ ور�سة عمل قام امل�ساركون بها بو�سع جمموعة من الأن�سطة التي تركز على املمار�سات ذات العالقة 
الذكور  بني  والأدوار  وامل�ساواة  الجتماعي  النوع  مفاهيم  على  م�سحية  درا�سة  تنفيذ  كذلك  ومت  الن�سان.  بحقوق 
والإناث يف الكتب املدر�سية، كما مت ا�ستهداف اربعة تخ�س�سات )الرتبية ال�سالمية والرتبية الجتماعية، اللغة 

العربية، الرتبية املهنية(.

ويوؤكد املركز الوطني حلقوق الإن�سان على وجهة نظره اخلا�سة ب�سرورة العمل على اإدخال مفاهيم ومبادئ حقوق 
الإن�سان يف املناهج الدرا�سية تدريجيًا حتى ال�سف الثاين الثانوي، واإدخال مادة حقوق الإن�سان �سمن املتطلبات 
الأ�سا�سية لنيل �سهادة البكالوريو�س اأو الدبلوم يف اأغلب التخ�س�سات وخا�سة يف الرتبية، فاملعلم املتمكن من حقوق 

الطفل قادر على اإحداث نقله نوعية يف حياة الأطفال.

امتحانات الثانوية العامة:

عملت وزارة الرتبية والتعليم يف عام 2019م، على تخفي�س مواد الثانوية العامة اإلى �سبع مواد مبجموع )1400( 
عالمة، بواقع )200( عالمة لكل مبحث، و�سي�سار اإلى عقد المتحان ملرة واحدة يف ال�سنة، و�ستعمل الوزارة على 
حو�سبة امتحان الثانوية العامة خالل العامني القادمني، الأمر الذي ي�سمح للطالب بالتقدم لالمتحان لأكرث من 

مرة خالل العام، وفق اإجراءات وتعليمات تعالج العديد من ال�سلبيات التي تظهر يف المتحانات الورقية.



172173

منذ مطلع �سهر اآذار عام 2019م، نّفذ عدد من طلبة التوجيهي اأمام مبنى الوزارة واأمام مديريات وزارة الرتبية 
والتعليم يف املحافظات عددًا من العت�سامات على خلفية تطبيق وزارة الرتبية والتعليم الدورة الواحدة للتوجيهي، 
واعتماد اجلل�سة الواحدة لكل مادة، واأبدى املركز الوطني حلقوق الإن�سان حينها حر�سه على متابعة املو�سوع مع 

الوزارة لغايات درا�سة مدى تاأثري هذا النظام اجلديد لالمتحانات على الطلبة.

التنمر يف املدار�س :

على الرغم من اجلهود املبذولة من قبل وزارة الرتبية والتعليم ملعاجلة م�سكلة تنمر الطلبة يف املدار�س من خالل 
برامج ار�سادية ملكافحة التنمر يف ح�سة الر�ساد والتوجيه، وتدريب املر�سدين الرتبويون واملعلمني على التعامل مع 
مو�سوع التنمر من خالل تدريبهم على مهارات احلماية والرعاية النف�سية لالأطفال، واإك�ساب الطلبة امل�ساركني يف 
املخيمات ال�سيفية مهارات ادارة الغ�سب، والتو�سع يف تعيني املر�سدين الرتبويني لي�سمل جميع املدار�س احلكومية 
واخلا�سة ، واتخاذ العقوبات التاأديبية يف حق الطلبة املتنمرين من خالل تطبيق تعليمات الن�سباط الطالبي رقم 

5 ل�سنة 2017م .

ال ان ذلك مل يحل دون ا�ستمرار ظاهرة التنمر يف املدار�س �سواء احلكومية او اخلا�سة اذ اعلنت وزارة الرتبية 
والتعليم عن ت�سجيلها )95( حالة تنمر للعام الدرا�سي 2018م/2019م.

ويرى املركز الوطني حلقوق الن�سان من خالل زيارته امليدانية اأن عدد حالت التنمر يفوق ذلك بكثري المر الذي 
ي�ستدعي اتخاذ املزيد من الجراءات وال�سيا�سات التي من �ساأنها احلد من هذه الظاهرة. 

    
اإجراءات وزارة الرتبية والتعليم للحد من التنمر يف املدار�س :

ت�سمني برنامج اإر�سادي ملكافحة التنمر يف خطة مديرية الإر�ساد والتوجيه/ ق�سم الإر�ساد الرتبوي للعام 2020م 
. مت تدريب املر�سدين الرتبويني واملعلمني على مو�سوع التنمر من خالل التدريب على مهارات احلماية والرعاية 
النف�سية والجتماعية لالأطفال يف اأو�ساع الأزمات بهدف حت�سني الرفاه النف�سي والجتماعي لدى الأطفال يف مثل 

هذه الو�ساع وما بعدها، ولتاأهيل الطلبة وم�ساعدتهم على التكيف وحتقيق م�ستوى جيد من ال�سحة النف�سية.

مت ت�سمني جمموعة من املهارات احلياتية ومن بينها اإدارة الغ�سب والتنمر يف برنامج املخيم ال�سيفي )ب�سمة(  -
والذي و�سل عدد الطلبة فيه الى ما يقارب )50000( طالب وطالبة خالل العطلة ال�سيفية 2018م/2019م.



172173

مت ت�سمني ر�سد حالت التنمر يف املدار�س من ال�سف الرابع ولغاية ال�سف احلادي ع�سر من خالل اأداة امل�سح  -
ال�سهري الإلكرتوين/ برنامج معًا... نحو بيئة مدر�سية اآمنة “ من بداية العام الدرا�سي 2019م/2020م  .

التو�سع يف تعيني املر�سدين الرتبويني لي�سمل جميع املدار�س احلكومية واخلا�سة. -
متابعة اخلطط الإر�سادية العالجية حلالت التنمر يف امليدان. -
تعليمات  - 2017م  ل�سنة   )5( رقم  تعليمات  تطبيق  خالل  من  املتنمرين  للطلبة  التاأديبية  العقوبات  اتخاذ 

الن�سباط الطالبي يف املدار�ض احلكومية واخلا�سة ل�سنة 2017. 

 الت�شرب املدر�شي للعام الدرا�شي:

بلغت  اذ  الأ�سا�سية،  املرحلة  �سفوف  طلبة  بني  الت�سرب  ن�سبة  يف  زيادة  2018م/2019م  الدرا�سي  العام  �سهد 
الدرا�سي  العام  يف  الت�سرب  ن�سبة  مع  مقارنة  للذكور،   )% و)0.36  لالإناث،   )%  0.40( بواقع   )%  0.38(
2017م/2018م، اإذ بلغت 0.36 % واجلدول اأدناه يبني ن�سبة الت�سرب للعام الدرا�سي 2018م/2019م موزعة 

بح�سب �سفوف املرحلة الأ�سا�سية. 

)الت�شرب للعام الدرا�شي 2018 - 2019(
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كما �سهد العام الدرا�سي 2018م/2019م ارتفاعا يف عدد مراكز تعزيز الثقافة للمت�سربني اإذ بلغ عددها )218( 
مركزا التحق فيها ما يقرب من )5300( دار�س ودار�سة مقارنة مع )150( مركزا عام 2017م/2018م حيث 

بلغ عدد الدار�سني اآنذاك )4009( بني دار�س ودار�سة.

ويعزى الت�شرب املدر�شي الى عدة اأ�شباب منها: -

الظروف  - تدين  ب�سبب  العمل  ب�سوق  واللتحاق  املدر�سة  من  الطالب  ت�سرب  نتيجة  القت�شادية:  العوامل 

املعي�سية لالأ�سرة وتف�سي الفقر.

العوامل الرتبوية: والتي توؤدي الى ت�سرب الطالب من املدر�سة ب�سبب عدم مراعاة املعلم لحتياجات الطلبة  -

البيتية، وا�ستخدام  ، واإهمال املعلم للطلبة �سعاف التح�سيل، واإرهاق الطبة بالواجبات  والفروقات الفردية 
العقاب البدين، وعدم مالءمة ال�ساليب وال�سرتاتيجيات التعليمية خل�سائ�س الطلبة النمائية.

العوامل ال�شحية: والتي توؤدي الى ت�سرب الطالب من املدر�سة ب�سبب معاناته من اأمرا�س معينة، اأو اإعاقات  -

ج�سدية قد توؤدي اإلى �سعوره بالنق�س، وعدم قدرته على موا�سلة التعلم.

اأ�سري،  - وتفكك  وجود خالفات  ب�سبب  املدر�سة  الطالب من  ت�سرب  الى  توؤدي  والتي  العوامل الجتماعية: 

ووجود تاأثري �سلبي لرفاق ال�سوء )الأقران(، كما تتعلق بالعادات والتقاليد والثقافة الجتماعية التي ل تعترب 
التعليم اأولوية يف بع�س املجتمعات، وتف�سيل الزواج املبكر للفتيات على موا�سلتهن للتعليم.

العوامل النف�شية : والتي توؤدي الى ت�سرب الطالب من املدر�سة ب�سبب عدم �سعوره بالأمان والر�سا وال�ستقرار  -

داخل املدر�سة، وانعدام الثقة، وتدين مفهوم الذات لديه، و�سعوره بالغرتاب الجتماعي.

العوامل العقلية: والتي توؤدي الى ت�سرب الطالب من املدر�سة ب�سبب انخفا�س ذكائه وبالتايل تدين م�ستوى  -

حت�سيله و�سعوره بالنق�س.

الت�سرب  للحد من ظاهرة  والتعليم  الرتبية  وزارة  قبل  املبذولة من  بالرغم من اجلهود  اأنه  الوطني  املركز  ويرى 
هذه  ملعاجلة  كافة  الوطنية  اجلهود  ت�سافر  ي�ستدعي  الذي  المر  منها  احلد  دون  يحل  مل  المر  ان  ال  املدر�سي 

الظاهرة.
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الطلبة ال�شوريني: 

داأبت وزارة الرتبية والتعليم على ت�سهيل اإجراءات ت�سجيل الطلبة ال�سوريني يف املدار�س احلكومية باتخاذها عدة 
اإجراءات منها:

حتويل عدد من املدار�س الى نظام الفرتتني بحيث تكون الفرتة امل�سائية خم�س�سة للطلبة ال�سوريني. -

ا�ستحداث عدد من املدار�س يف خميم الزعرتي واملخيم الماراتي وخميم الأزرق. -

توفري الفر�س التعليمية للطلبة ال�سوريني بالن�سمام الى برامج التعليم غري النظامي وموا�سلة درا�ستهم عن  -
طريق الدرا�سات املنزلية وحمو المية ومراكز املت�سربني وتوفري برنامج تقوية للطلبة ال�سوريني خالل العام 

الدرا�سي.

تقدمي العديد من برامج التقوية والتعمق من خالل العديد من املراكز يف املخيمات واملجتمعات امل�ست�سيفة  -
وذلك من خالل املنظمات الدولية العاملة يف اململكة

دعم حمالت العودة الى التعليم التي تقوم بها املنظمات الدولية العاملة يف الأردن من اجل امل�ساهمة يف عودة  -
الطلبة عري امللتحقني واملت�سربني واملنقطعني الى التعليم النظامي او غري النظامي.

اعفاء الطلبة ال�سوريني من �سرط الوثائق الر�سمية لالإقامة داخل اململكة. -

اعفاوؤهم من دفع قيمة التربعات املدر�سية واأثمان الكتب املدر�سية بعد التن�سيق مع اجلهات املانحة.  -

ريا�س الأطفال:

احلكومية  الأطفال  ريا�س  �سعب  عدد  بلغ  اإذ  الطفال  ريا�س  �سعب  عدد  يف  زيادة  2019م/2020م  عام  �سهد 
مع  مقارنة   ،  )37222( بها  امللتحقني  الأطفال  وعدد  رو�سة،   )1825( 2020م  2019م-  الدرا�سي  العام  يف 
امللتحقني بها )33763( طفال وطفلة،  الطلبة  اإذ كان عدد  2017م/2018م،  الدرا�سي  للعام  )1665( �سعبة 
وما زالت التحديات التي تواجه التو�سع يف عدد ريا�س الطفال قائمة والتي �سبق للمركز الوطني حلقوق الن�سان 
تناولها يف تقاريره ال�سابقة ومنها على �سبيل املثال عدم توفر املوارد املالية الكافية وعدم توفر امل�سرفني الرتبويني 

ملرحلة ريا�س الطفال يف مديريات الرتبية والتعليم وغريها. 
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التعليم اخلا�س: 

ل زالت م�ساكل التعليم اخلا�س التي يعاين منها املعلمون والطلبة وذووهم تراوح مكانها؛ اإذ ا�ستمرت خالل العام 
الدرا�سي 2019م/2020م بع�س املمار�سات ال�سلبية من قبل ادارات بع�س املدار�س على الطلبة وتتمثل يف امتناع 
ت�سليم العالمات للطالب وحرمانهم من ا�ستخدام و�سائل النقل وحرمانهم من تقدمي المتحانات كاأ�سلوب �سغط 
على الهايل لاللتزام بت�سديد الق�ساط املدر�سية املرتاكمة عليهم رغم التحذيرات التي تقوم بها مديرية التعليم 

اخلا�س من عدم زج الطلبة يف ق�سايا مالية حمورها ال�سا�س ذوو الطلبة.

كما ا�ستمرت ال�سكاليات التي يعاين منها املعلمون العاملون يف املدار�س اخلا�سة واملتمثلة بالتحايل يف �ستى الطرق 
املدار�س من �سمانات اجتماعية  اللتزام مبا يرتتب على  للمعلمني وعدم  الرواتب احلقيقية  وال�ساليب عن دفع 

للمعلمني وغريها من احلقوق التي كفلها القانون للمعلمني.

من جانب اآخر، توالت منا�سدات الأهايل وذوي الطلبة لوقف الرتفاع غري املربر لر�سوم اللتحاق باملدار�س اخلا�سة 
ل�سنة   )130( رقم  وتعديالته  والأجنبية  اخلا�سة  التعليمية  املوؤ�س�سات  وترخي�س  تاأ�سي�س  نظام  تعديل  بعد  حتى 
2015 م الذي كان يجيز للمدار�س اخلا�سة رفع الر�سوم بن�سبة )5 %( �سنويا وفقا ملربرات توافق عليها الوزارة، 

اإذ مت ربط املوافقة على عملية الرفع للر�سوم يف النظام املعدل رقم 73 ل�سنة 2017م مبوافقة الوزير بناء على 
تن�سيب جلنة خا�سة ي�سكلها لذلك، ال اأن مربرات الرفع ال�سنوية التي ت�سوقها اإدارات املدار�س ل تعد كافية للقيام 
املوافقة،  املعنية قبل منحها  اللجان  ت�سوقه من مربرات من قبل  الرقابة احلقيقية على ما  انعدام  بذلك يف ظل 
اإ�سافة الى غياب امل�سوؤولية احلقيقية لدى املدار�س اخلا�سة حول ما تقدمه للطلبة من حمتوى اكادميي وتربوي 
خا�سة يف جمال اللغة العربية والرتبية الدينية والوطنية واملهارات الالزمة لبناء �سخ�سية وثقافة الطالب وهو ما 

يوجب اإعادة النظر يف اآلية الرقابة على هذه املدار�س وما تقدمة من برامج تعليمية للطلبة. 

التغذية وال�شحة املدر�شية:

تقوم وزارة الرتبية والتعليم بتنفيذ م�سروع تغذية اأطفال املدار�س احلكومية لطلبة ال�سفوف من )1 - 6( الأ�سا�سي 
وريا�س الأطفال احلكومية يف مناطق جيوب الفقر، حيث بلغ عدد الطلبة امل�سمولني بامل�سروع )330000( طالب 
وطالبة يف 31 مديرية تربية وتعليم وثالثة خميمات تابعة لوكالة الغوث الدولية )الونروا(، ويقدم لكل طالب ب�سكل 
يومي عبوة ب�سكويت مدعمة بالربوتني والفيتامينات واملعادن، وتوزع هذه الوجبة على الطلبة قبل نهاية احل�سة 

الثالثة بـ 15 دقيقة داخل الغرفة ال�سفية وباإ�سراف مبا�سر من قبل املعلم بعد التاأكد من �سالمتها.
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اإ�سافة اإلى م�سروع املطبخ الإنتاجي لتزويد الطلبة امل�ستهدفني بوجبة يومية مكونة من قطعة بيتزا باخل�سار واجلبنة 
وحبة فاكهة )تفاح/ موز(، اأو معجنة جنب و حبة خيار+ حبة فاكهة )تفاح/موز(، اأو معجنة جنب وزعرت وحبة خيار 

وحبة فاكهة )تفاح/موز( ملا جمموعه )57000( طالب وطالبة.

وعليه بلغ العدد الكلي للطلبة امل�سمولني مب�سروع التغذية املدر�سية )387000( طالب وطالبة. 

الر�شد امليداين الذي نفذه املركز الوطني حلقوق الن�شان خالل عام 2019م  :

والتعليم؛  الرتبية  لوزارة  التابعة  امَلدار�س  الى  امليدانية  الزيارات  من  �سل�سلة  الإن�سان  حُلقوق  الوطني  امَلركز  َنّفذ 
بهدف الطالع على واقع هذه املدار�س، ومدى جاهزيتها لتحقيق الر�سالة التعليمية املُبتغاة، حيث �سملت الزيارات 
�سمال اململكة وو�سطها وجنوبها، وقد ر�سد املركز اأثناء الزيارات الر�سدية التي قاَم بها وجود عدد من امل�ساكل 
البنية  تهالك يف  ر�سد  للمدار�س حيث مت  التحتية  بالبنية  يتعلق  ما  ابرزها  كان  الطلبة،  تواجه  التي  والتحديات 
خا�سة املدار�س القدمية بالرغم من اجراءات ال�سيانة التي نفذت لعدد منها ال انها ل زالت تعاين من عدة م�ساكل 

ومن هذه املدار�س:

مدر�شة املن�شف ال�شا�شية يف منطقة لب: تعاين من عدد من امل�ساكل اأبرزها �سيق امل�ساحة داخل ال�سفوف  -

ي�سكل  ما  وهو  املدر�سة  بجانب  الثقيلة  والآليات  ال�ساحنات  وا�سطفاف  باملدر�سة،  خا�سة  �ساحة  وجود  وعدم 
خطورة على الطلبة. 

مدار�س مكاور للبنني والبنات: ا�ستكى اغلب اولياء المور من بعد امل�سافة بني املدر�سة واماكن �سكنهم حيث  -

ان اغلب الطلبة يتغيبون عن املدر�سة نتيجة عدم وجود و�سائل نقل. وطالب اولياء المور بتاأمني و�سائل نقل 
للطلبة حيث ان امل�سافة التي يقطعها معظهم تتجاوز 4 كم تقريبا.

�سور  - وا�سحة يف  ت�سققات  ر�سد وجود  م�ستاأجرة، حيث مت  للبنني: وهي مدر�سة  التيم ال�شا�شية  مدر�شة 

املدر�سة وبجوارها حظائر اغنام، ا�سافة الى ان ال�ساحة اخلارجية من�ساأة فوق بئر ماء، بالإ�سافة الى ت�سرب 
مياه ال�سرف ال�سحي واملياه العادمة بجوار املدر�سة، وهذا ي�سكل خطورة على �سالمة الطلبة ويعر�سهم خلطر 
اأدنى �سروط  التعليمية ول يتوافر فيها  ال�سابة بالأمرا�ض، كما ان اغلب ال�سفوف �سيقة ول ت�سلح للعملية 

ومعايري ال�سحة وال�سالمة العامة.
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من  - املدر�سة  مديرة  مطالبات  من  بالرغم  مقعدا   70 نق�س  من  تعاين  للبنات:  ال�شا�شية  التيم  مدر�شة 

مديرية الرتبية بتزويدها باملقاعد، ا�سافة الى �سيق م�ساحة الغرف ال�سفية ووجود اكتظاظ وا�سح وانعدام 
النظافة و�سوء التهوية، ا�سافة الى ان املدر�سة تفتقر الى خمترب حا�سوب وم�سغل مهني بالرغم من ان اجلدول 

الدرا�سي يت�سمن مادتي احلا�سوب واملهني. 

 مدر�شة �شبعة ال�شا�شية للبنني- لواء اجليزة: تاأ�س�ست عام 1970م وهي من املدار�س القدمية وبحاجة  -
الى �سيانة خا�سة �سقف املدر�سة نتيجة جتمع مياه المطار حيث ر�سد املركز الوطني هبوطا يف ال�سقف يف اأحد 
اجزاء املدر�سة وبالتحديد �سقف ال�سف الثامن، وهذا ي�سكل خطورة على حياة الطلبة، ا�سافة الى عدم وجود 

اثاث يف املدر�سة واغلب مقاعد الطلبة مك�سرة ول ت�سلح للجو�س عليها.

مدر�شة ج�شر ال�شيخ ح�شني الثانوية للبنني: حيث ان بناء املدر�سة قدمي وبحاجة الى �سيانة، ا�سافة الى  -

وجود الواح خ�سبية وخملفات بناء داخل ال�ساحة، ووجود قوار�س وح�سرات داخل ا�سوار املدر�سة، مع انعدام 
النظافة ب�سكل تام ا�سافة الى اكتظاظ كبري يف اعداد الطلبة داخل الغرف ال�سفية.

مدر�شة عنجرة الأ�شا�شية للبنني: ا�ستكى الطلبة من برودة اجلو يف ف�سل ال�ستاء ول يوجد تدفئة جيدة  -

داخل الغرف ال�سفية، وهذا �سبب ارتفاع غياب الطلبة عن اللتحاق بالدوام وكرثة الغيابات يف ف�سل ال�ستاء.

مدر�شة اأ�شماء بنت يزيد ال�شا�شية املختلطة: مل يتلق فريق الزيارة اأية �سكاوى من قبل الطلبة او العاملني  -

ومل نالحظ اية م�ساكل تذكر.

تفيد  - والتي  ال�سحفية  الخبار  ر�سد  على  بناء  لها  زيارة  تنفيذ  للتميز: مت  الثاين  امللك عبداهلل  مدر�شة 

بت�سرب غاز من خمترب احلا�سوب اأدى الى اختناق 29 طالبًا، ومت ت�سكيل جلنة حتقيق للوقوف على مالب�سات 
احلادث ومل يتم الإف�ساح للمركز الوطني باأية معلومات عن �سري عملية التحقيق.

 مدر�شة احلمرة الثانوية- حمافظة املفرق: حيث تعاين من نق�س املعلمني والكادر الإداري بح�سب ما  -

افاد به مدير املدر�سة، كما ر�سد فريق املركز الوطني اكتظاظا يف اأعداد الطلبة داخل الغرف ال�سفية، اإ�سافة 
الى �سوء التهوية والإنارة داخل الغرف واملقاعد املك�سرة وال�سبابيك املعطلة، وخلو املدر�سة من مكتبة او ملعب 
5 مقاعد وعدد  او خمترب علوم، كما وتظهر الرطوبة على اجلدران ب�سكل وا�سح، وغرفة املعلمني يوجد بها 

املعلمني يف املدر�سة 20 معلما. 
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مياه  - ودورة  املدر�سة من مق�سف  الزيارة خلو  فريق  للبنني: لحظ  الأ�شا�شية اجلديدة  مدر�شة احلمرة 

وم�سارب للطلبة، اإ�سافة الى عدم توفر مرا�سل يف املدر�سة، كما ان املدر�سة تخلو من وجود غرفة اإدارة.

مدر�شة الر�شيفة الثانوية ال�شاملة للبنات: تعاين املدر�سة من عدم وجود م�سرفة خمترب اإ�سافة الى عدم  -

وجود مكتبة. 

مدر�شة المام علي بن ابي طالب الأ�شا�شية للبنني: وهي م�ستاأجرة وبناوؤها قدمي ومت ر�سد عدة ا�سكاليات  -

يف املدر�سة منها عدم توفر �ساحة لال�سطفاف وممار�سة الن�ساطات الريا�سية، كما ل يوجد خمترب للطلبة 
الدخول  اثناء  الطلبة  على  خطورة  وت�سكل  منحدرة  �سيارات  طريق  على  يقع  املدر�سة  مدخل  ان  الى  اإ�سافة 

واملغادرة. 

وقد اأظهرت الزيارات وجود �سعف يف البنية التحتية لبع�س املدار�س مثل؛ عدم وجود مراوح يف ف�سل ال�سيف، 
وا�ستخدام البع�س �سوبات الكاز يف ف�سل ال�ستاء، كما اأن بع�س املدار�س تفتقر للمرافق الريا�سية، وتظهر بع�س 
ول تخ�سع  ب�سكل عام غري نظيفة  الطلبة، وهي  بعدد  الكافية مقارنة  ال�سحية غري  املرافق  فيما يخ�س  امل�ساكل 

لعمليات ال�سيانة الدورية.

ول يتم تاأمني املياه ال�ساحلة لل�سرب يف بع�س املدار�س، بل يقوم الطلبة بال�سرب من اخلزانات، ويت�سح عدم وجود 
مقا�سف متوافقة مع تعليمات املق�سف املدر�سي يف بع�س املدار�س. 

هذه  تطبيق  عدم  اإ�سكالية  مدر�سة  من  اأكرث  يف  ظهر  العامة،  وال�سالمة  ال�سحة  �سروط  توفر  مبدى  يتعلق  وفيما 
ال�سروط، وذلك من خالل مالحظة عدم وجود طفايات حريق �ساحلة لال�ستعمال، كما ل يوجد يف بع�ض املدار�ض 

خطة للطوارئ )خطة اإخالء( تعرفها الهيئة التدري�سية والطلبة. 
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*التو�شيات:
يوؤكد املركز الوطني حلقوق الإن�سان �سرورة الأخذ مبا جاء يف تقاريره ال�سنوية ال�سابقة من تو�سيات، اإ�سافة اإلى 

ما يلي:

العمل اجلاد والفوري لإجراء ال�سيانة للمدار�س القدمية واملتهالكة حفاظا على �سالمة الطلبة والكادر التعليمي،  -
وتهيئة بيئة تعليمة اآمنة من حيث توفري ادوات التعليم احلديث والعتماد على مهارات التعليم اللكرتوين بدل 

من التلقني ب�سكل يكفل للطالب اإك�سابه مهارات التعلم والتفكري.

اإعادة النظر باملناهج التعليمية للطلبة بحيث تتوافق مع امل�ستوى العمري والذهني للطلبة وخا�سة املواد العلمية،  -
واإ�سراك ا�سحاب الكفاءات يف تعديل املناهج واإعادة �سياغتها.

ت�سكيل جلنة من ذوي اخلربة والخت�سا�س للنظر يف �سالحية املباين امل�ستاأجرة ل�ستخدامها كمدار�س من  -
حيث البيئة الآمنة وامل�ساحة مع الخذ بعني العتبار موقع املدر�سة وخدمات البنية التحية.

ايجاد حلول عملية وناجعة للحد من ظاهرة الكتظاظ داخل الغرف ال�سفية حيث ان بع�س املدار�س ل يوجد  -
بها مقاعد للطلبة وذلك ل�سيق م�ساحة الغرفة ال�سفية او عدم توفر املقاعد.

حقوق  - احرتام  توطيد  الى  التعليم  توجيه  يكفل  مبا  والتعليم  الرتبية  قانون  لتنفيذ  الالزمة  الأنظمة  اإ�سدار 
الن�سان.

تدريب وتاأهيل املعلمني لمتالك مهارات خا�سة توهلهم باأن ي�سبحوا قادرين على البتكار.  -

تطوير اخلدمات املقدمة يف املدار�س كالتدفئة املنا�سبة يف ف�سل ال�ستاء واإن�ساء ال�ساحات واملالعب واملختربات.    -

اإدماج مفاهيم حقوق الإن�سان يف املناهج واخلطط لدى وزارتي  - �سرورة العمل على تبني �سيا�سة عامة حول 
الرتبية والتعليم والتعليم العايل، مع �سرورة الدعم املايل من وزارتي املالية والتخطيط لهذا امل�سروع املكلف 

ماديًا.

العمل على تعديل القوانني مبا ي�سمن ت�سديد الإجراءات التاأديبية والعقوبات على الطالب اأو املعلم املخالف يف  -
حالت التنمر املدر�سي اأو العنف والفو�سى املدر�سية.

الأ�سري  - والتفكك  الأ�سرية  كامل�ساكل  والجتماعية  القت�سادية  املدر�سي  الت�سرب  اأ�سباب  معاجلة  على  العمل 
والفقر و�سعف الإر�ساد الرتبوي، وتوفري الربامج التعليمية التكميلية لتلبية احتياجات الطلبة املت�سربني واإعادة 

تاأهيلهم ب�سكل منا�سب. 
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5 - احلق يف ال�شّحة
اإل ان املواثيق  اإلى احلق يف ال�سحة و�سمانه للمواطنني،  بالرغم من خلو الد�ستور الأردين من الإ�سارة �سراحة 
الدولية اأولت احلق يف ال�سحة اهتمامًا خا�سًا ملا ميثله هذا احلق من اأهمية حلياة الإن�سان، حيث ن�ست على ذلك 
الفقرة )1( من املادة )25( من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان لعام 1948م274، واملادة )12( من العهد الدويل 
اخلا�س باحلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية275، كما اأولى قانون ال�سحة العامة رقم )47( ل�سنة 2008م 

وتعديالته بالإ�سافة الى الأنظمة والتعليمات ال�سادرة مبوجبه هذا احلق العناية الفائقة.

على �شعيد الت�شريعات الوطنية:
2018م276،  ل�سنة  رقم )47(  العامة  ال�سحة  قانون  تذكر على  ت�سريعية  تعديالت  اأّية  2019م  تطراأ يف عام  مل 
اإل اأنه �سهد اإ�سدار وتعديل جمموعة من الأنظمة القانونية ذات ال�سلة، مثل ا�سرتاطات رقم )2( ل�سنة 2019م 
،ا�سرتاطات معدلة لال�سرتاطات ال�سحية للمقا�سف املدر�سية والأغذية امل�سموح ببيعها واملمنوعة ل�سنة 2012م 
وتعديالتها277، اخلا�سة بتجهيز املق�سف والأغذية امل�سموح بيعها و/اأو املمنوع بيعها باملقا�سف، وال�سروط الواجب 
توافرها يف العاملني يف املقا�سف املدر�سية. كذلك تعليمات التطوير املهني امل�ستمر لغايات جتديد ترخي�س العاملني 
يف املهن ال�سحية رقم )1( ل�سنة 2019م278، والتي توفر تطويرا مهنيا م�ستمرا ملزاويل املهن ال�سحية واملوؤ�س�سات 
ال�سحية واجلهات ذات العالقة من خالل اأن�سطة تعقدها جهات معينة يف اململكة، وتعليمات اللجنة الطبية الفنية 
اخلا�سة باإ�سدار التقارير الطبية لغايات اإعفاء مركبات الأ�سخا�س ذوي الإعاقة رقم )1( ل�سنة 2019م279، حيث 
تقوم اللجنة الطبية بفح�س احلالت املر�سية من الأ�سخا�س ذوي الإعاقة ورفع تو�سياتها للجنة، وملجل�س حقوق 
الأ�سخا�س ذوي الإعاقة و/ اأو دائرة اجلمارك العامة و/ اأو ال�سخ�س ال�سادر بحقه تقرير الت�سخي�س لالعرتا�س 

274 - ن�ست الفقرة )1( املادة )25( من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان على اأنه: »لكل �سخ�س احلق يف م�ستوى من املعي�سة كاٍف للمحافظة على ال�سحة والرفاهة له 

ولأ�سرته، ويت�سمن ذلك التغذية وامللب�س وامل�سكن والعناية الطبية وكذلك اخلدمات الجتماعية الالزمة ...«. 
275  - العهد الدويل اخلا�س باحلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية �سادق عليه الأردن بتاريخ  28 /5/ 1975م، ون�سر يف اجلريدة الر�سمية يف عدد )4764( �سفحة 

)2239( بتاريخ 15 حزيران 2006م، حيث ن�ست املادة )12( من العهد الدويل اخلا�س باحلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية على اأنه: »تقر الدول الأطراف 
يف هذا العهد بحق كل اإن�سان بالتمتع باأعلى م�ستوى من ال�سحة اجل�سمية والعقلية ميكن بلوغه«، وت�سدد هذه املادة على ت�ساوي فر�س احل�سول على الرعاية ال�سحية 

وعلى حد اأدنى من �سمانات هذه الرعاية يف حالة املر�س«.
276 - �سهدت ال�سنوات الأخرية تعديالت هامة على قانون ال�سحة العامة رقم )47( ل�سنة 2018م، ومنها اإقرار القانون املعّدل لقانون ال�سحة العاّمة رقم )11( ل�سنة 

2017م، والذي جاءت اأهم تعديالته التو�سع يف تعريف املكان العام الوارد يف املادة )52( من القانون لي�سمل الأماكن العامة كافة، وذلك من اأجل التو�سع يف نطاق 

حظر الّتدخني. كما مت تغليظ العقوبة املن�سو�س عليها يف املادة )63/اأ، ب( على كل من قام بالتدخني اأو ال�سماح لأي �سخ�س بتدخني اأي من منتجات التبغ يف الأماكن 
العامة املحظور التدخني فيها.

واملن�سور يف  وتعديالتها،  2012م  ل�سنة  واملمنوعة  ببيعها  امل�سموح  والأغذية  املدر�سية  للمقا�سف  ال�سحية  املعدلة لال�سرتاطات  2019م  ل�سنة  ا�سرتاطات رقم )2(   -  277

اجلريدة الر�سمية عدد )5605( �سفحة )6272( بتاريخ 31 ت�سرين الثاين 2019م. 
278 - تعليمات التطوير املهني امل�ستمر لغايات جتديد ترخي�س العاملني يف املهن ال�سحية رقم )1( ل�سنة 2019م ا�ستنادًا للمادة )6/اأ، ب، ج(، واملادة )13( من نظام رقم 

)46( لعام 2018م، واملن�سور يف اجلريدة الر�سمية عدد )5605( �سفحة )6262( بتاريخ 31 ت�سرين الثاين 2019م.
279 - تعليمات اللجنة الطبية الفنية اخلا�سة باإ�سدار التقارير الطبية لغايات اإعفاء مركبات الأ�سخا�س ذوي الإعاقة رقم )1( ل�سنة 2019م، واملن�سور يف اجلريدة 

الر�سمية عدد )5592( �سفحة )4686( بتاريخ 15 اآب 2019م.
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على التقرير اأو من اأجل احل�سول على الإعفاء، وال�سروط الواجب توافرها يف م�سابح املياه احلارة الطبيعية ل�سنة 
2019م280، وتخت�ض هذه ال�سروط بربك ال�سباحة الرتفيهية التي ت�ستخدم فيها املياه احلارة الطبيعية واملخ�س�سة 

ل�سنة   )1( رقم  القانونية  والقبالة  القانوين  التمري�س  مهنة  مزاولة  امتحان  عقد  وتعليمات  اأجر،  مقابل  للعامة 
2019م281، والتي تنظم مو�سوع عقد المتحان واللجان امل�سوؤولة عن تنظيم عقد هذا المتحان، ونظام �سندوق 

عن  الناجمة  الأ�سرار  ل�سمان  2019م282،  ل�سنة   )103( رقم  وال�سحية  الطبية  امل�سوؤولية  اأخطاء  �سد  التاأمني 
الأخطاء الطبية ال�سادرة بقرار ق�سائي قطعي من املحكمة املخت�سة اأو التحكيم، اأو توفري احلماية املالية مل�سرتكي 
ال�سندوق. ونظام ترخي�س مزاولة مهنة التمري�س والقبالة رقم )36( ل�سنة 2019م283، الذي يحظر على املمر�س 
والقابلة مزاولة املهنة اإل بعد احل�سول على الرتخي�ض، والذي يبني كذلك �سروط الرتخي�ض واإجراءاته. ونظام 
اللجنة الوطنية لالأمن وال�سالمة البيولوجية رقم )29( ل�سنة 2019م284، والتي من مهامها و�سع اخلطط والربامج 
الالزمة لتن�سيق اجلهود الوطنية املتعلقة بالأمن وال�سالمة البيولوجية بني موؤ�س�سات الدولة العامة واخلا�سة كافة، 
الواجب توافرها يف  ال�سروط واملتطلبات  البيولوجية. وتعليمات  الوطنية لالأمن وال�سالمة  و�سياغة ال�سرتاتيجية 
عيادات ومراكز الطب الب�سري رقم )2( ل�سنة 2019م وملحقها285، والتي ت�سمن �سروط ترخي�ض عيادات ومراكز 
الطب الب�سري وامل�ساحة والأعداد املطلوبة، ونظام �سندوق مكافحة املخدرات واملوؤثرات العقلية رقم )17( ل�سنة 
2019م286، واملت�سمن ت�سكيل جلنة اإدارة ال�سندوق وحتديد ن�سب �سرف موجودات ال�سندوق على القائمني على 

تنفيذ القانون. والنظام املعدل لنظام التاأمني ال�سحي املدين رقم )7( ل�سنة 2019م287، الذي ت�سمن تو�سعة نطاق 
الأ�سخا�س من الدرجة الثالثة املنتفعني وامل�سمولني بالإقامة يف امل�ست�سفيات كالتايل: “لباقي امل�سرتكني من الفئتني 
الثالثة ولغري املقتدرين والذين يتلقون م�ساعدة منتظمة من �سندوق  الفئة  الأولى والثانية وجميع امل�سرتكني من 
املعونة الوطنية واملعوقني واملنتفعني مع اأي منهم واملتربعني بالدم واحلا�سلني على بطاقة متربع بالأع�ساء، وتكون 
اأي منهما  واملنتفعني مع  امل�سرتك  والزوج  امل�سرتكة  للزوجة  اأكرث، كما منح  اأو  اأ�سرة  الإقامة يف غرفة ذات ثالثة 

ال�ستفادة من درجة الإقامة اأو التاأمني الأعلى على النحو الآتي:

280 - ال�سروط الواجب توافرها يف م�سابح املياه احلارة الطبيعية ل�سنة 2019م، واملن�سور يف اجلريدة الر�سمية عدد )5592( �سفحة )4679( بتاريخ 15 اآب 2019م.

281 - تعليمات عقد امتحان مزاولة مهنة التمري�س القانوين والقبالة القانونية رقم )1( ل�سنة 2019م، واملن�سور يف اجلريدة الر�سمية عدد )5582( �سفحة )3662( بتاريخ 

19 حزيران 2019م.

282 - نظام �سندوق التاأمني �سد اأخطاء امل�سوؤولية الطبية وال�سحية رقم )103( ل�سنة 2019م، واملن�سور يف اجلريدة الر�سمية عدد )5578( �سفحة )3273( بتاريخ 2 

حزيران 2019م.
283 - نظام ترخي�س مزاولة مهنة التمري�س والقبالة رقم )36( ل�سنة 2019م، واملن�سور يف اجلريدة الر�سمية عدد )5572( �سفحة )2529( بتاريخ 1 اأيار 2019م.

284 - نظام اللجنة الوطنية لالأمن وال�سالمة البيولوجية رقم )29( ل�سنة 2019م، واملن�سور يف اجلريدة الر�سمية عدد )5572( �سفحة )2504( بتاريخ 1 اأيار 2019م.

285 - تعليمات ال�سروط واملتطلبات الواجب توافرها يف عيادات ومراكز الطب الب�سري رقم )2( ل�سنة 2019م وملحقها، واملن�سور يف اجلريدة الر�سمية عدد )5571( �سفحة 

)2210( بتاريخ 16 ني�سان 2019م.
286 - نظام �سندوق مكافحة املخدرات واملوؤثرات العقلية رقم )17( ل�سنة 2019م، واملن�سور يف اجلريدة الر�سمية عدد )5565( �سفحة )1258( بتاريخ 17 اآذار 2019م.

287 - النظام املعدل لنظام التاأمني ال�سحي املدين رقم )7( ل�سنة 2019م، واملن�سور يف اجلريدة الر�سمية عدد )5561( �سفحة )581( بتاريخ 17 �سباط 2019م.
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 اإذا كان كال الزوجني يحمالن درجة التاأمني ذاتها فيتم منحهما درجة التاأمني الأعلى من درجتهم . -
 اإذا كان اأحد الزوجني يحمل درجة تاأمني اأقل من الآخر فيتم منحه درجة التاأمني الأعلى . -
 ي�ستمر الزوجان امل�سرتكان بدفع ال�سرتاكات املرتتبة عليهما مبقت�سى اأحكام هذا النظام. وتعليمات ترخي�س  -

وحدات تفتيت احل�سى لدى امل�ست�سفيات اخلا�سة رقم )3( ل�سنة 2019م288، ويق�سد بها الوحدة املعنية بتفتيت 
احل�سى يف امل�سالك البولية والكلى لدى امل�ست�سفيات اخلا�سة املنوي ترخي�سها مبوجب اأحكام هذه التعليمات. 
2019م289،  ل�سنة   )4( رقم  اخلا�سة  امل�ست�سفيات  لدى  اله�سمي  اجلهاز  تنظري  وحدة  ترخي�س  وتعليمات 
اأحكام هذه  ترخي�سها مبوجب  املنوي  امل�ست�سفيات اخلا�سة  لدى  اله�سمي  تنظري اجلهاز  بها وحدة  ويق�سد 
ت�سمن  والذي  2019م290،  ل�سنة  النطق رقم )3(  لنظام ممار�سة مهنة معاجلة  املعدل  والنظام  التعليمات. 
اخت�سا�ساتها.  وبيان  وال�سحية  الطبية  املهن  ترخي�ض  واإن�ساء جلنة  املهنة،  هذه  ترخي�ض ممار�سة  �سروط 
�سروط  بني  والذي  2019م291،  ل�سنة   )2( رقم  الأ�سنان  طب  مهنة  مزاولة  ترخي�س  لنظام  املعدل  والنظام 
باحلق يف  املواطنني  ايجابًا على متتع  �سينعك�س  ما  الرخ�سة،  ومتطلبات احل�سول على  النقابة  الت�سجيل يف 

ال�سحة كونها �ستحكم عمل مقدمي اخلدمة ال�سحية وت�سبط جودتها مل�سلحة املواطنني.

على �شعيد املمار�شات وال�شيا�شات:

�سهد عام 2019م اإ�سدار تعاميم جلميع مراكز تقدمي اخلدمات ال�سحية التابعة لوزارة ال�سحة لتجهيزها مبا  -
ينا�سب الأ�سخا�س ذوي الإعاقة وي�سهل ح�سولهم على اخلدمة، واإعطاءهم الأولوية.

كما مت تطبيق معايري العتمادية يف )18( م�ست�سفى و)118( مركزا �سحيا والتي ت�سمنت العديد من املعايري  -
التي تركز على حقوق املر�سى ومنها:

•  حق اختيار مقدم اخلدمة .	
•  حق اختيار و�سيلة تنظيم الأ�سرة .	
•  حق احل�سول على رعاية اآمنة .	
•  التعامل مع حالت العنف الأ�سري وعدم اإهمالها .	
•  تعريف املري�س باآليات تقدمي ال�سكوى واحل�سول على التغذية الراجعة.	

288 - تعليمات ترخي�س وحدات تفتيت احل�سى لدى امل�ست�سفيات اخلا�سة رقم )3( ل�سنة 2019م، واملن�سور يف اجلريدة الر�سمية عدد )5561( �سفحة )653( بتاريخ 17 �سباط 2019م.

2019م، واملن�سور يف اجلريدة الر�سمية عدد )5561( �سفحة )655(  289 - تعليمات ترخي�س وحدة تنظري اجلهاز اله�سمي لدى امل�ست�سفيات اخلا�سة رقم )4( ل�سنة 

بتاريخ 17 �سباط 2019م.
290 - النظام املعدل لنظام ممار�سة مهنة معاجلة النطق رقم )3( ل�سنة 2019م، واملن�سور يف اجلريدة الر�سمية عدد )5558( �سفحة )360( بتاريخ 31 كانون الثاين 2019م.

291- النظام املعدل لنظام ترخي�س مزاولة مهنة طب الأ�سنان رقم )2( ل�سنة 2019م، واملن�سور يف اجلريدة الر�سمية عدد )5558( �سفحة )358( بتاريخ 31 كانون الثاين 2019م.
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ال�شحة الوقائية:  

�سهد عام 2019م ال�ستمرار يف الإجراءات املبذولة من قبل وزارة ال�سحة؛ للحد من انت�سار الأمرا�س بنوعيها: 
ال�سارية وغري ال�سارية ، وذلك من خالل292: 

عقد العديد من الندوات التوعوية واملحا�سرات للمواطنني يف املجتمعات املحلية وذلك بالتعاون مع مديريات  -
ال�سحة للتوعية والتثقيف بالأمرا�س غري ال�سارية )ال�سكري، ال�سغط، ال�سمنة، التدخني(.

هذه  - انت�سار  من  للحد  ؛  الالزمة  الوقائية  الإجراءات  واتخاذ  واملعدية،  ال�سارية  لالأمرا�س  الوبائي  الر�سد 
الأمرا�س.

وعلى الرغم من ذلك فقد �سهد عام 2019م ارتفاعًا يف اأعدد امل�سابني يف بع�س الأمرا�س ال�سارية؛ اإذ ارتفع عدد 
حالت ال�سابة مبر�س التهاب الكبد الوبائي )اأ( اإلى )696( حالة اإ�سابة مقارنة ِبـ )621( حالة ا�سابة يف عام 
2018م ، و)266( حالة اإ�سابة يف عام 2017م، وارتفاع عدد حالت الإ�سابة مبر�س التهاب الكبد الوبائي )ب( 

اإلى )23( حالة اإ�سابة مقارنة باإ�سابة واحدة يف عام 2018م، بينما مل ي�سجل اأي حالة اإ�سابة يف عام 2017م، 
وكذلك ارتفاع عدد حالت ال�سابة بالت�سمم الغذائي اإلى )449( اإ�سابة مقابل )151( اإ�سابة يف عام 2018م، 
و)567( اإ�سابة يف عام 2017م، وارتفاع حالت ال�سابة مبر�س احلمى املالطية اإلى )456( اإ�سابة، مقارنة ِبـ 
)455( ا�سابة يف عام 2018م، فيما �سجل عام 2017م )467( اإ�سابة، وارتفاع اأعداد امل�سابني مبر�س املالريا 
اإلى )56( مقابل )41( حالة يف عام 2018م، و)44( حالة يف عام 2017م، وارتفاع اأعداد امل�سابني مبر�س 
البلهار�سيا اإلى )70( ا�سابة مقابل )35( حالة يف عام 2018م، و)44( حالة يف عام 2017م، علمًا باأن الغالبية 
العظمى من امل�سابني مبر�س املاليا والبلهار�سيا هم من الوافدين293، وكذلك ارتفاع اأعداد امل�سابني باحل�سبة اإلى 
)246( اإ�سابة يف عام 2019م مقابل )105( اإ�سابات يف عام 2018م، بينما مل ي�سجل اأي اإ�سابة يف عام 2017م. 
فيما انخف�س عدد حالت الإ�سابة بالل�سمانيا اجللدية اإلى )70( اإ�سابة مقابل )156( اإ�سابة يف عام 2018م، 
و)354( ا�سابة يف عام 2017م. بالإ�سافة اإلى انخفا�س اأعداد حالت الإ�سابة باحل�سبة الأملانية اإلى )7( حالت 
املاء  الإ�سابة بجدري  2017م، وانخفا�س حالت  اإ�سابة يف عام  2018م، و)70(  اإ�سابة يف عام  مقابل )31( 
اإلى )3515( حالة مقابل )6211( حالة يف عام 2018م و )6880( حالة يف عام 2017م، وانخفا�س حالت 
الإ�سابة مبر�س ال�سحايا الوبائي اإلى )9( حالت، مقابل )13( اإ�سابة يف عام 2018م ، و)9( اإ�سابات يف عام 

292 - اجنازات وزارة ال�سحة لعام 2019م.

293 - بلغ عدد امل�سابني مبر�س املالريا )56( منها )28( حالة لأردنيني، و)28( حالة من غري الأردنيني، وانخفا�س عدد امل�سابني مبر�س البلهار�سيا الى )70( حالة منها 

اإ�سابة واحدة لأردين، و)69( اإ�سابة من غري الأردنيني.
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2017م ، وانخفا�س حالت الإ�سابة مبر�س ال�سحايا غري الوبائي اإلى )601( اإ�سابة مقابل )881( اإ�سابة يف عام 

2018م، و )657( اإ�سابة يف عام 2017م، بالإ�سافة اإلى انخفا�س حالت الإ�سابة مبر�س الإيدز اإلى )103( 

اإ�سابات منها )33( حالة لأردنيني، و )70( حالة لغري الأردنيني مقابل )113( اإ�سابة يف عام 2018م، و)94( 
اإ�سابة يف عام 2017م. كما هو مبني يف الر�سم البياين.

عدد امل�شابني بالأمرا�س ال�شارية لالأعوام 2017م - 2019م294

ومن اجلدير بالذكر اأن عدد املراجعني لق�سم الوافدين خالل عام 2019م بلغ )364836( مراجعًا، فيما بلغ عدد 
املراجعني لق�سم التدرن خالل عام 2019م )7230( مراجعًا منهم: )454( حالة بالتدرن الرئوي وغري الرئوي، 
و)676( حالة بالتدرن الرئوي الكامن، و)6100( اإ�سابة بالأمرا�س ال�سدرية الأخرى. كما مت اكت�ساف )51( 

اإ�سابة ملراجعني اأردنيني مبر�س ال�سل، واكت�ساف )117( اإ�سابة ملراجعني وافدين مبر�س ال�سل295.

294 -  اح�سائيات وزارة ال�سحة / مديرية الأمرا�س ال�سارية لعام 2019م.

295-  اح�سائيات وزارة ال�سحة / مديرية الأمرا�س ال�سدرية و�سحة الوافدين لعام 2019م.
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كما �سهد عام 2019م تفاقمًا يف حدة املر�س املو�سمي “مر�س الإنفلونزا من نوع H1N1 اأو اإنفلونزا اخلنازير” 
حيث بلغ عدد الإ�سابات الرتاكمية لهذا املر�س )652( اإ�سابة فيما بلغت عدد الوفيات )9(296 ما حدا باحلكومة 
الى العمل على اإعالن حالة طوارئ يف جميع مديريات ال�سحة، وتخفي�س �سعر مطعوم الإنفلونزا H1N1 بن�سبة 
)50 %( ، وذلك بالتعاون مع املوؤ�س�سة العامة للغذاء والدواء، و�سراء كميات كبرية من عقار “التاموفلو”؛ ل�سمان 

تقدمي العالج للجميع، وعلى نفقة احلكومة.

باملقابل من ذلك يرى املركز الوطني باأنه كان ينبغي على وزارة ال�سحة اتخاذ الإجراءات الالزمة ملواجهة املر�س 
قبل دخول مو�سم ال�ستاء وخا�سة بعد اأن اأ�سبح هذا النوع من الإنفلونزا م�ستوطنًا ويعد من الأمرا�س املو�سمية التي 

حتتاج اإلى اإجراءات توعوية ووقائية �سابقة لدخول املو�سم.

كما �سهد عام 2019م ارتفاعًا يف اأعداد امل�سابني مبر�س ال�سرطان؛ اإذ بلغ عدد حالت الإ�سابة به )8152( حالة 
منها )5999( اإ�سابة لالأردنيني �سملت كافة الفئات العمرية وجميع اأنواع ال�سرطانات مبا ن�سبته )73.6 %( من 
اجمايل ال�سابات امل�سجلة لدى وزارة ال�سحة. حيث توزعت الإ�سابات بني الردنيني بواقع )2815( اإ�سابة للذكور 
ومبا ن�سبته  )46.9 %( ، و )3184( اإ�سابة لالإناث مبا ن�سبته )53.1 %( ، يف حني بلغ اإجمايل عدد حالت 

الإ�سابة بني غري الأردنيني )2153( اإ�سابة مبا ن�سبته 26.4 % من جمموع احلالت امل�سجلة. 

وت�سدرت �سرطانات الثدي قائمة ال�سرطانات اخلم�س الأكرث �سيوعا بني الردنيني للجن�سني، حيث احتل �سرطان 
الثدي املرتبة الأولى اإذ بلغ عدد حالت الإ�سابة به )1279( حالة، مبا ن�سبته )21.3 %( ، من عدد الإ�سابات، 
تالها �سرطانا القولون وامل�ستقيم حيث بلغ اجمايل عدد احلالت )641( مبا ن�سبته )10.7 %(، ثم �سرطان الرئة 
ِبـ )448( اإ�سابة مبا ن�سبته )7.5 %( ، و�سرطان الليمفوما ِبـ )419( اإ�سابة ثم �سرطان املثانة )269( اإ�سابة 

مبا ن�سبته 4.5 % من جميع احلالت امل�سجلة.

الرئة )362(  �سرطان  التايل:  النحو  فتوزعت على  الذكور  �سيوعا بني  الأكرث  ال�سرطانات اخلم�س  قائمة  اما يف 
اإ�سابة مبا ن�سبته )12.9 %( ، �سـرطان القولون وامل�ستقيم )335( حالة اإ�سابة مبا ن�سبته 11.9 %، ثم �سرطان 
الربو�ستات )234( اإ�سابة مبا ن�سبته )8.3 %( ، ثم �سرطان املثانة )226( مبا ن�سبته 8 %، ثم �سرطان الليمفوما 

نوع) 153( NHL اإ�سابة مبا ن�سبته )5.4 %( من جمموع �سرطانات الذكور.

296 -  توزعت الوفيات الت�سعة يف كل من: م�ست�سفى الأمري علي يف الكرك، وم�ست�سفى الب�سري احلكومي، وم�ست�سفى الكرك احلكومي.
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وح�سب التقرير، فقد حافظ �سرطان الثدي على ت�سدره لقائمة ال�سرطانات اخلم�س الأكرث �سيوعا بني الإناث بعد 

ت�سجيل )1263( اإ�سابة مبا ن�سبته )39.7 %(، تاله القولون وامل�ستقيم )308( حالت مبا ن�سبته )9.7 %(، ثم 

الغدة الدرقية )202( اإ�سابة مبا ن�سبته )6.9 %( ، ثم الرحم )134( اإ�سابة مبا ن�سبته )4.2 %(، ثم اللمفاوية 

نوع ) 111( NHL اإ�سابة مبا ن�سبته )3.5 %( من جمموع حالت �سرطانات الإناث. وبلغ املعدل العام لالإ�سابة 

بال�سرطان ب�سكل عام لدى كافة الأعمار )86.3( ا�سابة  لكل مئة األف من ال�سكان للذكور )80.2( ا�سابة لكل مئة 

األف من الذكور ولالإناث )92.4( ا�سابة لكل مئة الف من الن�ساء297.

وح�سب اح�سائيات وزارة ال�سحة فاإن تكلفة عالج الأمرا�س غري ال�سارية يف اململكة تبلغ قرابة مليار و200 األف 

دينار اأردين �سنويًا، وت�سمل عالج الأمرا�س التالية: ال�سرطانات، والأمرا�س القلبية والوعائية، واأمرا�س ال�سكري، 

والأمرا�س النف�سية املزمنة وغري املزمنة298.

 وفيما يتعلق مبقا�سد وموؤ�سرات اأهداف التنمية امل�ستدامة 2030م، وح�سب اح�سائيات وزارة ال�سحة فاإن ن�سبة 

الوفيات النفا�سية لكل )100000( مولود حي يف عامي 2018م و2019م بلغت )29.8(، بينما بلغ مّعدل وفيات 

بلغ عدد  فيما  لكل )1000( حالة ولدة299،  وفاة  و2019م )19(  2018م  الأطفال دون اخلام�سة خالل عامي 

الوفيات الناجمة عن اأمرا�س القلب والأوعية الدموية وداء ال�سكري خالل عام 2016م300 )19676( وفاة، وبلغ 

2016م )811( وفاة، وبلغت ن�سبة الولدات التي ي�سرف عليها  عدد الوفيات الناجمة عن احلوادث خالل عام 

الأ�سرية، فيما  ال�سكان وال�سحة  %( ح�سب م�سح  ن�سبته )98  2017م و2018م ما  اأخ�سائيون �سحيون لعامي 

بلغت الن�سبة املئوية للن�ساء يف �سن الإجناب لعام 2015م )24.7( لكل ال�سكان يف الأردن ح�سب التعداد ال�سكاين 

وامل�ساكن، اأما فيما يتعلق مبعدل الولدات للمراهقات؛ فقد بلغت ن�سبة ال�سيدات اللواتي �سبق لهن الزواج ولديهن 

مولود حي بني ال�سيدات من الفئة العمرية )15 - 19( �سنة )1.2( ح�سب م�سح ال�سكان وال�سحة ال�سرية لعامي 

2017م و2018م301.

297 - للمزيد انظر نتائج التقرير ال�سنوي )21( لـوبائية ال�سرطان لبيانات عام 2016م ال�سادر عن وزارة ال�سحة عام 2019م.

298 - ح�سب املعلومات التي زود املركز الوطني بها من قبل �سابط ارتباط املركز الوطني لدى وزارة ال�سحة بتاريخ 24 حزيران 2020م.

299 - ح�سب م�سح ال�سكان وال�س�سحة الأ�سرية  2017م- 2018م.

300 - ح�سب الح�سائيات املتوفرة لدى وزارة ال�سحة لغاية تاريخ 31 /12/ 2019م.

301  - ح�سب اح�سائيات وزارة ال�سحة لعام 2019م.
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ال�شحة العالجية: 

تقدم وزارة ال�سحـة خدماتهـا ال�سحية الأولية والثانوية والثالثية مـن خـالل �سبكـة مت�سلــة مـن املراكـز ال�سحيـة 
وامل�ست�سفيـات العامـة واخلا�سة واملوزعـة يف اأنحـاء اململكـة كافة، وذلك على النحو التايل:

حّية الأولّية302:  - الرعاية ال�شّ

بلغ  ال�سحيـة  الرعايـة  مراكـز  مـن  وا�سعـة  �سبكـة  خـالل  مـن  اململكة  الأوليـة يف  ال�سحيـة  الرعايـة  خـدمات  تـدار 
عددها عام 2019م: )676( مركزًا موزعة على النحو التايل: )102( مركز �سحي �سامل، )380( مركزا �سحيا 
اأوليا، )194( مركزا �سحيا فرعيا، و )505( مراكز لالأمومة والطفولة. كما ت�سارك يف تقدمي خدمات الرعاية 
الالجئيـن  وت�سغيل  غـوث  ووكالـة  امليدانية،  عياداتها  امللكية من خالل  الطبية  كل من اخلدمات  الأولّية  حّية  ال�سّ
)الونروا( من خالل )143( عيـادة طبية مكر�سة خلدمة امل�ستفيدين من الالجئني الفل�سطينيني امل�سجلني لدى 

الوكالة، بالإ�سافـة اإلى م�ساهمـة القطاع اخلا�س واخلريي يف هـذا املجال303. 

فيما تبلغ ن�سبة الإنفاق على الرعاية ال�سحية الأولية من املوازنة العامة لوزارة ال�سحة قرابة 20 %، ويرى املركز 
التخفيف من  �ساأنه  الذي من  الأمر  الأولية  ال�سحية  الرعاية  الإنفاق على  ن�سبة  رفع  العمل على  الوطني �سرورة 

فاتورة الإنفاق على الرعاية ال�سحية الثانويــة والثالثيـــة.

ويعاود املركز الوطني التاأكيد على اأهمية حتويل املراكز الأولية والفرعية اإلى مراكز �سحية �ساملة نظرًا لأهميتها 
يف اكت�ساف الأمرا�س يف مرحلة مبكرة؛ وم�ساهمتها يف تخفيف ال�سغط عن امل�ست�سفيات.  

يذكر اأن املركز الوطني حلقوق الإن�سان عمل خالل عام 2019م على زيارة بع�س املراكز ال�سحية ال�ساملة و�سجل 
خاللها العديد من املالحظات من اأبرزها:

 اقت�سار عمل عيادات طب الأ�سرة على تقدمي الرعاية ال�سحية للمر�سى الذين يعانون من الأمرا�س املزمنة 11
فقط والذين يراجعون املركز ال�سحي.

 عدم توفر املقومات ال�سحية املتعارف عليها لعيادات الطب العام.21

حّية الأولّية وال�ساملة مثل:  302 - ت�ستنـد خدمات الرعايـة ال�سحيـة الأوليـة اإلى مفهـوم الرعاية ال�ساملـة، بالإ�سـافـة اإلى اخلدمـات الأ�سا�سية التي تقدم يف املراكز ال�سّ

املهنية،  ال�سحة  املدر�سيـة،  ال�سحـة  الأمـرا�س،  املبكـر عن  الك�سف  البيئـي،  الإ�سحاح  الغـذاء،  علـى  الرقابة  امليـاه،  �سالمة  والطفل،  الم  �سحة  ال�سحـي،  التثقيـف 
مكافحة الأمـرا�س ال�ساريـة، ال�سحة ال�سنية، �سحة امل�سنني وذوي العاقة، الوقايـة مـن احلـوادث والإدمان ومكافحة التدخني وغريها«.

303 - اح�سائيات وزارة ال�سحة / مديرية الأمرا�س ال�سارية.
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 قدم وتهالك معظم العدد والأجهزة وعلى وجه اخل�سو�س العدد امل�ستخدمة يف عيادة الن�سائية والتوليد.31

تزويد 41 يتم  التي  الكحول  مادة   اأن كمية  الأدوات، حيث  لتعقيم  امل�ستخدمة  الكحول  ال�سديد يف مادة  النق�س   
عيادات طب الأ�سنان بها ل تتنا�سب مع حجم العمل نظرًا لزدياد اأعداد املراجعني. 

 نق�س كوادر التمري�س العامة يف املراكز ال�سحية وخا�سة الذكور منهم. 51

الرعايـة ال�شحيــة الثانويــة والثالثيـــة: -

 بلغ عدد امل�ست�سفيات يف اململكة لعام 2019م )115( م�ست�سفى كما هو مبني يف اجلدول رقم )2(، فيما بلغ عدد 
الأ�سرة فيها )14712( �سريرًا، مبعدل )15( �سريرًا لكل )10000( من ال�سكان، فيما بلغ عدد الكوادر ال�سحية 
العاملة يف اململكة لعام 2019م )30901( طبيب، منهم )1131( طبيبًا اخت�سا�سيًا، و)2251( طبيبًا مقيمًا، 
و)1542( طبيبًا عامًا304. وعلى الرغم من كرثة عدد امل�ست�سفيات وعدد ال�سرة والطباء، اإل انها ل تلبي احلاجة 

احلقيقية للمواطنني يف ظل تدين م�ستوى اخلدمات ال�سحية املقدمة لهم وارتفاع تكلفتها. 

عدد امل�شت�شفيات، وعدد الأ�شرة يف اململكة لعام 2019م

304 - الرقم اأعاله ي�سمل الأطباء يف كل من: )وزارة ال�سحة، اخلدمات الطبية امللكية، القطاع اخلا�س، م�ست�سفى امللك املوؤ�س�س عبداهلل الأول، م�ست�سفى اجلامعة الأردنية، 

وكالة الغوث(.
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ال�شحة النف�شية305: 

النف�سي  النهج  اإلى  العالجي(306  )النهج  البيولوجي  النهج  من  التحول  اعتماد  يف  ال�ستمرار  2019م  عام  �سهد 
الإعاقة  وذوي  النف�سية  ال�سحة  مديرية  تنفيذ  خالل  من  جدًا  �سعيف  ب�سكل  كان  واإن  البيولوجي307  الجتماعي 

واملركز الوطني لل�سحة النف�سية العديد من الأن�سطة والتي منها:

 اإعداد مدربني )TOT( على دليل تداخالت برنامج �سد الفجوة لل�سحة النف�سية . -

 امل�ساهمة بدعم تدريب )49( �سخ�سا من الكوادر الطبية والتمري�سية من خمتلف املحافظات على برنامج  -
�سد الفجوة لل�سحة النف�سية .

زيادة عدد املراكز ال�سحية التي مت تدريب كوادرها على برنامج �سد الفجوة لل�سحة النف�سية من )55( اإلى  -
)64( مركزًا �سحيا �سامال واأوليا .

 اإعداد )15( �سباط ارتباط لربنامج الرعاية الذاتية ورعاية املوظفني . -
ل  - الذكر  �سبيل  على  منها  النف�سية  ال�سحة  جمال  يف  التوعوية  واملحا�سرات  العمل  ور�س  من  العديد  تنفيذ   

احل�سر الإ�سعاف النف�سي الأويل .
 امل�ساركة يف الأيام العاملية لل�سحة النف�سية . -
 البدء باإدخال نظام التبليغ الإلكرتوين التفاعلي ملر�سى ال�سحة النف�سية واملراجعني باأعلى درجات اخل�سو�سية  -

يف جميع عيادات ال�سحة النف�سية التي تقدم خدمات ال�سحة النف�سية.
النف�شي  والدعم  النف�شية  ال�شحة  تواجهها  زالت  ما  التي  التحديات  جملة  اإلى  الإ�شارة  وجتدر 

الجتماعي308 واملتمثلة مبا يلي: 

 �سعف التن�سيق بني اجلهات التي تقدم خدمات ال�سحية النف�سية.11
اخت�سا�س، 21 )اأطباء  النف�سية  ال�سحة  يف  التخ�س�سات  متعددة  الكوادر  خ�سو�سًا  ال�سحية،  الكوادر  نق�س   

305 -  تعّرف منظمة ال�سحة العاملية ال�سحة النف�سية باأنها »حالة من الرفاه يدرك فيها كل فرد اإمكاناته اخلا�سة بحيث ميكنه التعامل مع ال�سغوط العادية للحياة، وميكنه 

اأن يعمل على نحو منتج ومثمر وقادر على تقدمي م�ساهمة له اأو ملجتمعه«.
306 -  يعني هـذا النهج اأن يوؤخـذ يف العتبار اجلانب العالجي الدوائي. 

307 -  يعني هـذا النهج اأن توؤخـذ يف العتبار اجلوانب البيـولوجـية والجتماعية والنفـ�سيـة عنـد درا�سـة اأ�سبـاب ومظـاهـر وعالج ال�سطرابات النف�سية.

308  - ال�سحة النف�سية والدعم النف�سي الجتماعي »اأي نوع من الدعم املحلي اأو اخلارجي الذي يهدف اإلى حماية اأو تعزيز الرفاهية النف�سية والجتماعية، ومنع اأو عالج 

ال�سطراب النف�سي«. كما ي�سري الدعم النف�سي والجتماعي اإلى الإجراءات التي تعالج كال من الحتياجات النف�سية والجتماعية لالأفراد. ومن اجلدير بالذكر اأن 
م�سطلح الدعم النف�سي وال�سحة النف�سية م�سطلح مركب ي�ستخدم يف دليل ال�سحة النف�سية والدعم النف�سي لو�سف اي نوع من الدعم املحلي او اخلارجي الهادف 

الى حماية وتعزيز العافية النف�س- اجتماعية او ملنع او عالج امل�ساكل.
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النف�سية  ال�سحة  مديرية  وكادر  الخ(،   ... اجتماع  اأخ�سائيي  وظيفيني،  معاجلني  نف�سية،  �سحة  اأخ�سائيي 
والإعاقات.

 الو�سمة والتمييز ملر�سى ال�سطرابات النف�سية وذويهم التي ت�سكل عائقًا يف طلب خدمات ال�سحية النف�سية.31

النهج  اإلى  العالجي(309  )النهج  البيولوجي  النهج  من  التحول  باعتماد  ال�ستمرار  �سرورة  الوطني  املركز  ويرى 
يف  للمر�سى  اإدخال  وحدات  اإن�ساء  نحو  والجتاه  النف�سيني.  للمر�سى  املتكامل  البيولوجي310  الجتماعي  النف�سي 

امل�ست�سفيات العامة والعيادات املجتمعية لل�سحة النف�سية يف امل�ست�سفيات العامة واملراكز ال�سحية.

العتداء على الكوادر الطبية: 

�سهد عام 2019م تفاقمًا لظاهرة العتداء على الكوادر الطبية يف امل�ست�سفيات واملراكز ال�سحية اإلى اأن و�سل حد 
العتداء على املرافق ال�سحية وحتطيم وتك�سري حمتوياتها. وقد بلغ عدد حالت العتداء البدين واللفظي خالل 
الأعوام 2016م- 2019م )162( حالة منها )58( اعتداء وقعت خالل عام 2019م311 وعلى النحو الآتي: )51( 
وقد �سنفت حالت  والأولية،  ال�ساملة  ال�سحية  املراكز  امل�ست�سفيات احلكومية، )7( حالت يف  وقعت يف  اعتداء 
اأن ن�سبة حالت  العتداء على النحو التايل: )22( اعتداء ج�سديا، و)36( اعتداء لفظيا. ومن اجلدير بالذكر 
العتداءات التي وقعت يف امل�ست�سفيات احلكومية املركزية مثل )م�ست�سفى الب�سري احلكومي، وم�ست�سفى الأمرية 
ب�سمة احلكومي، وم�ست�سفى الأمري حمزة احلكومي( بلغت )75 %( واأن ما ن�سبة )92 %( من حالت العتداءات 
على الكوادر الطبية والتمري�سية وقعت يف اأق�سام الإ�سعاف والطوارئ يف امل�ست�سفيات املكتظة باملر�سى واحلالت 
الطارئة من قبل ذوي املر�سى واملراجعني؛ ب�سبب نق�س الإمكانيات املادية والب�سرية والتي منها على �سبيل الذكر ل 
احل�سر: نق�س اأ�سرة العناية احلثيثة، وعدم توفر الأعداد املنا�سبة من الكوادر الفنية لعالج املر�سى. يذكر اأن ما 

ن�سبته )15 %( فقط من حالت العتداء و�سلت اإلى املراجع الق�سائية املخت�سة.

ويرى املركز الوطني �سرورة العمل على توفري احلماية الالزمة ورفع قدرات الكوادر العاملة يف هذه الأق�سام ورفد 
امل�ست�سفيات باملعدات الالزمة للتقليل من هذه الظاهرة.

309  - وهو ما يتم تقدميه من خالل طبيب الأمرا�س النف�سية اأثناء مراجعة الطبيب له اأو دخوله امل�ست�سفى.

310 - هو النهج الذي يعتمد على معاجلة احلالة املر�سية من جميع اجلوانب �سواء �سرف العالج اأو تقدمي الدعم النف�سي والرفاه وتقدمي الدعم املجتمعي �سواء موؤازرة 

املجتمع من ناحية )نف�سية اأو مادية اأو تكافلية(.
311 - اح�سائيات نقابة الأطباء لعام 2019م.
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 الغذاء والدواء:

اأ�سعار  دواء مقارنة مع تخفي�س  لأ�سعار )872(  والدواء312  للغذاء  العامة  املوؤ�س�سة  2019م تخفي�س  �سهد عام   
ارتفاع �سغط  اأدوية  الأمرا�س املزمنة مثل:  واأدوية  اأدوية امل�سادات احليوية  اأبرزها  2018م،  )451( دواء عام 
الدم والقلب وال�سرايني، واأدوية اجلهاز اله�سمي وال�سكري والدهنيات، واأدوية ال�سرطان، واأدوية امل�سادات احليوية 

بالإ�سافة اإلى اأدوية الأمرا�س النف�سية والع�سبية313.

ويرى املركز الوطني اأن عملية تخفي�س الأ�سعار تركزت على الأدوية امل�ستوردة والأدوية قليلة ال�ستخدام، وكان من 
الأجدر العمل على تخفي�س اأ�سعار اأدوية الأطفال والأدوية حملية ال�سنع.

اإنذار لـ )25(  2019م اإغالق املوؤ�س�سة العامة للغذاء والدواء )86( �سيدلية، وتوجيه  كما ر�سد املركز يف عام 
�سيدلية اأخرى، وحتويل )92( �سيدلية للنائب العام، وحتويل )3( �سيدليات ملحكمة اأمن الدولة، وتوجيه تنبيه 
ل�سيدلية، وحتويل )7( �سيدليات للمجل�س التاأديبي من اأ�سل )3331( �سيدلية تقريبًا متار�س ن�ساطها يف اململكة 
اأدوية  �سبط  منها  وتعديالته  2013م  ل�سنة   )12( رقم  وال�سيدلة  الدواء  قانون  لأحكام  خمالفتها  ثبت  اأن  بعد 

مزورة؛ واأدوية منتهية ال�سالحية؛ واأدوية مهربة؛ واأدوية غري جمازة؛ واأدوية مت �سرفها بدون و�سفة طبية. 
اأدوية، وخماطبة )9(  لـ )5( م�سانع  تنبيه  وتوجيه  اأدوية،  لـ )4( م�سانع  اإنذار  توجيه  2019م  كما �سهد عام 
م�سانع اأدوية لغايات ت�سويب اأو�ساعها لعدم التزامها باأ�س�س الت�سنيع اجليد للم�ستح�سرات ال�سيدلنية314، فيما 
مل ي�سجل عام 2019م وقف اإنتاج اأي من م�سانع الأدوية علمًا باأنه مت تنفيذ )101( زيارة تفتي�سية �سملت جميع 

م�سانع الأدوية315. 

312 - من اجلدير بالذكر اأن املوؤ�س�سة العامة للغذاء والدواء تعمل على حتديد �سعر كل دواء يتم ت�سجيله ليتم تداوله يف اململكة ويتم ت�سعري الدواء �سندًا لأ�س�س الأدوية ل�سنة 

2016م وتعديالتها، والتي يتم من خاللها ت�سعري الدواء يف الأردن بناء على اأ�سعارها املعتمدة من عدة دول ومرجعيات يف ت�سعري الأدوية؛ اإذ يتم مقارنة �سعر الدواء 

يف بلد املن�ساأ اإ�سافة اإلى و�سيط �سعره يف )16( دولة مرجعية، و�سعرها يف ال�سوق الدوائي ال�سعودي اأي�سا والذي يعترب من اأكرب اأ�سواق املنطقة مبيعًا للدواء ويحظى 
باأ�سعار تف�سيلية لأدوية ال�سركات الكربى. وبح�سب الأ�س�س النافذة يحت�سب ال�سعر النهائي بالعتماد على ال�سعر الأقل الناجم عن هذه املعادلة، اأما فيما يتعّلق بالأدوية 

اجلني�سة، فيتم ت�سعريها وفقًا لالأ�س�س مبا ل يتجاوز 80 % من �سعر الدواء الأ�سيل، بعد اأن يتم احت�ساب ال�سعر يف بلد املن�ساأ وال�سعر يف ال�سعودية اأيهما اأف�سل.
 313 -  علمًا باأن املوؤ�س�سة العامة للغذاء والدواء تقوم بتحويل ال�سيادلة غري املتقّيدين باأ�سعار الأدوية اإلى املحكمة وفقًا لن�س املادة )88/اأ/8( من قانون الدواء وال�سيدلة 

رقم )12( ل�سنة 2013م وتعديالته، كما وتقوم بفر�س »غرامات فروقات الأ�سعار« على املوؤ�س�سات املخالفة ا�ستنادًا لن�س الفقرة )ج( من املادة )37( من ذات القانون، 
والتي ن�ست على ما يلي: »اأ. يحظر على املوؤ�س�سة ال�سيدلنية خمالفة �سعر الدواء املحدد من املوؤ�س�سة ويف حال ح�سل تغيري على �سعر الدواء يلتزم م�ستودع الأدوية 
بتغيري رقاع الت�سعري اجلديدة خالل خم�سة واأربعني يوما من تاريخ التغيري. ب. على املوؤ�س�سة ال�سيدلنية تقدمي املعلومات ال�سحيحة الالزمة لت�سعري الدواء وفقا 
لأ�س�س الت�سعري ال�سادرة عن املوؤ�س�سة.ج. مع عدم الإخالل بالعقوبات املقررة مبوجب هذا القانون، على املوؤ�س�سة ال�سيدلنية املخالفة لأحكام الفقرتني )اأ( و)ب( 
من هذه املادة ت�سديد فرق �سعر الدواء اإلى املوؤ�س�سة حم�سوبا على اأ�سا�س الفرق بني ال�سعر املخالف وال�سعر املحدد من املوؤ�س�سة خالل فرتة املخالفة وللكمية التي مت 

الت�سرف بها.«
314 - ح�سب املدونة العربية للممار�سات اجليدة لت�سنيع امل�ستح�سرات ال�سيدلنية لعام 1991م.

315  - الإح�سائيات ال�سادرة عن املوؤ�س�سة العامة للغذاء والدواء لعام 2019م.
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التغطية ال�شحية ال�شاملة316: 

رقم  احلايل  ال�سحي  التاأمني  لنظام  جديدة  م�سودة  اإعداد  لغايات  متخ�س�سة  جلنة  ت�سكيل  2019م  عام  �سهد 
)83( ل�سنة 2004م وتعديالته، كما مت اإعداد م�سودة لتعليمات املادتني )30( و)31( من النظام املذكور والتي 
تقت�سي ب�سمول اأفراد من املواطنني وكذلك العاملني يف اأي موؤ�س�سة اأو من�ساأة مبظلة التاأمني ال�سحي بحيث ت�سمن 

التعليمات �سمول كافة �سرائح املجتمع، و�سيتم رفعها قريًبا للمناق�سة من قبل اجلهات املعنية.

الأمان  ك�سبكة  ال�سحي  التاأمني  مظلة  يف  بالتو�سع  الكفيلة  القانونية  التعديالت  اإجراء  2019م  عام  �سهد  كما 
الجتماعي وكبار ال�سن حيث مت �سمول كبار ال�سن ممن هم فوق )70( عاًما مبظلة التاأمني ال�سحي املدين، ومن 
ثم �سمول من هم فوق )60( عاًما دون اأن يرتتب عليهم دفع ا�سرتاكات لل�سندوق مقابل احل�سول على خدمات 

�سحية جمانية )دون دفع ن�سب حتمل على املعاجلات(. 

كما ت�سمنت احلزمة الرابعة التي اأعلنت احلكومة عنها �سمول املواطنني الذين تقل دخولهم ال�سهرية عن )300( 
التاأمني كال ح�سب  الذين تزيد دخولهم على ذلك ف�سي�ساركون بدفع جزء من كلفة  اأما  التاأمني،  دينار يف مظلة 

دخله317، وخالل )3( �سنوات الأولى �سيكون التاأمني اختياريًا اأما بعد ذلك ف�سيكون اإجباريًا.

ويوؤكد املركز الوطني باأن حق املري�س يف العالج ل يقت�سر على توفري العالج ومكانه فقط، واإمنا يجب اأن ي�سمل 
احلق يف احل�سول على جودة اخلدمة بعدالة ودون اأي متييز يف اأي وقت �سمن القواعد ال�سحيحة وتكامل �سل�سلة 
اخلدمة، و�سمان جودة الرعاية يف بيئة ومكان تقدميها، وحق املري�س يف احل�سول على خدمة �سحية اآمنة وذات 

جودة عالية.

وفيات الأمهات :

2018م بعد م�سي ما يزيد على )25(  2019م، اطالق التقرير الوطني الأول لوفيات الأمهات لعام  �سهد عام 
عامًا على اإعالن وزارة ال�سحة لفكرة تاأ�سي�س �سجل وطني للر�سد وال�ستجابة لوفيات الأمهات. ومنذ ت�سعينيات 
القرن املا�سي واأرقام الوفيات يف ت�سارب، بالإ�سافة اإلى �سوء الرعاية الطبية للن�ساء يف مرحلة الولدة وما قبلها 

316- يق�سد مبفهوم التغطية ال�سحية ال�ساملة، �سمول جميع ال�سكان باخلدمات ال�سحية ذات اجلودة الكافية دون ان ي�سبب ذلك لهم اي �سائقة مالية. وفيما يلي اأبرز 

ال�سكاين، والتحول النمطي لالأمرا�س يف  للنمو  ال�ساملة املطلوبة: ازدياد الطلب على اخلدمات ال�سحية نتيجة  التغطية ال�سحية  اإلى  التي تعيق الو�سول  التحديات 
الأردن الذي يعني انخفا�س معدلت انت�سار الأمرا�س ال�سارية وارتفاع معدلت انت�سار الأمرا�س غري ال�سارية، وتدفق الالجئني بال�سافة الى الرتفاع املتوقع لن�سبة 
ال�سكان خا�سة من فئتي ال�سباب وكبار ال�سن، وارتفاع تكاليف الرعاية ال�سحية يف ظل الو�سع القت�سادي احلايل، بالإ�سافة الى عدم العدالة يف الو�سول الى اخلدمات 

ال�سحية والتجزئة، و�سعف التن�سيق بني مكونات القطاع ال�سحي، والنق�س يف كفاءة النظام ال�سحي.
317 - اإن من يتقا�سى دخال ما بني )300 - 500 ( دينار �سيح�سل على التاأمني ال�سحي مقابل )10( دنانري لكل عام،  واأن من يتقا�سى دخال بني )500 - 600( دينار 

�سيدفع مبلغ )20( دينارا للح�سول على التاأمني ال�سحي، واأن من يتقا�سى دخال اأقل من )700 دينار واأكرث من 600( �سيدفع )30( دينارا �سنوي، واأن من يح�سل على 
دخل اأعلى من 1000 دينار �سيتحمل الق�سط كامال الذي يبلغ قيمته 100 دينار �سنويا.
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وما بعدها، حيث توقف العمل على �سجل الوفيات يف الأردن، اإلى اأن ظهرت درا�سة للمجل�س الأعلى لل�سكان عام 
2005م، حيث اأعلن املجل�س الأعلى اأن معدلت الوفيات انخف�ست ب�سكل �سارخ اإلى )19( وفاة لكل )100( األف 

ولدة. فيما اأقرت منظمة ال�سحة العاملية عام 2005م ومن خالل تقديراتها الأممية للو�سع القت�سادي الأردين 
باأن معدل الوفيات “مرتفع جدًا”؛ اإذ يرتاوح ما بني )50( و )60( وفاة لكل )100( األف حالة ولدة حية318، غري 
اأن نتائج ال�سجل الوطني لعام 2018م اأ�سارت ر�سميًا اإلى انخفا�س معدل الوفيات اإلى )29.8( وفاة لكل )100( 
الأردن على �سعيد �سحة  التي حققها  املتقدمة  للموؤ�سرات  ووفقًا  �سنويًا،  وفاة  اأي مبعدل )60(  األف ولدة حية، 

الأمهات ت�سري اإح�ساءات وزارة ال�سحة اإلى اأن 98 % من الأمهات اأ�سبحن ينجنب حاليًا داخل امل�ست�سفيات319.

ويرى املركز الوطني اأهمية تعزيز نظم جمع البيانات ال�سحية على اأن تكون بجودة عالية، من اأجل حت�سني جودة 
حتقيقًا  الأمهات  وفيات  ن�سبة  وخف�س  واملواليد  الأمهات  �سحة  تعزيز  نحو  وال�سعي  لالأمهات،  ال�سحية  الرعاية 

لالأهداف الإمنائية امل�ستدامة )2020م- 2030م(.

واقع اخلدمات ال�شحية يف امل�شت�شفيات: 

املقدمة  والطبية  ال�سحية  اخلدمات  وحت�سني  لتطوير  ال�سحة  وزارة  قبل  من  املبذولة  اجلهود  من  الرغم  على 
للمواطنني، اإل اأن فريق املركز الوطني الزائر اإلى امل�ست�سفيات320 واملراكز ال�سحية يف عام 2019م لحظ اأن بع�س 
امل�ست�سفيات واملراكز ال�سحية ل تزال تعاين جملة من امل�ساكل تعيق حتقيق اأهدافها، ويوؤكد املركز على ما جاء يف 

تقاريره ال�سابقة من مالحظات، بالإ�سافة اإلى ما يلي:

 ثمة نق�س يف عدد الأ�سرة يف اأق�سام الإ�سعاف والطوارئ والعناية احلثيثة )ICU( نظرًا لزيادة عدد املراجعني 11
اليومي يف معظم امل�ست�سفيات احلكومية واملراكز ال�سحية ال�ساملة321.

 ثمة نق�س يف اأطباء الكلى املتخ�س�سني يف معظم امل�ست�سفيات احلكومية21.322

والأطباء 31 والع�ساب  الدماغ  الدموية وجراحة  والأوعية  القلب  كاأخ�سائيي  اأطباء الخت�سا�س  ثمة نق�س يف   

https://data.albankaldawli.org/indicator/SH.STA.MMRT :318 - ملزيد من املعلومات اأنظر

319 - ملزيد من املعلومات اأنظر تقرير النظام الوطني للر�سد وال�ستجابة لوفيات الأمهات« ال�سادر عن الوزارة. للمزيد انظر املوقع الإلكرتوين لوزارة ال�سحة: 

https://alghad.com  :وجريدة الغد بتاريخ 29 اأيلول 2019م على الرابط الإلكرتوين ،https://www.moh.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=168

320 -  مت تنفيذ زيارات الى 26 م�ست�سفى وتزويد وزارة ال�سحة بتقارير مف�سلة حول جمريات هذه الزيارات.

321 - يت�سح من خالل الزيارات امليدانية والر�سد اليومي لواقع احلق يف ال�سحة اأن هذه املالحظة ت�سمل جميع امل�ست�سفيات احلكومية يف املحافظات جميعها.

وم�ست�سفى معاذ بن جبل  اأبي عبيدة احلكومي،  وم�ست�سفى  راية احلكومي،  الذكر ل احل�سر م�ست�سفى المرية  �سبيل  امل�ست�سفيات احلكومية ومنها على  اأغلب  - يف   322

احلكومي، وم�ست�سفى الرمثا احلكومي، وم�ست�سفى ال�سلط احلكومي.
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املقيمني يف ظل هجرة الأطباء من القطاع العام للقطاع اخلا�س ب�سبب نق�س احلوافز323.

 ثمة نق�س يف الأجهزة وامل�ستلزمات الطبية احلديثة وال�سرورية، مثل اأجهزة التنظري احلديثة، واأجهزة فح�س 41
الدم وحتليله، وجهاز فح�س الهرمونات، واجهزة حتمي�س ال�سور ال�سعاعية.

واملحا�سبني 51 ال�سيادلة  وم�ساعدي  التمري�س  كوادر  خا�سة  امل�ست�سفيات  يف  العاملة  الكوادر  يف  نق�س  ثمة   
والإداريني.

 اكتظاظ املراجعني يف العيادات اخلارجية يف �ساعات ال�سباح وامل�ساء حيث تنتقل الأزمة اإلى ق�سم الطوارئ 61
والإ�سعاف ما يت�سبب ب�سغط �سديد على الأطباء والعاملني يف امل�ست�سفى واملراجعني324.

للمر�سى 71 وماديا  وج�سديا  نف�سيا  اأرقا  ي�سكل  بات  الذي  الأمر  امل�ست�سفيات  من  العديد  يف  املواعيد  اأمد  طول   
وذويهم.

 التاأخر باملواعيد او اجراء الفحو�سات املخربية ونق�س املعدات الالزمة لفحو�سات املر�سى.81

لوجود 91 امل�ست�سفى  افتقار  نتيجة  املر�سية  احلالت  مع  للتعامل  وا�سحة  اآلية  لوجود  امل�ست�سفيات  بع�س  افتقار   
ملفات طبية خا�سة باملر�سى325.

لكل 101 تفتقر  فاإنها  الأخرى  الأق�سام  بع�س  توفرت يف  واإن  لغرفة عزل،  امل�ست�سفيات  الأق�سام يف  بع�س  افتقار   
مقومات العزل.

 عدم توفر عمال نظافة موؤهلني ومدربني على عملية التنظيف والتطهري داخل امل�ست�سفيات.111

 التفاوت يف م�ستوى جودة اخلدمات بني امل�ست�سفيات.121

 افتقار بع�س املرافق والأق�سام يف امل�ست�سفيات الى النظافة الالزمة.131

اأق�سام 141 يف  الأ�سرة  عدد  ونق�س  الطبية  الكوادر  نق�س  ب�سبب  الطبية  الكوادر  على  العتداء  حوادث  تفاقم   
.)ICU( الإ�سعاف والطوارئ والعناية احلثيثة

 تزايد اأعداد املراجعني واملر�سى للم�ست�سفيات الأمر الذي يولد �سغطًا يفوق قدرة الأطباء على العمل ويحول 151

323 - خا�سة بامل�ست�سفيات الطرفية كم�ست�سفى المرية راية احلكومي،  م�ست�سفى اأبي عبيدة احلكومي،  م�ست�سفى معاذ بن جبل احلكومي،  م�ست�سفى الرمثا احلكومي، 

م�ست�سفى ال�سلط احلكومي.
324  - يف جميع امل�ست�سفيات مثال ذلك م�ست�سفى الزرقاء احلكومي.

325  - كم�ست�سفى اأبي عبيدة احلكومي،  م�ست�سفى معاذ بن جبل احلكومي.
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دون تقدمي الرعاية ال�سحية والعالجية للمر�سى.

 عدم توفر العديد من الأدوية فعلى �سبيل الذكر ل احل�سر اأدوية القلب و“الربو�ستاتا”  وقطرات �سغط العني، 161
والأ�سربين، ودواء املعدة )LANZOTEC(، بالإ�سافة اإلى نق�س امل�سادات احليوية اخلا�سة بالأطفال مثل: 
 )Luminal( واإبر اللومينال ،)Suprax( و�سوبراك�س ،)Zomax( وزوماك�س ،)Amoclan( الأموكالن
التي ت�ستخدم حلالت الت�سنج ما ي�سطرهم اإلى �سرائها من �سيدليات القطاع اخلا�س باأ�سعار مرتفعة خارج 

اللواء326. 

*التو�شيات:
املركز  يعيد  بلوغه،  ميكن  �سحي  م�ستوى  اأعلى  وتقدمي  حة،  ال�سّ يف  باحلق  الفعلّي  الّتمتع  من  املواطنني  ولتمكني 

التاأكيد على تو�سياته الواردة يف تقاريره ال�ّسابقة بالإ�سافة الى ما يلي: 

مرحلة  - يف  الأمرا�س  اكت�ساف  يف  لأهميتها  نظرًا  �ساملة  �سحية  مراكز  اإلى  والفرعية  الأولية  املراكز  حتويل 
مبكرة؛ وم�ساهمتها يف تخفيف ال�سغط عن امل�ست�سفيات. 

املتكامل.  - النف�سيني  للمر�سى  النف�سي الجتماعي  البيولوجي  النهج  اإلى  البيولوجي  النهج  التحول من  اعتماد 
والجتاه نحو اإن�ساء وحدات اإدخال عيادات جمتمعية لل�سحة النف�سية يف امل�ست�سفيات واملراكز ال�سحية.

اتخاد الإجراءات الرادعة للحد من ظاهرة العتداء على الكوادر والأجهزة الطبية.   -
واملوؤ�س�سـة  - ال�سـحة  وزارة  قبـل  مـن  الفعالـة  والرقابـة  التفتـي�س  عمليـات  علـى  الرتكيـز  فـي  ال�سـتمرار  اأهمية 

العامة للغذاء والدواء ل�سمان تقيد جميع املوؤ�س�سات وامل�سانع الغذائيـة واملطـاعم املنت�سـرة فـي اأنحاء اململكة 
كافة ب�سروط ال�سحة وال�سالمة العامة. 

اتخاذ اإجراءات من �ساأنها تخفي�س الفاتورة العالجية على املواطنني. -
اتخاذ اجراءات و�سيا�سات اأكرث جناعة لفح�س الوافدين للتاأكد من خلوهم من الأمرا�س بالإ�سافة اإلى تنفيذ  -

حمالت التثقيف ال�سحي الالزمة.
العمل على حت�سني نوعية اخلدمات ال�سحية وجودتها وفقا للمعايري الدولية، والبنية التحتية للم�ست�سفيات،  -

الطبية،  واملعدات  والأجهزة  الب�سرية،  )املوارد  مثل  جغرافيا  ال�سحية  اخلدمات  توزيع  يف  العدالة  وتوخي 
واخلربات(. 

ويرى املركز �سرورة اخذ جلان العطاءات العامة بتو�سيات ومالحظات اأق�سام التغذية بامل�ست�سفيات عند اختيار  -

326  - اأغلب امل�ست�سفيات احلكومية واملراكز ال�سحية ال�ساملة مثال ذلك م�ست�سفى الأمرية اإميان احلكومي .
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نوعية املواد امل�ستخدمة بالطهي وتنوعها. وزيادة عدد اخ�سائيي التغذية العاملني يف امل�ست�سفيات وذلك لغايات 
للمر�سى  الغذائية  لتقييم احلالة  بامل�ست�سفى  الأق�سام  تنفيذ جولت ملختلف  بدورهم يف  القيام  متكينهم من 

مبرافقة الكادر الطبي املعني يف كل ق�سم327.
�سرورة اإيجاد اآليات من قبل الوزارة ت�ساهم يف حتفيز الأطباء لالإقبال على العمل يف م�ست�سفيات وزارة ال�سحة  -

واملركز ال�سحية نظرًا لنق�س العجز الكبري فيها.
يف �سوء الزيارات الر�سدّية التي نّفذها فريق املركز الوطنّي حلقوق الإن�سان وتزويد دولة رئي�س الوزراء بتقارير  -

حة اإنفاذ الّتو�سيات الواردة بتلك التـقارير والتي اأورد  لة، ياأمل املركز من احلكومة ممثلًة بوزارة ال�سّ مف�سّ
املركز جزءا منها يف تقاريره ال�سنوية.

327 - ح�سب ما اأفاد به مهند�سو التغذية يف م�ست�سفى ال�سلط احلكومي.
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6 - احلّق يف بيئة �شليمة

بالرغم من اأّن الد�ستور الأردين خال من الن�س على احلق يف بيئة �سليمة، اإل اأّن التفاقيات الدولية التي �سادق 
عليها الأردن كفلت هذا احلق328، كما ويعترب الأردن م�ساركًا رئي�سًا للمجتمع الدويل يف اجلهود الرامية حلماية 
البيئة واملوارد الطبيعية، عرب جميع التفاقيات الدولية التي مّت اإقرارها من خالل هيئة الأمم املتحدة ومنظومة 
الإدارة البيئية الدولية، خا�سة املنبثقة عن موؤمتر قمة الأر�س عام 1992م وما تبعه من موؤمترات واتفاقيات، ومن 
املهم مواءمة هذه التفاقيات عرب حتويل م�سامينها اأو مبادئها اإلى ن�سو�س قانونية وطنية، واإجراء التعديالت على 
الت�سريعات الوطنية لتن�سجم مع هذه املعاهدات والتفاقيات الدولية. وهذا ما جرى فعاًل يف الأردن من خالل اإقرار 
قانون حماية البيئة رقم 6 ل�سنة 2017م بالإ�سافة اإلى الأنظمة والتعليمات التابعة له، والذي ت�سمن الكثري من 

الأحكام القانونية التي واءمت ما بني الت�سريع الدويل والوطني يف جمال حماية البيئة.

�شهد عام 2019م  اإقرار احلكومة الأردنية جلملة من الت�شريعات البيئية من اأهمها:

 �سدور نظام معدل لنظام �سندوق حماية البيئة رقم )144( ل�سنة 2019م329، ويعمل ال�سندوق على دعم اأي 11
ن�ساط ي�ساهم يف حماية البيئة واملحافظة عليها وفقًا للممار�سات البيئية الف�سلى، وت�سجيع املبادرات التنموية 

الهادفة الى ال�ستخدام الأمثل لعنا�سر البيئة وللموارد الطبيعية مبا ي�ساهم يف حتقيق التنمية امل�ستدامة.  

 �سدور نظام تغري املناخ رقم )79( ل�سنة 2019م330، الذي اأناط بوزارة البيئة بالتن�سيق مع اجلهات ذات العالقة 21
املهام التالية:  العمل كنقطة ات�سال وطنية لتفاقية الأمم املتحدة الإطارية ب�ساأن تغري املناخ والربوتوكولت 
ال�سلبية  اآثارها  املناخية واحلد من  التغريات  للتكيف مع  بال�سيا�سات  املقرتحات اخلا�سة  بها. وعمل  امللحقة 
والتخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة، وتقدميها اإلى اللجنة، لعتمادها ورفعها الى جمل�س الوزراء لإقرارها 

بهدف ت�سمينها يف ال�سيا�سات القطاعية للجهات ذات العالقة. 

تولد 31 انخفا�س  �سمان  �سرورة  ت�سمنت  والتي  2019م331،  ل�سنة  وتداولها  اخلطرة  النفايات  اإدارة  تعليمات   
وتخفي�س  اخلام،  املواد  ا�ستهالك  وتر�سيد  اخلطرة  للنفاية  العر�سية  الن�سكابات  ومنع  اخلطرة  النفايات 

328 - من اأهم التفاقيات التي �سادق عليها الأردن ما يلي: اتفاقية بازل ب�ساأن التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخل�س منها عرب احلدود لعام 1992م، واتفاقية الأمم 

املتحدة ب�ساأن تغري املناخ لعام 1993م، واتفاقية احلفاظ على التنوع احليوي لعام 1994م، واتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الت�سحر لعام 1996، واتفاقية �ستوكهومل 
للملوثات الع�سوية الثابتة لعام 2004م ، ... اإلخ.     

329 - املن�سور على ال�سفحة 5571 من عدد اجلريدة الر�سمية رقم 5599 تاريخ 1 /10 /2019م .          

330 - املن�سور على ال�سفحة 2969 من عدد اجلريدة الر�سمية رقم 5573 تاريخ 16 /5 /2019م .          

331 - املن�سورة على ال�سفحة 6234 من عدد اجلريدة الر�سمية رقم 5605 تاريخ 31 /10 /2019م .          
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التاأثريات البيئية من خالل دورة احلياة للمنتج، من مرحلة ا�ستخال�س املواد اخلام، مرورا بال�ستخدام الأمثل 
لها اإلى مرحلة اإتالفها ب�سكل نهائي. 

اأو 41 عمان  واأمانة  البلديات  التزام  �سرورة  ت�سمنت  والتي   ، 2019م332  ل�سنة  ال�سلبة  النفايات  اإدارة  تعليمات 
اجلهات امل�سوؤولة عن جمع ونقل النفايات املنزلية ال�سلبة، وعدم ا�ستقبال النفايات امل�سنفة على اأنها نفايات 

خطرة يف مكبات النفايات ال�سلبة، واإعداد الدرا�سات لإغالق املكبات اإذا كانت تلوث البيئة.

تعليمات اإعداد خطة اإدارة نفايات البلدية ال�سلبة على م�ستوى الإقليم وامل�ستوى املحلي ل�سنة 2019م333، والذي 51
اأوجب على اجلهات ذات العالقة اإعداد م�سودة خطة ادارة نفايات البلدية ال�سلبة على م�ستوى الأقاليم وذلك 
بالتن�سيق مع الوزارات واملوؤ�س�سات ذات العالقة والبلديات واحلكام الإداريني يف املحافظات والأقاليم واجلمعية 

العلمية امللكية وممثلني عن القطاع اخلا�س واجلامعات واجلمعيات البيئية غري احلكومية.

العتداء على حممية فيفا :

اأرا�سي  /2019م، وجتريف قرابة )1600( دومن من   12/  20 بتاريخ  الطبيعية  فيفا  العتداء على حممية  مت 
اأثار جدًل وا�سعًا يف الإعالم وعلى مواقع التوا�سل  املحمية واإزالة قرابة )40( األف �سجرة منها334 ، الأمر الذي 
امتياز جديدة على  العربية، مبناطق  البوتا�س  �سركة  تو�سع  بيئيني حول  نا�سطني  اتهامات من  الجتماعي، و�سط 
يف  بيئية  تغيريات  باأي  عالقتها  حول  العربية  البوتا�س  �سركة  نفي  ليجيء  املحمية،  اأرا�سي  من  كبرية  م�ساحات 
اأ�سجار حرجية واإمنا �سجريات �سوكية كانت حتد من مدى  املحمية335، كما نفت اجلهات املخت�سة القيام باإزالة 
تاأهيل حممية فيفا  اإعادة  بالتعاون مع �سركائها على  اأنها �ستعمل  البيئة  اأكدت وزارة  واأخريًا  الروؤية واملراقبة336. 

حلماية النمطني النباتي املحلي والنباتي ال�ستوائي337.

332 - املن�سورة على ال�سفحة 6225 من عدد اجلريدة الر�سمية رقم 5605 تاريخ 31 /10 /2019م .          

333 - املن�سورة على ال�سفحة 6825 من عدد اجلريدة الر�سمية رقم 5611 تاريخ  1 /12 /2019م .          

334 - حممية فيفا هي حممية طبيعية مت اإن�ساوؤها بتاريخ 13 يوليو 2011، تقع جنوب غرب اململكة الأردنية الها�سمية حيث تبعد عن عمان 140 كم جنوبًا، ي�سكل الطرف 

الغربي للمحمية احلدود الدولية الفا�سلة ما بني اململكة الأردنية الها�سمية واإ�سرائيل. تبلغ م�ساحة املحمية 23.2 كم مربع.  وحتوي املحمية على منطي النبات امللحي 
ومنط النبات ال�ستوائي. كما ت�سم املنطقة �سبعة اأنواع مهددة مثل نبات الأراك، وت�سم اأنواعا حيوانية مهددة منها الو�سق وال�سبع، كما ي�سود املحمية اإقليم النفوذ 
ال�سوداين وهو نظام �سبه �سحراوي ميتاز بدرجات حرارة عالية حيث توافق التنوع احليوي مع هذا النظام واأ�سبح قادرًا على التكيف مع الظروف ال�سعبة للمنطقة. اإذ 
حتتوي املحمية ما ن�سبته 4 % من جمموع اأنواع النبات العام يف اململكة و8 % من التنوع احليواين يف اململكة.اأنظر: موقع اجلمعية العلمية حلماية الطبيعة على الرابط 

  https://www.rscn.org.jo- :الإلكرتوين الآتي
335 - زيارة وزارة البيئة بتاريخ  5 /1 /2020م .      

336 - جريدة الراأي، تاريخ  5 /1/ 2020.

337- املوقع الإلكرتوين لتلفزيون اململكة، تاريخ  12 /1 /2020م .
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توليد الطاقة الكهربائية من النفايات:

2019م بتح�سني الواقع البيئي �سرقي عمان، من خالل ا�ستثمار مكب الغباوي  اأمانة عمان الكربى عام  جنحت 
الذي يبعد )30( كم عن العا�سمة، وحتويله من بوؤرة بيئية �ساخنة اإلى م�سروع ريادي يقلل انبعاثات ثاين اأك�سيد 
الكربون بواقع )175( األف طن مكافئ من خالل حرق )19( مليون مرت مكعب من غاز امليثان �سنويًا. ومن �ساأن 
امل�سروع اأن يحقق وفرًا ماليًا على فاتورة الكهرباء لأمانة عمان بلغ )5.5( مليون دينار، من اأ�سل القيمة ال�سنوية 
النفايات  اإدارة  يف  املعنية  اجلهات  باقي  على  اأن  الإن�سان  حلقوق  الوطني  املركز  ويرى  مليون338.   )13( البالغة 
ال�سلبة يف حمافظات اململكة اأن حتذو حذو اأمانة عمان، وال�ستفادة من جتربتها يف هذا املجال، للحد من انبعاثات 

الغازات الدفيئة من جهة وحت�سني الواقع البيئي من جهة ثانية.

التنقيب عن النحا�س:

برزت م�سكلة التنقيب عن النحا�س يف عام 2019م، مع اأن فكرة امل�سروع بداأت منذ عام 2016م، حيث و�سل العمل 
يف امل�سروع اإلى ما يزيد على )60 %(، ل �سيما واأن من املقرر النتهاء منه يف �سهر اآب من عام 2020م339.

وبطبيعة احلال توؤدي عمليات التعدين اإلى م�ساكل قد ت�ستمر على مدى عقود، فتوؤثر على بيئة املكان والتنوع احليوي 
املياه  تلويث  ذلك  من  و�سحية.  بيئية  م�ساكل  اإلى  يوؤدي  بدوره  الذي  البيئي  بالتوازن  الإخالل  اإلى  يوؤدي  ما  فيها 
اجلوفية، والق�ساء على الغطاء النباتي وت�سويه الت�ساري�س واقتالع العديد من الأ�سجار وهروب اأعداد كبرية من 
احليوانات والطيور واحل�سرات من املنطقة340. ويرى املركز الوطني حلقوق الإن�سان �سرورة اأخذ تدابري احليطة 

واحلذر البيئي عند اإطالق م�ساريع التعدين ودرا�سة التقييم والأثر البيئي ملثل هذه امل�ساريع.

خط الغاز الطبيعي مع ا�شرائيل :

بتاريخ 24/ 1/ 2016م ن�سرت دائرة الأرا�سي وامل�ساحة اإعالنًا ل�ستمالك وا�ستئجار اأرا�ٍس لأغرا�س وزارة الطاقة 
الأردنية، متهيدًا لل�سروع مبد اأنبوب خط الغاز الطبيعي مع اإ�سرائيل341 . حيث مت ا�ستمالك )344 دومنًا و166 
مرتًا( ، وا�ستئجار )611 دومنًا و763 مرتًا( ، غالبيتها اأرا�ٍس زراعية، من بينها اأرا�سي قرية اأب�سر اأبو علي التابعة 

338 - جريدة الراأي، تاريخ 11 / 9 /2019م.

339 - جريدة الغد، تاريخ 3 / 12 /2019م.

340 - جريدة الراأي، تاريخ 5 / 8 /2019/12/2019م .

341 - مع العلم اأن �سركة الكهرباء الوطنية  عقدت يف 26 /9 /2016م، �سفقة مع �سركة »نوبل اإنرجي« الأمريكية، �ست�ستورد ال�سركة الأردنية مبوجبها الغاز الإ�سرائيلي ملدة 

15 �سنة، اعتبارًا من العام 2019م، وبكلفة اإجمالية لل�سفقة تبلغ 10 مليارات دولر.
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ملحافظة اإربد ال�سمالية. وميتد الأنبوب من نقطة التزويد على احلدود الأردنية، بالقرب من معرب ال�سيخ ح�سني، 
ولغاية نقطة الربط يف قرية اخلنا�سري التابعة ملحافظة املفرق �سمال �سرق اململكة، خمرتقًا )18( قرية وبلدة 
اأردنية ميتهن غالبية �سكانها الزراعة. ومنذ ذلك احلني ل زال مئات الأردنيني يف كافة اأنحاء الأردن يخرجون يف 
م�سريات راف�سة لهذه التفاقية. وما زال الكثري من املت�سررين من اأ�سحاب الأرا�سي يف بلدة اأب�سر اأبو علي بلواء 
الطيبة باإربد، يطالبون احلكومة ب�سرف تعوي�ساتهم املالية عن م�ساحات الأرا�سي التي جرى ا�ستمالكها قبل اأكرث 

من عام لتنفيذ خط الغاز الإ�سرائيلي. 

وكان للحفريات واأعمال اخلط اأثر �سلبي على البيئة من حيث تدمري البنية التحتية لل�سوارع والأرا�سي الزراعية، 
التي مير بها الأنبوب يف قرى حمافظة اإربد، تاركا خلفه انقا�سًا وحفرًا واأ�سجار زيتون وحم�سيات مقلوعة تقدر 
باملئات، دون وجود لوحات ار�سادية ت�سري اإلى خطورتها. بالإ�سافة اإلى تطاير الأتربة والغبار التي لوثت الهواء يف 

تلك املناطق.

الت�شحر:

ل زالت م�سكلة الت�سحر يف الأردن تلوح يف الأفق، اإذ بلغت ن�سبة امل�ساحة املت�سحرة عام 2019م حوايل )81 %( 
اإذ يوؤثر الت�سحر على التنوع البيولوجي، ما   ،  )% من امل�ساحة الكلية، وامل�ساحة املهددة بالت�سحر حوايل )16 
يوؤدي اإلى الإخالل بالتوازن البيئي الذي بدوره يوؤدي اإلى م�ساكل بيئية و�سحية. اإّن من اأهم الأ�سباب التي توؤدي اإلى 
تفاقم ظاهرة الت�سحر يف الأردن هو الزحف العمراين امل�ستمر على الأرا�سي الزراعية، حيث خ�سرنا يف العقود 
الثالثة املا�سية حوايل )25 %( من الأرا�سي ال�ساحلة للزراعة لغايات البناء والإ�سكان342 ، ويجدر بالذكر اأن 

الأردن وقع على التفاقية الدولية ملكافحة الت�سحر لعام 1996م .

م�شكلة املياه:

يعترب الأردن اإحدى الدول الأربع الأكرث فقرا مب�سادر املياه يف العامل، كما اأكدت اإح�سائيات وزارة املياه اأن ح�سة 
املواطن من املياه تقل�ست اإلى ما دون )100( مرت مكعب �سنويا، مقابل متو�سط نظريتها يف خمتلف دول العامل 
اأ�سبحت م�ستنزفة  12 حو�سا  اأ�سل  الأردن من  اأحوا�س مائية يف  واإن ع�سرة  �سنويًا.  بنحو )1000( مرت مكعب 
ا�ستنزافًا �سديدًا. وبالرغم اأن الأردن ل يعترب بلدًا م�سببًا للتغري املناخي، اإل اأنه �سيتاأثر بهذا التغري من حيث حدوث 

تراجع كبري يف م�سادر املياه ال�سطحية بن�سبة )30 %( وتراجع يف معدل هطول الأمطار343 .

  www.iucn.org- :342 - املهند�سة الزراعية اإميان بني ح�سن، الت�سحر يف الأردن، درا�سة من�سورة على النرتنت بتاريخ 11 /8/ 2019، على الرابط اللكرتوين الآتي

343 - وزارة املياه والري، لقاء ال�سيد اأمين فار�س، تاريخ 14 / 2 /2020م .
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احلرائق واأثرها على البيئة :

واأ�سجارا مثمرة  واأ�سجارا حرجية  التي طالت اأع�سابا جافة  2019م تزايدًا ملحوظًا يف عدد احلرائق  �سهد عام 
وحما�سيل زراعية يف اأغلب مناطق اململكة، اإذ بلغ عدد احلرائق التي حدثت يف عام 2019م )78( حريقًا مقارنًة 
بـ )26( حريقا لعام 2018م، وبلغت م�ساحات الغابات والأحراج التي تعر�ست للحرائق يف عام 2019م )5012( 
دومنًا مقارنًة بـ )336( دومنا لعام 2018م، يف حني بلغ عدد الأ�سجار املحروقة يف عام 2019م )2135( �سجرًة 
مقارنًة بـ )420( �سجرة لعام 2018م344. هذا عالوة على الرعي اجلائر والعتداء على الأ�سجار احلرجية لغايات 
بيعها والجتار بها. اإن من اأهم اأ�سباب التي توؤدي الى ا�ستعال النريان يف الغابات رمي اأعقاب ال�سجائر وافتعال 

احلرائق لغايات التحطيب وعدم الوعي والإهمال من قبل املواطنني باإ�سعال النريان داخل مواقع ال�سطياف.  

ويرى املركز الوطني �سرورة تكثيف احلمالت التطوعية والتوعوية للحد من هذه الظاهرة والتقليل من احلرائق يف 
ف�سل ال�سيف من خالل تكثيف الرقابة على مواقع ال�سطياف والتوعية مبخاطر اإ�سعال النريان داخل الغابات، 
كذلك �سرورة تكثيف اجلهود لإزالة الأع�ساب من ال�سوارع وال�ساحات العامة، لتاليف وقوع احلرائق حماية للرثوة 

النباتية واحلرجية.

اأهداف التنمية امل�شتدامة :

�سكلت ال�سيا�سات البيئية العاملية مرجعًا مهمًا لعملية التخطيط ال�سرتاتيجي لدى وزارة البيئة الأردنية وبالأخ�س 
اأهداف التنمية امل�ستدامة 2030 345 :

• الهدف 13: العمل املناخي: اتخاذ اجراءات عاجلة للت�شدي للتغري املناخي واآثاره.	

عملت وزارة البيئة على: 

اإعداد نظام مراقبة واعداد التقارير والتدقيق للغازات الدفيئة )MRVs( بالتعاون مع البنك الدويل، وهو  -
نظام الكرتوين لكل امل�ساريع واملوؤ�س�سات القائمة عليها يف اململكة، بحيث يتم و�سع ملخ�س لكل م�سروع على 

النظام. 
النتهاء من تنفيذ م�سروع الدعم املوؤ�س�سي مللوثات املناخ ق�سرية الجل والذي اأدى الى اتخاذ الجراءات للحد  -

من ملوثات املناخ ق�سريه الجل، وهذه امللوثات كالكربون الأ�سود وامليثان، حيث مت عمل م�ساريع حدت من هذه 
امللوثات وهناك م�ساريع م�ستقبلية لذات الغاية تنتظر التمويل. 

344  - وزارة الزراعة، لقاء ال�سيدة عايدة امل�سري، �سابط ارتباط املركز الوطني حلقوق الإن�سان، تاريخ  15 /6/ 2020م .

345 - وزارة البيئة الأردنية، لقاء ال�سيدة مها املعايطة/ م�سوؤولة ملف التنمية امل�ستدامة/تاريخ  17 /2/ 2020م .
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تنفيذ م�سروع امل�سخات ال�سم�سية بتمويل من الحتاد الأوروبي، حيث مت تركيب )320( م�سخة تعمل بالطاقة  -
ال�سم�سية يف منطقة وادي الأردن واملناطق املرتفعة )الأزرق واملفرق(.

• ا�شتخدامها على نحو 	 الإيكولوجية وترميمها وتعزيز  النظم  الرب: حماية  15: احلياة يف  الهدف 

م�شتدام، واإدارة الغابات ب�شورة م�شتدامة ومكافحة الت�شحر ووقف تدهور الأرا�شي وعك�س م�شاره 

ووقف فقدان التنوع البيولوجي.

 وقد عملت وزارة البيئة على: 
برنامج مراقبة امللوثات الغازية يف منطقة الها�سمية/ حمافظة الزرقاء ويف املناطق ال�سناعية القريبة من  -

املناطق ال�سكنية. وهو عبارة عن نظام الكرتوين قائم على املراقبة اللحظية لقيا�س نوعية الهواء. 
نظام الر�سد الإلكرتوين ملراقبة نوعية الهواء املحيط واملخترب املتنقل ملراقبة نوعية الهواء املحيط، وهو نظام  -

ومراقبتها  على  ويعمل  والربومني  والبوتا�س  الإ�سمنت  كم�سانع  اململكة  يف  م�سانع  عدة  بني  يربط  الكرتوين 
الكرتونيًا.

الّنفايات واإدارتها:

يوجد حاليًا يف الأردن )23( مكبًا للنفايات، منها مكب للنفايات اخلطرة يف منطقة �سواقة، ومع اأن هناك حت�سنًا 
يف جمال جمع النفايات ال�سلبة، اإذ بلغت ن�سبة جمعها حوايل )80 %( يف املتو�سط، اإل اأن اإدارة النفايات ما تزال 
تفتقر لالإجراءات البيئية ال�سليمة. وتنتج اململكة �سنويًا حوايل )2.5( مليون طن من النفايات ال�سلبة و)45( األف 
طن من النفايات ال�سناعية اخلطرة، التي يعاد تدوير جزء كبري منها مثل )الزيوت املعدنية امل�ستهلكة، بطاريات 
الر�سا�س احلام�سية امل�ستهلكة(، حيث ينقل اإلى مركز معاجلة النفايات اخلطرة/ �سواقة ما يعادل )2000( طن 
�سنويا، ويتولد ما يعادل )2400( طن من النفايات الطبية، وت�سكل ن�سبة النفايات الع�سوية حوايل )50 %( من 

حجم النفايات الكلية و)35 %( من املواد البال�ستيكية املعدة للتغليف والقابلة لإعادة التدوير346 . 

من ناحية اأخرى تعمل وزارة الدارة املحلية بالتن�سيق مع وزارة البيئة على و�سع ا�سرتاتيجية متكاملة لإدارة النفايات 
ال�سلبة يف اململكة، والتي تت�سمن جمموعة من اخلطط والربامج منها اخلطة الوطنية لإدارة النفايات التي ت�سمل 
جمموعة من الن�سطة يف جمال ادارة النفايات بكافة انواعها، كما تعنى بو�سع برامج للتقليل من الإلقاء الع�سوائي 
للنفايات وو�سع الت�سريعات الالزمة لذلك وتفعيل تطبيقها، ا�سافة الى مقرتحات مل�ساريع اعادة التدوير والفرز من 

امل�سدر مبا يتوافق مع هرمية ادارة النفايات وو�سع خطة للتوعية يف هذا املجال.

346 - وزارة البيئة الأردنية/ ال�سيد حممد الآغا/ �سابط ارتباط املركز الوطني حلقوق الإن�سان.
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النفايات يف  2019م ا�ستمرار ظاهرة حرق  باملقابل من ذلك فقد ر�سد املركز الوطني حلقوق الإن�سان يف عام 
اأماكنها وعدم التخل�س منها واإر�سالها اإلى مكب النفايات خالفًا لتعليمات اإدارة النفايات ال�سلبة ل�سنة 2019م، 
�سواًء يف املناطق احلرفية اأو يف بع�س التجمعات ال�سكنية يف املدن والقرى، الأمر الذي ي�سبب تلوثا حادا يف الهواء347.

الرقابة والتفتي�س: 

الزراعة،  ووزارة  ال�سحة،  ووزارة  البيئة،  حلماية  امللكية  والإدارة  البيئة،  بوزارة  ممثلة  الرقابّية  الهيئات  تعمل 
اخلا�سة،  العقبة  اإقليم  و�ُسلطة  الكربى،  عمان  واأمانة  البلدية،  ال�سوؤون  ووزارة  والدواء،  للغذاء  العامة  واملوؤ�س�سة 
و�ُسلطة امل�سادر الطبيعية، و�ُسلطة املياه، واحلركة البيئية الوطنية، على مراقبة الو�سع البيئي يف اململكة من خالل 
تطبيق القوانني والأنظمة والتعليمات اخلا�سة بحماية البيئة على املوؤ�س�سات، التي قد توؤثر ن�ساطاتها على البيئة، 

ومن اأهم و�سائل الرقابة التي متار�سها ما ياأتي:

الرتاخي�س  -

ا بيئيًا، باملقارنة مَع )1608(  �سهد عام 2019م قيام جلنة الرتخي�س املركزّية باملوافقة على )2025( ترخي�سً
ترخي�س يف عام 2018م، ويف املقابل رف�ست اللجنة )471( طلًبا لرتخي�س م�ساريع �سناعّية وزراعّية وحرفّية 
وم�ستودعات، باملقارنة مَع )404( طلبات لرتخي�س م�ساريع �سناعّية وزراعّية وحرفّية يف عام 2018م ؛ ملخالفتها 

ح يف اجلدول رقم )7(. ال�سروط البيئّية لرتخي�ض امل�ساريع ال�ستثمارّية. كما هو مو�سّ

اجلدول رقم )7(

الرتاخي�س البيئّية واأعدادها

عام 2019معام 2018منتيجة طلبات الرتخي�س

16082025موافقة

404471عدم موافقة

20122498املجموع

347 - زيارة ر�سدية من قبل فريق املركز الوطني حلقوق الإن�سان للمنطقة ال�سناعية يف بيادر وادي ال�سري وال�سواحي املجاوزة بتاريخ  12 /9 /2019م.
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املخالفات البيئية: -

مت عام 2019م �سبط )1153( خمالفة بيئية، وو�سع نقاط تفتي�ض ثابتة على املداخل اخلم�سة لالأغوار ملنع دخول 
ال�سماد الع�سوي غري املعالج )الزبل( و�سبط حوايل )20( األف طن �سماد، و�سبط )149( مركبة حمملة بال�سماد 
الع�سوي غري املعالج مت حتويلها الى النائب العام، و�سبط )5500( كغم من الأكيا�س البال�ستيكية املخالفة لنظام 

تنظيم اأكيا�س الت�سوق البال�ستيكية القابلة للتحلل رقم )45( ل�سنة 2017 وتعديالته.

 ال�شكاوى والإغالقات: -

�سهد عام 2019م، الك�سف على )3356( من�ساأة تنموية يف اململكة، والتعامل مع )623( �سكوى بيئية، واإغالق 
)112( منها باملقارنة مع اإغالق )64( من�ساأة يف عام 2018م، كما هو مبنّي يف اجلدول رقم )8(.

جدول رقم )8(

عدد ال�شكوى والإغالقات

2019م2018مالإجراء

533623ال�سكاوى

64112اإغالق

 الق�شايا:  -

�سهد عام 2019م حتويل )300( من�ساأة خمالفة لأحكام قانون حماية البيئة اجلديد رقم )6( ل�سنة 2017م، اإلى 
النائب العام لإجراء املقت�سى القانوين، وحتويلها اإلى املحاكم املخت�سة باملقارنة مع حتويل )533( من�ساآت يف عام 

2018م، كما هو مبني يف اجلدول رقم )9(.

جدول رقم )9(

عدد الق�شايا

عام 2019م2018الإجراء

533300القضايا
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 التتبع الإلكرتوين لل�شهاريج: -

�سهد عام 2019م تنفيذ م�سروع نظام التتبع اللكرتوين للمركبات الناقلة للمياه العادمة والزيوت املعدنية العادمة 
والنفايات اخلطرة من خالل:

• تركيب اأجهزة التتبع على �سهاريج نقل املياه العادمة، حيث بلغ عدد ال�سهاريج التي مت تركيب اجهزة تتبع 	
عليها ومتابعتها على النظام منذ بداية امل�سروع وحتى نهاية العام 2019م )512( �سهريجا. 

• النظام وكيفية �سبط 	 ا�ستخدام  البيئية على  ال�سرطة  املحافظات وكوادر  البيئة يف  تدريب موظفي مديريات 
املخالفات بالتن�سيق مع وزارة النقل.

• مت توحيد اللون الربتقايل لل�سهاريج التي تنقل كل من املياه العادمة ال�سناعية، املياه العادمة املنزلية، مياه 	
الكمخة، ومياه الزيبار.

اأثر جائحة كورونا على البيئة :

البيئة واملناخ، منها  اآثار عديدة على  اإلى  2020م  2019م-  الناجم عن جائحة كورونا  العاملي  اأدى ال�سطراب 
انخفا�س م�ستوى تلوث الهواء يف العديد من املناطق، وذلك ب�سبب النخفا�س احلاد وبن�سبة 25 % من انبعاثات 
الكربون وثاين اأوك�سيد النيرتوجني، والتي قدر العلماء اأنها رمبا اأنقذت ما ل يقل عن )77000( كائن حي على 

مدى �سهرين348 .

وعلى الرغم من ذلك، فاإن التف�سي يف الوباء عرقل جهودا دبلوما�سية بيئية، مبا يف ذلك الت�سبب يف تاأجيل موؤمتر 
الأمم املتحدة للتغري املناخي لعام 2020م اإلى عام 2021م349. 

و�سنعمل على تناول اأثر جائحة كورونا على البيئة ب�سكل مو�سع يف تقريرنا لعام 2020م.

      .  https://news.un.org :348 - موقع اأخبار الأمم املتحدة، على الرابط الإلكرتوين الآتي

.  .https://www.un.org- :349 - ال�سفحة الر�سمية لالأمم املتحدة، على الرابط الإلكرتوين الآتي
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*الّتو�شيات:   

يف �سوء ما �سبق، فاإّن املركز الوطني يوؤكد التو�سيات الواردة يف تقاريره ال�سابقة، كما يو�سي باتخاذ جملة من 
الإجراءات من �ساأنها توفري احلماية للحق يف بيئة �سليمة، من اأهمها: - 

ناع ال�سيا�سات يف القطاعات، التي توؤثر يف البيئة ب�سورة مبا�سرة وغري مبا�سرة. - التن�سيق امل�ستمر بني �سُ

تعزيز دور وزارة البيئة كجهة اإ�سرافية رقابية تن�سيقية م�سوؤولة عن ر�سم ال�سيا�سة العاّمة حلماية البيئة، ورفدها  -
بالكوادر الكافية لتعزيز دورها الرقاّبي وتنفيذ القانون.

الكربى،  - عمان  اأمانة  حذو  حتذو  اأن  اململكة  حمافظات  يف  ال�سلبة  النفايات  اإدارة  يف  املعنية  اجلهات  على 
بال�ستفادة من جتربتها يف ا�ستخراج الطاقة الكهربائية من النفايات، لتحقق عوائد مالية من جهة واحلد من 

انبعاثات الغازات الدفيئة وحت�سني الواقع البيئي من جهة ثانية.

�سرورة تكثيف احلمالت التطوعية والتوعوية للحد من ظاهرة احلرائق يف ف�سل ال�سيف من خالل تكثيف  -
الرقابة على مواقع ال�سطياف والتوعية مبخاطر اإ�سعال النريان داخل الغابات.

اأخذ الأبعاد الجتماعية والقت�سادية والبيئية ب�سكل متكامل عند ر�سم ال�سيا�سات البيئّية. -
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7 - احلقوق الثقافّية

كفل الد�ستور الأردين لعام 1952م وتعديالته حرية الإبداع الثقايف وحرية البحث العلمي350، كما كفلت العديد من 
ال�سكوك الدولية حلقوق الإن�سان الثقافية351 ، التي ت�سمل حق امل�ساركة يف احلياة الثقافية اأو الإ�سهام فيها وحماية 
امللكية الفكرية واحلق يف التمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته، وحرية البحث العلمي والن�ساط الإبداعي، وقد 

وقع الأردن على العديد من التفاقيات يف جمال حماية احلقوق الثقافية352 .

ال�شيا�شات واملمار�شات:

�سهد عام 2019م، اختيار مدن الثقافة الأردنية، حيث اأعلنت وزارة الثقافة عن اختيار )3( األوية جديدة من )3( 
اإقليم الو�سط، ولواء  اإقليم ال�سمال، ولواء ذيبان من  الثقافة الأردنية، وهي لواء كفرجنة من  اأقاليم لتكون مدن 
اأن �سكل الوزير جلنة من رئي�س و�ستة اأع�ساء من ذوي اخلربة والخت�سا�س من  اإقليم اجلنوب بعد  ب�سريا من 
داخل وزارة الثقافة وخارجها حتت ا�سم جلنة الختيار، لتتولى النظر يف الرت�سيحات التي وردت اإلى الوزارة لختيار 
مدن الثقافة الأردنية لعام 2019م، وذلك بال�ستناد اإلى )تعليمات املهرجانات الثقافية/ مدن الثقافة الأردنية( 
ال�سادرة مبوجب الفقرتني )د، ن( من املادة )4( من قانون رعاية الثقافة رقم 36 ل�سنة 2006 وتعديالته، حيث 

تن�س املادة )4( من هذه التعليمات على الأ�س�س املعتمدة لختيار املدن الثقافية353. 

اأو النظام العام  اأن: »تكفل الدولة حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقايف والريا�سي مبا ل يخالف اأحكام القانون  2( منه على  350  - ن�ست املادة )15/ 

والآداب«.كما كفل قانون رعاية الثقافة وتعديالته رقم 36 ل�سنة 2006م هذا احلق.
351 - املادة )27( من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان، املادة )27( من العهد الدويل اخلا�س باحلقوق ال�سيا�سية واملدنية، املادة )15( من العهد الدويل اخلا�س باحلقوق 

ال�سيا�سية واملدنية، وما علقت عليه اللجنة املعنية باحلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية يف التعليق العام رقم )21( على نطاق هذا احلق وم�سمونه.      
352 -  اتفاقية حماية وتعزيز تنوع اأ�سكال التعبري الثقايف عام 2005م والتي �سادقت عليها الأردن بتاريخ 16 /2 /2007م، واتفاقية الرتاث الثقايف غري املادي لعام 2003م، 

والتفاقية العربية حلماية املاأثورات ال�سعبية لعام 2010م.
353 -  اأ- تعلن الوزارة عن البدء بتلقي الرت�سيح ملدن الثقافة الأردنية خالل �سهر ت�سرين الأول من العام الذي ي�سبق املدن.

ب-  تتلقى الوزارة الرت�سيحات من جمال�س الالمركزية يف املحافظات على اأن ير�سح كل جمل�س مدينة واحدة )لواء واحد( من املحافظة ويجوز لالأق�سية الواقعة يف 
املحافظات التي ل يوجد فيها األوية عدا األوية الق�سبات التقدم جمتمعة بطلب الرت�سح مل�سابقة مدينة الثقافة الأردنية.

جـ-  ي�سكل الوزير جلنة من رئي�س و�ستة اأع�ساء من ذوي اخلربة والخت�سا�س من داخل الوزارة وخارجها ت�سمى جلنة الختيار، تتولى النظر يف الرت�سيحات التي ترد 
اإلى الوزارة لختيار مدن الثقافة الأردنية للعام املحدد.

د-  تراعي جلنة الختيار )لغايات املفا�سلة( عند اختيارها مدن الثقافة الأردنية الأ�س�س الآتية:
توفر البنى التحتية يف املدن، توفر هيئات ثقافية/ موؤ�س�سات تعنى بالعمل الثقايف، الأثر الثقايف للمدينة واأبنائها على امل�ستوى الوطني، امل�ساريع الثقافية التي 

يت�سمنها امللف املقدم للرت�سيح.
هـ-  يف حال ت�ساوي الفر�س بني اأكرث من مدينة مر�سحة، جترى بينها القرعة.

و-  يعلن الوزير قرار جلنة الختيار باملدن التي جرى اختيارها لتكون مدن الثقافة الأردنية للعام املعني يف موعد اأق�ساه منت�سف �سهر كانون الثاين من كل عام.
ز-  يجوز للوزير عدم التقيد باملوعد املن�سو�س عليه يف البند )اأ، ح( من هذه املادة اإذا اقت�سى احلال ذلك.
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حتظى املدينة التي يتم اختيارها بجائزة مالية قَيمة م�سروطة باأن يتم ا�ستغاللها يف تنفيذ م�ساريع ثقافية تخدم 
�سالفة  الألوية(  مراكز  يف  الأردنية  الثقافة  مدن  )تعليمات  من   )6( املادة  اإليها  ت�سري  والتي  املحلي،  املجتمع 
كتابا   )35( 2019م  عام  خالل  الثقافة  وزارة  خ�س�ست  حيث  كتب،  طباعة  املثال  �سبيل  على  ومنها  الذكر354، 
2019م )األوية كفرجنة، ذيبان، ب�سريا(، كما قامت دائرة  من �سمن اإ�سداراتها ال�سنوية للمدن الثقافية لعام 
املكتبة الوطنية بتوزيع كتب ب�سكل جماين يف لواءي ذيبان وكفرجنة. ويتم متابعة مدى تنفيذ هذه امل�ساريع من قبل 

مديريات الثقافة التابعة للوزارة واملنت�سرة يف كافة املحافظات. 
2019م تاأثري التحدي الرئي�س الذي يواجه وزارة الثقافة والذي يعيقها عن ممار�سة دورها يف  وا�ستمر يف عام 
تنمية احلركة الثقافية يف الأردن واملتمثل بعدم كفاية املخ�س�سات املالية للوزارة لتنفيذ امل�ساريع الثقافية يف كافة 
الأمثلة  ومن  اأردين.  دينار  2019م )9.641.000(  لعام  الثقافة  وزارة  ميزانية  بلغت  اململكة، حيث  حمافظات 
على عدم كفاية املخ�س�سات املالية اأنه مت و�سع خطة للتو�سع يف اإن�ساء املراكز الثقافية التي تتبع للوزارة منذ عام 
2006م وبداأت الوزارة با�ستمالك الرا�سي لغايات اإن�ساء هذه املراكز فعليًا، ولكن مت اإيقاف تنفيذ هذه اخلطة 

ب�سبب عدم توفر املوارد املالية الالزمة.355 
كافة  مع  للتوا�سل  هاتف  خط  تخ�سي�س  عن  2019م  عام  الثقافة  وزارة  اأعلنت  الثقافية  احلركة  دعم  ولغايات 
مديريات الوزارة يف عّمان واملحافظات حيث اأ�سبح بالإمكان توجيه ال�ستف�سارات، والقرتاحات مبا�سرة، وا�ستالم 
الإعالنات، والرتويج للفعاليات، خللق حالة فاعلة من التوا�سل الدائم واملثمر بني الوزارة واملواطنني، وذلك حتقيقًا 
للتوا�سل الفّعال مع جمهور املهتمني بال�ساأن الثقايف والفني وكافة فئات املجتمع، وت�سهيال لعملية تقدمي اخلدمات356.
كما �سهد عام 2019م اإقامة العديد من الفعاليات الثقافية والفنية املحلية من قبل وزارة الثقافة ومديريات الثقافة 

التابعة لها يف املحافظات، وقد بلغ عددها حوايل )1662( فعالية ون�ساطًا، موزعة على النحو التايل357: 

354 - املادة )6(: الربامج: تت�سمن احتفاليات مدن الثقافة الأردنية الربامج الآتية :

اأ- اإقامة الفعاليات والأن�سطة الثقافية والفنية مع الرتكيز على الربامج التنويرية:
موؤمترات، ملتقيات،ندوات، حما�سرات، ور�سات عمل، مهرجانات، عرو�س فنية وم�سرحية، م�سابقات وطنية لالإبداع تقدم فيها جوائز، كرنفالت، فعاليات خا�سة 
بالأطفال، معار�س ثقافية وفنية متعددة )ت�سكيل، �سور، حرف تقليدية، تراثية، معار�س كتب.. الخ(، طباعة كتب، رحالت تتبع ح�ساري، تكرمي �سخ�سيات رائدة 
من اأهل املدينة، جمع الوثائق املتعلقة باملدينة واأر�سفتها، انتاج فيلم وثائقي عن املدينة، اإن�ساء �سرح تذكاري فني يف املدينة يحمل ا�سمها يف املنا�سبة، امل�ساهمة يف 

احلفاظ على الرتاث املعماري يف املدينة املختارة، توزيع دروع و�سهادات على الأفراد والقطاعات الرائدة واملتميزة.
ب- ميكن ا�ست�سافة فعاليات وطنية اأو عربية اأو اأجنبية �سمن برنامج احتفالت مدن الثقافة الأردنية.

جـ- للوزارة اإقامة وتنفيذ بع�س الفعاليات الثقافية بالتعاون والتن�سيق والت�سارك مع املوؤ�س�سات الر�سمية وموؤ�س�سات املجتمع املدين والفراد.
د- اإن�ساء اأو تاأهيل البنى التحتية للعمل الثقايف) امل�ساهمة يف بناء اأو ترميم اأو �سيانة مباٍن اأو جتهيز مرافق للعمل الثقايف( يف املدن الأردنية املختارة.

هـ- للجنة التنفيذية اإ�سافة فعاليات اأو برامج اأخرى لالحتفالية.
355 - وزارة الثقافة، لقاء خا�س مع الأ�ستاذ غ�سان طن�س، مدير مديرية الهيئات الثقافية بتاريخ 12 /6/ 2019م .

356 - وزارة الثقافة، املوقع اللكرتوين، تاريخ الدخول الى املوقع 8 /1/ 2020م .

357 - وفق املعلومات والح�سائيات الواردة من وزارة الثقافة، الأ�ستاذ اأ�سامة الك�سواين، مدير مكتب الأمني العام.
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كما �سهد عام 2019م تزايدًا يف عدد الهيئات الثقافية امل�سجلة لدى وزارة الثقافة والتي بلغ عددها حتى نهاية عام 
2019م )706( هيئة ثقافية مقارنة بــ )672( هيئة ثقافية مت ت�سجيلها حتى نهاية عام 2018م، ويبني اجلدول 

التايل اإح�سائية بعدد الهيئات امل�سجلة لدى وزارة الثقافة حتى نهاية عام 2019م358:-

وخالل الزيارات التي نفذها فريق املركز اإلى عدد من املراكز الثقافية ومديريات الثقافة يف حمافظتي الزرقاء 
واإربد �سجل الفريق عددا من التحديات التي تعيق عمل القطاع الثقايف وهي:

 وجود الكثري من بوؤر الفقر يف حمافظتي اإربد والزرقاء .11

 وجود حوا�سن للعنف والتطرف يف حمافظة الزرقاء.   21

 معظم التعيينات التي تتم يف مديريات الثقافة وخا�سة مديرية ثقافة الزرقاء ل يتنا�سب تخ�س�سها مع 31
الوظائف ال�ساغرة مثل:  امل�سرح، الدراما، الإخراج ...الخ .359

اإربد 41 حمافظات  وخا�سة  املحافظات  يف  فاعلة  هيئات  وجود  رغم  الالزمة،  املالية  املخ�س�سات  �سعف   
والزرقاء، وتوفر البنى التحتية التي تخدم املبدع الردين .

 عدم وجود املدربني املخت�سني بالتدريب على املهارات املو�سيقية وخا�سة يف مركز اإربد الثقايف.51

 عدم توفر الآلت املو�سيقية يف مركز اإربد الثقايف.61

 وجود م�ساكل يف بناء امل�سرح الرئي�س ملركز اإربد الثقايف واحلاجة ل�سيانته ب�سكل عاجل علمًا باأنه متوقف 71
عن العمل منذ عام360.

اجلامعة  يف  ال�سرتاتيجية  الدرا�سات  مركز  مع  تعاون  اتفاقية  الثقافة  وزارة  وقعت  /2019م   12/  29 وبتاريخ 
الأردنية لتنفيذ درا�سة م�سحية حول الأولويات الثقافية الوطنية لالأعوام 2020م- 2024م . ومن املقرر ان ينفذ 
املركز الدرا�سة التي حتمل عنوان: “اجتاهات املثقفني الأردنيني وقادة الراأي نحو الأولويات الثقافية الوطنية” من 
خالل عينة م�ستهدفة موزعة على فئات جمتمع املثقفني وقادة الراأي يف الأردن، حيث ان الوزارة تعمل على بناء 
الإطار الوطني ال�سرتاتيجي للقطاع الثقايف يف الأردن، م�ستندة على جمموعة من الأدوات التي ميكن اأن ت�سهم يف 

حتديد الأولويات، كاحلوار الوطني مع خمتلف املثقفني يف خمتلف حمافظات اململكة361.

358 - وفق املعلومات والح�سائيات الواردة من وزارة الثقافة، الأ�ستاذ اأ�سامة الك�سواين، مدير مكتب الأمني العام.

359 - مديرية ثقافة الزرقاء، لقاء خا�س مع الأ�ستاذ و�سفي البطاينة، مدير مديرية ثقافة الزرقاء بتاريخ 19 /6/ 2019م.

360 - مديرية ثقافة اإربد، لقاء خا�س مع الدكتور �سلطان الزغول، مدير مديرية ثقافة اإربد بتاريخ 24 /6 /2019م.

361 - وزارة الثقافة، املوقع اللكرتوين، تاريخ الدخول الى املوقع 31 /12 /2019م .  



210211

حق امل�شاركة يف احلياة الثقافية اأو الإ�شهام فيها :

اأوًل: الرتاث الثقايف املادي362 :

 �سهد عام 2019م �سدور نظام معدل لنظام هيئة تن�سيط ال�سياحة رقم )69( ل�سنة 2019م. كما �سهد �سدور 
تعليمات اأ�س�ض و�سروط تنظيم رحالت �سياحة املغامرات ل�سنة 2019م.       

اململكة،  اإلى  القادمني  ال�سياح  عدد  لإجمايل  ملحوظًا  ارتفاعًا  2019م  لعام  ال�سياحي  القطاع  موؤ�سرات  وتظهر 
حيث بلغ عدد �سياح املبيت خالل عام 2019م )4.488.407( �سائحًا بزيادة ن�سبتها )8.1 %( مقارنة مع عام 
اإلى اململكة  2018م الذي بلغ فيه عدد �سياح املبيت )4.150.173( �سائحًا.  بينما بلغ عدد زوار اليوم الواحد 

2018م الذي بلغ فيه عدد زوار  %( مقارنة مع عام   13.0 2019م )872.180( زائرًا بزيادة ن�سبتها )  عام 
اليوم الواحد اإلى اململكة )771.996( زائرًا363.  كما ت�سري الح�سائيات ال�سادرة عن البنك املركزي الأردين 
اإلى الرتفاع يف اإجمايل الدخل ال�سياحي خالل عام 2019م والذي بلغ )4108.2( مليون دينار بزيادة ن�سبتها 

)10.2 %( مقارنة مع عام 2018م حيث بلغ اإجمايل الدخل ال�سياحي )3726.6( مليون دينارًا.

�سهد عام 2019 افتتاح عدد من املتاحف وحتديث بع�سها الآخر، بال�سافة الى عدد من الكت�سافات الثرية خالل 
العام والتي ميكن اجمال اأهمها مبايلي364:

افتتاح متحف اآثار قلعة الكرك بتاريخ 23 /3 /2019م، والذي مت نقله من موقعه القدمي وتخ�سي�س مكان  -
خا�س به للحفاظ على اأهم مقتنياته ويعترب هذا املتحف من اأهم املتاحف حيث اأ�سبح املتحف رقم )14( على 
م�ستوى اململكة والذي يخت�س بالقطع الأثرية، ومت تاأهيل هذا املبنى والعمل على اإن�ساء خزائن وو�سائل عر�س 
حديثه فيه، ولوحات تف�سريية، واأحدث ما تقدمه املتاحف املعا�سرة من اآلية لعر�س املعلومات عن موجوداتها 

با�ستخدام اللوحات اللكرتونية.
اكت�ساف نفق مائي جديد يف اأم قي�س بتاريخ 14 /4 /2019م، حيث �سيقدم هذا الكت�ساف معلومات اأثرية  -

ومعمارية وتاريخية جديدة تف�سر النظام املائي املعقد يف الع�سرين الهللن�ستي والروماين، كما �سيتم تف�سري 
هذا النفق ومعرفة عالقته بباقي الأنفاق التي مت الك�سف عنها يف مدينة ام قي�س الأثرية �سابقا ومقارنة ذلك 

بالأنفاق املوجودة يف مدن الديكابول�س الخرى. 

362 - يت�سمن الرتاث الثقايف املادي املواقع والهياكل واملخلفات ذات القيمة الأثرية التاريخية اأو الدينية اأو الثقافية اأو اجلمالية، الذي يقع ب�سورة مبا�سرة �سمن اإ�سراف 

وزارة ال�سياحة ودائرة الآثار العاّمة.    
363 - وزارة ال�سياحة والآثار ، لقاء خا�س مع الأ�ستاذ عطا اهلل الرحامنة بتاريخ 12 /2/ 2020م.

364 - �سفحة الفي�س بوك لدائرة الآثار العامة.
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افتتاح مركز زوار موقع ام اجلمال الأثري بتاريخ 15 /6 /2019م وذلك لإن�ساء اإطار حلماية اآثار مدينة اأم  -
اجلمال القدمية كحافز للتنمية القت�سادية. حيث يقدم املركز خدمات مهمة للزوار كال�سيافة وال�سرح عن 

الآثار واأهمية مدينة اأم اجلمال القدمية بالإ�سافة اإلى دورات مياه.
اعتماد جلنة الرتاث يف العامل الإ�سالمي واملنبثقة عن املنظمة الإ�سالمية للرتبية والعلوم والثقافة )الإي�سي�سكو(  -

�ستح�سل  /2019م، حيث   7/  16 بتاريخ  الإ�سالمي  العامل  للرتاث يف  النهائية  القائمة  قلعة عجلون �سمن 
القلعة على اأهمية كبرية من خالل التعريف بها والرتويج ال�سياحي والإعالمي لها وربطها باملعامل ال�سياحية 
العاملية، وكذلك ال�ستفادة من اأي دعم يخ�س امل�ساريع الرتاثية، ومنحها الأولوية يف عمليات الرتميم وال�سون 

واحلماية365.
افتتاح متحف احلياة ال�سعبية يف املدرج الروماين بتاريخ 25 /11/ 2019م، والذي له دور هام يف اإبراز ثقافة  -

وتاريخ واآثار وتقاليد املجتمع الأردين، وقد اأعيد تاأهيله وترميمه و�سيانته بعد مداهمة �سيول الأمطار له عامي 
2016م و2019م من خالل كوادر دائرة الآثار العامة. 

وخالل عام 2019م مت �سبط )16507( قطعة ما بني اأثرية وغري اأثرية، فيما تعامل ق�سم مكافحة التهريب يف 
دائرة الآثار العامة واملديريات التابعة له يف املحافظات مع )125( ق�سية366.

ويف اإطار حماية الرتاث احل�ساري الأردين من التهريب مت توقيع مذكرة تفاهم بني حكومة اململكة الأردنية الها�سمية 
وحكومة الوليات املتحدة الأمريكية بتاريخ 16 /12 /2019م تهدف اإلى تقييد ا�سترياد القطع الأثرية الأردنية اإلى 
الوليات املتحدة الأمريكية والتي ت�سمل امل�سكوكات واملخطوطات والأحجار واملعادن وال�سراميك والزجاج ولوحات 
الف�سيف�ساء والعظام، وال�سدف والبقايا الب�سرية واحليوانية والنباتية والتي يرتاوح تاريخها من حوايل 1.5 مليون 

�سنة قبل امليالد اإلى حوايل 1750م وذلك ح�سب التعريفات الواردة يف قانون الآثار الأردين.

وعلى الرغم من اجلهود املبذولة من قبل اجلهات املخت�سة يف اطار احلفاظ على الرتاث الثقايف املادي الأردين، 
اإل اأنه ل زالت هناك العديد من املطالب الأردنية با�ستعادة عدد من القطع الأثرية املوجودة يف املتاحف العاملية 
واإعادتها اإلى متاحف الأردن مثل م�سلة مي�سع املوجودة يف متحف اللوفر الفرن�سي والتي يعود تاريخها اإلى �سنة 835 

قبل امليالد، والتي وجدت يف تل ذيبان367. 

365  - يذكر اأن العديد من املناطق التاريخية يف الأردن مت اإدراجها �سمن الرتاث العاملي منها، البرتاء وام الر�سا�س يف ماأدبا وق�سري عمرة يف الزرقاء ووادي رم يف العقبة 

واملغط�س.
366 - وفق املعلومات والح�سائيات الواردة من دائرة الآثار العامة، الأ�ستاذ حممد النا�سر، رئي�س ق�سم مكافحة التهريب. 

367 - تعد امل�سلة اأهم وثيقة موؤابية تزودنا مبعلومات هامة عن تاريخ وجغرافية وديانة املوؤابيني القدماء.
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ثانًيا: الرتاث الثقايّف غري املادّي368 :

بلغت ميزانية وزارة الثقافة لعام 2019م )9.641.000( دينار اأردين مقابل )7.987.000( دينار اأردين لعام 2018م. 

وجاءت اإح�سائية برنامج الن�سر للوزارة يف عام 2019م على النحو التايل: 

 وا�ستمرت يف عام 2019م التحديات التي تواجه الفنانني الأردنيني ومن اأبرزها: عدم اللتزام بتنفيذ قانون نقابة 
الفنانني الردنيني رقم )9( ل�سنة 1997م وعلى وجه التحديد املادة رقم )41( من القانون والتي تن�س على اأن: 

) ت�ستويف النقابة ومبوجب نظام ي�سدر لهذه الغاية ن�سبة من الدخل او الجر ال�سنوي للفنانني الفراد او الفرق 
الفنية عند ممار�ستها للمهنة او العمال املت�سلة بها يف الردن بحيث ل تتجاوز:

368 -  يت�سمن الرتاث الثقايف غري املادي ممار�سات ثقافية حّية مثل التقاليد ال�سفهية، وفنون الأداء، واملمار�سات الجتماعية، والطقو�س والحتفالت، واملعارف واملمار�سات 

املتعلقة بالطبيعة والكون، والدراية املرتبطة بال�سناعات احلرفية التقليدية، وتقع مبا�سرة �سمن م�سوؤولية وزارة الثقافة.

عام 2019مالفعالية

13 معر�شًا
بالإ�شافة اإلى: 

 معر�س مكتبة الأ�شرة/2019	 

معر�س عمان الدويل/2019 	 

 امل�شاركة يف معر�س القاهرة الدويل 2019

اإ�شدار جملة اأفكار

األوية كفرجنة، ذيبان، 
وب�شريا )35 كتابا(

امل�شاركة يف معار�س 
الكتب يف املدار�س

 اجلامعات واملوؤ�ش�شات

اإ�شدارات مدن 
الثقافة الأردنية

كتابًا   33315

اإ�شدار جملة و�شام

عددًا عددًا12   12

اإهداء الكتب ن�شر الكتب )ن�شر كلي(

للكبار، كتابًا   17
كتابًا و6 كتب لالأطفال  63

دعم ن�شر)ن�شر جزئي(
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) 5% من الأردنيني، و15 % من العرب، و20 % من الأجانب ( ، اأو ما ا�سطلح على ت�سميته ر�سوم ممار�سة املهنة 
حيث اأن هناك �سعوبة يف حت�سيل هذه الر�سوم والتي تعترب م�سدرًا رئي�سيًا لرفد �سندوق النقابة باملوارد املالية، 
واأن التهرب من دفع هذه الر�سوم ميار�سه املتعهدون ومنظمو احلفالت املو�سيقية وخا�سة للفنانني العرب والجانب 
ولي�س الفنانني اأنف�سهم وعندما تقوم النقابة مبطالبة الفنانني بالر�سوم امل�ستحقة عليهم يتفاجاأون باملو�سوع. كما 
اأن هذه امل�سكلة مل يتم �سبطها لغاية هذه اللحظة على الرغم من الجتماعات واللقاءات العديدة التي عقدت مع 

اجلهات املعنية بهدف الو�سول الى حل لهذه ال�سكالية.

كما اأن هناك حتديا اآخر وهو �سالحيات الرقابة على النتاج الدرامي واملو�سيقي على الرا�سي الردنية، والذي 
يجب اأن يكون من �سالحيات نقابة الفنانني ح�سب وجهة نظرها لمتالكها اخلربات والكفاءات يف املجالت الفنية 
العمال  لت�سوير  الالزمة  الت�ساريح  ال�سالحيات لعطاء  لالأفالم  الردنية  امللكية  الهيئة  اذ متتلك  املختلفة369. 

الفنية على الر�س الردنية ولكنها ل تقوم بالرقابة على ن�سو�س هذه العمال قبل البدء بت�سويرها.

الأردنيني موقف من  الفنانني  لنقابة  وكان  م�سل�سل )جن(  العاملية  )نيتفلك�س(  �سركة  اأنتجت  2019م  عام   ويف 
وت�سويه  الت�سوير  ملواقع  املذكورة  ال�سركة  ا�ستغالل  وب�سدة  رف�سها  اإلى  فيه  اأ�سارت  بيانًا  اأ�سدرت  حيث  ت�سويره 
ال�سورة املثلى لإرث الأردن احل�ساري املادي وبنية جمتمعه  من خالل عر�س م�ساهد تتنافى مع القيم العربية 
والذي  امللكية الردنية لالأفالم  الهيئة  التعدي على قانونها من قبل  بانه يجب عدم  النقابة  اذ ترى  وال�سالمية، 
يخولها منح ت�ساريح الت�سوير يف املوقع فقط بينما يقت�سر حق منح ممار�سة املهنة الفنية على اأر�س اململكة بنقابة 

الفنانني فقط .

اإلى الدعم الر�سمي الأمر الذي من �ساأنه امل�ساهمة ب�سكل فعال يف  كما ما يزال الإنتاج الدرامي الأردين بحاجة 
دفع عجلة التنمية القت�سادية لالأمام وحت�سني م�ستوى دخل الفنان الأردين والأطراف الأخرى املنخرطة يف هذه 
العملية، الأمر الذي ينعك�س �سلبًا يف عدم م�ساهمة الدراما الأردنية باإن�ساء ثقافة فنية فكرية ثقافية عند املجتمع. 

369  -  ت�سري املادة 4 من قانون النقابة اإلى اأن النقابة تعمل على حتقيق الهداف التالية:    

الفقرة اأ )ن�سر ر�سالة الفن والتعريف بها والعمل على تنمية القيم امل�ستمدة من احل�سارة العربية ال�سالمية( .
الفقرة ب )تن�سيط احلركة الفنية يف اململكة وتطويرها لتكون رافدًا من روافد احلركة الفنية العربية والعاملية(.

على �سعيد اآخر ت�سري املادة )5( من قانون الهيئة امللكية الردنية لالفالم رقم )22( ل�سنة 2008م الى مايلي 
تهدف الهيئة الى حتقيق ما يلي :

اأ - ترويج اململكة كمركز جذب ا�ستثماري لتنفيذ م�ساريع النتاج.
ب - العمل على ايجاد بيئة ا�ستثمارية لتنمية وتطوير ال�سناعة ال�سينمائية و التلفزيونية والذاعية والدعائية 

وجميع الن�سطة املرتبطة مب�ساريع النتاج.
جـ- دعم الن�سطة واجلهود والربامج التي تهدف الى تنمية م�ساريع النتاج و ترويجها، وب�سورة خا�سة، ك�سناعة ت�سديرية رائدة.  
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حيث ا�ستمرت يف عام 2019م املطالبات املتكررة من نقابة الفنانني الردنيني منذ عام 2012م باإن�ساء �سندوق 
لدعم الدراما الردنية والنهو�س بها وذلك اعتقادا واميانا من النقابة باأن الدراما لن ت�سل الى م�ستوى �سناعة 
وطنية مثمرة ت�سهم يف دعم القت�ساد الوطني دون دعم ر�سمي قوي. ولكن الفكرة مل تتطور الى مرحلة التنفيذ 
لإن�ساء هذا ال�سندوق الذي يعترب فعليًا على قدر كبري من الهمية لإنتاج درامي جريء. كما اأن الدراما الأردنية 

تفتقر الى روؤو�س اأموال جريئة يتم توظيفها من اأجل �سناعة النجم والت�سويق لهذه الدراما ب�سكل جيد. 

اأن احلركة امل�سرحية هي  وفيما يتعلق بالإنتاج امل�سرحي، فاإنه ما يزال يو�سف بالإنتاج املو�سمي على الرغم من 
العام وذلك  امل�ستمر على مدار  العر�س  الى مرحلة  ولكنها مل ت�سل  الردنية،  الفنية  ال�ساحة  ن�ساطًا على  الكرث 
�سبيل  على  منها  الأردنية  امل�سرحيات  من  عدد  عر�س  مت  2019م  عام  وخالل  لها،  احلكومي  الدعم  قلة  ب�سبب 
املثال: م�سرحية )بحر ورمال( ، وم�سرحية )اجلنة تفتح اأبوابها متاأخرة( ، وم�سرحية )ظالل احلب(. وترى نقابة 
الفنانني الأردنيني اأنه يجب اأن يكون هناك عرو�س م�سرحية على مدار العام بحيث يتقا�سى الفنانون رواتبهم من 

الدولة. 

  وعند احلديث عن ال�ساحة الكوميدية الردنية ب�سكل عام، فاإن نقابة الفنانني الأردنيني ترى باأنها ما تزال غري 
كافية للم�ساهمة يف ت�سكيل ثقافة املجتمع وتعديل ال�سلوك الب�سري الن�ساين ويجب اأن تكون مفعلة ب�سكل اأف�سل370.

ثالًثا: حقوق امللكّية الفكرّية371:

بلغ عدد امل�سنفات التي �سجلت يف دائرة املكتبة الوطنية يف عام 2019م، )5202( م�سنف. ويعمل مكتب حق 
املوؤلف التابع لدئرة املكتبة الوطنية على اإنفاذ قانون حماية حق املوؤلف رقم )22( ل�سنة 1992م وتعديالته ومبا 
اإجراء جولت تفتي�سية يف حمافظات اململكة و�سبط  يعود بالنفع على نتاج املبدعني الأردنيني، وذلك عن طريق 
املحولة  الق�سايا  عدد  بلغ  حيث  الأ�سول،  ح�سب  الق�ساء  اإلى  واإحالتها  فنية  خربة  واإجراء  املخالفة372  امل�سنفات 
125 ق�سية يف  منها  ق�سية،   6367 /2019م،   12/  31 تاريخ  2000م وحتى  املخت�سة منذ عام  املحاكم  الى 
عام 2019م373. اأما فيما يتعلق بالن�ساطات الخرى فقد نفذت الدائرة 314 فعالية خالل عام 2019م، تنوعت 
بني اإ�سهار الكتب، وعقد الندوات واملحا�سرات وور�س العمل، واإقامة معار�س الكتب وال�سور والأم�سيات ال�سعرية. 
بال�سافة الى ن�ساط كتاب الأ�سبوع اإذ يتم فيه ا�ستعرا�ض كتاب كل يوم اأحد من الأ�سبوع يف دائرة املكتبة الوطنية.

370 - نقابة الفنانني الأردنيني، لقاء خا�س مع الدكتور �سبحي ال�سرقاوي، اأمني �سر النقابة بتاريخ  19 /8 /2019م .

371 - اململكة ع�سو يف جمموعة من التفاقيات الدولية، منها: اتفاقية »برين« حلماية امل�سّنفات الأدبية والفنية، ومعاهدة الوايبو ب�ساأن الت�سجيل ال�سوتي، ومعاهدة الوايبو 

ب�ساأن حق املوؤلف، والتفاقية العربية حلماية حقوق املوؤلف واحلقوق املجاورة.  
372  - تت�سمن امل�سنفات املخالفة تقليد ون�سخ الر�سيفرات، ال�سطوانات الليزرية، الت�ساميم، الكتب...الخ.

373 - وفق املعلومات والح�سائيات الواردة من دائرة املكتبة الوطنية، الأ�ستاذة اإنعام مطاوع/ مديرة العالقات العامة والإعالم.
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كتاب  ن�سخة   )150.000( حوايل  بتوزيع  خاللها  من  قامت  والتي  �سديقك(  )كتابك  حملة  الدائرة  نفذت  كما 
وجملة وق�سة اطفال منذ عام 2012  بالتعاون مع احتاد النا�سرين منها )77330( ن�سخة كتاب يف عام 2019م 

من خالل )54( حملة �سملت حمافظات اململكة .

كما عملت الدائرة على تنظيم عدد من مبادرات ت�سجيع القراءة مثل “مكتبتي ب�سمتي”، وتكرمي املتاأهلني مل�سابقة 
حتدي القراءة .

وعقد  ال�ست�سارات  تقدمي  حيث  من  العامة  املكتبات  على  الإ�سراف  يف  الوطنية  املكتبة  دائرة  دور  الى  بالإ�سافة 
الدورات والندوات فيما يتعلق باملهارات املكتبية الالزمة للعاملني يف هذه املكتبات والذي من �ساأنه حت�سني م�ستوى 

املكتبات يف اململكة وتطوير اخلدمات املكتبية املقدمة.

كما نظمت الدائرة ناديًا �سيفيًا لقراءة الأطفال اأيام الأحد والثالثاء واخلمي�س من كل اأ�سبوع ب�سكل جماين، وا�ستمر 
الوطني  املركز  ويثمن  العا�سمة فقط.  الدائرة يف حمافظة  12( ظهرا يف مبنى   - ال�ساعة )9  �سهرين من  ملدة 
حلقوق الإن�سان هذه املبادرة من دائرة املكتبة الوطنية ويدعو اأن يتم تنظيم نواد �سيفية م�سابهة يف  حمافظات 

اململكة كافة، وت�سمن قراءات ق�س�سية وم�سرح عرائ�س ون�ساطات اأخرى للفئة العمرية من )6 - 13( عام. 

كتاب  الف   )100( بـ  وتزويدها  اإربد  ملحافظة  التابعة  �سما/  بلدة  يف  عامة  مكتبة  بتاأ�سي�س  الدائرة  قامت  كما 
مفهر�سة وم�سنفة، وجتهيز خمترب حا�سوب باأجهزة احلا�سوب الالزمة، وتاأ�سي�س املكتبة البيئية يف جمعية البيئة 
ومكتبة اجلامع احل�سيني، بالإ�سافة اإلى العديد من املبادرات التي قامت بتنفيذها جلنة امل�سوؤولية املجتمعية يف 

الدائرة مثل امل�ساركة يف حملة “كتابك �سديقك” لتوزيع الكتب على دوار الداخلية.

اأما بالن�سبة لدور دائرة املكتبة الوطنية يف اأر�سفة وت�سنيف وفهر�سة الوثائق فقد بلغ جمموع مقتنيات ق�سم الوثائق 
الوثائق اخلا�سة على  احلكومية حوايل )2.000.000( وثيقة منها )886059( وثيقة موؤر�سفة. ويحتوي ق�سم 

275.264 وثيقة و�سورة فوتوغرافية منها )175.787( موؤر�سفة.

-  اأر�سفة اخلطابات امللكية بواقع 1550 خطابا ملكيًا .

-  اأر�سفة التفاقيات الثقافية بواقع 340 اتفاقية ثقافية.

 - اأر�سفة اأعداد اجلريدة الر�سمية منذ عام 1923)7226 عددا(.

- اأر�سفة كتب املكتبة الوطنية )20468 كتابا(.
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وفيما يتعلق بالتحديات التي ت�ساهم يف عرقلة عمل مهام الدائرة ميكن الإ�سارة اإلى: 

 قلة ميزانية دائرة املكتبة الوطنية وعدم كفايتها لن�ساطات الدائرة. 11

 نق�س عدد املوظفني يف الدائرة. 21

 عدم اإجراء ال�سيانة الالزمة ملبنى الدائرة منذ افتتاحه عام 2008م. 31

“كتابنا.. ح�سارتنا”: كتاب جماين، يف املدرج الروماين  /2019م مبادرة   7/  6 اآخر نظمت بتاريخ  من جانب 
مبنا�سبة احتفالت اململكة بالعيد الع�سرين جللو�س جاللة امللك عبداهلل الثاين والتي هدفت الى ت�سجيع القراءة 
وترويج منطقة املدرج الروماين �سياحيًا، حيث مت توزيع اأكرثمن 40 األف كتاب باملجان يف هذه املبادرة التي اطلقت 
بالتعاون مع وزارة الثقافة ودائرة املكتبة الوطنية واأزبكية عمان وامانة عمان واحتاد الكتاب والأدباء الأردنيني، 
مواطنني  جانب  الى  املركزي،  والبنك  ال�سياحة  ووزارة  الفكار  خمترب  ابرزها  جهات،  عدة  بتنفيذها  و�ساركت 

�ساندوا الفكرة، �سواء بالتربع بالكتب اأو بالتطوع يف تنظيم هذه الفعالية.    

ولكن الفعالية مل تكن على م�ستوًى عاٍل من التنظيم حيث اأن حجم احل�سور غري امل�سبوق وغري املتوقع والذي قدر 
باأكرث من 20 األف مواطن اأدى الى حالة من الإرباك والفو�سى، ومل يكن هناك تنوع مبوا�سيع الكتب املعرو�سة، 
اإ�سافًة اإلى عدم احلفاظ على نظافة املدرج الروماين اأثناء وبعد انتهاء عقد الفعالية. وعلى الرغم من النتقادات 
اأخرى كمحافظة جر�س  بتنفيذ فعاليات م�سابهة يف حمافظات  املواطنني  الفعالية، طالب بع�س  التي طالت هذه 
اأن الفكرة  اأثريان م�سابهان للمدرج الروماين، حيث  اأنه يوجد فيها مدَرجان  على �سبيل املثال ل احل�سر خا�سة 
اجلوهرية التي حتققت من اإقامة هذه الفعالية ذات اأبعاد رمزية مهمة وهي فر�س املدرج الروماين بالكتب للتعبري 
عن التقدير املجتمعي والثقايف للكتاب واأهميته، والنتقال مبفهوم الثقافة من عمل فكري حم�سور بنخب اأو فئات 

حمددة لت�سبح يف متناول اجلميع ممثلة بالكتب والقراءة.  
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*التو�شيات: 

طلب براءة ذمة من الفنان العربي والجنبي قبل دخوله الى اململكة ت�سري اإلى دفعه امل�ستحقات املالية املرتتبة  -
عليه قبل التعاقد معه لإقامة اأي فعالية فنية يف الأردن، وذلك حلل اإ�سكالية ال�سعوبة يف حت�سيل ر�سوم ممار�سة 

املهنة.

تفعيل دور الدعم احلكومي لالإنتاج الدرامي الردين الى اأن ي�سل النتاج الى مرحلة جيدة متكنه من دعم  -
نف�سه بنف�سه خا�سة يف ظل امل�ساكل ال�سيا�سية التي حتدث يف املنطقة العربية  وتوؤثر على اإنتاج الدراما ب�سكل 

�سلبي.

تفعيل دور الدعم احلكومي للحركة امل�سرحية الأردنية بحيث ت�سل اإلى مرحلة العر�س امل�ستمر على مدار العام. -

تفعيل دور الدعم احلكومي لل�ساحة الكوميدية الأردنية بحيث ي�سبح لها دور اأكرب يف ت�سكيل ثقافة املجتمع  -

العمل على تاأ�سي�ض �سندوق لدعم الن�ساط الفني الأردين ومنها الدراما الأردنية. -
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ثالثًا: حقوق الفئات الأكرث حاجًة اإلى احلماية
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1 - حقوق املراأة

كفَل الد�ستور الأردين مبداأ املُ�ساواة بني الأردنيني كافة، حيث جاء يف املادة ال�ساد�سة منه “ الأردنيون اأمام القانون 
اأو الدين”. كما وجاء يف  ذات املادة  اأو اللغة  �سواء ل متييز بينهم يف احُلقوق والواجبات واإْن اختلفوا يف العرق 
ان “الأ�سرة اأ�سا�س املُجتمع ِقوامها الدين والأخالق وُحب الوطن يحفظ القانون كيانها ال�سرعي ويقوي اأوا�سرها 
الإ�ساءة  من  ويحميهم  الإعاقات  وذوي  الن�سء  ويرعى  وال�سيخوخة  والطفولة  الأُمومة  القانون  ويحمي  وقيمها. 
الن�ساء  بعمل  اخلا�سة  ال�سروط  تعيني  �سرورة  اإلى  اي�سًا  الد�ستور  من   )23( املادة  ا�سارت  وقد  وال�ستغالل”. 
والأحداث. وعلى �سعيد اآخر ن�سرت احلكومة اتفاقية الق�ساء على جميع ا�سكال التمييز �سد املراأة “�سيداو” يف 
اجلريدة الر�سمية بتاريخ 1 /8 /2007م، وبذلك اأ�سبحت جزءًا من منظومة الت�سريعات الوطنية، اإل ان الأردن 
ما زال حتى تاريخ اإعداد التقرير متحفظًا على املواد )9 /2، 16/ج، د، ز( من التفاقية رغم تو�سية جلنة اتفاقية 
الق�ساء على جميع ا�سكال التمييز �سد املراأة للحكومة عام 2017م ب�سحب التحفظات عن التفاقية عند مناق�سة 

تقريرها الدوري ال�ساد�س حول تنفيذ احكام التفاقية374.

ومنهاج  اإعالن  تنفيذ  نحو  املحرز  للتقدم  ال�ساملة  الدورية  املراجعة  حول  تقريرًا  الأردن  قدم  اآخر  جانب  ومن   
عمل “بيجني” بعد) 25( عامًا وذلك يف �سهر ني�سان لعام 2019م للجنة الأمم املتحدة القليمية املعنية وهيئة 
التقرير القليمي املوحد الذي كان يفرت�س عر�سه على جلنة و�سع املراأة يف  الأمم املتحدة للمراأة  لت�سمينه يف 
التقدم  التقرير  ت�سمن  وقد   . 2020م375  لعام  اآذار  �سهر  وذلك يف  نيويورك  املتحدة يف  الأمم  الدورة )64( يف 
املحرز نحو حتقيق التزامات الأردن يف جمال امل�ساواة بني اجلن�سني ومتكني املراأة والفتاة �سمن اأهداف وغايات 
اأجندة التنمية امل�ستدامة 2030، وكذلك حتديد التحديات والعوائق والأولويات، وحتديد اللتزامات، اآخذين بعني 
العتبار املعطيات القليمية والوطنية، كما ت�سمن دور املركز الوطني حلقوق الإن�سان يف حماية وتعزيز حقوق املراأة 
وامل�ساواة بني اجلن�سني ور�سد واقع املراأة وبيان املمار�سات التي تعزز عدم امل�ساواة بني اجلن�سني. ومن اجلدير 
بالذكر اأن املركز الوطني �سارك يف اجتماعات املوؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان ملراجعة التقرير القليمي376 يف 

374 - ملزيد من املعلومات عن مالحظات جلنة اتفاقية الق�ساء على جميع ا�سكال التمييز �سد املراأة وعلى التقرير الدوري ال�ساد�س يرجى الطالع على الرابط 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=ar&TreatyID=3&DocTypeID=5

375 - اعدت اللجنة الوطنية الأردنية ل�سوؤون املراأة  التقرير بتوجيه من رئا�سة الوزراء باإ�سراف اللجنة الوزارية لتمكني املراأة وذلك �سمن جهود وطنية ت�ساركية من املركز 

الوطني حلقوق الإن�سان واملوؤ�س�سات احلكومية وجمل�س الأمة والقطاعات الع�سكرية والأمنية وموؤ�س�سات املجتمع املدين وغريه.
376 - حول التقدم املحرز نحو تنفيذ اإعالن ومنهاج بيجني.
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الأمم املتحدة يف بريوت بهدف مناق�سة التقدم املحرز يف املنطقة العربية خالل اخلم�س ال�سنوات املا�سية377 وذلك 
ا�ستنادًا للتقارير الوطنية و�سياغة التقرير الإقليمي املوحد للمنطقة العربية الذي كان يفرت�س تقدميه للجنة و�سع 

املراأة يف نيويورك يف �سهر اآذار لعام 2020م378. 

• على �شعيد الت�شريعات:	

�شهد عام 2019م اإجراء بع�س التعديالت على الت�شريعات الوطنية ذات العالقة بحقوق املراأة ومنها:

 قانون الأحوال ال�شخ�شية رقم 15 ل�شنة 2019م :11

�سدر القانون يف اجلريدة الر�سمية رقم 5578 تاريخ 2 /6 /2019م ليحل حمل قانون الأحوال ال�سخ�سية 
املوؤقت ل�سنة 2010م على اأن تبقى التعليمات ال�سادرة مبقت�ساه �سارية املفعول اإلى اأن تعدل اأو تلغى اأو ت�ستبدل 
من  املولود  ن�سب  اإثبات  يف   )157( املادة  يف  اجلديد  القانون  تو�سع  وقد  القانون،  هذا  لأحكام  وفقًا  بغريها 
خالل الو�سائل العلمية القطعية مع مراعاة اإثبات الن�سب بفرا�س الزوجية، كما طراأ تعديل ي�سهم باحلفاظ على 
الأ�سرة ويقلل من حالت الطالق، اإذ تو�سع القانون يف املادة )86/ب(379 باحلالت التي ل يوؤخذ بوقوع الطالق 
اأو تعاطي املخدرات واملهدئات وما �سابه، كما مت الغاء  تاأثري املخدر  فيها وهي حالت يكون فيها الزوج حتت 
املادة )172/ب( من القانون املوؤقت لعام 2010م واملتعلقة بح�سانة الأم غري امل�سلمة حيث ترك الأمر لتقدير 
املحكمة والقا�سي ال�سرعي مبا يحقق امل�سلحة الف�سلى للطفل، ورفع القانون �سن احل�سانة للمح�سون حلني 
بلوغه �سن )15( عامًا للطفل بدًل من )12( عامًا، وفيما يتعلق بالروؤية وال�ستزارة  فقد مت تعديل  احكام املادة 
)181( لتعطي احلق لغري احلا�سن مببيت الأطفال بعمر )7( �سنوات مدة خم�سة ايام متتالية اأو متفرقة خالل 
ال�سهر، ومت تعديل حكم املادة )63( املتعلقة بنفقة الزوجة امل�سجونة بحيث مت و�سع �سروط ا�سافية ل�سقوط 
النفقة وهي اأن يكون احلكم جزائيًا قطعيًا وعلى اأن ل يكون الزوج طرفًا فيه، كما مت اإجراء تعديالت يف ق�سايا 

اإرثية380.

377 - ملزيد من املعلومات عن م�ساركة املركز يف الجتماعات القليمية يرجى الطالع على الرابط 

http://www.nchr.org.jo/Admin_Site/Files/PDF/2a75297f-778c-42fb-8ea2-9ad289915c33.pd

378 - ملزيد من املعلومات حول تقرير املراجعة الوطنية ال�ساملة نحو التقدم املحرز يرجى الطالع على الرابط

http://www.women.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=255 
379 - املادة )86( :«ل يقع طالق ال�سكران ومن يف حكمه ول املدهو�س ول املكره ول املعتوه ول املغمى عليه ول النائم. واملدهو�س هو الذي غلب اخللل يف اأقواله واأفعاله نتيجة 

غ�سب اأو غريه بحيث يخرجه عن عادته«.
380 - مت تعديل الن�س املتعلق بح�سة الزوجة اأو الزوج يف املرياث »اإذا كان يف الرتكة فائ�س بعد اأخذ اأ�سحاب الفرو�س اأن�سبتهم، حيث كان هذا الفائ�س يق�سم بني الورثة 

ول تاأخذ الزوجة اأي ح�سة منه، وملقت�سيات حفظ حق الزوجة مت التعديل والأخذ بالراأي الفقهي املعترب الذي مينح الزوجة والزوج ح�سة من الفائ�س يف الرتكة كغريها 
من الورثة.



222223

وعلى الرغم من ترحيب املركز بهذه التعديالت اإل اأن هناك تعديالت يراها املركز �سرورية ومل يتم تعديلها وهي 
على النحو الآتي:  

ال�ساد�سة  - بلغ  الزواج ملن  املبكر، وان ما عدل هو رفع �سن  الزواج  ب�سن  واملتعلقة  املادة )10/ب(  اإلغاء  عدم 
ع�سرة �سم�سية من عمره وهو تعديل �سكلي، واملطالبة باإلغاء املادة )10/ب( لأن زواج القا�سر لكال اجلن�سني 
له اآثار �سحية ونف�سية �سيئة على الأطفال ا�سافة الى انتهاكات حلقوق الطفل الواردة يف اتفاقية حقوق الطفل 

التي �سادق عليها الردن ومت ن�سرها يف اجلريدة الر�سمية .

تعديل املادة )279( واملتعلقة بالو�سية الواجبة، ويرى املركز اأن من ال�سرورة امل�ساواة بني اولد الإبن واأولد  -
البنت ا�ستنادًا الى اأحكام املادة  ال�ساد�سة من الد�ستور الأردين.

 اإلغاء الفقرة )ب( من املادة )171( واملت�سمنة �سرطا يف م�ستحق احل�سانة اإذا كان من الن�ساء وهو اأن ل  -
تكون متزوجة بغري حمرم من ال�سغري.

ت�سمني القانون ن�سا يجيز للزوجة املطالبة بامل�سكن ال�سرعي اثناء احلياة الزوجية.  -

اإ�سافة ن�س يلزم الزوج يف حال الطالق وانتهاء العدة ال�سرعية برتك املنزل للحا�سنة.   -

 القانون املعدل لقانون العمل رقم )14( ل�شنة 2019م:21

يثمن املركز الوطني اجلهود املبذولة ل�سدور القانون يف اجلريدة الر�سمية رقم )5573( تاريخ 16 /5 /2019م 
مع تاأكيده على مالحظاته الواردة يف تقاريره ال�سنوية ال�سابقة. ومن ابرز ما جاء يف هذا القانون يف املادة الثانية 
�سمن  اأجر  لقاء  العامل  يبذله  ج�سماين  اأو  فكري  جهد  “كل  انه  على  منه  الثانية  املادة  يف  املرن  العمل  :تعريف 
اأحد ا�سكال عقد العمل املرن املحدد وفق نظام ي�سدر لهذه الغاية381. وتعريف التمييز يف الجور على انه : عدم 
امل�ساواة بني العمال يف الأجر عن كل عمل ذي القيمة املت�ساوية دون اأي متييز قائم على اجلن�س.  كما مت اإعفاء 
اأبناء الأردنيات املتزوجات من غري الأردنيني من ر�سوم املقيمني يف اململكة من ر�سوم ت�ساريح العمل )12/هـ(382، 
وفر�س عقوبة على �ساحب العمل بغرامة ل تقل عن خم�سمئة دينار ول تزيد على الف عن اأي متييز بالأجر بني 
اجلن�سني للعمل ذي قيمة مت�ساوية وت�ساعف العقوبة يف حالة التكرار )املادة 53(. كما والزم القانون املعدل وفق 

381 - إنتقد املركز الوطني صدور نظام العمل املرن الذي تخضع له املراة 

382 - تو�سية املركز الوطني �سمن تقرير الظل للتقرير الوطني ال�ساد�س لتفاقية »�سيداو«. 
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احكام املادة )72( �ساحب العمل الذي ي�ستخدم عددًا من العمال �سواء اأكانوا ذكورا اأم اإناثًا يف مكان واحد ولديهم 
من الأطفال ما ل يقل عن خم�سة ع�سر طفاًل ل تزيد اعمارهم على خم�س �سنوات، بتهيئة مكان منا�سب ويكون يف 
عهدة مربية موؤهلة اأو اأكرث لرعايتهم، كما يجوز لأ�سحاب العمل ال�سرتاك يف تهيئة هذا املكان يف منطقة جغرافية 
اإذا تبني عدم امكانية تهيئة املكان املنا�سب يف املن�ساأة من قبل �ساحب  واحدة، وللوزير حتديد البدائل املنا�سبة 

العمل اأو يف حميطها لالأطفال وذلك �سمن تعليمات ت�سدر لهذه الغاية383.
وعلى الرغم من ترحيب املركز بالتعديالت املذكورة اعاله ال انه يرى ان من ال�سروري اجراء تعديالت على املادة 
)70( من القانون لرفع اإجازة الأمومة اإلى ثالثة اأ�سهر اأ�سوًة بالعامالت يف دوائر اخلدمة املدنية، كما يوؤكد املركز 

على �سرورة الإ�سراع باإ�سدار الأنطمة والتعليمات للقانون املعدل لقانون العمل .

 القانون املعدل لقانون ال�شمان الجتماعي رقم 24 ل�شنة 2019م :31

من ابرز ما جاء به القانون املعدل بخ�سو�س املراأة؛ التو�سع يف اخلدمات امل�سمولة بتاأمني الأمومة بهدف حتقيق 
احلماية للمراأة العاملة حيث جاء يف املادة )42( من القانون “ملوؤ�س�سة ال�سمان الجتماعي �سالحية تخ�سي�س 
)25 %( من ال�سرتاكات ال�سهرية املرتتبة على تاأمني الأمومة لغايات ا�ستحداث برامج حماية اجتماعية مرتبطة 
بهذا التاأمني وفق نظام ي�سدر لهذه الغاية”، ومن جانب اآخر الغى القانون املعدل الزام املن�ساأة بدفع ال�سرتاكات 
اأثناء فرتة ا�ستحقاقها  املرتتبة عن تاأمني ال�سيخوخة والعجز والوفاة وتاأمني التعطل عن العمل عن املوؤمن عليها 
لبدل اإجازة الأمومة وفقًا لأحكام املادة )45/ب( من القانون، ورفع �سن التقاعد املبكر للمراأة اإلى )52( �سنة 

للملتحقات بال�سمان بعد 1 /10 /2019م وفقًا لإحكام املادة )64 (من قانون ال�سمان الجتماعي وتعديالته .

م�شاركة املراأة املدنية وال�شيا�شية :

 ر�سد املركز م�ساركة املراأة يف ما يلي:11
انتخابات نقابة املعلمني:  حيث تبني اأن جمموع املقاعد التي ح�سلت عليها الن�ساء )17( مقعدًا ) 4 مقاعد  -

فردية، 13 مقعدًا �سمن القوائم(، وقد خال جمل�س نقابة املعلمني من الن�ساء على الرغم من اأن ن�سبة املعلمات 
% . وقد بلغ عدد ال�سيدات الالتي ح�سلن على مقاعد فردية )4( مقاعد من ا�سل )44( مقعدًا   66 تبلغ 
فرديًا مبا يعادل ما ن�سبته )9 %( ، بينما بلغ عدد الن�ساء الالتي ح�سلن على مقاعد �سمن قوائم )13( امراأة 

383 - تو�سية املركز الوطني �سمن تقرير او�ساع الأطفال يف احل�سانات. 
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من ا�سل )120( مقعدًا، اأي بن�سبة )11 %( ، وبذلك يكون جمموع املقاعد التي ح�سلت عليها الن�ساء )17( 
مقعدًا من اأ�سل )164( وبن�سبة )10.3 %( موزعة على النحو الآتي:

جدول رقم )10 (

املحافظة
املقاعد املخ�ش�شة 

لكل حمافظة

الفائزون على 
املقاعد الفردية

عدد ال�شيدات اللواتي ح�شلن على على القوائم
املقاعد  )الفردية والقوائم(

رجالن�شاءرجالن�شاء

101-21110العا�شمة

2373-12ماأدبا

3282-13الزرقاء

1422284البلقاء

8191-18اربد

-10-3-13املفرق

111191عجلون

2 )واحدة متثل الأ�سخا�س ذوي الإعاقة احلركية(19-111جر�س

4191-14الكرك

-10-2-12الطفيلة

4191-14معان

1191-11العقبة

1644401310717املجموع

ويالحظ من اجلدول رقم )10( اأن ن�سبة ح�سول املراأة على مقاعد الهيئة املركزية لنقابة املعلمني )9.6 %( وهي 
ن�سبة متدنية جدًا اإذا قورنت بن�سبة التحاق الن�ساء يف نقابة املعلمني، ويعود ال�سبب يف ذلك الى قلة الربامج التوعوية 
باأهمية دور املراأة يف احل�سول على مقاعد الهيئة املركزية يف املحافظات، والنظرة النمطية حول الدور الرعائي 
للمراأة والذي يزيد الأعباء امللقاة على عاتقها، وغياب “الكوتا” يف قانون نقابة املعلمني الأردنيني وتعديالته رقم 

)14( ل�سنة 2011م.
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ومن اجلدير بالذكر اأن جمموع املقاعد التي ح�سلت عليها الن�ساء �سمن مقاعد الهيئة املركزية لنقابة املعلمني يف 
الدورة ال�سابقة لعام 2016م هو )40( مقعدا من ا�سل )316( مقعدا اأي بن�سبة )12.6  %(. 

الن�ساء يف  - ارتفاع ح�سة  الأطباء  نقابة  املركز لنتخابات  تبني من خالل ر�سد  نقابة الأطباء:  انتخابات 

ع�سوية جمل�س نقابة الأطباء للفرتة ) 2019م- 2022م( والتي جرت انتخاباتها يف �سهر ني�سان لعام 2019م 
اإلى امراأتني من ا�سل )13( ع�سوا مبن فيهم رئي�س املجل�س وبذلك تكون ن�سبة م�ساركة املراأة يف جمل�س النقابة 
)15.4 %( ، بينما مل ت�سل املراأة  لع�سوية املجل�س ال�سابق والتي جرت انتخاباتها يف �سهر ني�سان 2016م384.

انتخابات غرف التجارة وممثلي القطاعات التجارية : تبني من خالل الر�سد لنتخابات غرفة جتارة  -

املراأة يف جمال�س  2019م عدم متثيل  لعام  الثاين  كانون  �سهر  والتي جرت يف  التجارية  القطاعات  وممثلي 
اإدارة )16( غرفة جتارية ف�ساًل عن �سعف اإقبال املراأة على الرت�سح، اإذ بلغ عدد املر�سحني الذين مت قبول 
تر�سيحهم للغرف التجارية )215( من بينهم امراأتان فقط . ويدعو املركز الوطني اجلهات املعنية، احلكومية 
وغري احلكومية، الى و�سع “كوتا” يف جمال�س غرفتي  جتارة و�سناعة عمان، وتهيئة البيئة ال�سديقة للمراأة، 
لي�س فقط من اأجل الدخول اإلى �سوق العمل، ولكن اأي�سًا من اأجل ريادة الأعمال وو�سولهن اإلى مواقع الإدارة 
العليا يف خمتلف القطاعات، خا�سة واأن الن�ساء الأردنيات وال�سابات حتديدًا ميلكن املعرفة العلمية واملوهبة 

والقدرة على تويل منا�سب اإدارية عليا.

تعيني اول امراأة تتولى من�سب رئي�سة ديوان الت�سريع والراأي. -

تعيني اأول امراأة  من�سقا حكوميا عاما حلقوق الإن�سان. -

كان  - بينما  (قا�سية   254 عددهن)  لي�سبح  2019م  عام  يف  الق�ساء  �سلك  يف  املراأة  م�ساركة  ارتفعت 
عددهن عام  2018م )215م( قا�سية ويف عام 2017 )181( قا�سية من اأ�سل )953( قا�سيا وقا�سية. 

ومن جانب اآخر ر�سد املركز عدم تعيني اأي امراأة كقا�س يف املحكمة الد�ستورية وال�سرعية والكن�سية385، وكذلك 
عدم تعيني ماأذون امراأة يف املحاكم ال�سرعية اأو مفتية يف دائرة الفتاء العام، وخلو املحاكم ال�سرعية من املوظفات 

الن�ساء على الرغم من وجود ن�ساء موؤهالت وحاجة املجتمع لوجودهن يف مثل هذه املواقع.
384 - التقرير ال�سنوي حول او�ساع حقوق الإن�سان يف الردن لعام 2016م �سفحة 190.

385 - مت تعيني امراأة يف املحكمة الكن�سية عام 2020م .
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قرار جمل�س المن )1325( واملتعلق باملراأة والمن وال�شالم :

اإعداد  العربية يف  الدول  اأوائل  الأردن من  اأن  تبني  القرار حيث  بتنفيذ  الأردن  التزام  الوطني مدى  املركز  ر�سد 
اخلطة الوطنية386 لتفعيل قرار جمل�س الأمن رقم )1325( واملتعلق باملراأة والأمن وال�سالم )2018م- 2021م( 
والتي اقرت من جمل�س الوزراء بتاريخ 3 /12/ 2017م. ونود الإ�سارة هنا الى اأنه عند احلديث عن مدى التزام 

الأردن بتنفيذ قرار جمل�س الأمن ل بد من التطرق اإلى حماور القرار الرئي�سية وهي على النحو الآتي:

- امل�شاركة387: تبني اأنه وعلى الرغم من ح�سول احد قادة الأمن من الن�ساء على جائزة املراأة ال�سجاعة من وزير 
اخلارجية الأمريكي ، وم�ساركة املراأة يف قوات حفظ ال�سالم، اإل انه ما زالت ن�سبة م�ساركتها متدنية، 
وكذلك الأمر بالن�سبة  لو�سول املراأة الأردنية اإلى خمتلف القطاعات الع�سكرية. ويوؤكد املركز على 

�سرورة زيادة ن�سبة م�ساركة املراأة يف القطاعات الع�سكرية والأمنية ويف قوات حفظ ال�سالم .

- الوقاية388: على الرغم من وجود ت�سريعات حتمي حقوق املراأة، اإل انه يالحظ وجود ت�سريعات متييزية �سد 
ويرى  الت�سريعات.  من  وغريهما  ال�سخ�سية،  الأحوال  وقانون  العقوبات،  قانون  منها:  نذكر  املراأة 
املركز  ان قانون العقوبات مل يعرف التحر�س اجلن�سي وامنا يتم معاقبة ال�سخا�س على هذا الفعل 
ب�سوره املختلفة حتت احكام املواد)305، 306،320( والتي تعاقب على الفعل املنايف للحياء العام 
.وياأمل املركز الوطني بتعديل قانون العقوبات بحيث يعرف مفهوم التحر�س اجلن�سي لإزالة اللب�س 
والغمو�س بني مفهومي التحر�س والفعل املنايف للحياء العام. ومن جانب اآخر ر�سد املركز تعر�س 
املراأة لكافة ا�سكال العنف �سواء داخل املنزل اأو خارجه، وذلك ب�سبب الثقافة املجتمعية والعادات 
والتقاليد واملواريث الجتماعية اخلاطئة والتي  حتول دون اإف�ساح الن�ساء عن هوياتهن عند التبليغ 

386 -  �سكلت اللجنة الوطنية الأردنية ل�سوؤون املراأة الئتالف الوطني لإعداد اخلطة يف عام 2015م من قبل املركز الوطني حلقوق الإن�سان والعديد من الوزارات واملوؤ�س�سات 

احلكومية .
387  - تعني م�ساركة املراأة يف القطاعات الع�سكرية ويف عمليات بناء و�سنع وحفظ ال�سالم، وت�سوية النزاعات ويف اتخاذ خمتلف القرارات املرتبطة بالنزاع واحالل ال�سالم 

مثل ال�سيا�سة العامة للدولة يف وقت ال�سلم واحلرب ومفاو�سات �سنع ال�سالم
388 - وهي وقاية املراأة من التاأثر من النزاعات من خالل عدد من الجراءات الحرتازية وتعديل القوانني التمييزية وتطوير انظمة النذار املبكر والتثقيف العام ومقا�ساة 

منتهكي حقوق املراأة. وهي حماية املراأة اأثناء النزاعات وبعد انتهائها وخالل الفرتات النتقالية، وذلك عن طريق مكافحة العنف �سد املراأة يف املجتمعات املحلية ومن 
قبل اأطراف النزاع او اأطراف ف�س النزاع.
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املركز  ويرى  املراأة.  اإلى عدم معاقبة منتهكي حقوق  يوؤدي  ما  لها  تتعر�س  التي  العنف  عن حالت 
الوطني حلقوق الن�سان �سرورة اتخاذ اجراءات وقائية متنع حدوث العنف الأ�سري، ون�سر الربامج 

التوعوية وتوفري برامج الر�ساد والعالج النف�سي يف جميع املحافظات جمانًا.

- احلماية389:على الرغم وجود دور رعاية للن�ساء املعر�سات للخطر، ودور الوفاق الأ�سري، و�سدور الت�سريعات 
الناظمة لعملها اإل انه ما زال هناك فئات  ككبار ال�سن والأ�سخا�س ذوي الإعاقة يحتاجوا اإلى حماية 
ب�سكل اأكرث فاعلية حيث عرف قانون حقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة العنف بانه “ كل فعل اأو امتناع 
اأو اإحلاق الأذى  اأو تقييد ممار�سته لأي منهما  اأو حرية ما،  من �ساأنه حرمان ذي الإعاقة من حق 

اجل�سدي اأو العقلي اأو النف�سي به على اأ�سا�س الإعاقة اأو ب�سببها. 

- الإغاثة والتعايف واإعادة الإعمار390: على الرغم من اجلهود التي تبذلها احلكومة يف حماية وتعزيز حقوق 
لها  ال�سا�سية  املتطلبات  وتوفري  العنف،  وحمايتها من  وال�ستقرار  الأمن  توفري  الالجئة من  املراأة 
اقامة م�ساريع  القت�سادي من خالل  الدعم  اإلى  زالت بحاجة  ما  اأنها  اإل  ال�سحية؛  والرعاية  من 
اقت�سادية تدر الدخل لها، وتنفيذ الربامج التوعوية حول الت�سريعات الأردنية الناظمة حلماية املراأة 

من العنف ودور املوؤ�س�سات احلكومية وغري احلكومية يف حمايتها من العنف.

م�شاركة املراأة اقت�شاديًا:

- العامالت يف القطاع الزراعي :  ر�سد املركز الوطني اأو�ساع العامالت يف الزراعة من خالل زيارات ميدانية 

لعينة ممثلة للمزارع يف الأردن وتبنّي من خالل الزيارات الر�سدية ما يلي: 

• عدم توفر �سروط ال�سالمة العامة يف و�سائل النقل امل�ستخدمة لنقل العامالت، حيث يتم نقلهن بو�سيلة نقل 	
غري خم�س�سة لنقل الركاب وبحمولة زائدة  بحيث يتعر�سن خلطر النزلق عدا عن الأ�سرار ال�سحية التي 

ت�سيبهن حيث اأن و�سيلة النقل عبارة عن مركبة خم�س�سة لنقل الب�سائع فقط ولي�س لنقل االركاب .

•  �سعف الرقابة من قبل اجلهات املعنية على املركبات غري املخ�س�سة لنقل الركاب . 	

389 - دعم دور املراأة يف عمليات الغاثة والنتعا�س القت�سادي واعادة العمار.

390- دعم دور املراأة يف عمليات الغاثة والنتعا�س القت�سادي واعادة العمار.
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• غياب معايري العمل الالئق التي اقرتها منظمة العمل الدولية والتي كفلت ال�سمان الجتماعي والجر العادل 	
واحلماية الجتماعية وال�سالمة املهنية وغريه . 

• عدم وجود عقد عمل خطي بني �ساحب العمل والن�ساء العامالت ل�سمان حقوقهن . 	

• عدم توفر �سروط ال�سالمة وال�سحة املهنية، من حيث توفري القفازات والكمامات واملالب�ض والأحذية للعامالت 	
باإجراء  العمل  �ساحب  قيام  عدم  اإلى  بالإ�سافة  القا�سي،  العمل  ظروف  مع  تتنا�سب  العمل  �ساحب  قبل  من 
الفحو�سات الطبية الالزمة للن�ساء العامالت قبل �سروعهن بالعمل للتحقق من مالءمة �سالمتهّن اجل�سدية 

وال�سحّية لظروف العمل الأمر الذي يوؤدي اإلى �سوء اأو�ساعهن ال�سحّية . 

• عدم تنا�سب اأجر املراأة العاملة يف املزارع مع طبيعة العمل القا�سي وال�ساق .	

• عدم مطالبة العامالت يف الزراعة  بحقوقهن ب�سبب �سعف الوعي لديهن وعدم قيام  اجلهات املعنية وموؤ�س�سات 	
املجتمع املدين بتوعيتهن بال�سكل الالزم . 

•  عدم �سمول العاملني والعامالت يف الزراعة مبظلة قانوين العمل وال�سمان الجتماعي ما �ساهم يف حرمانهن 	
من احل�سول على ال�سمان الجتماعي واحلقوق العمالية وهو ما ي�سّكل خمالفة للد�ستور والتفاقيات الدولية 

الناظمة للعمل.  .

•  عدم �سدور نظام للعاملني يف الزراعة ما �ساهم يف وجود حتّديات وانتهاكات للعاملني والعامالت يف القطاع 	
الزراعي وهذا ي�سّكل خمالفة للد�ستور وقانون العمل . 

•  حمدودية دور وزارتي العمل والزراعة واجلهات الرقابية ذات العالقة بالإ�سافة اإلى موؤ�س�سات املجتمع املدين 	
والإعالم بالرقابة على اأو�ساع العامالت يف الزراعة الأمر الذي يوؤدي اإلى ا�ستغالل حاجتهن للعمل والظروف 
اأب�سط  توفري  وعدم  ت�سغيلهن  يف  العمل  اأ�سحاب  قبل  من  واأ�سرهن  العامالت  تعي�سها  التي  ال�سعبة  املادية 

حقوقهن. 

الن�شاء املعيالت :

ر�شد املركز الوطني اأو�شاع الن�شاء اللواتي يراأ�شن اأُ�شرا391 للوقوف على اأبرز التحديات وامل�شاكل التي 

يواجهنها وتبني من الر�شد وجود حتديات قانونية واجتماعية واقت�شادية متمثلة فيما يلي:

391 - هي الأ�سر ايل تراأ�سها وتعيلها الن�ساء اإذ اأنهن امل�سوؤولت ماليًا عن اأ�سرهن وهن الأ�سخا�س الأ�سا�سيون يف �سنع القرار واإدارة الأ�سرة )كالأرامل واملطلقات والن�ساء 

اللواتي هجرهن اأزواجهن اأو الن�ساء العازبات اللواتي يعلن عائالتهن.
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•  عدم القدرة على اتخاذ القرارات الهامة املتعلقة باأ�سرهن والتدخل من قبل الأقارب والأهل اإذ اأنهن ل ميلكن 	
حق القرار، بالإ�سافة اإلى عدم قبول اأن تكون املراأة ولية الأمر وامل�سوؤولة عن اتخاذ القرارات املتعلقة باأ�سرتها 
وذلك يعود لل�سورة النمطية للمراأة والتي يقت�سر دورها على تربية الأبناء ورعايتهم والهتمام ب�سوؤون املنزل 

فقط .
• عدم انتظام م�سادر الدخل وثباتها ، حيث اأن اعتماد هذه الأُ�سر يف الأغلب على التربعات وعلى راتب املعونة 	

الوطنية والذي يبلغ كحد اأعلى 200 دينار اأردين اأو راتب التقاعد املدين .
•  الو�ساية والولية على الأبناء، حيث اأنه وفيما يتعلق مبراجعة الدوائر احلكومية لإجراء املعامالت الر�سمية اأو 	

ا�ستخراج اأوراق ثبوتية حتتاج املراأة ملوافقة ويل اأمر اأبنائها، اإذ اأن املراأة املطلقة والتي ل ميكنها احل�سول على 
دفرت عائلة )عك�س املراأة الأرملة التي حت�سل على دفرت عائلة م�ستقل لها ولأبنائها( ل ت�ستطيع مراجعة اأي 
دائرة حكومية يف معامالت تخ�س اأبناءها اإل بعد ح�سولها على دفرت العائلة من طليقها ويف بع�س الأحيان يف 
ظل تعنت الطليق وعدم رغبته يف اإعطائها الدفرت يتم طلبه عن طريق احلاكم الإداري وي�سلمه لها ملدة حمدودة 

تقوم بعدها باإعادته .
•  الن�ساء املطلقات اأو الأرامل اأو املهجورات ل ميلكن حق تزويج بناتهن فهن بحاجة ملوافقة ويل الأمر �سواء اأكان 	

اأبًا اأم جدًا لأب اأو عمًا اأو اأخًا.
•  خلو قانون الأحوال ال�سخ�سية من وجود ن�س قانوين يلزم املطلق برتك امل�سكن ال�سرعي لطليقته بعد انتهاء 	

العدة ال�سرعية يف حال كانت حا�سنة لأبنائه.   

حقوق املراأة ال�شحية :

ر�سد املركز الوطني موؤ�سرات حقوق املراأة  يف ال�سحة392 ، ا�ستنادا ملبداأ: “عدم ترك اأحد يف اخللف” واأجندة 
التنمية امل�ستدامة 2030 مبنهجية تكاملية وبهدف التعرف على م�ستويات اإعمال حقوق الن�ساء ما ُي�ساهم يف و�سع 
اخلطط املالئمة لكل م�ستوى للو�سول اإلى نتائج واقعية م�ستقباًل حول اإنفاذ اأهداف التنمية امل�ستدامة 2030م، 

وتبني من الر�سد ما يلي: 

•  خلو معظم اق�سام الن�سائية والتوليد من الت�سهيالت البيئية للن�ساء ذوات الإعاقة كالأ�سّرة، واملرافق ال�سحية 	
املخ�س�سة لهّن .

392  - خالل الفرتة الواقعة بني �سهر حزيران و�سهر اآب لعام 2019م . حيث بلغ عدد امل�ست�سفيات التي مت ر�سدها ثمانية م�ست�سفيات موزعة على اقاليم اململكة يف املحافظات 

التالية: 1. العا�سمة، 2.اإربد، 3. الكرك، 4. املفرق، 5. ماأدبا.
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•   �سعف م�ستوى النظافة يف بع�س اأق�سام الن�سائية والتوليد يف امل�ست�سفيات حيث  ر�سد انبعاث رائحة كريهة .	

•  ندرة توفر املياه ال�ساخنة يف ف�سل ال�ستاء واملياه الباردة يف ف�سل ال�سيف .	

• احلامل 	 للمراأة  ال�سحية  احلقوق  على  يوؤثر  ما  امل�ست�سفيات  معظم  يف  اخلداج  بق�سم  احلا�سنات  يف  نق�س   
وجنينها. 

•  عدم توفر التهوية والإنارة الطبيعية وال�سناعية ب�سكل كاف .	

•  عدم توفر التي�سريات البيئية كاملنحدرات )امليالن الر�سي(393 وغريها لكافة املرافق .	

•  عدم كفاية املرافق ال�سحية املالئمة لحتياجات الن�ساء .	

•  قلة عدد الأ�سرة الطبية واملتخ�س�سة لنقل الن�ساء من ق�سم ال�سعاف والطوارئ اإلى الأق�سام املحالت اإليها .	

• الإعاقة يف 	 الن�ساء ذوات  امرا�س  املتخ�س�سة يف معاجلة  والفنّية  والتمري�سية  الطبية  الكوادر  اأعداد  تدين   
حالت الولدة وغريها من الأمرا�س املتالزمة مع الإعاقة، ما يوؤّثر على اخلدمات ال�سحية وب�سكل خا�س يف 

حالت الكتظاظ املو�سمية يف ال�سيف وال�ستاء .

•  �سعف تدريب الكوادر الطبية والتمري�سية والفنية على التعامل مع حالت العنف �سد املراأة.	

   ومن جانب اآخر ما زال املركز الوطني حلقوق الإن�سان يجدد التاأكيد على مالحظاته الواردة يف التقارير ال�سابقة 
واملتعلقة بعدم م�سادقة الأردن على الربوتوكول الختياري امللحق باتفاقية الق�ساء على جميع ا�سكال التمييز �سد 
اأي �سيدة يف املحكمة الد�ستورية واملحكمة ال�سرعية ودائرة الفتاء العام، وعدم تعديل نظام  املراأة، وعدم تعيني 
العائلية للموظفة  واأن ت�سرف العالوة  اإلزامية توفري دور ح�سانة لأطفال املوظفات  اخلدمة املدنية بالن�س على 
بنف�ض �سروط العالوة التي ت�سرف للرجل املوظف، كما اأن العادات والتقاليد اخلاطئة ما زالت يف بع�ض الحيان 
حتول دون متتع املراأة بحقوقها وخا�سة يف جمال الإرث . فغالبًا ما يوؤدي عدم معرفة املراأة بالقوانني والجراءات 
واخلوف من مقاطعة الأ�سرة لها اأو اخل�سية من تعر�سها ملختلف �سروب العنف لعزوفها عن املطالبة يف حقها من 

املرياث.

العنف �شد املراأة:

اأ�سدر املركز الوطني بيانا مبنا�سبة اليوم العاملي ملناه�سة العنف �سد املراأة حيث تبني وجود حتديات للق�ساء على 
هذه الظاهرة يف اململكة نذكر منها على �سبيل املثال ل احل�سر:

393  - ما يخالف كودة البناء الوطني ال�سادرة عن جمل�س البناء الوطني 2018م، وعدم تنفيذ للخطة الوطنية لت�سويب اأو�ساع املباين 2019م- 2029م.
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•  تناثر عمل املوؤ�س�سات العاملة يف ق�سية العنف �سد املراأة ب�سكل ل يعطي ت�سورًا وا�سحًا حلجم الظاهرة على 	
امل�ستوى الوطني، وذلك لعدم وجود تن�سيق واتفاق بني هذه املوؤ�س�سات على مفهوم حمدد للعنف، وعدم وجود 

نظام ر�سد وطني حلالت العنف .

•  ترتبط غالبية الربامج والأن�سطة املوجهة ملناه�سة العنف �سد املراأة والتي تنفذها املوؤ�س�سات ذات العالقة 	
بالتمويل، ما يثري ق�سية دميومة هذه الربامج والأن�سطة .

•  قبول ثقافة التن�سئة الجتماعية والعادات والتقاليد والأعراف ال�سائدة لل�سيطرة الذكورية والعنف .	

•  تدين معرفة املراأة بحقها يف احلماية من العنف، واآلية الإبالغ عن حالت العنف التي تتعر�س لها. وحلماية 	
املراأة من العنف فاإن املركز الوطني حلقوق الإن�سان يوؤكدعلى �سرورة عدم الأخذ باإ�سقاط احلق ال�سخ�سي يف 
قانون العقوبات ك�سبب خمفف للعقوبة اإذا كان اجلاين واملجني عليه من نف�س العائلة ويف ق�سايا العنف حتديدًا، 
وو�سمان  اإلزامية توفري امل�ساعدة القانونية للن�ساء غري القادرات يف جميع احلالت، وتفعيل خدمات التاأهيل 
ال�سحية  تالزم  التي  واجل�سدية  النف�سية  اآثارها  تخفيف  يتم  حتى  اجلرمية  �سحايا  وعالج  النف�سي  والدعم 
طيلة حياتها وتعيق دجمها يف املجتمع. وجترمي كافة اأ�سكال العنف )اجل�سدي واجلن�سي واللفظي والقت�سادي 
بحق  العقوبات  ورفع  منه،  البع�س  على  التجرمي  اقت�سار  وعدم  والنف�سي(  وال�سحي  والثقايف  والجتماعي 
مرتكبي جرائم العنف �سد املراأة. �سرورة تكاتف اجلهود املعنية  ملواجهة العنف �سد املراأة مبختلف الو�سائل 
موازنات  تبني  و�سرورة  اآمنة  حياة  لتعي�س  العنف  من  املراأة  حماية  ل�سمان  والثقافية  والجتماعية  القانونية 
العنف  ملكافحة  والتثقيفية  والتوعوية  وال�سعبية  الر�سمية  اجلهود  وتكثيف  الجتماعي،  النوع  تراعي  ح�سا�سة 
والتمييز �سد املراأة، وكذلك تغليظ العقوبات �سد التحر�س، والتوعية �سد ممار�سات خاطئة مثل الزواج املبكر 

للفتيات القا�سرات وال�ستمرار يف مواجهة ما يعرف بجرائم حماية ال�سمعة وال�سرف.

ومن جانب اآخر ت�سري الأرقام والح�سائيات ال�سادرة عن اإدارة حماية الأ�سرة التابعة ملديرية الأمن العام اإلى اأن 
جرائم العنف الواقعة على املراأة خالل العامني 2018م- 2019م كانت على النحو املبني يف اجلدول اأدناه والذي 

يبني عدد الق�سايا الواقعة على املراأة وعدد املجني عليهن التي تعاملت معها اإدارة حماية ال�سرة: 
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ويتبني من الر�سم البياين تزايد حالت التبليغ عن حالت العنف الواقعة على املراأة نتيجة  التوعية والتثقيف بربامج  
ننعلق بحقوق املراأة وحمايتها من العنف وانت�سار اق�سام ادارة حماية ال�سرة يف حمافظات اململكة، اإل ان هناك 
حالت عنف تقع على املراأة ل يتم التبليغ عنها ب�سبب العادات والتقاليد والثقافة املجتمعية اخلاطئة وخوفًا من 

عواقب الأمور ل �سيما اإذا كان عنفًا اأ�سريًا.

*التو�شيات:

ال�سابقة  التقارير  يف  ذكرها  �سبق  والتي  والعملية  القانونية  الجراءات  من  جملة  باتخاذ  الوطني  املركز  يو�سي   
اإ�سافة اإلى التو�سيات التالية:

رفع التحفظ عن املادة )9 /2( من اتفاقية الق�ساء على جميع ا�سكال التمييز �سد املراأة والتي تتعلق مبنح  -
املراأة جن�سيتها لأبنائها.

امل�سادقة على الربوتوكول الختياري لتفاقية الق�ساء على جميع ا�سكال التمييز �سد املراأة واخلا�س بال�سكاوى  -
الفردية.
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اإ�سدار نظام العاملني والعامالت يف الزراعة بحيث ي�سمن حقوق العاملني والعامالت واأ�سحاب العمل، وتوفري  -
معايري ال�سالمة والعمل الالئق للعامالت يف الزراعة ومن �سمنها اللتزام باحلد الدنى لالأجور وتوفري و�سائل 

نقل اآمنة وال�سمانات الجتماعية وال�سحية.

متكني املراأة اقت�ساديا واجتماعيا وتوفري فر�س عمل لها وتطوير مهاراتها مبا يتنا�سب مع احتياجات ال�سوق  -
من الأيدي العاملة وحتديدًا يف املناطق النائية.

التعاون بني جميع اجلهات املعنية ملواجهة العنف �سد املراأة مبختلف الأدوات والو�سائل القانونية والجتماعية  -
والثقافية والرتبوية.

ايالء املراأة يف املناطق املهم�سة اهتمامًا خا�سًا. -

ايجاد موازنات م�ستجيبة للنوع الجتماعي. -

اعتماد مزيد من التدابري الإ�سافية املوؤقتة مبا يف ذلك اعتماد نظام احل�س�س واملعاملة التف�سيلية لتعزيز  -
اإدماج املراأة يف التعليم والقت�ساد وموا�سلة تقدمي حوافز لتعزيز الن�ساء وتوظيفهن يف القطاع اخلا�س. 

و�سع خطة وطنية ل�سمان زيادة ن�سبة م�ساركة املراأة يف اإدارة ال�ساأن العام من خالل رفع ن�سبة “الكوتا” للن�ساء  -
يف جمل�س النواب وزيارة ن�سبة متثيلهن يف املواقع القيادية العليا يف الدولة والنظر يف اإمكانية تعديل قوانني 

النقابات العمالية واملهنية بحيث تن�س �سراحة على حتديد مقاعد خا�سة للن�ساء يف املجال�س النقابية. 

يراعي  - نهج  و�سمن  الإن�سان  حقوق  جمال  يف  الدولية  اللتزامات  مع  يتالءم  مبا  الوطنية  الت�سريعات  تعديل 
امل�ساواة بني اجلن�سني مبا يف ذلك قانون العقوبات وقانون الأحوال ال�سخ�سية وقانون العمل وقانون اجلن�سية 

وغريها.

حث احلكومة واجلهات املعنية على حت�سني م�ستوى اخلدمات يف البلديات و القرى وغريها، مبا يكفل تعزيز  -
التنمية املحلية ورفع امل�ستوى القت�سادي ل�سكانها مبا ينعك�س ايجابًا على متتع املراأة بحقوقها.

رفد امل�ست�سفيات بالكوادر الطبّية والتمري�سية والفنية املتخ�س�سة باأمرا�س الن�ساء، وكذلك رفد امل�ست�سفيات  -
بح�سانات اخلداج.
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2 - حقوق الطفل  

التزم الأردن بحماية حقوق الطفل بالن�س يف الفقرة الرابعة من املادة ال�ساد�سة من الد�ستور على رعاية الدولة 
ن�سرهما يف  ومت  بالتفاقية  امللحقني  والربتوكولني  الطفل  اتفاقية حقوق  على  �سادق  وكذلك   ، وحمايتها  للطفولة 
والوجدان  الفكر  الطفل يف  املتعلقة بحق  املادة )14/اأ(  الأردن ما زال يتحفظ  على  اأن  اإل   ، الر�سمية  اجلريدة 
والدين ، وكذلك املادتني )20،21( من التفاقية واملتعلقتني بنظام التبني ، وعلى ال�سعيد الدويل ،كان املركز 
الوطني حلقوق الإن�سان اأو�سى احلكومة بالن�سمام اإلى الربتوكول الثالث امللحق باتفاقية حقوق الطفل يف تقاريره 

ال�سابقة ولكنه حتى تاريخه مل تتم ال�ستجابة ملطلبه 394. 

ومن اجلدير بالذكر اأعد املجل�س الوطني ل�سوؤون الأ�سرة وبال�سراكة مع الوزارات واجلهات احلكومية وغري احلكومية 
التقرير الدوري ال�ساد�س لتفاقية حقوق الطفل ا�ستجابة لاللتزام الدويل الذي ت�سمنته املادة )44( من التفاقية، 
وقد غطى التقرير الفرتة الواقعة )2014 - 2018( ، ورفعت احلكومة التقرير للجنة اتفاقية حقوق الطفل يف �سهر 
ايلول لعام 2019م بو�سفه تقريرًا وطنيًا يبني التقدم الذي مت اجنازه يف حقوق الطفل كما ونوعًا من خالل تنفيذ 
بنود التفاقية يف جميع املجالت مبا يف ذلك التعليم وال�سحة وامل�ساواة وحق الطفل يف احلياة والنماء وم�سالح 
الطفل الف�سلى واحلق يف التعبري وغريه  بالإ�سافة اإلى دور املركز الوطني حلقوق الإن�سان يف حماية وتعزيز حقوق 
الطفل، ف�ساًل عن الردود على املالحظات اخلتامية التي اعتمدتها اللجنة ب�ساأن التقرير اجلامع للتقريرين الرابع 
واخلام�س، وقد خل�س التقرير اإلى اأن الأردن اأحرز تقدمًا ملحوظًا يف عدد من حماور التفاقية �سواء على �سعيد 
والأنظمة  املخ�س�سة  واملوارد  املتخذة  والجراءات  التدابري  اأو يف جمال  للدولة  العامة  ال�سيا�سات  اأو  الت�سريعات 

وال�سيا�سات والربامج وال�سرتاتيجيات امل�ستحدثة يف اإنفاذ التفاقية.

الت�شريعات الوطنية املتعّلقة بحقوق الطفل :

�سهد عام 2019م اإجراء بع�س التعديالت  على الت�سريعات الوطنية التي مت�س حقوق الطفل نذكر منها:

395: تو�سع امل�سّرع يف القانون املعّدل با�ستخدام فح�س  - قانون الأحوال ال�شخ�شية رقم 15 ل�شنة 2019 

“احلم�س النووي” يف اإثبات الن�سب واأعطى �سالحيات للق�ساة ال�سرعيني يف تقدير ذلك، كما مت الغاء املادة 
394 - ميكن الربتوكول الثالث من اتفاقية حقوق الطفل وممثلني عنهم يف تقدمي ال�سكاوى والبالغات .

395 - �سدر القانون يف اجلريدة الر�سمية رقم 5578 تاريخ  2 /6 /2019م ليحل حمل قانون الأحوال ال�سخ�سية املوؤقت ل�سنة 2010 م على اأن تبقى التعليمات ال�سادرة 

مبقت�ساه �سارية املفعول اإلى اأن تعدل اأو تلغى اأو ي�ستبدل غريها بها وفقًا لإحكام هذا القانون.
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)172( من القانون املوؤقت لعام 2010م واملتعلقة بح�سانة الأم غري امل�سلمة حيث ترك الأمر لتقدير املحكمة 
والقا�سي ال�سرعي مبا يحقق امل�سلحة الف�سلى للطفل، ورفع القانون اأجرة املح�سون حلني بلوغه �سن )15( 
عامًا للطفل بدًل من )12( عامًا، وفيما يتعلق بالروؤية وال�ستزارة فقد مت تعديل املادة )181( لتعطي احلق 

لغري احلا�سن مببيت الأطفال بعمر )7( �سنوات مدة خم�سة ايام متتالية اأو متفرقة خالل ال�سهر.
وعلى الرغم من تثمني املركز للجهود نحو هذه التعديالت اإل اأنه هناك تعديالت يراها �سرورية ومل يتم تعديلها 

وهي على النحو الآتي:  
• عدم اإلغاء املادة )10/ب( واملتعلقة ب�سن الزواج املبكر.	
• �سمول اأولد البنت املتوفاة قبل والدها بالو�سية الواجبة اأ�سوة باأولد الإبن املتوفى يف املادة )279( .	
• اإلغاء الفقرة )ب( من املادة )171( واملت�سمنة “ي�سرتط يف م�ستحق احل�سانة اإذا كان من الن�ساء اأن ل 	

تكون متزوجة بغري حمرم من ال�سغري بحيث يتم مراعاة م�سلحة الطفل الف�سلى”.

-  تعليمات ترخي�س احل�شانات يف عام 2019م396: يثمن املركز الوطني حلقوق الإن�سان اجلهود املبذولة يف 
اإ�سدار هذه التعليمات ون�سرها يف اجلريدة الر�سمية، حيث �سدرت مبوجب املادة )25( من نظام دور احل�سانة 
رقم )77( ل�سنة 2018م  التي ت�سّمنت ال�سروط البيئية، وال�سحية، والتهوية ، واملياه والتربيد، والرعائية، ورفعت 
�سن الطفل الذي يتم ا�ستقباله يف احل�سانة اإلى )4( اأربع �سنوات و)8( اأ�سهر ، مما حقق م�سلحة الطفل الف�سلى.
2019م: �سدرت مبوجب املادة  -  تعليمات ترخي�س مراكز التدخل املبكر لالأطفال ذوي الإعاقة لعام 
7( من قانون حقوق ال�سخا�س ذوي الإعاقة، حيث عرف التدّخل املبّكر، ون�س على جمموعة اخلدمات   /29(
اإعاقاتهم ودرجاتها ممن  والربامج التي يقدمها مركز التدخل املبكر لالأطفال ذوي الإعاقة على اختالف فئات 
الطرق  بعيدًا عن  يكون مدخله  املبنى بحيث  �سروط  الثالثة  املادة  ولأ�سرهم، وحددت  �سنوات  �سن )6(  هم دون 
الرئي�سية، و�سرورة  وجود غرفة م�ستقلة لالأخ�سائي النف�سي وغرفة م�ستقلة لالإدارة، واأن يكون املبنى حديثًا واآمنًا 
بيئيًا بعيدًا عن املكاره ال�سحية واملواد القابلة لال�ستعال وال�سجيج وغريه، وحددت التعليمات اجراءات النتفاع، 

و�سروط الكادر الوظيفي للمركز. 

ومن جانب اآخر ي�شجل املركز مالحظاته التالية على القوانني التالية :

قانون العقوبات: اأّن امل�سّرع مل يتطّرق يف ن�س املادة )389( منه الى معاجلة الت�سّول با�ستخدام الو�سائل  -

با�ستغالل  يقوم  ملن  العقاب  من  الإفالت  حلالت  ثغرة  ُي�سّكل  ما  الجتماعي  التوا�سل  وو�سائل  اللكرتونية، 
الأطفال بهذه الو�سائل، ويتعار�س مع ن�سو�س حماية الطفل يف التفاقية.

396 - مبقت�سى ن�س املادة )25( من نظام ترخي�س احل�سانات رقم )77( لعام 2018م، ن�سرت يف اجلريدة الر�سمية �سفحة)59(، بتاريخ: 16 /1 /2019م .
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العقوبات  فانون  من  )62/اأ(  املادة  من  موقف  ورقة  اعد  الإن�سان  حلقوق  الوطني  املركز  اأن  هنا  الإ�سارة  ونود 
وتعديالته ل�سنة 1962م وطالب باإلغاء املادة املذكورة كونها تتعار�س مع الفقرات )4،5( من املادة ال�ساد�سة من 
الد�ستور الأردين حيث اأن الد�ستور حمى الأطفال من كافة ا�سكال العنف التي يتعر�سون له بع�س النظر عن �سكل 
العنف و�سواء وقع من الأ�سرة ام من خارجها و�سواء اباحه العرف ام مل يبيحه و�سواء بهدف التاأديب اأو غريه .كما 
تتعار�س املادة )62/اأ( مع املادة )19( من اتفاقية حقوق الطفل ، مما �سبق جند ان الد�ستور والتفاقية مل يبيح 
التاأديب من خالل العنف باملطلق �سواء من خالل الوالدين اأو غريهما ومل يتطرق اإلى مو�سوع العرف العام ، كما 
يطالب املركز تكثيف الربامج التوعوية الداعمة لرعاية الطفل للوالدين والأو�سياء القانونني والى اجلهات التي 
والتو�سع يف  العنف،  اأ�سرّية خالية من  ت�سمن حياة  بحيث  وقائية وعالجية  برامج  واتخاذ  الطفل،  برعاية  تتعهد 

اإدخال مفاهيم حقوق الطفل وحمايته من العنف يف املناهج املدر�سية والكتب اجلامعية.

قانون الإنفاق على الأيتام والأ�شخا�س ذوي الإعاقة الفقراء وتاأهيلهم من موارد �شندوق الزكاة397:  -

يرى املركز �سرورة مراجعة ن�س املادة )8( منه لت�سويب عبارة املعوقني بعبارة الأطفال ذوي الإعاقة حماية 
ان�سجامًا مع    القانون ، وعدم اإغفال �سمول الأطفال الفقراء فاقدي ال�سند الأ�سري398 والغجر، ما يحرمهم من 
النتفاع اأ�سوًة مبن �سملهم القانون بالإنفاق والتاأهيل ما يوؤّثر على ا�ستمرار معاناتهم من الفقر وعدم حتقيق 

الهدف الأول للتنمية امل�ستدامة 2030م :”مكافحة الفقر واجلوع”399. 

قانون وزارة ال�شوؤون الجتماعية والعمل ل�شنة 1956م: يرى املركز اأّن امل�سّرع مل يعالج يف ن�س املادة  -

)11( منه مكافحة الت�سرد والت�سول والبغاء والجتار بالن�ساء والأطفال400، وكذلك نظام حماية ورعاية وتاأهيل 
الأطفال املُ�ستغّلني يف اأعمال الت�سّول بن�س املادة )33( من قانون الأحداث401.

397  - تقرير ر�سد حقوق الأطفال فاقدي ال�سند الأ�سري، التاريخ : 14 /2 /2019م .

398  - وبالتوا�سل مع اإدارة �سندوق الزكاة 2019م.

399  - قانون �سندوق الزكاة رقم 3 /1978 وتعديالته لعام 1988م ، اجلريدة الر�سمية: عدد 2758 ت 1 / 2 /1978: �س:217  .

400 - قانون وزارة ال�سوؤون الجتماعية رقم 32  لعام 1956، من�سور يف العدد: 1265 من اجلريدة الر�سمية، �س:1367 .

401 - قانون الأحداث رقم 32 لعام 2014 املن�سور يف عدد اجلريدة الر�سمية رقم 5310 بتاريخ  2 /11 /2014، �س:6371: يعترب حمتاجًا اإلى احلماية اأو الرعاية احلدث الذي 

تنطبق عليه اأي من احلالت التالية :اأ. اإذا كان حتت رعاية �سخ�س غري موؤهل للعناية به، لعتياده الإجرام اأو اإدمانه ال�سكر اأو املواد املخدرة واملوؤثرات العقلية اأو انحالله 
اخللقي اأو اأدين بارتكاب جرم خمل بالآداب مع اأي من اأبنائه اأو اأي من العهود اإليه برعايتهم .ب. اإذا قام باأعمال تتعلق بالدعارة اأو الف�سق اأو اإف�ساد اخللق اأو القمار اأو 
اأي اأعمال غري م�سروعة اأو خدمة من يقومون بهذه الأعمال اأو خالط الذين ا�ستهر عنهم �سوء ال�سرية اأو ا�ستغل باأي منها مبا يف ذلك اأعمال الت�سول اأو ال�ستجداء .ج. اإذا 
مل يكن له حمل م�ستقر اأو كان يبيت عادة يف الطرقات .د. اإذا مل يكن له و�سيلة م�سروعة للعي�س اأو مل يكن له عائل موؤمتن وكان والداه اأو احدهما متوفىين اأو م�سجونني 
اأو غائبني .هـ. اإذا كان �سيئ ال�سلوك وخارجًا عن �سلطة اأبيه اأو وليه اأو و�سيه اأو اأمه اأو كان الويل متوفى اأو غائبًا اأو عدمي الأهلية .و . اإذا كان ي�ستجدي ، ولو ت�سرت على 
ذلك باأي و�سيلة من الو�سائل .ز . اإذا كان بائعًا متجوًل اأو عابثًا بالنفايات .ح . اإذا تعر�س لإيذاء مق�سود من والديه اأو اأي منهما ب�سكل جتاوز �سروب التاأديب التي يبيحها 
القانون والعرف العام .ط . اإذا كان معر�سًا خلطر ج�سيم حال بقائه يف اأ�سرته .ي . اإذا مل يتم الثانية ع�سرة من عمره وارتكب جنحة اأو جناية .ك . اإذا كان حدثا عاماًل 

خالفًا للت�سريعات النافذة.
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  القانون املدين: يرى املركز اأّن امل�سّرع الأردين حدد �سن الر�سد وكمال الأهلية مبن بلغ الثامنة ع�سرة، واأِذن  -
يف ن�س املادة )119( ممار�سة الطفل لأعمال التجارة402، لكّن عمل الطفل بالتجارة يف �سن الطفولة مينعه من 
القيام بالإجراءات الر�سمية والبنكية والقانونية والق�سائية للح�سول على حقوقه املالية والعمالية اإل بوا�سطة 

الويل ما ي�سكل انتهاكًا حلقوقه القت�سادية واملالية. 

هذا  - من   )5،12( املادتني  اأّن  املركز  يرى  وتعديالته403:  امل�شلحة  القوات  يف  الأفراد  خدمة  قانون    
القانون، والّلتني جتيزان جتنيد الأطفال يف القوات امل�سلحة تتعار�سان مع الربتوكول الختياري امللحق باتفاقية 
حقوق الطفل واملتعلق ب�ساأن عدم ا�سرتاك الأطفال يف املنازعات املُ�سّلحة، والذي �سادق عليه الأردن ومّت ن�سره 

يف اجلريدة الر�سمية عام 2006م.  

 قانون العمل: يرى املركز اأّن امل�سّرع مل يحِم الأطفال الأحداث الذين يعملون بدون اأجر مع اآبائهم404، لعدم  -
العقوبات  من  عمل  كاأ�سحاب  اآباءهم  ويعفي  الأطفال  عمل  وجود  ُيربر  ما  عليهم405،  العامل  تعريف  انطباق 
الواردة يف قانون العمل يف حال خمالفة اأحكامه �سواء عمل الأبناء دون ال�سن القانويّن اأو ما قبل بلوغهم �سن 

الر�سد.

وقد منع امل�سّرع عمل الأحداث دون ال�ساد�سة ع�سرة من عمرهم، ومل يقدم اأي ا�ستثناء لأي نوع من الأعمال لو�سعهم 
اأو لظروفهم، اإّل اأنه مل ي�سّن عقوبات رادعة لأ�سحاب العمل يف حال املخالفة406. وهذا يتطلب رفع العقوبة لت�سل 

للم�ساءلة اجلزائية لتوفري حماية اأف�سل للطفل العامل.

* يوؤكد املركز الوطني حلقوق الإن�سان �سرورة ا�ستكمال الإجراءات الد�ستورية ل�سّن م�سوّدة م�سروع قانون حقوق 
الطفل، حيث اأنه ما زال لدى اللجنة القانونية يف رئا�سة الوزراء لدرا�ستها407.

402 - القانون املدين لل�سغري املميز الذي اأكمل اخلام�سة ع�سرة من عمره من كمال الهلية يف اإذن وليه له بالتجارة كتجربة له وقد يكون الإذن مطلقًا اأو مقيدًا، ول يبطل 

الإذن يف حالة وفاة الويل اأو العزل .
403 - ملن يتمتع باجلن�سية الأردنية وقد اأكمل ال�ساد�سة ع�سرة من عمره اأن يتجند يف القوات امل�سلحة، واخلام�سة ع�سرة من عمره باأن يكون تلميذًا.

404 - كل �سخ�س ذكر او انثى بلغ ال�سابعة من عمره ومل يتم الثامنة.

405 -املادة )2( عرفت العامل:  كل �سخ�س ذكرًا كان او انثى يوؤدي عماًل لقاء اجر ويكون تابعًا ل�ساحب العمل وحتت اإمرته وي�سمل ذلك الحداث ومن كان قيد التجربة 

اأو التاأهيل.
406 - و�سع امل�سرع ن�س املادة )77( من القانون العمل عقوبات على �ساحب العمل يف حال خمالفته لحكام قانون العمل بغرامة ل تقل عن 100 دينار ول تزيد على 500 دينار.

407  - بالتوا�سل مع رئا�سة الوزراء، تاريخ  19 /1 /2019م .
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ر�شد ال�ّشيا�شات الداعمة حلقوق الطفل:

اأطلقت احلكومة “ال�سرتاتيجية الوطنية للحماية الجتماعية” )2019م- 2025م( يف عام 2019م، ويرى  -
املركز اأنها مل تتطرق اإلى حماية الأطفال من الت�سّرب املدر�سي، لتكثيف جهودها بكفالة احلماية الجتماعية 

لهم اأثناء التنفيذ.

2019م، ودليل  - “اجراءات العمل الوطنية املوحدة للوقاية وال�ستجابة حلالت العنف” يف عام  اإطالق دليل 
للتعامل مع حالت العتداء اجلن�سي”408، ويرى املركز اأّن الربامج مل  ُمقّدمي اخلدمات ال�سحية  “اإجراءات 
ت�سمل الأطفال املولودين خارج اإطار احلياة الزوجية، وكذلك الغجر ، وقد اأغفل امل�سّرع حقوقهم يف الت�سريعات 
البقاء  يف  حقوقهم  على  ويوؤّثر  والتاأهيلي  املايل  الدعم  من  الفئات  هذه  يحرم  مما  الأيتام،  حلقوق  الناظمة 

والنماء 

املمار�شات: من خالل ر�شد واقع اأو�شاع حقوق الطفل تبنّي واقع اأو�شاعهم وفقًا للمحاور التالية:

• الآمنة 	 الرقمية  البيئة  حماية  توّفر  مدى  على  للوقوف  حالت  املركز  ر�سد  لالأطفال:  الرقمية  احلماية 

لالأطفال والتوازن بني حّقهم يف الو�سول والتمكني ومنها: 

حالة ن�سر معلومة حول ا�سم و�سورة حدث قتل طفلة بعد العتداء اجلن�سي عليها عرب و�سائل التوا�سل الجتماعي   -
منظورة اأمام الق�ساء- خالفًا لن�س املادة )4/ح( من قانون الأحداث رقم )32( لعام 2014م، ولن�س املادة 

)16( من اتفاقية حقوق الطفل409.

حالة طفل يبلغ من العمر 14 عامًا مت  ن�سر فيديو حول تعّر�سه للم�سا�س بكرامته حيث ظهر �سعيفًا ومهانًا وهو  -
يقّدم اعتذارًا عن �سربه حليوان كان ي�ستخدمه يف النقل410، ما يخالف قانون العقوبات وتعديالته رقم )16( 
اأو  الإن�سان  �سرف  الذي مي�س  الت�سهري  فعل  بتجرمي  املتعّلقة  املادة )376(  ون�س  وتعديالته،  1960م  ل�سنة 
�سمعته مبا يف ذلك الأطفال، ون�س املادة )348( من ذات القانون املتعّلقة بفعل خرق احلياة اخلا�سة كالتقاط 
2015م  ل�سنة  الإلكرتونية رقم )27(  املادة )11( من قانون اجلرائم  ال�سوتي، ون�س  الت�سجيل  اأو  ال�سور 

وتعديالته، ون�س املادة )16( من اتفاقية حقوق الطفل ملا فيه م�سا�س غري قانوين ب�سرفه اأو �سمعته.

408  - املوقع الر�سمي للمجل�س الوطني ل�سوؤون الأ�سرة 2019م  .

409  - نتيجة مقابلة الأ�ستاذ رائد كفاوين مدير تنمية الزرقاء بتاريخ  4 /4 /2019م .

410  - تقرير ر�سد حالة طفل تعّر�س لن�سر حول حالته بفيديو: 17 /9/ 2019م .
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• حماية حقوق الأطفال يف احلياة: ر�سد املركز اأو�ساع حالت اإعمال حقوق الأطفال ومنها:	

وتعّذر تقدمي اخلدمات  - املنزل  تعّر�سها حلادث حريق يف  اإثر  �سنوات  العمر ثالث  البالغة من  الطفلة  وفاة    
ال�سحية لها اإّل بقرار حكومي، وتبنّي للمركز نتيجة التحقق وجود اإهمال لو�سيلة ال�سالمة، بالإ�سافة اإلى عدم 
توّفر ق�سم ملعاجلة للحروق يف م�ست�سفى خا�س لعدم قبولها يف م�ست�سفى  حكومي، وقد اأو�سى املركز بتوعية 

املجتمع ومعاجلة احلكومة لالكتظاظ يف امل�ست�سفيات احلكومية411.
 وفاة الطفل البالغ من العمر ع�سر �سنوات وهو من الغجر نتيجة تعّر�سه للغرق اأثناء ممار�سته اللعب داخل بركة  -

اإجراءات ال�سيانة للمكان،  جتّمعت فيها مياه الأمطار، وتبنّي للمركز عدم توّفر مكان للعب الأطفال، وبطء 
وكانت اأهم تو�سيات املركز: توعية املجتمع، واإن�ساء مكان لعب وترفيه لالأطفال412.

 تعّر�س الطفل البالغ من العمر ثماين �سنوات لالإ�سابة بعيار ناري ع�سوائي، ومت اإ�سعاف الطفل بعد اأن اأ�سيب  -
يح�سل  ومل  ن�سفي،  ال�سلل  ب�سبب  حركية  اإعاقة  من  معاناته  اإلى  اأّدى  ما  الفقري  وعموده  ج�سمه  من  جانب 
الطفل على احتياجاته413، وقد تبنّي للمركز اأّن هذا يخالف ن�س املادة )6( من اتفاقية حقوق الطفل املتعلقة 
بحقه الأ�سيل يف النمو، ون�س املادة )19( حلماية الطفل من العنف، واأّن �سعف دعم الطفل يوؤّثر على �سرعة 
�سفائه ومنائه، نتيجة طول مدة رد وزارة التنمية بقرار الدعم وهذا يوؤّثر على �سرعة معاجلة الطفل وتاأهيله، 

واأّن اإهمال الوالدين قد جتّلى يف �سفحهم عن املت�سبب وامل�ساحلة مقابل مبلغ ل يكفي احتياجات الطفل414.

حقوق الطفل يف ال�شحة: 

م�ست�سفيات  لثماين  مفاجئة  ر�سدية  زيارات  خالل  من  ال�سحة  يف  الأطفال  حقوق  اأو�ساع  الوطني  املركز  ر�سد 
الطالع على  بهدف  2019م   لعام  اآب  و  �سهري حزيران  الواقعة بني  الفرتة  الثالث خالل  القاليم  حكومية يف 
واقع حقوق الطفل ال�سحية يف امل�ست�سفيات وتقدمي املالحظات للجهات ذات العالقة لو�سع اخلطط املالئمة  لكل 
م�ستوى للو�سول اإلى نتائج واقعية م�ستقباُل حول اإنفاذ اأهداف التنمية امل�ستدامة 2030م تاأ�سي�سًا على مبداأ :” عدم 

ترك اأحد يف اخللف” مبنهجية تكاملية ، وقد �سجل املركز مالحظاته ومن ابرزها ما يلي: 

411  - تقريرر�سد حالة الطفلة مريا التاريخ:  30/ 1 /2019م .

412  - تقرير ر�سد حالة غرق طفل بتاريخ  21/ 1 /2019م . 

413  - تقرير ر�سد احلالة بتاريخ  14 / 7 /2019م .

414  - املادة 19 :1.تتخذ الدول الأطراف جميع التدابري الت�سريعية والإدارية والجتماعية والتعليمية املالئمة حلماية الطفل من اأ�سكال اآفة العنف اأو ال�سرر اأو الإ�ساءة 

البدنية اأو العقلية والإهمال اأو املعاملة املنطوية على اإهمال، واإ�ساءة املعاملة اأو ال�ستغالل، مبا يف ذلك الإ�ساءة اجلن�سية، وهو يف رعاية الوالد )الوالدين( اأو الو�سي 
القانوين )الأو�سياء القانونيني( عليه، اأو اأي �سخ�س اآخر يتعهد الطفل برعايته.
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 خلو بع�س امل�ست�سفيات من وجود ق�سم اخلداج لالأطفال . -
والأجهزة  - كالأ�سرة  الأطفال  ل�ستقبال  امل�ست�سفيات  اأحد  يف  والطوارئ  الإ�سعاف  ق�سم  جتهيز  كفاية  عدم   

والأدوات الطبية .
ومراقبة عمل  - الأوك�سجني  قيا�س  واأجهزة   ، الطبية  الأدوات كاحلقن  لنق�س  الأطفال  لإ�سعاف  تهياأتها   عدم 

القلب )مونيتور(، وتنظيم ال�سوائل يف ق�سم اخلداج يف بع�س امل�ست�سفيات . 
نق�س الكوادر التمري�سية والطبية املتخ�س�سة باأمرا�س الأطفال كالقلب، واجلراحة والغدد وغريها يف بع�س  -

امل�ست�سفيات. 
عدم وجود مرافق �سحية خم�س�سة لالأطفال يف غرف املعاجلة والأق�سام .  -
عدم تّوفر مناطق للعب الأطفال للرتفيه عنهم اأثناء عالجهم يف اأغلبية امل�ست�سفيات . -
 ٍقدم اأغلبية و�سائل واأدوات حفظ الأدوية والأدوات اجلراحية . -
 تّدين م�ستوى النظافة والتعقيم يف بع�س امل�ست�سفيات . -
 تّدين م�ستوى التهوية الطبيعية وال�سناعية من حيث عدم توّفر النوافذ الكافية للتهوية  وتوفر اأجهزة التكييف  -

يف اأغلب امل�ست�سفيات .
اأبواب(   -  ،  ترّدي حالة بناء بع�س امل�ست�سفيات وحاجتها لل�سيانة من حيث )الأر�سيات ، اجلدران ، النوافذ 

لأق�سام الأطفال، والإ�سعاف والطوارئ .
الإجراءات  - امل�ست�سفيات لتخاذ   ارتباط يف بع�ض  اأو �سباط  الأ�سرة  توّفر مكاتب فرعية لإدارة حماية   عدم 

القانونية يف حالت  التبليغ عن حالت العنف ملعاجلتها .
 عدم كفاية غرف العزل، و�سعف جتهيزات املتوّفر منها بالو�سائل والأدوات الطبية وال�سحية. -

حقوق الطفل يف التعليم: 

اأو�ساع حقوق الأطفال يف التعليم415 بقرى نائية ومنها قرية تقع يف اجلنوب، وكان له جمموعة من  ر�سد املركز 
املالحظات اأهّمها: 

ما زال م�ستوى خمرجات التعليم �سعيفًا ب�سبب عدم ا�ستقرار وظيفة التعليم للهيئة التدري�سية. -
ب مدر�سي لغياب رقابة وزارة الرتبية والتعليم على اللتزام بالدوام . -  وجود ت�سرُّ
 �سعف وعي الأهايل ب�سرورة متابعة اأو�ساع اأبنائهم . -

415  - تقرير ر�سد اأو�ساع الأطفال يف قرية اأم �سيحون، تاريخ  13 /10 /2019م .
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 �سعف م�ستوى التعليم واملخرجات التعليمية اإذ تبلغ ن�سبة الطالبات اللواتي ل يقراأن ول يكتنب وهّن يف م�ستوى  -
ال�سف اخلام�س )80 %( .

 وجود حالت تنّمر بن�سب مرتفعة نتيجة معاناة الطالبات من العي�س يف بيئات ع�سوائية الرتبية ل تتوفر فيها  -
املراقبة على الأطفال ب�سبب ان�سغال الأهل باأمور ك�سب الرزق من العمل.

 تديّن يف م�ستوى الذكاء لدى بع�س الطالبات.  -

الأطفال فاقدي ال�شند الأ�شري : 

ر�سد املركز عدة حالت عنف تعر�س لها الأطفال فاقدي ال�سند الأ�سري، بالإ�سافة اإلى ر�سد  اأو�ساعهم يف الدور 
اليوائية من خالل زيارات ميدانية مفاجئة لًعينة ع�سوائية لهذه الدور، وتبنّي جملة من التحديات وال�سكاليات التي 

تواجههم  نذكر منها ما يلي:

نق�س الكوادر الب�سرية املكلفة يف العمل مع هذه الفئة خا�سة الكوادر املتخ�س�سة يف جمال تعزيز قدراتهم  -
الجتماعية والنف�سية، وتعزيز اإدماجهم يف املجتمع حيث اأن هذه الفئة تعاين من م�ساكل نف�سية تتمثل ب�سكل 
الدور ل  املوجودة يف  الكوادر  اأن غالبية  املركز  امل�ستقبل. كما لحظ  بالقلق واخلوف من  ال�سعور  اأ�سا�سي يف 
ميلكون اخلربات العملية ول يحملون املوؤهالت العلمية املتخ�س�سة يف علم الجتماع وعلم النف�س مما يوؤثر على 

ت�سميم الربامج واخلطط لتعديل املنهجي لل�سلوك لالأطفال ومتابعة تطبيقها.
 وجود اأم واحدة يف اأغلب الدور تقوم برعاية من )7 - 9( اأطفال مما يوؤثر على قدرة الأمهات على الرعاية  -

والتن�سئة ال�سحيحة لالأطفال.
 تدين م�ستوى الهتمام باجلانب التعليمي للمنتفعني نتيجة قلة الكادر الوظيفي؛ خا�سة اأن الأم مكلفة باأعباء كثرية. -
 نقل املنتفعني من دار اإلى اأخرى اأو من حمافظة اإلى اأخرى  دون وجود معايري وا�سحة وحمددة لعملية النقل؛  -

والتعليمي  الأ�سري  اإلى تغري اجلو  بالإ�سافة  البديلة،  الم  تًغري  للمنتفعني منها  اإلى م�ساكل كبرية  يوؤدي  مما 
والبيئي الذي يوؤثر على �سعور  الطفل بالقلق واخلوف من املجهول.

 نق�س املخ�س�سات اليومية لالأطفال املنتفعني. -
�سعف تقدمي الرعاية الالحقة بعد بلوغهم الثامنة ع�سر عامًا وا�سطرارهم للخروج من دور الرعاية دون وجود  -

ماأوى دائم ، ول موؤهالت درا�سية كافية ، مما يوؤدي اإلى زيادة معاناة هذه الفئة وجلعلهم اأكرث عر�سة  لال�ستغالل. 
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تعر�س املنتفعني للعنف اللفظي يف بع�س الدور اليوائية باعتبار العنف اأ�سلوبًا لتاأديب الأطفال. -

ر�سد املركز416 اأو�ساع الفتيات من عمر )12 –18 عامًا( يف موؤ�س�سة  للرعاية/ اقليم ال�سمال و�شّجل مالحظاته ومنها: 

تهيئة  - لالإدارة  ليت�سّنى  كافية  اإحالتها مبدة  قبل وقت  الدار  لإدارة  للحالة  املحيلة  املخت�سة  تبليغ اجلهة  عدم 
الحتياجات احلياتية الالزمة .

 معاناة الفتيات يف عمر ما قبل )12( عامًا من كرثة نقلهن بني املوؤ�س�سات قبل دخولهّن الدار وعدم ال�ستقرار  -
يف بيئة واحدة ما يوؤثر عليهّن نف�سيًا وعاطفيًا.

�سعف م�ستوى معي�سة دخول اأ�سر الفتيات الذي يرتاوح بني )200 - 250( دينارًا، ما ي�ستدعي اإعادة النظر  -
التنمية  اأهداف  من  الأول  للهدف  وفقًا  الفقر  على  للق�ساء  معي�ستهم  م�ستوى  لتح�سني  لهم  املاّدي  الدعم  يف 

امل�ستدامة 2030م.

تو�سط م�ستوى متّتع الفتيات ببيئة خالية من العنف يف الدار. -

 م�ستوى الدمج الأ�سري جيد ح�سب ن�س املادة )2( من نظام رعاية الطفل417 بالن�سبة لفئة الأعمار التي ل  -
تتجاوز 12 عامًا .

 ن�سبة حل  ق�سايا العنف وّديًا )60 %( تقريبًا لعينة احلالت املنتفعة من الدار ما ينتق�س من حقوق املُعّنٍف  -
عندما يكون املعّنف، هو ويّل اأمرها وهو املُعّنف، وذلك ح�سب ن�س املادة )7( من قانون احلماية من العنف 

الأ�سري.

  توّفر خدمة وبيئة �سحية مب�ستوى جيد جدًا. -

 م�ستوى اإعمال حقوق الفتيات يف الأن�سطة الالمنهجية جيد جدًا. -

 م�ستوى الرعاية الالحقة جيد. -

ومن اجلدير بالذكر بلغ عدد الأطفال املوجودين يف موؤ�س�سات الرعاية الجتماعية )706( طفل لعام 2019م، وبلغ 
عدد الأطفال الذين مت ت�سليمهم من خالل ق�سم الدمج الأ�سري )45( وق�سم الحت�سان )15( وق�سم املوؤ�س�سات 

)187( طفل بحيث ي�سبح جمموع ما مت ت�سليمة )247( طفل.

416 - تقرير حول ر�سد موؤ�سرات اأو�ساع حماية الأطفال والفتيات يف مركز رعاية وحماية : 1 /10 /2019م .

417 -نظام رعاية الطفولة من الولدة حتى �سن الثامنة ع�سرة رقم 34 ل�سنة 1972 املن�سور على ال�سفحة 1004 من عدد اجلريدة الر�سمية رقم 2360 بتاريخ 1 / 6 /972 

�سادر مبوجب املادة 4 من قانون وزارة ال�سوؤون الجتماعية والعمل وتعديالته رقم 14 ل�سنة 1956م .
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حماية الأطفال من العنف:

اجلن�سي  اأو  اجل�سدي  واليذاء  املعاملة  و�سوء  العنف   ا�سكال  ملختلف  الأطفال  لتعر�س  حالت  عدة  املركز  ر�سد 
وال�ستغالل �سواء داخل الأ�سرة اأو خارجها ومن خالل حتليل الر�سد تبني ما يلي:

عدم قيام الوالدين اأو من يقوم على رعاية الأطفال برتبيتهم ب�سكل �سليم يخلو من العنف.  -

املعنية بحقوق  - املوؤ�س�سات  ادوار  اأداء  العنف على  الأطفال من  العالقة418 بحماية   �سعف رقابة اجلهات ذات 
الطفل.

والنف�سي  - اللفظي  كالعنف  الطفل  �سد  العنف  اأ�سكال  بع�س  على  عقوبة  تفر�س  قانونية  ن�سو�س  وجود  عدم 
والجتماعي.

اإلى  - اأدى  الذي  الأمر  والرعائية من قبل احلكومة  وال�سحية والقت�سادية  التعليمية   تدين م�ستوى اخلدمات 
تعر�س الأطفال  للعنف. 

اأو مرتكبي اجلرائم بحقهم لعدم وجود  - �سعوبة احل�سول على بيانات حول الأطفال الذين يتعر�سون للعنف 
قاعدة بيانات بذلك تبني مدى تعر�س الأطفال للخطر، واأن قاعدة البيانات املوجودة لدى ادارة حماية الأ�سّرة 
اأو  وبالتايل ل ميكن ر�سده  والتدخل،  وامل�ساعدة  النجدة  الأطفال طالبني  تقت�سر على  اأو غريها  فهي فقط 

الوقوف عليه فحالت الإهمال املعلنة واملبلغ عنها اأقل بكثري من املوجود فعليًا على اأر�س الواقع.

ومن اجلدير بالذكر بان املركز ر�سد حالة طفل عمره )14( عامًا مت  ن�سر فيديو حول تعّر�سه للم�سا�س بكرامته 
النقل419 ، مما يخالف قانون  حيث ظهر �سعيفًا ومهانًا وهو يقّدم اعتذارًا عن �سربه حليوان كان ي�ستخدمه يف 
العقوبات وتعديالته رقم )16( ل�سنة 1960م وتعديالته، ولن�س املادة )376( املتعّلقة بتجرمي فعل الت�سهري الذي 
مي�س �سرف الإن�سان اأو �سمعته مبا يف ذلك الأطفال، ون�س املادة 348 من ذات القانون املتعّلقة بفعل خرق احلياة 
اخلا�سة كالتقاط ال�سور اأو الت�سجيل ال�سوتي، ون�ض املادة )11( من قانون اجلرائم الإلكرتونية رقم )27( ل�سنة 

2015م وتعديالته، ون�س املادة )16( من اتفاقية حقوق الطفل ملا فيه م�سا�س غري قانوين ب�سرفه اأو �سمعته.

418 - اجلهات ذات العالقة :الوزارات والعالم وموؤ�س�سات املجتمع املدين وغريه ، وقد ر�سد املركز حالت قتل واخطاء طبية وغرق وحريق وحوادث طرق وتعر�س 

الأطفال الى ع�س الكالب ولدغ الفاعي ب�سبب اأهمال الوزارات باأدائها ودورها يف حماية الأطفال .
419 - تقرير ر�سد حالة طفل تعّر�س ن�سر حول حالته فيديو : 17 /9 /2019م.
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اأو�شاع الأطفال يف املناطق النائية:

نتائج  تبنّي  وقد  2019م،   النائية خالل عام  باملناطق  القرى  بع�س  الأطفال يف  اأو�ساع حقوق  ر�سد  املركز  تابع 
الر�سد ما يلي :

 �سعف وجود اأماكن لرتفيه الأطفال وق�ساء وقت الفراغ فيه كاملتنزهات واملكتبات العامة واملالعب الأمر الذي  -
ي�سطر الأطفال اإلى اللعب بال�سوارع وبني الأحياء والتجمعات ال�سكنية يف ظل ظروف غري اآمنه، مما يعر�سهم 

يوميًا للحوادث املرورية اأو ال�سجار مع اأقرانهم.

املراكز  - والأدوية يف  الطبي  الكادر  بنق�س  تتمثل  والتي  لهم  املقدمة  ال�سحية  الرعاية  تدين م�ستوى  خدمات 
ال�سحية وعدم وجود اخ�سائي اأطفال.

املحلية يف  - املجال�س  قيام  لعدم  نتيجة  والقوار�س  والعقارب  والفاعي  والزواحف  واحل�سرات  الذباب  انت�سار   
مكافحة هذه احل�سرات. 

وكان املركز قد ر�سد حالة وفاة طفل يبلغ من العمر ع�سر �سنوات نتيجة تعّر�سه للغرق اأثناء ممار�سته اللعب داخل 
بركة جتّمعت فيها مياه الأمطار، وتبنّي للمركز عدم توّفر مكان للعب الأطفال، وبطء اإجراءات ال�سيانة للمكان، 

وكانت اأهم تو�سيات املركز توعية املجتمع، واإن�ساء مكان لعب وترفيه لالأطفال420.

ومن اجلدير بالذكر بان املركز ر�سد اأو�ساع حقوق الأطفال يف التعليم421 بقرية يف اجلنوب وكان له مالحظات 
اأهّمها: 

ما زال م�ستوى خمرجات التعليم �سعيفًا ب�سبب عدم ا�ستقرار وظيفة التعليم للهيئة التدري�سية. -
ب مدر�سي لغياب الرقابة وزارة الرتبية والتعليم على اللتزام بالدوام. - وجود ت�سرُّ
 تدين وعي الأهايل ب�سرورة متابعة اأو�ساع اأبنائهم .  -
�سعف م�ستوى التعليم واملخرجات التعليمية اإذ تبني بوجود طالبات  ل يقراأن  ول يكتنب وهّن يف م�ستوى ال�سف  -

اخلام�س.
 وجود حالت تنّمر بن�سب مرتفعة نتيجة معاناة الطالبات العي�س يف بيئات ع�سوائية الرتبية وعدم رقابتهم على  -

اأطفالهم ب�سبب ان�سغالهم باأمور ك�سب الرزق من العمل.

420  - تقرير ر�سد حالة غرق طفل بتاريخ 21 /1 /2019م  .  

421  - تقرير ر�سد اأو�ساع الأطفال يف قرية اأم �سيحون، تاريخ  13 /10/ 2019م .
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الأطفال املت�شولني :

ر�سد املركز الوطني اأو�ساع الأطفال يف مركزي  رعاية وتاأهيل الأطفال املت�سولني يف حمافظة ماأدبا ومركز رعاية 
وتاأهيل الفتيات املت�سولت يف حمافظة الزرقاء/ الظليل يف �سهر ت�سرين الأول لعام 2019م ، وقد �سجل املركز عدة 

مالحظات على مركز رعاية وتاأهيل الأطفال املت�سولني يف حمافظة ماأدبا نذكر منها:

 البيئة اخلارجية غري اآمنة لالأطفال حيث اأن املنطقة التي يوجد بها املركز معزولة متامًا وتنت�سر بها الكالب  -
ال�ساآلة ب�سكل كبري.

 عدم توفر ت�سهيالت بيئية لالأطفال ذوي الإعاقة �سواء خارج مبنى املركز اأو داخله. -

اأي و�سيلة   - تتوفر فيها  اأن�سطة ل  اأّن املركز ي�سم �سالة  اإّل  للعب،  اأو �ساحة خارجية   ل يوجد حديقة خارجية 
ملمار�سة الألعاب والأن�سطة الريا�سية والرتفيهية.

العاملة يف املركز، حيث يبلغ عدد موظفي املركز )30( موظفًا يعملون بنظام )24( �ساعة  -  نق�س الكوادر 
)ال�سفتات( ومعظمهم من الفئة الثالثة، كما يبلغ عدد الخ�سائيني الجتماعيني ثالثة بالإ�سافة اإلى اأخ�سائي 
نف�سي واحد فقط يقوم مبتابعة حالت الأطفال، اإل اأن وجود اأخ�سائي نف�سي واحد ل يكفي مقارنة بعدد الأطفال 
املنتفعني اإذ اأنهم يحتاجون اإلى متابعة وتاأهيل نف�سي ورعاية خا�سة لإعادة دجمهم يف املجتمع بالإ�سافة اإلى 

التعامل معهم مبا يتنا�سب مع ظروفهم ونف�سياتهم.

ومن جانب اآخر �شجل املركز عدة مالحظات على مركز رعاية وتاأهيل الفتيات املت�شولت داخل مبنى 

مركز الظليل لرعاية وتاأهيل الن�شاء ذوات الإعاقة نذكر منها:

لل�ساحات اخلارجية  - الفتيات  اإخراج  ي�سكل �سعوبة يف  الذي  الأمر  للذكور  ثانوية  املركز بجانب مدر�سة  موقع 
واملالعب يف ال�سباح ويتم اخراجهن للعب بعد انتهاء  دوام املدر�سة.

 ل يوجد يف املركز عيادة طبية كما ل يوجد ممر�سة اأو طبيب، ويف حالت الطوارئ يتم نقل الفتاة املري�سة  -
لأقرب مركز طبي يف املنطقة.

 يقدم املركز بالإ�سافة للخدمات اليوائية، خدمات وبرامج تعليمية اإذ يحتوي املركز على غرفة حمو اأمية، يتم  -
بها تعليم الفتيات اأبجديات احلروف والأرقام من قبل معلمة منتدبة من وزارة الرتبية والتعليم ملدة )3( اأيام 
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يف ال�سبوع، بالإ�سافة للربامج الدينية والتوعوية وبرامج التاأهيل املهني اإذ ي�سم املركز �سالون لتعليم الفتيات 
املهنة، وهناك م�سروع للتعاون بني املركز املذكور واإحدى اجلمعيات اخلريية لإقامة بازار يعر�س به كافة اأعمال 

الفتيات من حياكة ال�سوف والتطريز واحلرف اليدوية.

كما يالحظ املركز اأن معظم الأطفال الذين يتم �سبطهم هم من املكررين للت�سول ويعود ذلك اإلى نظام الكفالت 
التي يقوم ذوي الطفل بتقدميها لت�سلم الطفل املت�سول، ووجود ق�سور يف الت�سريعات التي تفتقر للعقوبات القانونية 
اأية اجراءات بحق تلك الأ�سر التي تعترب  الرادعة بحق الأ�سر التي جترب اأطفالها وتعلمهم الت�سول، وعدم اتخاذ 

م�سوؤولة عن ت�سول اأطفالها �سيبقي احلال على ما هو عليه.

ومن اجلدير بالذكر بلغت ن�سبة املت�سولني املنتفعني من خدمات مراكز الرعاية يف عام 2019م )24 %( ب�سبب 
�سوء ظروفهم املعي�سية، بينما بلغت ن�سبة املت�سولني دون حاجة مادية )76 %( من عددهم الفعلي البالغ )3362 
مت�سوًل(، ومنهم )1215 مت�سّولة( بالغة و)966 مت�سّوًل(، اأّما عدد الأطفال املت�سّولني فقد بلغ )1450طفاًل(، 
منهم )180مت�سوًل(، و)153 مت�سّولة( بالغة و)206 اأحداث( جن�سيتهم غري اأردنية، ومن الغجر، وبرزت حالت 
الأطفال املُ�ستغّلني من قبل اأ�سرهم ، وظهرت حالت الت�سّول با�ستخدام و�سائل التوا�سل الجتماعي واللكرتوين، 
وتقوم  وزارة التنمية مبكافحة الت�سّول بتنفيذ برنامج توعوية لالأهايل حول حمايتهم وعدم ا�ستغاللهم يف الت�سول 
ومتابعة عودتهم والتزامهم باملدار�ض لرتباط ت�سول الأطفال بالت�سرب املدر�سي ، ومت تنفيذ حملة مبادرات �سبابية 

لتمكني الأ�سر الفقرية422.

الأطفال يف نزاع مع القانون:

ر�سد املركز  اأو�ساع الأطفال يف نزاع مع القانون من خالل زيارات ميدانية مفاجئة وتبني وجود جمموعة من  -
حتديات ما زالت قائمة نذكر منها ما يلي:

 �سعف توافر خدمة الرعاية النف�سية من خالل خلو معظم الدور من اخ�سائيني نف�سيني رغم حاجة الأحداث  -
لذلك. 

 قلة الربامج التاأهيلية والتوعوية والرتفيهية لالأحداث اجلانحني مما يف�سح املجال للملل وعدم التوازن والتوتر  -
النف�سي وعزلهم عن املجتمع.

 �سعف التوا�سل الأ�سري من قبل ذوي الأحداث معهم ، ويعود ال�سبب يف ذلك اإلى الإهمال والتق�سري من قبل  -

422  - ات�سال هاتفي هاتفية مع مدير مديرية الت�سّول يف وزارة التنمية الجتماعية، تاريخ  1 /12 /2019م .
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ذويهم بالإ�سافة اإلى  بعد اماكن دور الحداث عن اقليم اجلنوب مما ي�سعف زيارة ذويهم لهم يف ظل عدم 
وجود دار تربية وتاأهيل الحداث يف اإقليم اجلنوب.

 عدم تهيئة دور الأحداث والنظارات ل�ستقبال ذوي الإعاقة من الأحداث من حيث وجود الت�سهيالت البيئية  -
والرتتيبات التي�سريية. 

اإ�ساءة معاملة الأحداث بالإ�سافة اإلى ممار�سة العنف اجل�سدي واللفظي عليهم من قبل بع�س مرتبات الأمن  -
العام خالل مرحلتي القاء القب�س عليهم والتحقيق معهم.

 عدم التزام معظم دور ايواء الحداث مببداأ الف�سل على ا�سا�س الفئة العمرية حيث يكون الف�سل فقط على  -
ا�سا�س حمكومني وموقوفني فقط.

 تدين م�ستوى النظافة يف معظم النظارات بالإ�سافة اإلى قدم الثاث واملرافق ال�سحية. -
جدول رقم )11(

2019م2018منوع اجلرمية
170181اجلنايات واجلنح التي تقع على الإن�سان

510اجلرائم املحلة بالثقة العامة

17181629اجلرائم التي تقع على الأموال

198156اجلرائم التي تقع على الإدارة العامة

9498اجلرائم التي ت�سكل خطرًا على ال�سالمة العامة

258310اجلرائم املخلة بالأخالق والآداب العامة

2128جرائم اأخرى

24642412املجموع

ويالحظ من اجلدول رقم )11( بان ن�سبة اجلرائم التي تقع على الموال هي اأعلى يف اجلرائم خالل ال�سنتني املا�سيتني 
رغم انخفا�س ن�سبتها عام 2019م لت�سل اإلى )67.54 %( يف حني كانت الن�سبة عام 2018م )69.73 %(. 

ومن جانب اآخر بلغ عدد اجلرائم املرتكبة من قبل الأحداث يف عام 2018 م )3643( جرمية ُمقارنة بـ)4867( 
جرمية مت ارتكابها يف عام 2017م.
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التنمية الجتماعية  بعدد الحداث  ال�سادرة من وزارة  الأح�سائية  ادناه   البياين  الر�سم  اآخر ميثل  ومن جانب 
الداخلني لدور تربية وتاأهيل الحداث املوقوفني واملحكومني واملكررين واملنتفعني من التدريب املهني:

*التو�شيات: 

يوؤّكد املركز على تو�سياته الواردة يف تقاريره ال�سابقة وي�سيف ما يلي: -

الثالث  - للربوتوكول  والن�سمام  الطفل،  حقوق  اتفاقية  من   )20،21( املواد  على  بالتحفظات  النظر  اإعادة 
لتفاقية حقوق الطفل اخلا�س بتقدمي ال�سكاوى الفردية.

 �سرورة اهتمام اجلهات احلكومية والقطاع اخلا�س يف العمل لتاأمني فر�س عمل للفتيان والفتيات خريجي دور  -
الرعاية، واإيجاد اآلية عمل بني وزارة ال�سناعة والتجارة ووزارة التنمية الجتماعية بهدف و�سع ن�سبة معينة 

لت�سغيل هذه الفئة من ال�سباب يف ال�سركات اخلا�سة.  

النظر يف  - اإعادة  العالقة من  لتمكني اجلهات ذات  العنف  الأطفال وحمايتهم من  الهتمام مبوؤ�سرات حقوق 
التنمية  واأهداف  الطفل  حقوق  لإعمال  منها  القائم  ومعاجلة  العنف،  من  للحد  �سيا�سات  وو�سع  التخطيط 

امل�ستدامة.

2019 2018

636
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زيادة الكوادر الإدارية والإ�سراقية من الأمهات البديالت والخ�سائيات النف�سيات والجتماعيات يف دور رعاية  -
الأيتام.

�سرورة تفعيل دور مرتبات الأمن العام املختلفة من خالل تدريبهم وتاأهيلهم على اآليات التعامل مع الأطفال  -
يف نزاع مع القانون.

اإن�ساء دار لرتبية وتاأهيل الأحداث يف اجلنوب. -

اإيجاد اآلية لو�سع برامج توعية حول احلماية من العنف الأ�سري لل�سيدات يف املنازل. -

تعديل القوانني التي جتيز اإ�سراك الأطفال يف التجنيد مبا يتواءم مع املعايري الدولية. كن�س املادة )5( من  -
قانون  خدمة الأفراد يف القوات امل�سلحة وتعديالته ، واملادة )12( من قانون الأمن العام.
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3 - حقوق الأ�شخا�س ذوي الإعاقة : 
اإنفاذّا واإعماًل حلقوق ال�سخا�س ذوي الإعاقة وتفعياًل لدور املركز يف حماية وتعزيز حقوقهم ، قام املركز الوطني 
الداعمة  وال�سيا�سات  الإعاقة،  الأ�سخا�س ذوي  اتفاقية حقوق  واإنفاذ  الوطنية  الت�سريعات  الإن�سان بر�سد  حلقوق 

حلقوقهم، ومدى متّتعهم بحقوقهم وفيما يلي ما �سهده عام 2019م ، من تطورات:

اأوًل: الت�شريعات املتعّلقة بحقوق الأ�شخا�س ذوي الإعاقة :

من  - العاقة  ذوي  ال�سخا�س  حقوق   2011م  لعام  وتعديالته  الأردين  الد�ستور  حمى   : الأردين  الد�شتور 

الن�سء  وال�سيخوخة ويرعى  والطفولة  الأمومة  القانون  “ يحمي   )5 املادة )6/  وال�ستغالل يف ن�س  الإ�ساءة 
الإ�ساءة  من  حمايتهم  على  اأي�سًا  املادة  ن�ست  وقد   . وال�ستغالل”  الإ�ساءة  من  ويحميهم  الإعاقات،  وذوي 
وال�ستغالل باملطلق �سواء اأكان ا�ستغالًل اقت�ساديًا اأم جن�سيًا اأم غريه وبذلك فقد ن�س �سراحًة على حمايتهم  

من الإ�ساءة والإ�ستغالل. 

ثانيًا: القوانني الأردنية : ر�سد املركز خالل عام 2019م القوانني الوطنية التالية:

حقوق  - لتفاقية  اإنفاذا  خا�س  قانون  يف  حقوقهم  امل�سّرع  حمى  الإعاقة:  ذوي  الأ�شخا�س  حقوق  قانون 

الأ�سخا�س ذوي الإعاقة وهذا موؤ�سر من موؤ�سرات التنمية امل�ستدامة )2030( الهيكلية.

قانون �شريبة الدخل وتعديالته رقم )34( لعام 2014م : يرى املركز اأّن امل�سّرع مل يتعر�س فيه حلقوق  -

القانون ن�سًا �سريحًا على منح  لت�سمني  واأّن هناك حاجة  ال�سريبية423  بالإعفاءات  الإعاقة  الأ�سخا�س ذوي 
�ساحب العمل الإعفاءات ال�سريبية لكافة القطاعات الت�سغيلية التي ي�ُسٍغلها الأ�سخا�س ذوي الإعاقة وباحلد 

الأدنى وتفعيل  ت�سغيل الن�سبة القانونية يف قانون حقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة البالغة 4 %.

تعليمات اقتطاع �شريبة الدخل لعام 2019م : والتي جاءت تنفيذًا لن�س املادة )46( من قانون حقوق  -

الأ�سخا�س ذوي الإعاقة رقم 20 /2017م فقد ن�ست يف املادة )9( على ما يلي: “يعفى مبلغ )2000( دينار 
من  املعالني  اأولده  اأو  زوجه  اأو  نف�سه  والدائمة عن  الإعاقة امل�ستمرة   �سخ�س من ذوي  لكل  املكلف  دخل  من 
حاملي البطاقة التعريفية ال�سادرة”424 ، ويرى املركز اأّنه من باب اأولى ت�سمني هذا الن�س يف قانون �سريبة 

الدخل؛ لتوفري احلماية املطلوبة حلقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة.

423  -  قانون �سريبة الدخل املن�سور على ال�سفحة رقم 7303 ، ورقم 38 لعام 2018 النافذ بتاريخ 1 /1 /2019م .

424  - تعليمات اقتطاع �سريبة الدخل لعام 2019: يف املادة )9( وذلك اإنفاذاٌ ملا  ن�ست عليه  املادة )46( من قانون حقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة رقم 20 /2007.
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�شدور نظام معّدل لنظام اإعفاء مركبات الأ�شخا�س ذوي الإعاقة رقم )27( لعام 2019م : الذي  -

ت�سّمن اإ�سافة تعريف الإعاقة اجل�سدية ال�سديدة باأّنها: “التعطل الوظيفي التام والدائم غري القابل لل�سفاء 
يف الأطراف ال�سفلية واأحد الأطراف العلوية اأو كليهما الذي يوؤدي اإلى عدم املقدرة على ا�ستخدام املركبات 
ل  العادية اأو املجهزة يدويًا ل�ستخدام الأ�سخا�س ذوي الإعاقة احلركية غري ال�سديدة”425 ، ويرى املركز اأّنه ف�سّ
يف تعريف الإعاقة التي ي�سملها الإعفاء، لكّنه مل يعف املركبة مبا فيها التي تعمل على الكهرباء، وحدد �سعة 
حمرك املركبة املعفاة، واأجاز ا�ستثناء ذوي الإعاقة الذهنية فقط من الر�سوم وال�سرائب، ومن �سعة املحرك 
�سواء �سيارة بنزين اأو هجني، وكذلك من الر�سوم اجلمركية وال�سريبية بدون �سقف وبذلك مل يتمتع الأ�سخا�س 

ذوو الإعاقة بحقوقهم بامل�ساواة مع الآخرين.

�شدور تعليمات ترخي�س مراكز التدخل املبكر لالأطفال ذوي الإعاقة لعام 2019م: مبوجب املادة  -

)29/ 7( من قانون حقوق ال�سخا�س ذوي الإعاقة، حيث عرف التدّخل املبّكر، ون�س على جمموعة اخلدمات 
ودرجاتها  اإعاقاتهم  فئات  اختالف  على  الإعاقة  ذوي  لالأطفال  املبكر  التدخل  مركز  يقدمها  التي  والربامج 
ممن هم دون �سن )6( �سنوات ولأ�سرهم، ويرى املركز اأّن تنفيذها موؤ�ّسر جيد لإعمال حقوق الأ�سخا�س ذوي 

الإعاقة يف التدّخل املبّكر.

ثالثًا: الت�سريعات الدولية: �سارك و�ساهم املركز الوطني حلقوق الإن�سان يف املرحلة الثانية مل�سروع �سد الفجوة 

)2( لو�سع دليل موؤ�سرات حقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة لأهداف التنمية امل�ستدامة لأجندة )2020 - 2030م( 
ومت   ،)27،28  ،25  ،24  ،19،31  ،14  ،11 للمواد:)5،6،  الإعاقة،  ذوي  الأ�سخا�س  حقوق  اتفاقية  ملواد  وفقًا 

التو�سل اإلى خمرجات اأهّمها :
 عمل كافة املوؤ�س�سات احلكومية يف العامل على اإعمال حقوق املراأة ذات الإعاقة مبا فيها مكافحة التمييز �سد الأقلّيات . -

 التاأكيد على الدول لو�سع موؤ�سرات للمادة )6( من اتفاقية  “�سيداو” يف الإطار الوطني . -

 املواءمة بني اتفاقيتي “�سيداو” وحقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة وب�سكل خا�س املادة )6( املتعلقة بامل�ساواة  -
وعدم التمييز �سد املراأة ذات الإعاقة426  .

425 - نظام اإعفاء مركبات الأ�سخا�س ذوي الإعاقة رقم  27 /2019 بتاريخ  13 /3 /2019م مبوجب بند2 من الفقرة اأ والفقرتني )ج( و )د( من املادة 46 و51 ي�سدر 

جمل�س الوزراء الأنظمة الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا القانون. واملن�سور يف اجلريدة الر�سمية بتاريخ  16/ 4/ 2019م  .
426 - تقرير حول اجتماع لو�سع دليل موؤ�سرات التنمية امل�ستدامة 2030 حلقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة �سمن م�سروع الفجوة )2( ل�سهري2،و7 يف عام 2019م.
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حلقوق  ال�سيا�سات  دعم  مدى  املركز  ر�سد  الإعاقة:  ذوي  الأ�سخا�س  حلقوق  الداعمة  ال�سيا�سات  ر�سد  رابعًا: 

الأ�سخا�س ذوي الإعاقة ومنها:

اأطلقت وزارة الرتبيـة والتعليـم اخلطــة ال�سرتاتيجــية )2018 - 2022 م( بتاريخ 18 /3 /2018م، تنفيذًا  -
لن�س املادة )17( من قانــون حقــوق الأ�ســخا�س ذوي الإعاقــة رقــم 20 لعام 2017م الــذي ُيلزم وزارة الرتبيـة 
والتعليـم ب�سمـان حـقوق الطلبـة ذوي الإعاقـة فـي التعليـم علـى اأ�سـا�س امل�سـاواة وتكافـوؤ الفـر�س، و�سمـان بيئـة 
تعليميـة داجمــة وم�ســتوعبة ملتطلبــات و�ســولهم اإلــى الربامــج واخلدمــات التعليميــة والتح�سيــل الأكادميــي 

بحــده الأق�سى، والدمـج الكامـل لهم فـي نظـام التعليـم. 

ينوه املركز الى ما اأ�سارت اإليه ال�سرتاتيجية من معوقات تواجـه التعلـيم ال�سـامل لالأطفـال ذوي الإعاقـة وهي:

• قلة عدد مراكز الك�سف املبّكر عن الإعاقات .	

•  نق�س الكوادر املوؤهلة مـن الذكـور والإناث لتقييم الإعاقات .	

•  عـدم توفـر الأدوات الت�سـخي�سية املنا�سـبة واملناهـج املتخ�س�سـة والبيئـات التعليميـة املالئمـة .	

•  رف�س بع�س مديري املدار�س العامة قبول الطالب ذوي الإعاقة واإحالتهم اإلى املدار�س اخلا�سة .	

•  �سعف مهارات املعلمني يف اأ�ساليب وتقنيات دمج الطالب ذوي الإعاقة يف املدار�س احلكومية .	

•  عدم وجود و/او  عدم مالءمة املرافق ال�سحية يف املدار�س لالأ�سخا�س ذوي الإعاقة .	

•  �سعف الرتتيبات التي�سريية املعقولة يف معظم املدار�س احلكومية واإمكانية الو�سول اإليها .	

•  ارتفاع ر�سوم املدار�س اخلا�سة .	

•  عدم وجود و�سائل نقل مالئمة لنقل الطلبة ذوي الإعاقة من والى املدر�سة .	

•  �سعوبة و�سول الأ�سخا�س ذوي العاقات املختلفة اإلى املوقع الإلكرتوين لوزارة الرتبية والتعليم.	

قّدم الأردن تقريره حول واقع الأ�سخا�س ذوي الإعاقة يف الأردن جتاه المتثال للتزامات احلكومة التي تعهدت  -
بها يف القمة العاملية لالإعاقة لعام 2018م، واملقدم ب�سهر 6 من عام 2019 لوزارة التنمية الدولية باململكة 

املتحدة ومنظمة امل�ساواة الدولية427.

427 - تقرير الأردن حول تقييم واقع الأ�سخا�س ذوي الإعاقة يف تنفيذ التزاماتها يف  القمة العاملية لالإعاقة لعام 2018م، بعد مرور �سنة واحدة لتقرير امل�ساءلة يف اأيلول 2019.
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اأّن هذا يوؤّكد على مالحظاته حول واقع الأطفال يف املراكز النهارية التي ر�سدها، واأّنه م�سى على  ويرى املركز 
2017م عامان لكّنه مل يتم دمج الأ�سخا�س ذوي  �سدور قانون حقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة رقم )20( لعام 
الإعاقة يف التعليم، وما زال ملف الدمج عالقًا بني وزارة التنمية الجتماعية ووزارة الرتبية والتعليم حتى تاريخ 

اإعداد التقرير428.

لبدائل  الوطنية  ال�سرتاتيجية  الجتماعية  التنمية  ووزارة  الإعاقة  الأ�سخا�س ذوي  الأعلى حلقوق   املجل�س  اأطلق 
دور الإيواء احلكومية واخلا�سة، وقد �ساهم املركز الوطني وعدد من اجلهات بو�سع هذه ال�سرتاتيجية من خالل 
والتي  الإعاقة  الأ�سخا�س ذوي  لقانون حقوق  تنفيذًا  و  الغاية  التي �سكلها املجل�س لهذه  اللجنة  امل�ساركة بع�سوية  
تهدف الى اإنهاء وحتويل املنظومة الإيوائية يف اململكة اإلى منظومة داجمة من خالل تهيئة البيئة املادية وال�سلوكية 
العي�س امل�ستقل الالزمة لالأ�سخا�س ذوي الإعاقة على مدار ع�سر  التي�سريية ومتطلبات حتقيق  وتوفري الرتتيبات 
�سنوات . ويثمن املركز اجلهود املبذولة وال�سعي لدمج ال�سخا�س ذوي العاقة  و�سوًل ملجتمعات �ساملة ت�ستوعب 

التنوع والختالف .

الوطنية  - اخلطة  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�س  حلقوق  الأعلى  واملجل�س  والإ�سكان،  العامة  الأ�سغال  وزارة  و�سعت 
لت�سويب اأو�ساع املباين القائمة واملرافق العامة للفرتة: )2019م- 2029م(، ومن متابعة املركز لتنفيذها 

فاإن م�ستوى توّفرها يف كافة املباين واملرافق �سعيف429 .

نفذت وزارة العمل م�سروع “التمكني القت�سادي وامل�ساركة الجتماعية لذوي الإعاقة )مدرب العمل( للفرتة  -
العمل  الإعاقة يف مكان  امل�ستهدفة ذوات  الفئات  الإعاقات من  2020م( لدمج خمتلف  الزمنية )2017م- 
وتفعيل برنامج )م�سورة النظراء( لتاأهيلهم وتقدمي ال�ست�سارة لنظرائهم من ذوي الإعاقة للتكيف يف العمل430.

اأعد املجل�س الأعلى حلقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة التقرير ال�سنوي حلقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة مبوجب قانون 
حقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة 431 خالل عام 2019م، واأطلقه يف عام 2020م، حيث ت�سمن ثمانية ع�سر حمورًا 

428 - مقابلة ق�سم الحتياجات اخلا�سة يف وزارة الرتبية والتعليم عام 2019م.

429 - املادة )33(: 1.على وزارة الأ�سغال العامة والإ�سكان واأمانة عمان الكربى والبلديات ومن يف حكمها وجمل�س البناء الوطني الأردين واجلهات ذات العالقة بعد نفاذ   

اأحكام هذا القانون اإلزام اجلهات التي تقدم خدمات للجمهور بت�سويب اأو�ساع من�ساآتها ومرافقها وفق اإمكانية الو�سول. 
2. اإذا مل تلتزم اجلهات التي تقدم خدمات للجمهور بت�سويب اأو�ساع من�ساآتها ومرافقها وفق اإمكانية الو�سول، تتخذ وزارة الأ�سغال العامة والإ�سكان 

واأمانة عمان الكربى واجلهات ذات العالقة الإجراءات الالزمة مبا يف ذلك الإغالق املوؤقت اأو الدائم بحق تلك اجلهات.
430 - �سهر اآذار عام 2019م املراجعة الوطنية ال�ساملة للتقدم املحرز نحو تنفيذ اإعالن ومنهاج عمل بيجني بعد 25 عاما.

431 - �سدر بتاريخ  9 /5 /2017م، ن�سر على ال�سفحة )3748( من اجلريدة الر�سمية يف �سهر حزيران عام 2017م، نفذ بعد 90 يوما من �سدوره، املادة )9(:اأ. ي�سدر 

املجل�س تقريرًا �سنويًا باأو�ساع الأ�سخا�س ذوي الإعاقة يف اململكة على اأن يت�سمن ما يلي: الإجنازات املتحققة على امل�ستوى الوطني يف جمال حقوق الأ�سخا�س ذوي 
الإعاقة ودجمهم وو�سولهم اإلى اخلدمات العامة.
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تناول كل حمور حًقا من حقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة، ويرى املركز اأّن هذا ُي�سّكل تطورًا هامًا يف اإنفاذ اتفاقية 
حقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة، وموؤ�ّسرا عملياتيا لأهداف التنمية امل�ستدامة 2030م مب�ستوى جيد لإعمال حقوق 

الأ�سخا�س ذوي الإعاقة يف ر�سد اأو�ساع حقوقهم.

خام�شًا: ر�شد اأو�شاع حقوق الأ�شخا�س ذوي الإعاقة: ر�سد املركز اإعمال حقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة يف 

عدم التعّر�س للعنف، وال�سحة، والدمج يف التعليم ولبع�س احلالت ومنها:
مركز  - خدمات  من  ينتفع  التوحد   ومر�س  �سديدة  عقلية  اإعاقة  من  عامًا   )11( وعمره  طفل  معاناة 

اإلى  اأّدى  ما  الطفل  بيد  بالإم�ساك  املعلمة  قيام  وال�سبب  لك�سر،  ذراعه  تعر�س  قطاع خا�س،   / نهاري 
ك�سر يف الع�سد، وقد وّجهت وزارة التنمية الجتماعية اإنذارًا لإدارة املركز، ومت النظر يف ال�سكوى اأمام 
الق�ساء432 ، ويرى املركز اأّن ما تعّر�س له الطفل ُي�سّكل انتهاكًا حلقوقه نتيجة �سعف رقابة اإدارة املركز، 

وعدم تدريب القائمني على رعاية الطفل ذي الإعاقة وكيفية التعامل معه.
ا�ستغالل �سيدة ذات اإعاقة يف الت�سول وهي  بوزن )210 كغ(، ل ت�ستطيع حتريك قدمها، ونتيجة متابعة  -

وينقلها  ال�سيدة  ي�ستغل  �سخ�س  قيام  واأّكدت  الجتماعية مبتابعتها،  التنمية  وزارة  قامت  للحالة  املركز 
مع اآخرين بو�سيلة نقل غري خم�س�سة لنقل الركاب ويتم توزيعهم على عدة مناطق ليمار�سوا الت�سّول 

ملنفعته، لكّنه مل يتم القاء القب�س عليهم وحتويلهم للمراجع املخت�سة حتى تاريخ الر�سد واملتابعة433.

�شاد�شا : ر�سد اأو�ساع دمج الطلبة ذوي الإعاقة يف التعليم: ت�سّمنت اخلطة الع�سرية لوزارة الرتبية والتعليم تنفيذ 

ت�سعة حماور لدمج الأ�سخا�س ذوي الإعاقة يف التعليم وتتعلق باملو�سوعات التالية:  )التوعية ، الت�سريعات 
اأّن  املركز  ويرى   .) وغريها  البيئية  والت�سهيالت  املدر�سية  التجهيزات  التدريبية،  الربامج   ، التاأهيل   ،
املوؤ�سر  اخلا�س باإعمال احلق يف الدمج بالتعليم لتنفيذ هدف التنمية امل�ستدامة رقم )4( واجندة 2030 

واملتعلق بـ”التعليم اجليد”434مب�ستوى متو�سط435 . 

432 - تقرير حول ر�سد حالة الطفل بتاريخ  6 /1/ 2019م.

433 - ر�سد حالة ال�سيدة: بتاريخ  27 /1/ 2019م  .

434 - اإن حتقيق التعليم اجليد وال�سامل للجميع يوؤكد القناعة باأن التعليم هو اأحد اأكرث الو�سائل قوة وثباتا لتحقيق التنمية امل�ستدامة. ويكفل هذا الهدف اأن يكمل جميع 

البنات والبنني التعليم البتدائي والثانوي املجاين بحلول عام 2030. كما يهدف اإلى توفري فر�س مت�ساوية للح�سول على التدريب املهني وتكون يف متناول اجلميع، 
والق�ساء على الفوارق يف اتاحة التعليم ب�سبب اجلن�س اأو الرثوة، وحتقيق ح�سول اجلميع على تعليم عايل اجلودة.

435 - بح�سب املوقع الر�سمي لوزارة الرتبية والتعليم ويف �سوءاملق�سد :امل�ساواة يف التعليم و�سمان تكافوؤ فر�س للو�سول جلميع م�ستويات لالأ�سخا�س ذوي الإعاقة الذين 

يقيمون يف املناطق النائية.
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ذوي  الأ�سخا�س  اأو�ساع  املركز  ر�سد  النهارية:  املراكز  يف  الإعاقة  ذوي  الأ�شخا�س  اأو�شاع  ر�شد  �شابعًا: 

الإعاقة يف املراكز النهارية ومنها:

• ر�سد املركز اأو�ساع الأ�سخا�س ذوي الإعاقة يف اأحد املراكز النهارية التعليمية يف حمافظات اجلنوب  	
خمتلطة  �سديدة  اإعاقة  وحالت  و�سديدة،  ومتو�سطة  ب�سيطة  اإعاقة  التالية:  الإعاقات  ي�ستقبل  الذي 
مبتالزمة داون، وتبنّي اأّنهم من جن�سيات اأردنية وحالة واحدة جن�سيتها �سورية، وتبني للمركز اأّن اأهم 

التحديات التي تعاين منها املراكز النهارية  هي:

ذوو  - الأ�سخا�س  ي�سكنها  التي  املناطق  لبعد  املركز  اإلى  منازلهم  من  املركز  اإلى  امللتحقني  نقل  �سعوبة 
الإعاقة . 

عدم قدرة املركز على تقدمي اخلدمات لـ 108 حالت اإعاقة يف الق�سبة، علمًا باأّنه يوجد حوايل )2000  -
حالة اإعاقة( يف املحافظة .

 عدم وجود مركز تدريب مهني436. -

• �س املنتفعني من خدمات مركز نهاري يف حمافظة الزرقاء ي�ستقبل الأ�سخا�س ذوي 	  ر�سد املركز تعُرّ
اأ�سواتهم و�سراخهم العايل، واملوؤمل  الإعاقة العقلية الب�سيطة واملتو�سطة والتوّحد لالنتهاكات، لتعايل 
كالبكاء، وتوجيه األفاظ غري لئقة لهم، ونتيجة متابعة املركز وا�ستجابة ملالحظاته الواردة يف التقرير 
املركز  لإدارة  موّجهًا  كتابًا  ونّظمت  و�سجلت خمالفات  بت�سكيل جلنة  الجتماعية  التنمية  وزارة  قامت 

ب�سرورة ت�سويب الأو�ساع خالل ا�سبوعني، وكان للمركز مالحظات اأهّمها: 

تعّر�س املنتفعني للمعاملة الالاإن�سانية: كال�سراخ، وال�سوت احلاد والعايل لإ�سكاتهم، ما يدل على عدم  -
عر�س الأطفال الذين ي�سرخون على طبيب اأخ�سائي ونف�سي ملعاجلة حالتهم .

 عدم توفري غرفة :“ تفريغ نف�سي” ُتخفف من اآثار اإعاقاتهم  . -

عدم  قدرة العاملني على التعامل مع املنتفعني ذوي الإعاقات ما ُي�سبب للمنتفعني اأ�سرارًا نف�سية وُيخالف  -
املادة )3( من قانون حقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة ويحرمهم من التعليم والتدريب يف املركز نهاري 

436 - تقرير  ر�سد او�ساع املنتفعني من خدمات مركز املنار للرتبية اخلا�سة املكان: حمافظة معان / اإ�سارة اذرح بتاريخ  7 /11 /2016م. 



256257

الذي ُيقّدم هذه اخلدمات وخمالفته كذلك للمواد )28(437 واملادة)15( من اتفاقية حقوق الأ�سخا�س 
ذوي الإعاقة التي تت�سمن عدم التعر�س للتعذيب اأو املعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة، 

واملادة )16( من ذات التفاقية ملنع تعّر�س الأ�سخا�س ذوي الإعاقة للعنف والعتداء438.

تابع املركز ر�سد اأو�ساع اإعمال حقوق الطلبة ذوي الإعاقة الب�سرية يف مدر�سة للمكفوفني439  �سبق اأن  -
ر�سده يف عام 2018م،  وخُل�س اإلى مالحظات اأهّمها مايلي:

• عدم كفاية و�سع باب اأكورديون لف�سل الطالب والطالبات يف ق�سم الإيواء باملدر�سة لتجّنب الختالط .	

•  ما زال م�ستوى النظافة يف مرافق مبنى املركز �سعيفا .	

•  عدم مالءمة املرافق ال�سحية لحتياجات الطلبة ذوي الإعاقة، وعدم توّفر ممر�سة ملتابعة حالت الطلبة 	
الذين يعانون من الأمرا�س املزمنة، ومعاناة الطلبة من احلاجز الجتماعي .

•  �سعف توا�سل اأهايل الطلبة ملتابعة اأو�ساعهم التعليمية .	

•  ما زال هناك عدم قبول لالأ�سخا�س ذوي الإعاقة يف املجتمع .	

• م�ستوى تاأهيل الطلبة ذوي ال�سلوك النمطي لدى الطلبة متو�سط440 .	

437  - املادة )28(:اأ.مع عدم الإخالل باأحكام الفقرتني )ج( و )د( من املادة )27( من هذا القانون، تلتزم اجلهات احلكومية وغري احلكومية التي تقدم خدمات الرعاية الإيوائية 

والنهارية والتاأهيلية لالأ�سخا�س ذوي الإعاقة مبا يلي: 1.تطبيق معايري جودة اخلدمات التي ي�سدرها املجل�س، ومعايري و�سوابط العمل يف هذه اجلهات التي ت�سدرها وزارة 
التنمية الإجتماعية ووزارة العمل، 2. اإجراء ك�سف ج�سدي ونف�سي وتقييم تربوي دوري على الأ�سخا�س ذوي الإعاقة امللتحقني بهذه اجلهات، مرة كل ثالثة اأ�سهر على الأقل 
واإطالع اأولياء اأمورهم وفرق التفتي�س املن�سو�س عليها يف البند )4( من هذه الفقرة على نتائج هذا الك�سف. متكني فرق املتابعة والتفتي�س والتقييم التابعة اأو املرخ�سة اأو 
املعتمدة من وزارة التنمية الإجتماعية اأو وزارة الرتبية والتعليم اأو وزارة ال�سحة اأو املجل�س اأو املركز الوطني حلقوق الإن�سان من دخول هذه اجلهات يف اأي وقت، والإطالع على 
�سري العمل فيها وعلى اأو�ساع امللتحقني بها. 1.توفري اأدوات وتقنيات تتيح مراقبة اأو�ساع الأ�سخا�س ذوي الإعاقة امللتحقني بهذه اجلهات، مبا يف ذلك تثبيت اآلت الت�سوير 
املزودة باأنظمة ت�سجيل �سوتي يف خمتلف املرافق، با�ستثناء غرف النوم ودورات املياة، ول يجوز ترخي�ض هذه اجلهات اإل بعد ا�ستيفائها هذا ال�سرط، وعلى اجلهات املرخ�سة 
قبل العمل بهذا القانون ت�سويب اأو�ساعها خالل مدة ل تتجاوز ثالثة اأ�سهر من تاريخ نفاذه، وفقًا لتعليمات ي�سدرها وزير التنمية الإجتماعية لهذه الغاية. 1.متكني فرق 
املتابعة والتفتي�س والتقييم التابعة اأو املرخ�سة اأو املعتمدة من وزارة التنمية الإجتماعية اأو وزارة الرتبية والتعليم اأو وزارة ال�سحة اأو املجل�س اأو املركز الوطني حلقوق الإن�سان 

من دخول هذه اجلهات يف اأي وقت، والإطالع على �سري العمل فيها وعلى اأو�ساع امللتحقني بها.
438 - تقرير ر�سد اأو�ساع الأطفال املنتفعني من خدمات مركز نهاري/ قطاع خا�س يف حمافظة الزرقاء، تاريخ : 21 /4/ 2019م .

439 - تقرير ر�سد اأو�ساع الطلبة يف مدر�سة عباهلل بن اأم مكتوم للمكفوفني بتاريخ  5 /12 /2019م .

440 - تقرير ر�سد اأو�ساع الطلبة يف مدر�سة عباهلل بن اأم مكتوم للمكفوفني بتاريخ  8/ 12/ 2019م .
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ر�سد املركز اأو�ساع الطلبة ذوي الإعاقة يف قرية نائية ومنها التي تقع يف منطقة اجلنوب وتبنّي له اأّنهم  -
يواجهون التحّديات التالية: 

•  عدم توُفر مركز تدريب وتاأهيل لالأ�سخا�س ذوي الإعاقة لدجمهم يف �سوق العمل واملجتمع .	

• عدم قبول الطلبة ذوي الإعاقة يف املدار�س ما يوؤًثر على حقهم يف الدمج بالتعليم .	

•  ما تزال النظرة الجتماعية ًتعترب وجود ال�سخ�س ذي الإعاقة “عيبًا” يف املجتمع، ما يوؤّدي اإلى اإهمالهم 	
واإق�سائهم اجتماعيًا.

ويرى املركز اأّن �سعف اإعمال حقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة يف الدمج بالتعليم، والتدريب والتاأهيل، وثقافة العيب 
التعامل مع  تدريبية لالأهايل على  برامج  املجتمع. ويكمن احلل يف وجود  تفاعلهم يف  تهمي�سهم وعدم  اإلى  يوؤّدي 
الأ�سخا�س ذوي الإعاقة ونبذ ثقافة العيب وقبولهم يف املجتمع، بالإ�سافة اإلى مبادرات حتفيزية جتعل الأهايل تقبل 

على هذه الربامج بالتعاون بني احلكومة ومنظمات املجتمع املدين واملنظمات الدولية اإن ًوٍجدت441 .

ثامنًا: حقوق املراأة ذات الإعاقة يف امل�شاركة ال�شيا�شية: تابع املركز اإجراء انتخابات الهيئة املركزية لنقابة 

املعلمني الدورة الرابعة يف عام 2019م. تبنّي له املوؤ�سرات التالية : �سعف م�ساركة املراأة ذات الإعاقة يف الرت�سح 
ملقاعد الهيئة املركزية للمحافظات حيث تر�سحت امراأة واحدة ذات اإعاقة والأ�سباب هي :

عدم تخ�سي�س امل�سرع كوتا لالأ�سخا�س ذوي الإعاقة لغايات التمييز اليجابي يف القانون . -

 عدم توفر قاعدة بيانات تتعّلق بالأ�سخا�س ذوي الإعاقة . -

 عدم توًفر مرتجمي لغة الإ�سارة وبريل يف املقرات النتخابية لت�سهيل ممار�سة الأ�سخا�س ذوي العاقات  -
ال�سمعية حلقهم442 .

اأّنه مت تنفيذ بع�س الدورات  العاملية لالإعاقة،  القمة  وردت يف تقرير الأردن حول امتثاله للتزامات احلكومة يف 
امل�ساركة  اأهمية  حول  والربملانية  ال�سيا�سية  ال�سوؤون  ووزارة  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�س  منظمات  قبل  من  التدريبية 
الإعاقة  وق�سايا  الإعالم  وو�سائل  الإعاقة،  للن�ساء ذوات  ال�سيا�سي  والتمكني  الإعاقة،  لالأ�سخا�س ذوي  ال�سيا�سية 
لرفع الوعي املجتمعي باحلقوق ال�سيا�سية واملدنية لالأ�سخا�س ذوي الإعاقة، واأ�ساف الى ما �سبق التحديات التالية:

441 - تقرير ر�سد اأو�ساع الأ�سخا�س ذوي الإعاقة يف منطقة عور ال�سايف : 3/ 2/ 2019م .

442 - تقرير املركز حول م�ساركة الفئات الأكرث حاجة للحماية ال�سيا�سية يف انتخابات املعلمني لعام 2019م.
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  حمدودية خم�س�سات حقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة يف امليزانيات واخلطط وال�سرتاتيجيات. -

 عدم كفاية التمكني ال�سيا�سي لالأ�سخا�س ذوي الإعاقة لإ�سراكهم يف عملية �سنع القرار. -

  �سعف الوعي باأهمية اإ�سراك الأ�سخا�س ذوي الإعاقة يف النتخابات. -

 عدم كفاية الرتتيبات التي�سريية يف مراكز القرتاع ومنها املرافق ال�سحية ملواءمة احتياجات الأ�سخا�س  -
ذوي الإعاقة.

 نق�س املرتجمني الفوريني بلغة الإ�سارة يف معظم مراكز القرتاع443. -

ت�سّمن  يابانية  منظمة  مع  م�سروعًا  العمل  وزارة  نّفذت  العمل:  يف  الإعاقة  ذوي  الأ�شخا�س  حقوق  تا�شعًا: 

برناجمًا لت�سغيل )200 �سخ�س ذوي اإعاقة( يف مناطق تابعة ملحافظتي عمان والزرقاء لتدريبهم مهنيًا، واإيجاد 
فر�س عمل لهم، وتدريب )4( جمعيات ُتقّدم خدمات لالأ�سخا�س ذوي الإعاقة، ودعم )20( اأ�سرة ترعى اأ�سخا�سا 
2019م  العمل خالل عام  الت�سغيل يف وزارة  واأق�سام  امل�ستغلني من خالل مديريات  بلغ عدد  اإعاقة444، وقد  ذوي 
:بائع/ة حلوى)اعاقة حركية  منها  متعددة  الإعاقة يف مهن  الأ�سخا�س ذوي  م�ستغاًل من  تكرار، )490(  وبدون 

وذهنية ( ، عمال حتميل وتنزيل )اعاقة ب�سرية( خياط/ة )اعاقة ذهنية و�سمعية وب�سرية( وغريها .

وح�سب تقرير الأردن للقمة العاملية لالإعاقة فقد ت�سّمن التحّديات التالية اأمام دجمهم يف العمل:

عدم وجود ترتيبات تي�سريية معقولة يف املباين اجلديدة والقدمية يف اأماكن العمل. -

عدم المتثال ملتطلبات حماية املباين املوائمة لحتياجات الأ�سخا�س ذوي الإعاقة، حيث يتم منح ت�ساريح  -
بناء جديدة دون تلبية معايري البناء املطلوبة.

اقت�سار الرتتيبات التي�سريية واإمكانية الو�سول اإلى العمل يف حال توفرها على الإعاقات اجل�سدية فقط،  -
ول متّكن الأ�سخا�س ذوي الإعاقات الب�سرية وال�سمعية والعقلية من ذلك.

عدم وعي “اأرباب العمل” باأهمية عمل الأ�سخا�س ذوي الإعاقة وم�ساركتهم القت�سادية. -

نق�س اأعداد الأ�سخا�س املدربني واملوؤهلني للتعامل مع الأ�سخا�س ذوي الإعاقة يف اأماكن العمل445 . -
443 - تقرير الواقع يف الأردن جتاه المتثال للتزامات احلكومة التي تعهدت بها يف القمة العاملية لالإعاقة ، 2018م، واملقدم Equal International 2019 /6 و DFID ، جمعية 

»انا ان�سان« حلقوق ال�سخا�س ذوي العاقة )الردن(.
444 - الن�سرة الدورية لق�سم ت�سغيل الأ�سخا�س ذوي الإعاقة / وزارة العمل : حزيران/2019م.

445 - تقرير الواقع يف الأردن جتاه المتثال للتزامات احلكومة التي تعهدت بها يف القمة العاملية لالإعاقة ، 2018م، واملقدم Equal International 2019/ 6 و DFID ، جمعية 

»انا ان�سان« حلقوق ال�سخا�س ذوي العاقة )الردن(.
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عا�شرًا: ر�شد احلقوق ال�شحية لالأ�شخا�س ذوي الإعاقة :

حقوق الأطفال وذويهم يف اإمكانية الو�شول والتي�شريات البيئية446: 

• ر�شد املركز حقوق الأ�شخا�س ذوي الإعاقة يف التنّقل ، والو�سول اإلى اخلدمات ال�سحية، ومراكز 	

الك�سف املبّكر وتبنّي له ما يلي: ر�سد املركز اأو�ساع الأطفال يف قرية نائية وكانت له املالحظات التالية: 

عدم وجود جهاز قيا�س ال�سكري لالأطفال يف مركز �سحي واإمّنا يوجد يف حمافظة الكرك، وهو بعيد عن املنطقة . -
يتم الك�سف املٌبٍكر عن الإعاقات يف حمافظة الكرك: منطقة الرّبة، ويعاين اأهايل الأ�سخا�س ذوي الإعاقة  -

من بعد امل�سافة واحلاجة اإلى و�سائل نقل للو�سول اإليه447.

• الإعاقة اإعماًل حلقوق 	 ذوي  لالأ�شخا�س  مهّياأة  نقل  حافلة  قامت اأمانة عّمان بت�شغيل )135( 

الأ�سخا�س ذوي الإعاقة يف اإمكانية الو�سول والرتتيبات التي�سريية �سندًا لن�س املادة )36( من قانون 
لـ )59( راكبا، و)83( حافلة  تت�سع  2017 ومنها حافالت  20 لعام  حقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة 
تت�سع لـ )42( راكبا تغطي )11( منطقة تابعة لأمانة عمان تنفيذًا للخطة التنفيذية لال�سرتاتيجية 
2018م- 2020م، التي و�سعتها اأمانة عّمان يف عام 2018م، وقد نفذت املرحلة الأولى من امل�سروع 

والأ�سخا�س  ال�سن والأطفال  لكبار  ت�سغيل )135( حافلة مهياأة  /2019 م، حيث مت   7/  14 بتاريخ 
ذوي الإعاقة، ومبوجب كودة البناء لالأ�سخا�س ذوي الإعاقة، مت تنفيذ عمل )88( ميالنا اأر�سيا يف 
حمطات مواقف احلافالت لتمكني الأ�سخا�س ذوي الإعاقة من الو�سول اإلى احلافالت. ومازال هناك 
حاجة لتدريب العاملني يف و�سائل النقل على التعامل مع ذوي الإعاقة بال�سكل املالئم من خالل النظرة 

احلقوقية ولي�س الرعائية ، حيث وجد ان العديد منهم يرف�س �سعود الكر�سي املتحرك لو�سيلة النقل.

• ر�شد املركز اأو�شاع الأطفال يف قرية نائية وتبنّي له ما يلي: 	

يوجد )45( حالة بني اأطفال القرية يعانون من الإعاقات العقلية الب�سيطة واملتو�سطة واحلركية، ويحتاج  -
الأطفال ذوي الإعاقة احلركية اإلى )15( كر�سيا متحّركا ويفتقرون اإلى العناية بهم، وقد دجمت وزارة 

التنمية )15( طفاًل باأ�سرهم .
 الأطفال بحاجة للك�سف املبّكر عن اإعاقتهم ول بد من انتقالهم من حمافظة املفرق اإلى مركز الك�سف  -

املبّكر يف عّمان448 .

446 -  تقرير حول ر�سد حقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة يف اإمكانية الو�سول والرتتيبات التي�سريية ،التاريخ: 14 /7 /2019م .

447  - تقرير متابعة ر�سد اأو�ساع اأهايل منطقة غور ال�سايف، تاريخ:  3 /2 /2019م.

448 - تقرير ر�سد اأو�ساع الأطفال يف القرى التالية: �سبع ا�سري ، الفي�سلية ، �سبحيه ، �سبحة: تاريخ 17 /10 /2019م .



260261

• يف 	 الإعاقة  ذوي  الأطفال  حقوق  املركز  ر�سد  ال�شحية:  للخدمات  الو�شول  اإمكانية  يف  الأطفال 

اإمكانية الو�سول  و�سّجل مالحظاته �سندًا لأهداف التنمية امل�ستدامة وطّورها وفقُا للمق�سد “ اإمكانية 
و�سول الأطفال وذويهم  اإلى امل�ست�سفى  ملمار�سة احلق يف ال�سحة449 : 

م�ستوى توّفر و�سائل املوا�سالت جيد جدا كون و�سائل النقل متر من اأمام مبنى امل�ست�سفيات مما ُي�سّهل  -
الو�سول اإليه، وتكلفة و�سائل النقل اإلى امل�ست�سفى �سمن قدرة اأهايل الأطفال .

 عدم ت�سنيف الأطفال املر�سى على اأ�سا�س نوع الإعاقة و�سّدتها، والوفاة واأ�سبابها . -

 عدم توّفر عيادة للك�سف املبكر عن الإعاقة  يف امل�ست�سفيات . -

بع�س  - والغدد يف  واجلراحة  كالقلب،  الأطفال  باأمرا�س  املتخ�س�س  والطبي  التمري�سي،  الكادر  نق�س   
امل�ست�سفيات .

عدم وجود مرافق �سحية خم�س�سة لالأطفال ذوي الإعاقة يف غرف املعاجلة والأق�سام. -

 حقوق الأطفال ذوي الإعاقة يف اخلدمات ال�شحية املتخ�ش�شة :

 كان للمركز مالحظات حول هذه اخلدمات نتيجة الر�شد للخدمات املتخ�ش�شة املقدمة لالأطفال واأهّمها: 

البالغ   - و  اوغريهم  الإعاقة  لذوي  �سواء  عام  ب�سكل  الأطفال  ق�سم  يف  التمري�س  كادر  عدد  كفاية  عدم 
عددهم)30( ممر�سة. مما يوؤّثرذلك على اخلدمات املقدمة لهم، وكذلك عدم مالءمة ق�سم الإ�سعاف 

والطوارئ لالأطفال من حيث املعدات والتجهيزات .

عدم كفاية غرفة عناية حثيثة واحدة لالأطفال املر�سى يف امل�ست�سفيات التي مت ر�سدها450 . -

ل يوجد ق�سم خداج ما يوؤّثر على مدى ال�ستجابة حلالت الأطفال حديثي الولدة العاجلة وي�ساهم يف  -
تعّر�سهم للوفاة ب�سبب عدم اإمكانية معاجلتهم يف ق�سم خا�س بهم، حيث �ساهد الفريق الرا�سد وجود 
اأطفال حديثي الولدة يف ق�سم الأطفال البالغ عددهم بتاريخ الر�سد )48( منهم )3( يف ق�سم العناية 

احلثيثة.

449 - جدول رقم )1( حول موؤ�سرات اإمكانية الو�سول اإلى امل�ست�سفى.

450 - مت ر�سد م�ست�سفى الندمي احلكومي وم�ست�سفى المرية �سلمى و م�ست�سفى توتنجي و م�ست�سفى املفرق احلكومي  وم�ست�سفى الكرك احلكومي وم�ست�سفى  المرية   ب�سمة 

وم�ست�سفى المرية رحمة وم�ست�سفى المري حمزة احلكومي  
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 حقوق الأطفال يف الت�شهيالت البيئية: تبنّي نتيجة الر�سد : 
م�ستوى وجود لوائح اإر�سادية متو�سط . -

م�ستوى توّفر مرافق �سحية خم�س�سة لالأ�سخا�س ذوي الإعاقة �سعيف. -
 

املياه،  توفر  التالية:  للمقا�سد  وفقًا  ال�سحية:  والظروف  الطبيعية  املوارد  توّفر  يف  الإعاقة  ذوي  الأطفال  حقوق 
والتهوية، والإنارة والتدفئة والتربيد ، �سجل املركز مالحظات ر�سدية اأهّمها: 

م�ستوى توّفر املياه الباردة وال�ساخنة جيد جدًا . -

 م�ستوى توّفر ال�سوء والتهوية الطبيعية متو�سط . -

 م�ستوى توّفر الإنارة متو�سط . -

 م�ستوى توّفر التدفئة والتربيد �سعيف . -

 عدم كفاية م�ساحة النوافذ يف ق�سم الطوارئ، وحاجة و�سائل الإنارة لل�سيانة. -

�سعف  واأهّمها:  احلق  هذا  حول  مالحظات  املركز  �سّجل  الإعاقة:  ذوي  لالأطفال  ال�شحية  الرعاية  توفرّي 

الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�س  متّتع  واقع  على  451.وتاأكيدًا  والالحقة  وامل�ستمّرة،  الوقائية،  ال�سحية  الرعاية  م�ستوى 
بحقوقهم يف ال�سحة فقد ت�سّمن تقرير الأردن املقدم يف القمة العاملية لالإعاقة التحديات التالية: 

والأولية؛  ال�ساملة  ال�سحية  املراكز  معظم  يف  التي�سريية  ال�سحية  الرتتيبات  اإلى  الو�سول  اإمكانية  كفاية  عدم 
بال�سافة الى �سعوبة الو�سول الى ن�سرات التوعية الطبية.

�سعف اأطباء الأ�سنان بكيفية التعامل مع الأ�سخا�س ذوي الإعاقة الذهنية. -
�سعف املوظفني الإداريني والأطباء بكيفية التعامل مع الأ�سخا�س ذوي الإعاقة. -
عدم اإعفاء الأ�سخا�س ذوي الإعاقة من الر�سوم املالية املفرو�سة على اإ�سدار التقارير الطبية ال�سنوية.  -
ت�سخي�س  - يف  الطبيون  املوظفون  بها  يقوم  التي  )الذاتية(  الطبية  الت�سخي�سات  تقارير  دقة  �سعف 

الأ�سخا�س ذوي الإعاقة.
نق�س برامج الك�سف املبكر عن الإعاقات وعدم توّفرها يف بع�س مناطق الأردن452 . -

451 - تقرير حول ر�سد اأو�ساع اإعمال حقوق الأطفال والن�ساء  وكبار ال�سن والأ�سخا�س ذوي الإعاقة بال�سحة وفقًا لأهداف التنمية امل�ستدامة 2030 تاريخ الر �سد : 

10 /6/ 2019م يف م�ست�سفى الأمري حمزة/ عّمان.

452- املقتب�س من )تقرير الواقع يف الأردن جتاه المتثال للتزامات احلكومة التي تعهدت بها يف القمة العاملية لالإعاقة، 2018، واملقدم Equal International 2019/ 6 و 

DFID ، جمعية »انا ان�سان« حلقوق ال�سخا�س ذوي العاقة )الردن( .
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حقوق الأطفال ذوي الإعاقة يف احلماية من العنف:

التي  العنف  حالت  عدد  بلغ  فقد  املثال    �سبيل  فعلى  ر�سدها453  مت  التي  امل�ست�سفيات  لأحد  املركز  ر�سد  نتيجة   
عاجلها  امل�ست�سفى  احلكومي  من �سهر كانون الثاين حتى �سهر ني�سان )24 حالة( منها )17 حالة( عنف اأ�سري، 
و)7حالت( حالت اعتداءات جن�سية، لكّن البيانات مل ُتبنّي اإن كانوا من ذوي الإعاقة اأم ل، وهذا يحتاج اإلى اإعادة 
الك�سف عن  العاملني على  والعمر. وكان م�ستوى تدريب  و�سّدتها  الإعاقة  ت�سجيل احلالت ح�سب  النظر يف نظام 
حالت العنف �سد الأطفال وكيفية التعامل معها، والتبليغ عنها، والت�سريعات اخلا�سة بذلك بني جيد وجيد جدًا، 
ويوجد �سابط ارتباط اإدارة حماية الأ�سرة يف امل�ست�سفى، وهذا موؤ�ّسر للحد من العنف �سد الأطفال ذوي الإعاقة 

وغري ذوي الإعاقة.454 

دور منظمات املجتمع املدين يف دعم وتعزيز حقوق الأ�شخا�س ذوي الإعاقة :

نّفذت جمعية ال�سداقة للمكفوفني على �سبيل املثال برناجما لدعم الأ�سخا�س ذوي الإعاقة الب�سرية ومنها متكني 
املراأة الكفيفة بعنوان التمكني القانوين يف ق�سايا العنف والنتهاكات للمراأة ذات العاقة الب�سرية. بال�سافة الى 
الدورة التدريبية التي �ساركت بها )20( امراأة ذات اعاقة ب�سرية، ولديها مكتبة �سوتية ومكتبة بلغة بريل على 
امراأة كفيفة،  فيها )20(  �ساركت  الكفيفة  للمراأة  النف�س  الدفاع عن  األعاب  تدريبية يف  ودورة  الر�سمي،  موقعها 
ذوي  الأ�سخا�س  يعزز حقوق  ما  وغريها  الهدف  كرة  ومنها  والعاملية  املحلية  الريا�سية  امل�ساركات  اإلى  بالإ�سافة 

الإعاقة الب�سرية ويدجمهم يف املجتمعات455.

*التو�شيات :

يوؤّكد املركز الوطني حلقوق الإن�سان على تو�سياته يف تقاريره ال�سابقة وي�سيف اإليها ما يلي ح�سب حماور حقوق 
الأ�سخا�س ذوي الإعاقة:

• احلق يف ال�شحة: توفري غرف عزل جمّهزة وموائمة لحتياجات الأطفال ذوي الإعاقة والن�ساء يف امل�ست�سفيات 	

احلكومية، وتوفري اأخ�سائيني بطب وجراحة الأطفال، والقلب، وال�سكري )لذوي الإعاقة(، والتو�سع يف اإن�ساء مراكز 
الك�سف املبكر عن الإعاقات وتوزيعهم جغرافيًا على م�ستوى اململكة ب�سكل يلبي احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة.

453 - مت ر�سد م�ست�سفى الندمي احلكومي وم�ست�سفى المرية �سلمى و م�ست�سفى توتنجي و م�ست�سفى املفرق احلكومي  وم�ست�سفى الكرك احلكومي وم�ست�سفى  وم�ست�سفى 

المرية ب�سمة وم�ست�سفى المرية رحمة وم�ست�سفى المري حمزة احلكومي
454 - تقرير حول ر�سد اأو�ساع اإعمال حقوق الأطفال والن�ساء وكبار ال�سن والأ�سخا�س ذوي الإعاقة بال�سحة وفقًا لأهداف التنمية امل�ستدامة 2030 تاريخ الر �سد : 

10 / 6 /2019م يف م�ست�سفى الأمري حمزة/ عّمان.

455 - املوقع الر�سمي جلمعية ال�سداقة للمكفوفني.
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• احلق يف التعليم: تنفيذ التزام وزارة الرتبية والتعليم ل�سمـان حـق الطلبـة ذوي الإعاقـة فـي التعليـم علـى 	

اأ�سـا�س امل�سـاواة وتكافـوؤ الفـر�س الوارد يف اخلطــة ال�سرتاتيجــية لـوزارة الرتبيـة والتعليـم 2018م- 2022م، 
تنفيذًا لن�س املادة )17( من قانــون حقــوق الأ�ســخا�س ذوي الإعاقــة رقـم )20( ل�سنة2017م.

• حقوق 	 قانون  من   )40( املادة  ن�س  لتنفيذ  تعليمات  اإ�سدار  املعلومات:  اإلى  الو�شول  اإمكانية  يف  احلق 

الأ�سخا�س ذوي الإعاقة ل�سمان الو�سول اإلى املعلومات واملواد ال�سحفية والإعالمية456 ، واملكتبات.
• التوعوية 	 الربامج  بتنفيذ  املعنية  واملوؤ�س�سات  الوزارات،  كافة  جهود  تكثيف  والتدريب:  التوعية  يف  احلق 

والتدريبية  للمجتمع املدين، واملحلي، ومقدمي اخلدمات لالأ�سخا�س ذوي الإعاقة حول قانون حقوق الأ�سخا�س 
ذوي الإعاقة من منظور حقوقي ولي�س رعائي.

• احلق يف امل�شاركة ال�شيا�شية: رفع م�ساركة الأ�سخا�س ذوي الإعاقة وب�سكل خا�س للمراأة ذات الإعاقة كتمييز 	

اإيجابي لها، وذلك مبراجعة قانون النتخاب لت�سمينه ن�سا على و�سع “كوتا” للرت�سح، وو�سع مرتجمي لغة 
اإ�سارة، وترجمة كافة الوثائق بطريقة بريل يف قاعات النتخاب واملقرات النتخابية، وعلى املوقع اللكرتوين 
الت�سهيالت  توفري  يف  اجلهود  وزيادة  املعلومات،  اإلى  الو�سول  اإمكانية  لتوفري  لالنتخابات  امل�ستقلة  للهيئة 

والتي�سريات البيئية.
• احلق يف العمل والتدريب املهني: منح  �ساحب العمل الإعفاءات ال�سريبية لكافة القطاعات الت�سغيلية التي 	

الإعاقة”  ذوي  الأ�سخا�س  قانون حقوق  القانونية يف  “الن�سبة  الأدنى  وباحلد  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�س  ًت�ُسٍغل 
البالغة )4 %( لتحفيزهم على ت�سغيلهم.

• احلق يف العي�س امل�شتقل: تكثيف خدمات الدعم املايل واملنزيل. ويف هذا الطار يرى املركز املركز �سرورة 	

النقل ب�سبب عدم كفاية و�سيلتي نقل فقط،  – معان من قبل هيئة تنظيم قطاع  اإذرح  توفري و�سيلة نقل بني 
وتوفري و�سائل نقل لإمكانية الو�سول اإلى املحاكم واملباين احلكومية وكافة اأماكن تقدمي اخلدمات.

• احلق يف الت�شهيالت والتي�شرات البيئية: توفري ترتيبات تي�سريية معقولة يف القطاع ال�سحي، والتعليمي، 	

واأماكن العمل، والق�ساء، والعبادة، واملناطق ال�سياحية والرتفيهية والريا�سية. 

الر�سمية كال ح�سب  وغري  الر�سمية  وال�سحفية  الإعالمية  واملوؤ�س�سات  الأردنية  والتلفزيون  الإذاعة  وموؤ�س�سة  ال�سحفيني  ونقابة  الإعالم  هيئة  على  املادة )40(:   -   456

اخت�سا�سه بالتن�سيق مع املجل�س القيام مبا يلي: اأ. ت�سمني ا�سرتاتيجيات الإعالم حماور تبني حقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة، وتبني �سيا�سات التحرير للغة وامل�سطلحات 
التي حتقق عدم التمييز والحرتام الكامل لهم ولكرامتهم املتا�سلة، ب. ت�سمني تعليمات منح وجتديد الرتاخي�س املختلفة مبا يف ذلك ترخي�س املواقع الإلكرتونية 
املعايري وال�سوابط املعتمدة دوليًا اأو من املجل�س تتيح و�سول الأ�سخا�س ذوي الإعاقة اإلى املعلومات واملواد ال�سحفية والإعالمية، ج. تدريب ال�سحفيني والعاملني يف 
قطاع الإعالم على اآليات التناول الإعالمي الإيجابي لق�سايا الأ�سخا�س ذوي الإعاقة، مبا يكفل التعريف بحقوقهم والق�ساء على ال�سور النمطية الإجتماعية ال�سائده 
عنه، د. تطوير قدرات الأ�سخا�س ذوي الإعاقة ومنظماتهم يف جمال الإعالم والتوا�سل العام، مبا يحقق التعريف بحقوقهم وق�ساياهم، وتغيري الإجتاهات ال�سلبية 

ال�سائدة عن الإعاقة، هـ. تطبيق اإمكانية الو�سول للمباين واملقار ال�سحفية والإعالمية خالل )5( �سنوات من تاريخ نفاذ القانون.
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4 - حقوق كبار ال�شن :

كفل الد�ستور الردين حماية هذه الفئة العمرية من اأفراد املجتمع، اإذ ن�ست املادة )6/ 5( من الد�ستور الردين 
الإ�ساءة  من  ويحميهم  الإعاقات  وذوي  الن�سء  ويرعى  وال�سيخوخة،  والطفولة  المومة  القانون  “يحمي  ان  على 
وال�ستغالل”، كما ت�سمنت العديد من املواثيق الدولية التزامات �سمنية جتاههم يف ظل غياب �سك دويل خا�س 
يحمي حقوقهم. فقد اأ�سدرت اللجنة املعنية بالعهد الدويل اخلا�س باحلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية 
قيام  �سرورة  املركز  ويرى   . ال�سن457  لكبار  والثقافية  والجتماعية  القت�سادية  احلقوق  ب�ساأن   )6( رقم  التعليق 
الأردن بدعم اجلهات الدولية الهادفة اإلى �سياغة اتفاقية دولية حلقوق كبار ال�سن ا�سوة بالتفاقيات الدولية التي 

تتعلق بحقوق الفئات الأكرث حاجة للحماية لالأ�سباب التالية:

الزام الدول امل�سادقة على التفاقية وحثها على �سن القوانني ومراجعتها ومواءمتها حلماية حقوق كبار ال�سن  -
لأن القوانني الوطنية احلالية ل توفر حماية كافية لهم لعدم �سمولها وتغطيتها كافة جوانب احلياة. 

مراقبة وم�ساءلة الدول امل�سادقة على التفاقية وغريها من اجلهات جتاه حقوق كبار ال�سن. -

�سمان متتع كبار ال�سن بحقوقهم القت�سادية والجتماعية والثقافية، واحلقوق املدنية وال�سيا�سية، والق�ساء  -
على التمييز على اأ�سا�س ال�سن، وبالتايل متتعهم بحياة كرمية واآمنة على قدم امل�ساواة مع غريهم من اأفراد 

املجتمع.

توفري احلماية الكافية حلقوق كبار ال�سن يف احلياة ال�سحية والقت�سادية والجتماعية والثقافية ما يوفر لهم  -
ظروفًا اف�سل تتيح لهم املجال للم�ساركة وامل�ساهمة يف تنمية واقعهم وتوا�سلهم مع الجيال وتوفري خدمات 

اأف�سل يف القطاعني العام واخلا�س.

احلياة  - يف  وفاعلة  كاملة  ب�سورة  امل�ساركة  من  ومتكينهم  ادوارهم  لتفعيل  ال�سن  لكبار  املجتمع  نظرة  تغري 
الجتماعية والقت�سادية والثقافية وال�سيا�سية من خالل الأن�سطة والربامج وامل�ساركة يف ال�سيا�سات املختلفة 

بالإ�سافة اإلى العمل التطوعي.

يف  - الفقر  على  الق�ساء  هدف  تاأكيد  اإعادة  تت�سمن  التي  ال�سن  بكبار  املتعلقة  املتحدة  الأمم  مبادئ  تطوير 
ال�سيخوخة.

. http://hrlibrary.umn.edu/arabic/cescr-gc6.html 457 - ملزيد من املعلومات يرجى مراجعة الرابط
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اإنفاذ اهداف التنمية امل�ستدامة )2020 - 2030( باتفاقية حقوق كبار ال�سن. -

توفري الفر�س لكبار ال�سن من خالل اإتاحة فر�س التعلم طوال احلياة، وامل�ساركة يف احلياة املجتمعية. -

الت�سبيك بني احلكومة واملجتمع املدين والقطاع اخلا�س حلماية وتعزيز حقوق كبار ال�سن. -

اجراء البحاث والدرا�سات للرتكيز على الآثار الجتماعية وال�سحية لل�سيخوخة، وخا�سة يف املناطق الأكرث  -

فقرًا يف املجتمع.

من جانب اآخر �سهد عام 2019م ا�سدار قوانني وتعديل ت�سريعات ناظمة حلقوق الإن�سان، اإل انه مل يطراأ اأي تعديل 

على املواد القانونية الناظمة حلقوق كبار ال�سن والتي طالب املركز بتعديلها نذكر منها:

•  قانون الأحوال ال�شخ�شية رقم )15( ل�شنة 2019م : �سدر القانون يف اجلريدة الر�سمية رقم )5578( 	

اإقامة الوالدين الفقريين مع  اأي تعديل على املادة )74( منه والتي ن�ست على  /2019م دون   6/  2 تاريخ 

اأبنائهم املتزوجني اإذا مل يتمكنوا من الإنفاق عليهم ا�ستقالًل.

 ويرى املركز الوطني حلقوق الإن�سان �سرورة اإلغاء كلمة )الفقريين( من ن�س املادة املذكورة اأعاله نظرًا حلاجة 

الوالدين اإلى الرعاية الجتماعية وال�سحية والقت�سادية من اأبنائهم بغ�س النظر عن و�سعهما القت�سادي. كما 

ت املادة )197( من نف�س القانون اإلزام الأبناء ذكورًا كانوا اأم اإناثًا بالإنفاق على والديهم الفقريين. ويرى  ن�سّ

املركز الوطني �سرورة اإلزام الأبناء بالإنفاق على والديهم بغ�س النظر عن الو�سع القت�سادي للوالدين.

•  القانون املعدل لقانون العمل رقم )14( ل�شنة 2019م : �سدر القانون يف اجلريدة الر�سمية رقم )5573 ( 	

تاريخ 16 /5 /2019م حيث تناولت املادة )21( منه انتهاء عقد العمل ببلوغ �سن تقاعد ال�سيخوخة املن�سو�س 

عليه يف قانون ال�سمان الجتماعي ولي�س بتاريخ بلوغ التقاعد كما كان يف القانون ال�سابق، وتناولت املادة )56( 

اأو ثمان واأربعني  من نف�س القانون عدد �ساعات العمل يف الأ�سبوع للعامل باأن ل تتجاوز ثماين �ساعات يوميًا 

�ساعة يف الأ�سبوع. ويرى املركز الوطني حلقوق الإن�سان اأن ي�ساف بند على املادة بحيث متكن كبار ال�سن من 

امل�ساركة يف �سوق العمل ب�سروط خا�سة مثل خف�ض �ساعات العمل مبا يحقق امل�سلحة الف�سلى لهم اإنفاذًا ملبداأ 

.2030 امل�ستدامة  التنمية  اأهداف  عليه  ارتكزت  اخللف” الذي  يف  احد  ترك  “عدم 
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املعيلني لهم، وكذلك  اإمنا على  العاملني  ال�سن  العمل املرن458، لكنه مل يطّبق على كبار  اأ�سدرت احلكومة نظام   
�سدرت تعليمات العمل املرن459 التي حددت مبوجبه اأ�سكال العمل املرن ومنها العمل لبع�س الوقت، والعمل �سمن 
�ساعات مرنة وب�سكل يتواءم مع احتياجات العامل، وقد حدد النظام الفئات التي ي�سملها وهم العمال الذين خدموا 
لدى �ساحب العمل ملدة ثالث �سنوات مت�سلة، والعمال الذين لديهم م�سوؤوليات عائلية. وعلى الرغم من اإيجابية 

هذا النظام اإل اأّنه حرم كبار ال�سن القادرين على العمل من ال�ستفادة منه.

• القانون املعدل لقانون ال�شمان الجتماعي رقم 24 ل�شنة 2019م: على الرغم من �سدور القانون ال 	

انه مل يطراأ تعديل على ن�س املادة )62( منه على ا�ستحقاق املوؤمن عليه لراتب التقاعد عند اإكمال الذكر 60 
عاما والأنثى 55 عامًا. ويرى املركز الوطني حلقوق الإن�سان اأن يكون التقاعد اختياريا يف هذا ال�سن، فاإن رغب 
بال�ستمرار بالعمل فله ذلك مع �سريطة حتقق القدرة ال�سحية على العمل ويكون بذلك ا�ستحقاقه بتاريخ انتهاء 

عمله على اأن ل يزيد على �سبعني عامًا لكال اجلن�سني.

قانونية  ن�سو�س  توجد  ول  ال�سن،  كبار  يحمي حقوق  قانون خا�س  يوجد   ل  اأنه  الى  الإ�سارة  نود  اآخر  من جانب 
لتجرمي اأو م�ساءلة الأبناء املق�سرين بحقوق اآبائهم القت�سادية والجتماعية وال�سحية واملكّلفني برعايتهم يف حال 
امتناعهم عن القيام بالتزاماتهم جتاه والديهم با�ستثناء ن�سو�س التجرمي العامة يف قانون العقوبات. ويوؤكد املركز 
�سرورة تبني قانون خا�س بكبار ال�سن لتحديد القواعد القانونية التي تدعم حماية امل�سن ليواكب جهود املجتمعات 

القليمية يف حماية وتعزيز حقوق كبار ال�سن.

ال�شيا�شات الداعمة لإعمال حقوق كبار ال�شن :

 ا�ستمر العمل على تنفيذ اخلطة الوطنية لال�سرتاتيجية الوطنية الأردنية لكبار ال�سن لالأعوام )2018م- 2022م( 
التي اأعَدها املجل�س الوطني ل�سوؤون الأ�سرة بنهج ت�ساركي مع املركز الوطني حلقوق الإن�سان واجلهات احلكومية 
والكرامة وحتقيق  الأمن  توفري  اإلى  ال�سرتاتيجية  ال�سن. حيث هدفت  كبار  بق�سايا  املعنية  كافة  وغري احلكومية 
الرفاهية لكبار ال�سن يف الأردن، وت�سمنت جوانب ذات اأولوية والإجراءات املطلوب العمل عليها �سمن كل حمور من 

حماورها الرئي�سة التالية :

458 - نظام رقم )22 /2017( مبقت�سى املادة )140( من قانون العمل رقم 8 /1996، املن�سور يف اجلريدة الر�سمية �س:1924.

459 - تعليمات �سادرة مبقت�سى املادة )13( من نظام العمل املرن املن�سورة يف اجلريدة الر�سمية �س: 5509 تاريخ  1 /4 /2018م.
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اإ�سهام كبار ال�سن يف عملية التنمية . -
 حتقيق الرعاية ال�سحية لكبار ال�سن . -
 توفري بيئة مادية ورعاية اجتماعية داعمة لكبار ال�سن. وقد جاءت ال�سرتاتيجية ا�ستجابة ملتطلبات الد�ستور  -

الأردين يف حماية ال�سيخوخة، واخلطة الوطنية ال�ساملة حلقوق الإن�سان لالأعوام )2016م- 2025م( التي 
تناولت يف املحور الثالث منها حقوق كبار ال�سن كاإحدى الفئات الأكرث عر�سة لالنتهاك.

وقد ر�سد املركز الوطني ت�سغيل )135( حافلة نقل مهّياأة لكبار ال�سن باملجان منها حافالت تت�سع لـ )59( راكبًا، 
و)83( حافلة تت�سع لـ )42( راكبًا تغطي )11( منطقة تابعة لأمانة عمان يف و�سط و�سرق و�سمال عّمان وهي: 
املدينة، العبديل، ب�سمان، طارق، اأبو ن�سري، �سفا بدران، �سويلح، اجلبيهة، تالع العلي، الن�سر، ماركا، وتعمل على 

نقل الركاب مبعدل 16 �ساعة يوميًا تبداأ من ال�ساد�سة �سباحًا وحتى العا�سرة لياًل.

حقوق كبار ال�شن يف ال�شحة :

ر�سد املركز الوطني موؤ�سرات حقوق كبار ال�سن  يف ال�سحة460، ورّكز يف ر�سده على حقوقهم تاأ�سي�سًا على مبداأ: 
2030 مبنهجية تكاملية للتعرف اإلى م�ستويات اإعمال  امل�ستدامة  التنمية  اخللف” واأهداف  يف  اأحد  ترك  “عدم 
حقوقهم ومبا ُي�ساهم يف و�سع اخلطط املالئمة لكل م�ستوى للو�سول اإلى نتائج واقعية م�ستقباًل حول اإنفاذ اأهداف 
عدد  وبلغ  2019م.  لعام  اآب  و�سهر  حزيران  �سهر  بني  الواقعة  الفرتة  خالل  وذلك  2030م،  امل�ستدامة  التنمية 

امل�ست�سفيات التي مت ر�سدها ثمانية م�ست�سفيات موزعة على اقاليم اململكة، وتبني من الر�سد ما يلي: 

 عدم �سالحية بع�س الأبنية لقدمها وعدم توفر ال�سرف ال�سحي . -
 �سعف م�ستوى النظافة يف بع�س اأق�سام امل�ست�سفيات . -
 ندرة توفر املياه ال�ساخنة يف ف�سل ال�ستاء واملياه الباردة يف ف�سل ال�سيف . -
 عدم توفر التهوية والإنارة الطبيعية وال�سطناعية ب�سكل كاف . -
 عدم توفر التي�سريات البيئية كاملنحدرات )امليالن الر�سي(461 . -
عدم توّفر املرافق ال�سحية املالئمة لحتياجات كبار ال�سن . -
اإليها  - اإلى الأق�سام املحال   قلة عدد الأ�سرة الطبية واملتخ�س�سة لنقل املر�سى من ق�سم ال�سعاف والطوارئ 

املر�سى .

460 - يف املحافظات التالية: 1. العا�سمة، 2. اإربد، 3. الكرك، 4. املفرق، 5. ماأدبا.

461 - ما يخالف كودة البناء الوطني ال�سادرة عن جمل�س البناء الوطني 2018، وعدم تنفيذ اخلطة الوطنية لت�سويب اأو�ساع املباين 2019م- 2029م .
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ال�سيخوخة  - وطب  واجلراحة،  والغدد،  كالقلب،  الأطفال  باأمرا�س  املتخ�س�سة  الطبية  الكوادر  اأعداد  تدين   
والإعاقات باأنواعها واأطباء اجللدية والتجميل، وكذلك  تدين اأعداد الكوادر التمري�سية والفنّية ما يوؤّثر على 

اخلدمات ال�سحية وب�سكل خا�س يف حالت الكتظاظ املو�سمية يف ال�سيف وال�ستاء .
�سعف تدريب الكوادر الطبية والتمري�سية والفنية على التعامل مع حالت العنف. -

حماية حقوق كبار ال�شن من العنف :

ت�سري الأرقام والح�سائيات ال�سادرة عن اإدارة حماية الأ�سرة التابعة ملديرية الأمن العام اإلى اأن جرائم العنف 
الواقعة على كبار ال�سن لعام لعامي 2018م/2019م كانت على النحو املبني يف اجلدول رقم )12(:

جدول رقم )12(

نوع الق�شيةالأعوام
الق�شايا التي مت 

توديعها للق�شاء

الق�شايا التي مت حتويلها

للحاكم الدارية

احلالت التي مت حتويلها

ملكتب اخلدمة الجتماعية

2018م 
812العتداءات اجلن�سية

15230العتداءات اجل�سدية

2019م  

003العتداءات اجلن�سية

003العتداءات اجل�سدية

ومن خالل اجلدول رقم )12( تبني للمركز عدم وجود اعتداءات ج�سدية وجن�سية على كبار ال�سن لعام 2019م 
العنف  اأن اجلدول خال من حالت  الى  الإ�سارة هنا  ونود  ال�سرة،  لإدارة حماية  اعتداء  اأي حالة  ت�سل  حيث مل 

النف�سي واللفظي والقت�سادي وال�سحي والإهمال واحلرمان من احلقوق. 
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اأو�شاع كبار ال�شن يف الدور اليوائية والندية النهارية :

 تابع املركز الوطني اأو�ساع كبار ال�سن يف مراكز دور الإيواء والأندية النهارية وتبني له ما يلي: 

احلالة النف�سية للم�سنني �سيئة جدًا ل�سعف اأو غياب زيارات الأبناء والأقارب لهم يف مكان اإقامتهم وما زالت  -
هناك حالت تعاين من  الإهمال وال�ستغالل .

 �سعف تدخل الطبيب النف�سي يف معاجلة املنتفعني لتجاوز حالتهم والتعاي�س اليجابي مع واقعهم . -

 غياب الربامج الرتفيهية التي ت�سغل وقت امل�سنني . -

والعناية بهم  - امل�سنني  وال�سابات مل�ساعدة  وال�سباب  التطوعية من قبل موؤ�س�سات املجتمع املدين  ندرة اجلهود 
والرتفيه عنهم .

الأجيال  - اإلى  نقلها  نقلها  والأندية و�سعف م�ستوى  الإيوائية  الدور  امل�سنني يف  ا�ستثمار خربات وطاقات   عدم 
القادمة وعدم الت�سفادة من خرباتهم .

يوجد  - ل  اأنه  بالذكر  ومن اجلدير  احتياجاتهم.  ل�سد  وت�سغيلها  العمل  ال�سن يف  كبار  ا�ستثمار طاقات   �سعف 
اإعمال حلقوق كبار ال�سن يف التوا�سل مع العامل اخلارجي اإل من خالل الحتفال باملنا�سبات والأعياد الدينية.

ويبني اجلدول رقم )13( عدد كبار ال�سن يف الدور اليوائية وعدد امل�ستفيدين من خدمات الدور على نفقة وزارة 
التنمية الجتماعية:

جدول رقم )13(

2019م2018م2017مموؤ�شرات قيا�س الأداء

364363357   عدد امل�سنني املنتفعني يف دور كبار ال�سن

عدد امل�ستفيدين من كبار ال�سن من خدمات دور الرعاية اليوائية على نفقة وزارة 
التنمية الجتماعية

156165170

يالحظ من اجلدول اأن عدد كبار ال�سن املتواجدين يف الدور يف تناق�س وهذا موؤ�سر ايجابي ودللة على قيمة ومكانة 
كبار ال�سن بني ذويهم واأ�سرهم، يف حني اأن عدد كبار ال�سن املنتفعني يف الدور على نفقة وزارة التنمية الجتماعية 

يف تزايد وهذا ايجابي وحلالت ا�ستثنائية طارئة ل�سعوبة العناية بهم من قبل اأ�سرهم.
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ومن جانب اآخر ر�سد املركز جملة من التحديات واملعيقات التي يتعر�س لها كبار ال�سن نذكر منها ما يلي:

 عدم الهتمام الكايف يف التخ�س�سات الطبية التي تعنى بكبار ال�سن كطب ال�سيخوخة والتمري�س والرعاية  -
ال�سحية املنزلية . 

 افتقار املناطق النائية اإلى اخلدمات ال�سحية والجتماعية اخلا�سة بكبار ال�سن . -

 عدم توفر نواٍد نهارية يف معظم حمافظات اململكة لق�ساء وقت فراغهم حيث خلو اقليما ال�سمال واجلنوب من  -
الندية النهارية .

املرافق  - اإلى  بالإ�سافة  التنقل  و�سبكات  واجل�سور  كالطرق  العامة  املرافق  يف  م�ساندة  اجهزة  توفر  �سعف   
الرتفيهية ما يعيق من حركة كبار ال�سن ودجمهم وم�ساركتهم يف املجتمع ب�سورة تليق مبكانتهم الجتماعية 

كرواد لالأجيال القادمة. 

اقت�سار الدور العالمي على زيارة دور امل�سنني يف املنا�سبات والعياد و�سعف دورها بالتوعية بحقوق امل�سنني  -
املدنية وال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية والثقافية ودور املجتمع برعايتهم.
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*التو�شيات:

لتعزيز وحماية حقوق كبار ال�سن فاإن املركز الوطني حلقوق الإن�سان يوؤكد تو�سياته ال�سابقة يف تقرير حالة حقوق 
الإن�سان يف الأردن462 وي�سيف على ما ذكر ما يلي:

دعم اجلهود الدولية الهادفة اإلى �سياغة اتفاقية دولية حلقوق كبار ال�سن اأ�سوة بالتفاقيات الدولية التي تتعلق  -
بحقوق الفئات الأكرث حاجة للحماية.

مراجعة الت�سريعات الوطنية ذات العالقة بحقوق كبار ال�سن حلمايتهم والعمل على اعداد قانون خا�س بحقوق  -
كبار ال�سن.

املجتمع  - منظمات  اإلى  بالإ�سافة  املعنية  املوؤ�س�سات احلكومية  قبل  من  متخ�س�سة  برامج  وتنفيذ  الوعي  ن�سر 
الدولية  املواثيق  يف  وردت  التي  ال�سن  كبار  حقوق  دعم  لغايات  الإن�سان،  حقوق  جمال  يف  تعمل  التي  املدين 

وال�سرائع ال�سماوية.

و�سع ن�س خا�س لتجرمي وم�ساءلة املق�سرين بحق اآبائهم بالرتك والإهمال، من خالل تعديل قانون العقوبات  -
وعدم القت�سار على ما جاء يف القانون من حيث التعامل العام مع ق�سايا الإيذاء لأن العنف املعنوي والنف�سي 

ا�سد وقعا من العنف اجل�سدي يف كثري من احلالت. 

اإتاحة فر�ض العمل للقادرين والراغبني يف ال�ستمرار بالعمل من كبار ال�سن من خالل مرونة �سروط التوظيف  -
لفرتة ما بعد �سن ال�ستني وا�ستثمار ما امكن من خربتهم على جميع امل�ستويات.

اإن�ساء مراكز �سحية متخ�س�سة بالرعاية ال�سحية لكبار ال�سن ورفدها باأطباء متخ�س�سني بطب ال�سيخوخة. -

لتفعيل دورهم الجتماعي ويف جميع  - النهار  ال�سن خالل �ساعات  اندية نهارية ل�ستيعاب طاقات كبار  ان�ساء 
حمافظات اململكة.

قيام اجلهات املعنية باإعداد �سيا�سات وخطط وطنية اجتماعية خا�سة بامل�سنني يف جمالت التوعية والتثقيف  -
والعمل والتدريب والأ�سرة وغريها، مبا يف ذلك تعزيز النهج الت�ساركي الهادف اإلى اإ�سراك امل�سنني يف التنمية 

واتخاذ القرارات التي تخ�سهم، واإ�سراك القطاع اخلا�س وتبادل اخلربات والرتويج العالمي الهادف. 

�سرورة زيادة ودعم املخ�س�سات املالية املر�سودة يف موازنات اجلهات املعنية بكبار ال�سن . -

462 - اأنظر تقرير حالة حقوق الإن�سان 2016 �س 206 - 207 وعام 2017م.
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رابعًا : املــــــــــالحـــــــق
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حتليل �شكاوى 2019

ال�ّشكاوى التي مت ا�شتقبالها من قبل املركز من 1/1 الى 31/12/ 2019م  

  تلقى املركز الوطني هالل الفرتة من 1 /1 /2019م وحتى 31 /12 /2019م )509( �سكاوى، منها )403( 
والجتماعّية  القت�سادّية  باحلقوق  ذات عالقة  �سكوى  و)71(  وال�سيا�سّية،  املدنّية  باحلقوق  ذات عالقة  �سكاوى 
والثقافّية. وبلغ عدد ال�سكاوى ذات العالقة بحقوق الفئات الأكرث حاجة للحماية )26( �سكوى. يف حني عدل )9( 

ا�سخا�س عن تقدمي �سكاواهم. وجاءت نتيجة متابعتها على النحو التايل:   

مت حتقيق نتيجة مر�سية يف )144( �سكوى بن�سبة )28.29 %( من املجموع الكلي لل�سكاوى، واإغالق �سكوى واحدة 
دون الو�سول اإلى نتيجة مر�سية وبن�سبة )0.19 %( ، واإغالق )41( �سكوى لعدم اخت�سا�س املركز بن�سبة )8.05 
%( ، كما مت اإغالق )29( �سكوى لعدم ثبوت اأي انتهاك فيها وبن�سبة )5.69 %( ، بالإ�سافة الى اإغالق )6( 

�سكاوى لعدم تعاون امل�ستكي وبن�سبة )1.17 %( ، واإغالق )17( �سكوى بناًء على رغبة امل�ستكي بن�سبة )3.33 
%( ، وهناك )5( �سكاوى حمفوظة حلني مراجعة امل�ستكي وبن�سبة )1 %( ، وما زال )266( �سكوى قيد املتابعة 

اأي بن�سبة )52.25 %( من املجموع الكلي لل�سكاوى، وبلغ عدد مقدمي ال�سكاوى من اجلن�سية الردنية )449( 
م�ستكيا بن�سبة )88.21 %( ، و )60( �سكوى مقدمة من جن�سيات اأخرى بن�سبة  )11.78 %(  كما هو مبني يف 

اجلدول املرفق. 

  ويعود �سبب وجود �سكاوى ما زالت قيد املتابعة لدى املركز الوطني اإلى ما يلي: 

 عدم ا�ستجابة اجلهات املعنية ملخاطبات املركز اأو تاأخر ردودها اأو تقدميها ردودًا �سكلية وغري مقنعة عليها، اأو 11
نتيجة لعدم تزويد املركز بالوثائق الالزمة ل�ستكمال عملية التحقق يف بع�س ال�ّسكاوى وخا�سة �سكاوى التعذيب 

و�سوء املعاملة، واملتمثلة باملحا�سر التحقيقية والقرارات ال�سادرة عن حمكمة ال�سرطة.

 عدم رغبة امل�ستكني يف متابعة ال�سكوى و/ اأو عدم تعاونهم يف بع�س احلالت، ويعود ذلك لتخوفهم من متابعة 21
ال�سكاوى اخلا�سة بهم نتيجة ملمار�سة ال�سغوط عليهم من قبل بع�ض اجلهات.

اإثبات �سكاوى التعذيب و�سوء املعاملة، وعدم وجود منظومة وطنية وا�سحة حلماية ال�سهود وتعوي�س 31  �سعوبة 
ال�سحايا، وعدم وجود جهة م�ستقلة وحمايدة تتولى عملية التحقيق وفقًا للمعايري الدولية.

 العمل على ا�ستكمال التحقق يف بع�س الق�سايا واحل�سول على البينات واملعلومات الالزمة من الطراف كافة 41
للو�سول الى النتيجة املطلوبة.
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   طلبات امل�شاعدة التي مت ا�شتقبالها من قبل املركز الوطني 

2019م  /31/12 الى  خالل الفرتة من تاريخ 1/1/ 

/2019م )95( طلب م�ساعدة، منها   12/  31 /2019م وحتى   1/  1 الفرتة من  الوطني خالل  املركز  تلقى   
)95( طلبًا ذات عالقة باحلقوق املدنّية وال�سيا�سّية ، و)55( طلبًا ذات عالقة باحلقوق القت�سادّية والجتماعّية 
والثقافّية، فيما بلغ عدد طلبات امل�ساعدة ذات العالقة بحقوق الفئات الأكرث حاجة للحماية )19( طلبا. ومّت اإغالق 
ما جمموعه )28( طلبا من هذه الطلبات بنتيجة مر�سية وبن�سبة )29.47 %( ، و )2( من الطلبات بنتيجة غري 
 .)% %( ، وبلغ عدد الطلبات التي ما تزال قيد املتابعة )44( طلبًا وبن�سبة )47.24  مر�سية وبن�سبة )2.10 
فيما ا�ستقبل املركز )8( طلبات تقع خارج اخت�سا�سه وبن�سبة  )8.42 % (، ومت اإغالق )5( طلبات منها لعدم 
ثبوت النتهاك وبن�سبة )5.26 %( من اإجمايل عدد طلبات امل�ساعدة. كما مت اإغالق طلب م�ساعدة واحد وبن�سبة 
)1.05 %(  لعدم تعاون مقدمها، كما مت اإغالق )6( طلبات اأي بن�سبة )6.31 %(  بناًء على رغبة مقدميها بعدم 
ا�ستكمال ال�سري بها، وهناك طلب م�ساعدة واحد حمفوظ وبن�سبة )1.05 %( حلني مراجعة مقدمه . وبلغ عدد 
مقدمي هذه الطلبات من اجلن�سية الردنية )65( طلبا وبن�سبة )68.42 %( و)30( طلبا من جن�سيات اأخرى 

بن�سبة )31.58 % (. 

• يعود �سبب وجود طلبات قيد املتابعة اأو اإغالقها بنتيجة غري مر�سية اإلى عدم تعاون اجلهة املطلوب منها تقدمي 	
اأو لعدم انطباق ال�سروط املطلوبة يف  اأو تقدميها ردودًا �سكلية ل توؤدي الى حتقيق نتيجة مر�سية،  امل�ساعدة 

القانون على مقدم الطلب يف بع�س احلالت اأو لعدم �سحة الدعاءات يف احيان اخرى. 

 

• احتل ا�ستالم طلبات امل�ساعدة من خالل ح�سور مقدم طلب امل�ساعدة ب�سكل �سخ�سي اإلى مقر املركز الوطني 	
املركز الول بو�سائل ا�ستقبال طلبات امل�ساعدة بواقع )66( طلبا، وعرب الفاك�س )7( طلبات، وا�ستقبل املركز 
اللكرتوين  الربيد  ا�ستقبالها عرب  التي مت  الطلبات  كان عدد  بينما  ال�ساخن )6( طلبات،  من خالل اخلط 

)طلبان(، و )16( طلبا مت ا�ستقبالها من خالل الّر�سد امليداين. 
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تقريـــــــر

املركـــز الوطنــّي حلقــوق الإن�شـان

ب�شــاأن الّتـحقــق حـــول �شكـــاوى املعلميـــن

فــــي

اأعقاب الوقفــة الحتجاجّيـــة لنقابـــة املعلمــــني بتاريخ 5 /9 /2019

)ملخ�س تنفيذّي(

                                                             

متهيد

تلقى املركز الوطني حلقوق الإن�سان �سكاوى من اأربعة معلمني اإثر الوقفة الحتجاجية التي دعت لها نقابة املعلمني 
يف اخلام�س من �سهر اأيلول لعام 2019م، تتعّلق بالنتهاكات الّتالية: 

ُم�سادرة احلّق يف الّتجمع ال�سلمّي، -
حجز احلّرية ب�سكل تع�سفّي، -
تهديد ال�ّسالمة اجل�سدّية والعتداء بال�سرب، -
املُعاملة الالاإن�سانّية والقا�سية واملُهينة واملا�ّسة بالكرامة، -
عدم مراعاة �سروط املُحاكمة العادلة اأثناء الحتجاز. -

وقد �سكل جمل�س اأمناء املركز جلنة حتّقق وتق�سٍ للحقائق من اأع�سائه ا�ستنادًا اإلى املادة )15/ب( من قانون 
املركز رقم )51( ل�سنة 2006م وتعديالته. 

ولغايات اإمتام مهّمتها اّتبعت الّلجنة منهجية العمل الّتالية:  

الّطالع على ال�ّسكاوى ومقابلة املُ�ستكني فيها وال�ستماع اإلى اأقوالهم باعتبارهم م�ستكني و�سهودًا يف اآٍن واحد. -
حتليل ما جاء يف كّل �سكوى اإلى جانب ما ورد يف �سكاوى وادعاءات املُ�ستكني الآخرين، وكذلك اإفادات  -

اأو  ال�ّسهود  من  كّل  لأقوال  الّلجنة  ا�ستمعت  وقد  املُ�ستكني،  اأقوال  يف  اأ�سماوؤهم  وردت  اآخرين  معلمني 
املُ�ستكني ب�سكٍل منفرٍد ومت تدوين اإفاداتهم اأمام الّلجنة.
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ال�ستماع اإلى ردود اجلهة امل�ستكى عليها )امل�سوؤولون يف مركز اأمن البيادر واأّي من اأفراد القّوة التي  -
تعاملت مع م�سرية املعلمني مو�سوع البحث( واعتبارهم م�ستكى عليهم و�سهودًا يف اآٍن واحٍد �سواًء تعّلق 

الأمر بتحديد مدى م�سوؤولية كّل منهم اأو باإثبات اأو نفي اّدعاءات امل�ستكني اأنف�سهم.
لة مبو�سوع  -  حتليل ما ن�سر يف الإعالم من اأقوال على ل�سان الطرفني والّت�سريحات ذات العالقة وال�سّ

اإ�سافّيٍة يف عملية الّتحقق وتق�سي احلقائق التي  ال�ّسكوى واعتبار هذه الّت�سريحات والأقوال بياناٍت 
تقوم بها الّلجنة.

ال�ستماع اإلى �سهود ُم�ستقلني من املُعّلمني من غري املُ�ستكني. -
وقد اعتمدت الّلجنة تقرير فريق الأمانة العامة فيما يتعلق باإعاقة احلق بالتجمع ال�سلمي والتعامل مع  -

الوقفة الحتجاجية من قبل اأجهزة الأمن.
ال�سعي ب�سكل متكرر للح�سول على التعليمات اأو الن�سو�س التي تنظم عملية التفتي�س يف مراكز الأمنية  -

من اإدارة الأمن العام، ومل يتم تزويدها بها.
البحث يف الت�سريعات الوطنية واملعايري الدولية التي تنظم احلقوق مو�سع البحث يف التقرير. -
اإعداد م�سفوفة لال�ستخال�سات، وا�ستبعاد اأية وقائع مدعى بها من اأي طرف ما مل تكن مثبتة من اأكرث  -

من م�سدر اأو �ساهد، ويف حال توثيقها يتم الإ�سارة لها باأنها ادعاءات.

الدعاءات املتقابلة:

 تعاملت الّلجنة مع الّدعاءات املُتبادلة الّتالية ح�سب الوثائق املقّدمة ولقاءاتها مع الأطراف:

اأ- اّدعاءات املعلمني: 

• ا�ستخدم الأمن العام والدرك القوة الزائدة لف�س الوقفة الحتجاجّية املُّتجهة اإلى الدوار الرابع من غري جهة قبل 	
تنفيذ الوقفة ال�سلمية املق�سودة على الدوار الّرابع م�ستخدمة –هذه القوات– قنابل الغاز املُ�ّسيل للدموع، والّر�س 
رب بالهراوات، والّلكم بالأيدي للبع�س، حيث اأفاد امل�ستكون ح�سول حالة  بخراطيم املياه ذات الّدفع القوي، وال�سّ
اإغماء لعدد من املعلمني ورجال الأمن وقوات الّدرك و�سقط اأر�سًا عدد اآخر من اجلانبني ب�سبب الختناق والتدافع؛ 

• اليدين بطريقة موؤملة 	 الأر�س وتقييد  ال�ّسحط على  القا�سية مبا فيها  املعاملة  التع�سفّي املرتافق مع  الحتجاز 
واملعاملة القا�سية اأثناء الّنقل اإلى الزنازين املتحركة وداخل الزنزانة املتحركة والتلكوؤ وعدم تقدمي الإ�سعافات 

الطبّية الأّولية ملحتاجيها؛ 
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• التفتي�س اجل�سدّي ب�سكٍل ما�ٍس بالكرامة ومتثل باإجبار اأربعة معلمني على نزٍع تاٍم ملالب�سهم يف املركز الأمنّي؛	
• �سوء ظروف الحتجاز الأويّل يف املركز الأمنّي الذي جرى احتجاز هذه املجموعة فيه؛	

ب - اّدعاءات قوات الأمن العام والّدرك: 

• اإلى اخلط 	 العام وجتاوزه  الأمن  وحدات  اأقامته  الذي  الب�سرّي  الأمنّي  اخرتاق احلاجز  على  املعلمني  اإ�سرار 
الثاين من قوات الدرك.

• الّتدافع والندفاع بالقوة يف حماولة لتجاوز القّوة الأمنّية املكّلفة مبنع و�سول املعلمني اإلى الدوار الّرابع لتنفيذ 	
الوقفة.  

• اإ�سابة عدد من رجال الّدرك والأمن، وحت�سل )13( من هوؤلء على تقارير طبّية.	
• قيام املعلمني بال�ستهزاء وال�ستم والتهكم على اأفراد الأمن العام وقوات الدرك. 	
• عدم الن�سياع لإجراءات الحتجاز ورف�س ال�سعود اإلى الزنازين املتحركة.	
• ور للخارج.	 الحتفاظ بجهاز خلوي ا�ستخدم لت�سوير املُحتجزين يف املركز الأمني، وت�سريب هذه ال�سّ

خلفية الأزمة :

اجتمعت عدة عوامل لتجعل من غري املمكن التفاق بني نقابة املعلمني وال�سلطات على مكان اإقامة الوقفة الحتجاجية، 
بل ولتوؤجج امل�ساعر لدى املعلمني وت�سلب املواقف من قبل اجلانبني -احلكومة والنقابة. وعلى راأ�س تلك العوامل 
توتر العالقة بني النقابة واحلكومة ب�سكل عام، اإ�سافة اإلى م�ساعر الغنب وعدم امل�ساواة يف اأو�ساط املعلمني على غري 
�سعيد، لذلك جتاهل املعلمون قرار احلكومة بتغيري مكان الوقفة الحتجاجية التي دعت لها النقابة، بغ�س النظر 

عن اأي اعتبارات دعت ملثل ذلك القرار �سواء اأمنية اأو �سيا�سية.

وقد اأ�ســّر املعلمون على حقهم بتنفيذ الوقفة يف املكان املدعو له، اأي الدوار الرابع. وباملقابل اأ�سرت اأجهزة اإنفاذ 
القانون على منع املعلمني من الو�سول اإلى الدوار م�ستخدمًة القوة والقاء قنابل الغاز امل�سّيل للدموع والر�س بخراطيم 

املياه. 

وقد نتج عن اإجراءات منع و�سول الوقفة الحتجاجية اإلى مق�سدها و�سغط املعلمني لبلوغ ذلك املق�سد وحماولة 
تخطي حاجز عنا�سر الأمن والدرك احتجاز 50 معلمًا يف اأكرث من مكان، والحتفاظ بهم يف مراكز اأمنية خمتلفة. 
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ومن بني هوؤلء 13 معلمًا مت احتجازهم واإيداعهم اإلى مركز اأمن بيادر وادي ال�سري، وكان من بني هوؤلء املعلمني 
الأربعة الذين تقدموا ب�سكاوى اإلى املركز الوطني حلقوق الإن�سان.

الأحداث التي خل�شت لها اللجنة:

اأن تقرير فريق الأمانة العامة  ،والذي ا�ستند الى ر�سد 11 اأن املعلمني حاولوا اخرتاق احلاجز الأمني ال   رغم 
مبا�سر للواقعة وثق اأنهم حافظوا ب�سكل اأ�سا�سي على �سلمية الحتجاج؛ لذلك مل يكن هناك مربٌر مقبول حقوقيًا 

�سواء لحتجاز املعلمني اأو للمعاملة القا�سية بحق من جرى اإلقاء القب�س عليه من هوؤلء.
 توافقت �سهادة جميع املعلمني الذين قابلتهم اللجنة عن ظروف اإلقاء القب�س اأنها تزامنت مع ا�ستخدام القوة 21

واأنه مت تكبيلهم باأربطة بال�ستيكية بطريقة موؤملة وملجرد حماولة منعهم من الو�سول الى الدوار الرابع.
 توافقت �سهادة جميع ال�سهود اأن ظروف مركبة النقل كانت غري منا�سبة، وذلك من حيث الكتظاظ، ووجود 31

روائح مزعجة بالإ�سافة اإلى ارتفاع درجة احلرارة.
 متت معاملة املعلمني بطريقة ح�سنة من قبل الكادر الأمني يف مركز اأمن البيادر عند و�سولهم اليه، اإل اأن هذه 41

املعاملة تغريت عند ت�سرب �سور للمعلمني اإلى و�سائل التوا�سل الجتماعي وهم داخل املركز، وهو ما يخالف 
تعليمات الحتجاز التي متنع الحتفاظ بالهواتف داخل نظارات الحتجاز، وكان قد طلب من املعلمني ت�سليم 
الهاتف  اإيجاد  الأمني بهدف  املركز  التفتي�س من قبل مدير  اأمر  ال�سور، �سدر  ت�سريب  وبناء على  هواتفهم. 
تلك  للك�سف عن م�سدر  املكان  املوجودة يف  الكامريات  الى مراجعة  الأمني  املركز  اإدارة  تلجاأ  و مل  اخللوي، 

ال�سورة. 
 اأعلمت الإدارة املعلمني املحتجزين باأنهم �سيخ�سعون لعملية “التفتي�س اجل�سدي الدقيق”، ما مل يقوموا بت�سليم 51

اإلى غرفة معزولة  “التفتي�س الدقيق” باإدخال املعلمني فرادى  اإجراء  الهاتف امل�ستبه باحتفاظهم به. ومتثل 
ومظللة بالكامل والطلب من كل معلم خلع مالب�سه قطعة قطعة ح�سب اإفادات ال�سابطني املعنيني. بينما اأفاد 
مدير الأمن العام اأن الأمن العام ل يلجاأ اإلى تعرية اأي �سخ�س، واأنه فقط يف حال كانت هناك �سرورة تتمثل 

بال�سك يف اإخفاء خمدرات اأو اأدوات حادة داخل اجل�سم، فعندها يتم التفتي�س بح�سور طبيب اأو ممر�س. 
 نفذ اثنان من املعلمني الأوامر وعلى م�س�س، حيث خلعا مالب�سهما للخ�سوع للتفتي�س؛ وكذلك خ�سع معلمان 61

اآخران لعملية التفتي�س الدقيق لكن مع اعرتا�س ومقاومة، وكان اأحدهما مل يتقدم ب�سكوى للمركز الوطني، لكن 
علمت اللجنة عنه من �سهادة ال�سباط واملعلمني.
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 رغم تباين رواية الطرفني حول الإرغام على التعرية اإل اأن م�سوؤويل الأمن قد اأقروا بحدوث عملية خلع املالب�س 71
جزئيًا. وبقي اخلالف حول الكيفية التي متت بها. فبينما ادعى املعلمون الذين خ�سعوا للتفتي�س اأنهم اأرغموا 
على خلع مالب�سهم كاملة، اأنكر م�سوؤولو الأمن ذلك، واإن اأقروا باأنهم اأمروا املعلمني بخلع مالب�سهم اخلارجية 
دون  اإرادته  مبلء  ذلك  فعل  كاملة  مالب�سهم  بخلع  قام  من  اأن  وادعوا  الداخلية.  مالب�سهم  وحتريك  واإنزال 
اإرغامه اأو الطلب منه. وبالتايل خل�ست اللجنة اإلى خ�سوع اأربعة معلمني لعملية التفيت�س اجل�سدي املت�سمن 

�سكاًل من اأ�سكال خلع املالب�س.
 اأ�سبحت عملية التفتي�س الدقيق هذه “ق�سية راأي عام ومو�سع خالف وجدل بني النقابة ومديرية الأمن العام، 81

ل�سيما بعد اإعالن اأحد املعلمني يف املوؤمتر ال�سحفي الذي عقدته نقابة املعلمني يوم 6 /9 /2019 اأنه اأجرب 
هو وزمالوؤه على خلع مالب�سهم بالكامل يف اإطار تلك العملية. و كان املعلم املذكور قد رف�س ارتداء مالب�سه بعد 
انتهاء عملية التفتي�س مطالبًا بح�سور مدير املركز وو�سائل الإعالم ووزير الداخلية ومندوبني من املنظمات 
الدولية وحقوق الإن�سان، وكان ي�سرخ ب�سوت عال حمتجًا على ما جرى حماوًل اخلروج خارج غرفة التفتي�س 
وهو عار، لكن رجلي الأمن اللذين اأ�سرفا على عملية تفتي�سه يف املركز متكنا من منعه من اخلروج، وح�سل بني 
الطرفني عراك، وادعى كل منهما اأن الآخر قد لطمه، ومل ينِف اأي منهما اأنه رمبا قد لطم الآخر دون ق�سد 

وذلك ب�سبب التدافع والعراك بينهما يف هذه املرحلة.
 جرى وقف عملية ’’التفتي�س الدقيق‘‘ للمعلمني على اإثر ما حدث مع املعلم الرابع ومت اإعادة املعلمني الثالثة 91

ع�سر اإلى مكان احتجازهم. ثم ورد ات�سال من مكتب حمافظ العا�سمة يطلب اإيداع املعلمني املحتجزين لديه، 
ومت ذلك. 

اأثناء وجودهم يف مكتب املحافظ، 101  وفقًا ل�سهادة املعلمني الذين التقتهم اللجنة فقد مت الطلب من املعلمني 
وبح�سور اأع�ساء من جمل�س النواب، التوقيع على تعهدات مل يقم معظمهم بقراءتها والتدقيق بها، ومن قراأ 
منهم �سهد اأمام اللجنة اأن امل�سمون كان التعهد بعدم امل�ساركة مبثل هذه الوقفة الحتجاجية م�ستقباًل اأو القيام 
بالحتجاج اأو التظاهر وتهديد النظام العام؛ وثم مت اإخالء �سبيلهم جميعًا. ومل يتمكن املركز من احل�سول على 

�سيغة هذا التعهد ر�سميًا.
بالإيذاء 111 لهم  توجهوا  املعلمني قد  اأن  تقارير طبية  الذين حت�سلوا على  ال�سبعة  الأمن  اأي من رجال  يّدِع   مل 

ق�سدًا، واإن اأكد اأحدهم على الأقل اأن عددًا من املعلمني قد دا�سوا على ج�سده عند �سقوطه اأثناء التدافع بعد 
اإلقاء الغاز امل�سيل للدموع وا�ستخدام خراطيم املياه قوية الدفع.
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التحليل:

احلق يف التجمع ال�شلمي

 اإن العامل الأهم يف هذه الأزمة بكل ما ت�سمنته من تبعات متثل بعدم قدرة الطرفني –احلكومة  والنقابة– 11
على ح�سم اخلالف حول تغيري مكان اإقامة الوقفة الحتجاجية من خالل القرار الإداري، والذي حتول ب�سبب 
التقاء عوامل خمتلفة الى م�سدر خالف ومبعث للتحدي من قبل املعلمني من جهة مقابل اإ�سرار من ال�سلطات 
على عدم ال�سماح لهوؤلء بتنفيذ اإرادتهم، واأن ال�سبب الأ�سا�سي يعود الى ق�سور يف الت�سريع الوطني، وهو قانون 
اأن  الأ�سل  اأن  ويوؤكد املركز  ال�سلمية.  2004م والذي ينظم الجتماعات  ل�سنة  العامة رقم )6(  الجتماعات 
اختيار املكان والزمان هو من حقوق املجتمعني، ويف حال ا�سطرار ال�سلطات لفر�س قيد على حرية التجمع 
يكون ذلك يف اأ�سيق احلدود ويخ�سع ل�سروط ال�سرورة والتنا�سبية ويكون حماًل للطعن اأمام الق�ساء امل�ستقل، 
ما يعني �سرورة وجود ن�س يف الت�سريع الوطني على حق الطعن امل�ستعجل توافقًا مع املعايري العاملية واملمار�سة 

الف�سلى.
 نتيجة للق�سور املذكور اأعاله، �سدر قرار منع املعلمني من الو�سول اإلى املكان املبتغى منهم، ويف اإطار تنفيذ 21

هذا القرار، مار�ست اأجهزة اإنفاذ القانون التعليمات املعطاة اإليها با�ستخدام القوة باحلد الأدنى وبتنا�سبيه 
اإلى  اإ�سافة  ال�سلمي  التجمع  باأ�س�س احلق يف  امل�سا�س  كانت  الإجراء  نتيجة هذا  اأن  اإل  مع متطلبات هدفهم. 

احتجازها عددًا من املعلمني دون �سند قانوين وا�سح. 

التفتي�س املا�س بالكرامة الإن�شانية:

ت�سريعات تنظم كافة مناحي تفتي�س املحتجزين يف 11 اإلى  العام معايري معلنة م�ستندة  الأمن   ل تعتمد مديرية 
من  تتطلب  التعليمات  وهذه  داخلية،  عامة  وتعليمات  اأوامر  خالل  من  تنظمها  بل  املوؤقت،  الحتجاز  مراكز 
الأفراد املحافظة على كرامة ال�سخ�س املحتجز، اإل اأن الو�سع احلايل املتمثل بعدم قوننة اإجراءات التفتي�س 
ميكن  ل  لذا  خمت�سة،  جهات  عن  �سادرة  ت�سريعية  ن�سو�س  ودون  احلاجة  وفق  الأفراد  لتقدير  املجال  يتيح 

حتديد تبعات حتدي اأمر التفتي�س من قبل ال�سخ�س املحتجز.
 ل ميكن اعتبار اأن قيام اأحد الأفراد بخلع مالب�سه مبوجب قرار بالتفتي�س اجل�سدي من قبل ال�سلطة الأمنية 21

ال�سابطة  اأفراد  قبل  من  املوجهة  التعليمات  اأن  حيث  احلرة.  باإرادته  املتخذ  الفردي  قراره  مبثابة  املخت�سة 
العدلية لأي �سخ�س حمتجز ل توجه على �سبيل الطلب الختياري، بل ترتب تبعات لع�سيانها، قد جتعله يواجه 

تهمة مقاومة رجال الأمن. 
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 حتى من دون ثبوت الإكراه على خلع املالب�س الداخلية، فاإن اأي �سكل من التفتي�س اجل�سدي الدقيق يعترب من 31
الأعمال املا�سة بالكرامة والتي يجب اأن يخ�سع ل�سوابط واإجراءات م�سّرعة م�سبقًا واأن يخ�سع ملبادئ ال�سرورة 
والتنا�سبية، وهو ما ثبت للجنة اأنه مل يكن متوافرًا. فالهاتف النقال لي�س من املواد التي ت�سكل حيازتها خطرًا 
فهي مل  اأخري،  اأنه مالذ  على  التفتي�س  مع  الأمني  املركز  اإدارة  تتعامل  كما مل  العموم،  على  ول  الأفراد  على 
ترجع لت�سجيالت كامريات املراقبة لتحديد من قام بالت�سوير وكان باإمكانها الرجوع لالإدارة الفنية املتمثلة 
يف اإدارة مكافحة اجلرائم الإلكرتونية لتحديد من قام ببث ال�سور. ومن ناحية اأخرى مل يثبت للجنة توافر 
عن�سر ال�سرورة وخا�سة اأن ما كان يجري التفتي�س عنه مل يكن ي�سهل اإخفاوؤه يف الأجزاء احل�سا�سة من اجل�سد 
وكان �سيظهر من خالل التفتي�س العادي على الأغلب، اأو با�ستخدام اأجهزة امل�سح الإلكرتونية والتي من ال�سهل 

توفريها يف املراكز الأمنية.
اأن ال�سياق العام لعملية التفتي�س التي متت يت�سمن معاملة ما�سة بكرامة الأفراد املحتجزين. 41  وجدت اللجنة 

رغم قناعة اللجنة اأنه مل تكن غاية الأفراد الذين قاموا بعملية التفتي�س الدقيق اإذلل املعلمني.

ال�شتنتاجات: 

 اإن الق�سور يف الت�سريع الوطني هو اأحد الأ�سباب الرئي�سية يف حدوث تداعيات الوقفة الحتجاجية؛ فقد مار�ست 11
اأجهزة اإنفاذ القانون درجة من �سبط النف�س اأثناء ف�س التجمع يوم 5 /9 /2019 بالقوة، لكن ذلك ل ينفي 

اأن هذا ال�ستخدام للقوة مل ي�ستند اإلى مربرات مو�سوعية مثل تهديد النظام  العام اأو غريها.
 مل جتد اللجنة �سندًا قانونيًا اأو مربرًا مو�سوعيًا مقنعًا لحتجاز املعلمني بعد ف�س امل�سرية بالقوة، والدليل اأنه 21

مت اإخالء �سبيل هوؤلء جميعهم بعد �ساعات من الحتجاز.
 ي�سكل غياب التنظيم الوا�سح واملن�سبط لعملية التفتي�س اجل�سدي يف مراكز الحتجاز املوؤقت خلاًل ت�سريعيًا 31

وتنظيميًا ويفتح املجال ل�ستخدام التفتي�س اجل�سدي بطريقة ما�سة للكرامة الإن�سانية وت�سكل انتهاكًا حلقوق 
املحتجزين. 

 اأن عملية التفتي�س الدقيق التي خ�سع لها املعلمون بحثًا عن جهاز الهاتف النقال يف مركز اأمن البيادر يوم 41
5 /09 /2019 مل تراِع حقوقهم ب�سكل كامل، �سواًء وفقًا للمعايري الوطنية اأو الدولية، و�سكلت م�سا�سًا بكرامتهم.

الوقفات 51 هذه  مبثل  م�ساركتهم  عدم  تت�سمن  تعهدات  توقيع  احتجازهم  جرى  الذين  املعلمني  من  الطلب  اإن   
الحتجاجية والإتيان مبا من �ساأنه اأن يخل بالنظام العام يعترب م�سادرة م�سبقة للحق يف حرية التجمع ال�سلمي 

والعمل يف الإطار النقابي.
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*التو�شيات:

والقواعد  املو�سوعّية  الّناحية  من  الّت�سريعات  بتعديل  منها  املرتبطة  الّتو�سيات  جمموعة  اإلى  الّلجنة  خُل�ست 
املو�سوعّية والإجرائّية على حٍد �سواء، بالإ�سافٍة اإلى جمموعٍة من تو�سياٍت ُمتعلقٍة بال�ّسيا�سات واملُمار�سات، وذلك 

على الّنحو الّتايل: 

ة باحلّق يف حّرية الّتجمع ال�سلمّي وذلك بتعديل الّت�سريعات ومواءمتها مع املعايري  - �سّد الفجوة الت�سريعّية اخلا�سّ
الدولّية واملمار�سات الُف�سلى املتعلقة بكفالة هذا احلّق وو�سع اإجراءات م�ستعجلة للطعن الق�سائّي يف القرارات 
ادرة عن احّلكام الإدارّيني املتعلقة بالّتجمع بحيث تكفل عدم الّتع�سف وتوحيد الإجراءات واملعايري  الإدارّية ال�سّ

بهذا اخل�سو�س.

تعديل الت�سريعات الالزمة لتنظيم عملية التفتي�س وو�سع �سوابط التفتي�س لدى اأماكن الحتجاز املوؤقت بحيث  -
حُتدد اإجراءات التفتي�س، واأ�سكاله، بناء على املعايري واملبادئ املت�سمنة يف هذا التقرير، على اأن يت�سمن ما 

يلي:

• �سوابط التفتي�س واحلالت التي يتم فيها التفتي�س العادي والتفتي�س اجل�سدي الدقيق بحيث تكون �سمن اأ�سيق 	
حدود ال�سرورة واأن تراعي كرامة الأفراد و�سالمة مرتبات الأمن العام، واأن حتدد �سالحيات اإعطاء الأوامر 

بالتفتي�س وتنفيذه.

• بيان اأماكن التفتي�س و�سماتها من حيث مراعاتها للخ�سو�سية، ومن يح�سر عملية التفتي�س.	

• ا�ستخدام الأجهزة الإلكرتونية واأجهزة امل�سح يف عملية التفتي�س واعتبار التفتي�س اجل�سدي اآخر احللول.	

• تدريب مرتبات الأمن العام على هذا الت�سريع وعلى اإجراءاته �سمن برامج التدريب التاأهيلي والتدريب امل�ستمر.	

• و�سع الإجراءات التاأديبية والعقوبات املالءمة ملن يخالف النظام والتعليمات اخلا�سة بالتفتي�س و�سمان عدم 	
ا�ستخدام التفتي�س كو�سيلة عقابية باأي �سكل.

التاأكد من اأن ظروف نقل املحتجزين تراعي الكرامة الإن�سانية و�سالمة املحتجزين من حيث مالءمة اآليات  -
النقل وعدد املحتجزين يف كل اآلية، وتهوية الآليات ودرجة حرارتها، وتدريب ال�سائقني واملرافقني على التعامل 

مع املحتجزين مبا يكفل كرامتهم و�سالمتهم.
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مراجعة اإجراءات القب�س وا�ستكمال البناء على اجلهود التي متت من الأمن العام �سابقًا ل�سمان عدم ا�ستخدام  -
القوة اإل �سمن حدود ال�سرورة، والتعامل مع املقبو�س عليهم �سمن ال�سوابط القانونية ومبا يراعي كرامتهم 

و�سالمتهم. 

اأن يتم تبني بروتوكولت وا�سحة للتعامل مع حالت مقاومة رجال الأمن �سواء عند القب�س اأو التفتي�س اأو غريها  -
الت�سدي  عملية  وتت�سمن  املحتجزين،  اأو  عليهم  واملقبو�س  الأمن  رجال  تكفل حماية  بحيث  الإجراءات،  من 

والت�سعيد والتوثيق وامل�ساءلة. وتعّرف القوة ال�سرورية واملن�سبطة ب�سكل ل يرقى اإلى الّلب�س.

مراجعة وتطوير املنهاج التدريبي للربامج التاأهيلّية وبرامج الّتدريب امل�ستمر ملُرتبات الأمن العام كافة،  مبا  -
ي�سهم يف تعزيز ثقافة احرتام حقوق الإن�سان كجزء من ر�سالة رجل الأمن ومهمته، وحتديدًا املحافظة على 

حقوق الفرد عند القب�س والتفتي�س والحتجاز ا�ستنادًا لروح الد�ستور والقانون. 

ولي�س  - املوؤ�س�سة  �سد  �سكاوى  باعتبارها  املعلمني  باّدعاءات  للّتحقيق  جلنة  بت�سكيل  العام  الأمن  مديرية  قيام 
رورة �سّد فرد بعينه، واأن تتخذ الإجراءات الالزمة لت�سويب املخالفات وتغطية اأوجه الُق�سور. بال�سّ
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جمل�س الأمناء اخلام�س

يف ال�ساد�س من اآب 2019م ، �سدرت الإرادة امللكية ال�سامية باإعادة ت�سكيل جمل�س اأمناء املركز الوطني حلقوق 
الإن�سان برئا�سة عطوفة الدكتور رحيل غرايبة وع�سوية )20( ع�سوا وقد راعت ت�سكيلة املجل�س اجلديد �سمانات 
ال�ستقالل والتعددية املت�سمنة يف املبادئ املتعلقة مبركز املوؤ�س�سات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإن�سان )مبادئ 

باري�س(463، والتي تن�س على: 

 ينبغي اأن يكون تكوين املوؤ�س�سة الوطنية وتعيني اأع�سائها، �سواء بالنتخاب اأو بغري ذلك، وفقا لإجراءات تتيح 11
امل�سرتكة يف  للقوى الجتماعية )يف املجتمع املدين(  التعددي  التمثيل  ال�سمانات الالزمة لكفالة  توفر جميع 
باإ�سراك  اأو  التالية،  باإقامة تعاون فعال مع اجلهات  الإن�سان، ول �سيما ب�سلطات ت�سمح  تعزيز وحماية حقوق 

ممثلني لها

العمال،  - ونقابات  العن�سري  التمييز  مكافحة  وجهود  الإن�سان  بحقوق  املعنية  احلكومية  غري  املنظمات 
واملنظمات الجتماعية واملهنية املعنية، مثل رابطات احلقوقيني، الأطباء، وال�سحفيني، والعلماء البارزين؛

التيارات يف الفكر الفل�سفي والديني؛ -

اجلامعات واخلرباء املوؤهلون؛ -

الربملان؛ -

الإدارات احلكومية )ويف حالة ان�سمامها ل ي�سرتك ممثلوها يف املداولت اإل ب�سفة ا�ست�سارية(. -

 ينبغي اأن متلك املوؤ�س�سة الوطنية الهياكل الأ�سا�سية املنا�سبة ل�سال�سة �سري اأن�سطتها، وب�سفة خا�سة الأموال 21
الكافية لذلك، وينبغي اأن يكون الغر�س من هذه الأموال هو متكينها من تدبري موظفيها واأماكن عملها لتكون 

م�ستقلة عن احلكومة وغري خا�سعة ملراقبة مالية قد مت�س ا�ستقاللها.

 من اأجل كفالة ا�ستقرار ولية اأع�ساء املوؤ�س�سة الوطنية، التي لن تكون موؤ�س�سة م�ستقلة حقا بغريه، ينبغي اأن 31
يكون تعينهم بقرار ر�سمي يحدد املدة املعينة لوليتهم. وتكون الولية قابلة للتجديد، �سريطة كفالة ا�ستمرار 

التعددية يف ع�سوية املوؤ�س�سة.

463  - قرار جلنة حقوق الإن�سان 48/ 134 املوؤرخ يف 20 كانون الول/دي�سمرب 1993م .



288289

ويظهر اجلدول اأدناه متثيل اجلهات والهيئات امل�سار اإليها يف البند رقم )1( اأعاله، اإذ ي�سكل ممثلو  املنظمات غري 
احلكومية امل�سوؤولة عن حقوق الإن�سان وجهود مكافحة التمييز العن�سري ونقابات العمال واملنظمات الجتماعية 
واملهنية املعنية مثل روابط احلقوقيني والأطباء وال�سحفيني والعلماء البارزين ما ن�سبته )38 %( من اأع�ساء 
املوؤهلني  ، واجلامعات واخلرباء   )% ن�سبته )10  والدينية فتمثل ما  والفل�سفية  الفكرية  التيارات  اأما  املجل�س، 
املراأة  اأي متثيل لالإدارات احلكومية. كما متثل  %( ول يوجد  ن�سبته )14  اأما الربملان في�سكل ما   ،  )%  38(
)38 %( من ت�سكيلة املجل�س بواقع )8( �سيدات من اأ�سل )21( ع�سوا يف حني ي�سم املجل�س ع�سو متثل فئة 

الأ�سخا�س ذوي الإعاقة وبن�سبة تعادل )5 %( .

املنظمات غري احلكومية 
امل�شوؤولة عن حقوق الإن�شان 

وجهود مكافحة التمييز 
العن�شري ونقابات العمال 

واملنظمات الجتماعية واملهنية 
املعنية مثل رابطات احلقوقيني 
والأطباء وال�شحفيني والعلماء 

البارزين

التيارات يف الفكر 

الفل�شفي اأو الديني
الربملاناجلامعات واخلرباء املوؤهلني

الإدارات 

احلكومية )ويف 

حالة ان�شمامها ل 

ي�شرتك ممثلوها 

يف املداولت 

اإلى ب�شفة 

ا�شت�شارية(

�سعادة ال�سيد 
نائل الكباريتي

�سعادة الدكتور                    
رحيل الغرايبة               

رئي�س جمل�س الأمناء
معايل ال�سيدة 
ن�سرين بركات

�سعادة النائب 
عبد املنعم 

العودات

�سعادة ال�سيدة 
هديل عبد العزيز

�سعادة الب
 نبيل حداد

�سعادة الدكتور
 حممد الطراونة

�سعادة النائب 
رمي اأبو دلبوح

�سعادة الدكتور
 �سامي احلوراين

�سعادة ال�سيد
 احمد عبد الرحمن اجلمالية

�سعادة الدكتور 
اإبراهيم البدور

�سعادة ال�سيدة 
ب�سرى اأبو �سحوت

�سعادة ال�سيدة
 دمية خليفات

�سعادة ال�سيدة
 ا�سيا ياغي

�سعادة ال�سيد 
�سائد كراجه

�سعادة ال�سيدة
 ب�سمة العواملة

�سعادة الدكتور
 ليث ن�سراوين

�سعادة الدكتورة �سعادة ال�سيد فتحي اجلغبري
وفاء اخل�سراء

�سعادة ال�سيد خلدون فهد  
الن�سور

�سعادة الدكتور حممد عبد 
احلميد الق�ساة
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اأما فيما يتعلق بالبند الثاين من �سمانات ال�ستقالل والتعددية، فتجدر الإ�سارة اإلى ن�س الفقرة )اأ( من املادة )6( 
من قانون املركز الوطني حلقوق الإن�سان رقم 51 /2006 وتعديالته، والتي تن�س على: “يتمتع املركز با�ستقالل 
تام يف ممار�سة ان�سطته وفعالياته الفكرية وال�سيا�سية والن�سانية املتعلقة بحقوق الن�سان ول ي�ساءل املجل�س او اي 
من اع�سائه عن الجراءات التي يتخذها يف حدود اخت�سا�ساته املبينة يف هذا القانون”. وقد حر�س جمل�س الأمناء 
منذ بداية عمله على اإجراء مراجعة �ساملة للجان املنبثقة عن املجال�س ال�سابقة ومدى مواءمتها للمهام املناطة 
باملجل�س مبوجب قانون املركز الوطني حلقوق الإن�سان، وم�ساهمتها يف ت�سيري اأعماله بطريقة �سل�سة ومنظمة. وبناء 

عليه مت ت�سكيل اللجان التالية: 

اللجان الإدارية  وامل�شكلة مبوجب التعليمات النافذة للمركز :

 جلنة التحقيق ؛11

 جلنة اختيار املوظفني ؛ 21

 جلنة التاأمني  ال�سحي ؛31

  جلنة العطاءات ؛ 41

 املجل�س التاأديبي؛ 51

 جلنة  ال�سكاوي والعرتا�سات؛61

 جلنة امل�ساريع . 71

اللجان املو�شوعية : 

 جلنة  التخطيط والتطوير ؛ 11

  جلنة تنمية املوارد املالية ؛ 21

  جلنة احلقوق القت�سادي والجتماعية ؛31

  جلنة احلقوق املدنية وال�سيا�سية ؛ 41

 جلنة حقوق الفئات الكرث حاجة للحماية ؛51

  اللجنة القانونية؛  61

  اللجنة التنفيذية . 71
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 كما انتخب املجل�س نائبا للرئي�س وفقا لأحكام املادة 13 من قانونه ومن خالل القرتاع ال�سري.

وعمل املجل�س من خالل جلنته املالية على مراجعة امليزانية املقرتحة للعام 2020م واإدخال التعديالت الالزمة 
عليها مبا يتوافق مع خطة العمل ال�سنوية للعام 2020م والتي مت اإعدادها بطريقة ت�ساركية من قبل جلنة التخطيط 

والتطوير املنبثقة عن جمل�س الأمناء والأمانة العامة للمركز، وت�سمنت املحاور الأ�سا�سية التالية:

• حمور حماية احلقوق واحلريات؛	

• حمور ن�سر وتعزيز ثقافة حقوق الإن�سان:	

• حمور تعزيز القدرات املوؤ�س�سية للمركز. 	

اأما عن البند الثالث من بنود �سمان التعددية وال�ستقالل واملتعلق بقرار ومدة التعيني، فاإن املادة )13( من قانون 
املركز حتدد اآلية ت�سكيل املجل�س من خالل اإرادة ملكية �سامية بناء على تن�سيب من رئي�س الوزراء كما حتدد مدته 
باأربع �سنوات قابلة للتجديد، و�سروط الختيار والتي من �سمنها التمثيل الوا�سع ل�سرائح املجتمع واجلهات املعنية 

بحقوق الن�سان، مبا يف ذلك متثيل املراأة ومنظمات املجتمع املدين ذات العالقة.
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