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 الرحمي بسم هللا الرمحن
 

 

 
ن لككم يم ككل حككدًا فاصككاًل بككين فككي األردن اإلنسككانة حقككوق عالمككًة فارقككًة فككي مسككير  ،م4112َشككَكَل عككام  ، وا 

فككي  اإلنسككانمككرحلتين أو حقبتككين كمككا كككان يضمككل الككبعض. ولهككذت الر يككة معطيككات علككى صككعيد واقكك  حقككوق 
المملكة تجّلت في: االنفتاح فكي نركرة الم سسكات الرسكمية علكى مختلكف المسكتويات باتجكات موضكو  حقكوق 

هكككذا المجكككال، وتجعكككد توجيهكككات الملككك  عبكككداهلل ال كككاني  وأهميكككة احتكككرام التزامكككات األردن الدوليكككة فكككي اإلنسكككان
الككواردة فككي تقريككر المركككز التاسكك   اإلنسككانالمعرككم إلككى الحكومككة بدراسككة توصككيات المركككز الككوطني لحقككوق 

. كمكككا أن اسكككتجابة عهكككا بايجابيككة أوضكككح بيكككان  علككى ذلككك والعمكككل علكككى تطبيقهككا والتعامكككل م ،م4114للعككام 
بمسككح شككامل لواقكك  حقككوق بككدورها  يل لجنككة وزاريككة لهككذت الاايككة قامككتتشكككبالحكومككة السككريعة التككي جككاءت 

فكككي المملككككة مكككن حيكككا االلتزامكككات المترتبكككة علكككى السكككلطات المختلفكككة تجكككات المقيمكككين فكككي الكككبالد:  اإلنسكككان
علككى صككعيد الحمايككة التككي توفرهككا القككوانين واألنرمككة النافككذة مقارنككة بمككا تتضككمن   مككواطنين وريككر مككواطنين

ككككل هكككذا شككككل البعكككد  ،وككككذل  األمكككر بالنسكككبة إلكككى السياسكككات والممارسكككات ،بككك  الصككككو  الدوليكككة وتطالكككب
السيما أ ناء  ،وم  أن م ل هذت الممارسة كانت قد حصلت في أوقات سابقة .الم سسي لهذا التوج  الجديد

إال أن الشكمولية والجّديكة التكي تمكت بهكا العمليكة هكذت  ،م4112ى عام األولعملية المراجعة الدورية الشاملة 
 اإلنسكانفرافكق هكذت الروحيكة الجديكدة تفاعكل السكلطات العليكا مك  موضكو  حقكوق  .المرة كانكت ريكر مسكبوقة

في  اإلنسانالطريقة التي تعاملت بها الحكومة م  عملية المراجعة الدورية ال انية التي نفذها مجلس حقوق 
درجكة كبيكرة مكن الشكفافية والجديكة مكن حيكا التعامكل مك  التوصكيات  ،م4112من العام  األولشهر تشرين 

والكذي م كل جهكدًا اضكافيًا لكدك الحكومكة   ،واالقتراحات التكي تقكدمت بهكا الكدول وم سسكات المجتمك  المكدني
 في سعيها الى ترقية منرومة حقوق االنسان الوطنية هذت المرة.

أ ككككر هككككذا التوجكككك  الجديككككد لككككدك القيككككادة السياسككككية علككككى األجهككككزة  اإلنسككككانوالحككككر المركككككز الككككوطني لحقككككوق 
والم سسات المعنية مباشرة والتكي تعمكل فكي الميكدان سكواء فكي الجانكب التشكريعي أو السياسكي أو الممارسكة 

وبمنهجيكة  ،بمنركور  أك كر موضكوعية اإلنسانفقد أخذت هذت الم سسات تنرر الى قضايا حقوق  .الميدانية
 .وأقرب الى التفاعل العملي واإليجابي ،وليةأك ر شم

 مقدمةال
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ولككن بالتضكيكد  مكة تطكور أك كر جديكة فكي مسكضلة  ،طبعًا ال يمكن أن نجزم بوجود انقالب جذري في اإلرادة 
قنا  اإلنسانإدارة التعامل م  انتهاكات وتحديات حقوق    .التي تواج  السلطات بطريقة أك ر فعالية وا 

لكن مرة أخرك ال يعني ذل  أننكا أمكام صكفحة جديكدة فكي أداء الم سسكة الرسكمية حكول مسكائل أساسكية م كل 
المحاكمة العادلة وموضوعات الفقر والبطالكة أو حتكى فكي تعامكل قطكا  األعمكال مك  قضكايا حقكوق  معايير
العمكال وقضكايا المسككاواة التكي يتكداخل أدا هكا مك  أداء األجهكزة الحكوميككة سكيما فيمكا يتعلكق بحقكوق  اإلنسكان

 .... إلخ سليمة بيئةعلى  وعدم التمييز في األجور بين المرأة والرجل والحفار ،في النو  االجتماعي

بايكة تفكادي  ،م4112فقليلة جدًا هكي التشكريعات الوطنيكة التكي تكم تعكديلها خكالل دورات مجلكس األمكة عكام 
ناهيكك  عككن  ؛الصكككو  الدوليككة التككي التككزم بهككا األردنال اككرات فككي المواءمككة بككين التشككريعات الوطنيككة وبككين 

وتك يف جهكود المناصكرة والتعزيكز لالرتقكاء الكى مسكتوك نكوعي فكي  ،وجود حاجة ماسة لمزيد من بناء القدرة
  .اإلنسانموضو  حقوق 

 إلنسكاناحقكوق ل النارمكةالوطنيكة واالتفاقكات الدوليكة  لذل  ال تزال التعارضات القائمة سابقًا بين التشكريعات
أو قانون االجتماعات العامة أو  سواٌء تعلق ذل  بقانون الجمعيات ،والتي انرم إليها االردن كما هي تقريباً 

أو قككانون محكمككة أمككن الدولككة ءباسككت ناء التعككديل الككذي طككرأ علككى المككادة  ،م1294قككانون منكك  الجككرائم للعككام 
( والذي تم بموجب  الكن  صكراحة علكى عكدم جكواز محاكمكة أي شكخ  مكدني فكي قضكية جزائيكة ال 111ء

يكون جمي  قضاتها مدنيين ويست نى من ذل  جرائم الخيانة والتجسس واإلرهاب وجكرائم المخكدرات وتزييكف 
أو قكانون  ،م1224من قانون العقوبكات مك  اتفاقيكة مناهضكة التعكذيب لعكام  (412ءالمادة  العملة( ومواءمة

وهكذان األخيكران ال  ؛أو قانون المطبوعات والنشكر ،أو قانون األحزاب ،الحق في الحصول على المعلومات
قوبكات والن  على ع ،قبل بدء ممارسة هذت الهيئات العمل يزاالن يتضمنان مبدأ الحصول على الترخي 

ن كان من الضرورة بمككان  .بما فيها الحبس بحق الصحفيين ومس ولي األحزاب واإلرالق ضد األحزاب وا 
تبني نصوصًا قانونية تنرم عمل هذت الهيئات وتوفر للمتضررين من المواطنين من ممارسات أعضاء هذت 

خدام الحكق فكي التقاضكي سكواء عبكر صكندوق االنتخكاب أو باسكت ؛الجهات من مساءلتها ومحاسكبتها قضكائياً 
دون التمسكك  بمفهككوم التككرخي  الككذي يعطككي  ،أو مككن خككالل الككرد عبككر ممارسككة الحككق فككي حريككة الككرأي ذاتكك 

أبكككرز منركككومتين يجكككب أن يتمتعكككا  بقكككا ت السكككلطة التنفيذيكككة فرصكككة التكككدخل فكككي شككك ون االحكككزاب والصكككحافة
 باإلستقاللية والحيادية والنزاهة. 
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بسكبب  ،لوطني تزايد نسبة الشكاوك بحق أجهزة إنفاذ القانونالمركز افرق لممارسات رصدت اوعلى صعيد 
وفي حاالت محدودة التعذيب على يد أفراد من مرتبات معينة في  ،تعرض مواطنين لسوء المعاملة واإلهانة

السيما تل  التي تجري لياًل بح كًا عكن مطلكوبين قضكائيًا أو  ،األمن العام ورجال الدر  خالل حمالت الدهم
 .خاصة في قضايا جنائية كالقتل وترويج المخدرات ؛اصحاب سوابق

ءال تككزال مسكتمرة( قككد نكتج عنهككا  ،م4112ويبكدو أن حملكة إعككادة ةهيبكة الدولككةة ألتكي بككدأت مك  بككدايات عكام 
خروقكات للقكانون  ،ولكو بصكورة أقكل ،وككذل  ،القكانونمن جانب أجهكزة إنفكاذ  اإلنسانوقو  انتهاكات لحقوق 

وتم ل هذا الوض  األخير إما بوقو  حكاالت اسكتخدم فيهكا أشكخا  مكن ذوي السكوابق  .من جانب مواطنين
طالق النار ضد رجال األمن أو بمبادرة مواطنين عاديين بالتهجم على و/أو تحدي رجال األمن  ،السالح وا 

كمككا بككادر  .يككذ واجككبهم الرسككمي فككي المحافرككة علككى األمككن وحمايككة النرككام العككامالعككام أ نككاء قيككام هكك الء بتنف
حكككاالت توريكككف لمطالكككب شكككعبية اجتماعيكككة حكككد ت  .مواطنكككون عكككاديون إليكككواء أشكككخا  مطلكككوبين قضكككائياً 

؛ ممككا أدك إلككى إربككا  وحتككى شخصككيات ذات نفككوذ فككي المملكككةعادلككة مككن قبككل هيئككات وأحككزاب وتنريمككات 
 .قحام قضايا مطلبية حقوقية في موضوعات أمنية صرفةالصورة أحيانًا با

لكيس فقكط للمرككز  ،فكي المملككة تم كل فرصكًة وتحكد  فكي دن واحكد اإلنسكانهذت الصورة المركبة لواق  حقوق  
 .الوطنيكة واإلقليميكة والدوليكة بكل للسكلطات الرسكمية كافكة اإلنسكانومنرومكة حقكوق  اإلنسكانالوطني لحقوق 

       ،ن الحكككوار والتفاعكككل وحتكككى األخكككذ والكككرد بكككين األطكككراف يكككتم حكككول قضكككايا محكككددةفهكككي تعنكككي مكككن ناحيكككة أ
كمككا ت شككر هككذت الصككورة علككى :  ال ككاً  ،وبصككورة إيجابيككة بشكككل عككام : انيككاً  ،ومككن منرككور عملككي واقعككي: أوالً 

حقيقة أن المركز الذي يعتبر الجسر بين الحكومة والمجتم  قد راكم مكن الخبكرة والتجربكة والمهنيكة مكا مَكنك  
 اإلنسكككانمكككن تسكككليط الضكككوء علكككى العديكككد مكككن المسكككائل ذات الحساسكككية والتكككض ير للمكككواطن ولنشكككطاء حقكككوق 

وتفاعالتكك  مكك  أطككراف المنرومككة مككن طككرح أك ككر األسككئلة  تداخالتكك بواألهككم أنكك  تمكككن  .المحليككين والككدوليين
وبعيككككدًا عككككن التسككككيس أو نزعككككة التوريككككف بهككككدف  ،حساسككككية وأهميككككة خككككارن المنرككككور النرككككري أو العقككككدي

ولككككن دون المسكككاس بجكككوهر الواليكككة ومضكككمون الرسكككالة التكككي يم لهكككا كم سسكككة  .االسكككت مار داخليكككًا وخارجيكككاً 
  . عالميةوطنية مستقلة تعمل بمعايير وأسس 

الممارسككات والتككي  لكككن بالمقابككل رلككت أسككئلة عككدة حككول تلكك  الحلقككة الوسككيطة بككين القككوانين واألنرمككة وبككين
ومكك  أن الحكومككة قلككياًل مككا تفصككح عككن سياسككاتها بككالررم مككن  .' تنترككر اإلجابككةبالسياسككات’تُّوصككف عككادًة 
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يكككة التكككي عكككادة مكككا تبقكككى حبيسكككة وجكككود عكككدد ال بكككضس بككك  مكككن االسكككتراتيجيات وخطكككط العمكككل والخطكككط التنفيذ
في المملكة على  اإلنسانفان تفاعل المركز الوطني طوال الفترة السالفة وانخراط  في واق  حقوق  ،األدران

مختلككف الصككعد قككد هيككض لكك  الفرصككة ألن يككتلّمس بككواطن تلكك  الموضككوعات ويحككدد بدقككة أك ككر األسككئلة التككي 
خاصة عند الممارسة الفعلية والعمل  ؛تطبيق العملي للنصو تشكل تحديًا مباشرًا على صعيد التنفيذ أو ال

ومحاولكة فكي الحصكول علكى إجابكات مقنعكة بشكضنها لاطكراف كافكة.  .الميداني الذي يستدعي التمعن والدقكة
فككي المملكككة هككو  اإلنسككانلككذل  سككيجد القككارل أن الجانككب األهككم فككي هككذا اإليجككاز الشككديد حككول حالككة حقككوق 

 اإلنسكانعلى تل  الموضوعات التي يتكرر ذكرها في تقارير المركز الوطني لحقوق محاولة تسليط الضوء 
 . السنوية والدورية والتي تركز عليها بعض الجهات الدولية والمحلية أحيانًا ولو بانتقائية

لككذل  ال يجككد المركككز حرجككًا فككي أن يطككرح أبككرز األسككئلة التككي تشكككل جككوهر النقاشككات العمليككة والموضككوعية 
 : وهي ،في االردن في الوض  الراهن اإلنسانحول أهم قضايا حقوق 

 ؟المحاكمككة العادلككة لمككن يككتم حجككز حككريتهم وتقككديمهم للقضككاء معككاييرهككل تتككوفر بشكككل كككاف ومقنكك   .1
وهكككل الهيئكككة المدنيكككة  ؟مكككة أمكككن الدولكككة علكككى اختصكككا  المحكككاكم النراميكككةوهكككل يوجكككد تعكككد  مكككن محك

لمحاكمة المدنيين في محكمة أمن الدولكة المخصصكة مك  وجكود االدعكاء العكام العسككري تنسكجم مك  
 ؟المعايير الدولية ومقتضيات المحاكمة العادلة

يدعمك  الدسكتور والمعكايير  هل مطالبة المرأة األردنية بمنح الجنسكية ألبنائهكا أو حتكى لزوجهكا مطلكب .4
 ؟اإلنسانوهل موقف الحكومة من هذت المطالبة مبرر من وجهة نرر حقوق  ؟الدولية

  ؟في االردن مستقل كما هو مطلوب في المعايير الدولية هل االدعاء العام أو النيابة العامة .2
الدوليككة المتعلقكككة  مككن قككانون العقوبككات بالدسككتور والمعككايير (241 ،212 ،412ء مككا عالقككة المككواد: .4

 ؟بالمحاكمة العادلة
هل صحيح أن مطالبكة بعكض الفئكات والمجموعكات المدنيكة بحريكة النشكاط فكي أوسكاط المجتمك  وفكي  .9

التطككرف وتبنككي األفكككار  ، أو التحككريض علككىلتبشككير بككديانات أو معتقككدات جديككدةاألوسككاط الشككعبية ل
لتي ك يرًا مكا تحركى بكدعم مكن بعكض الهيئكات ، أو الترويج ألفكار ومعتقدات رير مضلوفة واالتكفيرية

، وكككذل  السككماح ة تحككت شككعار الحككق فكي حريككة المعتقككدالدوليكة ومنرمككات المجتمكك  المككدني المتعاطفك
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، والااء عقوبة اإلعدام، كلها عبارة ساواة الكاملة بين الرجل والمرأةبالتبني والتطبيق الحرفي لمبدأ الم
د وحكككدة المجتمككك  وتقكككويض نركككام األسكككرة القكككائم علكككى قكككيم عكككن دعكككوات موجهكككة سياسكككيًا هكككدفها تهديككك

ء وتحكافر علكى هويكة المجتمك  ال قافيكة التكي هكي عامكل سامية تكدعم التربيكة السكليمة للكنشاجتماعية 
 ؟   تقرار اإلجتماعي والتماس  الوطنيأساسي في االس

( مكن 12  المادة ءهل انتقاد رأس الدولة وسياسات  ومواقف  بموضوعية وتجرد يق  ضمن ما تسمح ب .6
أم انكك  محرككور اسككتنادًا إلككى التقييككدات الككواردة ضككمن المككادة  العهككد الككدولي للحقككوق المدنيككة والسياسككية

أي هككل إن مككا يككضتي تحككت مفهككوم ةإطالككة اللسككانة هككو مجككرد تعبيككر جسككور عككن الحككق فككي  ؟المككذكورة
 ؟حرية الرأي والتعبير أم إن  مساس بالكرامة الشخصية

ات والحكككق فكككي إنشكككاء نقابكككات مسكككتقلة جديكككدة أمكككٌر تدعمككك  المعكككايير الدوليكككة خاصكككة هكككل تعكككدد النقابككك .7
ال يعنككككي بالضككككرورة  اتفاقيككككات منرمككككة العمككككل الدوليككككة أم أن مفهككككوم حريككككة تشكككككيل النقابككككات المهنيككككة

 ؟هل تعدد النقابات أمر موجود في المعايير الدولية ؟التعددية النقابية
هككي أبككرز التوصككيات التككي قبككل بهككا األردن وتلكك  التككي رفضككها خككالل المراجعككة الدوريككة الشككاملة  مككا  .2

هل هنا  تايير جوهري في موقف الحكومة مكن مطالكب  ؟م4112ال انية في شهر تشرين أول عام 
  ؟المجتم  المدني

لحقككككوق مككككاذا يعككككرف المككككواطن األردنككككي وحتككككى األك ريككككة مككككن المسكككك ولين عككككن الم سسككككات الوطنيككككة   .2
 ؟السيما خصائصها وأسس عملها، اإلنسان

ومككا هككي أهككم البنككود فككي هككذت االتفاقيككة  ،م1291لمككاذا ال يوقكك  األردن علككى اتفاقيككة الالجئككين لعككام   .11
 التي يتحفر عليها األردن؟

هكككل لجكككان التحقيكككق التكككي يشككككلها األمكككن العكككام فكككي شككككاوك المكككواطنين وريكككرهم ضكككد مرتكبكككي أفعكككال  .11
ت الشكككاوك الككى محكمككة الشككرطة التككي تنرككر هككذت الشكككاوي ينسككجمج مكك  المعككايير التعككذيب وتحويككل هككذ

 ؟الدولية؟ هل يوجد في االردن عملية إفالت من العقاب فعالً 
ومككا هككي القواعككد النارمككة  ،متككى تسككتطي  أجهككزة الككدر  واألمككن العككام اسككتخدام القككوة ضككد المترككاهرين .14

 ؟لذل 
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والذي بدون ش  سيحتان إلى وقت وجهد كبيكرين قبكل أن يلمكس  اإلنسانإن االنفتاح الرسمي باتجات حقوق 
المكككواطن العكككادي فكككي األردن أ كككرت ال يلاكككي حصكككول تطكككور أخكككر وباتجكككات ماكككاير تقكككف وراءت وتقكككودت قكككوك 

وفككي  اإلنسككانويككرك هككذا اإلتجككات فككي حقككوق  .التشككريعية والتنفيذيككة محافرككة فككي المجتمكك  وفككي السككلطتين:
التككي تتبنككى هككذت القضككايا رطككاء للتككدخل الخككارجي فككي الشككضن الككوطني  ،العالميككة سككواء المحليككة أو ،الهيئككات

ضكعاف الدولكة مكن الكداخلبهدف خلق حالة من الفوضكى واإلربكا  فكي المجتمك  وقكد عكزز هكذا النكزو   !، وا 
هكذا الربيك  الككذي سكاهم مكن جهكة فككي  .مكا دلكت اليك  نتكائج  ككورات الربيك  العربكي فكي عكدد مككن الكدول العربيكة

توسكككي  فضكككاءات الحريكككة والمشكككاركة العامكككة أمكككام قكككوك المجتمككك  المكككدني التكككي ازدادت جكككرأة وتصكككميمًا فكككي 
مطالبتهكا باإلصككالح والديمقراطيككة وبممارسكة الحريككة باشكككالها المختلفككة والكرامكة ومحاربككة الفسككاد والسككلطوية 

رك قد انحرف أو باألصح تم حرف  عن أهداف  الحقيقية لينتهي بك  من جهة أخ –اي الربي  العربي  –لكن  
األساسكية فكي ك يكر مكن المجتمعكات  اإلنسكانالمطاف وقد أدك إلى الفوضى والعنف وبالتكالي تهديكد حقكوق 

 العربية! 

 فكي األردن مكن حيكا القضكايا واألطكراف والعالقكات تكم اإلنسانهذت البانوراما المصارة لواق  حقوق  ،ختاماً 
قليمككي ودولككي متحككر  وريككر مسككتقر وبككال معككالم واضككحة وألن هككذت المسككتويات  .رسككمها فككي إطككار محلككي وا 

ال ال كة المختلفكة يتكض ر ككل منهكا بمككا يجكري فكي المسكتويين األخكرين فكان القككدرة علكى التنبك  بمكا سكت ول اليكك  
بصككورة أكبككر بضهميككة لكككن ذلكك  وفككي ذات الوقككت يفككرض ضككرورة اإليمككان  .األمككور سككتبقى أمككرًا ريككر ممكككن

فكككي المملككككة كمكككالذ أمكككن وكعامكككل أساسكككي لتحاشكككي أي  اإلنسكككانالمضكككي قكككدمًا فكككي تعزيكككز وحمايكككة حقكككوق 
  .قواًل وعمالً  :بل والعمل على تحويل هذا الربي  إلى فرصة ،ارتدادات سلبية للربي  العربي
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، الموا يكق الدوليكةالتكي كفلتهكا العهكود و  األساسيةمن الحقوق في الحياة والسالمة الجسدية  اإلنسان يجعد حق
التشكككريعات  إال أن األردنكككيفكككي الحيكككاة فكككي الدسكككتور  اإلنسكككان وبككالررم مكككن عكككدم الكككن  صكككراحة علكككى حكككق

 .1امله زمةالوطنية جرمت االعتداء على النفس والجسد ووفرت الحماية القانونية الا

 عقوبة اإلعدام .1
 عقوبكة ي نصو  قانونية تقضكي اسكتبدالأتعديل  إلىتشريعية ترمي  اتإجراءأي  ،م4112لم يشهد عام 

. م4111عكام ككان خر تعديل طكرأ علكى قكانون العقوبكات د ررم أن ،عقوبة اإلعدامباالشاال الشاقة الم بدة 
أمككن محكمكة الجنايكات الكبكرك ومحكمكة  تصكدر إذ؛ الجزائيكةمقكررة فكي التشككريعات عقوبكة اإلعكدام  تكزالومكا 
 أحكام( 2كتسب ءتلم ، أحكام( 7ء ،م4112وقد بلغ عددها في عام ، ا تقضي بعقوبة اإلعدامأحكام الدولة

 ،م4112فكي عكام تنفيكذ عقوبكة اإلعكدام . هذا وقكد اسكتمرت سياسكة وقكف بعد الدرجة القطعيةمنها باإلعدام 
قد بلغ عدد و ، م4116منتصف عام العمل بها في  لدالتي بج 

عكام نهايكة حتكى مك  وقكف التنفيكذ  المحكومين باإلعدام نجزالءال
عكككدد  (1الجكككدول رقكككم ء بكككينوي .محككككومين (112ء ،م4112

عقوبككككككة اإلعككككككدام مككككككن عككككككام  بتوقيكككككك التككككككي تقضككككككي  حكككككككاماأل
عن التصويت   عاامتن األردنكما واصل  .م4112-م4111

ككان  بعد أناإلعدام،  عقوبة الااءعلى قرار الجمعية العامة ب
 االمتنا . إلىقد صوت ضد هذا القرار قبل تاير موقف  من المعارضة 

 الحق في السالمة الجسدية وعدم الخضوع للتعذيب .2
لككن  ا اذنفككو التشككريعية إلالتنفيذيككة  السككلطتين أي مككنقبككل  مككن جوهريككة اتإجككراء ،م4112لككم يشككهد عككام 

 األردنات إلتزامكككمككك   انسكككجامًا ككككامالً  بمكككا ينسكككجم، 4للتعكككذيب التعكككرضالدسكككتوري المتعلكككق بكككالحق فكككي عكككدم 

                                                 
فككي  ( مككن قككانون العقوبككات للجنايككات والجككنح التككي تقكك  علككى اإلنسككان حيككا جككرم كككل فعككل يشكككل اعتككداءا علككى حككق اإلنسككان2وقككد خصكك  البككاب ء 1

 الحياة سواء كان الفعل قصدًا أم عمدا كما جرم أفعال االيذاء التي تشكل مساسا بحق اإلنسان في السالمة الجسدية.
كككل مككن . 4ال يجككوز أن يقككبض علككى أحككد أو يوقككف أو يحككبس أو تقيككد حريتكك  إال وفككق أحكككام القككانون.  .1( مككن الدسككتور نصككت علككى: 2المككادة ء 4

س أو تقيد حريت  تجب معاملت  بما يحفر علي  كرامة اإلنسان، وال يجوز تعذيب ، بضي شككل مكن األشككال، أو إيكذا ت بكدنيًا يقبض علي  أو يوقف أو يحب

 والسالمة الجسديةالحق في الحياة 

 عقوبة بتوقيعالتي تقضي  حاام( عدد األ1جدول رقم )
 م2112–م2111اإلعدام من عام 

الجنايات  محامة العام
 الابرى

 محامة
 أمن الدولة

مجموع 
حااماأل  

 21 -- 21 م2111
 12 -- 12 م2112
 -- -- 7 م2112
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أو  الالإنسانيةو العقوبة القاسية أو أاالتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وريرت من ضروب المعاملة بموجب 
إداريكككة فعالكككة  اتإجكككراءكمكككا لكككم تتخكككذ  .ذات الصكككلة وريرهكككا مكككن االتفاقكككات الدوليكككة، م1224لسكككنة  المهينكككة

 بكت  مكا تكزال تتكولى ذات الجهكة التكي إذالتعكذيب؛ مكا ي بكت مكن جكرائم  العقكابفالت مكن لجة مسضلة اإللمعا
أي نتائج  ،م4112لم تصدر في عام كما ، جرائم التعذيب التحقيق في هذت الجرائمهم باارتكمنتسبيها  بحق

 .الجهككات مم لككي هككذتالتككي وضككعت أمككام  التعككذيب شكككاوكتحقيككق عككن جهككات محايككدة ومسككتقلة بخصككو  
للقضككاء بموجككب المككادة العككام  األمككن إدارةمككن قبككل  مرتكبككي جككرائم التعككذيب وتجككدر اإلشككارة إلككى نككدرة إحالككة

مكككن قكككانون العقوبكككات علكككى مرتكبكككي جكككرائم  أخكككركمكككواد  أحككككامأو تطبيكككق ، 1( مكككن قكككانون العقوبكككات412ء
 باعتبارهكا مخالفكات مسكلكيةعكادة  يكتفكى إذالمكوت،  إلىيذاء وجريمة الضرب المفضي اإلالتعذيب كجريمة 
ال تستوجب تطبيق  أنهابحجة ، م1269 العام لعام األمنمن قانون  (27ء بموجب المادة من قبل مرتكبيها

 فيمكا يخك  قضكايا التعكذيبالعقكاب ن  مكة إفالتكا مكن أ ما يعنكي ،( من قانون العقوبات412المادة ء أحكام
جككرائم ال م ككل هككذت بارتكككابين ضككعف المالحقككة الجنائيككة ضككد األشككخا  المتهمكك بسككبب ؛فككي حككال  بوتهككا

  ب.التعذي
سككوء المعاملكككة  أن عككدد قضكككايا ،م4112العكككام فككي عكككام  األمككنوتشككير اإلحصككاءات الصكككادرة عككن مديريكككة 

( قضككية لمحكمككة 46حيككل منهككا ءأج ، ( قضككية224المرتكبككة مككن قبككل أفككراد الشككرطة بحككق المككدنيين قككد بلاككت ء
 .(( عقوبككات412محكمككة الشككرطة بجنحككة التعككذيب بموجككب المككادة ء إلككىبينهككا قضككية واحككدة  ءمككن ،الشككرطة

وال تكزال  .( قضكية111المحاكمكة فكي ءفيما تقرر من  ، قائد الوحدة أمام( قضية للمحاكمة 11ء أجحيلتكما 
فقد  .م4112والتضهيل لعام  صالحاإلراكز م نجزالء بحق( شكوك قيد النرر. أما قضايا سوء المعاملة 494ء

، تقائكد الوحكد أمكام( قضايا للمحاكمكة 2ءو، محكمة الشرطة إلىقضيتين منها  إحالةتم  ( قضية.26بلات ء
 ( قضايا قيد النرر.7ء فيما ال تزال، ( قضية12وتقرر من  المحاكمة في ء

لتعكذيب بكالتعرض ل اإلدعكاءتتضكمن  4( شكوك77ء ،م4112الوطني في عام تلقى المركز  أخركمن جهة 
( شكوك منهكا 12ءوقد تم حفر  .ية المختلفةاألمن داراتاإلالقانون و  إنفاذمورفي  على أيديوسوء المعاملة 

                                                                                                                                                         

ال أو معنويًا، كما ال يجوز حجزت في رير األماكن التي تجيزهكا القكوانين، وككل قكول يصكدر عكن أي شكخ  تحكت وطكضة أي تعكذيب أو إيكذاء أو تهديكد 
 يعتد ب .

( أفكراد مككن األمكن العككام ليحكاكموا امككام محكمكة الشككرطة بموجكب هككذت المكادة، ولككم تصكدر المحكمككة قرارهكا بحككق هكك الء 4تكم إحالككة ء ،م4112 فكي عككام 1
 األفراد حتى تاريخ إعداد هذا التقرير. 

بعتين إلكى مديريكة األمكن العكام إلكى الضككرب تفيكد المعلومكات والشككاوك الكواردة للمرككز إلكى لجككوء العكاملين فكي إدارتكي البحكا الجنكائي والمخكدرات التككا 4
   ( من هذا التقرير.14ء  ، ولمزيد من التفاصيل حول هذت المعلومات أنرر بشكل ملحور للحصول على اإلفادات والمعلومات من المشتكى عليهم



44 

 

ركالقو ، طلب مقكدم الشككوكعلى  بناءً   إلكىشككوك واحكدة  أجحيلكتفيمكا ، ( شككوك لعكدم  بكوت االنتهكا 19ء ا 
 ،م4114شكككوك تككم تلقيهككا فككي عككام ( 74ء بِككك مقارنككةً ، ( شكككوك قيككد المتابعككة42محكمككة الشككرطة ومككا تككزال ء

بخصككككو   ،م4112( شكككككوك فككككي عككككام 12ء المركككككز الككككوطني تلقككككىو ، م4111عككككام فككككي ( شكككككوك 72ءو
فكي ( شككاوك 9ء كمقارن  بِك والتضهيل صالحاإلفي مراكز  سوء المعاملةوريرت من ضروب  الضرب والتعذيب

الشككككاوك ا ملحوركككا فكككي عكككدد ارتفاعككك األرقكككامترهكككر هكككذت . و م4111عكككام فكككي شككككوك  (4ءو ،م4114عكككام 
يكككة ومكككديريات األمنالتوقيكككف الم قكككت التابعكككة للمراككككز  أمكككاكنفكككي  سكككواء الضكككربسكككوء بادعكككاءات المتعلقكككة 
العككام  األمككنالتابعككة لمديريككة  والتضهيككل صككالحاإلمراكككز  فككيأو المتعلقككة بادعككاءات سككوء المعاملككة الشككرطة 
 السابقة.  األعوامم   مقارنةً  مباشرة

القككانون والمالحقكككة  إنفككاذالتككي تقككوم بهككا جهكككات  التحقيكككق اتإجككراءالككوطني أن عكككدم انسككجام  ويككرك المركككز
إفككالت  اسككتمرارو  اإلنسككان التعككذيب مكك  المعككايير الدوليككة لحقككوقالقضككائية للمشككتب  بهككم فككي ارتكككاب جككرائم 

ردة فكي من قبكل هكذت الجهكات بالمعكايير الدوليكة الكوا خالالً إ  يعني أن هنا، مرتكبي هذت الجرائم من العقاب
( مكككن اتفاقيكككة مناهضكككة التعكككذيب وريكككرت مكككن 4المكككادة ءتلككك  الكككواردة فكككي االتفاقكككات الدوليكككة وعلكككى األخككك  

 .م1224المعاملة لسنة ضروب سوء 

 قضايا المخدرات  .2
وقد تضمن ، م1222لسنة  (11ءقانون المخدرات والم  رات العقلية رقم على  تتعديال ،م4112شهد عام 

ى متعاطيككا للمككواد األولككضككبط للمككرة يمككن بحككق  دعككوك الحككق العككامهككذا التعككديل الككن  علككى عككدم تحريكك  
المراكز العالجية المتخصصة والمعتمدة مكن  إحدكويكتفى بتحويل  للمعالجة في المخدرة والم  رات العقلية 

مككن عارضكك  باعتبككارت  فمككنهمحيككال هككذا التعككديل  راء الخبككراء والمككواطنيندوقككد تباينككت ، 1قبككل وزيككر الداخليككة
هككذت إشككاعة  وبالتككالي، التعككاطي علككى جككرم تسككتراً يشكككل كمككا ، تعككاطي المخككدراتتفشككي رككاهرة  إلككىسككي دي 

هككذا   و عككدم خضككو  واسككعة فككي هككذا المجككال سككلطة تقديريككةمككنح الضككابطة العدليككة فككي رككل خاصككة  لجريمككةا
تعاطيككككا  ك ككككرباعتبككككار أن الفئككككة األ، هككككذت التعككككديالت اخككككرون. فيمككككا أيككككد لسككككلطة القضككككائيةعفككككاء لرقابككككة ااإل

 األحكككداامراكككز حتجككاز فكككي اإلليجنكككبهم تجربككة جككاء التعكككديل ن وأ، فئكككة المككراهقين والشككبابهككي  للمخككدرات

                                                 
المخكدرة  "ةعلكى الكررم ممكا ورد فكي الفقكرة ةأ م،4112( لسكنة 7( من القانون المعكدل لقكانون المخكدرات والمك  رات العقليكة رقكم ء4/د/14تن  المادة ء 1

خليكة خكالل والم  رات العقلية، على ان يتم تحويل  للمعالجة في المركز المتخص  التاب  إلدارة مكافحة المخدرات أو أي مركز اخر يعتمكدت وزيكر الدا
يصكدرها وزيكر الداخليكة لهكذت الاايكة ودون ان يعتبكر هكذا ( ساعة من إلقكاء القكبض عليك ، وان يكتم قيكد اسكم  فكي سكجل خكا  لكديها وفكق تعليمكات 44ء

 ."الفعل سابقة قضائية بحق مرتكب 



43 

 

تالطهم بكككالمكررين اخككك جكككراء و الجسكككديأذك النفسكككي التكككي قكككد تسكككبب لهكككم األ والتضهيكككل صكككالحاإلمراككككز و 
 .عطائهم فرصةوإل، 1صحاب السوابقوالمتعاطين من أ
ذ يقدر المركز  طين ألول مرة فرصة للرجو  عن الوقو  فكي الخطكض واالبتعكاد عكن دفكة اعإعطاء المت أهميةوا 

األقككدر علككى تحديكد طبيعككة الجككرم التقديريككة للقاضككي باعتبكارت  مككنح هككذت السكلطة أهميكةيككرك فانكك  ، المخكدرات
 المضبوط وطريقة التعامل م  الجاني.

العككام  األمككنشككهد ارتفاعككًا فككي عككدد قضككايا المخككدرات التككي تعاملككت معهككا مديريككة  قككد ،م4112وكككان عككام 
العمكل ضكرورة  إلكىالذي يدعو  األمر، 4م4114عن مجمو  القضايا التي تعاملت معها عام  %49بنسبة 
داريكة و  ًا تربويكةتكدابير تتضكمن  ،للحكد مكن هكذت المشككلةلتبني استراتيجيات وقائية  الجاد اجتماعيكة وقانونيكة وا 
تضكمين المنكاهج التربويكة ب، بمكا فيهكا والشكبا األطفكالوتحديدًا النساء و ، كافةفئات المجتم  تستهدف  فّعالة

وتبنككي  اآلفكك هككذت  التوعيككة بمخككاطر ضنهاالجامعيككة مككواد علميكك  كمتطلككب عككام مككن شكك فككي المدارسككو والدراسككية
الخطكككط والتكككدابير  شكككرا  المسكككتهدفين فكككي وضككك با فّعالكككةال والتضهيليكككة الوقائيكككة والعالجيكككة والرعائيكككة البكككرامج

والحككر  علككى ، والنسككاء والشككباب األطفككالوتعطيككل تجككارة مروجيهككا مككن التجككار والمسككتالين مككن  لمحاربتهككا
. والتركيكز خاليكة ومحميكة مكن هكذت األفكةسكر أ بنكاءضكمان  أجكللمتعاطين بالبرامج التضهيلية مكن ا سرج أدم

 .كافة برامج التوعويةالعلى الوعي الديني في 

 الوفيات وحوادث االنتحار  .4

ويجالحكر أن رالبيكة  السكابقة. األعوامبك مقارنةً  2ارتفاعًا في حاالت اإلقدام على االنتحار ،م4112شهد عام 
حيككا بلاككت حككاالت االنتحككار  سككنة (47-12ءبككين  أعمككارهم مككا المنتحككرين هككم مككن فئككة الشككباب الككذين تبلككغ

الفئككات العمريككة ن فككي حككين أ، (27-42ء( حالككة للفئككات العمريككة مككن 42ء بِككك مقارنككةً ( حالككة 41لهككذت الفئككة ء

                                                 
% مكن المتعكاطين الكذين يكتم تكوقيفهم فكي السكجن يتككرر تعكاطيهم لمكادة المخكدرات، اذ ان مكن يضكبط 61بحسب احصائيات مديرية األمن العام فكان  1

يا مككن خككالل مركككز متخصكك  بعككالن المككدمنين مكك  عككدم تنفيككذ قيككد بحقهككم. وهككذا يضككمن إتاحككة متعاطيككا ألول مككرة يككتم عالجكك  وتضهيلكك  نفسككيا وسككلوك
 الفرصة لهم للعمل وبالتالي انخراطهم بالمجتم .

قضكية  )4.472(م مك  4114( قضكية وعكام 6.914م مك  ء4112فكي عكام  - إدارة مكافحكة المخكدرات والتزييكف -فقد تعاملت مديريكة األمكن العكام  4
( أردنكككي 7.212( شخصككا مككنهم ء2.244م ضكككبط ء4112. وتكككم فككي عككام م4111( قضككية عككام 2.441م وء4111( قضككية عكككام 6.447مقارنككة بككك ء

حالة ء1.126وء م فكي مراككز عكالن اإلدمكان التابعكة 4114شخ  تمت معالجتهم في عام  (972)( شخ  للمعالجة مقارنة بِك 611( رير أردني. وا 
 إلدارة مكافحة المخدرات والتزييف. 

( شخصككا علككى االنتحككار عكككام 26( أشكككخا  علككى االنتحككار مقارنككة باقككدام ء112م إلككى إقككدام ء4112تشككير احصككائيات مديريككة األمككن العككام لعككام  2
 .م4112( شخصا في عام 69وء م4111( شخصًا في عام 46م وء4111( شخصا على االنتحار عام 41م وء4114
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صككلت و فقكد  (مكا فككوق -42ءو (47-22ءمككا الفئكات العمريككة مكن أ، ( حكاالت2( سككنة بلاكت ء12قكل مكن ءأ
 أمكاكنباالنتحكار فكي التلكويح ركاهرة  ،م4112كمكا اسكتمرت فكي عكام ، ( حكاالت11ء إلكىفي ككل فئكة منهكا 

بسككككبب تككككردي الحالككككة االقتصككككادية  وكالحصككككول علككككى العمككككل أ، تحقيككككق مطالككككب خدماتيككككة أجككككلمككككن عامكككة 
 ( حالة.417ء ،م4112بلات محاوالت االنتحار لعام  إذ، ورير ذل  لاشخا 

الم سسكات الرسكمية إذ سكجل المرككز  أمامكما الحر المركز في العامين المنصرمين بروز راهرة االنتحار 
حكككاالت االنتحكككار لعكككام  أبكككرزومكككن  .مبنكككى رئاسكككة الكككوزراء أمكككامدخرهكككا حالكككة انتحكككار ، ( حكككاالت انتحكككار4ء

مبنككى وزارة التنميككة االجتماعيككة حرقككًا حتككى  أمككامانتحككار أحككد خريجككي مراكككز الرعايككة االجتماعيككة  ،م4112
بسكككبب سكككوء الركككروف المعيشكككية واالجتماعيكككة لهكككذت الفئكككة. وتعبكككر هكككذت المركككاهر االجتماعيكككة عكككن ، الوفكككاة

باككض النرككر عككن ، االقتصككادية وضككا بط بسككوء األالمجتمكك  والمككرتتعانيكك  فئككات مككن أفككراد االحبككاط الككذي 
 المضسوف على حياتهم. الرروف النفسية واالضطربات العقلية لعدد من ه الء الضحايا

التوقيكف  أمكاكنفيمكا لكم تشكهد ، والتضهيكل صالحاإلداخل مراكز حالة انتحار واحدة  ،م4112كما شهد عام 
فكي  ،م4112نما سكجلت حالكة وفكاة واحكدة فكي عكام وا  ، انتحاري حالة أ العام األمنالم قت التابعة لمديرية 

مراكز  إداراتعلى  يتوجبهم الجوانب التي هو من أن الجانب النفسي للنزيل أويرك المركز  .ماكناألهذت 
عنهكا والتعامكل مك  التاييكرات المبككر بمكا فكي ذلك  الكشكف ، لمام بآليات التعامل معهكاوالتضهيل اإل صالحاإل

النفسكككيين ومتكككابعتهم مكككن قبكككل  األطبكككاءوالم شكككرات النفسكككية التكككي تصكككاحب هككك الء وسكككرعة عرضكككهم علكككى 
( نزيكل ممكن يتنكاولون 491خصائيين نفسيين واجتماعيين لحمايتهم من خطر االنتحار. علمكا بكضن هنكا  ءأ

 االدوية النفسية. 

 فراط في استخدام القوة اإل .5
 بشككل عنيكفو لمنكازل بكالقوة القانون ل إنفاذجهات باقتحام ( إخبارا يفيد 44ء ،م4112تلقى المركز في عام 

وقكد ، في عدد مكن منكاطق المملككة المنازلبعض موجودات لتكسير و  األطفالللسكان و تروي   مما نتج عن 
، القكبض علكى المطلكوبين فكي قضكايا المخكدرات إلقكاءعنكد  برزت أعمال القوة في العديكد مكن الحكاالت سكواء

يكة التكي األمنالحمكالت  تنفيكذ فكي أ نكاء وأ، وبعض قضكايا السكرقات واالختالسكات الكبكرك وقضكايا االحتيكال
 مالت:تل  الح أبرزمن و  .كافةطالت محافرات المملكة 
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التي جاءت عقب الهجوم  ،م4112من عام  األولالحملة التي استهدفت محافرة معان خالل النصف  ءأ(
مطلوبين ا نين من الوفاة  إلىالمسلح من قبل مجهولين على مركز أمن المدينة وما تبعها من أحداا أدت 

لقاءو ، صابة دخرينوا  ، العام األمنمن رجال  وا نين  القضاء. إلىحالتهم وا   ( مطلوباً 12القبض على ء ا 
 والتي شملت: والتزييف مكافحة المخدرات دارةإل التابعةفرق المداهمة الحملة التي قامت بها  ءب(
كيلكو ركرام  (2ءمطلوبين وضبط  (2ءالقبض على  إلقاء ؛ وتمجنوب المملكة مداهمة عدة منازل في .1

المخصصكة ( المارجوانكاءكيكاس أو  (المخكدر الترامكالءلف حبة من حبكوب أ (22ءمن مادة الحشيش و
 (.الكبتاجونء للبي  وكميات من حبوب

فككي محافرككة العقبككة حيككا ألقككي القككبض علككى شخصككين كانككا بداخلكك  وتككم ضككبط  منككازلالحككد مداهمككة أ .4
  .داخلبالمخدرة مخبضة  (الكبتاجونءالف حبة من حبوب  (61ءو (الحشيشءكام من مادة  (4ء

عمكككال تسكككتخدم لتكككرويج للمخكككدرات وأ ضنهكككاالشكككقق فكككي محافركككة العاصكككمة التكككي تبكككين ب إحكككدكمداهمكككة  .2
تكم ضكبط مكواد مخكدرت  ، إذعدد من الوافدين والعامالت الهاربكات مكن المنكازلوتدار من قبل ، الدعارة

لقاءو   ( عامالت هاربات من منازل مخدوميهن.7( وافدين وء2القبض على ء ا 
 ،م42/2/4112التكي جكرت بتكاريخ  عن نتائج االنتخابات البلدية اإلعالنوعشية  ،م4112شهد عام  ءن(
 أ نكاء فكيأصكيب  وقكد .بكالعنف هاعضكاتسكم ب ةيكأردنمحافركات فكي عكدة  والمراهرات حتجاجاتمن اال عدد
 مركاهر أبكرزوكانت ، أشخا  على األقل (11ء أعمال عنف واشتباكاتما رافقها من حتجاجات و اال تل 
فكي مقكر بلديكة سكما سكرحان فكي محافركة المفكرق شكمال النكار  إضكرامعلكى  راضكبون. اقكدام 1 العنكف: هذا

رككالقو ، شككرقي المملكككة لتلكك   االنتخابككاتعلككى نتيجككة النككار بككالعجالت احتجاجككَا  باضككرام رئيسالككطريككق ال ا 
محتجكون  إطكالق. 4 المستشكفى. إلكىمصكابين  (9ءنقل ذل   أ رتم على قبل تدخل قوات الدر  و  البلديات
، الهكواءمحافرة الكر  الجنوبية أعيرة نارية فكي في  م تة وفقو منطقة في ات بلالنتخاية األوللنتائج على ا

دخلككوا فككي مواجهككات مكك  رجككال فككي البلككدة حيككا حركككة السككير الطريككق لمنكك   ارالقبكك مككنهم العشككرات قيككامو 
مدينكة فكي و  ،تكررت مشاهد االحتجاجكات فكي صكور متفاوتكة فكي لكواء عكين الباشكا رربكي عّمكان. 2 .األمن

رشكككق  أ كككرحيكككا أصكككيب رجكككل أمكككن  الجنكككوبفكككي فكككي منطقكككة القادسكككية ضكككمن محافركككة الطفيلكككة و الزرقكككاء 
 . الحجارةب األمنقوات  نو متجمهر 
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طالبية في عدد من الجامعكات وقعت مشاجرات  ، إذًا جامعيا رير مسبوقعنف ،م4112كما شهد عام  ءد(
 :أهمهاكان 

بككين الطككالب علككى خلفيككة انتخابككات  ،م4/4/4112المشككاجرة التككي وقعككت فككي جامعككة م تكك  بتككاريخ  .1
تحولككت فيمككا بعككد لمشككاجرة عشككائرية اسككتخدمت فيهككا  سككلو  شككاذ الحككد الطلبككة والتككيو  ،اتحككاد الطلبككة

 وحطمككواحككراق مركبككات للمككواطنيين خككارن اسككوار الجامعككة قككدم الطلبككة علككى إأ . وقككدالعصككي والحجككارة
الاكككاز  التكككي اسكككتخدمتوالكككدر   األمكككنقكككوات ذلككك  تكككدخلت  أ كككروعلكككى  ،واجهكككات المحكككالت التجاريكككة

تصككاعد  إلككىأدك  الفئككات ممككا إحككدكوالتعامككل بقسككوة مكك   والهككروات لفككض المشككاجرةللككدمو  المسككيل 
لكم يومهكا لوفكاة طالكب  األحدااولاسف الشديد أدت  .الطلبةاشتر  فيها اآلف التي ، شابالأعمال 

 ضككافةباإل، أخككركصككابة ا  وحالككة دهككس واحككدة و  ،خككريند( 4واصككابة ء األحككداايكككن مشككتركا فككي تلكك  
الفئكات. وتبك  ذلكم  إحكدكجانكب  إلكىالكذين اشكتركوا  العاملين فكي بعكض الكليكات عدد مناصابة  إلى

 .حراق مركز الشرطة في بلدة فقو  في محافرة الكر ا  مهاجمة و التصعيد 
مشككادة كالميككة بككين التككي بككدأت ب ،م42/4/4112المشككاجرة التككي وقعككت فككي جامعككة الحسككين بتككاريخ  .4

عشككائرية مشككاجرة  إلككىفيمككا بعككد  لتتحككول تجمعككات عشككائرية مختلفككة إلككىفككريقين مككن الطلبككة ينتمككون 
أشكخا  بيكنهم  (4ءلاسف الشديد وفاة  . وقد نتج عن هذت المشاجرةاستخدمت فيها االسلحة النارية

 األمكنبيكنهم عكدد مكن رجكال  ( شخصكا41ء مكا يزيكد علكىصكابة وا   ( عامكاً 16يبلغ من العمكر ء حداً 
 .للممتلكاتتخريب وتكسير  ناهي  عن

بكككين بسكككبب خالفكككات  ،م12/11/4112المشكككاجرة التكككي وقعكككت فكككي جامعكككة البلقكككاء التطبيقيكككة بتكككاريخ  .2
وقكككد  .سكككلحة الناريكككةاسكككتخدمت فيهكككا األدوات الحكككادة واأل، عشكككائريةاصكككطفافات  إلكككىطلبكككة تطكككورت 
ًا علكككى خلفيكككة هكككذت ( شخصككك17وتكككم توقيكككف ء، عيكككارات ناريكككة اطالقشكككخا  بككك( أ9أجصكككيب فيهكككا ء

 .األحداا
مشاجرات ، ة وجامعة جرش االهليةاألردنيالجامعة و ، ل البيتجامعة دو ، كما شهدت جامعة اليرمو  .4

نهكا اصكابات عديكدة فكي صكفوف رة والعصكي واالسكلحة البيضكاء نكتج عطالبية استخدمت فيهكا الحجكا
 .ممتلكات الجامعات وبعض المركبات وتكسير، الطلبة
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  التوصيات
مكك  التركيككز  1يجككدد المركككز التضكيككد علككى توصككيات  الككواردة فككي تقككاريرت السككنوية السككابقةفككي ضككوء هككذا الواقكك  

 على التوصيات التالية:
  تعزيكز الن  دستوريا على الحق فكي الحيكاة وسكالمة الجسكد وتعكديل التشكريعات الوطنيكة بمكا يضكمن

حصر اختصا  النرر في جرائم التعكذيب بالمحكاكم النراميكة عوضكا و ، المحاكمة العادلةضمانات 
لكىفيها ضمانات المحاكمة العادلكة بموجكب المعكايير الدوليكة. و  تتوفرعن المحاكم الخاصة التي ال   ا 

التكي تصكدر عكن المحكاكم المختصكة بمعاقبكة مكورفي  حككامخضكا  جميك  األإن يتم ذل  ال بكد مكن أ
  ز.مراجعة من قبل محكمة التمييلجرائم التعذيب ل الذين يرتكبونالقانون  إنفاذ

  والكن   ،نحكةعقوبة جريمة التعذيب واعتبارها جناية ولكيس جج  تشديدتعديل قانون العقوبات بما يكفل
، على حق ضكحايا التعكذيب بكالتعويض المباشكر مكن قبكل الدولكة عنكدما يرتككب الجريمكة موركف عكام

  و.بالتقادم وعدم شمولها بالعفوالن  على أن ال تسقط جرائم التعذيب 
 و ريرهكككا ة الطبيعيكككة أمراجعكككة دليكككات عمكككل لجكككان التحقيكككق سكككواء تلككك  التكككي تشككككل فكككي حكككاالت الوفكككا

تكككون مسككتقلة ومحايككدة. وككذل  التضكككد مككن أن قراراتهككا تككضتي قراراتهككا بحيكا أسككس تشكككيلها و ومراجعكة 
التحقيكككق  اتإجكككراءتمكككاالت والتكهنكككات. وضكككمان شكككفافية محكككدد ودقيكككق بمكككا ال يفكككتح بابكككا لالحبشككككل 

 للرأي العام.وسرعة نشر نتائجها 
 فكي دراسكة التشكريعات التكي تتضكمن تقييكد تطبيكق عقوبكة اإلعكدام ووضك  ضكوابط وشكروط  االسكتمرار

عقوبتهككا اإلعككدام والتككيقن مككن قككوة حزمككًا علككى مسككائل التحقيككق فككي القضككايا الجنائيككة التككي تكككون  أك ككر
ان الفعككل جنايككة توجككب ككك إذاعككذار المخففككة وضككرورة توسكك  المحككاكم باأل، المككتهم دانككة ضككدّ اإلدلككة أ

يكد علكى عكدم النطكق بالعقوبكة خضكا  العقوبكة لكافكة طكرق الطعكن اسكتئنافا وتمييكزا والتضكإاإلعدام مك  
 عضاء المحكمة. أراء دجما  ااال ب

  فككي المككادة  إليهككاالعتككراف باختصككا  لجنككة مناهضككة التعككذيب المشككار للنرككر فككي ادعككوة الحكومككة
البرتوككككول االختيكككاري الملحكككق  إلكككىاالنضكككمام ودراسكككة امكانيكككة ( مكككن اتفاقيكككة مناهضكككة التعكككذيب 44ء

  ب.باتفاقية مناهضة التعذي
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 فكككي الحريكككة واألمكككان الشخصكككي. وال تكككزال بعكككض اإلنسكككان والموا يكككق الدوليكككة حكككق األردنكككيكفكككل الدسكككتور 

المتعلقككككة بالحريككككة واألمككككان  عككككن تككككوفير جميكككك  الضككككمانات 4قاصككككرةبشكككككل أو بككككآخر  1التشككككريعات الوطنيككككة
لككذل  هنالكك  حاجككة لمراجعككة هككذت التشككريعات  .ي لككدك الشككرطةاألولككخاصككة فككي مرحلككة التحقيككق ، الشخصككي

تلكك  لضككمان التقيككد ب فّعالككة رقابيككةوادخككال تعككديالت عليهككا بمككا فككي ذلكك  تلكك  التككي تضككمن اسككتحداا دليككات 
  .الضمانات هذت تتجاوزالتي الممارسات  ووقف ،الواق  أرضالضمانات على 

 ي واالحتجاز المؤقتاألولالتوقيف 

  العام األمنمرااز التوقيف المؤقت لدى مديرية 
 األمكنالتوقيكف الم قكت التابعكة لمديريكة  أمكاكن إلكىة ( زيارة ريكر معلنك142ء ،م4112نفذ المركز في عام 

ومسككتوك الخكككدمات بمكككا فككي ذلكك  نوعيكككة  الموقكككوفين فيهككابهككدف الوقكككوف علككى أوضككا  ، فككي المملككككة العككام
ضككوء المعككايير الدوليككة  فككي مككاكناأل هككذت تقككويمو ، سككجالتهم ومككذكرات تككوقيفهماالطال  علككى بكك المقدمككة لهككم

المالحرككات التككي سككبق وأن و قهككا  اسككتمرارمكانككات المتاحككة. وقككد الحككر الفريككق اإلو  ذات الصككلة والوطنيككة
 إذ؛ نشكائيةاإلمكن الناحيكة  مكاكناألهكذت معركم عدم مالئمة  ءأ(: أهمهاو  ،المركز في تقاريرت السنوية السابقة

وخلكو بعضكها مكن ، وقكدم المبكاني وتهالك  البنكى التحتيكةمسكاحة التعاني من العديد مكن المشكاكل كمحدوديكة 
 البكردعدم الحمايكة مكن و ، وانتشار الرطوبة، المناسبتين ضاءة والتهوية الصحيةوانعدام اإل، المرافق الصحية

ناهيك  عكن عكدم ، تكدني مسكتوك النرافكة فيهكا بشككل عكام إلكى ضكافةباإل .اً وارتفا  حرارتها صيف، شتاءال في
عككدم الفصككل بككين سككلطتي التحقيككق واالحتجككاز خككالل مرحلككة  ءب(تككوفر الميككات سككواء للشككرب أو االرتسككال. 

                                                 
 اشارت التقارير إلى قصور بعكض التشكريعات الوطنيكة او تسكببها فكي معركم األحيكان بكافالت مرتكبكي جريمكة التعكذيب مكن العقكاب، م كل: قكانون منك  1

اعتقال األشخا  وال يسمح لهم باالتصال بضسكرهم او محكاميهم وبمعكزل ايضكًا عكن الرقابكة القضكائية، وككذل  قكانون  الجرائم الذي يتيح للسلطة اإلدارية
 محكمككة أمككن الدولككة الككذي يعطككي الحككق لسككلطات التحقيككق احتجككاز المشككتب  بهككم مككدة سككبعة أيككام قبككل إحككالتهم إلككى المرجكك  القضككائي المخككت ، وقككانون

يجعككل التوقيككف السكابق للمحاكمككة وكضنكك  القاعكدة العامككة، ويجعككل التوقيكف منوطككًا بمعيككار عكام واسكك  يسككمى ةمصككلحة  أصكول المحاكمككات الجزائيككة الكذي
ف التكي أدليكت التحقيقة، وكذل  قبول اإلفادة التي يدلي بها المتهم باير حضور المدعي العام كدليل لإلدانكة إذا قكدمت النيابكة العامكة بينكة علكى الركرو 

دارات األمن في حكاالت ك يكرة إلكى تليكين الموقكف عبكر سكبل ريكر انسكانية  كم تهيئتك  للكدالء باقولك  وهكو إها بطوع  واختيارت، وتلجض خ  أدابها وان الش
تحككت تككا ير الخككوف مككن المعانككات. لكككن يقككوم بتسككجيل االفككادة شككخ  لككم يمككارس اي شكككل مككن اشكككال التهديككد للمككتهممن قبككل ويقككوم هككذا العنصككر بككدور 

 مة االعتراف.الشاهد على سال
م، والتقكارير 4114لمزيد من المعلومات حول مراهر القصور في التشريعات الوطنية أنركر التقريكر السكنوي عكن حالكة أوضكا  حقكوق اإلنسكان لعكام  4

 السابقة ل .

 الحرية واألمان الشخصيالحق في 
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دارةالبحككككا الجنككككائي و  إدارةيككككة وخاصككككة األمن داراتاإلي لككككدك بعككككض األولككككالتوقيككككف  مكافحككككة المخككككدرات  ا 
شكككاوك الموقككوفين بككالتعرض للضككرب وريككرت مككن ضككروب سككوء فككي نسككبة  ارتفككا  إلككىوالتزييككف ممككا يكك دي 

دارةو  المعاملة وادعاءات بعضهم بتعرضهم للتعذيب خاصة في إدارتكي البحكا الجنكائي مكافحكة المخكدرات  ا 
جكزاء الجسكم بكاللكم أعلكى جميك  ءبمكا يلكي: الضكرب  ،جكاء بكضقوال الموقكوفينحسكبما والتزييكف. والتكي تتم كل 

طفكاء السكجائر فكي األجكزاء االحككرق ب، الشكبح، الفلقككة، (و العصيأوالركل والرفس باستخدام االيدي  والصف 
ة بتعكذيب أو االعتكداء علكى تهديد الضكحي، الوقكوف على رجكل واحكدة مكدة طويلكة جداً ، الحساسة من الجسم

مكن  أك كرالمرككز  وقكد و كق .المكاءحكرمككان الضكحية مكن النكوم أو الطعكام أو ، قكارب ءرجكاًل أو امكرأة(أحد األ
االتصكال بالعكالم الخكارجي بمكا فكي مكن الموقوفين من حرمكانهم  عدد مناشتكى  ءن(. حالة في هذا المجال

 إدارةمككورفي الضككابطة العدليككة مككن  بعككض إلتككزامعككدم  . ءد(يككبالطبوالعككرض علككى  التصككال بمحككام  ذلكك  ا
دارةالبحا الجنائي و  ايكدا   خاصكةالمحاكمكات الجزائيكة  أصكولن قكانو  ضحككاممكافحة المخكدرات والتزييكف ب ا 

ي للنيابككة العامككة لفتككرات األولككالتحقيككق ومحاضككر الضككبط التككي يقومككون بتنريمهككا فككي فتككرات التحقيككق  أوراق
 ،م1294والتنسككيب بتوقيككف األشككخا  بموجككب قككانون منكك  الجككرائم لسككنة ، طويلككة بحجككة حمايككة المجتمكك 

والتعدي على صالحيات المدعي العام باستجواب المشكتكى علكيهم بكدال مكن االسكتما  ، األمنبدعوك حفر 
عككدد مككن  إلككىنقككل الموقككوف بوالتجككاوز علككى الككن  المتعلككق بمككدة القككبض القانونيككة ، 1وضككبط اقككوالهم فقككط

  المراكز.( ساعة في كل من تل  44ية واالحتفار ب  لمدة ءاألمنالمراكز 
التوقيككف  يككة وأمككاكناألمنمراكككز لل التابعككةالموقككوفين فككي مراكككز االحتجككاز الم قككت  أوضككا مككا فيمككا يخكك  أ

ن هنا  عددا من السكلبيات التكي تك  ر علكى حقكوق الموقكوفين فقد الحر الفريق أ، التابعة لمديريات الشرطة
االحتجكككاز الم قتكككة بسكككبب اكتركككار معرمهكككا  أمكككاكنالبيئكككة االحتجازيكككة فكككي معركككم  أوضكككا سكككوء  ءأ(منهكككا: 

الكنق  الحكاد فكي  إلكى( ممكا يك دي إربكد، الزرقكاء، ية في المحافركات المكتركة ءعمكاناألمنوخاصة المراكز 
، (علما بضن وجبة واحدة فقط تقدم للموقوف وهي وجبكة الاكداءء، الخدمات المقدمة من حيا وجبات الطعام

عدم اتبا  معايير التصنيف التي كفلتها المعايير الدولية والوطنية عند  ءب(والنق  في الفراش واألرطية. 
لالحتفكار  أمكاكنعكدم تخصكي   ءن(قامكة الشكعائر الدينيكة. إل أماكناالحتفار بالموقوفين وعدم تخصي  

                                                 
سبقا من الحككام اإلداريكين فكي رصد المركز الوطني وجود مخالفات عديدة في مراكز االحتجاز الم قت اهمها وجود مذكرات توقيف جاهزة وموقع  م 1

( مكن قكانون 42المراكز واإلداراتاألمنية لتمديد احتجاز األشخا  بحجة التحقيق ودون التقيد بنصو  قكانون منك  الجكرائم وبمكا يشككل مخالفكة للمكادة ء
ط التككي ينرمهككا مورفككو الضككابطة بايككدا  أوراق التحقيككق ومحاضككر الضككب اصككول المحاكمككات الجزائيككة والتككي اوجبككت علككى مككورفي الضككابطة العدليككة

 العدلية خالل فترة التحقيق االولي للنيابة العامة ودون ابطاء.
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مديريككة شكككرطة ، ءمديريككة شككرطة لكككواء الرصككيفة مككاكناألوالنسكككاء فككي معرككم تلككك   األحككداابككالموقوفين مككن 
، مديريككة شككرطة محافرككة المفككرق، مديريككة شككرطة لككواء البتككراء، مديريككة شككرطة رككرب البلقككاء، البلقككاءمحافرككة 

عكككدم  ءد((. إربكككدمديريكككة شكككرطة ركككرب ، مديريكككة شكككرطة محافركككة عجلكككون، مديريكككة شكككرطة محافركككة جكككرش
علمكا بكضن هكذت ، يةاألمنلمراكز التابعة ل ماكناألفي وخاصة ، االحتجاز أماكناالحتفار بسجالت دقيقة في 

، وتحديكككد هويكككة المكككورفين، القكككبض ومكانككك  إلقكككاءتسكككجيل وقكككت علكككى مكككا يلكككي: تشكككمل السكككجالت يجكككب أن 
والوقككت الككذي تككم فيكك  ، الصككحية للشككخ  عنككد وصكول  مركككز االحتجككازوالحالككة ، والمككان الفعلككي لالحتجككاز

الطبيكة عنكد وصكول   ومعلومكات عكن الفحكو ، والمحامي ووقت زيارة الشكخ  المحتجكز ةاألسر االتصال ب
الكككنق  فكككي التعليمكككات الخاصكككة  ءه(ة. اإلداريكككالقضكككائية و  اتجكككراءاإلالركككراض ، للمرككككز وعنكككد نقلككك  منككك 

وجود مناخ لوقو  االنتهاكات الخاصة بالضرب وريرت  إلىباالحتفار بالموقوفين وحماية حقوقهم مما ي دي 
 من ضروب سوء المعاملة.

 المخابرات العامةاالحتجاز المؤقت في دائرة  أماان 
، 1المخككابرات العامككة لككدائرةالتوقيككف التككاب   مركككز إلككى ةمعلنكك واحككدة ةزيككار  ،م4112نفككذ المركككز خككالل عككام  

أن تكولي الذي يتطلكب  األمرالمالحرات التي سبق للمركز وأن سجلها في تقاريرت السابقة  استمرارأرهرت 
. كما استقبل المركز في عكام 4هذت المالحرات اإلهتمام الالزم لعدم تكرار شكاوك الموقوفين وذويهم الدائرة
حجكز جكوازت السكفر  .1العديد من الشكاوك بحكق دائكرة المخكابرات العامكة ترككزت علكى مكا يلكي:  ،م4112
يكككة األمنعكككدم مككنح الموافقكككة  .2منكك  بعكككض المككواطنيين مكككن السككفر.  .4. األخكككركال بوتيككة  الو كككائقوبعككض 

مكن زيكارة  ةاألسكر حرمكان  .9الموقكوف عكن مككان توقيفك   أجسكرة إبكال عدم  .4لاايات الحصول على عمل. 
وذويهككم  أجسككرهممككن مقابلككة  نجككزالءيحككرم الممككا  ،بعككض الموقككوفين فككي الككدائرة بموجككب قككرار مككدعي عككام الككدائرة

 .اإلنسان ومندوبي المركز الوطني لحقوق
 

                                                 
اواهم. اطل  فريق المركز على أوضكا  أمكاكن االحتجكاز واألوضكا  القانونيكة للمحتجكزين الكذين تكم التقكا هم علكى انفكراد واالسكتما  إلكى مطكالبهم وشكك 1

 ت بيئة السجن ونوعية الطعام ومستوك الرعاية الصحية وخدمات الصحة النفسية.كما اطل  على أشكال الرعاية ومواصفا
طكول  .4حالة العزلة التي يعيشها الموقوفون في الارف االنفرادية داخكل مرككز التوقيكف التكاب  للكدائرة.  .1تم لت شكاوك الموقوفين وذويهم بما يلي:  4

بموجكب  أحيانكا( حرمكان بعكض الموقكوفين مكنهم مكن الزيكارة 4الء بكاالنفراد بكزوارهم خكالل الزيكارة. ءعدم السماح للنجز  .2امد التوقيف القضائي لبعضهم. 
قككككرار مككككدعي عككككام محكمككككة أمككككن الدولككككة. لمزيككككد مككككن التفاصككككيل حككككول مضككككمون هككككذت الشكككككاوك راجكككك  تقككككارير المركككككز الككككوطني علككككى الككككرابط التككككالي: 

www.nchr.org.jo. 
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  اإلداريالتوقيف 
قكككانون منكك  الجككرائم وك كككرة  الاككاءعلككى الككررم مككن توصكككيات المركككز المسككتمرة فككي تقكككاريرت السككنوية السككابقة ب

قكد شكهد  ،م4112عكام  إال أن، بالاائك والمطالبكة بالمحافكل الدوليكة  هذا القكانون إلىاالنتقادات التي وجهت 
 ،م4114 عامموقوفين ( 14.411ء بِك مقارنةً ( موقوفا 14.766ء إلىليصل  إدارياً الموقوفين  أعدادارتفا  

ن فككككي توقيككككف ياإلداريككككالحكككككام  اسككككتمرار. وقككككد رافككككق هككككذت الزيككككادة م4111عككككام موقوفككككا فككككي ( 11.249ءو
لحملكككة  خاصكككة ،مكككد التوقيكككفأطكككول ككككذل   ،ويهكككمبعيكككدة عكككن مككككان سككككن ذ أمكككاكنفكككي  األشكككخا  اداريكككا

عكدم الكتمكن  م كل . وقكد يككون لكذل  أسكباب الا سكنوات بلات المدة في حاالت والتي، جنبيةالجنسيات األ
وهكو مكا يسكهم بشككل رئكيس فكي ، و البكت بكضمر الموقكوفأاإلبعكاد  اتإجكراءوتكضخر اتخكاذ ، من تقكديم الكفالكة

القانونيككة  صككولألين بااإلداريككالحكككام  إلتككزامكمككا اسككتمر عككدم  ا.فيهكك باتااكترككار السككجون ووقككو  االضككطر 
والتحقيكق دون وجكود ، عدم السماح للمحامين بحضور التحقيق م  الشكخ  المشكتب  بك ك، اإلداريللتوقيف 

 .القضاء أماممنرورة  ، والتحقيق في قضاياشكوك خطية
وضعهن في  أو سبيل الموقوفات إدارياً جهود وطنية للعمل على اخالء الررم من وجود فب على صعيد اخر
ي تايككر يككذكر أ شككهدي لكم ،م4112عككام  إال أن منكة بعيككدا عككن الحجكز الوقككائيدو دار تضهيككل أمكضوك خككا  
مككازلن بعضككهن ف .سككلب حككريتهن بككدعوك حمايككة حقهككن فككي الحيككاةب المتم لككة إداريككاً لموقوفككات اعلككى معانككاة 

 . منذ عشر سنوات تموقوفا
خبككارات (117ء ،م4112وقككد تلقككى المركككز عككام  التطبيككق السككليم لقككانون منكك  الجككرائم؛ عككدم حككول  شكككاو  وا 

( شككوك حكول الكربط 42وء ،م4114لعكام  ( شككوك96ء بِك مقارنةً  اإلداري( شكوك حول التوقيف 92ء منها
قكككد شكككهد قيكككام الحككككام  ،م4112عكككام  علمكككا بكككضن ،م4114( شككككوك لعكككام 44ء بِكككك مقارنكككةً الجبريكككة  اإلقامكككةب

لشكككاوك الككواردة بمراجعككة ا. و نسككاءمككن هكك الء ال( 112ء الجبريككة اإلقامككة( شخصككا ب4.722ين بككربط ءاإلداريكك
بخصو  قانون من  الجرائم تبين أن معرم المشتكين أفادوا بضن  قد تكم تكوقيفهم  ،م4112منذ عام للمركز 

 اداريا بعد تنفيذ العقوبة القضائية الصادرة بحقهم.
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 التوقيف القضائي 
عكام  فكي 1الموقكوفين قضكائياً  أعكدادانخفكاض  إلكىالعكام تشكير  األمكناحصكائيات مديريكة  الررم مكن أنعلى 

 إال أن ،م4114عكككام  ( شخصكككا49.411ءبتوقيكككف  مقارنكككةً ، ( شخصكككا42.922ء ذ تكككم توقيكككفإ ،م4112
نسكككبة األشكككخا   نأكشكككفت عكككن  ،م4112العكككام فكككي عكككام  األمكككنعكككدت مكككن قبكككل مديريكككة الدراسكككة التكككي أج 

مجمكككو  مكككن  %69نحككو  إلكككىوالتضهيككل وحسكككب دخككر إحصكككائيات وصككلت  صكككالحاإلالموقككوفين فكككي مراكككز 
فكي حجككم الخككدمات المقدمككة  الموقككوفين زيككادةً  أعكدادأنكك  يترتكب علككى زيككادة  وقككد أكككدت الدراسكة علككى .نجكزالءال
 نجككزالءلاحتياجككات ال تلبيككةً  ةيصككالحاإلكككز االقككوك البشككرية العاملككة فككي المر  أعككدادزيككادة  ممككا يسككتدعي نجككزالءلل

الرعايكة المختلفكة و ، التسككينو والعينيكة ، األمانكات الماليكةوحفكر ، واالسكتقبال، التفتيش بمهامالمتم لة  اليومية
فككي داخككل وخككارن المراكككز و لحراسككات وا، الككخ( طعككام والمالعككب والمكتبككات والمدرسككة...لا أمككاكنءالمطككبخ و 

لىمن و عملية نقلهم  أ ناء  .4المحاكم والمستشفيات ا 
( 4الموقكوفين قضكائيا كمكا هكو مبكين فكي الجكدول رقكم ء أعدادارتفا   نتيجةالخطر  إذ يدق ناقوس ؛والمركز

الكلفككككة  مسككككضلة ي كككككد أن مشكككككلة ارتفككككا  الموقككككوفين تتجككككاوز فانكككك 
بشكككككككل مباشككككككر  المسككككككاس إلككككككى، علككككككى الدولككككككة العاليككككككة الماديككككككة

ضمانات المحاكمة العادلة وحق الفرد في أن يحاكم دون تضخير ب
تكككرار  إلككىالككذي يككدعو المركككز  األمككر ؛الهكك أو مماطلككة ال مبككرر
 ا األسككر عككدم  أسككبابودراسككة ، المناسككبة لتحقيككق العدالككة النككاجزة اتجككراءاإلتخككاذ بسككرعة ا المتم لككة توصككيات 

 . القضاء في ضوء المعايير الدولية والقوانين الوطنيةالمنرورة من قبل بالبت في القضايا 

  والتأهيل صالحاإلمرااز 
 صككالحاإلزيككارة مفاجئككة وشككب  مفاجئككة شككملت جميكك  مراكككز ( 22ء ،م4112 عككامالككوطني فككي نفككذ المركككز 

وقككد  .العككام األمككنفككي مديريككة  اإلنسككان المرككالم وحقككوق مكتككبوالتضهيككل فككي المملكككة بالتعككاون والتنسككيق مكك  
وبلككغ  ( نزيككل2911-7911مككا بككين ء ،م4112والتضهيككل فككي عككام  صككالحاإلفككي مراكككز  نجككزالءتككراوح عككدد ال

                                                 
عككداد الموقككوفين قضككائيًا يرجكك : إلككى توسكك  المككدعين العككامين فككي التوقيككف، اذ يصككدر قككرار التوقيككف ببدايككة أان السككبب المباشككر والككرئيس فككي ارتفككا   1

 مراحكل التحقيكق، او ألسكباب أخكرك مكن ضكمنها الكبطء الشكديد فكي اجكراءات المحاكمكة وتبليكغ الشكهود، او حضكور المتهمكين، أو تعمكد بعكض المحكامين
 اطالة امد المحاكمة.

فكي  ورقة عمل قدمها مكدير إدارة مرككز اإلصكالح والتضهيكل إلكى المك تمر الكدولي لمناهضكة التعكذيب والحكد مكن التوقيكف مكا قبكل المحاكمكة والكذي عقكد 4
 .م47/6/4112-46البحر الميت بتاريخ 

  ( عدد الموقوفين قضائيا2جدول رقم )
 م2112-م2111 األعوامخالل 

 م2112 م2112 م2111 م2111

22.512 22.111 25.211 22.592 
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. وشككهد هككذا ( نزيككل ونزيلككة42.924ء ،م4112والتضهيككل خككالل عككام  صككالحاإلمراكككز  إلككىدخككاالت عكدد اإل
افتتكككاح مرككككز : هكككاأبرز هكككذت المراككككز و  التكككي تكككم اتخاذهكككا ضكككمن سياسكككة تطكككوير اتجكككراءاإلالعكككام جملكككة مكككن 

وافتتككاح جنككاح ، ( نككزيالً 261بسككعة ء ت وفككق المعككايير الدوليككة والوطنيككةبنككاءً تككم  ذيالككوتضهيككل ماركككا  إصككالح
 صكالحاإلمراككز  إدارةواسكتحداا ، وتضهيل أم اللولو إصالحخا  ومنفصل لالحتفار بالنزيالت في مركز 

عدادو ، نجزالءوالتاهيل لنماذن وسجالت جديدة لمتابعة شكاوك ال ، الفكر التكفيري نجزالءتعليمات للتعامل م   ا 
 .نجزالءمعالجة ال اتإجراءتسهيل  أجلوتعيين ضابط ارتباط من وزارة الصحة للتنسيق من 

 نجككزالءالتكي تك  ر سككلبا علكى حمايككة حقكوق ال 1المشككاكل اسكتمرار ،م4112سكجل المركككز فكي عككام ، وبالمقابكل
فعليككة مككن قبككل القككائمين علككى هككذت المراكككز  اتإجككراءوالحككق فككي الحريككة واألمككان الشخصككي وعككدم اتخككاذ أي 
 ول:كحك التكي ترككزتتقكاريير المرككز للسكنوات السكابقة لتالفي المشاكل والتي سبق تناولها بشكل مفصكل فكي 

. نجكزالءة الرقابة القضائية وضعف المساعدة القانونية المقدمكة لليدمحدو  ءب(محدودية الرعاية الصحية.  ءأ(
     لمحدوديكككة بكككرامج الرعايكككة الالحقكككة. ضكككافةباإل أجسكككرهمو  نجكككزالءمحدوديكككة الرعايكككة االجتماعيكككة المقدمكككة ل ءن(
والتضخر في تبني السياسات الهادفكة  نجزالءد السليم بقواعد تصنيف الوعدم التقيّ  صالحاإلاكترار مراكز  ءد(
 تبني العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية. إلى
 أمكن الدولكةلبعض الموقوفين من قبكل نيابكة محكمكة  حيال طول مدة االحتجاز البالغ يبدي المركز قلق ج كما 

تقك  ضكمن  أخكركقضكايا جنائيكة  او إرهابيكةعمال ضقيام بتوجي  تهم لهم بالمحاكمة على خلفية الفي انترار 
 ،م4112قكككد بلكككغ فكككي عكككام  أمكككن الدولكككةعلمكككا بكككضن عكككدد الموقكككوفين لحسكككاب محكمكككة ، محكمكككةالاختصكككا  

لجوء العديد من الموقوفين على خلفية تل  القضايا  ،م4112عام في سجل المركز كما  ا.( موقوف2.142ء
 .4أمن الدولةمحكمة  أماملطعام احتجاجا على طول فترات توقيفهم ومحاكمتهم تناول اعن  اإلضراب إلى

( 244ء بِككك مقارنككةً والتضهيككل  صككالحاإلفككي مراكككز  إضككراباً ( 212ء سككجل المركككز حككدوا ،م4112وفككي عككام 
الكررم وعلكى  .م4111عام في  إضراباً ( 444وء ،م4111عام  في إضراباً ( 476ءو ،م4114عام  إضراباً 
 اتاإلضكرابهكذت وقكو   اسكتمرار إال أن، عكن العكام السكابق ،م4112في عام  اتاإلضرابخفاض وتيرة من أن

 . نجزالءمنها اليعاني  المشكالت التي استمرار إلى يم ل م شراً 
 

                                                 
لمركككز الككوطني لحقككوق اإلنسككان لعككام لوالتضهيككل أنرككر التقريككر السككنوي  للمزيككد مككن المعلومككات حككول المشككاكل التككي يعككاني منهككا نجككزالء مراكككز اإلصككالح 1

 .22-24،  ، م4114
 نجزالء التنريمات رير المشروعة. 4
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  التوصيات
وانترارًا لنتكائج توجيهكات جاللكة الملك   الحق تق  على هذا المخالفات واالنتهاكات التي استمراروفي ضوء 

، السككابقةلسكنوية اتقكاريرت الكواردة فكي للسكلطتين التنفيذيكة والقضكائية بدراسكة وتنفيكذ توصكيات المركككز الكوطني 
فككي هككذا الكفيلككة بمعالجككة هككذت االنتهاكككات وي كككد  اتجككراءاإلسككرعة اتخككاذ  إلككىيككدعو الحكومككة  فككان المركككز
 لتالية:الجوهرية االمسائل الصدد على 

  مشكلة طكول معالجةو  ،بتبني التشريعات الخاصة بالعقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية ا األسر 
تطوير التشريعات والممارسات القضائية  عن طريق، المحاكمة في أ ناءقبل و  التوقيف القضائي مدد

مشكككاكل التبليكككغ بكككين المحكككاكم مكككن بمكككا فكككي ذلككك  الحكككد  المحاكمكككة اتإجكككراءالتسكككري  فكككي التكككي تفيكككد 
يجادو ، والسجون وعكدم ، تجديد مذكرات التوقيف ضمن المواعيد القانونيةحل سري  وواضح لمشكلة  ا 

 وتفعيل دلية التفتيش على السجون من قبل السلطة القضائية.، اللجوء للتجديد بشكل تلقائي
 التحقيكق التكي تقكوم  اتإجراءعن  اإلداريورف  مرلة الحاكم  ،م1294قانون من  الجرائم لسنة  إلااء

للتحقيككق ، فككي حجككز األشككخا  االسككتمرارمرتكبككي الجككرائم بشكككل يضككمن عككدم بهككا الشككرطة لتعقككب 
ال  ذلك انجكاز ولحكين ، يناإلداريكستناد لمذكرات التوقيف الصادرة عن الحككام لمدد طويلة باال، معهم
 الحالي.واالحترازات الموجودة في القانون اتبا  التوجيهات  بد من

  وفير ضككمانات المحاكمككة العادلككة للمحتجككز لتككرائيككة واضككحة القككانون تعليمككات إج إنفككاذاعتمككاد جهككات
 ،وعرضكهم علكى الطبيكب ضجسكرهمي بمكا يضكمن اتصكال المحتجكزين باألولكوخاصة في مرحلة التحقيق 

القككبض علككيهم وخككالل فتككرات التحقيككق  إلقككاءمنككذ لحرككة  زمككةوالحصككول علككى المسككاعدة القانونيككة الا
 ي.األول

 هيل. والتض صالحاإلمراكز حلول لمشكلة االكترار في  إيجاد 
  بعيككدة عككن سككيطرة وسككلطة فككق احتجككاز افصككل المحتجككزين فككي مر  ضنهاالتككي مككن شكك اتجككراءاإلاتخككاذ

( 44ء بككوالمحكددة مكن الوقكت الكذي يقضكي بك  القكانون  أك ر شرافهمإل ونبحيا ال يخضع ؛المحققين
 ساعة.

 يككة القائمككة ضككمن معككايير تضككمن تككوفير الرعايككة والحمايككة األمناالحتجككاز فككي المراكككز  أمككاكن تحككديا
 وبما ينسجم م  المعايير الدولية ذات العالقة. ، للمحتجزين

 والعمكل علكى فصكل ، عن مكان وجودت ت أسر  ابال ب القانون باحترام حق الموقوف إنفاذجهات  إلتزام
وتفعيككل التفتككيش علككى ، عككن مقككر دائككرة المخككابرات العامككة أمككن الدولككةالعككام لمحكمككة  اإلدعككاءمكاتككب 
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العككام وفككق  اإلدعككاءمركككز التوقيككف التككاب  لككدائرة المخككابرات العامككة مككن قبككل ر وسككاء المحككاكم وجهككاز 
بحيككا تقككوم الجهككات المكلفككة بككذل  بتنفيككذ  ،م4114لسككنة  (2ءوالتضهيككل رقككم  صككالحاإلقككانون مراكككز 

 .زيارات دورية وبطريقة فاعلة
 لكدائرة مرككز التوقيكف التكاب   إلكىزيكارات ريكر معلنكة  اجراءالمخكت  بك الكوطني السماح لفريق المرككز

التابعككة لمديريككة  االحتجككاز أمككاكن إلكىعلككى رككرار الزيكارات التككي يقككوم بهككا المركككز ، المخكابرات العامككة
 .العام األمن

 لقككانون  تضككمن عككدم تككوقيفهن اسككتناداً  ؛اعتمككاد خطككة عمككل وطنيككة لحمايككة النسككاء المعرضككات للخطككر
 .من  الجرائم

  والتضهيل. صالحاإلالمفرن عنهم من مراكز  لاشخا تبني برامج الرعاية الالحقة 
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كفككل  كمككا، عادلككة مككن قبككل قضككاء مسككتقل وعككادل وسككري  وفعككالكفلككت الموا يككق الدوليككة الحككق فككي محاكمككة 
أككدت  ، الكذيستقالل السلطة القضائية من خالل التضكيد على مبدأ الفصل بين السكلطاتا األردنيالدستور 

ةالسلطة القضائية مستقلة تتوالها المحكاكم علكى  :على نصتوالتي  األردنيالدستور  من (47ءالمادة علية 
 .سم المل ةاوفق القانون ب حكاموتصدر جمي  األ ،ودرجاتهانواعها أاختالف 

 التشريعات 
لتعكديل ا تفعيكللذ لكم يتخكذ مكا يلكزم إ ؛عزز الحق في محاكمة عادلةت اتتشريع أي ،م4112في عام  تقرلم 

 ،م21/2/4112بتككاريخ  األمككةرد مجلككس  قككدو  .1علككى درجتككين اإلداريبجعككل القضككاء  القاضككيالدسككتوري 
مضمون التعديل الدستوري ل ت لعدم تلبي .المقترحة من قبل الحكومة على قانون استقالل القضاءالتعديالت 

قكانون يعكزز مكن  إقكرارسكرعة  أهميكة المرككز وي ككد تعزيز استقالل السلطة القضكائية. إلىالذي كان يهدف 
 . 4في محاكمة عادلة اإلنسان حقحماية وتعزيز استقالل السلطة القضائية لممارسة دورها المضمول في 

لمراجعكككة التشكككريعات التكككي تحتكككوي علكككى  م، تهكككدف4112دم اتخكككاذ أي مبكككادرة فكككي عكككام ويضسكككف المرككككز لعككك
لتكي سكبق للمرككز محاكمكة عادلكة، وافكي  اإلنسكانلحكق  الدستور والمبكادل العامكة أحكامتتعارض م   أحكام
: قانون الجمكار  وقكانون منك  الجكرائم وقكانون أهمهامن مرة في تقاريرت السنوية السابقة و  أك ركد عليها أن أ

تمكنح العكاملين فكي السكلطة  أحككامتحصيل األموال األميرية وقكانون الجكرائم االقتصكادية، التكي تحتكوي علكى 
 التنفيذية صالحيات قضائية.

 المحامة الدستورية 
مككدك دسككتورية القككوانين المطعككون بهككا حككول  أحكككام بعةسكك ،م4112عككام سككتورية فككي أصككدرت المحكمككة الد

قككككانون المككككالكين  ءأ(وهككككي:  مككككن تلكككك  القككككوانين،  ال ككككة عككككدم دسككككتورية هككككا ا بككككاتأحكاموجككككاء فككككي ، هككككاأمام
جواز الطعن بالحكم المتعلق بتقكدير أجكر الم كل الصكادر عكن محكمكة الدرجكة  والمتضمن عدموالمستضجرين 

لحرمانكك  المحكككوم  م4111لسككنة  (21قككانون التحكككيم رقككم ء( مككن 91عككدم دسككتورية المككادة ء ءب(ى. األولكك

                                                 
1
 م.44/6/4114، وقد تم اقرارت من قبل مجلس النواب بتاريخ م4114يذكر ان الحكومة قد تقدمت بمشرو  قانون للقضاء االداري في عام  

م، أككد فيك  14/7/4112ن موقف  من مشرو  قانون استقالل السلطة القضائية بموجب كتاب أرسل إلى مجلكس النكواب بتكاريخ يذكر أن المركز قد بي 4
بهككذت علككى المبككادل األساسككية التككي يجككب ان يتضككمنها القككانون والتككي سككبق للمركككز الككوطني أن تناولهككا فككي تقككاريرت السككابقة ولاسككف الشككديد لككم ي خككذ 

 .22-27،  ، م4114ا أنرر التقرير السنوي للمركز الوطني لحقوق اإلنسان لعام المبادل لالطال  عليه

 محاكمة عادلة الحق في 
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( مككن قككانون 11عككدم دسككتورية الفقككرة ءن( مككن المككادة ء ءن(عليكك  مككن الطعككن فككي قككرار محكمككة االسككتئناف. 
 اإلداريالقضكاء  إلكىلعدم مساواتها بين طرفي الدعوك في اللجوء  م4116( لسنة 2االسماء التجارية رقم ء
 .م4114بعدم دستورية قانون االنتخكاب لعكام  الطعن ءأ(ردت الطعون التالية:  فيما، على وج  الخصو 

( 47، والمككادة ءم4111( لسكنة 21( مككن قكانون التحككيم رقككم ء2، و2الطعكن بعكدم دسككتورية المكادتين ءز ءب(
( 4/أ/66الطعككككن بعككككدم دسككككتورية المككككادة ء ءن(. م1226( لسككككنة 71مككككن نرككككام األشككككاال الحكوميككككة رقككككم ء

الطعككن  ءد(المحاكمككات فككي قضككايا الضككريبية الحكوميككة.  أصككول/ن( مككن قككانون ضككريبة الككدخل ونرككام 4وء
يرية خلصكت بموجكب سقرارات تف ةستالمحكمة الدستورية  كما أصدرت .بعدم دستورية قانون البلديات شكال

و قكككة باسكككت مار المنكككاجم أي امتيكككاز لككك  عالصكككالحية مكككنح أجلكككس الكككوزراء ال يملككك  م نأ إلكككى األولالقكككرار 
فيما خلصكت ، بموجب القانون على االتفاقية موضو  البحاو المرافق العامة ما لم يتم التصديق المعادن أ

القكرار  امأ ،م4112قانون موازنة م قت لعام  إصدار ن  من صالحية مجلس الوزراءأ إلىفي القرار ال اني 
 القكرار وفكي، لمجلكس النكواب رجاء الدورة رير العاديكةإمن صالحية جاللة المل  ن  أ إلىال الا فقد خل  

عككدم جككواز معاملككة القككانون الم قككت الككذي يككتم رفضكك  مككن قبككل مجلككس األمككة  إلككىالمحكمككة توصككلت الرابكك  
يكة وزارة أو دائكرة أو هيئكة أو أجكاز للمكورفين فكي أفقكد مس االقكرار الخكوامكا ، معاملة مشرو  القانون العادي

نقابة خاصة بهم حتى وان كانوا مورفين تابعيين لنرام الخدمة المدنيكة وباكض  أن ينشئوام سسة حكومية 
ن يكتم ذلك  بموجككب أعلككى  ،ككان لهككم م يكل فكي القطكا  الخككا  خكارن قطكا  الحكومكة أم ال إذاالنركر عمكا 

و محاكمكة أقضت المحكمة بعدم جواز توقيكف  السادسالقرار في و  .تشريعات تصدر لهذت الااية وأتشري  
هككا ضحكامب قككد رسككخت المحكمككة الدسككتوريةتكككون وهكككذا عضككاء مجلككس األمككة خككالل مككدة اجتمككا  المجلككس، أ

تنقيكة  جهكود ينعكس ايجابًا على أن في  مليج  الذي األمر، الرقابة على دستورية القوانينوقراراتها التفسيرية 
الحكق فكي  سكوابق قضكائية تعكززوبكذل  يكتم ترسكيخ  .القوانين من النصو  التي تخالف المبكادل الدسكتورية

. األردنككيحقككوق المككواطن كمككا كفلهككا الدسككتور ب القككوانين التككي تتعلككق وتكفككل الرقابككة علككى، المحاكمككة العادلككة
  ا.المحكمة بعدم دستوريته تقضفي تعديل النصو  القانونية التي  ا األسر وي كد المركز على ضرورة 

  م2112واقع المحاام عام 
دراسكككة التوصكككيات الكككواردة فكككي تقريكككر المرككككز لجنكككة تتكككولى  تشككككيل المجلكككس القضكككائي ،م4112شكككهد عكككام 

 ،م4114ة الهاشككككمية لعككككام األردنيككككفككككي المملكككككة  اإلنسككككان حقككككوق أوضككككا حككككول  اإلنسككككان الككككوطني لحقككككوق
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هكذا التقريكر لكم  إعكدادتاريخ  لااية  و إال أن .التنفيذية المقترحة لتنفيذها اتجراءاإلوبيان ، بالقضاء المتعلقةو 
 تقريرها.ولم يتم نشر  ،هذت اللجنة إليهاالمركز النتائج التي خلصت  يتلق
رواتكككبهم  بزيكككادة للمطالبكككة، لمكككورفي وزارة العكككدل العكككاملين فكككي المحكككاكم ااعتصكككام ،م4112شكككهد عكككام كمكككا 

ذلكككك   وقككككد نككككتج عككككن ا.ة التككككي يعككككانون منهككككاإلداريككككوحككككل بعككككض المشككككاكل  ،هم المعيشككككيةأوضككككاعتحسككككين و 
ممكا ، لقضكايا فكي المحكاكم التكي شكملها االعتصكاملجرائية والمتابعات ة واإلاإلداريعمال األتعطل  االعتصام

 الككذي شكككل األمككر، القضككاياهككذت  وبالتككالي تككاخير سككرعة البككت فككي ،بهككاتضجيككل النرككر  إلككىاضككطر القضككاة 
 .المتقاضين التقاضي وبمصالح مساسا بحق

المسكككككاند للقضكككككاء وتعكككككديل  اإلدارية للككككككادر اإلداريكككككالماليكككككة و  وضكككككا ضكككككرورة معالجكككككة األ ي ككككككد المرككككككزو 
 ن يتضكمنأوضكرورة ، للعاملين في هذا الجهكاز المعيشية واالقتصادية الرروفلتحسين  زمةالتشريعات الا

 اإلداريوأن يككككون االشككككراف علكككى الكككككادر ، اإلداريالسكككلطة القضككككائية االسكككتقالل المككككالي و قككككانون  مشكككرو 
  لمجلس القضائي.ا من مس ولية المساند

 .االقتصكادية واالجتماعيكة للقضكاة وضكا ضرورة االهتمكام باألوفي ذات السياق ي كد المركز الوطني على 
يكتم  لكملككن و أعلكى،  أخكرك إلكىالترفي  مكن درجكة  ،م4112في عام  ( قاض411ء ما يزيد علىإذ استحق 

أفكاد  لقضكاةامكن مكن مجموعكة  شككوك تلقكى المرككز الكوطنيكمكا ، 1المخصصات الماليكةلعدم توفر  ترفيعهم
دون ممككن اسككتحقت مواعيككد تككرفيعهم  وعككدم ترفيكك  الككبعض اآلخككرمككنهم تككم تاييككر مواقكك  عككدد مقككدموها بضنكك  

 .موضوعية أسباب إلىاالستناد 
طول أمكد ك، الحق في محاكمة عادلةشكوك تتعلق بانتها   (96ءتلقى المركز الوطني  ،م4112عام  وفي

. وقكد القضكائية اتجكراءاإلوالترلم من بعض ، وطول أمد التقاضي، ورفض طلبات إخالء السبيل، التوقيف
رككالقو ، ةينتيجككة مرضكك إلككىالوصككول عككد منهككا ب شكككوك (19ء إرككالق امكككن تقكك  خككارن هككا كون شكككاوك( 6ء ا 

قيكد شككوك ( 44ءمكا مكا تكزال نيب، نتهكا العدم  بوت وجود شكوك ( 11ء إرالقفيما تم ، اختصا  المركز
مكك  السككنوات السككابقة نجككد أن المركككز هككذا العككام عككدد الشكككاوك الككواردة للمركككز  مقارنككةً المتابعككة والتحقككق. وب
 ارتفككا  أي بنسككبة ،م4114عككام  ( شكككوك29ءفككي حككين اسككتقبل ( شكككوك96ء ،م4112اسككتقبل خككالل عككام 

 .%64 بلات
( طلبكات مسكاعدة تمحكورت حكول 11ء ،م4112عكام فكي أما بالنسبة لطلبات المساعدة فقد اسكتقبل المرككز 

كونهكا تقك   واحكدة حكالتين إركالقتكم  ، إذنونية وطلبات العفو العكام والخكا تقديم المساعدة القا إلىالحاجة 
                                                 

 حسب ما روات بعض القضاة لفريق المركز الوطني لحقوق اإلنسان. 1
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عكدد  مقارنةً وب .( منها قيد المتابعة2ءوما تزال  .فيها  بوت انتها  لعدم األخركو ، خارن اختصا  المركز
( 11ء ،م4112عكككام  فكككيطلبكككات المسكككاعدة الكككواردة للمرككككز مككك  السكككنوات السكككابقة نجكككد أن المرككككز اسكككتقبل 

 .%191بلات ارتفا   أي بنسبةمساعدة  ات( طلب4ء ،م4114طلبات مساعدة وعام 

 دوائر التنفيذ 
سككاري المفعككول بككالررم مككن المطالبككات العديككدة والمتكككررة  ،م4117 لسككنة (49ءال يككزال قككانون التنفيككذ رقككم 

باتكت تشككل عبئكًا علكى كاهكل  التكيتطوير أسالبيب ووسائل عمل دوائر التنفيذ لهذا القانون و  أحكامبتعديل 
نقكك  جانككب  إلككى، المحككاكم فككي قاعككاتالمككدد الزمنيككة واالختناقككات واإلزدحامككات طككول المككواطن مككن حيككا: 

 . المساندة ة والفنيةاإلدارير دالكوا
المكواد فكي العديكد مكن وجكود  .1التاليكة:  سكبابتنفيكذ لاوفي هذا السياق يرك المركز ضرورة تعديل قانون ال

المكتسككبة للدرجككة  حكككاموتعيككد فككتح بككاب الطعككن فككي موضككو  األ، ر الفصككل فككي القضككاياالتككي تكك خّ  القككانون
 (41ءوتحديكدًا المكادة ، الطعكونالمرتبطكة بتلك   اتجكراءاإلزيكادة بمكد التقاضكي يطيكل أالذي  األمر، القطعية

 مككن محكمككة االسككتئناف للمككرة ال انيككة. تييككدضجككازت الطعككن فككي القككرار الككذي سككبق تأتككي مككن قككانون التنفيككذ ال
واجكككاز مكككدني  التزامالتككي تجيكككز حكككبس المكككدين بسكككبب عككدم وفائككك  بككك (46ء إلكككى (44ءتعككديل المكككواد مكككن ..4

وككذل  حكبس المحككوم عليك  ، امتن  عكن تسكديد المهكر المحككوم بك  لزوجتك  إذالقاضي التنفيذ حبس المدين 
توسككك  إذ ، الممتنككك  عكككن تسكككليم الصكككاير أو تنفيكككذ حككككم المشكككاهدة أو حكككبس الكفيكككل لضكككمان عكككودة الصكككاير

رلككب النصككو  علككى حسككاب العقوبككات والتككدابير االحترازيككة أر  مككن اسككتخدام صككالحية الحككبس فككي المّشكك
. نقككك  الككككادر 2اخكككر.  إجكككراءي أو فكككرض اي ركككمكككة والمنككك  مكككن السكككفر والحجكككز التحفم كككل الارا األخكككرك
ن دائرة تنفيذ عمكان تتعامكل مك  أ إلى األرقامتشير  إذعدد قضاة التنفيذ قلة والمخصصات المالية و  اإلداري

تتككوز  علككى سككتمائة قضككية تنفيذيككة يككتم اسككتئنافها شككهريًا  نحككوو طلككب تنفيككذ شككهريًا  (1.411ء مككا يزيككد علككى
 شككديداً  خلككق ازدحامككاً  ممككا ،فككرداً ضككمن كككادر مككن المككورفين والمحضككرين ال يتجككاوز السككتين و خمسككة قضككاة 

 .مستمرًا على دوائر التنفيذو يوميًا 

 المحاام الخاصة 
تكم بموجبك  حصكر  أمن الدولكةمشرو  قانون معدل لقانون محكمة  احالةب ،م4112في عام  قامت الحكومة

هككي جككرائم الخيانككة والتجسككس واالرهككاب وجككرائم المخككدرات  بخمككس جككرائمالجككرائم التككي تنرككر فيهككا المحكمككة 
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( مكن 111المكادة ء أحككامالقكانون المعكدل الكذي جكاء منسكجما مك   أهميكةوعلى الكررم مكن  .1وتزييف العملة
الحكد  إلكى ن هكذت التعكديالت لكم تكرقَ المرككز ي ككد أ إال أن، هكذا القكانون بتعكديل ةالمطالبك مك متفقكًا الدستور 
 التكي تتنكافى مك  معكايير حقكوق حككامما يزال قانون محكمة أمن الدول  يتضمن العديد مكن األ إذ .المطلوب
 تكدخال ما يعنكي، المحكمةاإلبقاء على صالحية رئيس الوزراء بتشكيل هذت  .1: حكاموأهم هذت األ اإلنسان

نشكاء إأن يكن  علكى بالمشكر  جكدر األكان و ، السلطة القضائيةعمال في أ السلطة التنفيذية من رير مبرر
لنركر فكي ا أمكن الدولكةاختصكا  محكمكة  اإلبقكاء علكى .4. مباشكرة بموجكب القكانون هذت المحكمةوتشكيل 

. الخككرون علككى القواعككد العامككة الككواردة فككي قككانون 2 .قبككل سككريان القككانون المعككدل إليهككا أجحيلككتالجككرائم التككي 
ض والمتكدخل والشكري  قواعد االشترا  الجرمي ومسك ولية ككل مكن الفاعكل والمحكرّ  ءأ( :العقوبات بخصو 
المحاكمكات  أصكولقكانون  الضابطة العدلية في مكدة االحتفكار الكواردة فكي صالحيات ءب(في هذت الجرائم. 

( أيام بكدال 7ما يزال القانون يمنح افراد الضابطة العدلية حق االحتفار بالمشتكى عليهم لمدة ء إذ، الجزائية
 أمن الدولكةمحكمة  ضحكامب مدد الطعن ءن(المحاكمات الجزائية.  أصول( ساعة الواردة في قانون 44من ء

  .في القضايا الجنائية
مككن ضككرورة تعككديل المككادة  انون يجككب أن ينطلككقمجككددا علككى أن التعامككل السككليم مكك  هككذا القكك المركككز وي كككد

محكاكم مدنيكة ءالقضكاء  أمكامالمكدنيين محاكمكة بمن الدستور بحيا يتم التضكيد علكى القاعكدة العامكة  (111ء
نككك  مكككن المناسكككب أن يكككتم تعكككديل القكككانون الحكككالي بحيكككا يكككتم ألمرككككز ايكككرك ، ولحكككين اتمكككام ذلككك ، النركككامي(

بمجوب  إليهاتحاكم المدنيين الذين يتم احالتهم ، أمن الدولةلقضاة المدنيين داخل محكمة لتخصي  ررفة 
حالكةوان يككتم تعيكين نيابككة عامكة مدنيككة تتكولى التحقيككق و ، مككن الدسكتور (111ءالمكادة  الجككرائم التكي يرتكبهككا  ا 

 هذت الارفة. إلىالمدنيون 
ة األردنيالسلطات  إلى "أبو قتادة" بِكالملقب ، عمرمحمود ع مان أبو تسليم المدعو  ،م4112كما شهد عام 

ة األردنيالمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين المملكة  يق على اتفاقيةبموجب قانون التصد
نرمككت هككذت  إذ .4م4112لسككنة  (2ءالهاشككمية والمملكككة المتحككدة لبريطانيككا العرمككى وايرلنككدا الشككمالية رقككم 

جكككراءو  أحككككاماالتفاقيككة  باعكككادة  أمكككن الدولكككةوقكككد شكككرعت محكمكككة  .ومعكككايير ضكككمانات المحاكمكككة العادلكككة اتا 
   .ليمحاكمت  بالتهم المنسوبة إ

                                                 
 ،،  م1/6/4114(، تككاريخ 9422ءالجريككدة الرسككمية، العككدد، وتككم نشككرت فككي  م،4114يشككار إلككى أن مجلككس األمككة قككد أقككر هككذا القككانون فككي عككام  1

2271 . 
 .2142 ،م،  1/7/4112(، تاريخ 9442ءالجريدة الرسمية، العدد،  4
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لسككنة  (22ءالعككام رقككم  األمككنأي تعككديل علككى قككانون  ،م4112لككم يطككرأ فككي عككام  ومككن الجككدير بالككذكر أنكك 
 ( لسكككككنة24وقكككككانون قككككوات الكككككدر  رقككككم ء، م1264 لسككككنة (44العامككككة رقكككككم ءوقككككانون المخكككككابرات ، م1269
لفصكككل فكككي القضكككايا ا والمحكككاكم التابعكككة لهكككذت الجهكككاتالنيابكككة العامكككة مكككن  ككككل فيمكككا يتعلكككق بتكككولى ،م4112

م ءحتككى تتككوا ب.ون العقوبككات بخصككو  جككرائم التعككذيمككن قككان (412ءالمككادة  أحكككامبموجككب  إليهككاالمحالككة 
  ا.ات المفروضة بموجبهلتزامواإل م1224لعام  مناهضة التعذيب قيةاتفاهذت القوانين م   أحكام

 إلككىباإللتجككاء  اإلنسككاننشككاء المحككاكم الخاصككة يم ككل خروجككا علككى حككق أن التوسكك  فككي إهككذا ويككرك المركككز 
  . الطبيعي ضي قا

 المحاام الدينية 
 المحاام الشرعية 

ر قكانون و صكدضمانات المحاكمة العادلة في المحاكم الشكرعية تم كل ب فيتحسنًا  ،م4112شهد عام 
المحككككاكم  عككككنالصكككادرت  حكككككامالككككذي يخكككت  بتنفيككككذ األ، 1م4112لسككككنة  (11ءالتنفيكككذ الشككككرعي رقكككم 

. كما اقر مجلكس الكوزراء مشكرو  القكانون المعكدل لقكانون تشككيل المحكاكم الشرعية لدك مضمور التنفيذ
 اإلداريحيا تضمن تقسيم المحكاكم البدائيكة واختصاصكاتها النوعيكة ودليكات وطكرق التنركيم  الشرعية

، المحكاكم الشككرعية أمكاممككا مكن حيكا واقك  التقاضككي أ الصكادرة عنهكا. حككامفيهكا ومكدد الطعكن فككي األ
 إال أن، نرككر بهككا المحككاكم الشككرعيةعلككى الككررم مككن الزيككادة المضككطردة فككي عككدد القضككايا التككي ت فانكك 

 .4تعكككاني مكككن ذات المشكككاكل التكككي بينهكككا المرككككز فكككي تقكككاريرت السكككنوية السكككابقة مكككا تكككزال هكككذت المحكككاكم
الالجئين السورين لها فيمكا  أعدادازدياد االعباء الواقعة على هذت المحاكم بسبب تزايد  إلى ضافةباإل

 الشخصية. األحواليتصل بهم من قضايا تتعلق بقانون 

 القضاء الانسي 
علككى  .الكنسككية المحككاكم أي تطككور ملحككور علككى التشككريعات النارمككة لعمككل ،م4112لككم يشككهد عككام 
مشرو  قانون معكدل لقكانون مجكالس الطوائكف الدينيكة  مسّودة أعدديوان التشري  والرأي  الررم من أن

                                                 
 . 2214، م،  19/2/4112(، تاريخ 9426ءالجريدة الرسمية، العدد،  1
م،  ، 4114لمزيكد مكن المعلومكات حكول المشككاكل التكي تعكاني منهكا المحككاكم الشكرعية أنركر التقريكر السكنوي للمركككز الكوطني لحقكوق اإلنسكان لعككام  4

44. 
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الككككذي تضككككمن تحديككككدًا لشككككروط تككككولي منصككككب  1 ككككككوتعديالت م1222ة كلسنكككك )4(م كر المسككككلمة رقكككككريكككك
لككم يككتم ارسككال مشككرو  هككذا  ريككر أنكك  .لكك  القاضككي فككي المحككاكم الكنسككية وبعككض التعككديالت الشكككلية

 ضكرورةتضكيكد  إلىلمركز الذي يدعو ا األمر، 4سير في مراحل  الدستوريةلالقانون للسلطة التشريعية ل
وكمكا وردت فكي تقكاريرت  المحكاكم الكنسكية أمكامرم التقاضكي اعادة النرر بالتشريعات الوطنية التي تكن

 اككرات اساسككية فككي  إلككىمككن رسككالة تشككير  أك ككرقككد تلقككى المركككز الككوطني وخصوصككا وأن ، 2السككابقة
 القضاء الكنسي.

 التوصيات
أداء بهككدف تعزيككز وحمايككة الحككق فككي محاكمككة عادلككة وفككي سككبيل النهككوض بالنرككام القضككائي وتمكينكك  مككن 

 والتي تمحورت حول: ، السابقة ةريرت السنوياها تقتطة ب  ي كد المركز على توصيات  التي تضمناالمنالمهام 
  قكانون جديكد  اقراربكتنفيذ موض  ال، م4111التعديالت الدستورية لعام  أحكامبوض   ا األسر ضرورة

ة دوليككًا لتعزيككز اسككتقالل السككلطة القضككائية بمككا فككي ذلكك  ر ينطلككق مككن المبككادل المقككر  السككتقالل القضككاء
وتحككدي ها  مراجعككة المعككايير المتعلقككة بشكك ون القضككاةو ، تعزيككز اسككتقاللية وفاعليككة المجلككس القضككائي

بمعككايير الترفيكك  والنقككل والتضديككب وانتهككاء بمعككايير  ابتككداًء مككن التعيككين والتككدريب والتضهيككل مككروراً  وذلكك 
 د.االستيدا  والتقاع

  مراجعكككة التشكككريعات الوطنيكككة التكككي تتعكككارض مككك  ضكككمانات المحاكمكككة العادلكككة وتشككككل اعتكككداء علكككى
لعككام م ككل قككانون منكك  الجككرائم  مككنح صككالحيات قضككائية لجهككات تنفيذيككةب ضككائيةقالسككلطة الاسككتقالل 
لسككنة  (41ء رقككم وقككانون الجمككار  ،م1222لسككنة  (11ءرقككم  وقككانون الجككرائم االقتصككادية، م1294
والتالككب علككى طككول امككد ، المككواطن لحقكك  وصككولتعككديل قككانون التنفيككذ بمككا يضككمن سككهولة و ، م1222

 دارية تحول دون االكترار المستمر على دوائر التنفيذ.إواتخاذ تدابير ، التقاضي
 التكككي تواجكككة المحكككاكم الدينيككك  ءالقضكككاء كافكككة  المعوقكككاتزالكككة إ ضنهاتبنكككي خطكككة وطنيكككة شكككاملة مكككن شككك

 يضمن تحقيق المعايير الدولي  للمحاكمات العادلة.الشرعي والكنسي( بشكل 

                                                 
 .http://www.lob.jo/View_LawContent.aspx?ID=313لالطال  على مسودة القانون أنرر الرابط التالي:  1

م 4/7/4114م قامكت بارسكال مشكرو  القكانون إلكى مجلكس االمكة وتكم اقكرارت مكن مجلكس النكواب بتكاريخ 4114يذكر بان الحكمومكة األردنيكة فكي عكام  4
 م.11/7/4114ومجلس االعيان بتاريخ 

،  ، م4114لحقكوق اإلنسكان لعككام  لمزيكد مكن المعلومكات حكول المشككاكل التكي تعكاني منهكا المحككاكم الشكرعية أنركر التقريكر السكنوي للمركككز الكوطني 2
44.  
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  عكككدم دسكككتوريتها بفكككي تعكككديل النصكككو  القانونيكككة التكككي قضكككت المحكمكككة الدسكككتورية  ا األسكككر ضكككرورة
 القضاء الدستوري.  حكامالحقيقي والفعال أل نفاذلضمان اإل

  وقككرارات المحكمككة الدسككتورية لالطككال  عليهككا واالفككادة مككن  أحكككامضككرورة تبنككي دليككة فاعلككة تتككيح نشككر
 من قبل اوس  قطا  من الجمهور. 1هاأحكام

 .عدم التوس  في أنشاء المحاكم الخاصة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
رمكة، ويكذكر ان  مكة بعكض الجهكات تطالكب بتعكديل قكانون المحكمكة الدسكتورية لمكنح االفكراد حكق الطعكن المباشكر امامهكا بعكدم دسكتورية القكوانين واالن 

 مقابل وجهات نرر أخرك تخشى من ان منح هذا الحق لالفراد سي دي إلى ازدحام أجندة المحكمة.
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 الحق في الجنسية 
عناصكر الشخصكية القانونيكة التكي البكد أن اكدت الموا يق الدولية على الحق في الجنسية بوصكف  أحكد أهكم 

العهكد الكدولي الخكا  بكالحقوق و ، (19ءالعكالمي فكي المكادة  اإلعكالن والتكي نك  عليهكا، يتمت  بها ككل فكرد
 األردني. اما الدستور (42ءفي المادة  اإلنسان المي اق العربي لحقوقو ، (16ءالمادة في  المدنية والسياسية

 عمكاال لهكذا الكن  فقكد صكدر قكانونوا  ، ة تحدد بقانوناألردنيمن  على ان الجنسية  (9ءفقد ن  في المادة 
، واكدت نصكو  هكذا القكانون علكى ان الجنسكية حكق لككل فكرد وال م1294 لسنة (6ء رقم ةاألردني الجنسية

  يجوز حرمان  منها بشكل تعسفي.
 فككككي بككككالحق المتعلقككككة القانونيككككة المنرومككككة علككككى مكككك  رة أي تطككككورات تشككككريعية تطككككرأ لككككم ،م4112 فككككي عككككام

مككن قكانون الجنسككية التككي تعطكي الحكومككة الحككق  (2/2ءبالمككادة  الحكومكة تمسكك  الجنسكية. وعلككى الكررم مككن
مبكادرة نيابيكة  إطكالقهكذا العكام قكد شكهد  إال أن، 1بنائهكاتزوجكة مكن أجنبكي الجنسكية ألة الماألردنيكبعدم منح 

 بنكككاءأل عكككددًا مكككن الحقكككوق المدنيكككة والسياسكككيةيمكككنح قكككانون اقتكككراح بتم لكككت بتقكككديم ، نائبكككاً  عشكككر إحكككدتبناهكككا 
 المعايير الدولية.بالتشريعات الوطنية مواءمة  أهمية مستندين بذل  على، ات المتزوجات من أجانباألردني

 إلككى ضككافةباإل، التككي تمككنح هككذت الفئككة الك يككر مككن الحقككوق المدنيككة كككالتعليم والصككحة والعمككل والتنقككل وريرهككا
 لهم. والواقعيةالحماية القانونية لتوفير ، مجنسية األ هممنح

اتفككاق  إلككى، م4114قككد توصككلت فككي بدايككة عككام المبككادرة النيابيككة للشككراكة مكك  الحكومككة ن وجككدير بالككذكر أ
دون الحقكككوق ، الحقكككوق المدنيكككة، ات المتزوجكككات مكككن أجانكككباألردنيككك أبنكككاءتمكككنح بموجبككك  الحكومكككة ، نهكككائي

ري فكي الكدول العكرف الدسكتو و وتكرد السكلطات بكان الممارسكات  .الرقم الكوطنيو  ةاألردنيالسياسية أو الجنسية 
اطكار جامعكة  لكالب وهنالك  اتفاقيكة عربيكة فكيان منح جنسكية المولكود يككون العالم،  دولمن  العربية وك يراً 

 الدول العربية تمن  ازدوان الجنسية.
 هككاة وأبنائاألردنيككعلككى زون  اإلقامككة اتإجككراءتسككهيل سياسككة  اسككتمرت باتبككا  مككوازي ومككة وبشكككلكلكككن الح

ات وزوجكككات األردنيككككمكككا أن أزوان ، اإلقامكككةدون تقنكككين ذلككك  ضكككمن قكككانون ف زوجتككك  ووالدتككك ، ولككككن بطكككر 

                                                 
ذ تميكز إن هذت التوجك  الحككومي يتنكافى مك  التفسكير السكليم ألحككام قكانون الجنسكية األردنكي أن المركز الوطني قد بين في تقاريرت السابقة أار إلى يش 1

( مكن 2ن المكادة ء( مكن القكانون، وذلك  رركم ا2/2بنكائهم باالسكتناد إلكى المكادة ءأهذت الجهات بين الرجال والنساء األردنيين في الحق بنقل الجنسية إلى 
أن األردنكي يشكمل ككل إلكى ن تفسكير هكذا الكن  وفقكا لقواعكد التفسكير المعروفكة، يشكير أ، و اينمكا ولكدو أن أوالد األردنكي أردنيكون أذات القانون ت كد على 

 من الذكر واالن ى، وبالتالي فان  يحق ألوالد األم األردنية التمت  بالجنسية األردنية.

 واللجوء اإلقامةالحق في الجنسية و 
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قكككد  ةلعكككائلتي حكككق جنسكككيتية حملككة إال أن .اإلقامكككةهككذت السياسكككة مكككن ررامكككات  علكككى بنكككاءً ين يعفكككون األردنيكك
 أو أذونكككات ؛قيكككود أيكككةاجنبكككي  مكككنالمتزوجكككة  ةاألردنيككك أبنكككاء إعفكككاء، هكككا فكككي بدايكككة العكككامإطالقاقترحكككت بعكككد 

 قيكككادة رخككك  واسكككتخران التملككك ، العمكككل، الصكككحية الرعايكككة، بكككالتعليم المتعلقكككة حقكككوقهم لممارسكككة اريحتصككك
 قكانون مكن األردنكيريكر  وزوجهكا ةاألردني أبناء إعفاء باإلضافة إلى، يناألردني معاملة ومعاملتهم السيارات
 .إنسانية سبابأل (ح/42ء المادة حكامأل سنداً  األجانب وش ون اإلقامة
السابق  على قرارت د مجلس الوزراءيكتض ،م4112يجابية لتعزيز هذا الحق في عام الممارسات اإل أبرزومن 

 سكحبها فيكتم بموافقكة مكن مجلكس الكوزراء مكاأ، الوطنيكة بموافقكة رئكيس الكوزراء األرقامبضن تكون عملية إعادة 
عككادة تشكككيل اللجنككة الوزاريككو ، فقككط  الوطنيككة برئاسككة وزيككر الداخليككة األرقككامة الدائمككة لدراسككة طلبككات اعككادة ا 

ووزيكككر الدولكككة لشككك ون ، ووزيكككر التربيكككة والتعلكككيم، مكككن وزيكككر التعلكككيم العكككالي والبحكككا العلمكككي ككككل   وعضكككوية
 األمكر، ووزيكر االوقكاف والشك ون والمقدسكات االسكالمية، ووزيكر العكدل، االجتماعيكةووزيرة التنمية ، االعالم

 الذي يعتبرت المركز تقدما ايجابيا لحل المشكلة التي استمرت لسنوات.
، الوطنيككة األرقككامتتعلككق بسككحب  ،م4112 فككي عككام يككة شكككوك للمركككز الككوطنيوعلككى الككررم مككن عككدم ورود أ

عادتها استنادا   إال أن، م1222 لعام الاربية الضكفة م  والقانوني اإلداري االرتباط فك  راركق تعليمات إلىوا 
نيكككة لكككم تكككتم الوط األرقكككامابقة بخصكككو  سكككحب الكككواردة للمرككككز فكككي السكككنوات السككك هنكككا  عكككدد مكككن الشككككاوك
 معالجتها بشكل حاسم.

 العديد من المقيمين فكي تجمعكات أوضا وقف عمل اللجنة المشكلة لدراسة ت ،م4112عام  كما استمر في
والاربيكة الكذين يشككون مكن عكدم  الشكرقية الباديكة لكواءي مكن األخكرك القكرك الرويشد وبعض بلدة في سكانية

 إيجككادعكدم  اسكتمرارالككذي يعنكي  األمكرء .ةاألردنيكحيكازتهم ألي و كائق تمككنهم مكن الحصككول علكى الجنسكية 
ويجكدد المرككز مطالبتك  للحكومكة بضكرورة سكرعة االنتهكاء مكن هكذا الملكف لمكا لك   الحياتيكة. حلول لمشكاكلهم

بشككل ينسكجم مك  التشكريعات  اإلنسكان مكن حقكوق ساسكياً أ االشكخا  ويمكس حقكاً ه الء في حياة  أهميةمن 
 .(اإلنسان الوطنية والمعايير الدولية لحقوق

 اإلقامةو  التنقل في الحق  
لسككنة  األجانككبوشكك ون  اإلقامككةمعككدل لقككانون القككانون المشككرو  لمجلككس الككوزراء  إقككرار ،م4112شككهد عككام 

العقوبات بحق األجنبي الذي يدخل المملككة بطريقكة ما جاء في مشرو  القانون تالير  أبرزومن  ،م4112
الكرقم جميكك  الشك ون المتعلقككة  إصككدارعلكى أن تحككدد جهكة ، لككل أجنبككي خككا رقكم  وتحديككد، ريكر مشكروعة
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أي معاملكككة  إجكككراءوحركككر ، المكككدد لصكككرف الكككرقم بمقتضكككى تعليمكككات يصكككدرها وزيكككر الداخليكككة وتحديكككد  .بككك
المشرو   مسّودةأعفت كما  ب  الرقم الشخصي الخا  أبرز إذاإال ، إليهاالمشار  ةتهاء المدبعد أنلاجنبي 

ات مكككن ذوي األردنيككك أبنكككاء، ة األجنبكككياألردنيكككزون ، األجنبيكككة األردنكككيزوجكككة  :الفئكككات االتيكككة مكككن الارامكككات
فكي المملككة بقصكد الدراسكة والمسكجلين رسكميًا فكي  وجكودينالم األجانكبالطلبكة العكرب و ، الجنسيات األجنبيكة
ن المعتكرف بهكم مكن قبكل المفوضكية السكامية لشك ون الالجئكين لاايكات ئكو الالج، ةاألردنيالجامعات والمعاهد 

المنسكب بابعكادهم لمخكالفتهم التشكريعات  األجانكب، بلكد  الكاتسهيل عودتهم الطوعية أو إعادة التوطين في 
ن ضعلمكككا بككك .علكككى دفككك  هكككذت الارامكككات تبكككين أنهكككم ريكككر قكككادرين إذ ضمن الدولكككةتتعلكككق بككك سكككبابة أو ألاألردنيككك

للسكير  األمكةمجلكس  إلكىمشكرو  تعكديل هكذا القكانون  احالةهذا التقرير لم تقم ب إعدادتاريخ الحكومة ولااية 
 ها.قرار بالقنوات الدستورية إل

كإتعليمات  وزارة الداخلية إصدار ،م4112كما شهد عام   اإلقامكةدد عفاء عامالت المنازل اللواتي تجاوزن مج
صككدرت بحقهككن أوامككر قككد شككرط أال تكككون  ،بهككدف تسككهيل تككرحيلهن، المسكموحة مككن الرسككوم المترتبككة علككيهن

  .هنأوضاعلتصويب  اإلقامة على الذي شج  ك ير من العامالت المخالفات لقانون األمر، قضائية
فكي  المدنيكة والجكوازات األحكوالدائكرة  ين المقيمين فكي الخكارن بكدأتاألردنيوبهدف تسهيل حركة المواطنيين 

بعكد ، يصكعب تزويرهكا، تحمكل مواصكفات أمنيكة وفنيكة، بطاقات أحكوال مدنيكة جديكدة اصدارب ،م4112عام 
 .أسوة برخصة القيادة وجواز السفر .اسم حامل الهوية باللاة اإلنجليزية للبطاقة الجديدة إضافةتمت  أن

بموجبككك   مكككنحذ إ، قكككانون المعكككدل لقككانون جكككوازات السكككفرمشكككرو  ال مجلكككس الككوزراءقكككر أ ،م4112وفككي عكككام 
لمكدة  نسكانيةجوازات سكفر عاديكة لحكاالت إ إصدارصالحية على تنسيب وزير الداخلية  بناءً مجلس الوزراء 

الداخليكة اسكترداد هكذا نك  يحكق لكوزير أعلكى ، قابلكة للتجديكد سنة واحدة وال تتجاوز خمس سنوات ال تقل عن
و خاصككة أنسككانية إالمدنيككة والجككوازات فككي حككاالت  األحككوالمككنح مككدير عككام دائككرة  كمككا .ي وقككتأالجككواز فككي 
ي أ سكتردادت فكياجوازات سفر عادية لمدة ال تزيد على سكنة واحكدة قابلكة للتجديكد وللمكدير  إصدارصالحية 

 .1ةاألردنيجواز في هاتين الحالتين الجنسية اليكتسب حامل  أالعلى ، وقت
 اإلقامكككةالمرككككز الكككوطني والمتعلقكككة بكككالحق فكككي  إلكككىض عكككدد الشككككاوك الكككواردة اانخفككك ،م4112 عكككام وشكككهد

وبتحليكل هكذت الشككاوك  ،م4114تلقاهكا المرككز فكي عكام  ( شككوك41ء بِكك مقارنكةً ، ( شككوك42ء إلكىوالتنقل 
ة خاصككًة األردنيككالزوجككة  أبنككاءو المككرور ألزوان و االعتككذار عككن مككنح إذن الككدخول أ ءأ(: كككككبِكتتعلككق  أنهككانجككد 

ة. األردنيكككككككككونهم ال يحملككككون الجنسككككية ، ية الصككككعبةاإلنسككككان وضككككا ولئكككك  القككككادمين مككككن سككككوريا نتيجككككة األأ
                                                 

 م.4114قد اقر هذا القانون في عام مة ن مجلس األأيذكر  1
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 مما م،1262لسنة  (4ءالسفر رقم  جوازات لقانون خالفا األجانب سفر جوازاترباب العمل باحتفار أز ءب(
 (44ء رقكم األجانكبو  اإلقامة قانون حكامأل وفقا األجانب بعادإ في االستمرار ءن( التنقل. في حريتهم يعيق
 العهكد مكن( 12ء المكادة فكي المنصو  عليهكا الضمانات الفرصة الستفادة من منحهم دون م،1272 لسنة

 والسياسة. المدنية بالحقوق الخا  الدولي

 الحق في اللجوء  
  الالجئون السوريون 

بلكككغ عكككدد  المملككككة. إذ إلكككىكبيكككرة مكككن الالجئكككين السكككوريين  أعكككدادتكككدفق  ،م4112اسكككتمر فكككي عكككام 
وفقكا الحصكائيات دائكرة شك ون مخيمكات الالجئكين السكوريين  ،م21/14/4112الالجئين حتى تكاريخ 

 إلككى( الجككس سككوري 491.111وصككول ء إلككى 1الدراسككات إحككدكفيمككا تشككير  ا.( الجئكك1.221.144ء
ن عككدد الالجئككين كمككا بينككت الدراسككة أ، ( الجككس شككهرياً 46.111بمعككدل ء ،م4112فككي عككام  األردن

 إلكىالصكادرة عكن وزارة الداخليكة  األرقكامفيمكا تشكير ، (962.111المسجلين لكدك المفوضكية قكد بلكغ ء
ة األردنيككالحكومككة  الالجئككين فقككد اسككتمرت أعككدادمككن ذلكك . وعلككى الككررم مككن ارتفككا   أكبككران العككدد 

 استقبالهم وتوفير الحماية والرعاية والمضوك لهم. بم  ه الء الالجئين  بالتعامل االيجابي
بمراقبة مدك تمتك  الالجئكين السكوريين  ،م4114عام  في وقد استمر فريق الرصد الذي شكلة المركز
 وقد تمكن الفريق من رصد التطورات التالية: ، بالحقوق المقررة لهم وفق المعايير الدولية

 وتحسكين ة للتعامل مك  الالجئكين السكوريناألردنيالحكومة  اتخذتهاالتي  اتجراءاإلالتوس  في  . أ
 الخطوات التالية: اتخاذبوذل   تي ،المعيشة والحيا همروفر
أحكككد كبكككار  لشككك ون مخيمكككات الالجئكككين السكككوريين برئاسكككة إدارة اسكككتحدا مجلكككس الكككوزراء .1

ة اإلداريكيكة و األمنمور   بوزير الداخلي  فيما يتعلق بكاألومرتبط، العام األمنضباط مديرية 
وبكككوزارة التخطكككيط فيمكككا يتعلكككق بالمسكككاعدات والعالقكككات مككك  المنرمكككات ، مكككور الداخليكككةواأل

 والجهات الدولية. 
بتككككككاريخ  فككككككي محافرككككككة المفككككككرق االمككككككاراتي ءمريجككككككب الفهككككككود( األردنككككككيافتتككككككاح المخككككككيم  .4

 ( الجئا.2.264ء التقرير إعدادوقد استقبل حتى تاريخ  ،م12/14/4112

                                                 
 بو رزال  المعرفي.أدراسة أعدها منتدك تطوير السياسات االقتصادية في ملتقى طالل  1
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المتزايكدت  عكدادالسكتيعاب األ في محافركة المفكرق ةتجهيز مخيم في منطقة مخيزن الاربيه .2
 من الالجئين السوريين.

 .الف الجس (141ء بسعة تقديرية تبلغ، زرقاأل في منطقة ز مخيميجهت .4
ن بكك  وقككد بلككغ عككدد المقيمككي، فككي اسككتقبال الالجئككين السككورين فككي مخككيم الزعتككري االسككتمرار .9

 .ة( الجئا والجئ117.711ء ،م21/14/4112حتى تاريخ 
حكال  لمخكيم مخيكزن الاربيكة أخكرك ةحداا فكي مخكيم الزعتكري وتجهيكز مفكرز افتتاح مفرزة أ .6

  .افتتاح
 ةاألردنيككككك الحكوميكككككة المكككككدارس فكككككي السكككككوريين الطلبكككككة وزارة التربيكككككة والتعلكككككيم بقبكككككول اسكككككتمرار . ب

. كمككا سككهلت افتتككاح المككدارس فككي مخككيم الزعتككري بككدعم يناألردنيككومعككاملتهم اسككوة بككالمواطنين 
 نحككو م4112/4114فككي بدايككة العككام الدراسككي نككترم وقككد ا، الككدول العربيككة الشككقيقة مككن بعككض

بكككالفترة ، علكككى مقاعكككدهم الدراسكككية ةألكككف طالكككب وطالبكككة سكككوريعشكككر  أحكككد( مائكك  و 111.911ء
 ا.وضمن المدارس الموجودة في المخيمات المخصصة لالجئين السوريين وخارجه، المسائية

الالجئين المقيمكين فكي مخكيم الزعتكري الخاصكة بكوبهدف تسهيل وتنريم المعامالت الشخصكية  . ن
وافقكت دائكرة قاضكي  كمكا .مكضذون شكرعي فكي مخكيم الزعتكري تم تعيين وضمان عدم استااللهم

علككى تعيكككين قككاض شكككرعي لهككا فكككي مخككيم الزعتكككري  ،م4112مككن عكككام  فككي شكككهر أبالقضككاة 
 األحككوالدائككرة  قيككام إلككى ضككافةباإل، بككدوام كامككل فيكك  مقيمككالالجئككين السككوريين علككى ان يكككون 

الو كائق المدنيكة  اصكداربمكتب للدائرة في مخيم الزعتكري خكا   باستحدااالمدنية والجوازات 
 .شهادات الوفاة والوالدة الخاصة بالالجئين السوريين وتحديداً 

عكككدد مكككن المشكككاكل والسكككلبيات التكككي يعكككاني منهكككا الالجئكككون  اسكككتمراروبالمقابكككل رصكككد فريكككق المرككككز 
 : أهمهاتواجدهم في المدن المختلفة كان  أماكنالسورين في مخيمات اللجوء و 

خاصكة بعكد دهكم  ،القاسكية روف الجويكةمقيمين في مخكيم الزعتكري نتيجكة الركمعاناة ال استمرار ( أء
ناهي  عن المشكاكل الصكحية والبيئكة ، خالل فصل الشتاء وتلفهاميات االمطار لعدد من الخيم 

 المخيم. المقيمون في التي يعاني منها
حككداا الشككاب مككن قبككل الالجئككين السككوريين احتجاجككا علككى نقكك  تكككرار وقككو  االعتصككامات وأ ( بء

عمكككال الشكككاب أ وتككككرار، بالدهككم إلكككىعكككادة طككالبي العكككودة الطوعيكككة وبكككطء عمليكككة إ، الخككدمات
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وتخكريبهم لكبعض مرافكق ومنشكآت مكن قبكل الالجئكين  العام والدر  األمنعتداء على رجال اإلو 
 .المخيم

شكوك الالجئين السكوريين المقيمكين خكارن المخيمكات مكن عكدم االنتركام بكدف  المسكاعدات مكن  ( نء
قكككدرتهم علكككى مواجهكككة الحكككد علككى  أ كككرالكككذي  األمكككرقبككل المفوضكككية السكككامية لشككك ون الالجئككين 

 .دنى من متطلبات العيش الكريماأل
بطريقككك  نراميككك  بسكككياراتهم الخاصكككة مكككن  األردن إلكككىشككككوك الالجئكككين السكككوريين الكككذين دخلكككوا  ( دء

 إلكىعادتهكا والقاضي بضكرورة إ، المتعلقة بترخي  هذت المركبات اتجراءاإلقرارات الحكومة و 
 .ه الء الالجئين على حياة كل خطراً الذي قد يش األمرسوريا 
عكككالم أنبكككاء مفادهكككا لجكككوء العديكككد مكككن الالجئكككين اإل م، تناقلكككت العديكككد مكككن وسكككائل4112وفكككي عكككام 

تككزويج الفتيككات ممككن هككن دون السككن القككانوني، وخككارن  إلككىالسككورين مككن داخككل المخيمككات وخارجهككا 
 األمككر تعككرض بعككض القاصككرات لحككاالت االسككتاالل والتحككرش الجنسككي إلككى إضككافةنطككاق القككانون، 

ككضككرورة إ إلككى اإلنسككانالككذي يككدعو المركككز الككوطني لحقككوق  االهتمككام مككن قبككل  لّ يككالء هككذت المسككضلة جج
الجهات المعنية، لوقف م ل هذت الممارسات التي تشكل انتهاكا صريحا لحقوق هذت الفتيكات، وايقكا  

 اشد العقوبات بمرتكبي هذت الجرائم.

  الالجئون العراقيون 
المفوضية العليا لشك ون  أنإال الالجئين العراقيين خالل السنوات الماضية  أعدادحسار نالررم من اب

بسكبب  األردنالالجئكين العكراقيين فكي  أعدادرتفا  ةا عن ،م4112حزيران علنت في شهر أ الالجئين
 أوضككككا  يككككذكر علككككى تاييككككر يأ ،م4112 . ولككككم يشككككهد عككككامةالتفجيككككرات وحككككوادا القتككككلعككككدد  زيككككادة

التكككي تسكككتقبلها  التكككوطين طلبكككات ذ اسكككتمر انخفكككاض عكككددإ، األردنالمقيمكككين فكككي  العكككراقيين الالجئكككين
 الموافقككات الفعليككة علككىا  عككدد ارتفكك وبالمقابككل مككن ذلكك  سككجل، لشكك ون لالجئككين السككامية المفوضككية

  .(2ء رقم التوطين من قبل المفوضية كما هو مبين في الجدول
 
 
 
 

 العراقيين لالجئين التوطين المقدمة لطلبات يبين مقارنه (2) رقم جدول
 م2112 م2112 م2111 م2111 العام

 1.511 1.661 2.291 5.157 طلبات التوطين
 616 199 995 2.251 الموافقة الفعلية
 %41 %11.9 %21.1 %66.2 النسبة المئوية
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  الالجئون الفلسطينيون 
واقك   إال أن، على الررم من الجهود الحكومية المبذولة لتحسين واق  مخيمات الالجئكين الفلسكطينيين

 أبنككاءجملككة مككن االنتهاكككات التككي يعككاني منهككا  اسككتمرار إلككىيشككير  ،م4112هككذت المخيمككات فككي عككام 
علنت وكالة كما أ، هم المادية والمعيشيةأوضاعهذت المخيمات من حيا ضعف البنى التحتية وسوء 

 نيتهكككككا تقلكككككي  خكككككدماتها المقدمكككككة لالجئكككككين مكككككن مكككككرة   أك كككككر( األونكككككرواركككككوا وتشكككككايل الالجئكككككين ء
برنامج القكروض التنمويكة التشكايلية للمعكوزين واالشكراف  لااءكاشفة بذل  عن خطط إل، الفلسطينيين

مبنككى رئاسككة  أمككامممككا دفكك  العديككد مككن المككورفين العككاملين بهككا لالعتصككام ، التربككوي علككى المككدارس
مليكون دينكار ممكا  (2ءبنحكو  األردن( في األونروااحتجاجا على تقلي  خدمات ء، الوكالة في عمان

 ة. األردنيالذي رفضت  الحكومة  األمر، األردنيترتب علي  تقلي  الخدمات التعليمية والصحية في 
ة بالعمككككل علككككى تحسككككين الرككككروف المعيشككككية لالجئككككين األردنيككككويطالككككب المركككككز الككككوطني الحكومككككة 

 إلتككزام أهميككةوبككذات الوقككت ي كككد المركككز علككى ، الفلسككطينيين وفككتح فككر  عمككل لهككم فككي المخيمككات
 اتها حيال الالجئين الفلسطينيين.التزامالدولية بالوفاء ب ةاألسر 

 التوصيات
وعلكى ضكوء المالحركات التكي  والتنقكل واللجكوء فكان المرككز اإلقامكةعلي بالحق بالجنسية و لضمان التمت  الف

السككابقة يعيككد التضكيككد علككى توصككيات  التككي  ًا لمالحراتكك  فككي األعككواماسككتمرار تي والتككي تككض، هككذا العككامرصككدها 
 : أهمهاسبق ل  وان تقدم بها في تقاريرت السابقة و 

 بالخبرة  ورفدها الوطنية األرقامدراسة طلبات إعادة الخاصة بالدائمة عادة تشكيل اللجنة العمل على إ
مكن المكواطنين حكول سكحب ارقكامهم الوطنيكة  المقدمكةللنركر فكي الشككاوك ( محايكدين بخبراءء زمةالا

عادتها  .ةرير قانوني قبطر  ملمن سحبت منه وا 
  عكككدد مكككن االشكككخا   تفعيكككل دور اللجنكككة الخاصكككة المشككككلة لدراسكككة طلبكككات التجنكككيس المقدمكككة مكككن

 لمشكلة ه الء االشخا . حل إيجادبما يضمن سرعة ، البادية الشماليةالمقيمين في 
 األمككةمجلكس  إلكىحالتكك  وا  ، األجانكبوشك ون  اإلقامككةالحكومكة لمشكرو  القككانون المعكدل لقكانون  إقكرار 

فككي التنقككل  اإلنسككان بمككا ينسككجم مكك  المعككايير الدوليككة لحقككوق، تقككرار السككتكمال الخطككوات الدسككتورية إل
وحصر هذت الصالحية  األجانبعاد إب فيالمس ولين التنفيذيين  من صالحية والحد، والسفر اإلقامةو 

 ط.بالسلطة القضائية فق
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  ة وزوجكككة األردنيكككعكككدم إبعكككاد زون ة لوضككك  نركككام يضكككمن ضجلكككالفوريكككة والع اتجكككراءاإلضكككرورة اتخكككاذ
 .ية والمعيشيةاألسر  وضا ضمانًا الستقرار األ، إداري ربقرا األردني

  والنرككر فككي التصككديق علككى ، لمعككايير الدوليككةمواءمككة التشككريعات الوطنيككة ودليككة اللجككوء مكك  اضككرورة
المكمكل  م1267جنيكف لعكام  وبرتوككول، م1291اتفاقية جنيف بشضن المركز القانوني لالجئين لعام 

يجادو  ا.له  .اإلنسان تتالءم والمعايير الدولية لحقوق في المملكةدلية وطنية للجوء  ا 
  ّوتقكككديم الكككدعم الكككالزم لهكككم ، المجتمككك  الكككدولي علكككى القيكككام بمسككك وليات  اتجكككات الالجئكككين السكككورين حكككا

  وتك يف جهود الحماية والمساعدة لهم.
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التي  هميةونررا لهذت األ، االنتخابات النيابية من أهم الوسائل الشرعية للتعبير الحر عن سيادة الشعب عدّ تج 

والعهكككد  اإلنسكككانالعكككالمي لحقكككوق  اإلعكككالنالموا يكككق الدوليكككة وفككي مقكككدمتها تكتسككبها االنتخابكككات فقكككد نصكككت 
علككى حككق المككواطن فككي أن  اإلنسككانلحقككوق  الككدولي الخككا  بككالحقوق المدنيككة والسياسككية والمي ككاق العربككي

 للمواطنين. هذا الحق األردنيكما كفل الدستور ، ينتخب وينجتخب في انتخابات ديمقراطية دورية ونزيهة

 االنتخابات النيابية 
النتخابكككات النيابيكككة لمجلكككس النكككواب السكككاب  ا إجكككراء ،م42/1/4112وتحديكككدا بتكككاريخ  ،م4112شكككهد عكككام 

وقد شكل المركز الوطني فريقًا وطنيًا لمراقبة االنتخابات شار  فيك  مم لكون عكن م سسكات المجتمك   .عشر
لمككا تضككمن  تقريككرت  ضككافةباإل، 1حككول مجرياتهككاصككدر تقريككرا مفصككال وأ، مراقبككاً  (4.491ءالمككدني بلككغ قوامكك  

 ا.من معلومات حوله ،م4114السنوي لعام 
مباشككر   يرضوكككان لهكا تكك، االنتخابكات إجككراءالتكي ترتبككت علكى  األحككدااعديككد مكن ال ،م4112كمكا شككهد عكام 

الككدائرة انتخابككات  نتككائج ،م6/2/4112بتككاريخ محكمككة اسككتئناف عمككان  : أبطككالأهمهككاعلككى هككذا الحككق كككان 
 ذ أكككدتإ، فككي تككاريخ االنتخابككات النيابيككةى األولككتعككد ي سككابقة فكك السادسككة فككي لككواء فقككو  بمحافرككة الكككر 

تم لكت  "وجكود تجكاوزات ومخالفكات قانونيكةو ، العمليكة االنتخابيكة إدارةحكدوا خلكل فكي ةفكي قرارهكا  المحكمكة
وأشكارت المحكمكة ". التي قامكت بتكدقيقها زائدة داخل الصناديق الخمسة أوراقوجود  إلىةقرائن تشير  بوجود
 ألشكخا ووجود بطاقات انتخابيكة ، نتخابالبطاقة اابراز االقترا  دون  ممارسة بعض المواطنين حق إلى

أو ، االنتخابيكة ةاقتكرا  ال تحمكل خكتم الكدائر  أوراقوجكود  باإلضكافة إلكى، سكجل المقتكرعين يرير مسجلين فك
وجككود اخككتالف و ا مسككتخدمة لككم يعككرف مصككيره ريككر أوراقفقككدان  إلككى إضككافة، توقيكك  رئككيس لجنككة االقتككرا 

مكن البيانكات التكي  نالمقتكرعي ةسكجالتةوخلكو دفكاتر ، المستخدمة وراقاأللتواقي  ر ساء اللجان على  راهر
، السكماح للمكراجعين بكدخول ركرف االقتكرا باالقتكرا   بمبدأ سكرية واإلخالل، تربط هذت السجالت بصناديقها

وعطفكًا علكى قكرار المحكمكة أعلنكت الهيئكة المسكتقلة لالنتخكاب  .المخصك  لالقتكرا  المعكزل إلكىبكل وحتكى 
إعكادة العمليكة  اتاجراءوالسكير بك، موعدا إلعادة االنتخابكات فكي الكدائرة االنتخابيكة السادسكة بمحافركة الككر 

                                                 
 ني: و م، على الرابط االلكتر 4112-م4114لمزيد من المعلومات أنرر تقرير المركز الوطني حول مجريات العملية انتخابية لعام  1

www.nchr.org.jo. 

 والترشيح االنتخابالحق في 
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تم  ،م12/4/4112وبتاريخ ، سليمة أنهام  عدم المساس بنتائج مقعد الكوتا على اعتبار ، االنتخابية كافة
  المرشح الوحيد بالتزكية. عن فوز اإلعالن

 ،م4114( لعكام 49تقديم العديد من الطعون بعكدم دسكتورية قكانون االنتخكاب رقكم ء ،م4112كما شهد عام 
محكمكة  إلكى أجحيلكتالطعون ال ال كة التكي  هاأبرز كان من ،  أحكامالذي أجريت االنتخابات النيابية بموجب 

، المحكمكة الدسكتورية إلكىاالنتخاب وطلب إحالت  بعدم دستورية قانون  دف ً  األول جاء في الطعنو  ،التمييز
عككادة ملككف القضككية ا  المحكمككة الدسككتورية و  إلككى تكك حالإعككدم بالتككالي و  ،رفضكك  محكمككة التمييككز قككررت إال أن

الدف  ال اني بعدم صكحة  إحالةفيما قررت محكمة التمييز ، األساسية لمحكمة االستئناف للسير في الدعوك
، المحكمكة الدسكتورية إلكى، نيابة نائب الكدائرة ال انية/محافركة العاصكمة الفكائز بموجكب االنتخابكات التكميليكة

لسكككنة  (49ءعلككى قككانون االنتخككاب رقككم  بنككاءً جككاءت  نهكككاأل ؛أن نيابككة المسككتدعى ضككدت باطلككة إلككىاسككتنادًا 
االنتخابكات التكي جكرت بموجبك  ونتائجهكا  مما يجعل، وقد تضمن نصوصًا جوهرية رير دستورية ،م4114
بعكدم دسكتورية قكانون مكن محكمكة التمييكز  إليهكاالمحال  1الطعنرد  قررت المحكمة الدستورية إال أن، باطلة

 (491ء مقكككدارتوالبكككالغ القكككانون  دفككك  رسكككوم الطعكككن بعكككدم دسكككتورية بعكككدم، تم لكككتشككككلية  سكككباباالنتخكككاب أل

مقكدم الطلكب بضكرورة  إبكال بضن  كان يتوجب علكى المحكمكة  اإلنسانويرك المركز الوطني لحقوق ، 4دينارا
  .دف  رسوم الطعن قبل انقضاء المدة القانونية المحددة للنرر في

بعكدم دسكتورية قكانون االنتخكاب لمخالفتك  مبكدأ المسكاواة بكين ز الطعكن ال الكا المقكدم يكما قبلت محكمة التمي
، الكدين أوين على أسكاس العكرق األردنيهنا  تمييزًا بين  أناعتبر الطعن  إذ، ين وعدم التمييز بينهماألردني

المحكمكة  إلكىمحكمكة التميكز الطعكن وقكد أحالكت ، مكن الدسكتور (6ءوهو رير مشرو  بصراحة ن  المكادة 
 إعككككدادولككككم تصككككدر المحكمككككة الدسككككتورية حكمهككككا بككككالطعن حتككككى تككككاريخ ، م19/1/4114الدسككككتورية بتككككاريخ 

 .2التقرير
 ى بتككككككاريخاألولككككككجككككككرت ، انتخابككككككات فرعيككككككة فككككككي  ككككككالا دوائككككككر فرعيككككككة إجككككككراء ،م4112كمككككككا شككككككهد عككككككام 

تنكافس علكى المقعكد التكميلكي  ، إذفي الدائرة االنتخابية المحليكة ال انيكة بمحافركة العاصكمة ،م41/4/4112
وقكد أعلكن ، صكندوقًا انتخابيكاً  (427ءمرككزًا؛ اشكتملت علكى  (64ءوجرت عملية االقترا  في ، مرشحاً  (17ء

                                                 
 .4726 ،م،  21/11/4112(، تاريخ 9449ءالجريدة الرسمية، العدد،  1
مسكتندًا وكان المحامي إسالم الحرحشي تقدم بطعن فكي ال لكا األول مكن شكهر حزيكران فكي نتكائج االنتخابكات التكميليكة فكي الكدائرة ال انيكة فكي عّمكان،  4

 م.4114( لسنة 49في  إلى عدم دستورية قانون االنتخاب رقم ء
 م، رد الدعوك شكال لعدم وجود عالقة بين اسباب الطعن واسباب تحري  الدعوك.19/9/4114كر ان المحكمة الدستورية قررت بتاريخ يذ 2
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بالمقعكد النيكابي الشكارر فكي  المرشكح عبكد علكي محمكد عليكان المحسكيري فكي االنتخابكات التكميليكةعكن فكوز 
عكككاد قكككررت بعكككد أنو ، الكككدائرة ال انيكككة بالعاصكككمة ن ( صكككندوقا مككك19فكككرز ء ةمحكمكككة اسكككتئناف عّمكككان فكككتح وا 

نتيجككة  المسككتقلة لالنتخككاب صككناديق االنتخابككات التكميليككة فككي دائككرة عمككان ال انيككة وذلكك  فككي مبنككى الهيئككة
 . ةللطعن في نتائج االنتخابات التكميلي

، العاصككككمة/ىاألولكككك :الككككدائرتين المحليتككككين فككككيجككككرت انتخابككككات تكميليككككة فرعيككككة  ،م11/2/4112وبتككككاريخ 
 فصكل، (126ء صكلأ عضكوا مكن (124ء قرر مجلس النواب الساب  عشكر بضرلبيكة بعد أن، الكر /والرابعة

 حكككدأ   النكككار داخكككل حكككرم المجلكككس ءقاعكككة التشكككريفات( علكككىإطالقكككبسكككبب  ى/عمكككاناألولنكككواب الكككدائرة  حكككدأ
الكدائرة لخكوض االنتخابكات الفرعيكة فكي وقكد تنكافس  .ووفكاة نائكب الكدائرة الرابعكة مكن محافركة الككر   .زمالئ

وقد اسكفرت نتكائج االنتخابكات ، مرشحين (9ءالكر  /فيما ترشح للدائرة الرابعة، مرشحاً  (11ء /عمانىاألولة
وفي  .الكر /ومفلح العشيبات عن الدائرة الرابعة، عمان/ىاألولعن فوز النائب هي م ابو خديجة عن الدائرة 

 إال أن، /عمككانىاألولوقككت الحككق تقككدم ناخبككان للطعككن بصككحة نتككائج االنتخابككات النيابيككة التكميليككة للككدائرة 
 ج.قضت بصحة النتائاالستئناف محكمة 

سياسكككية ال األحكككزاببعكككض وطنيكككة و الشخصكككيات وألول مكككرة تقكككدم مجموعكككة مكككن ال ،م4112شكككهد عكككام  كمكككا
أن  إلكىمستندين في طعنهم ، النيابية أمام محكمة العدل العليا طعن في نتائج االنتخاباتللبدعوك قضائية 

مخالفكككة المكككادة  منهكككا سكككبابوقكككد اسكككتندت الئحكككة الكككدعوك لعكككدد مكككن األ .قكككانون االنتخكككاب ةيخكككالف الدسكككتورة
الناخككب فككي  قبتقريرهككا تجزئككة حككللدسككتور  ذات الصككلة بهككا األخككركاالنتخككاب والمككواد  /د( مككن قككانون22ء

يقكيم فكي دائكرة حكدد لهكا القكانون  سكواء أككان هكذا الناخكب، فكي انتخكاب مرشكح واحكد التصويت وبحصر حقك 
 الخاصكتين (4و 1والمكادتين ء (2لمخالفكة المكادة ء. و مقعكد نيكابي مكن أك كرأو حكدد لهكا  مقعكدًا نيابيكًا واحكداً 

فكي توزيك   السككانيةمراعاة معيار الك افكة للدستور لعدم  جدول تقسيم الدوائر االنتخابية وتوزي  المقاعد في ب
مراعكككاة معيكككار واحكككد لتقسكككيم الكككدوائر  وعكككدم، المقاعكككد النيابيكككة علكككى الكككدوائر االنتخابيكككة المحليكككة مكككن جهكككة

مبكدأ  إلكىالمسكتند مكدخال إلهكدار مبكدأ المسكاواة فكي التصكويت  مكا شككل ويشككل، أخكركاالنتخابية من جهكة 
( مكككن 67و 6المنصكككو  عليهمكككا فكككي المكككادتين ء ولمبكككدأ سكككالمة تقسكككيم الكككدوائر االنتخابيكككة االقتكككرا  العكككام

( 71وقككد ردت محكمككة العككدل العليككا هككذت الككدعوك شكككال لعككدم االختصككا  اسككتنادا لككن  المككادة ء .الدسككتور
دعوك خرجت هكذت الكأو  االستئناف التابعة لها الدائرةمحكمة  إلىمن الدستور التي أسندت هذت االختصا  

  من اختصا  محكمة العدل العليا.
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هنكا  اراء متفاوتكة حتكى بكين مكن ينتقكدون النركام االنتخكابي الحكالي الكذي وحول النرام االنتخابي نجد بكان 
ويشكمل هكذا االنتقكاد طريقكة تقسكيم الكدوائر االنتخابيكة الكذي  .ينعتوت بنرام الصوت الواحكد مجكازًا علكى األقكل

وينطلكق م كل هكذا االنتقكاد  ،يجعل من دوائر مناطق البادية ال الا ءالشمال والوسط والجنوب( دوائكر مالقكة
 ،( التي تمن  التمييز وعكدم المسكاواة6/1من وجهة نرر ه الء بضن النرام المذكور يخالف الدستور ءالمادة 

منطقككة  إلككىقككانون االنتخككاب الككذي ال يشككترط االنتمككاء  حكككامأل –أي هككذا النرككام  –مخالفتكك   إلككى ةضككافباإل
ويدعم هذا الرأي حجيت  بضن المحكمكة الدسكتورية لكو بسكطت رقابتهكا  .جارافية معينة للترشح لمجلس النواب

بطككالن النتككائج  عنككدها مككا يعنككيعلككى دسككتورية نصككو  هككذا النرككام قككد تجككد أرضككية للحكككم بعككدم دسككتوريت  
  .المترتبة علي 

كما ي كد اصحاب هذا الموقف ان الن  على دوائكر البكدو االنتخابيكة يتعكارض مك  مبكدأ أن تقسكيم الكدوائر 
يككة كمككا هككي الحككال بالنسككبة فككي الككبالد يجككب أن يعتمككد المبككدأ الجارافككي و ةاإلقليمككية ولككيس الفئككة االجتماع

، م كككدين أن دسككتور المملكككة ال يتضككمن أي نكك  يككدل علككى وجككوب وجككود تم يككل لاقليككات؛ خاصككة للباديككة
من الدستور ال تتضكمن أي إشكارة أو احتماليكة لمكا يصكفون  بالترشكح الطكائفي أو الكديني  (/أ67ءوأن المادة 

فكًا بحكق عكدد كبيكر في اعتماد تقسيمات دوائر البدو االنتخابية يشككل إجحا االستمراروأن  ،أو ما شاب  ذل 
صكحاب الحضكور علكى المسكتوك البادية ذوي الحضور على المستوك العام مقابل أ أبناءمن المواطنين من 

 ! المحلي
وبالمقابل يتمس  المدافعون عن النرام الحالي والترتيب الخا  بدوائر البادية بموقفهم على ان هذا النرام 

االجتماعيككة والجارافيككة باالعتبككار وينسككجم مكك  المعككايير العالميككة اخككذ الخصوصككية بالمنطقككة  أبنككاءينصككف 
  .التي تضخذ اإلبعاد الجارافية والديمارافية واالجتماعية في االعتبار عند وض  األنرمة االنتخابية الوطنية

  االنتخابات البلدية 
االنتخابككات البلديككة  إجككراءتككم ، فككي العككامين الماضككيين مككن مككرة ك ككراالنتخابككات البلديككة أل إجككراءبعككد تضجيككل 

 عككددوقككد بلككغ ال .منطقككة تابعككة ألمانككة عمككان الكبككرك (44ءو، بلديككة (111ء شككملت ،م47/2/4112بتككاريخ 
ألكككف ناخكككب  (714وءمليكككون  (2ء فكككي االنتخابكككات البلديكككة المشكككاركة يحكككق لهكككمنكككاخبين الكككذين لل جمكككالياإل

فكاق بكذل  ، ( مرشكحا ومرشكحة4.792بلغ عدد المرشكحين الكلكي لخكوض االنتخابكات البلديكة ء وقد  .وناخب
( 921وء، ( سككيدت472ء مككن بيككنهمم، 4112عككدد الككذين ترشككحوا لخككوض رمككار االنتخابككات النيابيككة لعككام 
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( مرشكككحًا ومرشكككحة للعضكككوية بيكككنهم 4.419وء، ( سكككيدات9مكككن بيكككنهم ء، مرشكككحا ومرشكككحة لرئاسكككة البلديكككة
 .4عديدة سباب( طلبًا للترشح لالنتخابات البلدية أل41. ويذكر ان  تم رفض ء1( سيدة472ء

الحركة اإلسالمية من قبل العديد من القوك والتيارات السياسية من بينها  عزوفاً وقد شهدت هذت االنتخابات 
هكككذت  مشكككاركتها فكككي رهنكككت التكككي(؛ اإلسكككالميالمسكككلمين وحكككزب جبهكككة العمكككل  األخكككوانبجناحيهكككا ءجماعكككة 

حجامكًا كمكا شكهدت أربك  دوائكر انتخابيكة إ، قتصكاديةالوا سياسكيةال اتصكالحاإل مكن بتنفيذ حزمكة النتخاباتا
ودائككرة أم ، مككن قبككل النككاخبين عككن الترشككح لعضككويتها أو تم يلهككا وهككي دائككرة النهضككة بلديككة الشككونة الوسككطى

ودائكرة قصكبة عجلككون بلديكة عجلكون الكبكرك ممكا دفكك  ، ودائكرة عيكرا بلديككة السكلط الكبكرك، العمكد بلديكة الجيكزة
 وزارة البلديات لتعين مم لين عن هذت الدوائر. 

 بلكككغ عكككدد النكككاخبين الكككذين مارسكككوا حقهكككم فكككي االقتكككرا ، وبحسكككب اإلحصكككائيات الصكككادرة عكككن وزارة البلكككديات
سكمح لهكم ( ناخكب 4.297.292مكن أصكل ء، %24.4بنسكبة مئويكة مقكدارها ، ( ناخب وناخبكة762.212ء

للكذين يحكق لهكم  جمكالياإلالعكدد  إلكىوذا مكا تكم احتسكاب عكدد الكذين اقترعكوا ، 2ممارسة حقهم فكي االنتخكاب
 %41قكد بلاكت  واعكاقتر  نجد بان نسكبة الكذينل، ألف ناخب (714وء ماليين (2ءاالنتخاب والبالغ تعدادهم 

 .فقط
 (1.161فيهككا االنتخابككات ء 4بلديككة اسككتكملت (22لككك ء، بلككغ عككدد مقاعككد المجككالسوفككي نهايككة يككوم االقتككرا  

فيمكككا تكككم اسكككتكمال ، مقعكككدا للنسكككاء (2.22ءو، مقعكككدا لعضكككوية الكككذكور (616ءرئيسكككا و (22ء منهكككا، مقعكككدا
بلاكت حصكة النسكاء وقكد ، لتعيينبكاحكد أد كمم لين لمناطق لم يترشح عنها مقاع (9ءو، مقعدا للنساء (14ء

مقعكدا مكن اصكل  (249ءفي مقاعد المجالس البلدية المخصصكة للعضكوية فكي جميك  بلكديات المملككة نحكو 
مقعككككدًا  (91ءالكوتككككا وبمقعككككدا حصككككلت عليكككك  النسككككاء  (424ءمنهككككا ، لاعضككككاءمقعككككدا خصصككككت  (261ء

                                                 
( طلكككب انسكككحاب مكككن الترشكككح 141( طلبكككا، منهكككا ء424ومككك  انتهكككاء مكككدة اسكككتقبال طلبكككات االنسكككحاب للمرشكككحين بلكككغ عكككدد الطلبكككات التكككي قكككدمت ء 1

 .( لسيدة1( طلب انسحاب من الترشح لرئاسة البلدية من ضمنها طلب ء114طلبات للسيدات، وء (11للعضوية من ضمنها ء
( طلبكين ككون مقكدميها يقكل عمكرهم عكن العمكر المسكموح بك  للترشكح 4( طلكب موزعكة علكى النحكو التكالي: ء41بلغ عدد طلبات الترشح التي رفضت ء 4

سككماء لمقككدميها فككي جككداول النككاخبين، أ( طلككب لعككدم وجككود 21تقالت  خككالل المككدة القانونيككة، وء( كككون المتقككدم بكك  مورككف لككم يقككدم اسكك1قانونككًا، وطلككب ء
   .جادة مقدميها للقراءة والكتابة، وطلب واحد لعدم استكمال الشروطإ( طلبات لعدم 7وء
الي للنككاخبين بنسككبة مئويككة مقككدارها ( الككف ناخككب وناخبككة مككن العككدد اإلجمكك491مليككون وء نحككويكذكر ان الحكومككة كانككت قككد اعلنككت عككن عككدم مشككاركة  2

 ( ألف مورف مشرف على االنتخابات.41ء% وهم منتسبو القوات المسلحة واألجهزة األمنية والماتربين و29
بككن  ( بلديككة فككي جميكك  منككاطق المملكككة، وألاككت بنهايككة يككوم االنتخككاب مجريككات االقتككرا  فككي بلديككة عبككداهلل22اسككتكملت انتخككاب ء ة البلككدياتكانككت وزار  4

 رواحة في محافرة الكر  إلشكاالت أ رت على سير العملية االنتخابية.
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، باسكت ناء مقاعكد الرئاسكة للمقاعكد مكن المجمكو  العكام %29.2بنسكبة  نيالتعيبمقعد  (14ءبالتنافس الحر و
 .إليهاالتي لم تتمكن أي سيدة من الوصول 

قككد شكككل فريقككًا مككن المتطككوعين لمراقبككة االنتخابككات البلديككة التككي تككم  اإلنسككانوكككان المركككز الككوطني لحقككوق 
حيا سجل الفريق جملة من المالحرات على سير العملية االنتخابية من ، م47/2/4114ها بتاريخ جرا  إ

مككن رككرف  عككدم جاهزيككة معرككم مراكككز االقتككرا  السككتقبال المعككوقين وكبككار السككن؛ إذ أن قسككماً  ءأ( :هككاأبرز 
االقتكككرا  يقككك  فكككي الطكككابق ال كككاني مكككن المراككككز مككك  عكككدم وجكككود تعليمكككات واضكككحة للتعامكككل مككك  كبكككار السكككن 

عكدم  ن(. ءعدم تكوفير الخصوصكية المطلوبكة للناخكب فكي معكزل التصكويت ءب( .ذوي اإلعاقةواألشخا  
وجكود بعكض األشكخا  ريكر  ءد(لسهولة أزالت  بعد عملية االقترا . ، عملية االقترا بفعالية الحبر الخا  

داخكككل  يكككوم االقتكككرا  ركككاهرة الدعايكككة االنتخابيكككة اسكككتمرار ءه(. مراككككز االقتكككرا داخكككل  الوجكككودالمخكككول لهكككم 
العديد مكن الكدوائر  لاصوات في وجود عمليات شراءورود معلومات عن  ءو(. وبالقرب من مراكز االقترا 

عككدم التحقككق مككن شخصككية بعككض السككيدات المنقبككات فككي بعككض مراكككز االقتككرا  ممككا فسككح  ءز(، االنتخابيككة
العديككد مككن الككدوائر االنتخابيككة واالعتككداء علككى  انككدال  أعمككال شككاب فككي ءح( .يةشخصككال النتحككالالمجككال 

كمكا شكهدت شكوار  مدينكة ككل ، محتوياتهكا فكي الشكار في بلدية م تك  ولكواء فقكو  وبع كرت  صناديق االقترا 
رالقو ، شاب أعمالمن م ت  والمزار اندال   طالقللطرق واشعال لإلطارات و  ا  قرر  حياعيارات نارية.  ا 

وقف عمليكة فكرز األصكوات وتقكرر تشككيل ، رئيس لجنة االنتخاب في بلدية عبداهلل بن رواحة في لواء فقو 
عبككداهلل بككن رواحكك  فككي لككواء فقككو  وم تككة والمككزار للتحقيككق فككي حككاد تي االعتككداء لجنتككين فككي كككل مككن بلككديتي 

 .التي تمت على مركزي اقترا  في كل من بلدة فقو  وبلدة م تة
لنركر فكي قكانون البلكديات رقكم المحكمكة الدسكتورية ل إلىتقدم مجلس النواب بطلب  ،م4112/ 11/7بتاريخ 

كانكككت هنكككا  شكككبهة دسكككتورية تعتكككري المكككواد ال انيكككة وال ال كككة  إذاوبيكككان مكككا ، وتعديالتككك  م4111لسكككنة  (12ء
ردت المحكمة وقد  .من القانون واألربعينوالخامسة وال امنة والسادسة والعشرين وال ال ة وال ال ين والسادسة 

  .باعتبارت طلبا استشاريا يخرن عن اختصا  المحكمة، الدستورية الطلب المقدم من مجلس النواب شكالً 
بمشكرو  قكانون ، 1مجلكس النكواب إلكىالتقكدم عكن نيتهكا  ،م4112فكي عكام  وزارة الشك ون البلديكةأعلنكت كمكا 

  عكدد البلكديات يقلكتو  دياتبللابالمملكة بحكم محلي ال لسمجال استبدكانت أهم مالمح  ا، جديد للبلديات
البلكدي مكن مم كل  ن المجلكسيتككوّ  أنالمحافركات علكى  زبلديكة علكى مسكتوك مراكك (14ء إلكىفكي المملككة 

                                                 
 م. 49/4/4112صحيفة الرأي  1
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المسكككتقلة  الهيئكككة باشكككراف، القضكككائي علكككى االنتخابكككات اإلشكككرافل اسكككتبداو ، واحكككد عكككن ككككل مجلكككس محلكككي
  البلديات. التي تعاني منها ةاإلداريو  المالية وضا األحل ل والسعي، لالنتخاب

ي ككد مكا جكاء  اإلنسكانالكوطني لحقكوق  فكان المرككز، ضمان التمت  بالحق في الترشح واالنتخكاب أجلومن 
 .1من توصيات في تقاريرت السابقة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .61-92،  ، م4114لعام  لالطال  على هذت التوصيات أنرر تقرير المركز الوطني لحقوق اإلنسان 1
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كمككا كفلككت  .الككرأي والتعبيككر وحريككة الصككحافة واإلعككالم ( منكك  حريككة19فككي المككادة ء األردنككي كفككل الدسككتور

الشككفافية والمسككاءلة.  لتفعيككل مبككدأيالموا يككق الدوليككة حريككة الككرأي والتعبيككر واإلعككالم بوصككفها شككرطا أساسككيا 
سككهام فككي سككاد واإلومكافحككة الف بشكككل عككام اإلنسككان حمايككة حقككوق هككم معككززاتأالحككق مككن هككذا حمايككة تعككد و 

وقكد تضكمن العهكد الكدولي الخكا  بكالحقوق  ا.حركة النهوض بالمجتم  اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا و قافيك
 اتهكاإلتزامبموجكب مكلفكة الدولكة بسكلطاتها الك الا  كم ان الحكق.  هكذا علكى 1المدنية والسياسكية نصكا صكريحا

 باإلضككافة إلككى ،بكك فعككال تشكككل مساسككا ي أا  عككن القيككام بككااالمتنككبالدسككتورية والدوليككة بككاحترام هككذا الحككق 
رض أعمالككك  علكككى ضة الكفيلكككة باإلداريكككو  التشكككريعية اتجكككراءاإلحمايتككك  مكككن االنتهاككككات الواقعكككة عليككك  واتخكككاذ 

 التماس المعلومات وتلقيها وب ها دون تدخل.  االفراد في الواق  وكفالة حرية

 الرأي والتعبير وحرية االعالم التشريعات الناظمة للحق في حرية 
للعمكل االعالمكي فكي  لحرية االعالم والتعبيكر تعديالت على التشريعات النارمةية أ ،م4112لم يشهد عام 

مككا  ،م4114لسككنة  (24ءقككانون المطبوعككات والنشككر المعككدل رقككم  أحكككام تككداعيات تطبيككق إال أن. 4األردن
التكككي سكككجلت لكككدك دائكككرة  اإللكترونيكككةاذ بلكككغ عكككدد المواقككك  ، األردنالمشكككهد االعالمكككي فكككي  علكككى تككك  رتكككزال 

بتاريخ و قيام دائرة المطبوعات والنشر  ،م4112كما شهد عام  ا.( موقعا الكتروني196المطبوعات والنشر ء
 .لككم تقككم بالتسككجيل لككدك دائككرة المطبوعككات والنشككر، ( موقعككا الكترونيككا اخباريككا426بحجككب ء ،م2/6/4112

صكحاب مواقك  أو عالميكون إشار  فيهكا ، اعتصامات واحتجاجات اإللكترونيةوقد رافق قرار الحجب للمواق  
ي والتعبير والحق في حرية أبوصف  تقييدًا للحق في حرية الر ، الكترونية وناشطون حقوقيون منددين بالقرار

 االعالم. 
على الررم ف .شكاليات تطبيق قانون المطبوعات والنشر مبكراإصعيد الممارسة العملية فقد رهرت ما على أ

ومواقككك   اإللكترونيكككةن قكككانون المطبوعكككات والنشكككر المعكككدل لكككن يمكككس المكككدونات أمكككن تضكيكككد الحكومكككة علكككى 

                                                 
  ( من العهد الدولي الخا  بالحقوق المدنية والسياسية.12المادة ء 1
يوجككد فككي األردن ا نككا عشككر قانونككا ذات صككلة مباشككرة بككاالعالم وهككي: قككانون المطبوعككات والنشككر وتعديالتكك ، قككانون ضككمان الحككق بالحصككول علككى  4

ات المعلومكككات، قكككانون حمايكككة اسكككرار وو كككائق الدولكككة، قكككانون نقابكككة الصكككحافيين، قكككانون العقوبكككات، قكككانون محكمكككة أمكككن الدولكككة، قكككانون أصكككول المحاكمككك
مكات، وقكانون ئية، قانون وكالة األنباء األردنية، قانون م سسة االذاعة والتلفاز، قانون هيئة االعكالم المرئكي والمسكمو ، قكانون جكرائم انرمكة المعلو الجزا

با علكى عمليكة انتها  حرمة المحاكم. وبشكل عام تحتوي هكذت التشكريعات علكى بعكض المكواد المخالفكة للمعكايير الدوليكة لحقكوق اإلنسكان والتكي تك  ر سكل
 البناًء الديمقراطي وعلى سقف الحريات االعالمية في األردن.

 الحق في حرية الرأي والتعبير والصحافة واإلعالم
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مككن قككانون  (42ءالمككادة  إلككىاسكتنادا  اإللكترونيككةالمككدونات  إحككدك  تككم حجكب إال أنكك، 1التواصكل االجتمككاعي
الذي يبكرز عكدم وضكوح  األمرء موق  الكتروني اخباري. أنهاتصنيفها على تم  بعد أن، المطبوعات والنشر

 اإللكترونيكةفالقانون الكزم المطبوعكة  .(مت  لطبيعة وخصوصية الفضاء االلكترونيءالقانون وعدم موا أحكام
ككككان مكككن نشكككاطها نشكككر االخبكككار والتحقيقكككات والمقكككاالت والتعليقكككات ذات العالقكككة  إذابالتسكككجيل والتكككرخي  

 اإللكترونيكةاذ ان بعض المدونات  بالش ون الداخلية او الخارجية للمملكة. وهذا الن  يعد نصا فضفاضا؛
قكد  أنهكا نكيمكا يعالتحقيقكات  اجراءتحمل عنوانا الكترونيا خاصا بها وتقوم بنشر االخبار والمقاالت والقيام ب

الككرأي  الككذي يشكككل قيككودا علككى ممارسككة الحككق فككي حريككة األمككرتكككون مشككمولة بهككذا الككن  التشككريعي وهككو 
عكدم  ،م4112فكي عكام ان محكمكة العكدل العليكا قكررت  إلكىوالتعبير على االفكراد العكاديين. وتجكدر االشكارة 

 أمكككاممكككن قكككانون المطبوعكككات والنشكككر  (/ز42ءالمكككادة فكككي بكككالطعن  اإللكترونيكككةطلكككب بعكككض المواقككك   إجكككازة
  المحكمة الدستورية.

الكككذي اعدتكك  نقابكككة  ،م4112شككار تقريككر مقيكككاس الحريككات االعالميكككة والصككحفية لعككام أخكككر دوعلككى صككعيد 
مك   مقارنكةً بال، بمعكدل سكب  درجكات واإلعالميكةتراج  مستوك الحريكات الصكحفية  إلىين األردنيالصحافيين 

التكي رأت علكى قكانون المطبوعكات والنشكر التعديالت التي طك إلىمرجعًا السبب بشكل رئيس  ،م4114عام 
خباريكة ريكر اإل اإللكترونيكة  مكن حجكب للمواقك  وما رافكق ذلك ،م4112بوشر بتنفيذها في حزيران من عام 

 رتفككا التسككبب فككي ا ممككا، مككن قبككل ناشككرها تعليككق صككدور صككحيفة العككرب اليككوم إلككى ضككافةباإل، المرخصككة
 الم قتة. رالقاإلةالتامة و رالقفي م شري ةاإل الحاصل

 عالم المرئي والمسموعاإل 
ويسجل لهذا القطا  مساهمت  في رف  ، عالملمرئي والمسمو  هذا القطا  من اإلينرم قانون هيئة االعالم ا

الحساسة في المجتم  تطرق  للعديد من القضايا ب؛ األردنعالمية في الحريات اإلو  عالمياإل داءاأل مستوك
وتقكديم بكرامج تختلكف فكي الشككل والمضكمون عكن  ،ولقدرت  على متابعة التفاصيل المحليكة اليوميكة وتحليلهكا

 إال أنوعلكى الكررم مككن هكذا الكدور الرائكد لهكذا القطككا   ا.البكرامج التكي اعتكاد االعكالم الحكككومي علكى تقكديمه
الكرأي والتعبيكر وحريكة  عددًا من المواد الماسة بحريكةيزال يتضمن  ماقانون هيئة االعالم المرئي والمسمو  

ي جهككة البكا أل/ب( التكي تجيككز لمجلكس الكوزراء الحكق فكي رفككض مكنح رخك  12المكادة ء، هكاأبرز االعكالم 

                                                 
( علككى المككادة 24ويككذكر ان اللجنككة المعنيككة بحقككوق اإلنسككان المنب قكك  عككن العهككد الخككا  بككالحقوق المدنيككة والسياسككية اكككدت فككي التعليككق العككام رقككم ء 1
 .ةئل اإلعالم الجديدة بما في ذل  المدونين أو ما يعرف بك ةالصحفيين المواطنين( من العهد ضرورة توسي  حماية حرية التعبير لتطال وسا12ء
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ايقكاف بكا تسك  فضكائيات تعمكل فكي المدينكة  ،م4112ولاسف فقد تم في عكام  .سبابكانت دون بيان األ
المسكمو  والكذي يمنك  المرئكي  ها وفقكا لقكانون هيئكة االعكالمأوضكاعها بتصويب إلتزاموذل  لعدم  ؛االعالمية

 .زمةخذ التراخي  الاأعالمية وفضائية دون إشارة إية أبا 

  الحق في الحصول على المعلومات 
الحكككق فكككي الحصكككول علكككى المعلومكككات عكككام  ول دولكككة عربيكككة تسكككن قكككانونأككككان  األردن الكككررم مكككن أنعلكككى 
ن هككذا القككانون لككم أ إلككىالواقكك  العملككي يشككير  إال أن، علككى المعلومككات المككواطن حصككوللتسككهيل ، م4117

ولكم يفكرز انسكيابا وتكدفقا ، والم سسكات الرسكمية يحقق مبتاات فكي تاييكر  قافكة السكرية التكي تنتهجهكا الجهكات
بمشكككرو   ،م4112الواقككك . وقكككد تقكككدمت الحكومكككة فكككي عكككام  أرضللمعلومكككات للمكككواطنين والصكككحفيين علكككى 

عككادة إ تنكاول التعككديل النصكو  التاليكة:، قكانون معكدل لقكانون ضككمان الحكق فكي الحصككول علكى المعلومكات
مككادة جديككدة للقككانون تتعلككق برفكك   إضككافة ،تشكككيل مجلككس المعلومككات ،تعريككف المعلومككات والو ككائق المصككنفة

راء علككى ان يككزود رئككيس رئككيس الككوز  إلككىصككول علككى المعلومككات حعمككال حككق العككن أ سككنوياً  الككرئيس تقريككراً 
 ،مككن مجلسككي االعيككان والنككواب بنسككخة مككن التقريككر فككي بدايككة كككل دورة عاديككة لمجلككس االمكككة الككوزراء كككالً 

بتقصكير المكدة ي الحق في الحصول على المعلومات. و توسي  النطاق الشخصي للقانون وذل  بمنح االجنب
رلم أمام ليات التدخمسة عشر يوما. وتعديل  إلى اً  ال ين يومالجابة طلب المعلومات من  زمةالاالقانونية 

 مام مكمة العدل العليا.مجلس المعلومات والطعن أ
ن القككانون يحتككان لمراجعككة شككاملة أمككن ، علككى مككا ورد فككي تقككاريرت السككابقةوفككي هككذت المناسككبة ي كككد المركككز 

يسكهل الحصكول  ممكا أك كر ة يحجكبالحاليك بصكيات  القكانونفليحقق مبدأ الكشف االقصى عكن المعلومكات؛ 
سرار وو ائق أخاصة قانون حماية ، األخرك ذات العالقة لقوانينهي لتطبيق ا ويةاألول إذ، على المعلومات

 . 1الحق في الحصول على معلومات قانونتطبيق  أمام معوقاً  الحالي بشكل  يعد والذي، الدولة

                                                 
. تعككديل 1سكبق للمرككز ان أككد فككي تقكاريرت السكابقة علكى ضككرورة تعكديل قكانون ضكمان الحككق فكي الحصكول علكى المعلومككات. وتحديكدًا المكواد التاليكة:  1

توسككي  مهككام مجلككس المعلومككات  .4ن اسككتقالليت  عككن السككلطة التنفيذيككة وتككوازن أعضككائ . /أ( المتعلقككة بتشكككيل مجلككس المعلومككات بمككا يضككم2المككادة ء
التكي الواردة في المادة الرابعة لتشمل ضمان تسهيل وتوسي  حق الحصول على المعلومكات ورصكد المخالفكات واالنتهاككات لهكذا الحكق ونشكر الدراسكات 

/ه( وذل  برفك  التقريكر المتعلكق بكالحق فكي الحصكول علكى 4تعديل المادة ء .2 لفعال لهذا الحق.التي تقف في وج  اإلنفاذ ا المعوقاتتبين التحديات و 
تعكككديل المكككادة السكككابعة بمكككا يكفكككل توسكككي  الحكككق فكككي الحصكككول علكككى المعلومكككات ليشكككمل  .4المعلومككات إلكككى رئكككيس الكككوزراء ومجلكككس النكككواب واالعيكككان. 

لاككاء شككرط المصككلحة نرككرا لعككدم وجككود ضككابط ومعيككار لكك . الشككخ  الطبيعككي واالعتبككاري سككواء اكككان مواطنككا او مق إلاككاء المككادة العاشككرة مككن  .9يمككا وا 
( مككن القككانون والتككي وسككعت وبشكككل ريككر مبككرر نطككاق 12. تعككديل المككادة ء6القككانون نرككرا لكونهككا تتعلككق بالنوايككا ولككيس لهككا ضككابط او معيككار محككدد. 

/ن( مكن القكانون مك  مراعكاة حالكة االسكتعجال اذا وجكد 2ء( يوم الكواردة فكي المكادة 21ة الطلب ء. ضرورة تقصير مدة اجاب7االست ناءات على القانون. 
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 ( مككن القككانون ومنككذ البككدء فككي تطبيقكك 14بلككغ عككدد الم سسككات التككي صككنفت معلوماتهككا وفقككًا لككن  المككادة ء
عكككدد طلبكككات الحصكككول علكككى كمكككا بلكككغ . 1( م سسكككة111( م سسكككة مكككن أصكككل ء24ء ،م4112نهايكككة عكككام 
( طلبكات تكم 4.412ء ،م4112الكوزارات والم سسكات والكدوائر الحكوميكة فكي عكام  إلكىالمقدمكة  4المعلومات

وقد بررت الجهات التي رفضكت ، ( طلبات112( منها فيما تم رفض االجابة على ء4.111االجابة على ء
ولعكدم اختصكا  الجهكة فكي تزويكد ، ( طلبكات117منح المعلومات ذل  لعدم توفر المعلومات بخصكو  ء

بعكض  بسكبب رفكض مجلكس المعلومكات إلكىفيما بلات عدد الشكاوك التي قكدمت  د.طلب واحالمعلومة في 
اعطككككاء  بككككرفضمنهككككا تتعلككككق  (11ءكانككككت ، ( شكككككوك19ء إليهككككااجابككككة للطلبككككات الموجهككككة  تقككككديمالجهككككات 
الشكككوك قبككول بكككان قككرار مجلككس المعلومككات و  .2اعمككال المجككالس التاديبيككة فككي الجامعككاتحككول  معلومككات

مكن  (12المكادة ء ةالمطلوبكة وبحكدود السك ال مك  مراعكاوالطلب من الجامعات تزويد المستدعي بالمعلومات 
عككدم الحصككول علككى  واحككدة بخصككو شكككوك  :الشكككاوك المتبقيككة علككى النحككو التككالي ةفيمككا توزعكك، القككانون

جلكس ككون المعلومكات المطلوبكة الشككوك مكن قبكل الم وقكد تكم ردّ  .ة الماليكةدائكرة اشكهار الذّمك معلومات مكنال
ما الشكوك ال انية فقد كانت حول طلب معلومات تتعلق بشكراء أ ./أ( من القانون12محمية بموجب المادة ء

وككان قكرار المجلكس قبكول طلكب المسكتدعي والطلكب مكن نقابكة المهندسكين تزويكدت بالمعلومكات ، أرضقطعة 
عمككال ومحاضككر اجتماعككات لجنككة أفقككد كانككت حككول طلككب نسككخة مككن جككداول مككا الشكككوك ال ال ككة أ، المطلوبككة
تزويكدت بالمعلومكات  الجهكة المعنيكةكان قرار مجلس المعلومات قبول طلب المسكتدعي والطلكب  ، إذالسياحة
وكككان  ،مككا الشكككوك الرابعككة فقككد كانككت حككول طلككب تقريككر اعمككال حككق الحصككول علككى المعلومككاتأ، المطلوبككة

( مككن 12جابككة الطلككب وتزويككد المسككتدعية بككالتقرير مكك  مراعككاة المككادة ءإخككذ علككى عاتقكك  أن أقككرار المجلككس 
بالعمل ضكمن  اضافيةكاديمية طيران ة بطلب معلومات حول السماح ألاألخير فيما تعلقت الشكوك ، القانون

يحدد موضو   نأقرار المجلس الطلب من المستدعي  وكان .مطار المل  الحسين الدولي الكائن في العقبة
ن يوضح بشكل دقيق البيانات المطلوبة من هيئة تنريم الطيران المدني والتقدم بطلبك  أالمعلومة المطلوبة و 

 للحصول على المعلومات. أخركمرة 

                                                                                                                                                         

جك  مبرر لها. عالوة على ان القانون ال يتضمن ايقا  العقوبات الرادعكة علكى ككل مكن يخفكي معلومكات عكن طالبيهكا او يتلكف معلومكات بحوزتك  دون و 
 حق او يقدم معلومات رير صحيحة.

 .المعلوماتمجلس  1
 .مرج  السابقال 4
لككوم التطبيقيككة، وهكذت الجامهككات هككي: جامعككة الزيتونك ، العلككوم والتكنولوجيككا، م تكك ، الهاشكمية، عمككان األهليككة، اليرمككو ، االسكراء، البلقككاء التطبيقيككة، الع 2

 والجامعة األردنية.
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والمتعلقككة بككرفض طلككب الحصككول  ،م4112محكمككة العككدل العليككا فككي عككام  إلككىمككا عككدد القضككايا المرفوعككة أ
ى شكككككال لعككككدم األولككككتككككم رد  وقككككد . تككككم فصككككلهما خككككالل العككككام ذاتكككك، علككككى المعلومككككات فقككككد بلاككككت قضككككيتان

 فيما ردت ال انية شكال لعدم صحة الخصومة. ، االختصا 

 الصحافة الورقية أزمة 
التكي تمكر  زمكةاأل أسكباب 1وقد عزا عدد من الصكحافيين .الصحافة الورقية زمةتفاقمًا أل ،م4112شهد عام 

الصكحف فكي تنكافس ريكر محسكوب مكن حيكا  إداراتدخكول  :أهمهكا أسكبابعكدة  إلكىبها الصحافة الورقيكة 
شراء التكنولوجيا والبرامج الحدي ة والتوس  في عدد الصفحات والمالحكق الملونكة ومكا يترتكب علكى ذلك  مكن 

الحكومكككة لرسكككوم وضكككرائب عاليكككة علكككى وفكككرض ، الصكككحف بالتعينكككات إرهكككاق إلكككى ضكككافةباإل، كلفكككة عاليكككة
 ات على الصحف اليومية. اإلعالنورياب العدالة في توزي  ، نتانوارتفا  جمار  مدخالت اإل، الصحف

، عكن دفك  رواتكب العكاملين فيهكا ةاليكوم العكربةتخلف صكحيفة ، الصحافة الورقية أزمةانعكاسات  أبرزومن 
ناف صكدورها ئسكتإواالستاناء عن خكدمات عكدد مكن المكورفين وتوقفهكا عكن الصكدور لمكدة شكهرين ومكن  كم 

وبعكككدد صكككفحات ، سكككبوعيا لتحتجكككب عكككن الصكككدور يكككوم السكككبتأبواقككك  سكككتة أيكككام  ،م2/14/4112بتكككاريخ 
 أكبكرقيكام مورفكو صكحيفة الكرأي  كانكت تصكدر فكي اجكزاء متعكددة. وككذل  بعكد أنجكزء واحكد  وفيمتواض  

تنفيككذ االتفاقيككة بالصككحيفة  إدارةمطككالبين  ن يومككاً يمككدة سككتة و ال ككلمفتككوح اسككتمر الصككحف اليوميككة باعتصككام 
 شك ونبالتكدخالت الحكوميكة فكي  تنديكدجانكب ال إلى، م4111منذ عام الصحيفة  إدارةم  الموقعة  4العمالية
وفكي  .م14/11/4112 بتكاريخ بتوقف الصكحيفة عكن الصكدوروقد وصلت االحتجاجات ذروتها ، الصحيفة

الرأي يكوم  مقر صحيفة األمناقتحمت قوات ، ةاألردنيى من نوعها في تاريخ الصحافة األولسابقة اعتبرت 
ال بعككككد تنفيككككذ االتفاقيككككة إ لكنهككككا لككككم تنتكككك ِ ، للسككككيطرة علككككى االحتجاجككككات ،م4112/ 6/11 الموافككككق األربعككككاء
  .الصحيفة إدارةتايير رئيس مجلس و  العمالية

 
 

                                                 
علكى أ كر وقكف اصكدار الصكحيفة الم قكت وعبكر الصكحفيون خكالل ذلك   رصد المركز االعتصام الذي نفذ من قبل العاملين في صحيفة العكرب اليكوم 1

   عن وجهة نررهم وأسباب أزمة الصحافة الورقية.
تتضككمن بعككض بنككود االتفاقيككة تخصككي  مكافككضة للعككاملين تعويضككا عككن أسككهمهم التككي جككرك بيعهككا فككي وقككت سككابق، وفككتح تحقيككق فككي شككبهات فسككاد  4

 نحو خمسين مليون دينار. شملت مشرو  المطبعة الجديدة التي كلفت
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  م2112االنتهااات التي تعرض لها االعالميون والصحفيون في عام 
طوال تاريخ  أية حالة  األردن لم يسجلءو  ،م4112عام في  لم تسجل أي حالة قتل أو خطف لإلعالميين

ولكم تسكجل أيضكا أي حالكة ، فكي قيكاس الحريكات الصكحفية أهميكة ك روهذا الم شر هو األ، (قتل للصحفيين
مراسكلين أجانكب مكن لوكذل  لكم تسكجل أي حالكة طكرد ، التام أو الم قت ألي صحيفة رالقخرق تتعلق باإل

لو كائق مككن لو المصكادرة الرسككمية أي حالكة لعرقلكة توزيكك  الصكحف أقككو  المملككة. ولكم تككرد معلومكات حكول و 
 هذت الصحف. 

وبنسب في المملكة  واإلعالميةوبالمقابل رصد المركز جملة من االنتهاكات التي مست الحريات الصحفية 
 :التالي على النحومتفاوتة 

 يةاألمنجهزة المعدات من قبل األ يذاء الجسدي ومصادرةاإل 
  أ نكككاء فكككي ،م14/11/4112حكككد الصكككحفيين للضكككرب مكككن قبكككل قكككوات الكككدر  بتكككاريخ أتعكككرض 

علككى خلفيككة نشككاطات حراكيككة ، حككي الطفايلككة أبنككاء نككين مككن االحتجككان علككى توقيككف لتاطيتكك  
 العاصمة.بوسط 

 

 المعدات من قبل جهات غير رسمية يذاء الجسدي ومصادرةاإل 
  عتككداء مككن قبككل لال ،م42/11/4112تعكرض منككدوب جريككدة الاككد فككي محافركة المفككرق بتككاريخ

 ح.إصابت  بجرو بسيارة نتج عنها  بصدم ِ مجهولين وذل  
  حكد مجموعكة مسكلحة تعكود أل عتداء مكن قبكلتحرير صحيفة الحياة االسبوعية لالتعرض مدير

 عمال.رجال األ
 

 االعتقال والتوقيف المؤقت 
  إلكىحالتهمكا ا  و  ،م17/2/4112ناشر موق  جفرا نيوز ورئكيس تحريرهكا بتكاريخ كل من اعتقال 

وقد تم اإلفكران عنهمكا ، م  دولة عربية األردنبتهمة تعكير صفو عالقات  أمن الدولةمحكمة 
طكول مكدة توقيكف لصكحفيين فكي أوتعكد هكذت الفتكرة ، التوقيكف يكوم مكن( 111ء بكفالة مالية بعد

 . األردن
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 الرقابة المسبقة 
  إلككىولجككوء كتابهككا ، هككاإداراتاسككتمر منكك  نشككر بعككض المقككاالت فككي الصككحف اليوميككة مككن قبككل 

 .1اإللكترونيةنشرها في المواق  
 

  الرقابة الالحقة 
 زالة إ اإللكترونيةالمواق   إحدكية بالطلب من األمنجهزة قيام األ، بعض وسائل االعالم تافاد

  اء في دولة عربية شقيقة.األمر حد ضيتعلق ب، مقط  فيديو
 اإللكترونيكةحكد المواقك  أزالة خبكر عكن ادوائر الدولة ب إحدكعالم قيام بعض وسائل اإل تافاد 

  يتعلق بشراء رئيس الحكومة لمركبة باهرة ال من.
 

  العمل او البث ووقف اإللاترونيةحجب المواقع 
 اتجراءموقعا اخباريا بسبب عدم استكمالها إل (426ء دائرة المطبوعات والنشر بحجب امتق 

 د.الجدي من قانون المطبوعات والنشر (42ءالترخي  وفقا للمادة 
 عتبككارت موقعككًا ابحجككب مدونككة ةحبككرة ب ،م4/7/4112دائككرة المطبوعككات والنشككر بتككاريخ  امككتق

 ا.إخباري
راء المختلفااة فقااد رصااد المراااز فااي عااام صااحاب اآأعالميااين و محاامااة الصااحفيين واإلبمااا فيمااا يتعلااق أ

 القضايا التالية:، من خالل وسائل االعالم المختلفة ،م2112
  قضكية مدنيكة وجزائيكة مكن قضكايا المطبوعكات والنشكر194ء بِكك، م4112فصلت المحاكم في عكام ) ،

 ( قضية منرورة أمام المحاكم. 192فيما تزال ء
  تعلككق بشككراء رئككيس الحكومككة ي اً خبككر نشككرت بسككبب  اإللكترونيككةحككد المواقكك  أتحريكك  شكككوك رسككمية ضككد

 .4لمركبة باهرة ال من
  مككدعي عككام عمككان للتحقيككق فككي القضككية المرفوعككة  أمككامالصككحف اليوميككة  إحككدكم ككول رئيسككة تحريككر

لنشكر الصكحيفة معلومكات ، من قبل الرئيس السابق لسلطة منطقة العقبة اإلقتصكادية الخاصكة اضده

                                                 
ءمنككككك  بتكككككاريخ  UNم(، رسكككككالة مكككككن تحكككككت 41/2/4112نكككككذكر مكككككن هكككككذت المقكككككاالت التكككككي تكككككم منعهكككككا مقكككككال كيكككككف نسكككككتقبل أوبامكككككا ءمنككككك  بتكككككاريخ  1

م(، الككككرئيس ايككككدول ءمنكككك  بتككككاريخ 14/2/4112م(، مطلككككوب منسككككق مشككككاورات ءمنكككك  بتككككاريخ 14/2/4112م(، هتككككرش ءمنكككك  بتككككاريخ 17/2/4112
 م(. 4/2/4112م(، إلى السفير السيرالنكي ءمن  بتاريخ 9/2/4112
 الوطني لحقوق اإلنسان. حسب ما افاد ب  مال  ورئيس تحرير الموق  االلكتروني للمركز 4
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 فككي أ نككاءالمككدعي العككام للتحقيككق معكك  بشككبهات فسككاد  إلككىتتعلككق بتحويلكك  مككن قبككل مجلككس المفوضككية 
 فترة رئاست  للمفوضية.

 فككي القضككية التككي حركهككا  ةالعككرب اليككوم ةصككدور قككرار قضككائي بعككدم مسكك ولية رئككيس تحريككر صككحيفة
صكحيفة بسكبب نشكر ال ؛علكى كتكاب رئاسكة الكوزراء الموجك  لكوزير العكدل بنكاءً ، النائب العام في عمان

مليكوني  نحكوالكدول بلاكت  إحكدك إلكىحد ر ساء الكوزراء والوفكد المرافكق لك  أن كلفة زيارة أخبرا مفادت 
 .1دينار

  أدوات إحتجاجية جديدة 
حتجاجيكة جديكدة لكم تككن معهكودة فكي ااسكتخدام أدوات  إلكىلجكوء بعكض الصكحفيين  ،م4112بكرز فكي عكام 

 السنوات السابقة ومنها: 
  يومًا بعكد تعرضك  لفصكل تعسكفي مكن صكحيفة  (17ءحد الصحفيين عن الطعام لمدة أإضراب

 إدارةن أفكي حكين   .رائكدن الفصكل جكاء نتيجكة مواقفك  و أحفي ؛ حيا ادعكى الصكةالعرب اليومة
 الصعوبات المالية التي تعرضت لها الصحيفة. نتيجةالصحيفة ادعت ان الفصل جاء 

  السككككويد وذلكككك  الدعككككاءات بتعرضكككك   إلككككى، قكككك  الكترونيككككةاحككككد ناشككككري المو السياسككككي ألاللجككككوء
 لضاوط ومالحقات امنية.

 

                                                 
ومراميهكا جاء في مضمون القرارةوجدت المحكمكة انسكجام المكادة الصكحفية مك  القواعكد والحكدود التكي رسكمها القكانون بايكة تحقيكق الصكحافة الهكدافها  1

ابككداء الككرأي فككي اجككراء او عمككل دون المسككاس  تجككاوزو المسككاس بمصككالح الدولككة العليككا وبحقككوق اآلخككرين وحيككا ان الخبككر المنشككور لككم يأدون هككدر 
و العمككل بايككة التشككهير بكك  او الحككط مككن كرامتكك  وان الهككدف مككن نشككر المقككال تحقيككق مصككلحة عامككة واجتماعيككة ولككيس مجككرد أبشككخ  صككاحب األمككر 

ن الخبككر ينككاقش امككرا مككن االمككور الهامككة الحيويككة التككي تتعلككق بككاالمور االقتصككادية وتحديككدا االزمككة الماليككة التككي تعككاني منهككا الككبالد أتجككريح والتشككهير و ال
قتصكادي للكبالد منك  ويجكب ان يكدلي ككل صكاحب رأي برأيك  وتبيكان الوضك  االأوهو يتعلق باالستقرار السياسي للبالد والتي يتوقف عليها مستقبل البلد و 

راء والطككرق الم لككى لحلكك  عككن طريككق ضككبط النفقككات وزيككادة المككوارد، تجككد المحكمككة تككوافر هككذت الشككروط جميعككا ونرككرا ل بككوت ان كلفككة زيككارة رئككيس الككوز 
( دوالر كلفككة الطككائرة الخاصككة 46.111( دينككار كسككلفة تككم صككرفها مككن وزارة الماليككة ومبلككغ ء49.111وبموجككب كتككب خطيككة حفرككت فككي الملككف منهككا ء

ن أن تصككرف مككن فصككل النفقككات العامككة فككي الموازنككة كمككا أللككرئيس والوفككد المرافككق باالضككافة إلككى تككذاكر سككفر ال نككين مككن المككرافقين فككي الزيككارة علككى 
ية عكدم الدقكة فكي جكزء مكن المبكالغ التكي ( كلفة حجز الطكائرة، وال يعيكب المكادة الصكحف24.612للطيران ا بتت دف  الحكومة مبلغ ء مشروحات األردنية

باحكة النشكر ان تككون الواقعكة التكي يتضكمنها ن شهادة الشكاهد رجكب النعيكرات قكد جكاءت متناقضكة ولكم تقتنك  بهكا، اذ ال يشكترط إلا  انفقت على الرحلة، و 
تككدعت اخبككارا ريكر صككحيحة وال حقيقككة لهككا فككي الخبكر صككحيحة فككي ذاتهككا وصكحيحة فككي نسككبتها إلككى مكن اسككندت اليكك  طالمككا لكم يككرد مككا ي بككت أنهكا قككد اب

و أنها قامت بعرض الواقعة الصحيحة في ريكر نطاقهكا او صكفاتها ممكا يخكرن الواقعكة عكن نطكاق صكحتها أالواق  او ادخلت تشويها على وقائ  حقيقية 
يتعككذر عليكك  قانونككا  و  لككيس ضككابطة عدليككة وال سككيما ان الصككحفي ال يملكك  الوسككائل التككي تمكنكك  مككن الولككون إلككى مصككادر المعلومككات بحريككة حيككا انكك

 وعمليا التضكد من دقة وتفاصيل الموضو  او الخبر الذي تتناول  المادة الصحفية بشرط ان تكون هنا  دالئل قوية على صحة تل  الوقائ ة.
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 التقارير والمؤشرات الدولية 
 حقكوق وضكا عقب االستعراض الكدوري الشكامل أل اإلنسان تضمنت التوصيات الصادرة عن مجلس حقوق

عكككككالم الكككككرأي والتعبيكككككر واإل ( توصكككككية تتعلكككككق بكككككالحق فكككككي حريكككككة12ء ،م4112لعكككككام  األردنفكككككي  اإلنسكككككان
وعلككق  ككالا توصككيات للدراسككة. وانصككبت رالبيككة ، خمككس عشككرة توصككية منهككا األردنقبككل  وقككد، واالنترنككت

عالم وحريكة الصكحافة جعة شاملة للقوانين المتعلقكة بكاإلمرا إجراءعلى ضرورة  األردنالتوصيات التي قبلها 
ضرورة  إلى ضافةباإل، وقانون العقوبات وقانون جرائم انرمة المعلومات، : قانون المطبوعات والنشرأهمها
تحقيقات مستقلة في كل حاالت اإلعتكداء واإلنتهاككات والمضكايقة والترهيكب التكي يتعكرض لهكا  اجراءالقيام ب

تعزيكككز حريكككة  أهميكككة ككككدت هكككذت التوصكككياتأكمكككا ، العدالكككة أمكككامومحاكمكككة مرتكبكككي اإلنتهاككككات ، الصكككحفيون
 المعلومات.  إلىاالنترنت والوصول 

بحسككب تقريككر صككدر مككن ، علككى سككلم الحريككات االعالميككة والصككحفية عالميككاً  (124ءالمرتبككة  األردناحتككل 
 إلىواعتقال صحفيين وتحويلهم  اإللكترونيةذل  بسبب تضييقها على المواق  منرمة ةمراسلون بال حدودة و 

 .أمن الدولةمحكمة 
دولكة حسكب مكا نشكرت ةموقك   (127ءعالميا من بين  (149ءوالمرتبة ، قليمياإالمرتبة الخامسة  األردناحتل 

حكاالت  عكدة تسجيل وجاء هذا التصنيف بسبب ط.سي ان انة حول حرية التعبير في منطقة الشرق االوس
  .ارائهممن االعتقاالت والعنف وترهيب الصحفيين والمدونين ومستخدمي اإلنترنت بسبب 

 التوصيات 
تعككديل لحزمككة التشككريعات النارمككة للحككق فككي  إجككراءي ككد المركككز علككى توصككيات  السككابقة والمتكككررة بضككرورة 

المعكايير و  الدسكتور بمكا يتوافكق مك  والحق في الحصول على المعلومة حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة
 وأهم هذت القوانين: اإلنسان الدولية لحقوق

  التعكديالت التكي يتوجكب  أبكرزومكن  .مراجعكة كاملكة للقكانون اجراءوذلك  بك ،المطبوعكات والنشكرقانون
 اإللكترونيكككةالصكككحف والمواقككك   تضسكككيسشكككرط التكككرخي  المسكككبق ل إلاكككاءباالعتبكككار: بعكككين ن ت خكككذ أ

عكادة النركر فكي المسك ولية المفترضكة لكرئيس التحريكر ا  ، و 1الجهكة المعنيكة إلكىواستبدال  باشكعار يقكدم 

                                                 
فنيكة تقتصكر مهمتهكا علكى التضككد مكن أن عنكوان وي كد المركز بان المعمول ب  في الدول الديمقراطية هو إيكدا  عنكوان الموقك  االلكترونكي لكدك هيئكة  1

ن الموق  رير مكرر في العالم، وال تتكدخل فكي أي أمكر اخكر يتصكل بكالموق  ويتكر  للقضكاء البكت فكي أي دعكوك تقكام علكى الموقك  المعكروف عنوانك  مك
التعامكل بصكورة حازمكة مك  المواقك  االلكترونيكة قبل األشخا  والجهات المتضررة في حال وقو  ضرر، كما أن المتفق علي  دوليا في هذا السياق هو 

إلككى ريككر التككي تبككا مككواد خارجككة عككن اآلداب العامككة، أو تمككس بككاألمن القككومي، او تعبككا بالمعككامالت الماليككة واالقتصككادية، او تقككتحم المواقكك  المحميككة 
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التكي تكم توسكيعها لتشكمل مسك ولية رئكيس التحريكر علكى تعليقكات مكن القكانون  (44ءالواردة في المادة 
رة من القانون ذات ، والتخفيف من الارامات الباه (42ءالقراء على المواق  االخبارية بموجب المادة 

تشكل بحد ذاتها قيكدا  و، عشرين الف دينار إلىالتي يصل بعضها المفروضة كعقوبات في القانون 
يجادو رير مباشر على حرية الصحافة واالعالم.   ن  يقضي بمن  مالحقة الصكحفي نتيجكة لعملك  ا 

 .وليس بموجب قانون العقوباتالمهني إال بموجب قانون المطبوعات والنشر 
  ليواككككب التاييكككرات التكككي شكككهدها االعكككالم  ؛م1222لسكككنة  (19ءتعكككديل قكككانون نقابكككة الصكككحفيين رقكككم

بككاب العضككوية فككي النقابككة ليشككمل وتوسككي  ، المرئككي والمسككمو  واالعككالم االلكترونككي :شكككال أ جميكك ب
 . اإللكترونيةعات الخاصة والمواق  االخبارية ذالعاملين في المحطات الفضائية واإلعالميين ااإل

  ي معلومكة رسكمية مفهكوم سكرية أ يقوم في اساس  علىسرار وو ائق الدولة الذي أحماية تعديل قانون
 لشكفافية والمسكاءلةعاقكة اوبالتكالي إ، ةالحق في الحصول علكى المعلومكمن حيا المبدأ مما يجحف ب
  .تعزيز النزاهة ومحاربة الفساد وكشفب، العامة على المصلحةباعتبارهما ضرورتين للحفار 

   عفكاء ا  و ، عالم مجتمعكيا  عالم تجاري و ا  اعالم رسمي و  إلىتصنيف وسائل االعالم المرئي والمسمو
، متها فككي تطككوير المجتمعككات المحليككةتعزيككز مسككاهلو  ،عككات المجتمعيككة مككن الرسككوم تشككجيعا لهككاذااإل

  وضمان الحق في المشاركة العامة.
  داراتمكك  مككالكي الصككحف الورقيككة و العمككل التككي  سككباباأل وتجنككبالصككحافة الورقيككة  أزمككةمعالجككة هككا لا 

 زمات الصحافة الورقية المتتالية.أ إلىدت أ

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                                         

جتكك ، مككن خككالل قككانون جككرائم أنرمككة المعلومككات لعككام ذلكك  مككن األمككور التككي تحمككي المجتمكك . وهككو األمككر الككذي عملككت التشككريعات األردنيككة علككى معال
 ومن خالل قانون االتصاالت األردني. ،م4111
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والمرككاهرات بمكا فككي ذلك  تنركيم المسكيرات  والتنركيم االجتمكا فكي للمكواطنين الحككق  1األردنكيكفكل الدسكتور 

بوصكف  مرتبطكًا ارتباطكًا و يقكًا هكذا الحكق  اإلنسان الموا يق الدولية لحقوق ذل  كما كفلت ،العامةوالفعاليات 
والحقكوق ، فكي حريكة الكرأي والتعبيكر والحكق إليهاالسياسية واالنضمام  األحزاببالحق في تكوين الجمعيات و 

 . األخركالسياسية 
وذلك  ، المتعلقة في الحق في التجم  السلميي توج  حكومي لمراجعة التشريعات أ ،م4112لم يشهد عام 

التكي السكابقة  السكنوية ان بينها في تقكاريرت الوطني على الررم من العديد من المالحرات التي سبق للمركز
، المتعككارف عليهككا األساسككيةإعككادة تعريككف اإلجتمككا  العككام فككي القككانون ليتضككمن العناصككر  ءأ(: أهمهككامككن 

جتمكككا  جتمكككا  العكككام واالالتفريكككق بكككين االأن و سكككيما ، 4تعريكككف أي إجتمكككا  عكككامتكككدخل فكككي ال بكككد أن التكككي و 
 لاشككخا السككماح  ءب(قككانون اإلجتماعككات العامككة.  حكككامال يخضكك  أل األخيككرباعتبككار أن هككذا الخككا  

الحكد  ءن(جتما  العام أو التوقي  علي  مك  األشكخا  الطبيعيكين. باريين بتقديم إشعار خطي بعقد االاالعت
إسككككت ناء صككككالحية لككككوزير الداخليكككة فككككي قككككانون اإلجتماعككككات العامكككة والمتم لككككة فككككي  الواسككككعةمكككن السككككلطات 

 أحككككاملتطبيكككق  زمكككةالتعليمكككات الا إصكككداري وفكككجتماعكككات العامكككة قكككانون اال أحككككامجتماعكككات معينكككة مكككن ا
ية التي يمككن أن يتخكدها األمناالحترازية والتدابير  اتجراءاإلتحديد طبيعة  ءد( القانون في أي وقت يشاء.

جتمككا  أن يكتم تبلياهكا لمنرمكي االو ، يكة المرتبطكة بكك  فكي القكانوناألمنبالتعكاون مك  األجهكزة  اإلداريالحكاكم 
 الن  صراحة على إمكانية تقديم اإلشعار اإللكتروني. ءه( ا.نعقاد أي منهماالمسيرة قبل موعد  العام أو

 االعتصككككامات والوقفككككات الشككككعبية والمسككككيرات أعككككداد تراجعككككًا فككككي ،م4112عككككام  شككككهد علككككى صككككعيد دخككككر
. لكككن م4114مكك  عككام  مقارنككةً  األسككعارمحاربككة الفسككاد والمنككددة باككالء صككالح و  المطالبككة بككاإلالجماهيريككة 
والعكاملين  مكن قبكل المكورفين المهنيكة اتاإلضكرابفي هذا العكام تنفيكذ العديكد مكن االعتصكامات و بالمقابل تم 
، مكورفي البلكديات، ممرضكي وزارة الصكحة، الم سسكات العامكة والرسكمية ءمكورفي وزارة العكدل في عدد من

 ...ال مورفي الجمكار ، العاملين في م سسة الموانس، العاملين في الكهرباء، مورفي وزارة األشاال العامة
جميعهكا  إال أنوعلى الكررم مكن اخكتالف الجهكات المنرمكة لهكذت االعتصكامات والوقفكات االحتجاجيكة ، الخ(

الماليكككة والرككروف المعيشكككية للعككاملين فكككي هكككذت  وضككا التقككت علكككى هككدف واحكككد وهككو المطالبكككة بتحسكككين األ
 الم سسات. 

                                                 
 تن  علىى ان لالردنيين حق االجتما  ضمن حدود القانون.( من الدستور األردني. 16/1المادة ء 1
 الدعوات وأخيرا عنصر العدل.وهي عنصر التنريم وعنصر التوقيت وعنصر الااية من االجتما  وعنصر العمومية وعالنية  4

  عا متجاالفي الحق  
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القكانون مك  هكذت الفعاليكات فكي  إنفكاذجهكزة أخكال تعامكل كمكا ، الفعاليات بالطاب  السكلميتل  اتسمت أرلب و 
اعتصكامات مهنيكة  أخكركو  ،ريكر مهنيكة جماهيريكة اجتماعكاتتكم فكض قكد   إال أن ،من العنف االعمالاالب 
التي نفذتها بعض القوك السياسية والحزبيكة فكي محافركة  (41ءما سمي بمسيرة رضب  ءأ(: أهمهاو  ،بالقوة
المسيرة بالقوة اصابة  تل  نتج عن فضقد و  .ات السياسيةصالحاإلللمطالبة ب م،14/4/4112بتاريخ  إربد
اإلعالميككين صككابة عككدد مككن إ جانككب إلككى ،واعتقككال العشككرات مككنهم هككاالمشككاركين فيعشككر شخصككًا مككن  إحككد

بضكرورة قيكام لجنكة التحقيكق المشككلة مكن قبكل رئكيس قكد اوصكى حينهكا  المرككز وككان والكدر . األمنورجال 
تتسككم  اتإجككراءوفككق والعمككل بسككرعة أعمالهككا  انهككاءالككوزراء برئاسككة وزيككر العككدل وبمسككاعدة وزيككر الداخليككة ب

ي بكت أنك  ارتككب  ككل مكن محاكمة، و بالعدالة والشفافية ونشر نتائج هذت اللجنة للرأي العام بالسرعة الممكنة
مكا فكي المسك ولية ب وتحميكل الحكومكة ،أو شار  أو علم أو سكت عن االعتداءات التي لحقت بالمعتصكمين

ضكرار سكواء أا لحكق بهكم مكن مكعن ككل والمواطنين  من المعتصمينكافة ضرورة تعويض المتضررين ذل  
نتائجهكا  ولكم تنشكر تلك  عمكال لجنكة التحقيكقأنتكائج  لم يتلكقَ  المركز الوطني إال أن، معنويةأو  كانت مادية
بتككاريخ  العقبككةفككي محافرككة االعتصككام الككذي نفككذت عككدد مككن عمككال م سسككة المككوانس  ءب(للككرأي العككام.  إلككى
 تفكككككككككاجس ،م42/11/4112وبتكككككككككاريخ  ءن(. المعيشكككككككككيةروفهم للمطالبكككككككككة بتحسكككككككككين رككككككككك م،44/14/4112

باقتحام قوات الدر  لمبنى الصحيفة لوقف االعتصام المفتوح الكذي  المعتصمون من مورفي صحيفة الراي
إدارتهكككم  إلتكككزامعكككدم  إلكككى إضكككافة، نفكككذت المعتصكككمون احتجاجكككًا علكككى تكككدخل الحكومكككة فكككي سياسكككة الصكككحيفة

الك يكف داخكل مبنكى قصكر العكدل  وجودهاخالل  قبل قوات الدر  من باستخدام القوة التلويح ءد( .بمطالبهم
الككذي ، فككي تنفيككذ اعتصككامهم االسككتمرارفي وزارة العككدل فككي رللتككا ير علككى حككق مككو  ،م42/4/4112بتككاريخ 

 ا.ة التكي يعكانون منهكاإلداريوحل بعض المشاكل ، المعيشية وزيادة رواتبهم رروفهمبتحسين نفذوت للمطالبة 
بحمايكة حكق المكورفين فكي التجمك   ةالقكانون المتم لك إنفكاذجهكزة أيتنافى مك  مسك ولية الحكومكة و لذي ا األمر

 .اإلضرابالسلمي و 
والحزبيكة والقكوك الشكبابية للعديكد  تنفيذ العديكد مكن الفعاليكات السياسكية ،م4112فت للنرر في عام الومن ال
الكذين تكم تكوقيفهم مكن قبكل ، الحكرا  نشكطاءالمعتقلين مكن فران عن العتصامات والوقفات للمطالبة باإلمن ا

فران بكاإل ،م11/11/4112بتكاريخ  أمكن الدولكةعكن قيكام محكمكة الفعاليكات  سفرتأ وقد، أمن الدولةمحكمة 
 .الشعبي عن  مانية من موقوفي الحرا 

كيد ضيعاود الت المركزفان  ،لعدم حدوا تطور ملحور على صعيد التشريعات ذات العالقة بهذا الحق ونرراً 
بمكا  م4114التي جاءت في تقارير المركز السابقة والتي ككان اخرهكا التقريكر التاسك  للعكام  التوصيات على
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مككن  1حمايككة هككذا الحككق فككي القككانون إنفككاذجهككزة أفككراد لحقهككم فككي التجمكك  السككلمي وقيككام األ يضككمن ممارسككة
 جانب المواطنين.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
 .77م،  ، 4114لمزيد من المعلومات حول هذت التوصيات أنرر تقرير المركز الوطني لحقوق اإلنسان لعام  1
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 األحككزاب تضسككيسالحككق فككي  ،اإلنسككان والموا يككق العربيككة والدوليككة الخاصككة بحقككوق، األردنككيكفككل الدسككتور 

لسككنة  (16ءالسياسككية رقككم  األحككزابقككانون  حكككامتطبيقككًا أل ،م4112وشككهد عككام  .إليهككاالسياسككية واالنضككمام 
 أمكامجرائيكة والموضكوعية اإل اإلشككالياتالعديكد مكن  للقانون المكذكور العمليكشف التطبيق  وقد .1م4114

فككي تقريككرت  ن تنككاولأوقككد سككبق للمركككز الككوطني ، السياسككية األحككزاب تضسككيسممارسككة المككواطنين للحككق فككي 
 بهذا القانون. عادة النررإضرورة وي كد  اإلشكالياتوجود م ل هذت ، 4م4114السنوي عام 
السياسكية  األحكزابفكي دعكم  الحكومكةالمالي الذي يحدد مسكضلة مسكاهمة  نرامال إصدار ،م4112شهد عام 

علكى ، ال ال كة منك  شكروط اسكتحقاق الحكزب للمسكاهمة الماليكة وقكد حكددت المكادة، 2م4112لسنة  (64ءرقم 
 (911ءعضاء الحزب عكن أأن ال يقل عدد  ءب( ب.الحز  تضسيسمرور سنة على تاريخ  ءأ(النحو التالي: 

لمقكككار الحكككزب وبكككدل النفقكككات التشكككايلية  يجكككارأن يكككتم انفكككاق المسكككاهمة الماليكككة علكككى بكككدل اإل ءن(شكككخ . 
المكككادة  فيمكككا حكككددت .أعضكككائ ورواتكككب العكككاملين وأجكككور المسكككتخدمين مكككن ريكككر  األ كككااكالمكككاء والكهربكككاء و 

يا تككدف  علككى دفعتككين لككف دينككار سككنو أ (91ء بِكككالرابعككة مككن النرككام مقككدار المسككاهمة الماليككة المقدمككة للحككزب 
 وقككد سككجل،  أحكامككلتنفيككذ  زمككةالتعليمككات الا إصككدار األحككزابشكك ون  لجنككة إلككىحككال النرككام أمتسككاويتين. و 

موضوعي واضح في تحديد اسس  عدم تبني منهج ءأ(: اآلتيةالمالحرات المركز الوطني على هذا النرام 
القكانون بكان  حككاممخالفة النرام أل ءب(لاحزاب السياسية واالكتفاء بالمعايير الشكلية.  تقديم الدعم المالي

مككن المسككاهمة  أك ككرو أدم صككرف دفعككة بعكك والمتم لككة األحككزابمككنح اللجنككة صككالحيات توقيكك  عقوبككات علككى 
ذ حصكر أوجك  إ، حكزابالداخليكة لا دارةالتدخل فكي اإل ءن(القانون.  حكامالمالية في حال مخالفة الحزب أل

ورواتكب العكاملين وأجكور  األ كااالمقار وبكدل المكاء والكهربكاء و  إيجاراالنفاق من المساهمة المالية في بدل 
سكتحقاق الحكزب تضكمن النركام بكضن أحكد المعكايير ال ءد( دالف دينكار. (9ءعلى اال تزيد عن ، المستخدمين

المكادة  حككامتككرارا أل شكخ  حيكا يشككل هكذا الشكرط (911ءعكن  أعضكائ ال يقكل عكدد أللمساهمة المالية 
شككخ  وبالتككالي يعتبككر  (911ءالم سسككين عككن  األعضككاءان ال يقككل عككدد  تمككن القككانون التككي اشككترط (6ء

سككاس أو تراط عككدد معككين لوجككود الحككزب مككن األكمككا أن مسككضلة اشكك هككذا الشككرط مككن قبيككل لككزوم مككا ال يلككزم.
مككن  أك ككرمككنح النرككام اللجنككة صككالحيات عككدم صككرف دفعكك  أو  (هءلترخيصكك  مخككالف للمعككايير الدوليككة. 

                                                 
 . 4942م،  ، 6/6/4114(، تاريخ 9161الجريدة الرسمية، العدد ء 1
 .72 ،م،  4114لمزيد من المعلومات أنرر التقرير السنوي للمركز الوطني لحقوق اإلنسان لعام  4
 . 2172م،  ، 1/7/4112(، تاريخ 9442الجريدة الرسمية، العدد ء 2

 إليها واالنضمامالسياسية  األحزاب تأسيسالحق في 
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القانون  حكامالذي يشكل مخالفة صريحة أل األمرالقانون  حكامالمساهمة المالية في حال مخالفة الحزب أل
 ي عقوبة بموجب النركام لكم يكضتِ أيتم استحداا  أنال يجوز  إذ، ونرام ايقا  العقوبات اتإجراءالذي نرم 

 القانون على ذكرها باعتبار ان الااية من النرام هي تنفيذية. 
وخلكككق بيئكككة توافقيكككة نحكككو ، فكككي تطكككوير البيئكككة التشككريعية األحكككزابشككرا  إ سككهامًا مكككن المرككككز الكككوطني فكككيا  و 

في  األحزابم تمرًا وطنيًا حول ةدور  ،م4112عقد المركز في عام ، األحزابقدرات  بناءالقضايا العامة و 
عنكد موضكو  الديمقراطيكة الداخليكة تناولكت ، ورش عمكل  مكانو ، ةاألردنواالنتقال الديمقراطي في  صالحاإل
فكككي الحقكككوق المدنيكككة  األحكككزابدور و ، تعزيكككز الحقكككوق االقتصكككادية للمكككواطنفكككي  األحكككزابدور و ، ألحكككزابا

السياسية الذين انخرطوا فكي حكوارات معمقكة  األحزابعدد من مم لي  في تل  الورششار  وقد ، والسياسية
وخلكككك  المكككك تمرون ، واالدوار المضمولككككة منهككككا وتعزيككككز دورهككككا فككككي المشككككاركة العامككككة األحككككزابحككككول واقكككك  

 إلكىالهادفكة تلتقكي مك  توصكيات المرككز الكوطني مجموعة مكن التوصكيات  إلى والمشاركون في ورش العمل
تعديالت  إجراء ءأ( :المحاور التالية ضمنتندرن و ، إليهامام ضواالن األحزاب تضسيستعزيز حق االفراد في 

مككن ضكمنها الككن  علككى مبككدأ ، دسكتورية كفيلككة بحمايككة حقكوق المككواطن وحككق الفككرد بكالتمت  بحقوقكك  وحرياتكك 
وتطوير التشريعات الوطنية النارمة للحقوق السياسية ، ةاإلداريوعدم جواز تحصين القرارات ، حكم القانون

وقككككانون  أمككككن الدولككككةوقككككانون االجتماعككككات العامككككة وقككككانون محكمككككة  األحككككزابكقككككانون االنتخككككاب وقككككانون 
 بمككا ينسككجم مكك والمسككمو  وقككانون الجمعيككات وقككانون البلككديات  يالمطبوعككات والنشككر وقككانون االعككالم المرئكك

يكالء مشككلتي الفقكر والبطالكة  ءب(. اإلنسان المعايير الدولية لحقوق تعزيز الحقوق االقتصادية للمواطنين وا 
تعزيكز  م كل، االقتصكادي صكالحلإل األساسكيةتعد مكن المتطلبكات ، وذل  باتخاذ طرق منهجية أكبراهتمامًا 
الشكككامل  صكككالحاإلوسكككرعة ، بكككرامج المشكككاري  الصككايرة المنتجكككة بعيكككدا عككن نركككام االعالكككة او االرا ككةودعككم 

عككادة النرككر بقككانون ضككريبة الككدخل بحيككا يككتم التوجكك  نحككو الضككريبة التصككاعدية تحقيقككًا اللنرككام الضككريبي ب
التمكين االقتصكادي للمكواطنيين  إلىواعادة النرر بقانون ضريبة المبيعات مما يفضي  ،للعدالة االجتماعية
       ا.حقوقهكككك إلككككىلتمكككككين المككككرأة مككككن الوصككككول  زمككككةوضكككك  التشككككريعات الا إلككككى إضككككافة، وتحقيككككق مصككككالحهم

الحزب وذل  من خكالل:  إدارةألحزاب نحو مزيد من الشفافية وتداول عند اتعزيز الديمقراطية الداخلية  ءن(
تعزيككز ، مككين العككام والهيئككات الداخليككةتحديككد مككدة واليككة األ، توزيكك  السككلطات داخككل هيئككات الحككزب المختلفككة

وضككك  نركككام ، تعزيكككز مشكككاركة النسكككاء والشكككباب خصوصكككًا فكككي الهيئكككات القياديكككة، واالفصكككاح قافكككة الشكككفافية 
تعمككككيم التوعيككككة المجتمعيككككة فككككي الجامعككككات .ءد( .األعضككككاءللتقاضككككي داخككككل الحككككزب بخصككككو  مخالفككككات 

وتشككجي  فككي التنميككة السياسككية وصككناعة القككرار  األحككزابدور  أهميككةدارس واالعككالم حككول الديمقراطيككة و والمكك
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 إدارةالسياسكية واشكراكها فكي  األحكزاباالفراد في االنخراط في العمل الحزبي وانفتكاح م سسكات الدولكة علكى 
 الشضن العام. 

 التوصيات
المرككز  يعيكد، وتنشكيطها علكى أسكس ديمقراطيكة، وتنميكة الحيكاة الحزبيكة األحكزاب تضسكيسولحماية الحق في 

 :أهمهاومن ، التضكيد على األخذ بتوصيات  التي ذكرها في التقارير السنوية السابقة
  األحكككزابتشككككيل  المتعلقكككة بحريكككة يتوافكككق مككك  المعكككايير الدوليكككة قكككانون جديكككد لالحكككزاب إقكككرارسكككرعة ،

التكي  األساسكيةوفقكا للمبكادل ، ومنحها مزيدًا مكن الضكمانات لنشكر مبادئهكا وافكارهكا، إليهاواالنضمام 
 اكد عليها المركز الوطني.

 أو ، لاحككزاب السياسكككية االنضكككمامالتكككض ير علككى  ضنهاالتككي مكككن شكك حكوميكككةوقككف جميككك  الممارسككات ال
زالكة ، االنخراط في نشاطاتها وتطوير مناهج مدرسية وجامعيكة فكي مجكال التربيكة المدنيكة والسياسكية وا 

 األحككزابوالحككق فككي تشكككيل ، التعدديككة السياسككية ومكك ، أي مككواد تتعككارض مكك  حريككة الككرأي والتعبيككر
 .إليهاواالنضمام 

 السياسية بالخطط التنمويكة والبكرامج المجتمعيكة األحزاببما فيها ، إشرا  قوك المجتم  المدني كافة ،
  ب.بمخاطبة الرأي العام بما في ذل  الشبا األحزاببحق  اسوعدم المس

  في تعديل نركام الكدعم المكالي لاحكزاب السياسكية بالتشكاور معهكا ومك  الجهكات ذات العالقكة  ا األسر
وفقككككًا ألفضككككل ، ضككككوئها تقككككديم الككككدعم لاحككككزاب فككككييككككتم ، لالتفككككاق علككككى أسككككس ومعككككايير موضككككوعية

المنتسكككبين  األعضكككاءوالتكككي تنطلكككق مكككن عكككدد ، الممارسكككات الدوليكككة الناجحكككة فكككي الكككدول الديمقراطيكككة
شار الحزب في محافرات المملكة ونسبة تم يل النساء في الهيئة العامة والقيادية للحكزب للحزب وانت

وعككدد المقاعككد التككي يشكككالها مم لككو الحككزب فكككي مجلككس النككواب وعككدد االصكككوات التككي حصككل عليهكككا 
الحكككككزب فكككككي االنتخابكككككات النيابيكككككة ووجكككككود صكككككحيفة أو مطبوعكككككة دوريكككككة للحكككككزب ونشكككككاطات الحكككككزب 

   .في عملالرشيدة  الحوكمةمعايير اتبا  ومشاركات  العامة و 
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 إليها واالنضمامالنقابات  تأسيسالحق في 
(. كمكككا 42ءو( 16/4ء تينالمكككاد فككي، إليهكككاالنقابكككات واالنضككمام  تضسكككيسالحكككق فككي  األردنككيالدسكككتور  كفككل

والمككادتين  ، ( منك42المكادة ءفكي  اإلنسكان العكالمي لحقكوق اإلعكالنالدوليكة هكذا الحكق فكي  االتفاقيكاتكفلكت 
عكككزز العهكككد الكككدولي الخكككا   كمكككا، المدنيكككة والسياسكككية حقوقالخكككا  بكككال ي( مكككن العهكككد الكككدول44( وء41ء

 . 1واالجتماعية وال قافية هذا التوج  الدولي في عدد من نصوص  تصاديةبالحقوق االق

  التشريعات 
تضككمن تفسككير  ،م4112( لسككنة 6قرارهككا التفسككيري رقككم ء ،م4112أصككدرت المحكمككة الدسككتورية فككي عككام 

وزارة أو دائكككرة أو هيئكككة أو  أنككك  يجكككوز للمكككورفين فكككي أيّ   ( مكككن الدسكككتور جكككاء فيككك141( وء42المكككادتين ء
ن كانوا مكن المكورفين التكابعين لنركام الخدمكة المدنيكة ، م سسة حكومية أن ينشئوا نقابة خاصة بهم حتى وا 

علكى أن يكتم ذلك   ،م يكل فكي القطكا  الخكا  خكارن قطكا  الحكومكة أم ال له الءكان  إذاباض النرر عما 
وفقكككًا لمكككا تكككرات السكككلطة التشكككريعية صكككاحبة االختصكككا  ، بموجكككب تشكككري  أو تشكككريعات تصكككدر لهكككذت الاايكككة

هكذت التقريكر لكم يلحكر المرككز أي توجك   إعكداد تكاريخ . ومن الجدير بالذكر أنك  ولاايكة4االصيل في التشري 
 لقطا  المورفين العمومين. قانون لتنريم العمل النقابي إصدارء في حكومي للبد

قيام لجنة العمل والتنمية فكي مجلكس النكواب بمناقشكة قكانون العمكل المعكدل الم قكت  ،م4112كما شهد عام 
وعقدت لجنة العمل والتنمية لقاءات متكررة ومتواصلة م  األطكراف المعنيكة كافكة ، م4111( لعام 46رقم ء

ومككن المتوقكك  ان ينكاقش مجلككس النككواب  .مككا ينسكجم مكك  التعككديالت الدسكتوريةب سككبل تعكديل نصوصكك لبحكا 
إيككالء موضككو  الحريككات  أهميككةي كككد المركككز الككوطني علككى . وهنككا التعككديالت المقترحككة فككي دوراتكك  القادمككة
 للنقابككات القائمككة ضككافةباإلتشكككيل نقابككات جديككدة  حككق العمككال فككي النقابيككة االهتمككام الككالزم بصككورة تضككمن

العهككككد الككككدولي الخككككا  بككككالحقوق  أحكككككام زالككككة النصككككو  التككككي تتعككككارض مكككك إ يتطلككككببمككككا ، لككككذات المهنككككة
عالن منرمة العمل الدولية للمبادل والحقوق ، االقتصادية واالجتماعية وال قافية  في العمل. األساسيةوا 

 موافقكككة ءأ(: أهمهكككامشكككاري  القككوانين المعدلكككة للنقابكككات المهنيككة  مسكككّودةالحكومككة  تقكككر أ ،م4112عكككام  وفككي
والككذي تككم بموجبكك  ، م1274( لسككنة 11مجلككس الككوزراء علككى تعككديل قككانون نقابككة المحككامين النرككاميين رقككم ء

اسكككتحداا العديكككد مكككن الضكككوابط القانونيكككة لضكككمان حصكككانة المحكككامي وعكككدم االعتكككداء عليككك  أو مالحقتككك  أو 

                                                 
 ( من العهد الدولي الخا  بالحقوق االقتصادية واالجتماعية وال قافية.6( وء9( وء4(أنرر المواد  1
 .4111 م،  ،44/7/4112(، تاريخ 9422ء، العدد الجريدة الرسمية 4
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مزاولتكك  ألعمككال المحامككاة أو تفتككيش مكتبكك  أو مراسككالت  أو بريككدت  فككي أ نككاءو أالمحاكمككة  فككي أ نككاءتفتيشكك  
عضككاء أمين ليحضككر أو يوفككد مككن ينتدبكك  مككن نقيككب المحككا إبككال ال بعككد إاإللكترونككي أو حجككزت أو اسككتجواب  

التككككدريبي نشككككاء المعهككككد إانونيككككة لتنرككككيم شكككك ون المهنككككة م ككككل: لتعككككديل نصككككو  ق ضككككافةباإلالمجلكككس. هككككذا 
مشكككرو  القكككانون خكككال مكككن أي نككك  يكككنرم بشككككل مفصكككل  إال أن، ورفككك  الراتكككب التقاعكككدي لهكككم، للمحكككاميين
قيككام  ءب(مطلبككًا ملحككًا كضحككد ضككمانات المحاكمككة.  تباتكك التككيتقككديم المسككاعدة القانونيككة  اتإجككراءوم سسككي 

 إلىالذي يهدف ، مشرو  قانون نقابة العاملين في المهن الطبية والصحية المساندة مسّودةالحكومة بوض  
 باإلضككافة إلكككىخالقيكككات المهنيككة ومسكككتواها أة الخكككدمات الصككحية والمحافركككة علككى وجككّود أداءرفكك  مسكككتوك 

، لمنتسبيها الدفا  عن مصالح المنتسبين للنقابة وتنريم الخدمات االقتصادية واالجتماعية والعلمية وال قافية
وتم عرض مشرو  هذا القانون على الموق  الرسكمي لكديوان التشكري  والكرأي بهكدف أخكذ مالحركات جمهكور 

مشكرو  القكانون مكن  إقكرارهكذا التقريكر لكم يكتم  إعكداد  ولاايكة إال أنك، المواطنيين حول مضكمون هكذا القكانون
 احالكككةالخاصكككة ب اتجكككراءاإلسكككرعة اسكككتكمال  إلكككىويكككدعو المرككككز الكككوطني الحكومكككة ، قبكككل مجلكككس الكككوزراء
 ها.قرار تمهيدًا إل األمةمجلس  إلىمشرو  هذا القانون 

مجموعكة مكن االنرمكة الخاصكة بالنقابكات المهنيككة  ،م4112وفكي ذات السكياق أقكر مجلكس الكوزراء فكي عككام 
أنكوا  تقديم أجكود  إلىالذي يهدف ، 1م4112( لعام 6: نرام التضمين الصحي لنقابة المهندسين رقم ءأهمها
الصككحية وتنرككيم التككضمين الصككحي واالشكككتراكات ألعضككاء النقابككة وتحديككد أقسككاط التككضمين الصكككحي  ةالخدمكك

، 4م4112( لسكنة 67والنفقات التكي يتحملهكا الصكندوق. والنركام الكداخلي لنقابكة المهندسكين الكزارعيين رقكم ء
وكيفيكة االنتسكاب واكتسكاب العضكوية وتنركيم تم بموجب  استحداا العديد من النصو  التكي تحكدد دليكة إذ 

( لعكام 94النرام الداخلي لنركام نقابكة الجيولكوجيين رقكم ء إقرارة في النقابة. كما وتم اإلدارياالمور المالية و 
جراءتم بموجب  استحداا العديد من النصو  التي تنرم دليات و إذ ، 2م4112 إنتخاب مجلكس النقابكة  اتا 

 .األعضاءومهام أعضاء المجلس والسجالت الواجب االحتفار بها ومقدار الرسوم التي يتم استيفا ها من 
تكم بموجبك  ، 4م4112( لعكام 77النرام المعدل لنرام صندوق التكافكل اإلجتمكاعي لالطبكاء رقكم ء إقراروتم 

التعليمكككات المعدلككك   إقكككرار( سكككنة. وتكككم 99ء إلكككى( سكككنة 49المسكككتفيد مكككن صكككندوق التكافكككل مكككن ء رفككك  سكككنّ 

                                                 
 . 692 ،م،  14/4/4112(، تاريخ 9419الجريدة الرسمية، العدد ء 1
 .2242م،  ، 9/2/4112(، تاريخ 9426الجريدة الرسمية، العدد ء 4
 .4711م،  ، 16/11/4112(، تاريخ 9444الجريدة الرسمية، العدد ء 2
 . 4249م،  ، 21/11/4112تاريخ (، 4942الجريدة الرسمية، العدد ء 4



11 

 

بهكككدف ، 1م4112للطبيكككب البشكككري وطبيكككب األسكككنان والصكككيدلي لسكككنة  اإلداريلتعليمكككات التصكككنيف الفنكككي و 
نركام ألقكاب المهنكة  إقكراروتم  ا.تنريم النقاط التي يحصل عليها الطبيب لتتناسب م  الحوافز التي يستحقه

جكراءتكم بموجبك  تحديكد القواعكد العامكة و ، 4م4112( لعكام 72واالختصا  لاطباء رقم ء لقكاب مكنح األ اتا 
 ا.الستحقاقه زمةالطبية والشروط الا

 النقابات المهنية 
ين األردنيككانتخككاب مجككالس النقابككات المهنيككة التاليككة: انتخككاب مجلككس نقابككة المحككاميين  ،م4112شككهد عككام 

 تضسكيس ،م4112ولكم يشكهد عكام  .ةاألردنيكوانتخاب مجلكس نقابكة اطبكاء االسكنان ، للدورة الحادية واالربعين
، نقابككات للعككاملين فككي قطاعككات مهنيككة تضسككيسالمطالبككات ب اسككتمرارنقابككة مهنيككة جديككدة علككى الككررم مككن أي 

 ،2انشكككككاء تنركككككيم نقكككككابي للعكككككاملين فكككككي مهنكككككة المحاسكككككبة القانونيكككككة بفرعيهكككككا المحاسكككككبة والتكككككدقيق ءأ( أهمهكككككا
، ( طيكار711ء بِككنقابة للطيارين المدنيين العكاملين والبكاح ين عكن العمكل والكذين يقكدر عكددهم  تضسيس.ءب(
اذ تقككدما ملحورككا  ،م4112شككهد عككام  علككى صككعيد هككذت المطالبككة، نقابككة للمحككاميين الشككرعيين تضسككيس ءن(

 إعكدادولاايكة ، 4م4112رف  قاضي القضكاة لمجلكس الكوزراء مشكرو  قكانون نقابكة المحكامين الشكرعيين لعكام 
 .إزاءتالتقرير لم يضخذ مجلس الوزراء قرارًا 

 المهرجانككككات والمككك تمرات الشكككعبية مكككن قبككككل مجلكككس النقابكككات المهنيكككة حككككول ،م4112عكككام  واسكككتمرت فكككي
 ولككم يككتم رصككد أي اعتككداء  ، التككي تمككر بهككا المنطقكك  العربيككة بشكككل عككام األحككداا الداخليككة وبشككضن وضككا األ

 أو من  لتل  الفعاليات. على المشتركين
 

                                                 
 .4224 ،م،  16/6/4112(، تاريخ 4214الجريدة الرسمية، العدد ء 1
 . 9411م،  ، 1/14/4112(، تاريخ 9497الجريدة الرسمية، العدد ء 4
المحاسكبة، علمكا بضنك  تكم خكالل ما يزال تنرم هذت المهنة من قبكل جمعيكة المحاسكبين القكانونيين التكي تخضك  إلشكراف مباشكر مكن الهيئكة العليكا لمهنكة  2

م، مراجعة وتدقيق مسودة قانون نقابة المحاسبين كما تم عقد م تمر عام الطالق مسودة القانون ولم يتم تبني هكذا القكانون مكن قبكل مجلكس 4114عام 
 الوزراء تمهيدًا للسير في اإلجراءات الدستورية.

-http://www.alghad.com/index.php/portal/alghad-alم: 47/2/4112أنركككككككر بيكككككككان صكككككككادر عكككككككن دائكككككككرة قاضكككككككي القضكككككككاة بتكككككككاريخ  4

ordoni/article/010616 هككود أعضككائها والكذي تضككمن بيككان الهككدف مككن تاسككيس هككذت النقابككة: االرتقككاء بمسككتوك مهنككة المحامككاة الشككرعية، وتنرككيم ج
التقاعككد والمسككاعدة فككي ايجككاد الوسككائل القانونيككة التككي تضككمن العككيش الكككريم لهككم وألسككرهم مككن خككالل الصككناديق التككي تضككمنها مشككرو  القككانون المتعلقككة ب

العدالككة والحكككق  والتككضمين الصككحي والضككمان االجتمكككاعي، م لمككا سككتعمل النقابككة علكككى رعايككة مختلككف شككك ون مهنككة المحامككاة الشككرعية ورسكككالتها وخدمككة
قاضكي امككام وترسكيخ مفهكوم التعككاون بكين أعضكائها إضككافة إلكى تنرككيم دليكات تقكديم المعونككة القانونيكة لايكر القككادرين بمكا سككينعكس إيجابكًا علكى عمليككة الت

 المحاكم الشرعية.

http://www.alghad.com/index.php/portal/alghad-al-ordoni/article/616045
http://www.alghad.com/index.php/portal/alghad-al-ordoni/article/616045
http://www.alghad.com/index.php/portal/alghad-al-ordoni/article/616045
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 النقابات العمالية 
ي تقدم ملموس اتجات أ ،م4112ولم يشهد عام  ،اإلشكالياتما تزال النقابات العمالية تعاني من العديد من 

 إقكرار اتإجكراءعكدم اسكتكمال  ءأ(والتحكديات بمكا يلكي:  اإلشككالياتهكم هكذت أبكراز إويمككن ، حلول لهكا إيجاد
ا تتعككارض أحكامككيتضككمن  ومككن المعلككوم أن الككن ، م4111( لسككنة 46قككانون العمككل المعككدل الم قككت رقككم ء

النقابككات  إلككىفككي االنتسككاب  االسككتمرار إلككىالككذي دفكك  العديككد مككن العمككال  األمككر، مكك  حريككة التنرككيم النقككابي
جانكب  إلكىعماليكًا مسكتقاًل  بينهكا اتحكادً  ( نقابكات عماليكة مسكتقلة أسسكت فيمكا11التي بلغ عكددها ء ةالمستقل

عكدم التجكانس فكي التم يكل النقكابي فكي  اسكتمرار ءب(، العديد مكن اللجكان النقابيكة المسكتقلة فكي مواقك  العمكل
العديد من النقابات م ل نقابات المناجم والتعدين والبتروكيماويات والصناعات الاذائيكة والمطكاب  التكي يتبك  
   لهكككا العكككاملون فكككي الصكككحف مكككن ريكككر الصكككحفيين الكككذين ال يزالكككون يطكككالبون بتم كككيلهم فكككي نقابكككات مسكككتقلة. 

للمواقككك  القياديكككة  ، ورئكككيس االتحكككاد العكككام للنقابكككات العماليكككةابكككات العماليكككةسكككتمر احتككككار ر وسكككاء النقا ءن(
تايكككرات  إجكككراءالكككذي يتطلكككب  األمكككر، والتم يكككل للنقابكككات داخكككل المملككككة وخارجهكككا دارةوعضكككوية مجكككالس اإل

بمكا فكي ، المشكاركة العماليكة بشكل يعززنرمة الداخلية في النقابات العمالية واالتحاد العام جوهرية على األ
مككن دورتككين متتككاليتين  ك ككراو النقبككاء أل منكك  الترشككح لمنصككب رئككيس االتحككاد أو نائككب رئككيس االتحككاد ذلكك 

بكككين اصكككحاب العمكككل  عكككدم المسكككاواة ءد( ( سكككنوات.4ء إلكككى( سكككنوات 9وتخفككيض مكككدة الكككدورة النقابيكككة مكككن ء
النقابات التي ترعى وتم ل ش ون المهنة اذ سمحت الحكومكة ألصكحاب العمكل  تضسيسوالعمال فيما يتعلق ب

فكي حكين أن عكدد نقابكات العمكال ، ( نقابة أصحاب عمكل29ما يقارب ء إلىبتشكيل نقابات وصلت عددها 
حرمكان قطكا   إلكىممكا يشكير ، عقكودولكم يطكرأ عليهكا أي تاييكر منكذ أربعكة ، ( نقابة فقكط17المرخصة بلغ ء

حقككوقهم يككنعكس سككلبًا علككى  وبالتككالي واسكك  مككن العمككال مككن االنتسككاب لممارسككة حقهككم فككي التنرككيم النقككابي
الجماعيكككككة وعقكككككود العمكككككل الجماعيكككككة والحقكككككوق والتضمينكككككات االقتصكككككادية   العماليكككككة م كككككل: حكككككق المفاوضككككك

 واالجتماعية.

 االحتجاجات العمالية 
شككككملت هككككذت  إذمككككنح العمككككال المزيككككد مككككن الحقككككوق العماليككككة بتمرت رككككاهرة اإلحتجاجككككات المطالبككككة سككككافيمككككا 

( 224ء ،م4112بلككغ عككدد االحتجاجككات فككي عككام . وقككد االحتجاجككات العككاملين فككي القطككا  العككام والخككا 
وقككد ا. ( احتجاجكك242ء، م4111فيمككا بلاككت عككام  ،م4114( احتجككان فككي عككام 211ء بِككك مقارنككةً احتجاجككًا 
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ومحاولكة قتكل  اإلضكرابواالعتصكام والتهديكد ب اإلضكرابشكال منها أعدة  إلىاالحتجاجات العمالية  تنوعت
  .االحتجان ت االحتجاجات وفقا لنو عدد هذ (4ء رقمويبين الجدول  ،الشرو  باالنتحار أو النفس أو االنتحار

أن مككا يقككارب نصككف  ،م4112وقككد لككوحر فككي عككام 
تككم تنفيككذها مككن قبككل العككاملين  االحتجاجككات العماليككة
 %94.2بنسكككككبة مئويكككككة بلاكككككت  فكككككي القطكككككا  العكككككام

 إلكككىالكككذي يشكككير  األمكككر، ( احتجاجكككاً 429وبواقككك  ء
حسككاس قطاعككات واسككعة مككن العككاملين فككي القطككا  إ

تكفككككي  التكككي ال رواتككككبهم بن بسككككبب تكككدنيبكككالاج  العكككام
وعكدم مراعكاة سكلم الرواتكب فكي القطكا   ،لسل  ومتطلبات الحيكاةوارتفا  اسعار ا، األساسيةلتاطية حاجاتهم 

السككل . مقابككل ذلكك  بلاككت نسككبة  اسككعار واالرتفككا  المسككتمر والبككاهض فككي، العككام وعككالوات رككالء المعيشككة
فيمكا نفكذ  .ا( احتجاجك261وبواق  ء %41.4االحتجاجات العمالية التي نفذها العاملون في القطا  الخا  

 .1من مجمل االحتجاجات العمالية .احتجاجاً  %9.9ما نسبتة ب جاً ( احتجا42ءالمتعطلون عن العمل 
ممارستهم  أ ناء في ممرضينالو  األطباءحاالت االعتداء على  ،م4112في عام  إستمرت أخرك ومن جهة

شككهد  األطبككاءوبحسككب نقابككة  .او فككي المستشككفيات الخاصككةالعككاملين فككي وزارة الصككحة  سككواءلمهككام عملهككم 
في عكام  األطباءوقعت على  4( اعتداءً 44ء بِك مقارنةً ، اعتداء على أطباء وقو  ست حاالت ،م4112عام 

  .م4114

 التوصيات
نررًا لعدم حكدوا تقكدمًا حقيقيكًا سكواء فكي مجكال التشكريعات أو الممارسكات علكى صكعيد هكذا الحكق فكي عكام 

إيكالء ككل مكن السكلطة التشكريعية والتنفيذيكة لهكذا  أهميكةي ككد  اإلنسان الوطني لحقوق فان المركز ،م4112
كمكككا جكككاء فكككي توصكككيات ، االهتمكككام الكككالزم انطالقكككًا مكككن القواعكككد الدسكككتورية والمعكككايير الدوليكككة ومنحككك  الحكككق

 :أهمهاومن ، الواردة في تقاريرت السنوية السابقة المركز الوطني
  بمككا ، األردنككي( مككن الدسككتور 142قككانون العمككل قبككل انتهككاء المككدة المحككدة فككي المككادة ء أحكككاممراجعككة

ويضككمن تم يككل أفككرادت بطريقككة عادلككة ، يكفككل حككق التنرككيم النقككابي العمككالي لكككل قطككا  بصككورة حقيقيككة

                                                 
1
 .3613إعداد المرصد العمالي األردني مركز الفنيق للدراسات االقتصادية والعمالية شباط  3613 ماع لالخ ةيلاملعااجات جتحالا ريرتق  
4 http://www.ammonnews.net/article.aspx?articleno=1193961sthash.fhI7JYPW.dpuf. 

 لعام توزيع االحتجاجات العمالية وفقًا لنوع االحتجاج (4جدول رقم )
 م2112

  لمئويةا النسبة عدد االحتجاجات نوع االحتجاج
 %52.9 412 إضراب
 %21.7 212 اعتصام

 %11.9 116 اإلضرابتهديد ب
 %2.5 22 قتل النفس أو محاوالت انتحار

 %111 194 المجموع
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الصكادرة عكن منرمكة تساهم النقابات العمالية في صيارت  بحيا ال يتعكارض مك  االتفاقيكات الدوليكة 
 . األردنالتي صادق عليها ل الدولية العم

 والمصككادقة ، نشككر جميكك  اتفاقيككات منرمككة العمككل الدوليككة التككي تككم التوقيكك  عليهككا فككي الجريككدة الرسككمية
 ( الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنريم.27على اتفاقية منرمة العمل الدولية رقم ء

  والديمقراطيككة الداخليككة وتطككوير أنرمتهككا الرشككيدة  الحوكمككةومعككايير ن تتبكك  النقابككات أسككس أضككرورة
 ا.الذاتية وتداولها وتحقيق مصالح منتسبيه دارةالداخلية بما يضمن اإل

  انخككراط النقابككات المهنيككة فككي المشككاري  التنمويككة واالسككت مارية المككدرة للككدخل والقيككام بككدورها بتخفيككف
 تويات معيشية مناسبة لهم. وتحقيق مس، األعباء االقتصادية واالجتماعية لمنتسبيها
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، إليهكككاالجمعيككات واالنضكككمام  تضسكككيسالحككق فكككي  اإلنسكككان الدوليكككة لحقككوقوالموا يكككق  األردنككيكفككل الدسكككتور 

تكككضليف الجمعيكككات ومراقبكككة مواردهكككا الماليكككة مككك  ضكككرورة  عمليكككةالقكككانون مهمكككة تنركككيم  إلكككىوأوككككل الدسكككتور 
عككدم  األردنككي( مككن الدسككتور 142ذ أكككدت المككادة ءإ  .المحافرككة علككى جككوهر هككذا الحككق وضككمان ممارسككت

  ت .الحق وأساسياجوهر أي قانون يمس  إصدارجواز 

 التشريعات 
لمراجعكككة قكككانون  1بتشككككيل لجنكككة يقضكككيرئيس الكككوزراء لكككقكككرار  صكككدور علكككى الكككررم مكككن مكككرور عكككامين علكككى

 اإلنسكككان تعديلككك  وتطكككويرت بمكككا يتفكككق مككك  النصكككو  الدسكككتورية والموا يكككق الدوليكككة لحقكككوقبهكككدف الجعيكككات 
ولكم يكتم تضكمين  ، ا التشكري لم يشهد أية مبادرة حكومية لمراجعة هذ ،م4112عام  إال أن، المصادق عليها

قككانون الجمعيككات  الككررم مككن أنوعلككى  ،للبرلمككان الحكومككة حزمككة التشككريعات الوطنيككة التككي تقككدمت بهككا إلككى
وال اككرات التككي مككن  اإلشكككالياتالنككارم لهككذا الحككق يتضككمن العديككد مككن ، م4112لسككنة  (91المعككدل رقككم ء

وهككو مككا أكككد عليكك  ، نفككة الككذكرد (142وبالتككالي عككدم انسككجام  مكك  المككادة ء تقييككد ممارسككة هككذا الحككق ضنهاشكك
 . 4تقاريرت السنوية السابقةالمركز الوطني في 

( لسكككنة 1رقكككم ء ةتعليمكككات تصكككنيف الجمعيكككاتةسكككجل الجمعيكككات  إدارةأصكككدر مجلكككس  ،م4112وفكككي عكككام 
نشكككطتها أملهكككا و ومجكككال ع يوالتكككي تكككم بموجبهكككا تصكككنيف الجمعيكككات حسكككب تخصصكككها الرئيسككك، 2م4112

ة اإلداريلهذت الااية يلزم الجمعيات استكمال البيانات الفنية و  4واستحداا أنموذن خا ، والفئات المستهدف 
عليمات نصًا يلكزم الجمعيكات كافكة كما تضمنت هذت الت ا.أسماء العاملين لديهقائمة  إلى ضافةباإلوالمالية و 

وفككي حككال عككدم ، فككي فتككرة زمنيككة تحككددها الككوزارة المختصككةسككاس مككا ورد سككابقًا أعلككى  هاأوضككاعصككويب بت
  .في حالة مخالفة لهذت التعليماتالجمعية ح صببهذت التعليمات ت هاإلتزام

                                                 
جنة في عضكويتها ككل مكن: وزارة التنميكة السياسكية والم سسكات ذات العالقكة، ومنهكا المرككز الكوطني لحقكوق اإلنسكان إال أن هكذت اللجنكة لتضم هذت ال 1

 لم تجتم  حتى تاريخ إعداد التقرير.
 (.27ء ،  ،4114للمزيد من المعلومات حول هذت االشكاليات أنرر تقرير المركز الوطني لحقوق اإلنسان لعام  4
 .4426 ،م،  4/6/4112(، تاريخ 9442الجريدة الرسمية، العدد ء 2
 http://www.societies.gov.jo/SitePage.aspx?PageId=161لالطال  على كتيب تصنيف الجمعيات ونموذن التقرير السنوي أنرر الرابط:  4
 

 إليها واالنضمامالجمعيات  تأسيسلحق في ا
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 هكاإال أن فضكلبصكورة أ عمكل الجمعيكاتوضكيح التي ستساعد على ت، هذت التعليمات أهميةوعلى الررم من 
 يةلوب تقديم  من قبل الجمعيدًا على حرية الجمعيات في ممارسة أنشطتها؛ إذ أن التقرير المطيقتتضمنت 

الجمعيكككات يجكككب أن يتضكككمن معلومكككات تفصكككيلية حكككول أنشكككطة الجمعيكككة ومجكككاالت عملهكككا وأنشكككطتها  إدارة
فككي شكك ونها  الككذي يعتبككر تككدخالً  األمككر، نفككاق وريرهككا مككن المعلومككاتة والماليككة ودليككات الصككرف واإلاإلداريكك

عامككة بحضككور للهيئككة الداريككة سككنوية ا  الجمعيككات قككد ألزمهككا بتقككديم تقككارير ماليككة و الداخليككة. علمككا بككضن قككانون 
 هكذا الطلكب يشككلو  .سكجل الجمعيكات إدارةمنكدوب مجلكس و ، علكى عمكل الجمعيكات ةمندوب الوزارة المشكرف

للهيئكة العامكة  ير؛ اذ تقكدم ككل جمعيكة تقريكراً عملها ازدواجية في تقديم التقكار  التدخل في حرية إلى ضافةباإل
دارةالككوزارة و  يبحضككور منككدوب التقريككر الككذي سككتقدمة وفككق هككذت  إلككى إضككافة، القككانون ضحكككامب السككجل عمككالً  ا 

 السجل. إدارة إلىالتعليمات 
 نشاطًا لم سسات المجتم  المدني والجمعيات المعنية بقضايا حقكوق ،م4112شهد عام  خردوعلى صعيد 

تقكككاريير موازيكككة للتقريكككر الرسكككمي ال كككاني للمراجعكككة الدوريكككة  اعكككدادتم كككل بتشككككيل تحالفكككات قامكككت ب، اإلنسكككان
 اإلنسان كما شاركت بفاعلية في المناقشات التي جرت في مجلس حقوق، اإلنسان حقوق وضا الشاملة أل

بمكككا فيهكككا تعكككديل التشكككريعات ، األردنفكككي اإلنسكككان حقكككوق  أوضكككا وقكككدمت العديكككد مكككن التوصكككيات لتعزيكككز 
فككي  األعضككاءالككذي تقككاط  مكك  العديككد مككن التوصككيات التككي تقككدمت بهككا الككدول  األمككر، النارمككة لهككذا الحككق

بمككا فككي ذلكك   التككي تقضككي بضككرورة مراجعككة التشككريعات الوطنيككة، ةاألردنيككللحكومككة  اإلنسككان مجلككس حقككوق
متها م  العهد الدولي الخا  بالحقوق المدنية والسياسية ومراجعة قانون الجمعيكات ءومواقانون الجمعيات 

 .إليهاالجمعيات واحترام حق األفراد في االنتساب  تضسيسبما يضمن كفالة الحق في 
عككن  ،م9/14/4112عككالن وزارة التنميككة االجتماعيككة فككي اليككوم العككالمي للتطككو  بتككاريخ إوعلككى الككررم مككن 

الجمعيات من بلو  أهدافها في مجاالت القضاء  لتمكين، نيتها تطوير معايير تقديم الدعم المالي للجمعيات
والحفككار علككى ، وتككوفير الرعايككة الصككحة، علككى الفقككر واألميككة وتعزيككز المسككاواة بككين الجنسككين وتمكككين المككرأة

 العمكككل اسكككتمرار إلكككى، ولاسكككف الواقككك  يشكككير إال أن، 1لالفيكككة األهكككداف اإلنمائيكككةمككك   ينسكككجمبمكككا و ، البيئكككة
تحككول دون قيككام  التككي اإلشكككالياتلجمعيككات التككي تتضككمن العديككد مككن ل ةنفككاق والككدعم المككاليبتعليمككات اإلة

 .4الجمعيات تضسيسفراد لحقهم بممارسة األ أمامنشطتها وتض  عقبات تشريعية أالجمعيات بتنفيذ 

                                                 
 .http://www.mosd.gov.joأنرر الرابط االلكتروني لموق  وزارة التنمية االجتماعية:  1
لمزيكد مكن المعلومكات حككول مالحركات المرككز علكى مضككمون تعليمكات االنفكاق ودعكم الجمعيككات، أنركر تقريكر المرككز الككوطني لحقكوق اإلنسكان لعككام  4

 .22 ، ، م4114
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 تشايل الجمعيات 
ن أ إلككىسككجل الجمعيككات فككي وزارة التنميككة االجتماعيككة  إدارةاالحصككائية الصككادرة عككن مجلككس  األرقككامتشككير 
وبكذل   .م4114( جمعيكة تكم تسكجيلها عكام 962ء بِك مقارنةً ، جمعية (922تسجيل ء قد شهد ،م4112عام 

والعاملكة فكي المملككة عكام  ةصبح عدد الجمعيكات المسكجلأ
 (.9كما يبين  الجدول رقم ء .4( جمعية2244ء ،م4112

الجارافكككككي للجمعيكككككات  وبحسككككب المسكككككح الميكككككداني للتوزيكككك 
تبككككين بككككضن ، سككككجل الجمعيككككات إدارةالصككككادر عككككن مجلككككس 

 %46و، من الجمعيات تق  في المناطق الحضرية 67%
مكككككن  %7و، مكككككن الجمعيكككككات تقككككك  فكككككي المنكككككاطق الريفيكككككة

مكن الجمعيكات تقك   %49 وأن، الجمعيات تق  فكي الباديكة
الكذي ي ككد مركزيكة عمكل الجمعيكات فكي  األمكرفي عّمان. 

 ممككا يسكككتدعي تفعيكككل دور، المنككاطق الحضكككرية والعاصكككمة
الجمعيككات فككي الباديككة والمنككاطق الريفيككة بوصككفها المنككاطق 

حاجكككككة لنشكككككر الكككككوعي وال قافكككككة والتنميكككككة ومعالجكككككة  ك ككككراأل
 مشاكل الفقر. 

، إليهاالجمعيات واالنضمام  تضسيسشكويين تتعلقان بالحق في  ،م4112وقد تلقى المركز الوطني في عام 
والقاضكككي بَحكككّل المنرمكككة  ،م11/6/4112بتكككاريخ ى قكككرار وزيكككر الداخليكككة الصكككادر األولكككتضكككمنت الشككككوك 

فكي مراسكالتها مك  وزارة الداخليكة. وقكد تباينكت األنبكاء حكول موضكوعي لوجود خلل ، اإلنسان العربية لحقوق
 حككامأن الَحّل رير قانوني ويشككل مخالفكة ألالسابق سبب َحّل الجمعية؛ إذ ورد على لسان رئيس الجمعية 

تقكديمهم شككاوك للكوزارة ضكد  إلىة للجمعية اإلداريأعضاء الهيئة  عدد من أشارفي حين ، قانون الجمعيات
 السككابقة ووزارة الداخليككة دارةجانككب التبككاين فككي صككحة ودقككة المراسككالت بككين اإل إلككى ،ورئيسككها الجمعيككة إدارة

بككضن الجمعيككة خالفككت قككانون  وزارة الداخليككة فككادتكمككا أ هككذا. رككالققككرار اإلالككذي دفكك  الككوزارة التخككاذ  األمككر
، القككانون أحكككامها علككى نحككو يتوافككق و أوضككاع قيامهككا بتصككويببعككدم ، م4112( لسككنة 91الجمعيككات رقككم ء

                                                 
 جمعيات: وفقًا لمحاضر مجلس إدارة سجل الجمعيات المنشور على الموق  اإللكتروني الخا  بمجلس إدارة سجل ال 1

http://www.societies.gov.jo/ContentParts/Pages/BoardDecisions/wfrmAllViewBoardDecision.aspx 
 .http://www.mosd.gov.joأنرر الموق  اإللكتروني الخا  بمجلس إدارة سجل الجمعيات على الرابط:  4

 الجمعيات المسجله والعاملة في المملاةعدد  (5جدول رقم )
 1م2112لعام  

 2565 وزارة التنمية االجتماعية
 547 وزارة الداخلية

 94 وزارة التنمية السياسية
 571 وزارة الثقافة
 21 وزارة الصحة

 11 وزارة الصناعة والتجارة
 6 وزارة الزراعة
 59 وزارة البيئة

 7 االسالميةوزارة األوقاف والمقدسات 
 2 وزارة االتصاالت وتانولوجيا المعلومات

 25 وزراة السياحه واآثار
 4 وزارة العدل

 17 الجمعيات التي صدر قرار بعدم الموافقة على تسجيلها
 2.924 المجموع
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َحككّل الجمعيككة  اتإجككراءمهمتهككا تككولي  ةَحككلّ ةعليكك  تككم تشكككيل لجنككة  بنككاءً و   .( منكك42المككادة ء حكككامخالفككًا أل
 للجمعيات. األساسيةاالنرمة  حكامالمحدد أل م4111( لسنة 97رقم ءلنرام لاستنادا 

، الجمعيكات إحكدك تضسكيسطلكب  الجمعيكات علكى إدارةأما الشكوك ال انية فقكد تضكمنت عكدم موافقكة مجلكس 
رفقكككوا بطلكككب تسكككجيل الجمعيكككة الو كككائق والمسكككتندات أعلمكككًا بكككان المشكككتكين قكككد ، الكككرفض أسكككبابدون بيكككان 
الجمعيكات حكول مضكمون  إدارةوقد خاطب المركز أمين عام مجلس ، وفقا لقانون الجمعياتكافة المطلوبة 
 التقرير. إعدادحتى تاريخ  المركز رداً  ولم يتلقَ ، الشكوك

 اداريكككةت مكفكككول دسكككتوريًا ويجكككب عكككدم وضككك  عقبكككات الجمعيكككا تضسكككيسوي ككككد المرككككز علكككى أن الحكككق فكككي 
أو الَحكّل حتكى  تضسكيسعلكى ال ةالموافقكورة تسكبيب قكرارات عكدم ممارسكة االفكراد لهكذ الحكق وضكر  أمام وريرها

قكانون الجمعيكات ليتسكنى  حككاميتمكن األفراد من مراجعة السلطة القضائية والطعن في تل  القرارات وفقًا أل
 .سبابمن بسط رقابتها على موضوعية وقانونية تل  األبدورها لمحكمة العدل العليا 

 تمويل الجمعيات 
دعما للجمعيات الخيرية يقدر بمليوني دينار أردنكي علكى  ،م4112قدمت وزارة التنمية االجتماعية في عام 

، الحد من الفقر في المجتمعكات المحليكة التكي تعمكل فيهكا الجمعيكات إلىشكل منح ومشاري  إنتاجية هدفت 
وتككضمين مككوارد ماليكك  ، المنتشككرة فيهككاالجمعيككات مككن القيككام بككدورها التنمككوي فككي المجتمعككات المحليككة  وتمكككين

 .1مستدامة لبرامجها ونشاطاتها
سجل الجمعيات قرارًا يقضي بالموافقكة علكى تقكديم الكدعم المكالي  إدارةاتخاذ مجلس  ،م4112كما شهد عام 

وبلغ عدد الجميعات التي حصكلت ، ( دينار226.921بمبلغ ء 4لمشاري  الجمعيات في مختلف المحافرات
( دينكار للجمعيكات 226.111( جمعية. كما قدم دعم نقدي بمبلغ ء92لمشاريعها في هذا العام ءعلى دعم 

 ( جمعيكككة. وبكككذل  يبلكككغ492وبلكككغ عكككدد الجمعيكككات المسكككتفيدة منككك  ء .واالتحكككادات فكككي مختلكككف المحافركككات
غ بمبلككك، ( جمعيكككة واتحكككاد464مكككن دعككم المشكككاري  والكككدعم النقكككدي ء تمجمككو  عكككدد الجمعيكككات التكككي اسكككتفاد

 ا.( دينار 1.497.221مقدارت ء إجمالي
                                                 

( 11.9( شككروعًا إنتاجيككًا وصككندوق ائتمككان بمبلككغ ء722تقككديم مككا مجموعكك  ء م أنكك  تككم4112-م4112تشككير سككجالت وزارة التنميككة االجتماعيككة للفتككرة  1
، وللمزيكد مكن المعلومكات ر( مليكون دينكا4.7( مشكرو  إنتكاجي بمبلكغ ء229( مليون دينكار وء9.2( صناديق ائتمان برأسمال ء414مليون دينار، منها ء

 ./http://www.mosd.gov.joأنررالرابط االلكتروني التالي: 
ربككد( جمعيككة، و 16تككوز  هككذا الككدعم للجمعيككات علككى النحككو التككالي: محافرككة العاصككمة ء وقككد 4 ( 4( جمعيككات، والطفيلككة ء2( جمعيككات، والزرقككاء ء6ء ا 

( جمعيكككات، 7( جمعيككة، والمفكككرق ء4( جمعيكككة، ومادبكككا ء14( جمعيكككات، والكككر  ء9( جمعيكككات، وعجلككون ء2( جمعيككات، ومعكككان ء2جمعيككة، والعقبكككة ء
 ( جمعية من مختلف محافرات المملكة.12( جمعيات، وء11والبلقاء ء
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 ضحككامب ةاألخيكر هكذت  إلتزامشي بعدم في بعض الجمعيات ت دارةمت بها اإلأعماال قا ،م4112وقد شهد عام 
االعتصام الذي نفذت مقدمو ومتلقو خدمات جمعية رعاية الطفل المعاق بسبب الحجز  م ل ،القوانين النافذة

 يها بالقوانين وشمول مكورفإلتزامم لعد العامة للضمان االجتماعي على أرصدتها البنكية من قبل الم سسة
وزارة التنميكككة أصكككدرت  المركككز التكككاب  للجمعيكككة بنرككام الضكككمان االجتمكككاعي. ولبيككان القكككدرة الماليكككة للجمعيككة

 ، إذم4114يوضككح حجككم التمويككل الككذي تلقتكك  الجمعيككة فككي عككام  ،م9/11/4112االجتماعيككة بيانككًا بتككاريخ 
 .م4112( دينار عام 6.111وء، ( دينارا17.221بلغ ء

 التوصيات
التركيكز يجكدد المرككز التضكيكد علكى توصكيات  الكواردة فكي تقكاريرت السكنوية السكابقة مك  ، وفي ضوء هذا الواقك 

 على التوصيات التالية:
   سرعة تنفيذ توجيهات دولة رئيس الوزراء فيما يتعلق بتشكيل لجنة لمراجعة قانون الجمعيكات وتعديلك

 .اإلنسان وتطويرت بما يتفق م  المعايير الدولية لحقوق
 لطة التنفيذيكة فكي تعديل تعليمات تصنيف الجمعيكات بمكا يضكمن حكق الجمعيكات فكي عكدم تكدخل السك

دوار المضمولكة من تمكين الجمعيات من القيام بكاألعمالها وكذل  مراجعة تعليمات الجمعيات بما يضأ
سكس موضكوعية تحكدد أوجك  االنفكاق بموجكب القكانون وعلكى أعلى أن يكتم التركيكز علكى تحديكد  ،امنه

 مقدار الدعم الذي يقدم للجمعيات. 
 تكككنرم مصكككادر ، األخكككرك  المكككدني تطكككوير خطكككة وطنيكككة تشكككار  فيهكككا الجمعيكككات وم سسكككات المجتمككك

التمويككل المحلككي واألجنبككي بمككا يراعككي االحتياجككات الوطنيككة والتوزيكك  الجارافككي لهككذت الجمعيككات مكك  
وية للمشاري  األوليالء ا  ي المناطق النائية وجيوب الفقر و التركيز على تمويل الجمعيات التي تعمل ف

 نتاجية.اإل
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االتفاقيككات والموا يككق الدوليككة التككي  إال أن، 1التنميككةالحككق فككي  إلككىلككم يشككر الدسككتور بشكككل واضككح وصككريح 

العهككككد الككككدولي الخككككا  بككككالحقوق االقتصككككادية سككككها وعلككككى رأ، قككككد كفلككككت هككككذ الحككككق األردنصككككادق عليكككك  
 .اإلنسانالعالمي لحقوق  اإلعالنو ، وال قافيةواالجتماعية 

ضكمن  م4111منكذ عكام  بالمحافركة علكى موقعك  ،م4112وفقا لتقريكر التنميكة البشكرية لعكام  األردناستمر 
مجموعكككة التنميكككة ضكككمن مكككا اسكككمات ة األردنالكككذي صكككنف ، البشكككرية المتوسكككطةشكككريحة الكككدول ذات التنميكككة 

 .4عربياً  (11ءو، في المرتبة المائة عالمياً  األردنجاء ترتيب  بعد أن البشرية المتوسطةة.
فكي  موقع  تقدمعلى ت  ر سلبًا على العملية التنموية و يعاني من جملة من التحديات التي  األردنوما يزال 

 .االرتفكككككا  فكككككي العجكككككز المكككككائي اسكككككتمرارقلكككككة المكككككوارد المائيكككككة و  ءأ(: هكككككاأبرز مكككككن البشكككككرية  تقريكككككر التنميكككككة
كبيكككرة مككن الالجئيكككين السككوريين فكككي رككل محدوديكككة المككوارد الطبيعيكككة  عككدادأل األردن اسكككتقبال اسككتمرار.ءب(

 ،م4112فككككي عككككام  بلاككككتالتككككي فككككي سككككوق العمككككل  معككككدالت البطالككككةنسككككب ارتفككككا   ءن( .والماليككككة للدولككككة
 .%14.4 إلكككى ،م4112التكككي وصكككلت نسكككبتها فكككي عكككام  ارتفكككا  معكككدالت الفقكككر اسكككتمرار ءد(. 11.1%2
مستوك  ة في المملكةاألردني األسرمن  %1.2سجلت  ذإ األردنالاذائي في  األمنعدم استقرار حالة .ءه(

ارتفكا  معكدل النمكو  ءو( .4الاكذائي األمنهشة نحو انعدام تعّد منها  %4.1في حين أن ، رذائيا رير دمن
          .(6.927.2779ء مكككككا مجموعككككك  ،م4112فكككككي عكككككام  األردنبلكككككغ عكككككدد سككككككان  ، إذ%4.4 إلكككككى السككككككاني

ارتفككككا   اسككككتمرار.ءح( .م4112عككككام  فككككي %21.7بلككككغ  اذ 6ارتفككككا  عجككككز الموازنككككة العامككككة اسككككتمرار ءز(
انتاجيككة المككرأة مسككتوك  ءط( تراجكك . دينككار ( مليككون2172.2ء بِككك ،م4112التككي قككدرت فككي عككام  مديونيككةال

                                                 
( منك  حيكا جكاء فيهكا ةالعمكل حكق لجميك  المكواطنين وعلكى 42( مكن المكادة ء1اشار إلى إحدك صور التنميكة فكي الفقكرة ءإال أن الدستور األردني قد  1

 الدولة ان توفرت لالردنيين بتوجي  االقتصاد الوطني والنهوض ب ة.

وات الدراسكية، سكنوات الدراسكة المتوقك  والكدخل القكومي يعتمد التقرير م شرات التنمية البشرية التالية: متوسط العمر المتوق  عند الوالدة، متوسكط السكن 4
( سكنوات، وتكضرجح 6.9ءالعمر المتوق  عند الكوالدة بنسكبة برز التقرير مقاييس م شرات التنمية في األردن كما يلي: زيادة متوسط أاإلجمالي للفرد، وقد 

(، ونمو الدخل القكومي اإلجمكالي للفكرد الواحكد فكي األردن التكي زادت 9.9ءسبة (، وزيادة سنوات الدراسة المتوق  بن4-1سنوات الدراسة بنسبة ءمتوسط 
 م1221دنكككات التقكككدم الكككذي حققككك  األردن فكككي م شكككرات التنميكككة البشكككرية. بكككين عكككامي أم. ويرهكككر الجكككدول 4114و م1221% بكككين عكككامي 24بنحكككو 

 م.4114و
 .http://www.dos.gov.jo/dos_home_a/main/index.htmموق  دائرة االحصاءات العامة:  2
 .http://www.hpc.org.jo/hpc/Default.aspx?tabid=39م: 4114على للسكان تقرير حالة األمن الاذائي، المجلس األ 4
 .http://www.dos.gov.jo/dos_home_a/main/index.htm :الموق  االكتروني لدائرة االحصاءات العامة 9
 .http://www.mop.gov.jo/arabic :موق  وزارة التخطيط 6

 الحق في التنمية
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ء ( ارتفككا   .األردنككيمككن مجمككل االقتصككاد  %14.7والتككي تقككدر  فككي سككوق العمككلتها مشككارك ةوتككدني نسككب
 .اسعار الطاقة

 ،م4112لعكام فكي الموازنكة العامكة  1انخفكاض العجكز المكالي إلكىتشير البيانات الصادرة عكن وزارة الماليكة و 
وعنككد  ،م4114مليككون دينككار لعككام  (1244.1ء بِككك مقارنككةً ، مليككون دينككار( 1217.4ء إلككىبعككد المسككاعدات 
العجككككز فككككان  الخارجيككككةاسككككت ناء المككككنح 

 (1246.2ء إلككككككككككىيككككككككككنخفض  المككككككككككالي
 بِككك مقارنككةً  ،م4112مليككون دينككار عككام 

مليككككككككككككككون دينككككككككككككككار عككككككككككككككام  (4191.2ء
ياني التالي يوضح بوالرسم ال ،م4114

تطكككككككور عجكككككككز الموازنكككككككة العامكككككككة فكككككككي 
المملكككككة بككككالمليون دينككككار خككككالل الفتككككرة 

 .م4112-م4111الممتدة من عام 
مليكون  (12126.9ء ،م4112فكي نهايكة عكام  بلكغ إذ ؛ارتفاعك  صافي الكدين العكام أصلو  أخركومن جهة 

مككا  يأ 4مليكون دينكار (16921.4ء بِكك مقارنكةً ، جمكالياإلمكن النكاتج المحلكي  %72.6أي مكا نسكبت   ،دينكار
بة الكدين العكام نسك أدنكات الرسكم البيكانييوضكح و  .م4114لعكام  جمالياإلمن الناتج المحلي  %79.9نسبت  

للسككككنوات  جمككككالياإلمككككن النككككاتج المحلككككي 
كمككا  .م4112-م4111الممتككدة مككا بككين 

 إلككىمعككدل التضككخم فككي هككذا العككام ارتفكك  
 %4.7مكككك  مككككا نسكككككبت   مقارنككككةً ، 9.6%
، كمكككا يبكككين الرسكككم البيكككاني م4114عكككام 
لتضكخم خكالل الفتكرة الممتكدة نسكبة اأدنات 
ويعككككككككككزك  .م4112-م4111بككككككككككين  مككككككككككا
 ام كدل التضخم المتحقق في عكا  معكفكارت

                                                 
 م.4114العدد ال اني عشر كانون  اني  -نشرة مالية الحكومة العامة  -وزارة المالية  1
 مرج  السابق نفس .ال 4
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%، 12.7ومجموعككككككة الوقككككككود واالنككككككارة بنسككككككبة %، 11.4ارتفككككككا  مجموعككككككة النقككككككل بنسككككككبة  إلككككككى ،م4112
ومجموعككككككككة %، 14.2والخضككككككككروات بنسككككككككبة 

ات يجار ومجموعة اإل %17.1الفواكهة بنسبة 
في حكين انخفضكت أسكعار ككل  %4.9بنسبة 

ومجموعككة  %2.9مككن التبككغ والسككجائر بنسككبة 
ومجموعكككة  %1.1الحبكككوب ومنتجاتهكككا بنسكككبة 
ومجموعككككككككة  %1.9العنايككككككككة الطبيككككككككة بنسككككككككبة 
 .%1.4الزيوت والدهون بنسبة 

ومكا  الكدعم عكن العديكد مكن السكل  رفك بمكا فيهكا  هكا الحكومكةب التكي قامكت اتجكراءاإلررم من جمي  وعلى ال
لككم تككنعكس ايجابككا  اتجككراءاإل  يالحككر أن هككذت إال أنككالسككل   هككذت سككعار العديككد مككنال  افككتر عنهككا مككن انجككم 

 .مليون دينار (12.126.9لتبلغ ء ،م4112على مستوك المديونية التي واصلت ارتفاعها في عام 
خطة التنمية لما بعد لواالستعداد للمناقشات العالمية ، لالفية اإلنمائيةوم  اقتراب الموعد النهائي لاهداف 

طكككار متابعكككة إفكككي  التقكككدم المحكككرز علكككى متسكككوك المملككككة سكككيركز علكككى فكككان هكككذا التقريكككر، 1م4119عكككام 
 : لالفية األهداف اإلنمائية

  القضاء على الفقر والجوع  :األولالهدف 
الحكومككة وبعككض قيككام بالتخفيككف مككن حككدة الفقككر والجككو   المبذولككة لمحاولككة علككى الككررم مككن الجهككود الوطنيككة

وصندوق الزكاة بتنفيذ عدة بكرامج ، وصندوق التنمية والتشايل، الجهات الرسمية كصندوق المعونة الوطنية
قيككام بعككض م سسككات و ، األساسككيةتقككديم الككدعم المباشككر لككبعض السككل   عككن طريككقللتشككايل ومكافحككة الفقككر 

إال ، تنمويكة وتقكديم المعونكات لمحتاجيهكاالمجتم  المدني كالجمعيات الخيرية في العمل على تنفيكذ مشكاري  
 إلكككى ،م4112فكككي عكككام نسكككبة الفقكككر الكككذي وصكككل ارتفكككا  معكككدل  اسكككتمراريعكككاني مكككن زال يكككمكككا  األردن أن

                                                 
تحضككير لككدعم المنرومككة فككي ال ؛م4114تككم انشككاء فريككق عمككل معنككي بنرككام األمككم المتحككدة مككن األمككين العككام لامككم المتحككدة فككي كككانون ال اني/ينككاير  1

( مكن كيانكات األمكم المتحكدة والوككاالت والمنرمكات الدوليكة، ويشكتر  فكي رئاسكتها 61م. ويشكمل معك  أك كر مكن ء4119لجدول أعمال التنمية بعد عكام 
قشككة بشككضن جككدول إدارة الشكك ون االجتماعيككة وبرنككامج األمككم المتحككدة اإلنمككائي. ويككوفر فريككق العمككل المعنككي مككدخالت تحليليككة، الخبككرة والتوعيككة إلككى المنا

يككدعو إلككى نهككج سياسككي متكامككل لضككمان التنميككة االقتصككادية الشككاملة والتنميككة االجتماعيككة الشككاملة والسككالم واألمككن  م.4119أعمككال التنميككة بعككد عككام 
 واالستدامة البيئية ضمن جدول أعمال التنمية التي تستجيب لتطلعات جمي  الناس لعالم خال من العوز والخوف.
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روف السياسككية رككال.ءأ( :أهمهككا سككبابعككدد مككن األ إلككى األردنارتفككا  الفقككر فككي  اسككتمرارويعككود  .14.4%1
فكككي  االسكككتمرار إلكككى نيعكككدد استضكككافة الالجئكككين السكككوري بزيكككادة األردنذلككك  علكككى  أ كككرو  المحيطكككة بالمنطقكككة

 .منافسككككككة العمالككككككة الوافككككككدة للعمالككككككة الوطنيككككككة اسككككككتمرار ءب( .األردنالالجئيككككككين العككككككراقيين فككككككي  استضككككككافة
يكد الموال ارتفكا  عكدديسكهم فكي  الكذي نتيجكة التقكدم الصكحي بكة السككانيةالتحوالت الديمارافيكة فكي التركي.ءن(
عمككل الحكوميككة للعمككل علككى تككضمين فككر  لل سياسككاتتايككر فككي الخطككط الن يرافككق دون أ، الوفيككاتعككدد وقلككة 

 زالتكمكا إذ ة فكي القطكا  القتصكادي األردنيكمسكاهمة المكرأة  تدني ءد( وتحسين مستوك المعيشة للمواطنيين.
 د.االقتصككا% مككن مجمككل 14.7يبلككغ معككدل مشككاركتها  ذإ محككدودة ةقتصككاديفككي العمليككة اال مشككاركة المككرأة

قبككل مككن  الميكرويككة علككى مسككتوك المحافرككات وادارتهككا ضككعف التخطككيط فككي تنفيككذ المشككاري  التنمويككة.ءه(
 أمكاكنوعدم وجود تخطيط مسبق وتعاون م  منرمات المجتم  المدني لتحديكد  ،م سسات المجتم  المدني

 تنفيذ هذت المشاري .

 تعميم التعليم االبتدائيالهدف الثاني : 
 مسكتويات فكي جكوهري   انخفكاض   إلكى أدك ممكا، االبتكدائي التعلكيم تعمكيم مجكال فكي كبيكراً  تطكوراً  األردن شكهد

 ،م4114 فكي عكام %6.7 إلكى م1224عكام  %19 مكن األميكة نسكبة انخفضكت إذ، بكين السككان األميكة
اسكتمرت فكي عكام  ن هنال  عددًا من التحديات التيالمركز الوطني يرك أ إال أن، نجازوبالررم من هذت اإل

، ركاهرة التسكرب المدرسكي اسكتمرار ءأ( :أهمهكامن هكذت المكتسكبات و  تضعفأن  ضنهاوالتي من ش ،م4112
ال بككل أن توقعككات  ؛طالككب سككنويا يتسككربون مككن المككدراس (2.911ء أي مككا يعككادل %1.2نسككبتها  بلاككت إذ

الكككف طالكككب خكككالل العشكككر سكككنوات  (41-29ءسكككيرتف  مكككن  هكككذا العكككددأن  إلكككىوالتعلكككيم تشكككير وزارة التربيكككة 
الطكالب تسكرب التكي تشكج  علكى  األطفكالركاهرة عمالكة  اسكتمرارومما يعزز هذت الراهرة لاسف ، القادمة

 ةنسب في تباين وجود ءن( .األساسية في المراحل نوعية التعليم وخصوصاً تدني جودة و  ءب( .من المدارس
ضككعف  ءد( .%2.9 فيمككا تبلككغ لككدك الككذكور، %11نسككبتها لككدك االنككاا  بلاككت إذ، الجككنس حسككب األميككة

من مجمو  الملتحقكين  (2 إلى 4ء تبلغ النسبة إذ ،بالذكور في التعليم ال انوي المهني مقارنةً التحاق اإلناا 
 .ذوي اإلعاقة األطفالستقبال إل مدارسال جزء كبير منعدم تهيئة  ءه( .لصالح الذكور في التعليم المهني

                                                 
حسككب التقريككر الصككادر عككن دائككرة االحصككاءات العامككة لككذات العككام ولككم يككتم اصككدار  ،م4111ن هككذت النسككبة تعككود إلككى عككام أارة هنككا إلككى شككتجككدر اإل 1

فقكد بلكغ خكط الفقكر المطلكق ءالاكذائي  ؛إعكداد هكذا التقريكر، وباالعتمكاد علكى مقيكاس السكلة االسكتهالكية لهكم فكي نفكس العكامتكاريخ لاايكة  تقرير بعد ذلك ،
( دينكارا سكنويا، 191.4( دينار للفرد شهريا، فيما بلغ خط الفقر المدق  لاسكرة ءخكط فقكر الاكذاء( ء62دينار للفرد سنويا أي ء (212.7ورير الاذائي( ء

 للفرد سنويا.  ( دينار226وان خط فقر الاذاء قد بلغ ء
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 :1تحقيق المساواة بين الجنسين وتماين النساء الهدف الثالث  
قريككر التنميككة لمككا جككاء فككي ت وفقككاً بلككدًا  (142ءمككن أصككل  (111ءالمرتبككة  ،م4112عككام فككي  األردناحتككل 

حراز تقدم فكي هكذت الم شكر ويعود السبب لعدم إ .م شر عدم المساواة بين الجنسينل ،م4112البشرية لعام 
 إلكىالتي وصلت  األردنينسبة مشاركة المرأة في البرلمان تدني  استمرار ءأ( :أهمها سبابعدد من األ إلى
فكي  األعلى تعدّ  النسبةهذت  الررم من أنعلى و ، الساب  عشر النوابمقاعد مجلس  مجمو  من فقط 14%

 بعيكدة عكن المشكاركة السياسكية المتسكاوية فعكال تكزالمكا  هكاإال أن األردنتاريخ المشاركة السياسية للنساء في 
 إذ، سوق العملفي  المرأة اقتصاديامعدل مشاركة وانخفاض  ءب( .األهداف اإلنمائيةلبلورها  التي تسعىو 

فكككي رتفكككا  نسكككبة البطالكككة ا ءن(، مكككن مجمكككل االقتصكككاد %14.7 معكككدل مشكككاركة المكككرأة فكككي االقتصكككاد يبلكككغ
  .للذكور %11.4 بِك مقارنةً  %41.7 إلىالتي وصلت  لنساءصفوف ا

 :الفتارة ماا باين بمقدار الثلثين فاي دون سن الخامسة األطفالل وفيات تخفيض معد الهدف الرابع 
 األردن اسكككتطا  إذ، مكككن تحقيكككق تقكككدم ملمكككوس علكككى هكككذا الصكككعيد األردنتمككككن ، م2115 إلاااى م1991
 م4112( حالكة لككل ألكف مولكود فكي عكام 42من ء 4سنوات الخمسسن دون  األطفالمعدل وفيات  خفض
حالكة وفككاة  (44ء ،م1221كانكت فككي عكام  ضنهكاعلمكا ب ،م4114( حالكة لككل ألككف مولكود فكي عككام 41ء إلكى

( حالكة وفكاة لككل ألكف 42مكن ءالرضك   األطفكال خفض معدل وفيكات األردنكما استطا   د.لكل الف مولو 
كانككت فككي عككام  ضنهككاعلمككا ب ،م4114( حالككة لكككل ألككف مولككود فككي عككام 17ء إلككى م4112فككي عككام مولككود 
فكككي هكككذا المجكككال  األردننجكككاح  اسكككتمراروالمرككككز ي ككككد علكككى أن  د.( حالكككة لككككل ألكككف مولكككو 27ء ،م1221

، طفكككال  مرلكككة برنكككامج التطعكككيم الكككوطني لاالكفيلكككة بتوسكككي اتجكككراءاإلالحكومكككة باتخكككاذ  اسكككتمراريسكككتدعي 
 خصوصكا االنجابيكة لكالم والطفكلوحمايكة الصكحة ، اض المستجدةاألمر وادخال مطاعيم جديدة لتحميهم من 

 في المناطق وللفئات التي التزال معدالت الوفايات فيها مرتفعة.
 

                                                 
النشكاط  .2التمككين  .4الصكحة اإلنجابيكة  .1ين عدم المساواة على أسكاس النكو  اإلجتمكاعي فكي  ال كة أبعكاد: يعكس م شر عدم المساواة بين الجنس 1

اإلقتصككادي. حيككا تقككاس الصككحة اإلنجابيككة بمعككدل وفيككات األمهككات وبمعككدالت خصككوبة المراهقككات؛ ويقككاس التمكككين بحصككة المقاعككد البرلمانيككة التككي 
 .نوي والعالي لدك كل جنس. أما النشاط االقتصادي فيقاس بمعدل مشاركة كل جنس في سوق العملينالها كل جنس وبمستوك التعليم ال ا

 م.4114وفقا لمسح السكان والصحة االسرية في األردن لعام  4
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 فر على نجاحك  فكي تحقيكق هكذا في المحا األردناستمر  :1: تحسين صحة االمهاتالهدف الخامس
وهكو يقتكرب  ،الكف مولكود (111ءلككل  حالة (16ء ،م4114بلغ معدل وفيات االمهات في عام  إذ، الهدف
 %22ان  إلكىكمكا تشكير المسكوحات  الف مولود (111ءحالة لكل  (14ء بِكالذي حددت  اإلنمائية فمن هد
الحمككل  فككي أ نككاء قابلككة(، ممككرض، مختصككي صككحة ءطبيككب مككن قككد تلقككين رعايككة صككحة مبكككرة السككيداتمككن 

راضي المملكة على على أ نجمي  المقيمي يحصل إذ، السابقة للمسح الخمس سنوات خالل األخيربطفلهن 
 .ةاألسر وخدمات تنريم  والطفولة األمومةب المجانية لوزارة الصحة المتعلقة خدماتال

 

 :رهماا مان االيادز( والمالرياا وغيار فياروس نقاا المناعاة الماتسابة )وقف انتشا الهدف السادس
فيروس نق  المناعة ن في عدد المصابيارتفا   ،م4112استمر في عام  .م2115بحلول عام  اضاألمر 

صابة منذ رهور إ (1.121ءليبلغ مجمو  االصابات جديدة اصابة  (26ءسجل في هذا العام  إذ ؛المكتسبة
البرنككامج المشكتر  لامككم تحكذيرًا مككن قبكل  ،م4112وقكد صككدر فكي عككام  هككذا .م1226اول اصكابة فككي عكام 

مككرض االيككدز فككي تفشككي  مككن مخككاطر مكتسككب ءاإليككدز(الالمتحككدة المعنككي بمكافحككة فيككروس نقكك  المناعككة 
عبكر  هذت المرض يمن حامل يقصدت منلي  من قبل وارتفا  طلب الهجرة إ، الجارافي بسبب موقع  األردن

  .عمل بح ًا عن فر أو الهجرة رير الشرعية 
 

 على الررم من الجهود التي بذلتها الحكومة للمحافرة على  :افالة االستدامة البيئة :الهدف السابع
 ادمكان :أهمهكاككان المكوارد البيئكة  إدارةلتعزيكز  اتجكراءاتخاذ العديكد مكن إلب، البيئة خالل السنوات الماضية

زيكادة نسكبة مسكاحة ب المكوارد البيئيكة تكدهور السياسات والبرامج الحكومية لوقف في مبادل التنمية المستدامة
واعككادة ، الميككات الرتقككاء بنوعيككةوا الكليككة المسككتخدمة المائيككة زيككادة نسككبة المككوارد، بالاابككات االراضككي الماطككاة

وتعزيككز الرقابككة علككى تطبيككق التشككريعات ، الزراعيككة لارككراضمككن الميككات العادمككة  %22 ت نسككبمككا اسككتخدام 
مانككككة عمكككان والبلككككديات بالرقابكككة علككككى وأ الصكككحةقيكككام وزارة البيئككككة ووزارة ب وصككككيانة التنكككو  الحيككككوي ،البيئيكككة

 إدارةالعكام ء األمكنمتخصصكة تابعكة لمديريكة  إدارةنشكاء إل ضكافةباإل، البيئة ضكمن اختصاصكاتها وضا األ
مكككن  اً زال يواجككك  عكككدديكككمكككا  األردن إال أن، تعنكككى بالرقابكككة علكككى تطبيكككق التشكككريعات البيئيكككة الشكككرطة البيئيكككة(

اقككل  تشكككل والتككي ال تككزال األردنتواضكك  مسككاحة الاابككات فككي  ءأ(: أهمهككا مككن التحككديات فككي المجككال البيئككي
اتسككا  رككاهرة  ءن(، ةاألردنيككفككي المككدن  لتلككوا البيئككيرككاهرة ا اسككتمرار ءب(، األردنمككن مسككاحة  %1مككن 

                                                 
ضكافة إلكى إ م4119إلكى  م1221ربكا  فكي الفتكرة مكا بكين أمهكات عنكد الكوالدة بمقكدار  ال كة األ وفيكات الااية الرئيسكة مكن هكذا الهكدف تخفكيض معكدل 1

 م.4119تحقيق حصول الجمي  على خدمات الصحة االنجابية بحلول عام 
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اسعار المحروقات في خصوصا بعد تحرير  للتدفئة واالستعمال المنزلي   االشجار الحرجية واستخدامهاقط
 .م4114عام 

 

 قكد عمكل خكالل  األردن الكررم مكن أنعلكى التنمياة:  أجالاقاماة شارااة عالمياة مان  :الثامن الهدف
 إلكىانضمام  ب، الوطنية اتادوات التمويل الدولية لدعم االقتصالسنوات الماضية على خلق بيئة جاذبة الد

التكككتالت االقتصككادية كاالتحككاد مكك  عككدد مككن ، وعقككد اتفاقيككات شككراكة وتجككارة حككرة العالميككةمنرمككة التجككارة 
سكككككعار لعالميكككككة وارتفكككككا  أالماليكككككة ا زمكككككةاأل إال أن، يكيكككككة وكنكككككدا وتركيكككككااألمر وروبكككككي والواليكككككات المتحكككككدة األ

اللها على لالجئين السوريين ما زالت تلقي برا أعدادوارتفا  ، انخفاض الصادرات إلى إضافة، المحروقات
دعم ومساعدة  إلىبحاجة  األردنزال  وما فية.لال اإلنمائيةهداف عوائق لبلو  أ وتشكل، األردنياالقتصاد 

  .األهدافباء اللجوء السوري لتحقيق هذت عالت عديدة كالماء والطاقة وتحمل أالمجتم  الدولي في مجا

 التوصيات
  شكرا  القطكا  الخكا  فكيإتطبيق بنكود اسكتراتيجية القضكاء علكى الفقكر مك  العمكل علكى  في ا األسر 

  ا.تطبيقه
 سياسككككياً  المراعيكككة لمنركككور النككككو  االجتمكككاعي القكككائم علكككى تمككككين النسكككاء تبنكككي السياسكككات التنمويكككة 

 بضككمان حصككول النسككاء علككى الحككد الككدنى مككن االجككور مككور المتعلقككةواجتماعيككًا سككيما األ واقتصككادياً 
تكككاف   نيضككم ن  تشككريعيبككلقطككا  الزراعككي ليشككمل ا مككن االجككورتعمككيم الحككد االدنككى  إلككىوالككدعوة 

 . الفر  في كافة القطاعات
 تعمككل علككى تمكككين للقضككاء علككى مشكككلتي الفقككر والبطالككة ال بككد مككن وجككود منرومككة اجتماعيككة هادفككة 

الشكخ   التكي تسكاهم فكي خلكق فكر  عمكل تتناسكب وطبيعكة مبادل التشايل الكذاتي اء وتشجي الفقر 
  .الباحا عن وريفة

  وتنكو  وسكائلها دارتهكا ا  و  األساسكيةتعزيز مشاركة المواطنين الفاعلة والحّرة في التقاسم العكادل للمكوارد
فككي تطككوير دليككات المشككاركة الم سسككية للمككواطنين فككي  ئككاً ن هنككا  بطأيككزال يككرك الفككالمركز ، ودلياتهككا

صالحصيارة السياسات العامة و   القطا  العام. ا 
  بحيككا ، عنككد صككيارة الموازنككة العامككة للدولككة اإلنسككانحقككوق  مفككاهيم ادمككانتبنككي المككنهج القككائم علككى

 نفاق.وية في اإلاألولتحتل حقوق المواطنين في التعليم والصحة والعمل وريرها 
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 ضمان ل تعزيز المشاركة بين صندوق تنمية المحافرات والم سسات والجمعيات المعنية ذات العالقة
 .والتشايل ةتنميالالمواطنين من برامج صندوق  قدر من أكبراستفادة 

 يكدزاإلءيالء المزيكد مكن االهتمكام لرصكد مكرض نقك  المناعكة المكتسكبة قيكام الجهكات المختصكة بكا) ،
 ة.األخير الذين زادت نسبتهم في السنوات  الالجئينبين وخصوصا 
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فكي  أهميكةللحكق فكي مسكتوك معيشكي الئكق لمكا يم لك  هكذا الحكق مكن  خاصكاً  أولت الموا يكق الدوليكة اهتمامكاً 

( من 11والمادة ء، اإلنسانالعالمي لحقوق  اإلعالن( من 49/1نصت على ذل  المادة ء ، إذاإلنسانحياة 
علكككى صكككعيد التشكككريعات الوطنيكككة أمكككا ، العهكككد الكككدولي الخكككا  بكككالحقوق االقتصكككادية واالجتماعيكككة وال قافيكككة

المكادة  إال أنأو القكوانين ذات الصكلة،  األردنكيسواء أكان ذل  في الدسكتور  األمرشارة لهذا ال إف .ةاألردني
تكفكككل الدولكككة العمكككل والتعلكككيم ضكككمن حكككدود إمكانياتهكككا وتكفكككل الطمضنينكككة وتككككاف  ة :علكككىنصكككت  قكككد (6/2ء

 .ينةاألردنيالفر  لجمي  
منهكككا: قكككانون التنميكككة للمكككواطنين الئكككق ضكككرورة تحقيكككق مسكككتوك معيشكككي  هنكككا  عكككدد مكككن القكككوانين تتضكككمن

والجماعككات الفقيككرة أو متدنيككة الككدخل أو  األسككرالككذي حككدد الهككدف مككن الصككندوق بتمكككين األفككراد و والتشككايل 
اإلسهام فكي محاربكة الفقكر والبطالكة. وقكانون  أجلالعاطلة عن العمل من ممارسة العمل واإلنتان وذل  من 

الفقكراء والمسكاكين. كمكا ردات الزككاة ومكنهم ا  نفكاق عليهكا مكن و تم اإلصندوق الزكاة الذي حدد الفئات التكي يك
ن االحتككار جاء مشرو  قانون حماية المسكتهل  لتنركيم العالقكة بكين التكاجر والمسكتهل  وحمايكة المكواطن مك

الذي يبين هدف الصندوق  م،1226لعام  (26ءقانون صندوق المعونة الوطنية رقم ، و األسعاروالتالعب ب
 المحتاجكككة وتكككوفير فكككر  العمكككل. األسكككرد و فكككراخطكككط للمسكككاهمة فكككي حمايكككة ورعايكككة األبوضككك  سياسكككات و 

ي ككد ضكرورة تنسكيق  فكان المرككزولضمان االستفادة من خدمات الم سسكات المنشكضة بموجكب هكذت القكوانين 
 القائمة عليها بما يكفل تقديم الخدمات والمساعدات لمحتاجيها. داراتاإلجهود 

 لتلبيككة احتياجككات المجتمكك  محاولككة منهككا فككي ة عككددًا مككن االسككتراتيجياتاألردنيكك أن اطلقككت الدولككةسككبق  وقككد
االسككككتراتيجية الوطنيككككة للتشككككايل لاعككككوام فجككككاءت  ،تنميككككة اقتصككككادية واجتماعيككككة مسككككتدامةعبككككر  األردنككككي
 وخطككطبككرامج لككدعم العككاطلين عككن العمككل ببالتشككايل  االقتصككادي النمككولتككربط  وخطككط م،4141-م4111

، م4141-م4112 عككوامية الوطنيككة لمكافحككة الفقككر لااالسككتراتجم ككال ذلكك  . و سككوق العمككل إلككىعككادتهم ال
  .الفقراء والمعرضين للفقر موج  لدعماعتماد نهج شامل ب، من  احتواء الفقر والحدّ  إلىوالتي هدفت 

 

الضككريبة علككى  مضككاعفةتككم  إذ، المككواد الاذائيككةالمحروقككات و السككعار ملموسككًا ارتفاعككًا  ،م4112هد عككام شكك
وككذل  ، %16 إلكى %2وعلى الهواتف الخلويكة مكن  %44 إلى %14بطاقات شحن الخلوي من  مبيعات

 1رفكك  التعرفككة الكهربائيككة جككرككمككا ، %41 إلككى %9رفكك  الضككريبة علككى المالبككس الجككاهزة المسككتوردة مككن 

                                                 
   .م19/2/4112(، تاريخ 9426ءالجريدة الرسمية، العدد،  1

 الحق في مستوى معيشي الئق
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، %19علككككى قطككككاعي الصكككككناعة والبنككككو  بنسكككككبة 
فيمككا تككم تضجيككل رفكك   ،م4112دب  19مككن  ابتككداءً 

أسككعار الكهربككاء علككى القطككا  المنزلككي للككذين يزيككد 
كيلككو واط سككاعة  (611ء اسككتهالكهم الشككهري عككن

 الخطكككككوةلتبكككككدأ بكككككذل  ، م4114 مطلككككك  عكككككام إلكككككى
ى مككككن خطككككة رفكككك  التعرفككككة الكهربائيككككة التككككي األولكككك

 .1م4117تنتهي عام 
 اتإجكككككراء ،م4112عكككككام  واتخكككككذت الحكومكككككة فكككككي

خفضكت وزارة الماليكة تقكديراتها  وتبعكا لكذل ، 4المستفيدين مكن الكدعم النقكدي للمحروقكاتعدد  ضبط وتحديدل
مليككون  (411ء إلككى، م4114سككنة الماليككة لللككدعم النقككدي للمحروقككات فككي مشككرو  قككانون الموازنككة العامككة ل

دلية  المتوخى من  ريلمس المواطن األولم  .م4112مليون دينار في موازنة عام ( 471ءم   مقارنةً دينار 
مبلككغ  ياككطِ  لككم إذ، علككى المككواطنين األسككعارارتفككا   أ ككرلحككد مككن ل الككدعم المباشككر التككي اعتمككدتها الحكومككة

 لدراسككةتحريككر أسككعار المحروقككات. فوفقككًا  النككاتج عككنالعككبء  الككدعم المقككدم لاسككر الفقيككرة ومتوسككطة الككدخل
الدعم الحكومي  إنهاءمن المتوق  أن ي دي  ن فا ،م4112لعام  األردنفي  البن  الدولي حول الفقرجراها أ

ن تحريككر سككعر اسككطوانة إ إذ، %2.4زيككادة تراكميككة فككي معككدل الفقككر بنسككبة  إلككى األساسككيةالسككل   لعككدد مككن
 .من المواطنين %1.9الااز وحدها سيزيد نسبة الفقراء 

فككي بعككض ، %111نسككبت   تتجككاوز الخضككار والفواكهككة  ًا باسككعارملحوركك اً ارتفاعكك ،م4112شككهد عككام كمككا 
وذلكك  نتيجككة ، سككقوف سكعرية للمنتجككات الزراعيككة قككرار لتحديككد اصككدارممككا دفكك  الحكومككة للتكدخل ب، حيكاناأل

 الوسككطاء التجككاريينتحكككم  إلككىالككذي يعككود جككزء منكك  ، لالرتفككا  ريككر المبككرر ألسككعارها فككي السككوق المحلككي
الكذي ، المائكدة 2سكعار بكيضضبوريكر مسكبوق ملحوركًا العكام ارتفاعكًا هكذا  بضسعار السوق المركزي. كما شكهد

 د.لطبق البيض الواح دنانير ونصف الدينار (4ء إلىوصل 

                                                 
نكككوح %، وككككذل  إلاككاء االسكككتهال  المجككاني المم49%، واألجهككزة األمنيكككة بنسككبة 49تككم إلاككاء الحسكككم الككذي ككككان يمككنح لككككل مككن: الجمعيكككات بنسككبة  1

 %.79م والبالغ 19/2/4112للبلديات الخا  بانارة الشوار ، وكذل  إلااء الحسم الذي كان يمنح لمورفي الشركات المعينين اعتبارا من 
سكر األردنيكة التكي تنطبكق عليهكا شكروط اسكتحقاق الكدعم النقكدي عكن رفك  الكدعم عكن المحروقكات ( مليكون دينكار علكى األ471وزعت الحكومكة مبلكغ ء 4

 م.4112م وانتهت في شهر تشرين االول 4114بدأت في شهر تشرين ال اني من عام  التي
 % خالل الفترة الممتدة بين كانون أول وحتى شباط بسبب برودة الجو.19-11ان انتان البيض ينخفض بما نسبت   2
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 معدالت الفقر وسبل ماافحته 
تا يراتك  علكى  نركرًا الرتفكا  نسكبت  وتبكاين األردنكيالمكواطن الفقر من أهم التحديات التكي تواجك   مشكلة تعدّ 

 االجتماعيكككة مشكككاري  مكافحتكككة عكككاجزة عكككن احتكككواء هكككذت اآلفكككة زالتمكككاو ، المملككككة محافركككاتالمكككواطنين فكككي 
العامة  دائرة االحصاءاتالصادر عن  م4111لعام  ووفقا لتقرير الفقر، الخطيرة التي تهدد النسيج الوطني

يعيشككون ين الككذين األردنيككبينمككا يقككدر البنكك  الككدولي نسككبة ، %14.4فقككد بلاككت نسككبة الفقككر ، ووزارة التخطككيط
دينككار سككنويا  (212.7ءالحكومككة رسككميا خككط فقككر يبلككغ  وتعتمككد. %27.9 بِكككالفقككر مباشككرة علككى حافككة خككط 

بمسككتويات  مقارنككةً  ك يككراً  ويعتبككر هككذا الككرقم متككدن  ، شككهريا للفككرد( لاايككات تقككديم خككدمات للفقككراء دينككاراً  62ء
 األردنككيالنسككب المئويككة لفئككات دخككل المورككف المصككاحب حككول وبككالنرر للرسككم البيككاني المرتفعككة.  األسككعار

قل تَ  ين يعملونذالمن المواطنين  %47.7نجد أن ، 1االحصاءات العامة الصادرة عن دائرة ،م4112لعام 
 األمر ،خط الفقرمنطقة قريبة من  إلىالذي يعني سهولة انزالقهم  األمر، شهريا دينار (911ءرواتبهم عن 

فككي رككل  خصوصككاً م. تضككخفككي القطككاعين العككام والخككا  بنسككب الط رواتككب المككورفين ربككالككذي يسككتدعي 
 األسككككككككعار المعيشككككككككية وارتفككككككككا  وضككككككككا تككككككككردي األ
استطال  مركز الدراسكات  ذل  أكدوقد  د.المضطر 

الذي تضمن اسكتنتاجا يفيكد أن دخكل  4االستراتيجية
وقكككككد  ا.ة ال ياطكككككي نفقاتهكككككاألردنيككككك األسكككككرأرلبيكككككة 

 أجسكرهمدخكل العينكة الوطنيكة بكضن  مكن %64جاب أ
ويجكككدون صكككعوبة  األساسكككيةال ياطكككي احتياجكككاتهم 

والرسكككككم  .األساسكككككيةتكككككوفير هكككككذت االحتياجكككككات  فكككككي
ات فقن األسرالبياني التالي يبين مدك تاطية دخل 

  .األساسيةاالحتياجات 
1 

 2المعونككة الوطنيككةصككندوق  إدارة بككدأت ،م4112ا تمككوز  واعتبككارا مككن ،م4112مككا شككهدت عككام  أبككرزومككن 
 فقيكرة تنطبكق أجسكرةربعة أفراد فقط من أي ألوطنية ألول القاضي بصرف المعونة ادارت  بتنفيذ قرار مجلس إ

                                                 
 .http://www.dos.gov.joدائرة االحصاءات العامة على الرابط:  1
 .http://www.css-jordan.orgستطال  أنرر الرابط: لإلطال  على نتائج اال 4
( 7.116.647ء نحكو( الف أسكرة ينفكق علكيهم شكهريا 27.214م ء4112بلغ عدد االسر المستفيدة من معونات صندوق المعونة الوطنية خالل عام  2
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دينككارا  (41ء بمقككدار ضك رفككراد فككأربعكة أرفكك  قيمكة المعونككة لاسككر المكونككة مككن  مكك  .عليهكا تعليمككات المعونككة
دينكار  (49ءاي  دينكاراً  (121ء إلىشهريا لتصل 

مقكككدار المعونكككة مككك   مقارنكككةً عنكككد   و إال أنككك للفكككرد.
دينكككككارا للفكككككرد  (62ءخكككككط الفقكككككر المطلكككككق والبكككككالغ 

دينكككارا  (42ءأن هنالككك  فجكككوة تبلكككغ  شكككهريا يتبكككين
دينككككار  (24ءا لكككككل فككككرد أي مككككا مجموعكككك  شككككهري

 ضافةباإل، فرادوالمكونة من أربعة أ للعائلة شهريا
أفككككراد دخككككرين مككككن أن هككككذا القككككرار قككككد حككككرم  إلككككى
حين اقرت التعليمات ان خط الفقكر الكذي  عن أربعة أفراد ةاألسر في حال زاد أفراد  .من هذت المعونة ةاألسر 

كمكا  د.دينارا كخط فقر للفرد الواح (49ءالقرار قد اعتمد  إال أن، 1ديناراً  (92ءسيتعامل مع  الصندوق هو 
الماليكة نتيجكة لالحتياجكات الخاصكة لهك الء عاقكة تزيكد معاناتهكا األسر الفقيرة التكي لكديها اشكخا  ذوي إن أ

 االشخا .

 معدالت البطالة وسبل ماافحتها 
فكي  %1.9انخفضت بمقكدار قد  أن معدالت البطالة إلىتشير  التي 4حصائيات الرسميةعلى الررم من اإل

المعككدل المرتفكك  للبطالككة فككي  إال أن ،م4114عككام بككنفس الربكك  مككن  مقارنككةً  ،م4112الربكك  الرابكك  مككن عككام 
التحكككديات التكككي تواجككك   أهكككم مكككن زاليكككمكككا  األردن

 ةكوبدراسكك، بككرامج التنميككة االقتصككادية واالجتماعيككة
معككككدالت البطالككككة يبككككين  الككككذي (6ء مكدول رقكككككالجكككك
 السككككابقة األعوامبكككك مقارنككككةً  ،م4112ام كالل عكككككخكككك

ام كل منككككذ عككككككككككقو األككككككه %11 دلكمعككككن أح كيتضكككك
أن  ميةكالرسككككك اءاتكصككككككاالح تبكككككين. كمكككككا م4112

بقيمتكك  للمسككتويات  مقارنككةً  %16.4 تبلاكك ، إذبككين حملككة الشككهادات الجامعيككة  تفعككمر  تالبطالككة كانكك بةكنسكك

                                                 
التكي عرفككت خككط الفقككر المطلكق أنكك : ةمقككدار الككدخل م 4114( لسككنة 4ء( مككن تعليمكات المعونككات الماليككة وحمايككة األسكر المحتاجككة رقككم 4المكادة رقككم ء 1

( دينكارا للفكرد الواحكد 92ءك الذي يلبي الحد األدنى للحاجات األساسية للفكرد واألسكرة بحيكا يعتبكر ككل مكن دخلك  تحكت هكذا الخكط فقيكرا، والمحكدد حاليكا بك
 .شهريا والقابل للتعديل من قبل الجهات الرسمية المختصةة

 .http://www.dos.gov.jo :ة االحصاءات العامة أنرر الرابطدائر  4
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 %44.7 بينمكا نجكد أن المك هالت العلميكة لككك ،مكن المتعطلكين هكم أميكون %1.7كمكا أن ، األخكركالتعليمية 
مكن حملكة الشكهادة  %96.6فكي حكين كانكت النسكبة المتبقيكة ، ة العامكةال انويك شهادة من المتعطلين أقل من

بكين  للبطالكة نسكبلكى أععكن دائكرة االحصكاءات العامكة سكجل ووفقكا لالحصكاءات الصكادرة  ال انوية فضعلى.
لككككككل منهمكككككا علكككككى  %47.6و %22.4 تبلاككككك ، إذسكككككنة (44-41ءسكككككنة و (12-19ءلفئتكككككين العمكككككريتين ا

فكككي حكككين سكككجلت محافركككة  %17.9وككككان أعلكككى معكككدل للبطالكككة فكككي محافركككة المفكككرق حيكككا بلكككغ  .التكككوالي
 . %7.1بلغ  إذالعاصمة أدنى معدل للبطالة 

هككا برعايككة إطالقة للتشككايل ةكلنككا شككركاءة التككي تككم حملككة الوطنيككلل وزارة العمككل تنفيككذ ،م4112 عككام وقككد شككهد
تكككوفير هكككذت الحملكككة اسكككتهدفت وقكككد ، شكككركات وم سسكككات عديكككدة مكككن القطكككا  الخكككا  مككك بالتعكككاون  ملكيكككة

 (199ءو، باح كككا عكككن العمكككل (11.271ءاسكككتقطاب  وقكككد نجحكككت الحملكككة فكككي، فرصكككة عمكككل (12.612ء
، %46؛ واإلناا %74 نسبة تشايل الذكور فيهاكانت ، فرصة عمل (2.211ءأ مرت عن توفير و ، شركة
أمككا ، التككي وفرتهكا الحملككة مككن الوركائف %92 بمككا نسكبت  دونومكا ال انويكة العامككة شككهادة حملكة ي رككوقكد ح

كككان مككن و  .مككن فككر  العمككل %47فقككد حرككوا بمككا نسككبت   ماجسككتيرالدبلوم و الككبكككالوريوس و الحملككة درجككات 
توزعككت فككر  العمككل  وقككد، ذوي اإلعاقككة مككناشككخا   (112ءيجابيككة لهككذت الحملككة تعيككين النتككائج اإل أبككرز
وعمككان علككى ، %17والزرقككاء علكى  %17علككى  إربكدمحافرككة  حصككلت إذ، محافرككات المملككةجميكك  علكى 
  .%46فيما حصلت باقي المحافرات على ، 41%

 نتاج الزراعيالغذائي واالرتقاء باإل  األمن  
، الككككف دونككككم (121ءفككككي العككككروة الخمسككككية  ،م4112عككككام ل األردن فككككي المسككككاحة المزروعككككة إجمككككاليبلككككغ 

 .م4114عكن المسكاحة المزروعكة لعككام  %6.2بارتفكا  مقكدارت ، الكف دونكم فكي العكروة الصكيفية (272.2ءو
طكككن  (722219.1ء إلكككى ،م4112عكككام فكككي  الخضكككار والفواكهكككة مكككن الزراعيكككة انخفضكككت الصكككادرات كمكككا

القطكككا   مسكككاهمة بلاكككت نسكككبة فيمكككا .%1.2أي مكككا نسكككبت   ،م4114عكككام لطكككن  (211162.6ء كبِكككك مقارنكككةً 
للربككك   %4.6 كبِكككك مقارنكككةً  ،م4112للربككك  ال الكككا مكككن عكككام  %4.7 جمكككالياإلالنكككاتج المحلكككي  فكككي، الزراعكككي

التككي م القطاعككات االقتصككادية أهكك يعككد مككنالقطككا  الزراعككي  الككررم مككن أنوعلككى  ،م4114ال الككا مككن عككام 
القطكا   هكذا إال أن، ةاألردنيكنسكبة كبيكرة مكن الصكادرات صادرات  شكل تو ، الاذائي األمنفي تحقيق  تساهم
 فكي االسكتمرار عكزوف العديكد مكن المكزارعين عكن ءأ( :هكاأبرز ن المشكاكل والتحكديات م زال يعاني العديديما 

ة بسككبب الخسككائر المتالحقككة والككديون المتراكمككة للم سسككات االقراضككية والبنككو  والشككركات يككالزراع المشككاري 
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 تشكككلوالتككي ، عار مسككتلزمات االنتككان مككن أسككمدة وبككذور وعالجككات وأنابيككب ريأسككارتفككا   ءب(. الزراعيككة
 إلكىبكدورت الدعم عن المشتقات النفطية والذي أدك  إلااءبسبب ، اإلنتان ةفكلمن  %91من  أك ربمجملها 

 ا.وروبأ إلىق الترانزيت يوطر ، السوق السورية إرالق ءن( ،النقل ارتفا  أجور
بفككككرتين  ،م4112فكككي عكككام  1يناألردنيكككالتحكككاد العكككام للمكككزارعين م انعكككاش هكككذا القطكككا  تقكككدوفكككي محاولكككة إل

 ،األردنككيالمكزار   لككىالزراعككي وتخفيكف االعبكاء ع نتكاندعكم اإلبهككدف  وذلك  رئاسككة الكوزراء إلكى لمشكروعين
أمككا  .خفيككف مككن تكككاليف العمليككة االنتاجيككة الزراعيككةلت 4انتككان عبككوات الحقككل األولفكككرة المشككرو   تضككمنوت

 .التنكو  الحيكوي والتكوازن البيئكي والصكحير علكى للحفكا 2إنتان السماد العضكوي إلىالمشرو  ال اني فيهدف 
 .بضمرهماهذا التقرير لم يتم البت  إعداد  ولااية إال أنوزارة الزراعة للدراسة  إلىوتم تحويلهما 

 الحق في السان  
 %47.4ة تنسكب ان مكا، ةاألسكر مسكح نفقكات ودخكل  إلكىالكذي اسكتند  4األردنتقرير نوعيكة الحيكاة فكي ارهر 
سككوء التهويككة وارتفككا  مسككتوك الرطوبككة وانتشككار القككوارض  تعككاني مككنة تعككيش فككي منككازل األردنيكك األسككرمككن 

، في الحصكول علكى سككن مناسكب األسرعباء زاد من أ. ومما 9حرارتها صيفا وبرودتها شتاءً وارتفا  درجة 
، الالجئككين السككوريين أعككداد تزايككد بسككبب ،م4112فككي عككام عمومككًا جرتهككا وأأسككعار الشككقق السكككنية  ارتفككا 
 ،م4112مكن عكام  األولة الفقيكرة خكالل الربك  األردنيك األسكرنسكبة طلبكات  الذي انعكس علكى زيكاردة األمر

  .%41بما نسبت  و في محافرات الشمال  6الفقيرة األسرلالستفادة من مشرو  مساكن 
                                                 

 .م16/1/4114مقابلة شخصية م  رئيس وأعضاء االتحاد العام للمزارعين األردنيين بتاريخ  1
( ألككف دونككم وهككي بحاجككة إلككى عبككوات حقككل بعككدد ال يقككل عككن 96االرككوار الجنوبيككة إذ تقككدر المسككاحة المزروعككة بنحككو ء ييسككتهدف المشككرو  مزارعكك 4

اء للسكوق نصف مليون عبوة بوليسترين. إذ يستخدم المزار  األردني ومنذ أك ر من  ال ة عقكود البوليسكترين والعبكوات الخشكبية فكي تسكويق منتوجاتك  سكو 
تفكا  تككاليف العمليكة االنتاجيكة فكال بكد إر ن  مة تكاليف زراعية رير مستردة يتحملها المزار  وحتى يكتم تخفيكف أجي، مما يعني و السوق الخار أالمحلي 

 من استعمال عبوات الحقل.
إلككى تككوفر رككوار الجنوبيككة علككى أن يككتم تنفيككذت فككي منطقككة القطرانكك  فككي محافرككة الكككر  كمنطقككة عمككل لاسككباب تعككود األ ييسككتهدف المشككرو  مزارعكك 2

قلكة الك افكة السككانية فكي المنطقكة، كمكا ان و تكوفر الميكات الالزمكة للمشكرو  بضسكعار جيكدة ممكا يسكاهم فكي خفكض تكلفكة االنتكان، و خدمات البنية التحتيكة، 
 منطقة القطران  تتوسط مناطق انتان ال روة الحيوانية ومناطق االنتان النباتي الزراعي. 

م والككككذي صككككدر عككككن دائككككرة 4111-م4111، اسككككتنادًا لنتككككائج مسككككح نفقككككات ودخككككل األسككككرة لعككككامي م4111دن لعككككام تقريككككر نوعيككككة الحيككككاة فككككي األر  4
 .UNDPاالحصاءات العامة، ووزارة التخطيط و

قنكاة  مكواطنين يسككنون فكي بيكوت ديلكة للسكقوط وتفتقكد ألدنكى مقومكات العكيش الككريم، منهكا برنكامج تعليلكة الخيكر، عكالم،رصدت العديد مكن وسكائل اإل 9
   .الحقيقة الدولية، وبرنامج تكسي الخير الذي عرض في شهر رمضان المبار  على شاشة التلفزيون األردني

( 1.416مككن قبككل وزارة التنميككة االجتماعيككة ء م4114بلككغ عككدد المسككاكن التككي تككم تسككليمها لاسككر الفقيككرة منككذ إطككالق مشككرو  مسككاكن الفقككراء عككام 6 
( ألكف أسكرة، ووفقكا إلحصكائيات وزارة 11أسرة، من أصكل ء (2.911( دينار، إذ استفاد من  ما يقرب من ء14.211.111ءمسكنًا، بقيمة إجمالية تبلغ 



94 

 

لسككككنة  (44ءرقككككم المككككالكين والمسككككتاجرين  تعككككدياًل علككككى قككككانون ،م4112فككككي عككككام  األمككككةمجلككككس  أقككككرّ كمككككا 
النسككب فككي تحديككد الزيككادة  واعتمككاد، السككابق القككانون الككواردة فككيالم ككل  ةبككدل اجككر  إلاككاءبموجبكك  تككم ، م4111
وقكد أقكر مجلكس الكوزراء نركام  .ككل خمكس سكنوات تكتم مراجعكة هكذت النسكب نعلكى أ، السكنوي يجكارعلى اإل

     م21/2/4111الكذي حكدد نسكبة زيكادة بكدل إجكارة العقكار المك جر قبكل ، 1ةالزيادات النسبية على بدل اإلجار 
 بموجكب ةر كافكة الزيكادات مقكر  إليهكا مكن بكدل اإلجكارة المتفكق عليك  بكين المالك  والمسكتضجر مضكافاً  %49 كبِكك

 %29 المقكررة فيما بلات نسكبة الزيكادة، نالسك لاايات العقار كان إذا السابقة والمستضجرين المالكين قوانين
راء حكول هكذا التعكديل تباينكت اآلوقكد . العقكار المك جر لايكر رايكات السككن ككان إذا األخيكرمن بدل اإلجارة 

كونكككك  يجعككككل ن القككككانون بصككككورت  الحاليككككة ريككككر منصككككف أيككككرك المككككالكون  إذ، المككككالكين والمسككككتضجرينبككككين 
بسكبب اخكتالف ، تحقق العدالكةنسب الزيادة ال تدني أن ناهي  ، جور لمدة طويلةضفي الم المستضجر متحكماً 

 الذين وقعوا عقودهم بعد تاريخأما المستضجرون الجدد أي  .أخرك إلىالمستضجرة من منطقة  ماكناأل طبيعة
 .ي وقتضخالء العقار بإ واحتمال الطلب منهم، تحكم المالكين بمدة العقدفي ، فقلقهم يكمن 21/2/4111

 قطاع النقل 
التخطكيط  أسكلوبعدم اتبا   ءأ( :بما يلي أهمها من مشاكل اساسية تتم ل ما يزال قطا  النقل العام يعاني

  .لكككك والتوسكككك  الككككالزم  تضهيلككككممككككا يعيككككق  لكككك ومحدوديككككة الموازنككككات التككككي ترصككككد ، لهككككذا القطككككا  المتكامككككل
منكك  الطككالب والمورفككون فككي يعككاني  اهاجسككالمواصككالت العامككة والتككي أصككبحت تشكككل  أزمككة اسككتمرار.ءب(

الدراسككات  إحككدكوتشككير  .نقككل المككواطنيناسككتخدام السككيارات الخاصككة ل زمككةيفككاقم مككن هككذت األ. وممككا المملكككة
مككن المركبككات الخاصككة تتحككر  براكككب  %21ن أة تمتلكك  سككيارة خاصككة و األردنيكك األسككرمككن  %91أن  إلككى

النقل العامة حافالت عدم انترام  ءن(. زمات خانقة في عدد من محافرات المملكةأمما يسبب  4واحد فقط
حجامهكا أالحكافالت بكافكة ف دال افتقكار ءد( ب.الركابعدد ساسي أحركتها بشكل  نما رهنوا  ، بمواعيد محددة

الملكيكات الفرديكة  اسكتمرار ءه( ا.دامهأو المستوك الالئق الذي يقن  المواطن باسكتخ العامة شروط السالمةل
يعكود لملكيكات  قطكا  النقكل مكن %26أن  إذ، عدم تنركيم هكذا القطكا  استمرار ما يعنيلوسائل النقل العام 

                                                                                                                                                         

ربكد، والزرقكاء والمفكرق كمكا تكم العمكل علكى  .التنمية االجتماعية حازت العاصكمة علكى الحصكة األكبكر فكي عكدد مسكاكن الفقكراء، تليهكا محافركة البلقكاء وا 
 مليون دينار. (1.9( مسكنا بكلفة إجمالية تقدر بكك ء22والتي بلات ء ،م4112و م4114المساكن في عامي شراء وصيانة عدد من 

   م.44/11/4112(، تاريخ 9496ءالجريدة الرسمية، العدد الصادر بم 4112( لسنة 72نرام رقم ء 1
 .  م بعنوان ةواق  النقل العام في المملكةة2/4/4114وفقا لوزير النقل السابق العين عالء البطاينة خالل لقاء نرمت  جمعية حماية المستهل  بتاريخ  4
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الككذي باشككرت امانككة عمككان الكبككرك العمككل  1مشككرو  البككا  السككري تعليككق  اسككتمرار ءو( .فرديككة ريككر منرمككة
الدراسكككات  إجكككراءبحجكككة عكككدم  ، فكككي العاصكككمة المروريكككة زمكككةألمكككن ا لحكككل جكككزء  ، م4111علكككى تنفيكككذت عكككام 

 .لهذا المشرو  والكاملة من النواحي الهندسية واالجتماعية والبيئية واالقتصادية زمةالا

 2قطاع المياه 
 إدارةكخطكككوة رائكككدة فكككي  ،م17/7/4112بتكككاريخ  2ميكككات الديسكككي تدشكككين مشكككرو  ضكككخّ  ،م4112 شكككهد عكككام

 (111ء نحكوضكخ  إذ تكم، لمواجهة تحديات نق  الميات فكي محافركات المملككة كافكةوذل  ، مصادر الميات
ينتج عن هذا المشرو  رفك   نأومن المتوق  ، مدينة عمان والمناطق المجاورة إلىمليون متر مكعب سنويا 

 نيخمس ميات لمدةالعملية ضخ  ن تستمرأو ، لترا يومياً  (121ء إلىلترا  (149ء الميات من حصة الفرد من
 .4عاماً 
ريكر الطبيعيكة فكي الزيكادة  ءأ(: هكاأبرز مكن عكدد مكن التحكديات  ،م4112عكام فكي  الميات عانى طا ق إال أن

قككدرت وزارة الميككات والككري نسككبة الفاقككد لعككام  إذارتفككا  نسككبة الفاقككد  ءب(. السككوري اللجككوءعككدد السكككان نتيجككة 
قككد  ،م4112ويككذكر أن عككام  .تشككبكات الميككانتيجككة لالعتككداءات علككى  %71منهككا ، %44بنحككو  ،م4112

االعتكداءات علكى شكبكات مكن  كبيكر   عكدد   بازالةالعام والدر   األمنبالتعاون م  قوات شهد قيام وزارة الميات 
 (211ءقلكككيم الشكككمال وإاعتكككداء فكككي  (1.911ءقلكككيم الوسكككط وإفكككي  اعتكككداء   (9.911ء تكككم ضكككبط إذ .تالميكككا

 . حفرة مخالفة بئر (211ءمن أصل  اً بئر  (174ءردم و ، قليم الجنوبإاعتداء في 
ائيلي لتنفيككذ المرحلككة سككر اإلمكك  كككل مككن الجككانبين الفلسككطيني و  توقيكك  مككذكرة تفككاهم ،م4112عككام فككي كمككا تككم 

أحككد أهككم المشككاري  المائيككة نكك  وصككفت  الحكومككة بضالككذي ، الميككت –ى مككن مشككرو  ناقككل البحككر االحمككراألولكك
مككككن الميككككات وبكلفككككة معقولككككة سككككتاطي  2مليككككون م (111ءسككككي من لككككاردن و  .االسككككتراتيجية الحيويككككة للمملكككككة

احتياجكككات المملككككة خكككالل العشكككر سكككنوات القادمكككة كمرحلكككة أولكككى ويتبعهكككا مراحكككل الحقكككة حسكككب التطكككورات 

                                                 
بوصككف  نرككام نقككل عككام مككرن ومتكامككل يككوّفر خدمككة سككريعة ودمنككة يعتمككد علككى  م4111تككم وضكك  حجككر األسككاس للمشككرو  فككي شككهر تمككوز مككن عككام  1
 افالت ذات سعة كبيرة تسير على مسارب مخّصصة وتقدم مستوك عال من الخدمات.ح
 ربعة األك ر جفافا في العالم، والطلب على الميات يتجاوز الموارد المائية المتاحة في .حد الدول األأاألردن هو  4
( دبككار انضككااطية 2( متككر، وء911ئككرا علككى عمككق ء( ب99( كيلككو متككرًا، مككن ء241تككتم عمليككة ضككخ ميككات حككوض الديسككي بواسككطة خككط ناقككل بطككول ء 2

   .( متر411على عمق ء
 استنادًا إلى تصاميم األنابيب الناقلة التي ينتهي عمرها االفتراضي بعد نصف قرن من التشايل. 4
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/سكنويا مكن الميكات المالحكة الناتجكة 2مليكون م (111ء بِككالميت  سيرفد البحرو  ،واالحتياجات المستقبلية للبالد
 طبيعة البحر الميت.تناسب م  وتعن عملية التحلية 

 التوصيات 
ذو  بخصككو  الحككد مككن السككابقة عككوام الككواردة فككي التقككارير السككنوية لا يعيككد المركككز التضكيككد علككى توصككيات  ا 

 فان  يشدد على ما يلي:، مستويات الفقر والبطالة ورف  مستوك معيشة المواطنين
  سسككس عكدد مككن االسككتراتيجية واضكحة للحككد مككن معكدالت البطالككة تقكوم علككى اضكرورة تبنككي الحكومكة

البكرامج التدريبيكة والتربويكة  إعدادالمساهمة في ، ربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل :أهمها
تسكهم فكي المبكادرات التشكايلية التكي  وتنفيكذ إيجكادفكي  االسكتمرار، يناألردنيكلتضهيل الشكباب والشكابات 

ودعكم المشكاري  ، وزيكادة مسك ولية الشكركات الخاصكة فكي التصكدي لهكذت المشككلة، نسبة البطالةتقليل 
  الصايرة ومتوسطة الحجم خاصة في مناطق جيوب الفقر.

 رواتكككب بمعكككدالت ركككالء الربكككط جكككور انطالقكككًا مككن تككككاليف المعيشكككة و اعككادة دراسكككة قيمكككة الرواتكككب واأل
  .المتوسطة والمتدنية والحد من فرض الرسوم والضرائب على الرواتب ،ءالتضخم( األسعار

  ة والمسككتقرة لختلككف فئككات المجتمكك  منككاآلتبنككي اسككتراتيجة السكككن الشككعبي المناسككب الككذي يككوفر الحيككاة
 .مستوك معيشي كاف  ومالءمفي  اإلنسانلحق وبما ينسجم م  المعايير الدولية 

   تفعيكل ودعكم صكندوق و ، مرلكة الضكمان االجتمكاعيب وشمولهمتوفير الاطاء التضميني للمزار  واسرت
المخاطر الزراعية الذي تم إنشا ت بهدف دعم المزارعين في حاالت الكوارا الطبيعية كالصقي   إدارة
 ت.ونحو 

 البنككدورة لالسككتفادة مككن اعككادة فككتح مصككن  رب  بمككا فككي ذلكك  ةالزراعيكك اتدعككم مشككاري  تصككني  المنتجكك
 . الوطنيفتح الم سسات العسكرية والمدنية امام تسويق المنتج الزراعي و ، فائض االنتان المحلي

  المككواطنين شككجلتحسككين وتطككوير المواصككالت العامككة ممككا يتككوفير الككدعم المككالي لقطككا  النقككل العككام  
تطكككوير الملكيكككات الفرديكككة و زمكككات السكككير الخانقكككة. أدامها لتكككوفير الطاقكككة والكككتخل  مكككن علكككى اسكككتخ

شكركات قكادرة علكى تقكديم الخدمكة للمكواطن بعادة تنركيم شكبكة النقكل العكام ا  لتصبح ملكيات جماعية و 
 .بجودة عالية تحت الرقابة الحكومية

 المناسككبة لحككل مشكككلة  اتجككراءاإلواتخككاذ ، عككادة دراسككة الجككدوك االقتصككادية لمشككرو  البككا  السككري إ
 ا.الضيق الذي نشض نتيجة مسرب البا  السري  في شار  الملكة راني
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  نوصككي دراسككة المشككاري  المقدمككة مككن االتحككاد العككام للمككرزارعين وفككي حككال  بككوت فائككدتها االقتصككادية
 الواق . أرضالسير قدما لتطبيقها على ب
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اطنين، وأوجكب علكى الدولكة ( الحق فكي العمكل لجميك  المكو 42( وء6/4في المادتين ء األردني كفل الدستور

ليكنرم أسكس  ؛م1226( لسنة 2لهم بتوجي  االقتصاد والنهوض ب ، ولذل  جاء قانون العمل رقم ء أن توفر
العالقكككة التعاقديكككة بكككين العمكككال وأربكككاب العمكككل، وبيكككان الحقكككوق والمزايكككا التكككي يتمتككك  بهكككا العمكككال، والتكككدابير 
القانونية لكفالة هذا الحق. كما نشر األردن في الجريدة الرسمية العهد الدولي الخا  بالحقوق االقتصكادية 

فكراد فكي التمتك  بشكروط عمكل مرضكية، تكفكل تكوفير ( حكق األ2، 7، 6واالجتماعية الذي تناول في المكواد ء
فككر  عمككل متكافئككة لجميكك  العمككال، وأجككور عمككل عادلككة ومنصككفة ومتسككاوية للجميكك  دون تمييككز، وتككضمين 
الحيككاة الكريمككة، ورككروف عمككل تتككوافر فيهككا السككالمة والصككحة، والتحديككد المعقككول لسككاعات العمككل مدفوعككة 

 فرا .األجر بما فيها االستراحة وأوقات ال
، وخصوصكا 1( اتفاقيكة منهكا49( اتفاقية دوليكة صكادق األردن علكى ء122وأصدرت منرمة العمل الدولية ء

( المتعلقككة بحريككة التنرككيم النقككابي التككي لككم يككتم التوقيكك  27مككا عككدا االتفاقيككة رقككم ء األساسككيةتلكك  االتفاقيككات 
( المتعلقككة بالعمككل الالئككق التككي تتضككمن الحمايككة لحقككوق العككامالت فككي 122عليهككا، واالتفاقيككة الدوليككة رقككم ء

 م.16/6/4111قرت بتاريخ المنازل والتي أج 
التككي دخلكككت حّيكككز  ،م1221لسكككنة  أجسككرهممهككاجرين وأفكككراد كمككا وضكككعت االتفاقيككة الدوليكككة لحمايككة العمكككال ال

تقنينككًا وافيككًا جامعككًا شككاماًل لجميكك  الضككمانات والحقككوق للعمككال  ،م4112مككن تمككوز لعككام  األولالتنفيككذ فككي 
 هذت االتفاقية الدولية.  إلىاالنضمام  إلى، ويدعو المركز الحكومة 4بها لتزامالمهاجرين التي يتوجب اإل

المتخككذة بهككدف تعزيككز حقككوق العمالككة وحمايتهككا، فقككد قامككت وزارة العمككل فككي عككام  اتجككراءاإلمككا بخصككو  أ
: ءأ( زيكارة العديكد مكن المنشكآت والمصكان  والمحكال هكاأبرز ومكن  اتجكراءاإل، بالعديد من النشاطات و 4112

( 12,116( منشككضة، وتحريككر ء14,264زيككارة تفتيشككية، وتككم إنككذار ء (71،264)التجاريككة؛ إذ نفككذت الككوزارة 

                                                 
( 42يكة منرمكة العمكل الدوليكة رقكم ء( حكول حكق التنركيم والمفاوضكة الجماعيكة، واتفاق22ومن أهم هذت االتفاقيات: اتفاقية منرمة العمل الدوليكة رقكم ء 1

( حككول الحككد 122( حككول إلاككاء العمككل الجبككري، واتفاقيككة منرمككة العمككل الدوليككة رقككم ء119حككول العمككل الجبككري، واتفاقيككة منرمككة العمككل الدوليككة رقككم ء
( حكول المسكاواة 111ة العمكل الدوليكة رقكم ء( حكول أسكوأ أشككال عمالكة األطفكال، واتفاقيكة منرمك124األدنى للسن، واتفاقية منرمكة العمكل الدوليكة رقكم ء
 ( حول التمييز في االستخدام والمهنة.111في األجور، واتفاقية منرمة العمل الدولية رقم ء

ومككن أهككم مككا تناولتكك  هككذت االتفاقيككة لحمايككة العمككال المهككاجرين وعككائالتهم مككا يلككي: ءالحككق فككي العمككل والحصككول علككى أجككر عككادل ومناسككب، وعككدم  4
سككب، منا عكيشالتمييكز، والمسكاواة أمكام القكانون والحمايككة القانونيكة، والحريكة مكن العمكل الجبككري، والحمايكة مكن اإلجكراءات التعسكفية، والحككق فكي مسكتوك 

 والحق في العمل في رروف دمنكة، والحكق فكي العمكل سكاعات مناسكبة، والحكق فكي الراحكة، والحريكة مكن التحكرش الجنسكي، والحكق فكي تككوين النقابكات،
 والحق في حرية المعتقد الديني وحرية الرأي والتعبير(.

 الحق في العمل
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( شككوك، تكم 4,242مخالفة بحق المنشآت المخالفة. فيما بلغ عدد الشككاوك العماليكة الكواردة لكوزارة العمكل ء
أصككدرت الحكومككة قككرارًا يقضككي بمككنح العمككال الوافككدين مككدة م، 4112وفككي عككام منهككا. ءب(  2,421)حككل ء

قكرارًا يقضكي بمكنح العكامالت فكي  م،4112في عام أصدرت الحكومة كما  لتصويب أوضاعهم ءن(شهرين 
عفككا يومككاً  (61ءالمنككازل مككدة  وتصككاريح العمككل عككن المككدد  اإلقامككةهن مككن ررامككات ئلتصككويب أوضككاعهن، وا 
العديككد مككن البككرامج والمبككادرات التككي هككدفت لمسككاعدة البككاح ين عككن  اطالقبكك قيككام وزارة العمككل السككابقة. ءد(

 إلككىيهكدف  الككذي: برنككامج التكدريب للتشككايل بكضجر أهمهكاالعمكل فكي الحصككول علكى فرصككة عمكل وكككان مكن 
تدريب وتشايل المتعطلين عن العمل لدك شكركات القطكا  الخكا . وككذل  مبكادرة إنشكاء الفكرو  اإلنتاجيكة 
للشككركات خاصككة فككي المنككاطق التككي تشككهد معككدالت بطالككة مرتفعككة. ومبككادرة فرسككان التشككايل، والمعككارض، 

 عمل.  الوريفية للباح ين عن فر  واأليام

 الضمان االجتماعي
ت فككككي بدايكككة عككككام إقكككرار م، مناقشككككة مجلكككس األمككككة لقكككانون الضككككمان االجتمكككاعي الكككذي تككككم 4112شكككهد عكككام 

م، وقككد تضككمن الككن  علككى تضمينككات: الشككيخوخة، العجككز، الوفككاة، إصككابات العمككل، وحقككوق الور ككة، 4114
فسككاح  وعلككى الككررم مككن التقككدم المحككرز فككي هككذا القككانون مككن حيككا الككن  علككى تككضمين التعطككل عككن العمككل وا 

حد ما م  اتفاقية المعايير  إلىوبما ينسجم  مرلة الضمان االجتماعي إلىالمجال لربات البيوت لالنضمام 
منرومكة  إال أنالصادرة عن منرمة العمكل الدوليكة،  ،م1294( لسنة 114رقم ء الدنيا للضمان االجتماعي

زالكت ريكر شكاملة وفكق المعكايير  مكاالتضمينات االجتماعية التي توفرها الم سسة العامة للضمان االجتماعي 
الدولية الواردة في االتفاقيات الدولية ذات العالقة، فالتضمين الصحي مكا زال خكارن هكذت المنرومكة، والتكضمين 

القصككور. كمككا ان دليككات  شككي مككن ضككد البطالككة تككم اسككتبدال  بالتككضمين ضككد التعطككل عككن العمككل الككذي ينتابكك 
عادلة وال توفر مستويات معيشية الئقة لاالبية المتقاعدين. ناهي   احتساب الرواتب التقاعدية ما زالت رير

% مككن مجمككل 96يشكككلون مككا نسككبت   إذعككن أن نسككبة المشككمولين فككي الضككمان االجتمككاعي مازالككت قليلككة، 
بلغ عدد الم من عليهم الفاعلين ءالذين هم على رأس عملهم(  إذن ورير مشتالين(، و القوك العاملة ءمشتال

 م، ما يقارب مليون منتف .4114م في نهاية عا
يكوفر ككل  إذردن؛ خدمكة التضمينكات االجتماعيكة فكي األوعلى الررم من تعدد الجهات التكي تعمكل علكى تقكدم 

كمككا تعمككل أنرمكككة  مككن نرككام التقاعككد المككدني والعسكككري الضككمان االجتمككاعي للعككاملين فككي القطككا  العككام،
مككن التضمينككات االجتماعيككة وبشكككل متفككاوت بككين نقابككة مهنيككة التقاعككد التابعككة للنقابككات المهنيككة علككى جملككة 
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عانكات الور كة والعجكز التكضمين الصكحي،  أخركو  ال  نسكبةً  إال أنم ل إعانكة الشكيخوخة ءالراتكب التقاعكدي( وا 
 ،تقديرات المرصكد العمكالي األردنكي بضس بها من العاملين ما تزال خارن تاطية التضمينات االجتماعية، وفق

( ألككف عامككل فككي 291، فككان مككا يقككارب ء(م4112نيككق للدراسككات االقتصككادية والمعلوماتيككة لعككام مركككز الفيء
ال يتمتعككون بككضي شكككل مككن أشكككال التككضمين الصككحي سككواء فككي القطككا  الخككا  أو القطككا   أجسككرهماألردن و 

منشكضة، وبلكغ عكدد المك من  الكف ( 171. وان عكدد المنشكآت الخاضكعة للضكمان االجتمكاعي قكد بلكغ ء1العام
 . م21/14/4112شخ  حتى تاريخ ( 1.174.111عليهم ء

 واقع األجور 
، وقككد اسككتمر فككي هككذا 4، أي مبككادرة لرفكك  أجككور العمككال أو رفكك  الحككد األدنككى لاجككورم4112لككم يشككهد عككام 

ووزارة العمل العام حصول بعض العاملين على أجور تقل عن الحد األدنى والمحددة من قبل لجنة األجور 
وبعككض العككاملين فككي قطككا   ، ويعككد المعلمككون العككاملين فككي المككدارس الخاصككةأردنيككاً  اً ( دينككار 121والبككالغ ء

ن هكذت االنتهاككات تكنعكس بشككل علكى أ أهم هذت الفئات. وي ككد المرككزمن السكرتاريا في القطا  الخا  
 األسكعارخذ بعكين االعتبكار مسكتويات ما أج  ذاإتوفر الحياة الكريمة لهذت الفئة من العاملين  على عدم واضح

 اتسا  رقعة العمالة الفقيرة. إلىالذي سي دك  األمرالمتصاعدة لمختلف السل  والخدمات، 

  اتاإلضراباالعتصامات و 
ضراب العمالم4112استمر في عام  ضكراب اً اعتصكام (12ءتنفيكذ نحكو  شهد هكذا العكام إذ ،، اعتصام وا   اً وا 

، وكانكت اً ( نزاعك77شملت القطاعين العام والخكا ، وبلكغ عكدد النزاعكات التكي تعاملكت معهكا وزارة العمكل ء
والتكككي انصكككبت علكككى األمكككور التاليكككة: ءأ( زيكككادة  ًا لمطكككالبهم فكككي السكككنوات السكككابقةاسكككتمرار مطالبكككات العمكككال 

عشككر. ءن( رفككض الهيكلككة األجككور والرواتككب. ءب( تحقيككق مكاسككب أضككافية كرواتككب ال الككا عشككر والرابكك  
ة، أو تطبيق تعليمات جديدة. ءد( مطالب لت بيت العمكال وخصوصكا عمكال المياومكة، وبعكض عمكال اإلداري

 ءه( احتجاجات تتعلق باألمور النقابية، وتحسين األوضا  النقابية.  الضمان االجتماعي في ورائفهم.
 
 

                                                 
 .م4112المرصد العمالي األردني/مركز الفنيق للدراسات االقتصادية والمعلوماتية عام  رلمزيد من التفاصيل أنرر تقري 1
 باست ناء بعض الحركات العمالية التي نفذت بعض االعتصامات للمطالبة بتحسين أجور العمل. 4
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 الزراعية العمالة 
والكككذي أخضككك  العمككككال  نفككككاذ القكككانون المعكككدل لقكككانون العمكككلعلكككى الكككررم مكككن مكككرور خمكككس سكككنوات علكككى 

نككك  المكككادة  نفكككاذ، لكككم يشكككهد أي مبكككادرة حكوميكككة إلم4112عكككام  إال أنقكككانون العمكككل،  حككككامأل 1الكككزراعيين
صدارال ال ة من قانون العمل و  ذات  اسكتمرار مكا يعنكياألنرمة الخاصة بتنريم حقكوق العمكال الكزراعيين،  ا 

 :أهمهاالمشاكل التي يعاني منها العمال الزراعيين والتي سبق للمركز أن بينها في تقاريرت السنوية السابقة و 
أ( عدم شمول بعض العاملين في هذا القطا  بالتضمين الصحي والضمان االجتماعي. ءب( طول ساعات ء

عقكود العمكل. ءن( تالعكب بعكض أصكحاب العمكل  ضحكامالعمل ومخالفة الكفالء لعقود العمل، وعدم التقيد ب
بعقود العمل للعمال المصريين، والسماح لهم بالعمل في أعمال خارن نطاق األعمال الزراعية مقابل مبكالغ 

عمكل  اسكتمرارءهكك(  وسكندات لضكمان عكدم هكروبهم. أوراقمالية. ءد( توقي  بعكض العمكال المصكريين علكى 
 ن توفير شروط العمل المناسبة لهذت الفئة من العمال. في هذا القطا  دو  األطفالالنساء و 

  األطفالعمل  
الككة ت ريككر الرسككمية للحككد مككن رككاهرة عمعلككى الككررم مككن الجهككود التككي تقككوم بهككا مختلككف السككلطات والجهككا

ًا لهذت الراهرة وتحديدًا في القطاعات رير المنرمة استمرار ، قد شهد م4112عام  إال أنوالتسول،  األطفال
المركبات، محالت بي  لكوازم المركبكات، محكالت الحكدادة  إصالحوخاصة القطاعات الحرفية م ل: محالت 

 األطفكالتشككل بطبيعتهكا أعمكاال خطكرة علكى  كبيرًا من هكذت األعمكال والنجارة، والمطاعم. ويالحر أن جزءاً 
وفقككا لالتفاقيككات الدوليككة. كمككا رصككد المركككز فككي عككام  األطفككالأشكككال عمالككة  وتنككدرن ضككمن تصككنيف أسككوء

فككككي األحيككككاء السكككككنية وأمككككام األسككككواق التجاريككككة، وعنككككد اإلشككككارات  األطفككككالتزايككككد رككككاهرة تسككككول  ،م4112
 الضوئية.

أن عملهكم وتسككولهم  إلكىخلك  المرككز الككوطني  األطفككالبعككض المقكابالت مك  عككدد مكن هك الء  إجكراءوبعكد 
. ءب( رربة األهالي فكي تعلكيم أبنكائهم مهنكة األسرالتالية: ءأ( تدني مستوك دخل بعض  سباباأل إلىيعود 

معينككة تضككمن لهككم كسككب الككرزق فككي المسككتقبل. ءن( ارتفككا  معككدالت البطالككة وعككدم تككوفر فككر  العمككل فككي 
فككي االنخككراط بككالتعليم وخاصككة  طفككالاألي. ءه( عككدم رربككة بعككض األسككر القطاعككات المنرمككة. ءد( التفككك  

وأسكر  لكتعلم المهنكة  التعليم المهني القتنا  العديد منهم بضن التعلم والعمل في م كل هكذت المحكالت هكو أنجك 

                                                 
( علككى إخضككا  العككاملين فككي 2لمككادة ءم، والككذي نكك  فككي ا1226( لسككنة 2تككم تعككديل القككانون المعككدل لقككانون العمككل رقككم ء ،م17/2/4112بتككاريخ  1

 القطا  الزراعي إلى أحكام قانون العمل بموجب نرام خا  يصدر لهذت الااية.
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يسكككاعدهم علكككى تكككضمين  أنهكككم يحصكككلون علكككى بعكككض األحيكككان علكككى دخكككل إلكككى إضكككافةالتكككي يكككود تعلمهكككا، 
 .أجسرهممساعدة  أحيانامصروفاتهم اليومية و 

قكانون العمكل ويم كل  حككاميشكل مخالفكة أل دون رقابة ماكناألفي م ل هذت  األطفالويري المركز أن عمل 
ازديكككاد فكككر  انحكككراف ءأ(  :أهمهكككاالعديكككد مكككن المخكككاطر  إلكككى، ويعرضكككهم األطفكككالانتهاككككًا لحقكككوق هككك الء 

اآلخكككر  بعضكككهمللعديكككد مكككن الممارسكككات ريكككر األخالقيكككة وتعكككرض  األطفكككال. ءب( تعكككرض هككك الء األطفكككال
ممكن يكبككرونهم  مكاكناألللضكرب والشكتم بضلفكار نابيكة سكواء مكن قبكل أربكاب العمكل أو مكن العكاملين فكي هكذت 

     . ءد( طككول سككاعات العمككل.أحيانككافككي تجككارة المخككدرات وتعككاطيهم لهككا  األطفككالن( اسككتاالل بعككض . ءسككنا
 الحد األدنى لها.  إلىءهكك( تدني األجور بحيا ال تصل 

 االتجار بالبشر ماافحة 
 -م4112حككول مكافحككة االتجككار بالبشككر لاعككوام مككن  األولالتقريككر الككوطني  إطككالق، م4112شككهد عككام 

 بنكككاءً تضكككمن العديكككد مكككن المحكككاور التكككي تعكككالج هكككذت الركككاهرة، سكككواء فكككي الجانكككب التشكككريعي أو م، و 4112
مشكككروعًا توعويكككًا  اإلنسككان. كمككا نفكككذ المرككككز الككوطني لحقكككوق 1القككدرات أو الحمايكككة أو التحككديات المسكككتقبلية

لتعريككككف العمالككككة الوافككككدة وخاصككككة العككككاملين فككككي القطككككا  الزراعككككي والفنككككادق والمنككككاطق الصككككناعية الم هلككككة 
والعككاملين فككي المنككازل بمفهككوم جككرائم االتجككار بالبشككر، وكيفيككة الحمايككة والوقايككة منهككا والجهككات التككي يجككب 

تجار بالبشر. وقد تم عقد ا نتي عشرة ورشة توعوية في لال ن  ضحيةً أخ  ما شعر أي ش إذا إليهااللجوء 
 مختلف مناطق المملكة حول هذت الراهرة.

، م4112، اسكككتمرت فكككي عكككام م4114التكككي سكككبق للمرككككز أن أشكككار لهكككا فكككي تقريكككرت لعكككام  المعوقكككات إال أن
سكتراتيجية الوطنيكة خطكة االقانون من  جرائم االتجار بالبشر، ضعف تنفيذ ال أحكام: ضعف تفعيل 4أهمهاو 

الككذي يتطلككب  األمككر ،ضككحايا االتجككار بالبشككرلقامككة دار إيككواء إ اتإجككراءطء لمكافحككة االتجككار بالبشككر، وبجكك
  .وحلها المعوقاتالعمل الجاد من قبل الجهات المعنية لتجاوز هذت 

، فكي م4111 ر عكامذادالسكورية فكي شكهر  زمكةاالردن، والكذي بكدء منكذ نشك  األ إلكىساهم اللجكوء السكوري  
المهكاجرين السكوريين بالعمكل محكل  نتيجة قيام قسم كبيكر مكن ؛األردنيارتفا  نسبة البطالة في سوق العمل 

قككل أهكا تكدريجيا نتيجكة لقبولهكا بكضجور وخاصكة فكي القطاعكات ريكر المنرمككة واإلحكالل محل ،العمالكة المحليكة
                                                 

 :، لمزيككككد مككككن اإليضككككاحات يرجككككى مراجعككككة موقكككك  اللجنككككة االلكترونككككيم4112إلككككى  م4112اللجنككككة الوطنيككككة لمنكككك  االتجككككار بالبشككككر التقريككككر األول  1
ahtnc.org.jo. 

 . 149،   م4114يل حول هذت المعوقات راج  تقرير أوضا  حقوق اإلنسان في المملكة األردنية الهاشمية لعام لمزيد من التفاص 4
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نقديككة مككن  ممككن مسككاعدات سككواء عينيككة أممككا ترتضككي  العمالككة المحليككة، نرككرًا لمككا تتلقككات العككائالت المهجككرة 
عكن المجلكس  م،4112المنرمات والهيئات الدولية واإلقليمية والمحلية. فقد أشارت دراسة صدرت فكي عكام 

نكككزوح السكككوريين علكككى االقتصكككاد  زمكككةاالقتصكككادي واالجتمكككاعي بعنكككوان ءاآل كككار االقتصكككادية واالجتماعيكككة أل
% من الالجئين السوريين خارن المخيمكات مكوزعين فكي العديكد 21من  أك ر( على وجود ما نسبت  األردني

أو  فكر  عمكل لاردنيكين إيجكادللسياسة العامة للدولة فكي  ملموساً  من محافرات المملكة، مما شكل تحدياً 
أن مجمو  فر  العمل التي تم االستحواذ عليها من قبل  إلىوتشير الدراسة  ،أحاللهم محل العمالة الوافدة
خككالل فتككرة الدراسككة مككن شككهر  األردنككي( ألككف فرصككة عمككل فككي سككوق العمككل 22العمالككة السككورية تزيككد عككن ء

فكر  العمكل التكي  إجمكالي% مكن 41مكا يقكارب  أي، م4114بداية شهر تشرين ال كاني  إلى م4111 رإذا
، ويككذكر أن رالبيككة العمالككة مككن الالجئككين السككوريين ريككر مسككجلة لككدك وزارة سككنوياً ة األردنيككتتطلبهككا العمالككة 

فقكككدان الخزينكككة لكككبعض اإليكككرادات المتحققكككة لقكككاء رسكككوم العمكككل أو االشكككترا  فكككي الضكككمان  مكككا يعنكككيالعمكككل 
 .1االجتماعي

 التوصيات
ما جاء من توصكيات  ي كد اإلنسانالوطني لحقوق  فان المركزمت  بالحق في العمل، تضمان ال أجلومن 

 .4في تقاريرت السابقة
 
 
 
 

 

 

 
 

                                                 
 .  46زمة نزوح السوريين على االقتصاد األردني،  ، المجلس االقتصادي واالجتماعي دراسة بعنوان اآل ار االقتصادية واالجتماعية أل 1
 .142-146م،  ، 4114لالطال  على هذت التوصيات أنرر تقرير المركز الوطني لحقوق لعام  4
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علكى ( 6/2وواجبكاتهم حيكا نصكت المكادة ء يناألردنيكفي التعليم في الدستور تحت فصكل حقوق  الحق ورد

كما  .ةيناألردنيالطمضنينة وتكاف  الفر  لجمي   وتكفل، الدولة العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها ةتكفل
 أفرادهككامدارسككها والقيككام عليهككا لتعلككيم  تضسككيسنكك  ةيحككق للجماعككات أعلككى مككن الدسككتور ( 12نصككت المككادة ء

فككككي برامجهككككا  الحكومككككةالعامككككة المنصكككو  عليهككككا فككككي القككككانون وتخضككك  لرقابككككة  حكككككامعلكككى أن تراعككككي األ
 مككدارسأن ةالتعلككيم األساسككي إلزامككي لاردنيككين وهككو مجككاني فككي  (41حككين أكككدت المككادة ء فككي "وتوجيههككا
وت كككد ، التككي تقككر الحككق فككي التعلككيم اإلنسككانالموا يككق الدوليككة لحقككوق  إلككى األردن. كمككا انضككم 1"الحكومككة

وتكفل حرية التعليم وحق األفراد في إنشاء الم سسكات التعليميكة الخاصكة ، إلزامية ومجانية التعليم األساسي
 إشراف الدولة. تتح

 التعليمية العملية 
 مككامشكككلة ، دينار( 266.224.111ءلتبلككغ  والتعليم التربية وزارةموازنككة علككى  زيككادة ،م4112شككهد عككام 

شكككلت مككا ، اً ( دينككار 729.162.791ء ،م4114عككام  اككتفيمككا بل، مككن الموازنككة العامككة للدولككة %11 نسككبت 
عكن العكام  %.22 العكام زيكادة فكي عكدد المكدارس بنسكبة شكهد هكذا من الموازنة العامكة. كمكا %11.9 نسبت 

شكهد  ،م4112عكام  إال أنوعلى الررم من ارتفا  الموازنة الخاصة لوزارة التربيكة والتعلكيم الدراسي السابق. 
 والتككي، التمتكك  بككالحق فككي التعلككيم علككى المسككتوك الككواقعيالتحككديات التككي تعككوق تككوفير بيئككة تضككمن  اسككتمرار

 :يجازهكككا بمكككا يلكككيوالتكككي يمككككن إ 2مكككرارًا فكككي تقكككاريرت السكككنوية السكككابقة إليهكككاشكككار الكككوطني أن أسكككبق للمرككككز 
عكدم تمككن  ءن( الككادر التعليمكي. فكي نق الك اسكتمرار ءب( .بشكل تام عدم تفعيل مبدأ مجانية التعليم.ءأ(

-م4114إذ شككككلت نسكككبة التسكككرب لعكككام ، الجهكككات الرسكككمية مكككن السكككيطرة علكككى ركككاهرة التسكككرب المدرسكككي
، جنكوب المملككة في القكرك والبكوادي الواقعكة فكي الراهرةنرر تركز هذت لومن الملفت ل، %1.21 ،م4112

( 222ء والبكككالغ عكككددها، عكككدد مكككن المكككدارس الحكوميكككة المسكككتضجرة وجكككود اسكككتمرار ءد( واألركككوار الوسكككطى.
مكدارس العديكد مكن المعانكاة الطلبكة فكي  استمرار ءه( من مدارس المملكة. %44.2ا نسبت  مدرسة تشكل م

                                                 
وضكحت نصوصكا تعككس وجكوب أم، أهكداف التعلكيم، واألسكس التكي تقكوم عليهكا عمليكة التربيكة والتكي 1224( لسكنة 2حدد قانون التربية والتعليم رقم ء 1

إال أنك  لكم يتضكمن إشكارة واضكحة إلكى إدمكان مبكادل حقكوق اإلنسكان، وحرياتك   حكو قكيم حقكوق اإلنسكان،نمكاء الفكرد نإتوجي  مناهج التربيكة والتعلكيم نحكو 
 في المناهج المدرسية.

 وما بعدت. 121م،  ، 4114لالطال  على تفاصل هذت التحديات أنرر تقرير أوضا  حقوق اإلنسان للملكة األردنية الهاشمية لعام  4

 الحق في التعليم
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، مكككدارسالنرافكككة فككي عكككدد مككن ال تكككدني مسككتوك اسككتمرار ءو(حكوميككة مككن شكككدة البككرد فكككي فصككل الشكككتاء. ال
مة العامككة فككي العديككد مككن السككالمتطلبككات الصككحة و  عككدم تككوفر اسككتمرار ءز(خاصككة فككي المرافككق الصككحية. 

التفكككاوت الكبيكككر فكككي البكككرامج والمنكككاهج بكككين بعكككض  اسكككتمرارءح(  .خاصكككة فكككي المنكككاطق النائيكككة المكككدارس
، تصكنيف المكدارس الخاصكة ءط( عكدم تبنكي الحكومكة لمبكدأ .ورالبية المدارس الحكومية، اصةالمدارس الخ
ني جككودة التعلككيم فككي بعككض المككدارس علككى الككررم مككن تككد، ارتفككا  الرسككوم المدرسككية اسككتمرار إلككىممككا يكك دي 

 مجمو  الطلبة. من %11.2بلات نسبة الدارسين فيها  إذ، الفترتين وجود مدارس تتب  نرام .(يء ا.فيه
الكشكف عكن تكدني جكودة  ءأ(: هكاأبرز ض التحكديات التكي مكن وبشككل جلكي بعك ،م4112كما برزت في عام 

التلقككين والحفككر  أسككلوبيعتمككد التعلككيم عمومككا  أسككلوبمككا زال  إذ، األساسككيةخصوصككا فككي المرحلككة ، التعلككيم
، بشكل كافي البحا والعمل التطبيقيمنهجية وتعزيز  النقديالتفكير  بناءوال يهتم بتفاعلي ال بداًل من النهج

ان عكدد ونوعيكة المختبكرات والمكتبكات والمسكارح  إذ ناهي  عن النق  الحكاد فكي البيئكة التعليميكة للمكدارس؛
ممكا ي ككد علكى تكدني جكودة التعلكيم مكا اعلنك  و  اً جكد والمالعب وريرها من األدوات المطلوبة ما زال محكدوداً 

تتعلككق بجككودة التعلككيم والتككي كشككفت ان و عككدتها الككوزارة أالتككي  دراسككةحككول مخرجككات الوزيككر التربيككة والتعلككيم 
خطكة  عكدادإلالكوزارة  ممكا دفك ، والكتابكة ى ال يجيكدون القكراءةاألولكمن الطالب في الصفوف الك الا  44%
والتي يضمل المركز منها ان تعمل على معالجة الفجوة في نوعيكة التعلكيم بالمملككة.  1عوام ال الا القادمةلا

خاصكة  األجانكبالطلبكة  أعكدادزيكادة  وذلك  بسكبب، األردنزيادة العبء على الم سسات التعليمية فكي  ءب(
يككككدرس مككككنهم  ،م4114/4112الدراسككككي  للعكككام طالبككككاً  (111.922ء إلككككىالككككذين وصككككل عكككددهم ، السكككوريين

 إذ، المكككدارسفكككي بعكككض كتركككار اال.ءن( .داخلهكككا طالبكككاً  (41.221ءخكككارن المخيمكككات و اً طالبككك (21.922ء
خاصكة فكي المحافركات ، فكي الصكف الواحكد اً طالبك (61-91ء منالطالب في بعض الصفوف وصل عدد 

عككدم االهتمككام بتضهيككل المعلمككين القككائمين ءد(  د كبيككرة مككن الالجئككين السككوريين.االعككد التككي شككهدت اسككتقباالً 
 ورياب الحوافز سواء المادية والمعنوية لهم.بدرجة كافية على تنفيذ العملية التعليمية 

                                                 
صكبح تسك  سكنوات، و كالا سكنوات للتعلكيم ال كانوي، علكى أن يبقكى يتطكوير السكلم التعليمكي بحيكا  تحقيكق مكا يلكي:ويذكر أن هكذت الخطكة تهكدف إلكى  1

رياض األطفال الحكومي ليككون مرحلكة إلزاميكة، تقلكي  المسكارات التعليميكة بمكا يكنعكس ايجابيكا علكى  التعليم اإللزامي عشر سنوات، التوس  في مرحلة
ج الدراسككية لمراحككل التعلككيم المختلفككة إلكسككاب الطلبككة المهككارات الالزمككة القتصككاد المعرفككة، تطككوير امتحككان ال انويككة العامككة، نوعيككة التعلككيم تطككوير المنككاه

عككادة هيكلككة تخصصككات  تحسككين كفككاءة إدارة المككوارد البشككرية واسككت مارها، وعككدم النقككل مكك ن الورككائف زيككادة نسككبة الطلبككة الملتحقككين فككي التعلككيم المهنككي وا 
ة إلككى الورككائف اإلداريككة، وتعككديل أسككس تعيككين المعلمككين بحيككا تركككز علككى النوعيككة فككي االختيككار والتعيككين، وتبنككي مسككار مهنككي لهككم، إنشككاء التعليميكك

 لخدمكة نركاموتضهيل األبنية المدرسية، تطوير نرام تربوي وطنكي لمتابعكة مخرجكات التعلكيم، مضسسكة الشكراكة والمسك ولية المجتمعيكة الداخليكة والخارجيكة 
 التعليم. 
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 مية وتعليم الاباراأل محو 
 ميكة بكين الكذكور واالنكاا قكد بلاكتأن نسكبة األ إلىوتعليم الكبار ، تشير االحصاءات المتعلقة بمحو األمية

كمكا تشكير ، %2.9ولكدك الكذكور ، %11ميكة لكدك االنكاا فيمكا بلاكت نسكبة األ، %6.7 ،م4112في عكام 
فكي ، ( مراككز912ء ميكةإذ بلغ عدد مراكز محو األ ،م4112مية في عام برامج محو األ تراج  إلى األرقام

للملتحقككين فيهككا مككن كككال الجنسككين كمككا بلككغ المجمككو  الكلككي ، ( مركككزاً 942حككين بلاككت فككي العككام الماضككي ء
علمككا بككضن الفئككة العمريككة ، فككي العككام الماضككي ( دارس6.191ء مقارنككةً ، ( دارسككاً 9.762ء للمسككتويات كافككةو 
هذا البرنامج يعاني مكن مشككلة عكدم ان  إلىويشار . ضك ر( سنة ف49التحاقًا بالمراكز هي من سن ء ك راأل

ناهيك  عكن عكدم شكمولهم ، دينار/سكاع  (1.6ء تبلكغ مكافكضة المعلكم فكي هكذا البرنكامج إذ ؛الدعم المالي كفاية
 هيكل مكن عكدم كفايكة مراككزضوالت صكالحاإلالضمان اإلجتماعي والتضمين الصحي. كما تعاني مراكز  بمضلة

 م اللولو(.أ، الموقر، هي مركز ءسواقة، لغ عددها  ال ة مراكز فقطابا فيه محو االمية

  اإلنسانوحقوق المناهج 
-م4112لالعوام  اإلنسانقيام المركز الوطني بتطوير خطة وطنية لنشر  قافة حقوق  ،م4112شهد عام 
الخطكة العديككد مكن االنشكطة الخاصككة بكدمج مفككاهيم  وقككد تضكمنت، جاللكة الملك  إلككىوتكم تسكليمها  م،4116
وتسككككتهدف القطككككا  التعليمككككي المدرسككككي والجككككامعي والعككككاملين فككككي ، والعمككككل علككككى تقويمهككككا اإلنسككككانحقككككوق 

، المجتم  المكدني إلى ضافةباإلالم سسات الرسمية لدك السلطات ال الا ءالتشريعية والتنفيذية والقضائية( 
وفككي مقككدمتها وزارتككي ، ومككا زال المركككز يضمككل تككوفير التمويككل الككالزم لتنفيككذها بالتعككاون مكك  الجهككات المعنيككة

  والتعليم العالي.، والتعليم التربية

 األطفال رياض 
 إذ، التربيكة والتعلكيمفكي ميزانيكة وزارة  األطفكالالخكا  بقطكا  ريكاض  في البنكد ارتفاعاً  ،م4112شهد عام  

علكى ايجابكا  الكذي انعككس األمكر ،م4114لعكام  ( دينكار21.721ء بِك مقارنةً ، اً ( دينار 61.471ء إلىوصل 
كمكككا  ،م4114/4112ررفكككة لعكككام  (1.161ء إلكككىها ررفكككة صكككفية هكككذا العكككام ليصككل عكككدد (27ءاسككتحداا 
لعككككام الدراسكككككي لمكككككن مجمككككو  الطلبكككككة  %12.2 مكككككا نسككككبت  إلككككى األطفكككككالالطلبككككة فكككككي ريككككاض  ارتفكككك  عكككككدد

 مقارنككةً  .مككن المككدارس %44مككا نسككبت   ىمككوزعين علككطككالب  ( 41.114ليبلككغ عككددهم ء ،م4114/4112
بلو  ما  إلىعلما بان خطة وزارة التربية والتعليم تهدف ، من المدارس %6.4موزعين  4112لعام  4.6%

 (1.996ءفكي القطكا  الخكا   األطفكالعكدد ريكاض بلكغ  . بالمقابكل مكن ذلك 4142في عكام  %22نسبت  
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مكككا زالكككت  كبكككراألن النسكككبة أ إلكككىالكككذي يشكككير  األمكككر طالبكككاً  (64.292ءيكككدرس فيهكككا مكككا مجموعككك   ،روضكككة
 موجودة في القطا  الخا . 

 ويكدعو، األطفكالفي تقاريرت السنوية السكابقة حكول ريكاض  إليهاشار أالتحديات التي  استمرارالمركز  وي كد
 أنهككاأ بتككت الدراسككات  التككي، األطفككالريككاض  بانشككاءمككا قبككل المدرسككي  التعلككيمفككي بككرامج  للتوسكك مككن جديككد 

فكي ردم  هاأ ر  إلى ضافةباإل، فر  نجاح التعليم المدرسي الالحقوتزيد من ، تخفض من معدالت التسرب
 إال أنورركم ذلك  مكن جهكود  وتل  التكي تتمتك  بامكانكات أفضكل.، الفجوة التعليمية بين المناطق األقل حراً 
 طفالت المالية للتوس  في انشاء رياض أمن حيا التحديا األطفالهنال  تحديات في مجال تعميم رياض 

وقلككة التوعيككة ، ذوي اإلعاقككةطفككال الحكوميككة لا األطفككالعككدم مالئمككة البيئككة الماديككة لريككاض ، فككي المملكككة
ضعف برامج تقييم ، الحكومية بالتاذية المدرسية األطفالوعدم شمول كافة رياض ، األطفالرياض  ضهميةب

حتككى  زمككةودمجهككا بخطككط التعلككيم. وهنككا نوصككي بضككرورة تككوفير المخصصككات الماليككة الا األطفككالريككاض 
 .اً لزاميإ األطفاليكون رياض 

 الخاصة التربية 
التربيككة الخاصككة فككي وزارة التربيككة والتعلككيم تواجكك  جملككة مككن  إدارةأمككا بخصككو  التربيككة الخاصككة فككال تككزال 

ن تناولهككا فككي تقريككرت السككنوي لعككام إ اإلنسككانسككبق للمركككز الككوطني لحقككوق والتككي ، 1التحككديات والصككعوبات
 الب( طكك4.116ء ،م4112الخاصككة لعككام هككذا وقككد بلككغ مجمككو  الطلبككة الملتحقككين ببككرامج التربيككة  ،م4114
وصكعوبات النطكق واللاكة ، والصكم والكبكم، تفاوتكت بكين صكعوبات الكتعلم واالعاقكة العقليكة، ذوي اإلعاقكةمن 

( 11المكدارس ءوبلكغ عكدد ، ( ررفكة صكفية261ء ذوي اإلعاقكةوبلكغ عكدد ركرف الطكالب ، والمعوقين حركيكا
العقليكككة  ذوي اإلعاقكككةالحكككاق مراككككز الطلبكككة  اتاجراءبككك ا األسكككر  إلكككىويكككدعو المرككككز ، مدرسكككة للصكككم والكككبكم

 .ذوي اإلعاقةلتعليم الطلبة  األساسيةالمرجعية  كونهامال  وزارة التربية والتعليم  إلىةالمناراتة 

 المدرسي العنف 
وزيكككادة ، واللفركككي والنفسكككي الجسكككدي: كافكككة شكككال بضركككاهرة العنكككف المدرسكككي ل اً اسكككتمرار  ،م4112شككهد عكككام 

وزارة  لككم تككتمكنو  .أخككركوبككين الطلبككة والمدرسككين مككن جهككة ، حككاالت العنككف بككين الطلبككة أنفسككهم مككن جهككة
حككاالت العنككف  فككيعككدد الشكككاوك المقدمككة  كمككا ارتفكك  التربيككة والتعلككيم مككن الحككد مككن هككذت الرككاهرة الخطيككرة.

شكوك في عكام  (22ء بِك مقارنةً  ،م4114/4112العام الدراسي  فيشكوك  (21ء إلى البالواقعة على الط
                                                 

 .126 ،،  4114لمزيد من المعلومات حول هذت الصعوبات والتحديات، أنرر تقرير المركز الوطني لحقوق اإلنسان لعام  1
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( شككككوك اسكككاءة 41ءو، ( شككككوك منهكككا44فكككي ء تمحكككورت حكككول وجكككود إسكككاءات جسكككدية .م4111/4114
همككال سككاءة( شكككوك إ19ءو، لفريككة الطلبككة وأوليككاء  عككدم تقككديم الشكككاوك مككن قبككل اسككتمرارمكك  ، معنويككة وا 
دارةخوفكا مكن تايكر تعامكل المعلمكين و  ؛أمورهم ن حجكم هكذت المشككلة ضالكذي يكوحي بك األمكر، هكمالمدرسكة مع ا 
 .حقاً ال يتم سحبها من قبل المشتكي من الشكاوك التي يتم تسجيلها %21وان ما نسبت  ، مما يبدو أكبر

 الخاصة المدارس 
مككن االنتهاكككات التككي تمككس د يككعدللالمككدارس الخاصككة  إداراتارتكككاب بعككض  اسككتمرار ،م4112شككهد عككام 

ارتفكا   ءأ(: أهمهكانتهاككات مكن الاكما برز فكي هكذا العكام عكدد مكن  ،في ان واحد 1حقوق الطلبة والمعلمين
يتحمل الطالب كلفكة الكتكب بسكعر ريكر مكدعوم مكن  إذبصورة رير مبررة  الدراسة في هذت المدارس تكاليف

قكككد يصكككل  التكككيالكتكككب اإلضكككافية  وارتفكككا   مكككن،  مكككن المالبكككس إلكككى ضكككافةباإل، والتعلكككيم قبكككل وزارة التربيكككة
، لهككا المدرسككة والبككائ  المككورد إدارةوذلكك  بسككبب احتكككار  مئككات الككدنانير. إلككىفككي بعككض المككدارس  هككامجموع

علكى اإلشكترا  فككي  أحيانكا جبككار الطلبكة فكي القطكا  الخكا إ ناهيك  عكنقبكل الكوزراة. مكن  وافتقادهكا للرقابكة
م ككل ، جبككار بعككض المعلمككين علككى القيككام باعمككال ريككر التككدريسإ ءب( .مدفوعككة األجككرال منهجيككة دورات 
سكككاءات إ إلكككىالمعلمكككين وخاصكككة المعلمكككات بعكككض  ( تعكككرضنء .بالمخصككك  لنقكككل الطكككال بكككا المرافقكككة 
ية والمنح التي حالتدريب معلمي القطا  الخا  بالببرامج ( عدم شمولد. ءالمدارسبعض  إداراتمن لفرية 

العكاملين فكي افتقكاد المعلمكين  ءه( .4تشرف عليهكا وزارة التربيكة والتعلكيم وذلك  خالفكا لقكانون التربيكة والتعلكيم
( افتقكاد المعلمكين وخصوصكًا ءو .الراتكب بهكذت الكدرجات ربط وعدم، لسلم الدرجات الوريفيةالقطا  الخا  

على حقوقهم دون الحصول يتم االستاناء عنهم بسهولة و  إذالمعلمات في القطا  الخا  لالمن الوريفي؛ 
 إداراتءز( تحايكككل العديكككد مكككن  هم علكككى عقكككود سكككنوية تنتهكككي بنهايكككة العكككام الدراسكككي.القانونيكككة بسكككبب تكككوقيع

قككانون الضككمان االجتمككاعي بعككدم اشككرا  المعلمككين بالتضمينككات االجتماعيككة  أحكككامالمككدارس الخاصككة علككى 
 مقارنكةً في القطا  الخا   وخصوصًا المعلمات العاملالت ءح( تدني قيمة رواتب المعلمين المستحقة لهم.

صكككحاب نقابكككة أونقابكككة المعلمكككين و  مكككن وزارة التربيكككة والتعلكككيم ككككالً  ويكككدعو المرككككز الكككوطنيبالقطكككا  العكككام. 
 ضكماناً ، مكن هكذت االنتهاككاتفعالكة للحكد  اتإجكراءتحمكل مسك وليتها الوطنيكة واتخكاذ  إلكىالمدارس الخاصكة 

                                                 
 .122،  ، م4114لمزيد من المعلومات حول هذت االنتهاكات، أنرر تقرير المركز الوطني لحقوق اإلنسان لعام  1
تهيكس الككوزارة فككي حككدود إمكاناتهكا الفككر  والوسككائل للعككاملين فكي الم سسككات التعليميككة الحكوميككة  والتعلككيم:ة ( مكن قككانون التربيككة41ءتكن  المككادة رقككم  4

( مككن هككذا القككانون لرفكك  مسككتواهم العلمككي والتربككوي إلككى المسككتوك المبككين فككي تلكك  41-16والخاصككة الككذين ال تتككوافر فككيهم الشككروط المبينككة فككي المككواد ء
   .صدرها الوزيرةالمواد، وذل  وفق تعليمات ي
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، الككذي يزيككد مككن دافعيككتهم لتقككديم تعلككيم متميككز األمككرمككان وشككعورهم باأل األساسككيةلتمتكك  المعلمككين بحقككوقهم 
  .الذي هو حق لكل التالميذ

 المعلمين نقابة 
بكرام و يقكة تفكاهم مك  إ ءأ( للمعلمكين: تمكن نقابة المعلمين من تحقيق المكتسبات التالية ،م4112شهد عام 

تقكككديم المسكككاعدة  ءب( ا.حكككين فصكككلها قضكككائي إلكككىوزارة الداخليكككة لعكككدم توقيكككف المعلكككم فكككي القضكككايا التربويكككة 
التعلكككيم وزارة التربيكككة و  بكككرام اتفاقيكككة بكككينإ ءن(القانونيكككة والترافككك  عكككن المعلكككم فكككي القضكككايا والمسكككائل المهنيكككة. 

يضكمن للمعلكم مكا  النقابكات العماليكةصحاب المدارس الخاصكة ووزارة العمكل واتحكاد ونقابة المعلمين ونقابة أ
لضككمان حككق ، بككراز عقككود العمككل وارشككفتها لككدك النقابككةإ ءد( فككي حككال تجديككد العقككد شككمول  للعطلككة الصككيفية.

بشكروط عمكل  األردنكيرقابة النقابة والوزارة على تعيكين المعلكم  ساهمت هذت المكتسبات في زيادة إذالمعلم. 
شرا  النقابة في مجلكس التربيكة الكذي يرسكم السياسكات علكى إ مرضية. كما وافقت وزارة التربية والتعليم على

عانت في عكام  النقابة إال أنوعلى الررم من هذت المكتسبات م من عدم وجود ن  قانوني على ذل . الرر
، النقابككة إلككىضككمهم  أجككلالمعلمككين فككي القطككا  الخككا  مككن  مكك التواصككل مككن عككدم القككدرة علككى  ،م4112

  .من النقابة المدارس الخاصة بعض داراتإلبسبب الموقف السلبي 

  إشاالية التوجيهي 
و مككككا يعككككرف أالعامككككة  تنرككككيم امتحانككككات ال انويككككة واسككككعة فككككي مجككككال خبككككرةب األردن ن تمتكككك مككككرم علككككى الككككر 
حالككة مككن الفوضككى  شككهدت ،م4114/4112 الدراسككيعككام الة وخاصككة األخيككر السككنوات  إال أن، بككالتوجيهي

وعلككى معلمككي ، هككاومراقبي القاعككات علككى مككدراء واعتككداء الطلبككة وذويهككم، االمتحانككاتسككئلة أتسككريب ب تم لككت
التقنية الحدي ة استخدام الوسائل بما في ذل   وتنامي راهرة الاش في امتحانات التوجيهي، أيضاً  التوجيهي

الكفيلكة لضكبط هكذت الممارسكات  اتجكراءاإلسكتوجب اتخكاذ يالكذي  األمكر، وانفالت فكي رقابكة بعكض القاعكات
 .1اووقفه

 
 

                                                 
1
م بالتعاون م  الجهات االرسمية األخرك ببذل جهكود، ا مكرت فكي الحكد مكن 4114-م4112يذكر ان وزارة التربية والتعليم قامت خالل العام الدراسي  

 حالة الفوضى التي كانت تشهدها امتحانات ال انوية العامة م خرًا.
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 العالي التعليم 
  التشريعات واستقاللية الجامعات 

ويتضكمن هكذا ، العمليكة التعليميكة م4112( لعكام 42ينرم قانون التعليم العالي والبحا العلمكي رقكم ء
 ليككة تشكككيل المجلككس.د ءأ( :أهمهككاالتككي تمككس اسككتقاللية الجامعككات ومككن  حكككامالقككانون عككددًا مككن األ

وعكدم اسكتقاللية صكندوق البحكا  ءن( .رسم السياسات المتعلقة بكالتعليم عدم قدرة المجلس على ءب(
بقبككول سككواء  انتهككاء خدمككة ر سككاء الجامعككات الرسككمية إقككرارالعلمككي. كمككا مككنح هككذا القككانون صككالحية 

وهو ما يعد سلطة واسكع  للمجلكس ويحكد مكن ، إلعفاء من خالل مجلس التعليم العالياإلستقالة او با
 .سابق إجراء  دون اي خدمت  بتعين البديل عن إنهاءمن ذل   أك ر، ال بل و 1استقاللية الجامعات

ة األردنيقانون الجامعات  محل حلوالذي  م4112( لسنة 41رقم ء ةاألردنين قانون الجامعات كما أ
( لسككككنة 44لم قككككت رقككككم ءة الرسككككمية ااألردنيككككوقككككانون الجامعككككات  4117( لسككككنة 46الخاصككككة رقككككم ء

هيئة . منح ءأ( :أهمهاالتي تتعارض م  استقالل الجامعات و  حكامتضمن مجموعة من األم، 4111
ممككا ، فكيهم الككرئيس نمنككاء الجامعكة بمككمجلكس أعضككاء أ  ل كيالشككركة صكالحية تنسككيب  إدارةمجلكس 

 أصكحاب الجامعكات الخاصكة تكدخل ءب( نفكوذ المالك . ويزيكد مكني  ر ذل  علكى اسكتقاللية الجامعكة 
         .كافكككككةألمكككككور الماليكككككة واالرسكككككوم الجامعيكككككة ورسكككككوم التسكككككجيل والخكككككدمات والمواصكككككالت  تحديكككككدفكككككي 
االمر الكذي يتكيح  الجامعيداخل الحرم من مكاتبهم  ممارسة نشاطهم لمالكي الجامعات السماح ءن(

، النارمككة للتعلككيم العككالي التشككريعاتتعككديل  ناهيكك  عككن سككرعة وك ككرة ،لهككم التككدخل فككي إدارة الجامعككة
الجامعكككات وعكككدم القكككدرة علكككى تبنكككي اسكككتراتيجية  ابتككك  وواضكككحة  إدارةفكككي  يحكككدا ارباككككاً االمكككر الكككذي 

 .تتالءم م  امكانياتها واالطر القانونية النارمة لها
درس ( جامعككة تكك21ء ،م4112 عككام نهايككةبلككغ عككدد م سسككات التعلككيم العككالي فككي المملكككة حتككى كمككا 

( 11منهكككككا ء، فيهكككككا مختلكككككف التخصصكككككات العلميكككككة
، ( جامعككككككككككككة خاصككككككككككككة12ءوجامعككككككككككككات حكوميككككككككككككة 

كليكككككة  (41ء إلكككككى ضكككككافةباإل .يتكككككانوجامعتكككككان إقليم
كمكا هكو  جامعكة البلقكاء التطبيقيكة إلكىمجتمك  تابعكة 

 .(7مبين بالجدول رقم ء
                                                 

لنارمة للتعلكيم العكالي والبحكا العلمكي فكي األردنة مقدمكة فكي نكدوة للمرككز الكوطني لحقكوق اإلنسكان ورقة بعنوات: ةالتشريعات ا أ.د. نعمان الخطيب: 1
 .م7/2/4111ونقابة المهندسين األردنيين ةالحريات األكاديمية في األردن بين الواق  والطموحة 

 ( نسبة االناث إلى عدد الطلبة في الجامعات األردنية 7جدول رقم )

عدد الطلبة  العدد 
 لجميع المراحل

نسبة 
  االناث

 %56.55 211.495 11 الجامعات الحاومية
 %25.77 66.655 11 الجامعات الخاصة

 %51.29 261.151 21 المجموع
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 الرسوم الجامعية وأسس القبول 
، 1نسكككبة القبكككول علكككى اسكككاس االسكككت ناءات وتعكككدد بكككرامج القبكككول سكككواء المكككوازي او الكككدوليان ارتفكككا  

 فكككي والتسككاهل بشككككل عككامفككي الجامعكككات الخاصككة بمعكككدالت منخفضككة الطلبككة قبكككول  إلككى ضككافةباإل
، ناهيكك  عككن عككدم تككوفير الهيئككة التدريسككية القككادرة علككى القيككام بمهمككة االختبككاراتو حانككات اجتيككاز االمت

سككاهم فككي تراجكك  قككيم التنافسككية  كككل ذلكك  لككذوي الكفككاءة مككنهم زمككةالتعلككيم، وعككدم تككوفير الحككوافز الا
زال التعليم العالي يعاني من  ماة التعليمية بكاملها. فوتدهور العمليوالجدارة في مجال التعليم العالي 

التي سكبق للمرككز  4اإلشكاليات واسس القبول التي تنطوي على العديد من مشكلتي الرسوم الجامعية
فكتح المجكال  ،م4112تناولها في تقاريرت السنوية لالعوام السابقة. وفي عام  اإلنسانالوطني لحقوق 

 األمكر، البرنامج الكدولي للتسجيل فية األردنيين الحاصلين على شهادة ال انوية العامة األردنيللطلبة 
يخضكعون مك  العلكم بكانهم ، رسكوم مرتفعكة ف يقومون بد ين الذيناألردنيالذي يعني زيادة عدد الطلبة 
علكككى الطلبكككة ريكككر  ينفكككاق الحككككومالضكككعف ا اسكككتمر فكككي هكككذت العكككام كمكككالكككنفس البرنكككامج التعليمكككي. 

استفاد من  ( دينار 49.942.476الذي قدم ما مجموع  ء، القادرين ماليا عبر صندوق دعم الطالب
  لالسككتفادة منكك واعككدد الطلبككة الككذين تقككدم إجمككاليعلمككا أن  ( طالبككا وطالبككة.24.226ء مككا مجموعكك 

  المطلوبة. وراق( طالب األ44.211ريد اإللكتروني استكمل منهم ءبال ( طالب عبر91.641ء

 اإلنسانحقوق  تعليم 
طككرح بعككض الجامعككات  اسككتمرار إلككى يشككار، فككي التعلككيم العككالي اإلنسككانصككعيد تعلككيم حقككوق  وعلككى

 أو، هذا المساق ما زال محصورا فكي كليكات الحقكوق والعلكوم السياسكية إال أن، اإلنسانمساق حقوق 
فككي التخصصككات  اإلنسككانولككم يككتم ادمككان مسككاق حقككوق ، اتاختيككاري لطلبككة الجامعكك طرحكك  كمسككاق

محكدودت وتحتكان فكي الجامعكات  اإلنسكانخكر مازالكت انشكطة انديكة حقكوق دومكن جانكب ، بعد األخرك
 المزيد من التفاعل معها من قبل م سسات المجتم  المدني. إلى
 

                                                 
1
لاليفكاء بالتزاماتهكا الماليكة ومواجهكة العجكز المكالي، وقكد قبلكت بشككل تكدريجي  ات قد اخذت بهكاعلى الررم من عدم قانونية هذت البرامج إال أن الجامع 

الحكومكككة بتحويكككل الرسكككوم التكككي قيكككام فكككي  ،للتعلكككيم فكككي الجامعكككاتالمطلكككوب  مسكككتوكاللمحافركككة علكككى الحكككل فكككي ابككك  الحكومكككات المتعاقبكككة، فيمكككا يكمكككن 
 تتقاضاها باسم الرسوم الجامعية إلى الجامعات.

 .141-141، وما قبل ،   م4114الوطني لحقوق اإلنسان لعام  كاليات التعليم العالي أنرر، تقرير المركزلمزيد من المعلومات حول اش 4
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  العنف الجامعي 
أصبحت راهرة مقلقة وخطيرة تهكدد م سسكة و ، حاالت العنف الجامعيفي  تزايداً  ،م4112عام  شهد

واهكم مكا تميكزت بك  ، الطلبكة والمعلمكين رواحكونهكا طالكت أ، عمومكاً  والسلم االجتمكاعي العاليالتعليم 
  :الراهرة في هذا العامهذت 
  .المجتم  المحلي كما حدا في جامعة الحسين وجامعة البلقاء إلىالجامعة  العنف منانتقال   ءأ(

  .علق الدوام في عدة جامعة إذ، األكاديمي عمال العنف على العملتا ير أ ءب(
 إلكىأدت الشكديد  ولالسكف، اسكتخدمت فيهكا اسكلحة ناريكة وبيضكاء إذ، شدة وقسوة اعمال العنكف ءن(
كمكا هكو مبكين فكي  وعكدد مكن الجرحكى م تك واحكد فكي جامعكة  ووفكاة، في جامعة الحسكين ( وفيات4ء

  .1(2الجدول رقم ء
 
 
 
 

مككا ، مرافككق الجامعككة وحككرق للممتلكككاتتككالف وتكسككير إمككن المشككاجرات صككاحبها  %21ن ءد( كمككا أ
  .قبل الطلبة منعدم وجود شعور باالنتماء للجامعة والحر  عليها  إلىي شر 
يومككا فككي  (42ء إلككىقصككاها معككات التككي شككهدت مشككاجرات وصككلت فككي أالجاتعليككق الدراسككة فككي  ءه(

 .الدوام في تل  الجامعات مدد تعليق 4(2ول رقم ءدجامعة الحسين ويرهر الج
 

 
 
 
 
 
 

 

                                                 
 باالستناد إلى تقرير حملة ذبحتوتنا. 1
 المرج  السابق. 4

 م2112ة لعام األردنيعدد المشاجرات في الجامعات يبين ( 1جدول رقم )
 م2112 م2112 م2111 م2111 العام

 97 61 51 21 عدد المشاجرات

 عدد الوفيات
 واحدةوفاة 

 - )جامعة البلقاء التطبيقية(
 واحدةوفاة 

 )جامعة مؤتة(
في جامعة مؤتة  واحدةوفيات ) 5

 في جامعة الحسين( أربعةو 

 م2112تاريخ ومدد تعليق الدراسة في الجامعات األردنية لعام  يبين( 9جدول رقم )
 مدة تعليق الدوام تاريخ المشاجرة اسم الجامعة
 (26/5 ولغاية 29/4يومًا )من  21 م29/4/2112 جامعة الحسين
 يوم واحد م21/2/2112 جامعة مؤتة
 (1/4و  21/2يومان ) م21/2/2112 جامعة مؤتة
 (7/4لغاية  2/4خمسة أيام )من  م2/4/2112 جامعة مؤتة

 (26/11لغاية  19/11)من أسبوع  م19/11/2112 جامعة البلقاء التطبيقية
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 لحريات االااديميةا 
االسكاتذة  زاليكما ما  .في الجامعات يطالبون بنقابة تنرم وتحمي حقوقهم والعاملونساتذت ما زال األ

والباح ين والطلبة يعانون من تدّخل أجهزة الّسلطة التنفيذية في الّسياسات المتصلة بالمنكاهج وتعيكين 
وعدم اعتماد لجان  وطنيكة منتخبكة مكن قبكل الجكامعيين تتكولى عملّيكة توريكف ، أعضاء هيئة التدريس

 األمكككرضكككمان قكككيم الكفكككاءة والنزاهكككة والشكككفافية سكككواًء تعلكككق  أجكككلمكككن ، أو انتكككداب األسكككاتذة وتكككرقيتهم
 باختيار األساتذة أو قبول الطلبة. 

فكال ، عن ذاتهكم المشاركة والتعبيرإشكاليات تمكين الطلبة من  إحدكدلية التم يل الطالبي  زالت ماو 
منهكا  ولككلالطلبة في ككل جامعكة بشككل منفكرد  تم يليتم  إذ، يوجد اتحاد عام لجمي  طالب المملكة

اء والبتككرا األسككر كمككا ال يوجككد مجككالس طالبيككة منتخبككة فككي كككل مككن جامعككة دليتهككا التم يليككة الخاصككة. 
ربكككدوجكككرش و  الهاشكككمية  :المجكككالس الطالبيكككة فكككي جامعكككاتتكككم تضجيكككل انتخابكككات عكككدد مكككن و ، األهليكككة ا 

وجكككود تكككدخالت  مكككن الطلبكككةشككككوك  إلكككى ضكككافةباإلهكككذا  ،اء ودل البيكككت وعمكككان األهليكككة وم تكككةوالبلقككك
مما يشككل تحكديا لحكق الطلبكة  ؛ية للتض ير على االنتخابات الطالبيةاألمن جهزةومالحقات من قبل األ

 واختيار مم ليهم بحرية.، في المشاركة

 التوصيات
مكك  التركيككز  1فككي ضككوء هككذا الواقكك  يجككدد المركككز التضكيككد علككى توصككيات  الككواردة فككي تقككاريرت السككنوية السككابقة

 على التوصيات التالية:
 اإلنسكككانتوطيكككد احتكككرام حقكككوق  إلكككىليكفكككل توجيككك  التربيكككة والتعلكككيم  ؛قكككانون التربيكككة والتعلكككيم تعكككديل ،

ولككككيس مرحلككككة ، ضككككمن المرحلككككة اإللزاميككككة األطفككككالليشككككمل مرحلتككككي ريككككاض و ، األساسككككيةوالحريككككات 
 ط.الروضة فق

 ا.إنشاء نقابة ألساتذت الجامعات والعاملين فيه  
   الكككذين ال  اآلبكككاءمالحقكككة ب، التحكككاق الطالكككب بكككالتعليم األساسكككيتفعيكككل مسككك ولية الدولكككة فكككي ضكككمان

علكى حقهكم حفاركا العكاملين  األطفكال أعكدادتزايكد  خصوصكًا فكي ركل و المكدارس إلىهم ئبنايرسلون أ
 في التعليم.

                                                 
 .144-144،   م4114للمزيد من المعلومات حول التوصيات، أنرر تقرير المركز الوطني لحقوق اإلنسان لعام  1
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 عناصر العملية بما في ذل  ، العنف الجامعي كافة أسبابسريعة وشفافة للبحا في  اتإجراء اتخاذ
ممارسكة وعكدم تمككين الطكالب مكن ، ارتفكا  الرسكوم الجامعيكةو  أسكس القبكول فكي الجامعكاتو التعليمية 
 .الضاوط المجتمعية المختلفة التي يتعرض لها الطلبة إلى ضافةباإل، حقوقهم

  ة لتفعيكككل مبكككدأ اسككككتقاللية األردنيكككاعكككادة النركككر فكككي التشكككريعات النارمكككة للتعلكككيم العكككالي والجامعكككات
وتمكينهككا  م،4112 -م4114الجامعككات وبمككا ينسككجم مكك  االسككتراتيجية الوطنيككة للتعلككيم العككالي لعككام 

 .دورها بفاعلية لتحقيق اهدافها في التعليم والبحا العلمي وخدمة المجتم  أداءمن 
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الموا يكق  إال أن، الصكحة فكي اإلنسكانعلكى حكق صكراحة الكن   مكن األردنكي على الررم مكن خلكو الدسكتور

وفككي ، فككي الحيكاة اإلنسكانلحكق  أهميككةاهتمامككا خاصكا لمككا يم لك  هكذا الحككق مكن قكد اولككت هكذا الحكق  الدوليكة
كمكا  والعهكد الخكا  بكالحقوق االقتصكادية واالجتماعيكة وال قافيكة، اإلنسكانالعالمي لحقكوق  اإلعالنمقدمتها 
 نكّ  الكذي  الصكحة قكانونعنايكة خاصكة عبكر عنهكا هكذا الحكق  ولكتقكد أ التشكريعات الوطنيكة مكن اً ان عكدد

العديكككد مكككن القكككوانين  إلكككى إضكككافة؛ علكككى مسككك ولية وزارة الصكككحة عكككن جميككك  الشككك ون الصكككحية فكككي المملككككة
، وقكانون الرقابكة علكى الاكذاء، قكانون الكدواء والصكيدلةذات العالقة بالرقابة على الاذاء والدواء م كل  األخرك

الدراسكككات  إجكككراءوقكككانون ، العقليكككة وقكككانون المخكككدرات والمككك  رات، الكككدواءوقكككانون الم سسكككة العامكككة للاكككذاء و 
 ،م4111 الككذي وضككعت مسككودت  فككي عككام الطبيككة المسككائلةقككانون  قككرارالحاجككة ملحككة إل تككزال وال. الدوائيككة

  .الطبية وتنريم موضو  السياحة الطبية العالجية في المملكة األخطاء راهرة من وذل  للحد
والتككي تهككدف  (م4117 – م4112الصككحة لالعككوام ءخطككة االسككتراتيجية لككوزارة لل اً إقككرار  ،م4112شككهد عككام 

دعم المسيرة الصكحية واالرتقكاء بهكا والعمكل علكى معالجكة ومواجهكة القضكايا الرئيسكية التكي تواجك  عمكل  إلى
الرعايكة الصكحية ، يكةاألولالرعايكة الصكحية  :هكية وذلك  ضكمن تسكعة محكاور رئيسكية و الوزارة للمرحلة المقبل

، محكككور خكككدمات الرعايكككة الصكككحية، البنيكككة التحتيكككة، المكككوارد البشكككرية إدارة، الماليكككة دارةاإل، ال ال يكككةال انيكككة و 
 .1ومحور القيادة، المعرفة إدارة، التنريم والرقابة

 يتضككم فككي عضككويتها ذو  اإلنسككانبتشكككيل لجنككة فنيككة لحقككوق  ،م4112فككي عككام  وزارة الصككحةكمككا قامككت 
المرككككز الكككوطني لحقكككوق و وزارة الصككحة مككن العكككاملين فكككي  اإلنسكككانالخبككرة واالختصكككا  فكككي مجككال حقكككوق 

  .4في مجال الصحة اإلنسانلمساعدة وزارة الصحة للقيام بدورها في مجال حماية وتعزيز حقوق  اإلنسان
 
 

                                                 
 .www.moh.gov.joالرابط التالي:  لالطال  على مضمون هذت الخطة أنرر 1
االوضكا   اسند لهذ اللجنة القيام بالمهام التالية: مراجعة التوصيات المتعلقة بحقوق اإلنسان والصادرة عن المركز الكوطني لحقكوق اإلنسكان وتصكويب 4

دريبيككة واإلجككراءات وتالفككي السككلبيات المتعلقككة بككذل ، مراجعككة وتفعيككل السياسككات الصككحية والتشككريعات القانونيككة والبككرامج واالنشككطة والمشككاري  واالدلككة الت
ووض  المقترحات والتوصيات الخاصة بذل . تفعيل الية الشكاوي المتعلقة بحقكوق اإلنسكان ودراسكتها ومعالجتهكا ومتابعكة  الكفيلة بتعزيز حقوق اإلنسان

دسككتوريا وقانونيككا لككدك الكككوادر اليككة اإلجككراءات الالزمككة لحمايككة وصككون حقككوق اإلنسككان، بنككاًء قككدرات وتنميككة الككوعي بقضككايا حقككوق اإلنسككان المكفولككة 
 الصحية و تدريبهم عليها.

 الحق في الصحـة
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 اض السارية األمر ة ماافح 
اض األمككر للحككد مككن انتشككار  اتجككراءاإلبمجموعككة مككن  ،م4112سككجل المركككز قيككام وزارة الصككحة فككي عككام 

السكارية فكي كافكة  اضاألمكر  ومكافحكةالعمل بمتابعة  استمرار ءأ( هاأبرز بنوعيها السارية ورير السارية ومن 
 والحكد السكارية اضاألمكر ضكبط  إلكىيد من البرامج والمشاري  والتكي تسكعى فكي مجملهكا دالعبانحاء المملكة 

نك  نركام الكذي يعكرف بض ةلالمكراض السكاريةالوبكائي  رصكدال نركامة هو البرامج هذت أول ولعل، أمكن ما منها
قكد اض و األمكر الالزم لضبط هكذت  جراءاإلليتم التحر  السري  و و اض األمر  هذت من كبير   لعدد وحساس لاعّ ف

 (24/111111ءحيا يبلكغ  األردناض السارية في األمر انعكس ذل  على انخفاض معدل الوفيات بسبب 
 العمككككل اسككككتمرار.ءب(. نسككككمة (421/111111ءقككككل بك يككككر مككككن المسكككتوك العككككالمي و البككككالغ أنسكككمة وهككككو 

اعلككى نسككبة تاطيككة  إلككى للوصككوليسككعى  الككذياض السككارية األمككر مكافحككة بعككض لبرنككامج التطعككيم الككوطني ب
 يطعكم التكي اضاألمكر السيطرة على  إلىدك أمما ، لبعضها %111و %22 إلىبالمطاعيم والتي وصلت 

اض األمكر مكن بعكض  األردنخلكو  إلكى إضكافة، م1224شكلل اطفكال منكذ عكام  ةي حالكأ تسكجل لكم ، إذلهكا
وبمراجعككة  اوالكككولير  والبلهارسككيا المالريككالككم تعككد ضككمن البرنككامج الككوطني للتطعككيم م ككل  التككي األخككرك

اض األمر نجاح الوزارة في الحد من  استمراريتضح  ،م4112االحصائيات الصادرة عن وزارة الصحة لعام 
 (44ء مقارنككةً حالككة  (141ء ،م4112التككي بلاككت فككي عككام ازديككاد عككدد حككاالت الحصككبة  السككارية باسككت ناء
 ،م4112حالكة فكي عكام  (296ء إلى (أءارتفا  عدد حاالت التهاب الكبد الوبائي و  .م4114حالة في عام 

 إلكىوارتفا  عدد حاالت االصابة بمرض السحايا رير الوبائي  .م4114حاالت في عام  (912ء بِك مقارنةً 
الوطني لمكافحة االيدز العمل بالبرنامج  استمرار ءن( .م4114حالة في عام  249 بِك مقارنةً حالة  (414ء
، م4116-م4114لاعكوام لمكافحة االيدز  الوطنية االستراتيجية تحدياو ، م1226  عام تضسيسلذي تم او 

قككد تككم و ، األخككركبالتعككاون مكك  برنككامج االمككم المتحككدة المشككتر  لاليككدز والمنرمككات الدوليككة والتككي وضككعت 
ين و األردنيككحالككة منهككا بككين  (12ء كانككت ،م4112 فككي عككامحالككة اصككابة جديككدة بككالمرض  (26ءتسككجيل 

تنفيككذ حملككة تطعككيم وطنيككة ضككد الحصككبة والحصككبة االلمانيككة للفئككة العمريككة تحككت  ءد( .1البكاقي بككين الوافككدين
 (2.261.916ءتطعككيم وقككد تمكنككت الحملككة مككن  ،م4112مككن عككام  شككهر تشككرين ال ككاني فككيسككن العشككرين 

للفئة العمرية تحت  األطفالتنفيذ حملة تطعيم وطنية ضد شلل  ءه( طفل سوري. (494.421ءطفل منهم 
طفكل  (119.212ءطفكل مكنهم  (1.111.441ءتكم تطعكيم  ، إذشكهر تشكرين ال كاني فيسن الخمس سنوات 
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شكهر  فكيتحكت سكن الخمكس سكنوات  للفئة العمرية األطفالتنفيذ حملة تطعيم وطنية ضد شلل  ءو( سوري.
 .اً سوري طفالً  (22.924ءطفل منهم  (222.226ءتم تطعيم  فقد، األولكانون 

  1يةاألولمحور الرعاية الصحية 
 إلىمديرية صحة  (14ءمديريات الصحة البالغ عددها بية األولتقدم وزارة الصحة خدمات الرعاية الصحية 

تقككدم مككن خاللهككا التجمعككات السكككانية فككي المملكككة و  جانككب شككبكة واسككعة مككن المراكككز الصككحية تاطككي كافككة
 إلكى ضكافةباإلالت قيكف الصكحي خكدمات االم والطفكل و ، الصحة العامة، طب االسنان، خدمات الطب العام

 النحكو علكى موزعكة اً مرككز  (621ء ،م4112عكام  ككزاعكدد هكذت المر  بلكغ إذ. 4بعض الخدمات التخصصكية
ًا ( مرككز 447ء إلكى ضكافةباإل، مرككزا (411الفرعيكة ء، ( مرككزا227يكة ءاألول، ( مرككزا22الشكاملة ء :التكالي

  .مومة والطفولةلال
جملككة مككن المالحرككات ، 2المنككاطق النائيككةبعككض  إلككىوقككد سككجل المركككز الككوطني مككن خككالل زياراتكك  العديككدة 

كككز االمر بعككض دويككة وخلكو نقكك  فكي األ ءأ(: هكاأبرز مككن ككان  علكى الخككدمات التكي تقككدمها المراككز الصككحية
نقكك  فككي  ءن( مككرأة الحامككل.اللخككدمات رعايككة افتقككار بعككض المراكككز  ءب(. األطفككالمطككاعيم  بعككض مككن

عكككد بعكككض المراككككز بج  ءد(يكككام ي بعكككض األهم بالكككدوام الكامكككل وعكككدم تواجكككدهم فكككإلتكككزامالككككوادر الطبيكككة وعكككدم 
و عكدم كفايتهكا فكي بعكض عكدم تكوفر بعكض التجهيكزات الطبيكة أ ءه( .سككن المكواطنين أماكنالصحية عن 

 المراكز.

                                                 
ة الصكحية بالرجو  إلى األدبيات والممارسات المتعلقة بالحق في الصحة، ك يرًا ما ترد اإلشكارة إلكى  ال كة مسكتويات مكن الرعايكة الصكحية هكي: الرعايك 1

المجتمك  المحلكي  األولية التي تتناول عادة األمراض الشائعة والبسيطة نسبيًا ويقدمها مورفون صحيون و/أو أطباء مدربون تكدريبًا عامكًا يعملكون داخكل
لبسكيطة أو وبتكلفة منخفضة نسبيًا؛ والرعاية الصحية ال انوية التي تقدم في المراككز، وهكي مستشكفيات عكادة، وتتنكاول بصكورة عامكة األمكراض الشكائعة ا

محككددة، ومعككدات  الخطيككرة نسككبيًا التككي ال يمكككن عالجهككا علككى صككعيد المجتمكك  المحلككي، وتسككتخدم مككورفين صككحيين وأطبككاء مككدربين علككى تخصصككات
تقككدم فككي عككدد خاصككة، وتقككدم الرعايككة للمرضككى الككداخليين أحيانككا بتكلفككة مرتفعككة مقارنككة مكك  الرعايككة األوليككة؛ والرعايككة الصككحية مككن المرتبككة ال ال ككة التككي 

طبكككاء مكككدربين علكككى ضكككئيل نسكككبيًا مكككن المراككككز، وتتنكككاول عكككادة عكككددا صكككايرا مكككن األمكككراض البسكككيطة أو الخطيكككرة التكككي تتطلكككب مكككورفين صكككحيين وأ
تبكة ال ال كة تخصصات محددة ومعدات خاصكة، ورالبكًا مكا تككون باهركة التكلفكة نسكبيًا. ونركرًا إلكى أن أنكوا  الرعايكة الصكحية األوليكة وال انويكة ومكن المر 

حككو يسككاعد علككى تحديككد مسككتويات الرعايككة ك يككرًا مككا تتككداخل ورالبككًا مككا تتفاعككل، فككان هككذا التصككنيف ال يقككدم دائمككًا المعككايير الكافيككة للتفرقككة بينهككا علككى ن
( / التعليككق م4111الصككحية التككي يجككب أن تقككدمها الدولككة ءاللجنككة المعنيككة بككالحقوق االقتصككادية واالجتماعيككة وال قافيككة الككدورة ال انيككة والعشككرون ءعككام 

 ./ الحق في التمت  بضعلى مستوك من الصحة يمكن بلور ( 14العام رقم 
 . م4117-م4112لوزارة الصحة الخطة االستراتيجية  4
، والمفكردات فكي ةومن االم لة على المراككز الصكحية التكي زارتهكا فكرق المرككز والتكي تعكاني مكن بعكض االشككاليات: مرككز صكحي الزعتكري، والمشكرف 2

 .محافرة المفرقمحافرة المفرق، ومركز صحي القطران  في محافرة الكر  الزعتري / محافرة المفرق الصحية في منطقة المفردات / 
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 والثالثاة ةالثانويا الصحية محور الرعاياة 
 (42ءيكككتم تقكككديم خكككدمات الرعايكككة الصكككحية ال انويكككة وبعكككض خكككدمات الرعايكككة الصكككحية ال ال يكككة مكككن خكككالل 

 (11ء، مستشككفيات رئيسكية ريكر تعليميككة (2ء، ستشكفيات تعليميكة( م2ءمنهكا: مستشكفى تتبك  لكوزارة الصككحة 
للتضهيككل النفسككي : مستشككفى الكرامككة ويتبكك  لكك ركز الككوطني للصككحة النفسككية كفى المككمستشكك، مستشككفيات فرعيككة

، انجامعيك يانمستشكفو ، مستشفى تتب  للخكدمات الطبيكة الملكيكة (11وء .(والمركز الوطني لتضهيل المدمنين
 .1مستشفى خا  (62ءو

 مستشفى افتتاح كما تم، لها مستشفيات تابعة  مانيقيام وزارة الصحة توسعة وتحديا  ،م4112شهد عام 
 (414ء سعت إذ تبلغ ، العقبة محافرة في التاب  للخدمات الطبية الملكية(ء ال اني عبد اهلل بن هاشم األمير
 مكن المجكاورة والمنكاطق، العقبكة مدينكة لسككان والعالجيكة الطبيكة الخدمكةوالكذي مكن الم مكل ان يقكدم  سكريرا
 مكن العقبكة زوار وككذل  المنتفعكين ريكر والمكدنيين، والمكدني العسككري الصكحي بالتكضمين المنتفعكة الفئكات
 ن. السائحي
 المقدمكة الصكحية الخكدمات وتحسكين لتطكوير الصكحة وزارة قبكل مكن المبذولكة الجهكود مكن الكررم وعلكى

 تحقيكق تعكوق المشكاكل مكن جملكةً  تعكاني تكزال ال الصكحية والمراككز المستشكفيات بعكض إال أن، للمكواطنين
 والمعدات الكوادر نق  ءأ( :هاأبرز  ومن سبق للمركز ان تناولها في تقاريرت السنوية السابقة والتي، أهدافها
 عكدد م  مقارنةً  المملكة أنحاءي جمي  ف المنتشرة الصحية والمراكز المستشفيات بعض في زمةالا الطبية

 لمرضكى نركرا لقلكة الوقكت الكذي يخصصك تكدني مسكتوك الخدمكة الطبيكة المقدمكة ل إلكىيك دي  ممكا، المرضى
 .عنكد تشكخي  الحكاالت المرضكية الطبيب لر ية كل مريض مما يجعكل الطبيكب عرضكة للوقكو  فكي الخطكض

 كالضكاط المزمنكة اضاألمكر  أدويكة وخاصكة، الضكرورية األدويكة وبعكض، المطكاعيم بعكض نقك  ءب(
 نفقكتهم علكى لشكرائها يجعكل المرضكى مضكطرين ممكا المملككة؛ مستشكفيات بعكض فكي والقلكب والسككري
 أقسام تشهدت الذي الكترارا ءد( .الخارجية العيادات في المواعيد فترة طول ءن( .الصيدليات من الخاصة
 الكذينالمهكرة و  المكدربين األطبكاءد عكدتراجك   ءه( .الحكوميكة المستشكفيات بعكض فكي والطكوارل اإلسكعاف
 الرواتكب دنينتيجكة لتك مسكتمر بشككل المملككة خكارن عمكل فكر  لكىبسكبب حصكولهم ع بكالخبرة يتمتعكون
 يب.للطب المريحة العمل بيئةل مناسبة مواصفات توفير وعدم المقدمة
مككن  اً النائيككة عككدد مككاكناألالمحافرككات و  إلككىن خككالل زياراتكك  الميدانيككة المركككز الككوطني مككاسككتقبل فريككق وقككد 

، المفكرقالشكاوك بخصكو  الخكدمات التكي تقكدمها بعكض المستشكفيات ومنهكا علكى سكبيل الم كال مستشكفى 
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التخصصكككات الطبيكككة المهمكككة م كككل تخصككك  بعكككض نقككك   ءأ(ويمككككن اجمكككال هكككذت المالحركككات بمكككا يلكككي: 
تحويكل  إلكىيك دي  ممكاصور االشكعة  نوا  بعضأل التقنيات الخاصةبعض عدم وجود  ءب( ب.جراحة القل
 ضكافةباإلللمراجك  وتكلفكة ماليكة  إرهكاقومكا ينكتج عكن ذلك  مكن  ،مستشفى البشكير فكي عمكان إلىالمراجعين 

ويكتم  ،مستشكفى المفكرق إلكىان بعكض المكراجعين يكضتون اساسكا مكن منكاطق بعيكدة م كل منطقكة الرويشكد  إلى
 مستشفى البشير. إلىتحويلهم بعد ذل  

 النفسية خدمات الصحة 
تعتمد بشكل رئيسكي علكى التي و  ،م4112في عام  1األردنخدمات الصحة النفسية في محدودية ال استمرار

يكة والرعايكة المجتمعيكة األولبدال من الرعايكة الصكحية  ،المستوك ال الا في المستشفيات النفسيةالرعاية من 
نتككائج  اكدتكك هككذا مككا و ، المركككز الككوطني فككي تقككاريرت السككابقة إليهككاوالتككي سككبق وان اشككار  ذات التكلفككة الفعالككة

مركككز الخككدمات  إلككىالعديككد مككن الجهككات ومنهككا زيارتكك   إلككىبهككا فريككق المركككز  قككامالزيككارات الميدانيككة التككي 
مخاطبة رئاسة الوزراء و ذلك  لالمركز  مما دف  ،م7/4112/ 17ي بتاريخ األسر المتكاملة لمجابهة العنف 

يوائيكة االهتمكام الكالزم وتضكمين الموازنكة العامكة لالعكوام القادمكة المكوارد يالء موضكو  الصكحة النفسكية اإلال
قامككة مراكككز خاصككة بهككذا ا  اطنين فككي جميكك  محافرككات المملكككة و تكفككي لتككضمين هككذت الرعايككة للمككو الماليككة التككي 

بنسككبة  م4114شككرو  موازنتهككا لعككام زيككادة مخصصككات وزارة الصككحة فككي م تتمككواسككتجابة لككذل  ، الاككرض
  .للرعاية النفسية زمةبما يضمن تاطية التكاليف الا ،م4112عن مستواها لعام  29%

 المدرسية  الصحة 
لتعزيكز الصكحة المدرسكية  اتجكراءاإلبجملكة مكن  ،م4114/4112خالل العام الدراسكي قامت وزارة الصحة 

. منهككا الممنوعككةراطات الصككحية للمقاصككف المدرسككية واالرذيككة المسككموح بيعهككا و االشككت إصككدار ءأ(: أهمهككا
وض   ءن( .رير الحكومية بالعمل على توفير الخدمة السنية األطفالإلزام المدارس الخاصة ورياض .ءب(

 .(اشعار تالفي سلبياتعلى جمي  المدارس تحت عنوان ءالصحي نموذن موحد للكشف 

                                                 
عنككد الرجككو  إلككى النرككام الم ككالي لخككدمات الصككحة النفسككية الككذي وضككعت  منرمككة الصككحة العالميككة ومقارنككة ذلكك  بتنرككيم خككدمات الصككحة النفسككية فككي  1

ى الرعايكة الصكحية االوليكة والرعايكة األردن، نجد ان الشكل الهرمي معككوس للخكدمات فكي األردن. ان نقكل التركيكز مكن الرعايكة مكن المسكتوك ال الكا إلك
 المجتمعيكة للصكحة النفسكية سكيعمل علكى زيكادة مكدك تكوفر الخكدمات ذات الجكودة العاليكة وسكهولة الوصكول إليهكا، باالضكافة إلكى جعكل خكدمات الصككحة

تقييكد والحكد مكن الوصكمة وانتهاككات حقكوق النفسية أك ر قربا من اقامة وعمل السكان. وستسهل الخدمات المجتمعية توفير العالجات التي تبتعكد عكن ال
 .اإلنسان



447 

 

رصكد  المرككز الكوطني إال أنجازات وزارة الصحة فيما يتعلق بموضو  الصحة المدرسكية الررم من أنعلى و 
الحكوميكككة المكككدارس  مكككن عكككدد  لكككبعض المنكككاطق النائيكككة افتقكككار خكككالل تنفيكككذت العديكككد مكككن الزيكككارات الميدانيكككة 

  .األطفالللنرافة بشكل عام مما يشكل خطرا على صحة 

 والدواء الرقابة على الغذاء 
زيارة تفتيشية وذل   (422.916ءبتنفيذ ما يقارب  ،م4112عام في سسة العامة للاذاء و الدواء قامت الم  

لضككمان تقيككد الم سسككات والمصككان  الاذائيككة والمطككاعم المنتشككرة فككي انحككاء المملكككة كافككة بشككروط الصككحة 
، القضكاء إلىخالفة تم تحويلها م (4.429ءو، انذارا (42.676ءوالتي ترتب عليها توجي  ، والسالمة العامة

 إلكككىتمكنكككت مكككن خكككالل هكككذا الجهكككد  أنهكككاأعلنكككت الم سسكككة و ، للمنشكككآت الاذائيكككة إركككالقحالكككة  (1.721ءو
ببعض دول الجوار التكي  مقارنةً معروفة المصدر  األردنمن الاذاء في  %24من  أك ر أن إلىاالطمئنان 

  .قلأاو  %41التتجاوز بعضها نسبة 
. صككنف دوائككي (791ءمككا يقككارب اسككعار بتخفككيض  ،م4112وقككد قامككت م سسككة الاككذاء والككدواء فككي عككام 

حبة دواء مزورة في منطقة سككنية  (164.227ءحبة دواء مزورة في سيارات عامة و (177.721ءضبط و 
 قيمكةبلاكت و حبة دواء  (244.427ء اجماليحبة دواء مزورة في صيدلية عامة ب (71ءمحالت عطارة و و 

نسكبة الكدواء تمكنكت مكن خفكض  أنهكاالم سسكة  إعالنمما نتج عن  ، دينار (114.746ءمضبوطات ال هذت
  .في المملكة %1قل من أ إلىالمزور 

الرقابكة علكى شكركات الدراسكات الدوائيكة بايكة التضككد ب م سسة الاذاء والكدواء ،م4112كما استمرت في عام 
وصل عدد دراسات  إذ، الدراسات الدوائية إجراءقانون المنصو  عليها في  شروطالقواعد و لمن مراعاتها ل

دراسكككات تجكككري علكككى أدويكككة  وهكككي، دراسكككة (161ء إلكككى ،م4112التككككاف  الحيكككوي الموافكككق عليهكككا فكككي عكككام 
دراسكة عالجيكة  (12ءويوجكد ، موجودة في السوق منذ مدة طويلة وتجري على متطكوعين أصكحاءمعروفة و 

م ككل هككذت الدراسككات. كمككا ان الم سسككة العامككة للاككذاء  جككراءتجككري علككى مرضككى فككي مستشككفيات مرخصككة إل
 للتفتيش على الجهات التي تقوم بالدراسات الدوائية.  دورياً  والدواء وضعت جدوالً 

 هرمونات وحقن منشطات تناولهم بسبب شخصا (14) وفاةب بروز راهرة مقلقة تم لت ،م4112شهد عام 
 يرتادها التي األجسام وكمال الرياضية األندية من عدد في تجاوزات وجود بسبب ذل و ، الصالحية منتهية
  .1الصالحية منتهية مهربة وهرمونات منشطة حقن فيها تستخدم ، إذالشباب

                                                 
 م.4/4112/ 7صحيفة الاد، تاريخ  1
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 الاادر الصحي  أوضاع 
خككككذت هككككذت وقككككد أ، هم المعيشككككيةأوضككككاععديككككدة للكككككوادر الطبيككككة لتحسككككين  مطالبككككات ،م4112شككككهد عككككام 

 وزارة ومراككز مستشكفيات فكي التمريضكية الككوادر اضكراب ءأ( :هكاأبرز ككان مكن  أشككالالمطالبكات عكدة 
رفك  الحكوافز ومكنحهم عكالوة بكدل للمطالبكة ب .الكوزارة مراككز فكي تكام شكلل إلكى أدكممكا  العمكل عكن الصكحة

 الممرضكين إضكراب ءب( .1فكتح بكاب التعيكين بكدل مجكازجكازات بكدون راتكب و فكتح بكاب اإلو ، اقتنكاء وتنقكل
 إلكى الفنيكة العكالوة برفك ة مطالبكلل ،م4112ة فكي شكهر نيسكان األردنيك الجامعكة مستشكفى فكي العكاملين

 اإلضكرابسكفر وقكد أ، %49 إلكى )ن و بككل مكن ورديكة ء ة وحكوافزاإلداريك الحكوافز وزيادة نسبة، 129%
دينككار للممككرض  (29ء :تحقككق جككزء مككن هككذت المطالككب حيككا تمككت زيككادة الرواتككب علككى النحككو التككاليعككن 

ستطبق في بداية  إجراءعالوة  إلى إضافة .دنانير للمنسق (11ء، دينار للممرض القانوني (91ء، المساعد
 .م4114عام 

 .4حالة (71ءبلات حاالت االعتداء  إذراهرة االعتداء على الكوادر الطبية  تاستمر  ،م4112وفي عام 

 التأمين الصحي  
وقككد نصككت علككى ، والضككمانات االجتماعيككةأكككدت الموا يككق الدوليككة حككق الفككرد فككي الحصككول علككى التضمينككات 

 .2( من العهد الدولي الخا  بالحقوق االقتصادية واالجتماعية وال قافية2ذل  المادة ء
 إدارةمككن المككواطنين وفقككًا للمعلومككات الصككادرة عككن  %26.7 ،م4112 وبلاككت نسككبة المكك منين صككحيًا عككام
ونسكبة كبيكرة مكن الفقكراء  ،كافكةالتضمين مورفي الخدمة المدنية  ياطي إذ، التضمين الصحي في وزارة الصحة

 األطفكالم ل شبكة االمان االجتماعي والمناطق االشكد فقكرا والمنكاطق النائيكة و  أخركشبكات  إلى ضافةباإل
اض السكككارية وذوي االحتياجكككات األمر ين واطفكككال قطكككا  ركككزة والمصكككابين بكككاألردنيكككتحكككت سكككن السادسكككة مكككن 

 .السرطان ورسيل الكلىالخاصة ومرضى 
الشككركات الصككايرة او الكبيككرة مككن القطككا  فككي  سككواء ؛كافككة التككضمين االلزامككي للعككاملين إلككىتتجكك  النيككة هككذا و 

 .م4114 – م4112الخا  وذل  كما جاء في االستراتيجية الوطنية للتشايل لالعوام 

                                                 
 .م49/4/4112صحيفة الاد، تاريخ  1
 وزارة الصحة / مديرية الش ون القانونية.  4
( مككن العهككد الككدولي الخككا  بككالحقوق االقتصككادية واالجتماعيككة وال قافيككة علككى أنكك : ةتقككرر الككدول األطككراف فككي هككذا العهككد بحككق كككل 2نصككت المككادة ء 2

 شخ  في الضمان االجتماعي بما في ذل  التضمينات االجتماعيةة. 
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فككي مهنككة الطككب سككيما بككدخول الجانككب المككالي  اً ملحوركك اً هنالكك  تراجعككهككذت الجهككود إال أن  علككى الككررم مككن
االسككت ماري دون تنرككيم ومعكككايير واضككحة والتنككافس السكككلبي تبككدك فككي ممارسكككات ال تنسككجم مكك  أخالقيكككات 

 كمككا .االردن طلبككا للعككالن إلككىمكك  المرضككى القككادمين  أخالقككيالتعامككل ريككر  وخاصككة ؛وشككروط قسككم ابقككراط
في البرنامج الموازي والدولي، م  نق  واضكح  وخاصةت الطب المقبولين في كليا الطلبةازدياد عدد  أدك
تراجككك  مسكككتويات خريجكككي كليكككات الطكككب مكككن  إلكككى األساسكككيةاالسكككاتذت فكككي بعكككض التخصصكككات  أعكككدادفكككي 

 .والعملية العلمية الناحية

 التوصيات
مك   ،م14114لعكام تقريكرت في الواردة السابقة توصيات  على التضكيد المركز يعيد، الصحة في الحق ولحماية

 :التركيز على توصيات  التالية
 إذ، لجدواها الصكحية والماليكة ؛يةاألولطوير وتحسين نوعية الخدمات الخاصة في الرعاية الصحية ت 

، مكن المخصصكات الصكحية %29تسكتهل  مكا مجموعك   ن تكلفة الرعاية الصحية ال انونيكة وال ال كةإ
 ا.منه %11ية تستهل  اقل من األولن الرعاية في حين أ

 المشكاكل وجمك   أسكبابلتشمل تحديد االحتياجات وتحليل  ؛م الصحة العامةيتفعيل دليات مراقبة وتقي
جراءو  وتفسير البيانات ورصد االتجاهات  ج.وتقييم النتائ، بحاااأل ا 

  كهيئكة وطنيكة تحقكق التنسكيق والتعكاون بكين القطاعكات الصكحية  األعلكىتفعيل دور المجلس الصحي
 .القائمة

  المستشفيات. إلىعباء التحويل المراكز الصحية الشاملة لتخفيف أ في ةاألسر تطوير برامج طب 
 فضككككل مسككككتوك مككككن الرعايككككة لتكفككككل حصككككول المككككواطنين علككككى أ، سككككعار الخككككدمات العالجيككككةضككككبط أ

 للمواطنين. روف االقتصاديةوفقا لتسعيرة تراعي الر، الصحية
  تعاطي الحقن للحيلولة دون  ؛جساماأل بناءفرض رقابة صحية على المراكز الرياضية خاصة مراكز

 في مستخدميها بصورة رير سليمة. بليااً  التي تلحق ضرراً والهرمونات المنشطة 
 فكي جهودهكا الرقابيكة علكى الاكذاء والم سسكات  سكتمرارتوفير الدعم الكالزم لم سسكة الاكذاء والكدواء لال

 ة.الاذائي
 وعدم التمييز بحق المتعايشين مع  ،توفير برامج توعوية بخطورة مرض نق  المناعة.  

                                                 
 .196-194 ،،  م4114حقوق اإلنسان لعام لمزيد من المعلومات حول التوصيات السابقة، أنرر تقرير المركز الوطني ل 1
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   قيككام كككل مككن وزارة الصككحة ووزارة التربيككة والتعلككيم بتفعيككل برنككامج الصككحة المدرسككية وخصوصككا فككي
الصكحية تعزيكز الرقابكة  والمدارس الخاصة التي ال تلتزم بهكذا البرنكامج وبكذات الوقكتالمناطق النائية 

 .على مقاصف المدارس الحكومية لضمان جودة وسالمة االرذية المباعة في 
  مكككن تكككوفير م4114 –م 4112للتشكككايل لالعكككوام سكككرعة تنفيكككذ مكككا جكككاء فكككي االسكككترتتيجة الوطنيكككة ،

 .الشركات الصايرة او الكبيرة من القطا  الخا في كافة سواء  التضمين االلزامي للعاملين
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 إال أن، فككي بيئككة سككليمة اإلنسككانعلككى حككق صككراحة قككد خككال مككن الككن   األردنككيالدسككتور  الررم مككن أنبكك

كمكا كفكل قكانون حمايكة البيئكة رقكم ، قد كفلت هذا الحكق األردنالتي صادق عليها العديدة االتفاقيات الدولية 
 .بموجب  هذا الحقنرمة والتعليمات الصادرة األو  م4116( لسنة 94ء

وقد ، ن تساهم في تعزيز هذا الحقأمل والتي يض لحزمة من التشريعات البيئية اً إقرار  ،م4112وقد شهد عام 
الزراعكة الم قكت وقكانون ، 1م4116( لسنة 94قانون حماية البيئة رقم ء عن كل منانب قت هذت التشريعات 

 .2م4112 لسنة (47ءقانون الصحة العامة رقم و ، 41144لسنة  (44ءرقم 

 البيئي داءالسياسات واأل 
المركككز فككي تقريككرت لعككام  إليهككاشككار بتنفيككذ السياسككات البيئيككة التككي أ ،م4112اسككتمرت وزارة البيئككة فككي عككام 

مكافحة ، مراجعة وتطوير السياسات المحلية إلتفاقيات ريو البيئية ال الا ءالتنو  الحيوي . كما تم4م4114
و يقككة شككاملة إلعككادة  إعككدادوكككذل  ، عتمككاد علككى البحككا كموجكك  للسياسككاتباالالتصككحر والتايككر المنككاخي( 

 تاهيل منطقة تالل الفوسفات في لواء الرصيفة.

 تلوث الهواء 
المصكادر ال ابتكة والمتحرككة ءقطكاعي النقكل والصكناعة(  النكاجم عكنزيكادة نسكبة التلكوا  ،م4112شهد عكام 

خاصككة الابككار الككدقيق ، فككي المملكككةالمحككيط الهككواء  تلككوا أهككم مصككادر مككن التككي تعككد، والمصككادر الطبيعيككة
األسكككمدة التلكككوا النكككاجم عككن اسكككتخدام  إلككى إضكككافة، عكككن هككذت المصكككادر العككالق والملو كككات الاازيككة الناتجكككة

فكي  فكي زيكادة نسكبة التلكواوممكا سكاهم ، الزراعكة والصكحة العامكة فكي قطكاعيوالمبيدات الحشكرية والفطريكة 
مككككن  ومككككا نجككككم عنكككك ، لسككككوريين والعككككراقين(ءا النمككككو السكككككاني والتككككدفق الجمككككاعي لالجئككككين ،م4112عككككام 

                                                 
جهكزة والمعكدات التكي تعليمات مناطق ذات الحماية الخاصة، وتعليمات ضبط واستخدام واستيراد واعكادة تصكدير المكواد المسكتنزفة لطبقكة االوزون واأل 1

 ة الكهربائية باستخدام الحرق المباشر من الصخر الزيتي.تحتوي عليها، ونرام صندوق حماية البيئة وتعديالت ، ونرام المتطلبات البيئية إلنتان الطاق
نشككاء وتشككايل معاصككر الزيتككون، وتعليمككات تككرخي  أمككاكن بيكك   4 جككراءات تسككجيل أصككناف بككذور الخضككروات، تعليمككات تككرخي  وا  تعليمككات شككروط وا 

جكككراءات تسكككجيل أصكككناف بكككذور الخضكككراوات وأصكككولها الم سكككتوردة والمنتجكككة محليكككًا وشكككروط إنتكككان تقكككاوي نباتكككات الزينكككة وتقاويهكككا، تعليمكككات شكككروط وا 
ة الخضكككروات، وتعليمكككات تسكككجيل وتصكككني  وتجهيكككز واسكككتيراد وتكككداول واالتجكككار بالمبيكككدات، تعليمكككات تنركككيم إدارة الحكككران الحككككومي واألشكككجار الحرجيككك

 النامية على أراضي الخزينة.
 ناجمة عن الوحدات السكنية للتجمعات العمالية.تعليمات من  حدوا المكارت الصحية المتعلقة باألضرار الصحية ال 2
 .197م،  ، 4114لالطال  على هذت السياسات، أنرر تقرير المركز الوطني لحقوق اإلنسان لعام  4

 الحق في بيئة سليمة

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB
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تكدني كفاءتهكا فكي تلبيكة المتطلبكات  إلكى دتالتكي أوالبنية التحتية  األساسيةضاوطات كبيرة على الحاجات 
ستشككككل فكككي  نهكككااوسكككري  ف فّعككالشككككل والتكككي ان لكككم تعكككالج ب، المهككاجرين الكبيكككرة مكككن عكككدادلهكككذت األ زمككةالا

  كبيرة سينتج عنها تض يرات سلبية كبيرة على القطاعات كافة وخاصة البيئية. ضاوطاً المستقبل القريب 
مسككاهمة  محدوديككةعلكى الككررم مكن  ءركاز  ككاني اكسكيد الكربككون( ولضكمان الحككد مكن مشكككلة انبعكاا الاككازات

الفعالكة والكفيلكة  اتجراءاإلبكعلكى وزارة البيئكة القيكام  فكان، ل  باالنبعا ات العالمية مقارنةً في انبعا   المملكة 
مراقبة مستويات تراكيز ملو ات الهواء الاازية والابار العالق الدقيق في نبعا ات من خالل حد من هذت االلل

مدينككككة الحسككككن ، الم هلككككة ءمدينككككة الملكككك  عبككككداهلل ال اني/سككككحاب والمككككدن الصككككناعيةتلو ككككا  ك ككككراألالمنككككاطق 
ومدينككككة الحسككككين الصككككناعية/الكر ( ومنككككاطق التجمعككككات الصككككناعية التككككي نشككككضت بطريقككككة  إربدالصككككناعية/

سككليمة نريفككة و فككي بيئككة  اإلنسككانالتككي تشككهد انتهاكككًا واضككحًا لحككق عشككوائية وريككر مدروسككة وبككدون تضهيككل و 
مستويات تراكيز الابكار العكالق الكدقيق فكي منطقتكي الفحكي  ( و الرصيفة، البقعة، الخالدية، الجيزة، ءالموقر

مصككان  اإلسكمنت فككي ن  الكبككرك م كل نبعا كات الصككادرة مكن المصكامراقبكة تراكيككز اال إلككى إضكافة، والرشكادية
مراقبكة و بهكا بكاقي المصكان  الكبكرك  وربكط، لكترونيا م  وزارة البيئة بشكل كاملوربطها إوالفحي   الرشادية

تجككري فككي مواقكك  التعككدين القريبككة مككن مواقكك  التجمعككات السكككانية االهتككزازات الناجمككة عككن التفجيككرات التككي 
وزارة البيئككة لكك ويسككجل المركككز الككوطني، منككازلالفككي وتصككدعات  حككداا تشككققاتإ إلككى  ديتككيمكككن أن والتككي 
مصان  البرومين لمحيط الهواء الالبرومين والكلورين في نسبة راز  رصدو  مراقبةب ،م4112في عام قيامها 

 اجراءك ؛في منطقة البحر الميت من خالل الربط المباشر م  وزارة البيئة م  األجهزة الكاشفة لهذت الاازات
 .وقائي للحد من هذت االنبعا ات

 والصرف الصحي موارد المياه 
محطككات المعالجككة فككي  العادمككة الميككات فككي معالجككة الميككاتسككلطة دور  قصككور اسككتمرار ،م4112عككام  شككهد

يكتفكى بنقكل الميكات العادمكة بواسكطة الصكهاريج مكن هكذت المحطكات  إذ، طراف العاصمة عمكانأالمنتشرة في 
بطكككرح  مانكككة عمكككانأاسكككتمرت كمكككا ، محطكككة الخربكككة السكككمراء إلكككىمحطكككة عكككين ركككزال ومكككن  كككم اسكككالتها  إلكككى

بكككار مككككارت صكككحية تككك  ر علكككى األالكككي يكككنجم عنككك   األمكككرالمسكككلخ فكككي مجكككاري الصكككرف الصكككحي  مخلفكككات
الكذي يعكاني . طكالل للبيئة خاصة لسيل الزرقاء ولسد الملك  كبيراً  وتسبب تلو اً ، منطقة بيرين فياالرتوازية 

طكرح مياههكا  يكتم ، إذسكيل الزرقكاء مكن المصكان  بكالقرب مكن كبيكر   من التلوا الناتج عن وجكود عكدد  اصاًل 
 . امد عالتي تتزايد عامًا بع هذا السيلفي 
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 سكد الملك و سكيل الزرقكاء اطق المحاذيكة لنكللمالمكزارعين المجكاورين  اسكتمرار ار هذا التلوا ومما يفاقم من د
دون طهي ككالخس  ،بشكل طازنستهل  جزء منها يج  الخضراوات التي على هذت الميات لريطالل باالعتماد 

زيككادة  إلككىفككي ميككات السككد تكك دي  ن زيككادة التلككواأ إلككىن الدراسككات تشككير كمككا أ الككخ. ...والبقككدونس والنعنككا 
فككي  األكسككجين التككي تقلككل مككن نسككبة الطحالككب فككي نمككو ممككا يسككاهم ميككاتالفككي  عناصككر األمونيككا والفسككفور

 المصكككان مخلفكككات دليكككة الكككتخل  مكككن مراقبكككة ويوصكككي المرككككز ب. بكككال روة السكككمكيةيلحكككق الضكككرر و ، الميكككات
بعيككدًا عككن  الملو ككة كمككا يوصككي بنقككل المصككان ، ن طرحهككا فيكك المنتشككرة علككى ضككفاف سككيل الزرقككاء للحككد مكك

مكن خكالل  سكد الملك  طكاللو  وسرعة معالجكة تلكوا ميكات سكيل الزرقكاء، ومصادر الميات التجمعات السكانية
يجادالحد من مسببات  و   .الرقابة الدقيقة على المصان  ا 

راضككي الحصككينيات بالباديككة أفككي منطقككة حككوض  بككوادر رهككور كار ككة بيئيككة ،م4112قككد بككرزت فككي عككام و 
 تكري بسكبب تجمك  الميكات العادمكة فكيمخكيم الزع مسافة  ال ة كيلو مترات جنوب شرقالشمالية الواقعة على 
 يتعمكد سكائقو صكهاريج الميكات ، إذدونكم (211ءلمسافات طويلة علكى مسكاحة تجكاوزت و مستنقعات مكشوفة 
طكرح حمكولتهم  إلىرا ية بمخيم الزعتري المنرمات اإل إحدكحد المقاولين المتعاقدين م  العادمة التابعة أل

بككدال مككن طرحهككا فككي المكبككات حككوض الحصككينيات فككي مككن الميككات العادمككة فككي األوديككة واألراضككي الزراعيككة 
يشككل و وقكو  كار كة بيئيكة فكي المنطقكة  إلكىهكذت الممارسكات  استمرارمما سي دي في حال ، المخصصة لها

واقب م كل يحذر من ع إذوالمركز ، راضي الرعوية والمرزوعاتعلى صحة المواطنين ويهدد األ كبيراً  خطراً 
سريعة وفعالة لوقف هذت الكار ة حفارا علكى  اتإجراءتخاذ الجهات المختصة ال هذت التصرفات فان  يدعو

 .الصحة والسالمة العامةو  ةيئيالب

 وماافحة التصحر حماية الطبيعة والتنوع الحيوي 
الميككات والتصككحر والزحككف زالككت المملكككة تواجكك  العديككد مككن التحككديات البيئيككة الرئيسككية المتم لككة فككي شككح  مككا

باعتبكار محميكة فيفكا قامكت الحكومكة خكالل السكنوات الماضكية  ،ولمحاولة التصدي لهذت التحديات، العمراني
كمككا شككر  ، يككة خاصككةومحميككة قطككر محميتككان طبيعيتككان واعتبككار منطقككة وادي ابككن حمككاد منطقككة ذات حما

خارطككة  واالنتهككاء مككن تنفيككذ، بمنحككة مككن مرفككق البيئككة العككالمي، حيائيككةبتنفيككذ اإلطككار الككوطني للسككالمة اإل
خطكككة العمكككل  إعكككدادكمكككا تكككم ، ةاألردنيكككإلعكككادة تضهيكككل وتنميكككة المراعكككي فكككي الباديكككة كمرحلكككة أولكككى الطريكككق 

  المجتمعية والبرنامج التنفيذي إلعادة تضهيل البادية.
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86
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    دارتهاالنفايات وا 
ها عدم أسبابوالتي من ، شكالها المختلفةكلة القصور في معالجة النفايات بضمش استمرار ،م4112شهد عام 

، تراكمهكا إلكىممكا يك دي ، دوريجمعها بشككل على  البلديات(، مانة عمان الكبركالجهات المختصة ءأ قدرة
كمكا .ممكا يشككل انتهاككًا خطيكرًا للحكق فكي بيئكة سكليمة، عبر حرقها في مواقعهكا معالجتها إلى أحيانا اللجوءو 

، تعككالج بطريقككة تقليديككة عبككر التخككزين والطمككر فككي مكّبككي سككواقة والابككاوي مككا زالككت النفايككات الخطككرة والطبيككة
لكم تحكر  اإللكترونيكةن النفايكات ي أبعد استقبالها من الم سسات والشركات المحلية. ويالحر المرككز الكوطن

ترهككككر  إذ، و السياسكككاتسكككواًء مكككن حيككككا التشكككريعات أ، باالهتمكككام الككككافي مككككن قبكككل الجهكككات المعنيككككة بعكككد
  يراتها السلبية على البيئة. ضلية التعامل معها تتم بشكل تقليدي دون التنب  لخطوتها وتن دأالممارسات 

 ماافحة الذباب 
علككى الككررم مككن الجهككود المبذولككة ، ك يككفانتشككار الككذباب بشكككل  رككوار تعككاني مككن مشكككلةمككا زالككت منطقككة األ

  .1روارطة الوطنية لمكافحة الذباب في األللتصدي لهذت المشكلة بموجب الخ

 الرقابة والتفتيش 
، وزارة الزراعككةو ، وزارة الصككحةو ، الملكيككة لحمايككة البيئككة دارةواإل، ةئككوزارة البيبككات الرقابيككة مم لككة يئككتعمككل اله

، وسلط  إقليم العقبة الخاصكة، وأمان  عمان الكبرك، ةالبلدي ة الش ونزار وو ، والم سسة العامة للاذاء والدواء
على مراقبة الوض  البيئي في المملككة ، والحركة البيئية الوطنية، الميات ةوسلط، وسلط  المصادر الطبيعية

  ر مكككن خكككالل تطبيكككق القكككوانين واالنرمكككة والتعليمكككات الخاصكككة بحمايكككة البيئكككة علكككى الم سسكككات التكككي قكككد تككك
 يلي: م وسائل الرقابة التي تمارسها ماأهومن ، نشاطاتها على البيئة

 التراخيا  ( أ)
لمشككككاري  صككككناعية  ( ترخيصككككاً 1.129قيككككام لجنككككة التككككراخي  المركزيككككة بمككككنح ء ،م4112شككككهد عككككام 

وفي المقابل من ذل   ،م4114( ترخيصًا في عام 121.1ء م  مقارنةً  ومستودعات وزراعية وحرفية
؛ لمخالفتهكككا الشكككروط البيئيكككة م4114( طلبكككًا فكككي عكككام 477ء بِكككك مقارنكككةً ( طلبكككًا 246ءرفضكككت اللجنكككة 

 (.11بالجدول رقم ءلترخي  المشاري  االست مارية. كما هو موضح 
                                                 

يجكري تصكني  مصكائد رذائيكة للكذباب وتوزيعهكا علكى كافكة منكاطق االركوار و  .1وقد شملت الخطة الوطنية لمكافحكة الكذباب علكى اإلجكراءات التاليكة.  1
تفعيل دور اإلدارة الملكية لحماية البيئكة فكي منك  دخكول السكماد  .4 حاليا اإلعداد لحملة جديدة لتوزي  المصائد الاذائية للذباب والمطاعيم الخاصة بها.

 ا الشضن.عالمية متكاملة بهذإتنفيذ حملة  .4من قبل وزارة الزراعة.  تنفيذ العديد من حمالت الرّش  .2رير المعالج إلى االروار.
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ومناقشككككة خطككككط ، ( منهككككا4( دراسككككات تككككدقيق بيئككككي واعتمككككاد ء6مراجعككككة ء ،م4112كمككككا شككككهد عككككام 
         مقارنكككةً البيئكككي لعكككدة مشكككاري . بال  كككر( دراسكككة لتقيكككيم األ26ومراجعكككة ء، التسكككوية البيئيكككة المتعلقكككة بهكككا

  .م4114البيئي في عام   ر( دراسة لتقييم األ21ء بِك

 المخالفات  ( ب)
اء المملككة لمخالفتهكا منشضة في مختلف أنح (99.267البيئة بمخالفة ءقيام وزارة  ،م4112شهد عام 
ارتفاعكًا ملحوركًا  ،م4112ويسكجل فكي عكام  ،م4114( مخالفة في عكام 96.214ء بِك مقارنةً للقانون 

، ( مخالفكككة صكككحية26.911تكككم تسكككجيل ء إذ، فكككي عكككدد المخالفكككات البيئيكككة المتعلقكككة بالصكككحة العامكككة
( مخالفكككككة 19.912ءو، ( مخالفكككككة صكككككحية21.222مككككك  ء مقارنكككككةً ، للمركبكككككات( مخالفكككككة 12.467وء

ن بعض المصان  والورش الصناعية والمحالت التجارية أ إلى ضافةباإل ،م4114للمركبات في عام 
( 4.297هكذت المخالفكات لتبلكغ ءل انخفاضكاً  ،م4112سجل عام  إذ، ما تزال تعمل على تلويا الهواء

 طككارات مككننفايككات او حككرق إ القككاءتم لككت ب ،م4114( مخالفككة فككي عككام 2.221ء بِككك مقارنككةً ، مخالفككة
  (.11ءرقم مصان  وورش صناعية ومحالت تجارية موزعة على النحو المبين في الجدول  قبل

 
 
 

 ات واالنذاراتغالقاإل )ج( 
توجيكك  و ، شككآت لمخالفتهككا الشككروط البيئيككةن( م12ء ارالقبكك قيككام وزارة البيئككة ،م4112كمككا شككهد عككام 
 (11وتحويككل ء، نككذارا( إ22بلككغ عككددها ء إذالمنشككآت التنمويككة فككي المملكككة  إلككىنككذارات عككدد مككن اإل
 (.14الجدول رقم ءكما هو مبين في  المحاكم المختصة إلىمنشآت منها 

 
 

 هاأعدادالتراخيا البيئية و  (11جدول رقم )
 المجموع مستودعات حرفي زراعي صناعي نتيجة طلبات الترخيا

 1.125 251  241  95  551  موافقة
 226  51  65  44  167  عدم موافقة
 1.461  211  215  129   717 المجموع

 عدد المخالفات البيئية( يبين نوع و 11جدول رقم )
 مرابات صحة  ورش المياه البحرية النباتية حيوانية نوع المخالفة
  12.467  26.511 4.957 244  2  151  429  العدد 
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 التوصيات
ر الحمايكة للحكق يتكوف ضنهامكن شك، اتجكراءاإلالكوطني يوصكي باتخكاذ جملكة مكن  فان المرككزذل   وفي ضوء

 ما يلي: هاأبرز ومن ، في بيئة سليمة
  بمككا  الحلككول الفنيكة البيئيكة بالتنسككيق مك  القطكا  الخكا  لمعالجككة النفايكات الخطكرة إيجكادالعمكل علكى

توعيككة  إلككى إضككافة، حسككب الطككرق العلميككة والبيئيككة الحدي ككة، اإللكترونيككةفككي ذلكك  النفايككات الطبيككة و 
تشككريعات  إصككداربعككد ، السككليمة للككتخل  منهككا طككرقالومضككارها و  هككذت النفايككات المجتمكك  بمخككاطر

تالفه  ا.خاصة لتنريم جمعها وا 
  عادة تضهيل سكيل الزرقكاء و وخاصكة المجكاورة مراقبكة مخلفكات المصكان  وض  برنامج وطني لحماية وا 

 ل 
 االهتكككزازات الناجمكككة عكككن الاكككازات و  انبعكككاا مككك  وزارة البيئكككة لمراقبكككة اً يكككلكترونالمصكككان  الكبكككرك إ ربكككط

  ديتكيمككن أن التكي  ،القريبة من مواق  التجمعات السكانيةتجري في مواق  التعدين التفجيرات التي 
 .منازلالفي وتصدعات  حداا تشققاتإ إلى

 يجكككادو ، رقابكككة علكككى تصكككريف ومعالجكككة الميكككات العادمكككة داخكككل مخيمكككات الالجئكككين إيجكككاد نركككام تتبككك   ا 
 .للصهاريج المحملة بالميات العادمة

 فككي البلكديات( ، االشكاال العامكة، االتصكاالت، الكهربكاء، التنسكيق بكين الجهكات المعنيكة ءسكلطة الميككات
 فتح وتعبيد الطرق وخاصة بعد مرحلة تسوية الطرق بالخلطات االزفلتية الساخنة. أ ناء

 

 

 
 

 

 اتغالق( يبين عدد االنذارات واإل12جدول رقم )
 المجموع زراعي خدمي حرفي صناعي انذارات
 19 11 6 25 41 انذارات
 19 4 4 6 5 اتإغالق

 11 1 1 7 2 المحامة إلىتحويل 
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كمكا ، (19ءفكي المكادة  األردنكييعد الحق في المشاركة في الحياة ال قافيكة مكن الحقكوق التكي كفلهكا الدسكتور 

والعهكككد الكككدولي الخكككا   اإلنسكككانالعكككالمي لحقكككوق  اإلعكككالنسكككها الموا يكككق والعهكككود الدوليكككة وعلكككى رأكفلتهكككا 
 وانين علككى حمايككة الحقككوق ال قافيككةكمككا نصككت العديككد مككن القككبككالحقوق االقتصككادية واالجتماعيككة وال قافيككة. 

، وقكانون األسكماء التجاريككة، وقككانون حمايكة حكق الم لكف، كقكانون رعايكة ال قافكة، وتعزيزهكا األردنكيللمكواطن 
 وقانون حماية التراا العمراني والحضري وريرها من القوانين. ، للشباب األعلىوقانون المجلس 

تككم  إذ، تزايككدا ملحورككا فككي عككدد الهيئككات والمراكككز ال قافيككة المسككجلة لككدك وزارة ال قافككة ،م4112شككهد عككام 
الجمعيكككات والفكككرق والمنتكككديات والمراككككز والكككروابط الهيئككات و ليصكككل عكككدد ، ( هيئكككة46تسككجيل مكككا مجموعككك  ء

ولكككم  ،م4114( هيئككة لعككام 426ء مقارنككةً  ( هيئككة  قافيككة944ء إلكككىوالنككوادي ال قافيككة المسككجلة لككدك الككوزارة 
 هيئة  قافية.لتسجيل  طلبيسجل هذا العام رفض أي 

بلكغ مجمككو  الكدعم المقككدم  إذ ؛الكدعم المقككدم مكن وزارة ال قافككة للهيئكات ال قافيككة ،م4112ام وقكد تراجكك  فكي عكك
 عككام فككي دمت كككدعم( دينككار قجكك461.611ء بِككك مقارنككةً ( هيئككة 247( دينككارا اسككتفادت منكك  ء421.111ءلهككا 

، جنبكي لتنفيكذ نشكاطاتها وبرامجهكاأ هيئكة  قافيكة بالحصكول علكى تمويكل (19ء إلكىتم السماح  كما ،م4114
 . جنبيللحصول على التمويل األ ولم يسجل رفض أي طلب

 سككس الككدعمبضعككادة النرككر اب مبككررة ذلكك ، بتجميككد نرككام التفككر  اإلبككداعيال قافككة  وزارةقيككام وشككهد هككذا العككام 
 لنشكرًا بقيمكة الكدعم المقكدم تراجعهذا العام  كما شهد، الذي ا ار حفيرة بعض المبدعين األمر، النارمة ل 

( 191.111ء إلككككى الم لفككككات ال قافيككككة
 (211.111ءككان يبلكغ  بعكد أن دينار
وقد توز  هذا  .م4114في عام  دينار

المبككين فككي الجككدول النحككو  الككدعم علككى
 (.12رقم ء

والتكي سكبق للمرككز الكوطني ، 1ت  ر سكلبا علكى الحقكوق ال قافيكةاستمرت التحديات التي  ،م4112وفي عام 
فككي تقككاريرت السككنوية السككابقة علككى الككررم ممككا طككرأ مككن زيككادة علككى موازنككة وزارة ال قافككة لعككام  إليهككاان اشككار 
لمككا  ضككافةباإل .م4114فككي عكام (  7.219.111ء بِككك مقارنكةً ، ( دينككارا2.942.111ءالتكي بلاككت  ،م4112

                                                 
 .167 ،،  م4114لمزيد من المعلومات حول هذت التحديات، أنرر تقرير المركز الوطني لحقوق اإلنسان لعام  1

 الحقوق الثقافية

 ( يبين نوع الدعم لقد لنشر المؤلفات الثقافية12جدول رقم )
 عدد النسخ االنجاز المشروع

 نسخة( 121111) عنوان( 121) الدعم الجزئي للمؤلف

 النشر الاامل
 عناوين لألطفال (9)
 ناوين للابار( ع7)

 نسخة (11111)
 نسخة( 7111)

 نسخة (11111) عنوان (541) شراء الاتب والمجالت
 ()بمعدل شراء عشرين نسخة من ال مؤلف
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تتعلكككق بتكككوفير التمويكككل الكككالزم م كككل  سكككبابتحكككديات فكككي التطبيكككق وخاصكككة ألمكككن بعكككض المشكككاري  تواجهككك  
فضل ووجود ألربط بين السياحة وال قافة بشكل وتنمية الصناعات ال قافية وا، ةاألردنيمشاري  المدن ال قافية 

 شكاوك من عدم موضوعية اختيار برنامج التنو  ال قافي واألدبي. 
ونفكذ فكي ، م4116ة الكذي بكدأ فكي عكام األردنيكاستمر العمل في مشكرو  المكدن ال قافيكة  ،م4112وفي عام 

ودعمكككت  .م4112والكككر  والزرقككاء ومعكككان ومادبككا فيمككا اختيككرت عجلكككون مدينككة لل قافككة لعككام  والسككلط إربككد
ويعكد هكذا المشكرو  مكن ، تكم اختيارهكا مدينكة لل قافكة بعكد أن ( دينكار911.111الوزارة مدينة عجلون بمبلكغ ء

وتفعيال للحرا  واألنشطة ، ة من الجوانب ال قافيةاألردنيالمشاري  المهمة التي تضتي تلبية الحتياجات المدن 
  .ودعم المشاري  والهيئات والجمعيات ال قافية فيها لتقوم بدورها على أكمل وج، ال قافية

للمتحكف الكوطني الجديكد فكي منطقكة رأس العكين فكي  لم يشكهد االفتتكاح الرسكمي ،م4112ولالسف فان عام 
  لككم يفككتح إال أنكك ،م4112عككام المتوقكك  افتتاحكك  رسككميا فككي صككيف  الككذي كككان مككن، قلككب العاصككمة ءعّمككان(

 حتى تاريخ  بسبب الضعف المالي.
وقكد شكهد عكام ، المجكال هكذال النارمكة التشكريعات علكى جديكد يطكرأ لكم الفكريكة الملكيكة حمايكة مجكال وفكي

وقكد  ا.منهك مصصكنفاً  (1.269ء الولم تستلم المكتبة الوطنية إ، اً مخطوط اً ( مصنف4261ايدا  ء ،م4112
 (464من مكتب حمايكة حكق الم لكف ء القضاء إلى المحالةو  عتداء على الملكية الفكريةعدد قضايا االبلغ 

عكام  قضية فكي( 921وء م4111 ( قضية في عام296ءو ،م4114 ( قضية في عام164ء مقارنةً قضية 
 .م4111
 اإلنسكانباإلسكهام فكي مجكال نشكر  قافكة حقكوق  ،م4112فكي عكام  اإلنسكانالمركز الوطني لحقكوق كما قام 

بهكككككدف التوعيكككككة بكككككالحقوق االقتصكككككادية واالجتماعيكككككة وال قافيكككككة 
نشككطة التككي نفككذها بلككغ عككدد األ إذوالحقككوق المدنيككة والسياسككية، 

كافكككة. ويرهكككر الجكككدول ( نشككاطًا فكككي محافركككات المملكككة 414ء
التككككي نفككككذها  اإلنسككككان( مجككككاالت نشككككر  قافككككة حقككككوق 14رقككككم ء

 . م4112المركز في عام 
فكككي الفنكككانين التكككي كانكككت قكككد بكككرزت  مطالكككبمتابعكككة  أجكككلمكككن و 

 42بتكاريخ ، نركم المرككز الكوطني م4114في عام  اعتصامهم
هم، شككككار  فيهككككا عككككدد مككككن نككككدوة حككككول حقككككوق ،م4112شككككباط 

طرحكككوا العديكككد مكككن المشكككاكل التكككي يعكككاني منهكككا الفنكككانين الكككذين 

التي  اإلنسان( مجاالت نشر ثقافة حقوق 14جدول رقم )
 م2112نفذها المراز في عام 

 المجال
 األعوام

 م2112 م2112
 21 14 الدورات التدريبية
 26 117 المحاضرات
 4 24 الندوات
 2 11 المؤتمرات
 21 22 االجتماعات
 1 19 المسرحيات
 11 6 لقاء تشاوري
 14 212 المجموع
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 إذفكي التعلكيم المدرسكي  أهميكةعكدم إيكالء الفنكون جمالهكا بمكايلي: ءأ( جسم الفني في األردن والتكي يمككن إال
علكى التعليم في حصك  الفنكون فراد المجتم  ويتم اقتصار أم الفنون نررة دونية من قبل بعض ينرر لمعل

 األردنيحرمان الفنان ءب( عدم توفير مستلزمات تعليم الفنون بالمدارس. ، ناهي  عن الرسم بشكل أساسي
فككي نقابككة الفنككانين  عضككويةالحصككر  ءد( مناسككبالعككدم تككوفير التككضمين الصككحي ءن( المهنككي  االسككتقرارمككن 

ءه(عككدم . مككن انتسككابهم للنقابككة األردنككيا حككرم الك يككر مككن الفنككانين الككذين خككدموا الفككن مّمكك األردنككيبالفنككان 
وانتهكا   األردنكيتزييكف إبكدا  الفنكان عمال الفنية ممكا قكد ينكتج عنك  بعض األالملكية الفكرية لشمول قانون 

ة ووضك  األردنيكعمكال الفنيكة بضرشفة جمي  األالتلفزيون ووزارة ال قافة  ءو( عدم قيام كال منالفكرية.   حقوق
 زمكككةعكككدم تكككوفر البنيكككة التحتيكككة الاعمكككالهم الفنيكككة الم رشكككفة. ءز( العراقيكككل أمكككام الفنكككانيين بالحصكككول علكككى أ

المسككككارح واألدوات تعككككاني مككككن نقكككك   إذفككككي األردن عمومككككًا وفككككي المحافرككككات خصوصككككًا  لإلبككككدا  الفنككككي
ممككا لرقابككة علككى الفككن والفنككانين ريككر المخككولين قانونككًا با الجهككات واألشككخا ءح( قيككام بعككض  .الموسككيقية
تفعيككل صككندوق دعككم ال قافككة وعككدم تككوفير الككدعم الككالزم لكك ، وفككرض ءط( عككدم حككريتهم.  علككى تقييككداً يشكككلون 
 . األردنيعلى دخل الفنان  سلباً نعكس مما ي ؛عمال الفنيةاألمن الرسوم والضرائب والجمار  على الك ير 

 التوصيات
مكك  التركيككز  1السككابقةفككي ضككوء هككذا الواقكك  يجككدد المركككز التضكيككد علككى توصككيات  الككواردة فككي تقككاريرت السككنوية 

 على التوصيات التالية:
 ن ممككن األردنككيبانتسككاب الفنككانين ريككر  وتعككديل قككانون النقابككة بمككا يسككمح، تفعيككل دور نقابككة الفنككانين

 . األردنيخدموا الفن 
 فتتاح المتحف الوطني.في ايم الدعم المالي الالزم لإلسرا  تقد 
 للهيئككات ال قافيككة وتطككوير  مجككالسوالعمككل علككى إنشككاء  ،دعككم الهيئككات ال قافيككة وخاصككة بالمحافرككات

الفعالكة  دارةب الم سسات على كيفيكة اإليوتدر ، عمل برامج تدريب وتضهيل المبدعين في كل محافرة
 ا.له والرشيدة

 وتككوفير العككدد الكككافي ، ومكتبككات وريرهككا تطككوير البنيككة التحتيككة فككي المككدارس مككن مسككارح وأدوات فنيككة
س المنككاهج الفنيككة العلميككة لتككدري ، وذلكك التم يككلالمعلمككين المتخصصككين فككي الانككاء والموسككيقى و  مككن

 ب.للطال

                                                 
 .174-171 ،،  م4114للمزيد من المعلومات حول التوصيات، أنرر تقرير المركز الوطني لحقوق اإلنسان لعام  1
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 الم قفين والم هلين والمتفررين بعيدا  لاشخا ومنح   ،تفعيل تطبيق نرام التفر  اإلبداعي وال قافي
 عن الواسطة والمحسوبية.

 أعلى لل قافة والفنون مجلسنشاء إ. 
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 ضعفاً وحاجة للحماية كثرحقوق الفئات األ
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سكاس أهكي  ةاألسكر ن أعلكى وأككد ، كافكةين األردنيكبكين مبكدأ المسكاواة كفل الدسكتور فكي المكادة السادسكة منك  

 ا.واصككرها وقيمهككأالشككرعي ويقككوي  ضنهككاالمجتمكك  قوامهككا الككدين واالخككالق وحككب الككوطن وان القككانون يحفككر كي
ويحمكككيهم مكككن اإلسكككاءة  اإلعاقكككاتوالطفولكككة والشكككيخوخة ويرعكككى الكككنشء وذوي  األمومكككةوان القكككانون يحمكككي 

 .األحدااشروط الخاصة بعمل النساء و ضرورة تعيين ال إلى( 42ء واالستاالل. وقد اشارت المادة

 التقرير الوطني 
شككال التمييكز ضكد ألسادس التفاقية القضاء علكى جميك  التقرير الوطني ا مسّودة إعداد ،م4112شهد عام 

والعديكد  اإلنسكانة لشك ون المكرأة بالتعكاون مك  المرككز الكوطني لحقكوق األردنيكالمرأة من قبل اللجنكة الوطنيكة 
تقكككدمًا  أحكككرز األردن إلكككىوخلككك  التقريكككر ، مكككن الجهكككات الحكوميكككة وريكككر الحكوميكككة المعنيكككة بشككك ون المكككرأة

التككي اتخككذت لتحقيككق و  اتجككراءاإلو أتفاقيككة سككواء علككى صككعيد التشككريعات مككن محككاور اال ملحورككًا فككي عككدد  
 المساواة بين الجنسين واالرتقاء بوض  المرأة وفقًا للدستور والقوانين والسياسات العامة للدولة.

  ةاألردنياالستراتيجية الوطنية للمرأة 
ة لاعككككوام األردنيككككاالسككككتراتيجية الوطنيككككة للمككككرأة  ،م4112كككككانون ال ككككاني  41أقككككر مجلككككس الككككوزراء بتككككاريخ 

ة لش ون المرأة بالتعاون م  الجهات المعنية بحقوق األردنيعدتها اللجنة الوطنية أوالتي م، 4117-م4112
تعزيكككز دور المكككرأة فكككي رسكككم السياسكككات وصكككناعة القكككرارات فكككي مختلكككف  إلكككى سكككتراتيجيةاال وتهكككدف .المكككرأة

والمجتمكككك  والكككوطن وتحقيككككق التنميككككة  ةاألسكككر  بنككككاءالمحكككاور والقطاعككككات ممكككا ي هلهككككا للمشكككاركة العامككككة فكككي 
وتناولككت االسككتراتيجية: ال قافككة المجتمعيككة ، 1المسككتدامة فككي مجتمكك  تسككودت العدالككة والمسككاواة وتكككاف  الفككر 

ودمكككككج النكككككو  االجتمكككككاعي فكككككي ، واالتصكككككاالت تعكككككالم وتكنولوجيكككككا المعلومكككككاواإل، لتمككككككين المكككككرأةالداعمكككككة 
ير الم سسككي للمنرمككات العاملككة فككي والتطككو ، التشككريعات والسياسككات والخطككط والبككرامج والموازنككات الوطنيككة

 طار تمكين المرأة.إ
 
 

                                                 
% كحكد 21وتسكعى االسكتراتيجية إلكى بلكو  نسكبة مشكاركة النسكاء فكي المجكالس الوطنيكة والمحليكة ومختلكف مواقك  صكن  القكرار إلكى نسكبة ال تقكل عكن  1

 .ادنى، وبشكل تدريجي وصواًل إلى تحقيق مبدا المساواة الدستورية المتم ل بتكاف  الفر  لجمي  األردنيين

 حقوق المرأة
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  أهمهاكان ، يجابية على صعيد دعم حقوق المرأةإ مستجدات عدة ،م2112شهد عام : 
وزاري علككى حكومككة عبككداهلل الككتعككديل ال بموجككب، %11.1 إلككىرفكك  حصككة النسككاء فككي مجلككس الككوزراء   . أ

كانت نسبة تم يل النساء فكي مجلكس الكوزراء فكي  بعد أن ،م41/2/4112بتاريخ  الذي جرك النسور ال انية
 .%9.9ى األولحكومة عبداهلل النسور 

الشضن العكام مكن خكالل زيكادة مجمكو  نسكبة مشكاركتها فكي  إدارةة في األردنيارتفا  نسبة مشاركة المرأة  . ب
 (12ء أي بواقكك ، مككن مقاعككد مجلككس النككواب السككاب  عشككر %14ات األردنيككحصككدت النسككاء . 1 :كككل مككن

 .األردنفكككي تكككاريخ المشكككاركة السياسكككية للنسكككاء فكككي  األعلكككىوهكككي النسكككبة ، مقعكككد (191ء أصكككلمقعكككدًا مكككن 
 مك  مقارنكةً ، %14 نسكبةمكا أي فكي مجلكس االعيكان  مقعكد (79ء أصكلمكن مقاعد  (2ءالنساء  حصول..4
 (249ءعلككى  اتاألردنيككحصككدت النسككاء  .2. م4111لعككام  %11 أي بنسككبةمقعككد  (61ء أصككلمككن  (6ء

توزعكت حصكة النسكاء وقكد ، %29.2نسكبة مكن مقاعكد المجكالس البلديكة بمكا  مقعداً  (261ء أصلمقعدًا من 
ن لعككدم وجكككود ييمقعككدًا بكككالتع (14ءو مقعكككدًا مككن خكككالل التنككافس الحكككر (91ءو، مقعكككدًا بالكوتككا (424ءعلككى 

رفك  نسكبة الكوتكا  إلكىفكي المجكالس البلديكة  النسكاء ارتفا  نسكبة تم يكليعزك و  ب.مرشحات لتعبئتها باالنتخا
 %.49 إلى% 41من  م4111لسنة  (12ءفي قانون البلديات رقم 

دراسكككة  إلكككى هكككدفوالكككذي  م4112مكككن عكككام  أيلكككولفكككي شكككهر ة اتاألردنيكككةملتقكككى البرلمانيكككات  إطكككالق ءن(
وتعككديل القككوانين بشكككل يعطككي المككرأة حقوقهككا فككي  إلاائهككاالتشككريعات التمييزيككة ضككد المككرأة والضككاط باتجككات 

 .المجاالت كافة
الضرورية التي  حكاماألوالذي تضمن جملة من  ،م4112لسنة  (11ءصدر قانون التنفيذ الشرعي رقم  ءد(

التنفيذيكة معالجكة موضكو  السكندات التسهيل على المواطن في الحصول على حقوقهم من خكالل  ضنهامن ش
واالتفاقككات التككي تككتم بككين طرفككي العالقككة دون وجككود خصككومة فككي المحككاكم وبمككا ينسككجم مكك  نرككام مكاتككب 

 .1ياألسر والتوفيق  صالحاإل
العديكد مكن تضكمن والكذي  ،م4112لسكنة  (17ءرقكم  4ياألسر والتوفيق  صالحاإلر نرام مكاتب و صد ءه(
فكي ككل محكمكة  ياألسكر والتوفيكق  صكالحاإلمكتكب  . أنشكاء1 :أهمهكاالتي تعزز من حقوق المرأة و  حكاماأل

                                                 
القضككائية والقككرارات معجلككة التنفيككذ والسككندات واالتفاقككات المتضككمنة حقككًا الصككادرة او المصككادق عليهككا مككن المحككاكم  السككندات التنفيذيككة وهككي األحكككام 1

 .الشرعية بما في ذل  عقود الزوان واألحكام االجنبية التي اكتسبت صياة التنفيذ لدك المحاكم الشرعية ضمن االختصا  الوريفي لها
لوطني لحقوق اإلنسان قد اوصى في تقاريرت السابقة اقرار النرام المكذكور اعكالت حيكا ككان مقتكرح النركام منكذ عكام ومن الجدير بالذكر بان المركز ا 4

 .م4119
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 مكنيك  إلالمكتب فكي النزاعكات التكي تحكال  هذا بالطرق الودية وينرر يةاألسر النزاعات  إنهاء هدفبشرعية 
كمككا تتككولى هككذت .حككدهما لككرئيس المحكمككةلنككزا  أو أعلككى طلككب يقككدم مككن طرفككي ا بنككاءً و أ، المحككاكم الشككرعية

 صككالحاإل اتإجككراءالنتهككاء مككن باالمكاتككب  لككزامإ. 4المكاتككب التوعيككة والت قيككف بحقككوق وواجبككات الككزوجين 
تنفيككذًا  و ب.اليكك  او تقككديم الطلككي فككي مككدة ال تتجككاوز  ال ككين يومككًا مككن تككاريخ ورود النككزا  األسككر والتوفيككق 

فككي الككدائرة ي األسككر والتوفيككق  صككالحاإلقامككت دائككرة قاضككي القضككاة باسككتحداا مديريككة هككذا النرككام  حكككامأل
بموجب هذا النرام وبلغ عكددها  كالا  تي نشضتي الاألسر والتوفيق  صالحاإلشراف على مكاتب تتولى اإلل

  .في دائرة قاضي القضاة ومحكمة السلط الشرعية ومجم  محاكم الزرقاء الشرعية موجودةمكاتب 
 يجابيكة والتكياإلمكواد ال مكن اً والكذي تضكمن عكدد ،م4112( لسكنة 24صدر نرام الخدمة المدنيكة رقكم ء ءز(

بوة براتب كامل م  العالوات لمكدة يكومين أ إجازةالمورف  ( منح1 :هاأبرز من  ن تعزز حقوق المرأةي مل أ
 إجكازةتهاء نإبعد المورفة ( منح 4 .و قابلة قانونيةأتقرير طبي من طبيب  على بناءً في حال والدة الزوجة 

اعة رضكاعة فكي اليكوم الواحكد شكهر سكأمن هذت المادة ولمدة تسكعة  ءأ(المنصو  عليها في الفقرة  األمومة
منح المورف في حكال  (2 ا.جازتها السنوية وراتبها وعالواتهإا  مولودها الجديد وال ت  ر على رضإبقصد 

 أيام. ةلمدة عشر  إجازةوفاة زوج  
ذو  عكام  األردنفكي  اإلنسانحقوق  أوضا ي من المركز الوطني استجابة الحكومة لمطلب  الوارد في تقرير  ا 

 أحككام نركام الخدمكة المدنيكة تضكمين ضكرورةعلكى ي ككد   إال أنكفي منح المورفة ساعة رضاعة  ،م4114
العككالوة العائليككة للمورفككة  وكككذل  صككرف، تككوفير دور حضككانة ألطفككال المورفككاتب تلككزم الم سسككات الرسككمية

دخكال نصكو  قانونيكة فكي قكانون العمكل إدف  للرجكل. وكمكا ي ككد علكى ضكرورة بنفس شروط العالوة التي تك
  بوة.أإجازة تعطي العامل 

التككي  حكككاموالككذي تضككمن عككددًا مككن األ، م4114( لسككنة 1صككدور قككانون الضككمان االجتمككاعي رقككم ء ءح(
 من علككيهن وتككوفير الحمايككة للمكك، وتككضمين البطالككة األمومككةمين اا تككضتعككزز حقككوق المككرأة مككن خككالل اسككتحد

صكككحاب العمكككل علككى تشكككايل النسكككاء وعككدم االسكككتاناء عكككن خككدماتهن فكككي حكككال العككامالت ويحفكككز ويشككج  أ
كمككا تككم اسككتحداا االنتسككاب االختيككاري ممككا يتككيح فرصككة ، األمومككة جككازةزواجهككن او اقتككراب اسككتحقاقهن إل

لككككة الضككككمان لتشككككمل العككككامالت فككككي المنشككككآت الصككككايرة وتوسككككعة مر، االشككككترا  بالضككككمان لربككككات المنككككازل
صككيبها مككن جمكك  بككين نكمككا أتككاح لارملككة ال، لبسككةكمشككارل الخياطككة وصككالونات التجميككل ومحككالت بيكك  األ

وككذل  الجمك  بكين نصكيبها ، جرهكا مكن العمكلجهكا وبكين أمكن زو  إليهاو االعتالل الذي ي ول راتب التقاعد أ
 ا.هأبناءو من من والديها أ إليهامن راتب التقاعد واالعتالل الذي ي ول 
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عككن  وجككاء هككذا الفككوز بعككد ريككاب المككرأة، فككوز طبيبككات االسككنان بعضككوية  ككالا مقاعككد لمجلككس النقابككة .ل
 .م1224من عشرين عامًا منذ عام  ك رالتم يل لعضوية مجلس النقابة أل

والمتم لككككة بفئككككة دعككككم النككككو   ،م4112علككككى جككككائزة االمككككم المتحككككدة للخدمككككة العامككككة لعككككام  األردنحصككككل م. 
حيكككا تسكككلمتها وزارة التنميكككة االجتماعيكككة عكككن مرككككز الخكككدمات المتكاملكككة ، االجتمكككاعي فكككي الخدمكككة العامكككة

 .التابعة للوزارة 1(ياألسر ي ءدار الوفاق األسر لضحايا العنف 
 فاي الحيااة العاماة فاي المشااراة يسجل المرااز بعاض المذخاذ التاي تماس حاق المارأة من ذل وبالمقابل 

 : أهمهاو 
مكن اتفاقيكة القضكاء علكى جميك  أشككال التمييكز ضكد المكرأة ةسكيداوة  (2/4التحفر على المادة ء استمرار ءأ(
عدم مصادقة الحكومكة و ، المتعلقة بمنح المرأة حقًا متساويًا م  الرجل فيما يتعلق بمنحها الجنسية ألطفالهاو 

التمييككز ضككد المكككرأة ررككم توصكككية  أشككككالعلككى البرتوكككول االختيكككاري الملحككق باتفاقيككة القضكككاء علككى جميكك  
للمصكككادقة علككككى  ،م14/11/4114ز بكككذل  فككككي تقكككاريرت السكككابقة ومخاطبتكككك  لرئاسكككة الكككوزراء بتككككاريخ المركككك

 البرتوكول.
وفككي الحصككول  فككي تقلككد المناصككب العليككا والترقيككة، ة علككى فككر  متسككاويةاألردنيككعككدم حصككول المككرأة  ءب(

فكككي المحكمكككة ن أي سكككيدة يعلكككى فكككر  التكككدريب داخكككل الكككبالد وخارجهكككا وخيكككر دليكككل علكككى ذلككك  عكككدم تعيككك
ن يواالكتفكاء بتعيك ،لمفوضكي الهيئكة المسكتقلة لالنتخكاب األولين أي سكيدة فكي المجلكس يكوعكدم تع الدستورية

 نية.منرومة النزاهة الوط سيدة واحدة في لجنة
 إلككىمشككرو  نرككام صككندوق تسككليف النفقككة مككن قبككل دائككرة قاضككي القضككاة ورفعكك   إعككدادعلككى الككررم مككن  ءن(

 ت.إقرار هذا التقرير لم يتم  إعداد  حتى تاريخ إال أن، م6/14/4111رئاسة الوزراء بتاريخ 
علكككى وقكككف  نّصكككتوالتكككي  م،1261لسكككنة  (16ءمكككن قكككانون العقوبكككات رقكككم  (212المكككادة ءتعكككديل عكككدم  ءد(

مالحقة او تعليق تنفيذ العقاب الذي فرض على المحكوم علي  الذي ارتكب احد الجرائم الكواردة فكي الفصكل 
المنرمكات النسكائية بكذل   مطالبكة ررمالخا  ءبجرائم االعتداء على العرض( في حال زواج  من ضحيت  

عككن الضككحية الواقكك  يعفككي المجككرم مككن العقوبككة بحجككة دفكك  العككار االجتمككاعي  أرضالن هككذا الككزوان علككى 
، ذك النفسي والجسكدي بهكا طيلكة حياتهكاضافية بحق الضحية ويلحق مزيدًا من األإوعائلتها ويشكل جريمة 

                                                 
( لسككنة 42بموجككب نرككام دور حمايككة االسككرة رقككم ء م17/4/4117دار الوفككاق االسككري تككم افتتاحهككا تحككت رعايككة جاللككة الملكككة رانيككا العبككداهلل بتككاريخ  1

عككادة دمجهككن بككالمجتم . ومنككذ افتتاحهككا يككتم اسككتقبال المنتفعككات فككي ر الحمايككة للفتيككات و م بهككدف تككوفي4114 النسككاء اللككواتي يتعرضككن للعنككف االسككري وا 
   الدار في جمي  محافرات المملكة.
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في تقريرت السابق  اإلنسانوي خذ المركز على عاتق المشر  بعدم استجابت  لتوصية المركز الوطني لحقوق 
و تعليكق تنفيكذ أ  بالن  على عدم وقف المالحقة شرّ الذي يتطلب سرعة تدخل الم األمرالن   إلااءدم بع

 .نجم عن االعتداء حمل إذاي النسب العقاب م  مراعاة مصلحة الطفل الفضلى ف
علككى الككررم مككن االهتمككام المتزايككد علككى مسككتوك القيككادة والحكومككة بزيككادة الككوعي بضخطككار العنككف ضككد  ءه( 

 ،م4112 العنكف ضكد المكرأة قككد اسكتمر فكي عككام إال أن، والمجتمكك  ةاألسكر المكرأة وأ كارت السكلبية علككى المكرأة و 
حكككول الخصكككائ  االجتماعيكككة واالقتصكككادية  ةاألسكككر وقكككد أرهكككرت دراسكككة أعكككدها المجلكككس الكككوطني لشككك ون 

ساء إليهم هكم ن رالبية المج وأ، %24.1ممارسة للعنف وبنسبة  أك ربضن الذكور هم  ياألسر لحاالت العنف 
ي ممارسككة هككو العنككف الجسككدي وبنسككبة مئويككة األسككر أنككوا  العنككف  أك ككر%. وان 79.2مككن اإلنككاا بنسككبة 

ونسككككبت   ةاألسككككر ورالبيككككة العنككككف الممككككارس أسككككريا ممككككارس مككككن جانككككب فككككرد واحككككد مككككن أفككككراد ، %26بلاككككت 
، %74.6ي يقكك  فككي المنككاطق الحضككرية بنسككبة األسككر كمككا أرهككرت الدراسككة بككضن رالبيككة العنككف ، 29.6%

 من حاالت العنف. %47من مرة لدك  أك ري األسر وتكرر وقو  العنف 
الشخصكككية  األحكككوالالميكككراا وتضكيكككد قكككانون  فكككي المكككرأة بحكككق السكككماوية الشكككرائ  إقكككرار مكككن الكككررم علكككى ءو(

 والتقاليكد العكادات إال أنوتعديالت ، علكى هكذت الحقكوق ومكنح المكرأة ذمكة ماليكة مسكتقلة  4111لعام  األردني
 مككن وذلكك  الميككراا، فككي بحقهككا المككرأة تمتكك  دون تحككول حيككاناأل بعككض فككي الخاطئككة االجتماعيككة والمواريككا

 وهو المال من جزءاً  عطائهاإ مقابل حقوقها، عن للتنازل المرأة، استرضاء بمحاولة الور ة بعض قيام خالل
 را، وفكي حكال عكدم موافقكة المكرأة يكتم التنككر لهكا مكن اشكقائها ومقاطعتهكا،اإل مكن الحقيقكي نصيبها من اقل
 الصكوري، حياتك  بكالبي  أ نكاء فكي الكذكور ألبنكائهم ممتلككاتهم وأ مكوالهمأ عن بالتنازل اآلباء بعض ا يقوممك
 خكالل مكن الميكراا فكي حقهكا من نفسها حرمان في السبب هي المرأة تكون وفي بعض الحاالت. بالهبة او

 نركرة وبسكبب. لهكا ةاألسكر  مقاطعكة مكن الخكوف وأ بايكذائها، الور كة بقيكة او الكذكور شقاءاأل قيام من الخوف
 المتعلقككة اتجككراءاإلو  بككالقوانين وجهلهككا بميرا هككا، تطالككب التككي للمككرأة االحيككان بعككض فككي السككلبية المجتمكك 
 .االرا بتقسيم

 الواحكدة ةاألسكر أفكراد  بكين والكراهيكة الحقد قد ي ير الميراا من نصيبهن من ناااإل حرمان نويرك المركز أ
الحنيكف  ديننكا مبكادل مأهك مكن تعد التي االجتماعي التكافل عن المجتم  ويبعد العائلي، التفك  إلى وي دي
النساء والرجال بالطرق كافة بحق  هذا الموض  جل اهتمامها، وتوعيةيالء الجهات المعنية إبد من  لذا فال

 المرأة في الميراا والحر  على حصولها على حقها كما هو مقرر في الشريعة االسالمية. 
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 حقوق المرأة االقتصادية 
نصكو  صكريحة فكي قكانون العمكل  وجكود إلكى ،م4112خلصت الدراسة التي أعدتها وزارة العمل فكي عكام 

وتوجككب المسككاواة فككي األجككور بككين الرجككال والنسككاء عككن العمككل ذو ، تحرككر التمييككز فككي االسككتخدام والمهنككة
علكيم الخكا ( ءوخاصكة الت القيمة المتساوية. كما أشارت لوجود مخالفات متكررة في بعض قطاعات العمل

، لجكورهم بالكامكبكالتوقي  علكى إيصكاالت تفيكد باسكتالم أ، نكاا مكنهموخاصكة اإل، لزام العاملين فيهكامتم لة با
 أحيانكاو ، باالسكتاالل أحيانكاو ، بكاإلكرات ويككون ذلك  أحيانكا، بينما هم في الواق  يتقاضونها منقوصكة ومتجكزأة

امكا ، بارتفا  نسبة المخالفات المتعلقة بكضجور العمكل االضكافي والعمكل فكي العطكل أحياناو ، بالتهديد بالفصل
فككي قككانون  األمومككة إجككازةن فتككرة فقككد تبككين أ، والعمككال ذوي المسكك وليات العائليككة األمومككةفككي مجككال حمايككة 

واتفاقيككة منرمكككة العمككل الدوليككة لحمايكككة ، نركككام الخدمككة المدنيككة أحكككاموفككق  األمومككة إجكككازةقككل مككن العمككل أ
 ض  عليهم القانون بتوفير حضانات.أصحاب العمل بما يفر  إلتزاموعدم ، األمومة

 حقوق المرأة في المناطق النائية أوضاع 
المرككز الككوطني لحقككوق المككرأة فكي المنككاطق النائيككة فقكد شكككل  وضكا بهكدف الوقككوف علكى الواقكك  الحقيقككي أل

وقد قام بمتابعة السيدات المقيمات في هذت  (19في الجدول رقم ء إليهاالمشار  إلىفريقًا قام بزيارة  اإلنسان
 المناطق النائية وبعد االستما  له الء السيدات تبين أن المرأة تعاني من التحديات واالنتهاكات التالية:

 إليهككاالمشككار  المنككاطقلككم يكككن للمككرأة فككي معرككم  ءأ(
أي دور فعلككككككككككي فككككككككككي االنتخابككككككككككات البلديككككككككككة  عككككككككككالتأ
فكككككي ركككككل  االقتكككككرا البرلمانيكككككة سكككككوك ممارسكككككة حكككككق و 

توجيهككككككات وضككككككاوطات مككككككن قبككككككل ذويهككككككا النتخككككككاب 
تعكذر وصكول المكرأة ل ضافةباإل ت.شخ  معين يختار 

المقككرات االنتخابيككة والتككي عككادة مككا تكككون خككارن  إلككى
حباط النساء من الترشكيح لالنتخابكات إوكذل   .القرية

موقككف مسككتقل وحككر مككن ل كككونهن يفتقككدن بشكككل عككام
حيا المبدأ وهككذا تحكول هيمنكة الرجكل وقكوة العكادات 

ردي والتقاليكككككككد والمواريكككككككا االجتماعيكككككككة السكككككككائدة وتككككككك
عمكككال حكككق المكككرأة إالخكككدمات ووسكككائل االتصكككال دون 

 المراز الوطني لحقوق اإلنسان ( الزيارات التي نفذها15جدول رقم )
 للمناطق النائية

 القرى المحافظة

ارميل، الخشافية الشمالية، الخشافية ، ام الرصاا العاصمة
 الجنوبية

 الذهيبة الشرقية، الذهيبة الغربية، الشقيق، فلحا، النهضة دباأم
 ، ضرار، الطوال الشماليالجوفة، الارامة البلقاء
 القنية، ام رمانة، رجم الشوك، قرى بني هاشم الزرقاء
 ، غور فيفا، غور الصافيجرما، اللجون الارك
 ، ارحاب، ارويمعيمة، جرف الدراويش الطفيلة
 النقب، المحطة، ابو العلق معان
 ، القريقرةالديسة، القويرة، الريشة، الرحمة العقبة
 ، المخيبة التحتا، عقرباالمشارع، الشيح حسين إربد

 حيان، بلعما، العين، الدجنية المفرق
 بالا، السفينة، الساخنة، بالا. عجلون
 المنصورة، المجر، سوف، الهواية جرش
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مكام أخكر دلكدك المكرأة يعتبكر عائقكًا  انعكدام القكدرة الماليكةن كمكا أفي الترشيح لالنتخابكات البلديكة والبرلمانيكة. 
اياب برامج التوعوية بحقوق المرأة سواء من قبل م سسات المجتم  ل ضافةباإل ح.ممارسة حقها في الترشي

 .والم سسات الرسميةالمدني 
تواض   ن مما ينتج عن بكيفية المطالبة بحقوقه تهنعدم معرفو نساء بحقوقهن بشكل عام ال وعيتدني  ءب(
قصير مكن قبكل الم سسكات الرسكمية خاصكة : التإلىويعود ذل   في الحياة العامة إن لم يكن انعدام  ندوره

 ضكعف دور، والقيكام بالكدور المكضمول منهكا، هكذت المنكاطق إلكىمكن الوصكول ، تل  التكي تعنكى بشك ون المكرأة
  .ولبادية األريافمناطق  إلىم سسات المجتم  المدني بالوصول 

الكذي يكدف   األمكر األطفكالعب مالالمكتبات العامة و و و للتسلية كالمتنزهات للترفي  أ أماكنم وجود عد ءن(
 .اللعب في الشار  إلى األطفال

أطفككالهن نتيجككة الضككاوطات التككي تواجههككا مككن صككعوبة الحيككاة  ضككدممارسككة العنككف  إلككىالنسككاء  لجككوء ءد(
 ترفيهية. أماكنالمادية وعدم وجود 

هككذت  عككدم وجككود مشككاري  اسككت مارية مككن قبككل القطككا  الخككا  فككيالعائككد لسككبب البطالككة  ارتفككا  نسككبة ءه(
لىمن و  منطقةهذت العدم وجود مواصالت من أو  قلة إلى إضافةالمناطق  التكي ، المكدن والمنكاطق القريبكة ا 

  تتوفر فيها فر  العمل.
دويكة فكي المراكككز نق  الككادر الطبكي واألعكدم كفايكة الرعايكة الصكحية المقدمكة للسكيدات والتككي تتم كل بك ءو(

 د.والتولينسائية لل أخصائيالصحية وانعدام وجود 
الككذي  األمككر ،فككي معرككم المنككاطق التككي تمككت زيارتهككا بزاو مخككأمحككالت تجاريككة  أو أسككواقد و وجككعككدم  ءز(
  .الاذائي التنو  إلىالفتقارهم على صحة المرأة وأبنائها  سلباً  ي  ر
قيكام  لعكدم نتيجكة ،فكي هكذت المنكاطقانتشار الذباب والحشرات والزواحف واألفاعي والعقارب والقوارض  ءح(

  .المجالس المحلية في مكافحة هذت الحشرات

  التوصيات
القانونيكككة والعمليكككة  اتجكككراءاإليوصكككي المرككككز بضكككرورة اتخكككاذ جملكككة مكككن  وحمايتهكككا حقكككوق المكككرأةولتعزيكككز 

 : أهمهاو 
   التمييز ضد المرأة والخاصة  أشكالالمصادقة على البرتوكول االختياري التفاقية القضاء على جمي

 ا.المرأة جنسيتها ألبنائه( والمتعلقة بمنح 2/4رف  التحفر عن المادة ء بالشكاوك الفردية.
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 بمكككا يكفككل تعزيكككز التنميكككة ، القككرك بلكككديات تحسككين مسكككتوك الخكككدمات فككيلالعمكككل علككى  الحكومكككة ذح كك
  ا.على تمت  المرأة بحقوقه يجاباً بما ينعكس إ ضنهاالمحلية ورف  المستوك االقتصادي لسك

  الوسكككككائل القانونيكككككة التعكككككاون بكككككين جميككككك  الجهكككككات المعنيكككككة لمواجهكككككة العنكككككف ضكككككد المكككككرأة بمختلكككككف
 .جتماعية وال قافيةواال

   الشككضن العككام مككن خككالل رفكك  نسككبة الكوتككا  إدارةوضكك  خطككة وطنيككة لزيككادة نسككبة مشككاركة المككرأة فككي
ة والنرككر فككي امكانيككة ها فككي المواقكك  القياديككة العليككا فككي الدولككأعككدادللنسككاء فككي مجلككس النككواب وزيككادة 

خاصكة للنسكاء فكي تكن  صكراحة علكى تحديكد مقاعكد  والمهنيكة بحيكان النقابات العمالية تعديل قواني
 .المجالس النقابية
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والموا يكككق الدوليكككة التكككي  اتكمكككا كفلكككت االتفاقيككك طفكككل،الوطنيكككة حقكككوق ال والتشكككريعات األردنكككيالدسكككتور  كفكككل
علككى الككررم مككن تحفككر و ، هككذت الحقككوقوعلككى رأسككها االتفاقيككة الدوليككة لحقككوق الطفككل ردن األ عليهككاصككادق 

، المتعلقككة بحككق الفكككر والضككمير والككدين م4116حقككوق الطفككل لسككنة  ة( مككن اتفاقيكك14علككى المككادة ء ردناأل
مكككواد تنكككافي الشكككريعة  مكككاعتبارها( المتعلقتكككين بنركككام التبنكككي والرعايكككة البديلكككة للطفكككل ب41( وء41ء والمكككادتين

 سالمية.اإل

 التشريعات  
 : أهمهاحزمة من التشريعات التي ساهمت في تعزيز حقوق الطفل و  إقرار، م4112شهد عام 

فككي دائككرة قاضككي  ضي، بحيككا تنشككاألسككر والتوفيككق  صككالحاإلموافقككة مجلككس الككوزراء علككى نرككام مكاتككب ءأ( 
والتوفيكق  صكالحاإل مكاتكبي تتكولى اإلشكراف علكى األسكر وفيكق والت صكالحاإلالقضكاة مديريكة تسكمى مديريكة 

ي األسكر والتوفيكق  صالحاإلية حسب الحاجة مكتب يسمى مكتب لدك كل محكمة شرع ضينشي بحيا األسر 
ية بكككالطرق الوديكككة األسكككر النزاعكككات  إنهكككاءوتسكككند لهكككذت المكاتكككب مهمكككة محاولكككة بقكككرار مكككن قاضكككي القضكككاة 

بمكككا يكفكككل الحفكككار علكككى حقكككوق  ياألسكككر وبالتوعيكككة والت قيكككف بكككالحقوق والواجبكككات الزوجيكككة وتقكككديم اإلرشكككاد 
تل  المكاتب لمحاولة حل الخالفكات الزوجيكة  إلىسري أأي نزا   إحالةسيتم بموجب هذا النرام  ؛ إذالطفل

 قبل مباشرة رف  دعاوك قضائية أمام القضاء.  الناشئة عن قضايا الضم والحضانة والنفقة بالطرق الودية
 إجككازةتهككاء بعككد أنالمورفككة مككنح /ن( علككى 119ء فككي المككادةالككذي نكك  تعككديل نرككام الخدمككة المدنيككة ءب( 

 ت  ر على أن ال رضا  مولودها الجديدإبقصد  ؛رضاعة في اليوم الواحد اعةَ ولمدة تسعة أشهر س األمومة
 بكوة لمكدة يكومينأ إجكازة مكنح اآلبكاءتضمن النركام جازتها السنوية وراتبها وعالواتها. كما إعلى  هذت المسضلة

 .بعد وض  المرأة الحامل لمولودها
، الكككذي نككك  علكككى أن تعفكككى م4112لسكككنة  (14ءصكككدور نركككام إعفكككاءات األشكككخا  المعكككوقين رقكككم  ءن(

لنقككل الشككخ  المعككوق المصككاب بقصككور كلككي أو  واسككطة نقككل واحككدة مككن الرسككوم الجمركيككة والتككي تسككتخدم
 األطفككككالأوضككككا  علككككى  ي مككككل أن يككككنعكس بصككككورة ايجابيككككةالككككذي  األمككككرالمصككككاب بقصككككور جزئككككي، وهككككو 

 المعوقين.

 الطفلحقوق 
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 قككراراإلسككرعة صككلة بحقككوق الطفككل تسككتوجب  لهككاالتككي مككن التشككريعات  مجموعككةتككزال  مككامككن ذلكك   بالمقابككل
قانون الحمايكة مكن العنكف ، 2العمل قانون، 4األحداا قانون، 1: مشرو  قانون حقوق الطفلومنها التعديل،و 

 لسكككنة (26ء رقكككم الم قكككت الشخصكككية األحكككوال قكككانون مكككن( 241ء المكككادة أحككككام تفعيكككلككككذل  و  ،4ياألسكككر 
 وأوالدهككا المككرأة حصككول تسككهيل ن شككض مككن الككذي ،النفقككة تسككليف صككندوق نشككاءإ علككى نصككت التككي ،م4111
 من قبل القضاء. ب  المقضي نفقاتهم على

( 6.279الماضكية قكد بلكغ ءخمس خالل السنوات ال وسط عدد دعاوك النفقة الخاصة باألطفالن متأويذكر 
 هككذا النرككام لضكككمان مصككلحة الطفككل الفضكككلى فككي الحصككول علكككى إقكككرار أهميككةالكككذي ي كككد  األمككر، دعككوك
قكككككل ، وبضسكككككهل الطكككككرق وأالنفقكككككة

التكككككاليف ويرهككككر الجككككدول رقككككم 
دعككككككاوك النفقككككككة  إجمككككككالي( 16ء

د والقيمككككككككككككة األوالالخاصككككككككككككة بكككككككككككك
ة للنفقة ومتوسط الحككم جمالياإل
 بها.

 النسب مجهولو 
بون مككا زالككوا يطككال إذمجهككولي النسككب،  األطفككالأي تقككدم ملحككور علككى قضككية  ،م4112فككي عككام لككم يطككرأ 

معكين. تايير الرقم الوطني الذي يميزهم عن بقيكة المكواطنين، كونك  يبكدأ بكرقم  : ءأ(بِكتتلخ  بحقوقهم التي 
 تكوفيرءد(  تشكرد.مكن ال هملحمكايت مناسكبةتكوفير مسكاكن ءن(  .توفير فكر  عمكل تمكنحهم حيكاة كريمكةءب( 

مجكككددًا ممكككا  توسككك لل بلكككةالكككذي يبقكككي قضكككيتهم مفتوحكككة وقا األمكككر ،الرسكككمية التكككضمين الصكككحي لهكككم الجهكككات
 حلول جذرية لمشاكلهم. إيجاد سرعة عييستد

                                                 
النكك  وحسككب رأيهككا يعككد تكككرارًا لمككا جككاء فككي  م4112ن مشككرو  قككانون حقككوق الطفككل قككد تككم سككحب  مككن قبككل وزارة التنميككة االجتماعيككة فككي عككام أيككذكر  1

 اتفاقية حقوق الطفل المنشورة في الجريدة الرسمية.
 جراءات الدستورية القرارت.الحالت  من مجلس النواب إلى مجلس االعيان استكمااًل لت إن مشرو  قانون االحداا قد تمأيذكر  4
خككذ دورت ضنكك  لككم يأال إيككذكر ان مشككرو  القككانون المعككدل لقككانون العمككل قككد حككول إلككى مجلككس النككواب، وتمككت مناقشككت  مككن قبككل لجنككة العمككل والتنميككة،  2

 للنقاش تحت القبة بعد.
 جراء بعض التعديالت على قانون الحماية من العنف االسري ورفع  إلى مجلس النواب.إن  قد تم أيذكر  4
 حسب االحصائيات الصادرة عن دائرة قاضي القضاة. 9

( يبين إجمالي دعاوى النفقة الخاصة باألوالد والقيمة اإلجمالية للنفقة ومتوسط الحام بها 16جدول رقم )
 5م2112 –م 2119خالل األعوام 

إجمالي دعاوى  العام الرقم
 النفقة

 متوسط الحام بالنفقة القيمة اإلجمالية للنفقة
 دينار فلس دينار فلس

 42 45 227.917 941 5.527 م2119 1
 42 717 277.516 925 6.416 م2111 2
 47 712 271.429 172 5.127 م2111 2
 52 221 261.961 5 7.152 م2112 4
 54 126 212.521 1 6.977 م2112 5

 41 476 1.545.252 42 21.179 المجموع
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هم؛ فقكد اسكتم  المرككز حلكول لمشكاكل إيجكادوبهدف  األطفالتحديد المشاكل التي يعاني منها ه الء  وبهدف
حكل  إلكىالمسكيحية بهكدف الوصكول الدينيكة اإلسكالمية و  اتمكن المرجعيك ككالً مشكاكلهم وخاطكب  إلكىالوطني 
عليك  للوصكل  بنكاءً يمكنك  مكن تبنيك  والواضكحا المرككز ردًا  ولككن ولاسكف الشكديد لكم يتلكقَ  ،لقضكيتهم مرض  
 . حل لقضيتهم إلى

 األطفال عمالة 
العمككل تشككايل  قككانونيحرككر  الككذيالوقككت  فككي ،1األطفككالًا لرككاهرة عمالككة اسككتمرار ، م4112كمككا شككهد عككام  

 إال أن ،4األطفككككالعلككككى إيقككككا  عقوبككككات وررامككككات ماليككككة بحككككق المنشككككآت التككككي تشككككال  يككككن و  ،األطفككككال
 أمكككاكنفككي  بعضككهمطفككل فككي سككوق العمككل، ويعمككل  ألككف (24ء وجككود إلككىالعمككل تشككير  وزارة إحصككائيات

للحككد مككن  لرقابيككةقيامهككا بمسكك وليتها ا وعككدم ،المسكك ولةتراخككي الجهككات  األرقككاموتعكككس هككذت  ،خطككرة وأعمككال
المنخكرطين فكي سكوق  األطفكال ألوضكا ريكاب التنركيم الفعكال  ،م4112عكام  في مراست كماهذت الراهرة. 

إذ يالحر رياب الرقابة الفعالة على تكوافر شكروط العمكل المنصكو   سنة، (16ءسن  فوقالعمل ممن هم 
 مككاكناأل فككيوالصككحة المهنيككة  ،والسككالمة العامككة األمككنبمككا فككي ذلكك  تككوفير شككروط  العمككلعليهككا فككي قككانون 
صاباتو  ،لإلهمال والعنف تعرضهممما قد ينتج عن   ،التي يعملون بها  العمل العارضة. ا 

يمارسككها كككل مككن الفتيككات ريككر مدفوعككة األجككر التككي  األطفككالم، اسككتمرت رككاهرت عمالككة 4112وفككي عككام 
فككي أنشككطة التسككوق والتصككليح فككي حككين تنخككرط الفتيككات فككي أنشككطة  أكبككرد بشكككل األوالد؛ إذ ينخككرط األوالو 

 إلكى، كبكار السكن، والمرضكى إذ أشكارت بعكض التقكارير األطفكالالتنريف المنزلي ورسل المالبس والعناية ب
 ءأعمال أسرية منترمة(. أجسرهمقدموا خدمات أسرية رير مدفوعة األجر الفراد  األطفال لا  نحوأن 
 

                                                 
م، ان 4112أككد تقريككر خكا  صككادر عكن المرصككد العمكالي األردنككي ومركككز الفينيكق للدراسككات بالتعكاون مكك  م سسكة فريككدريش ايبكرت األلمانيككة عككام  1

بيانكات وطنيكة لعمالكة األطفكال لمعرفكة فيمكا إذا ككان  عكداد األطفكال العكاملين، إذ ال يوجكد قاعكدةأاالردن لم يحقكق أي تقكدم ملمكوس فكي مجكال انخفكاض 
واشار التقرير الذي صدر بمناسبة اليوم العكالمي لمكافحكة عمكل االطفكال أنك  مكن الواضكح  .هنال  انخفاض في عدد األطفال العاملين في األردن أم ال

حافرككات المملكككة. كمككا أضككاف التقريككر أن أرلبيككة األطفككال للعيككان ومككن خككالل المالحرككة المباشككرة انتشككار هككذت الرككاهرة وبشكككل كبيككر فككي مختلككف م
س، أو العكككاملين ينتمكككون إلكككى أسكككر فقيكككرة، ءحسكككب مختلكككف الدراسكككات العالميكككة والعربيكككة واألردنيكككة( تكككدفعهم حكككاجتهم للبقكككاء إلخكككران أطفكككالهم مكككن المكككدار 

  ت األسرت على تلبية حاجاتها األساسية.التساهل في تسربهم من المدارس بهدف المساهمة في توفير مداخيل اضافية تساعد هذ
( علككى أنكك : ة مكك  مراعككاة األحكككام المتعلقككة بالتككدريب المهنككي ال يجككوز بككضي حككال تشككايل الحككدا الككذي لككم يكمككل 72ويككن  قككانون العمككل فككي المككادة ء 4

حكدا الكذي لكم يكمكل ال امنكة عشكرة مكن عمكرت ( مكن القكانون علكى أنك : ةال يجكوز تشكايل ال74السادسة عشرة من عمرت بضي صورةة، كمكا تكن  المكادة ء
 صةة.في االعمال الخطرة أو المرهقة، أو المضرة بالصحة، وتحدد هذت االعمال بقرارات يصدرها الوزير بعد استطال  دراء الجهات الرسمية المخت
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 األحداث عدالة 
وقكككد  ،مجلكككس النكككواب إلكككىبصكككيات  المعدلكككة  األحكككداا قكككانون مشكككرو الحكومكككة  إرسكككال ،م4112عكككام  شكككهد

 قكديمسكنوات، كمكا أوجكب ت (7ءمكن  سكنة بكدالً  (14ء إلكىالجنائية  ءلةرف  سن المساتضمن مشرو  القانون 
دائكرة نهكج العدالكة  انون  مشرو  القكوسّ بجمي  مراحل المحاكمة،  مرورت أ ناء فيالمساعدة القانونية للحدا 

بالعقوبككات البديلككة،  رفأو مككا يعكك ،للحريككة البةريككر السكك العقوبككات نحككو لبككالتحو  ةالمتم لككلدليكك  و  يةصككالحاإل
أكككانوا ضككابطة عدليككة أو مككدعين  سككواء إليهككامككن اللجككوء  األحككدااالمتعاملككة بقضككايا  للجهككاتوالتككي يمكككن 

التككي  مككةاالجتمككاعيين جككزء مككن تشكككيلة المحك المتخصصككينن أواعتبككر مشككرو  القككانون  ،عككامين أو قضككاة
لتجكاوز العديكد  ؛األحكدااقكانون  إقكرارفكي  ا األسكر ب يالكوطن المرككز يضملتنرر في قضية الحدا المتهم. و 

دون  األحكككداابحكككق  سكككبقيات. تسكككجيل األأ: أهمهكككا ومكككن ،فكككي هكككذا المجكككال نتهاككككاتواال تمكككن اإلشككككاال
وعدم االكتفاء بكالقيود والسكجالت الشكرطية. ب. توقيكف  ،االعتماد على قرار صادر عن المحاكم المختصة

المرككز  إلكىعكادة الحكدا ءالمشكتكى عليك ( إ األحكداامن قاضي  لشرطةك يرا ما تطلب ا إذداريا إاألحداا 
وخاصكة فكي قضكايا السكرقة،  ،الجبرية علي  اإلقامةوفرض  ،من قضيت  تهاء محكمة األحداابعد أني األمن
 الذي يعد مخالفة للمعايير الدولية.  األمر
إذ بلككغ عككدد  ،م4114بعككام  مقارنككةً  األحككدااارتفاعككًا فككي عككدد الجككرائم المرتكبككة مكن قبككل  م4112عككام  شكهد
( جريمكة تكم ارتكابهكا 4.491ء بِكك مقارنكةً ( جريمكة 4.911ء م4112لعكام  األحكدااالمرتكبة مكن قبكل  ائمالجر 

حصككاءات إمككور المقلقككة التككي ترهرهككا األ ن(، ومكك17الجككدول رقككم ء فككيكمككا هككو مبككين  ،م4114فككي عككام 
هكو ازديكاد فكي عكدد  األحكدااالجرائم المرتكبة من 

التككي تككم  اإلنسككانالواقعككة علككى  والجككنحالجنايككات، 
 جنايكة( 219والبالاة ء ،م4112ارتكابها في عام 

( جنايكككككة وجنحكككككة لعكككككام 462ء بِكككككك مقارنكككككةً وجنحكككككة 
تشكككل  التككيارتفككا  عككدد الجككرائم  وكككذل  ،م4114

خطككرًا علككى السككالمة العامككة التككي تككم ارتكابهككا فككي 
  مقارنكككككةً ( جريمكككككة 112إذ بلاكككككت ء م؛4112عكككككام 

 .م4114( جريمة لعام 71ء بِك

                                                 
 .م4114الجنائي لعام تم إعداد هذا الجدول من قبل المركز الوطني لحقوق اإلنسان باالعتماد على التقرير االحصائي  1

في عامي  األحداثمن قبل  لمرتابة( يبين عدد الجرائم ا17رقم ) جدول
 1م2112-م2111

 لجريمةا نوع م2112عام  م2112عام 
 اإلنسانوالجنح التي تقع على  الجنايات 262 215
 المخلة بالثقة العامة الجرائم 11 2

 األموال علىالتي تقع  الجرائم 1615 1615
 ةاألسر التي تمس الدين و  الجرائم 2 2

 العامة دارةالتي تقع على اإل الجرائم 142 124
 التي تشال خطرا على السالمة العامة الجرائم 71 119
 العامة بداالمخلة باآ الجرائم 211 221
 أخرى جرائم 65 111
 المجموع 2451 2511



412 

 

 التوصيات
تقككاريرت السككابقة علككى توصككيات  الككواردة فككي  التضكيككد اإلنسككانالككوطني لحقككوق  المركككز اودهككذت الصككدد يعكك وفككي

 :أهمهاوالتي من 
 األطفالحقوق  تفاقيةالدولية ال تفاقيةمشرو  قانون حقوق الطفل بما ينسجم م  اال إقرار. 
 في تطوير نرام شامل للعقوبات البديلة لاطفكال ا سر اإلبما في ذل   األحداامشرو  قانون  إقرار، 

 واالبقاء على االحتجاز كخيار أخير.
 ونالقان تعديلالحاجة الملحة لي، م  التضكيد على األسر العنف  نقانون الحماية م تفعيل. 
 ل الخاصكة بمنك  تشكايل األطفكال العمك نون( مكن قكا74لتفعيل نك  المكادة ء زمةالا اتجراءاإل اتخاذ

 عمال المضرة بالصحة.واأل ،عمال الخطيرةباأل
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كمككا كفككل مبككدأ  ،1واالسككتاالل اإلسككاءةوكككرامتهم مككن  ذوي اإلعاقككةحقككوق األشككخا   األردنككيالدسككتور  كفككل

 ستقالليتهمالذاتي بما في ذل  حرية تقرير خياراتهم بضنفسهم وا استقاللهماحترام كرامة األشخا  المتضصلة و 
لتزامسياسكككة المملككككة و  وتنب كككق منككك .( 7المكككادة ء فكككي  سكككالمية،مكككن القكككيم العربيكككة اإل ذوي اإلعاقكككةاتهكككا تجكككات ا 

المنصكو  عليهكا فكي االتفاقيكات  حكاموالمبادل واأل ،اإلنسانالعالمي لحقوق  اإلعالنو  ،األردني والدستور
 .م4117لسنة  (21ءالمعوقين رقم  األشخا المعوقين وقانون حقوق  األشخا بحقوق  علقةالدولية المت

 ممككا 4األردنفككي  اإلعاقككةريككر رسككمية لمحاولككة تحديككد حجككم  أومبككادرة رسككمية  أي ،م4112لككم يشككهد عككام 
 اونوعيتهكا وطبيعكة انتشكارها ومكداه اإلعاقكةمسح دقيق وشامل للتعكرف علكى حجكم  إجراءضرورة  إلىيدعو 

والتحككديات التككي  ونهككا،يواجه التككيوالعقبككات والعوائككق  ذوي اإلعاقككةالخككدمات والتسككهيالت المقدمككة لكك ومسكتوك
 تقف ع رة أمام تمتعهم بحقوقهم. 

 التشريعاتصعيد  على 
رقكم  المعكوقين األشكخا علكى نركام إعفكاءات  بالموافقكةالملكية السكامية  اإلرادة صدور ،م4112عام  شهد

 تم إذ ،ذوي اإلعاقة لاشخا المخصصة  اإلعفاءاتشمل على مجموعة من  الذي ،م4112لسنة  (14ء
جكراءو  باإلعفككاء،وتكم توضكيح الفئككات المشكمولة  الشككاملة باإلعفكاءاتتوسكي  مرلكة المشككمولين  الحصككول  اتا 

لشك ون  األعلكىالمجلكس  قكامالتكي تقكدم الخكدمات للمعكاقين. كمكا  سكاتوالم س ،المنازل لعامالت إعفاءعلى 
 التشككريعات لدراسككة ،الخبككراء نبتشكككيل لجنككة قانونيككة تضككم نخبككة مكك ،م4112المعككوقين فككي عككام  األشككخا 

عكدادو  ة،الدوليك االتفاقيكة أحككامم   واءمتهاالوطنية وبيان مدك م مك  المعكايير  ءمتكواة تجديكدقكانون  مسكّودة ا 
 . ذوي اإلعاقة األشخا  الدولية لحقوق

 المتعلقكككة لتشكككريعاتالتطبيكككق السكككليم ل اعترضكككتالتحكككديات التكككي  مكككنعكككدد  ،م4112 عكككام فكككي تبكككرز  وقكككد
التشكككريعات الوطنيكككة  تطبيكككقالجهكككات المعنيكككة ب إلتكككزام ضكككعف: هكككاأبرز مكككن  ككككان ذوي اإلعاقكككة باألشكككخا 

 األشكخا لشك ون  األعلكى المجلسالمناطة بك لادوار السليم الفهم وعدمبهذت الفئة من المواطنين،  الخاصة
 .ذوي اإلعاقة لاشخا البيئة المناسبة  بتوفير المعنية الم سساتمن  ريرتالمعوقين و 

                                                 
وذوي اإلعاقننات ويحمننيهم مننن  ء"يحمنني القننانو  األمومننة والطفولننة والشننيخوخة ويرعننى الننن  ( مننن الدسننتور األردننني علننى أ 7/6تنننا المنناد    1

 اإلساء  واالستغالل" .
4
حات وعاقنة فني مجموعنة المسنلتضنمين قضنايا اإلعاقة قد باشر بالتعاو  مع دائنر  االحصناءات العامنة يذكر أ  المجلس األعلى لألشخاص ذوي اإل 

 التي تجريها الدائر  دوريا.

 ذوي اإلعاقةاألشخاص  حقوق
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 ةصعيد التسهيالت البيئي على 
المعككوقين  األشكخا لشك ون  األعلككىالكوطني بالتعككاون مك  المجلكس  بنكاءً ال مجلككسبكدء  ،م4112عكام  شكهد

شكككارات واألرصكككفةالحكوميكككة  األبنيكككة ككككودةعلكككى تحكككديا  بالعمكككلالمعنيكككة   سسكككاتوعكككدد مكككن الم المكككرور  وا 
النيكككة  تتجككك  إذ ،تفكككاعلهم فكككي المجتمككك  أمكانيكككةوتعزيكككز  ذوي اإلعاقكككة األشكككخا مككك  احتياجكككات  تتناسكككبل

 إذ ،م1222 عككامالتككي أقككرت فككي الحاليككة  الكككودةعكككس  علككى ،اإلعاقككاتجميكك   لتشككمللتطككوير هككذت الكككودة 
من  بالمقابل. م4114عام  فيومن المتوق  صدور الكودة المعدلة  ،الحركية فقط ذوي اإلعاقةيستفيد منها 

مدرسكة مكن  (14ء تضهيكل علكى ،م4112المعكوقين فكي عكام  األشكخا لشك ون  األعلكىذل  عمكل المجلكس 
مطككاعم  (6ء لتضهيككل ضككافةباإل ،ذوي اإلعاقككة البالطكك السككتقبالمحافرككات المملكككة ضككمن مبككادرة مدرسككتي 

قليمالشمال  إقليمفي   األقكاليمي فكمهنكي  تدريبمراكز  (2ءوتضهيل  ،الوسط ضمن مشرو  تطوير السياحة وا 
فكي عكام  مكمكا تك .ذوي اإلعاقة الطالبم هلة الستقبال  لتكونم سسة التدريب المهني   ال ال ة بالتعاون م

المعككوقين ءتكككاف  الفككر ( لتضكككد مككن  األشككخا لشكك ون  األعلككىتشكككيل لجنككة مككن قبككل المجلككس  ،م4112
 إصكدارخكالل  مكنالعوائكق البيئيكة والسكلوكية  نتمتك  هكذت الفئكة بحقهكم فكي العمكل فكي بيئيكة خاليكة مك نضما
قكاموس  إطكالق ،م4112عكام  فكيتكم  كمكاالعمكل.  أمكاكنيتضمن بيان التسهيالت الواجب توفرها فكي  دليل
  .اإلشارةلاة 

 لتعليموا التربيةصعيد  على 
المدارس الحكومية  إلىمن صعوبة التنقل والوصول  ذوي اإلعاقةمعاناة الطلبة  ،م4112 عاماستمرت في 
المالئمككة.  يئيككةالتسكهيالت الب وفيرعككدم تكك بسكبببعكض الصككفوف  إلككى االنضككماموكككذل  صكعوبة  والخاصكة،
 انكاةالمعكوقين بمبكادرتين للتخفيكف مكن مع األشكخا لشك ون  األعلكىقيكام المجلكس  ،م4112 عكاموقد شكهد 

دمج الطلبكة  لتسهيلالتنمية االجتماعية  ووزارةالتربية والتعليم  وزارة م اتفاقية  توقي ب ىاألولتم لت  ؛الطلبة
 وتض ي هكككابشكككراء ركككرف صكككفية  المجلكككسقيكككام  يكككةوقكككد تضكككمنت االتفاق حكوميكككة،فكككي المكككدارس ال ذوي اإلعاقكككة

كمككا  ،ن لككل صكفيعلمكين مج يكالتربيكة والتعلككيم بكدورها بتع وزارة تقكوم أنعلكى  ،ذوي اإلعاقكةالسكتقبال الطلبكة 
لهككذت  وكنتيجككة ا.المعككاقين حركيكك البدينككار لنقككل الطكك ألككف( 111شككراء باصككات بقيمككة ء تضككمنت االتفاقيككة

كمكككا وقككك   ب.لخدمكككة هكككذت الفئكككة مكككن الطكككال ،م4112عكككام  فكككيررفكككة صكككفية  (41ءاالتفاقيكككة تكككم اسكككتحداا 
ذوي دمككج الطلبككة  لتسككهيلوزارة التربيككة والتعلككيم  مكك  اتفاقيككةالمعككوقين  األشككخا لشكك ون  األعلككىالمجلككس 
ذوي صككفية للطلبككة  فوتككوفير رككر  بيئيككاً بعككد تضهيككل هككذت المككدارس  عككدد مككن المككدارس الحكوميككة فككي اإلعاقككة
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لككىو وتككوفير حككافالت لنقككل الطلبككة مككن  ،البسككيطة ليككةالعق اإلعاقككة  التسككهيالت عمككلتككم  ، فقككدالصككفوف تلكك  ا 
يتواجككد فيهككا  التككي كافككةالعمككل فككي مككدارس المملكككة  تكمالاسكك وسككيتم ،أولككى ة( مدرسككة كمرحلكك64ء كلكك البيئيككة

 ىاألولكالمرحلكة  إلتمكامإذ تكم تحضكير الكرفانكات وطكرح عطكاء الباصكات  ؛الحركيكة ذوي اإلعاقةطالب من 
تكم  كماالدماري(  للالحركية والش اإلعاقةمن ء مدارستم دمج عدد من الطالب في بعض ال ، إذالعمل من

 .م4114في عام   إطالقوسيتم  ،المدارس الدامجة للمعايير إجرائيدليل  إصدار

 الصحةصعيد  على  
فكي الحصكول علكى  ذوي اإلعاقكة األشكخا التي تعترض  المعوقاتو  التحديات ،م4112في عام  استمرت

 عككدم اإلعاقككة، لبككرامجالمخصصككة  الموازنككاتبمككا يلككي: قلككة  جمالهككاإيمكككن  التككي مناسككبةالرعايككة الصككحية ال
تكوفر  عكدم ،ذوي اإلعاقكة لاشكخا  حيةتككاليف الرعايكة الصك تاطكي الكوزاراتموازنكة  فكيتخصي  مبكالغ 
المعككوقين. وعلككى الككررم مككن  لاشككخا الرعايككة الصككحية  لتقككديموزارة الصككحة  فككي تخصصككةكككوادر طبيككة م

لشككك ون األشكككخا   األعلكككىتقكككديم دعكككم مكككالي مكككن قبكككل المجلكككس  ،م4112فقكككد شكككهد عكككام  المعوقكككاتهكككذت 
كمكا  اإلعاقكة،عن حكاالت  لمبكروذل  للكشف ا ،حمزة األمير( في مستشفى pkuء مختبرالمعاقين إلنشاء 

الكشكف  فكي كفكاءتهم لرفك ( القانونيكات القكابالتوالممرضكات و  األطباءالصحة بتدريب كوادرها ء وزارةقامت 
المعككوقين والخككدمات الطبيككة  األشككخا لشكك ون  األعلككىتشكككيل لجنككة مككن المجلككس  تككم. كمككا اإلعاقككاتعككن 

علككى زيككارة مراكككز التشككخي  التابعككة لككوزارة الصككحة والتنميككة  للعمككل ،الملكيككة ووزارة الصككحة ووزارة التنميككة
المعككاقين  األشككخا لشكك ون  األعلككىعمككل المجلككس  كمككااسككتنادًا لمعككايير التشككخي ،  مهككايوتقياالجتماعيككة 

 (74ء لككككشكراء خكدمات  خاللمن  وذل  ،دالتوحّ  طرابلدعم المعاقين الذين يعانون من اض دلية إيجادعلى 
 .عجلونو والزرقاء  لعاصمةمحافرة ا من اً طالب

 العالي والبحث العلمي  التعليمصعيد  على 
وككذل   ،الجامعات إلىالتنقل والوصول  ةصعوب في ذوي اإلعاقةالطلبة  معاناة ،م4112 مفي عا استمرت
 علككىالمالئمككة.  يئيككةبعككض قاعككات المحاضككرات، بسككبب عككدم تككوفير التسككهيالت الب إلككى االنضككمامصككعوبة 

لتخفيككف مككن معانككاة  الجهككودمككن  ببككذل عككدد   لمعككوقينا األشككخا لشكك ون  األعلككىالمجلككس  قيككامالككررم مككن 
للترجمككة للطلبككة الصككم الملحقككين  اإلشككارةلاككة  مترجمككة( مترجم/42خككدمات ء شككراء ءأ(: أهمهككاالطلبككة كككان 
اسكتفاد  فقكد ذوي اإلعاقةرعد بن زيد للطلبة الجامعيين من  األميرمنحة من سمو  صرف ءب(بالجامعات. 
الككدبلوم المتوسككط والبكككالوريوس والككدبلوم العككالي والماجسككتير  حلككةوطالبككة فككي مر  اً ( طالبكك614مككن المنحككة ء
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 (.م4114/4112الدراسككي للعككام ء للعككام( واألهليككةالجامعككات الرسككمية ءالحكوميككة  فككي الملحقككين والككدكتورات
ذوي ال انويكككة العامكككة للطلبكككة  قبكككول أسكككس اعكككدادبالمعكككوقين  األشكككخا لشككك ون  األعلكككىالمجلكككس  قيكككام ءن(

 ذوي اإلعاقككككةوطالبككككة مككككن  اً ( طالبكككك447التحككككق ء فقككككد، م4112/4114للعككككام الدراسككككي الجككككامعي  اإلعاقككككة
النكاجحين فككي امتحككان ال انويككة العامككة ضككمن قككوائم الطلبككة فككي القبككول الموحككد فككي الجامعككات الرسككمية حيككا 

ال انويكككة % فكككي امتحكككان شكككهادة 27-%21 بكككينوطالبكككة مكككنهم علكككى معكككدالت تتكككراوح  اً ( طالبككك21حصكككل ء
تككم التنسككيق مكك  الجامعككات  إذ ،%22.2-%21معككدالت تتككراوح بككين  ىوطالبككة علكك اً ( طالبكك64وء، العامككة

علككى الرسككوم  العككادي خصككماً  للبرنككامج كافككةفككي مراحككل التعلككيم العككالي  ذوي اإلعاقككةالرسككمية لمككنح الطلبككة 
وزارة التعليم العالي رقم % من قيمة الرسوم الجامعية المترتبة عليهم بموجب قرار 21الجامعية يصل لااية 

 .م2/7/4111( تاريخ 444ء

 اإلعالمصعيد  على  
 فكي اإلعالميين قبلمن  الكافي باالهتمام ،ذوي اإلعاقة األشخا والتحديات التي تواج   المشاكلتحر  لم

عكدد مكن الصكحف  لمخاطبكةالمعكوقين  األشكخا لشك ون  األعلكى المجلكسالكذي دفك   األمكر ،م4112عام 
 باألشكخا  الخاصكة مصكطلحاتال بعكض يكريوتا اإلعكالمفكي  اإلعاقكةالمساحة المخصصة لقضكايا  لزيادة

بحقككوق ومشككاكل  وللتعريككف ينسككجم مكك  حقككوق هككذت الفئككة. وبمككا ،الخبككر الصككحفي إعككدادفككي  ذوي اإلعاقككة
ذاو  ةتلفزيوني مقابلة (92ء بتنفيذ األعلىالمجلس  قامالمعوقين  األشخا  صدارو  ،عيةا   اً تقرير و  اً خبر  (62ء ا 

 .اً صحفي

 التوصيات
ي ككد علكى توصكيات   اإلنسكانالكوطني لحقكوق  فكان المرككز تهكاوحمايحقوق األشخا  ذوي اإلعاقكة لتعزيز 

 سرعة اتخاذ الخطوات التالية:  إلىالواردة في تقاريرت السابقة ويدعو 
 أعكدادالمسكح الشكامل لمعرفكة  اجراءوتعكداد السككان بك ذوي اإلعاقةقيام الجهات المعنية ذات العالقة ب 

 .للمعاقين وفقا لاعمار والم هالت ونو  اإلعاقة
  للتبليكغ عكن  ، وذلك ذوي اإلعاقةلش ون األشخا   األعلىالمجلس  الذي تبناتتعزيز ودعم البرنامج

 منذ الوالدة لاايات ربطهم ببرامج الكشف المبكر والتدخل المبكر.  ذوي اإلعاقة األطفال
  تعتمككد علككى تعزيككز المنحككى الحقككوقي ولككيس  ؛مجتمعيككة قائمككة علككى أسككاس التنككو  البشككرينشككر  قافككة

األشكككخا ، بحقككوق هكك الء  لرفكك  الككوعي فكككي المجتمكك  ذوي اإلعاقككةالرعككائي فككي قضككايا األشكككخا  
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فكي تقصكي الحقكائق ونشكرها علكى  يسكتند اسكتحداا إعكالم متخصك عبكر وتطوير العمل اإلعالمي 
 المنحى الحقوقي وليس الرعائي.

  لمختلكككف  زمكككةالتعكككديالت الال إجكككراءوذلككك  ضكككمن  ،ذوي اإلعاقكككةوضككك  منهكككان يتناسكككب مككك  قكككدرات
المككدارس لتعزيككز بككرامج الككدمج التعليمككي لفئككات اإلعاقككة المختلفككة ورفككد الم سسككات التعليميككة بكككوادر 

داراتو   ،تككوفير التسككهيالت البيئيككة المناسككبة باإلضككافة إلككى ،ذوي اإلعاقككةم هلككة للتعامككل مكك  الطلبككة  ا 
المدارس والجامعات بحيكا تككون  وتضمين ساعات خدمة المجتم  في الخطط والبرامج الدراسية في

 المدارس والجامعات. شرطا إجباريا للتخرن من
  ة بزيادة قاعات التدريب العملكي للطلبكة الملتحقكين األردنيحا القائمين على التعليم العالي للجامعات

 ية في مراكز التربية الخاصة ءكمًا ونوعًا(.اإلنسانفي مجال العلوم 
   ذوي اإلعاقةالمصادقة على البرتوكول االختياري الملحق باالتفاقية الدولية لحقوق األشخا. 
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 وخاصككةالدوليككة  الموا يككقكمككا كفلككت  ،1والتشككريعات الوطنيككة حقككوق كبككار السككن التعككديالت الدسككتورية لككتكف

بككالحقوق االقتصككادية واالجتماعيككة وال قافيككة والعهككد الككدولي الخككا  بككالحقوق المدنيككة  الخككا العهككد الككدولي 
ات تعليقككك إال أن لحقكككوق كبكككار السكككن. صكككريحة إشكككارةهكككذت الموا يكككق  ضكككمنلكككم تت نوا  الحكككق،  هكككذاوالسياسكككية 

 القتصككاديةجككاء فككي تعليككق لجنككة الحقككوق ا إذكافككة؛  اإلنسككانعلككى تمتكك  كبككار السككن بحقككوق  تكككدأاللجككان 
يتضمن العهد الدولي الخا  بالحقوق االقتصادية واالجتماعية وال قافية أية إشارة  الواالجتماعية وال قافية ة

ن كانككككت المككككادة  إلككككىصككككريحة  الضككككمان  يالتككككي تتنككككاول ةحككككق كككككل شككككخ  فكككك (2ءحقككككوق كبككككار السككككن، وا 
بحككككق الحصككككول علككككى ضككككمانات  تعتككككرف ضككككمناً إذ االجتمككككاعي، بمككككا فككككي ذلكككك  التضمينككككات االجتماعيككككةة، 

يصككبح مككن الواضككح أنكك  و العهككد تطبككق تطبيقككا كككامال علككى جميكك  أفككراد المجتمكك ،  أحكككامإن  إذ ،الشككيخوخة
 والتعبيككروقككد وجككد هككذا الككنهج  د.لكبككار السككن التمتكك  بالطائفككة الكاملككة للحقككوق المعتككرف بهككا فككي العهكك حككقي

احتككرام حقككوق كبككار السككن يتطلككب اتخككاذ  نألو . ةالدوليككة للشككيخوخة ينككافةفككي خطككة عمككل  يضككاالكامككل عنكك  أ
 .4المتاحةةبضقصى قدر من مواردها  ذل  تحققتدابير خاصة، فان العهد يطالب الدول األطراف 

  األردنفي  نالس ابار واقع  
، لإلنكاا ( سكنة74.4ءعنكد الكوالدة  األردنكيمعدل العمر المتوق  للكواطن  يبلغ 
، وتبلغ نسبة السككان بعمكر سنة (71.9ءللذكور أي بعدل عام يبلغ  (71.6ءو
مككن  كبككراأل النسككبة وان. 2عككدد السكككان إجمككاليمككن % 2.4 ضك رسككنة فكك (69ء

ربدو  عمان العاصمةكبار السن تتركز في  األقكل  النسكبةترككزت  فيما والزرقاء ا 
صنف  قدو  ،(12ء رقم الجدوليبين   كما 4من كبار السن في محافرة الطفيلة

                                                 
( علككى أن ةيحمككي القككانون األمومككة والطفولككة والشككيخوخة ويرعككى الككنشء وذوي اإلعاقككات، ويحمككيهم مككن اإلسككاءة واالسككتااللة. 6/9نصككت المككادة ء 1

، المسككن مككن الناحيككة العمريككة بشكككل صككريح وواضككح م4114بهككم لعككام وعلككى صككعيد دخككر عككرف نرككام تككرخي  دور رعايككة المسككنين واألنديككة الخاصككة 
 على ان  ةكل امرأة تجاوزت الخامسة والخمسين وكل رجل تجاوز الستين من العمر وكانا بحاجة إلى رعاية إيوائيةة.
الجتمككاعي، وقككانون التقاعككد المككدني، كمككا تطرقككت التشككريعات الوطنيككة األخككرك إلككى حقككوق المسككنين ونرمككت األمككور الماليككة الخاصككة كقككانون الضككمان ا

 وقانون التقاعد العسكري، وقانون وزارة الش ون االجتماعية.
(، الحقككوق االقتصككادية واالجتماعيككة 6(، التعليككق العككام رقككم ء1229اللجنككة المعنيككة بككالحقوق اإلقتصككادية واالجتماعيككة وال قافيككة ءالككدورة ال ال ككة عشككرة،  4

 وال قافية لكبار السن.
 . www.dos.gov.joوق  دائرة االحصاءات العامة أنرر الرابط: مم، المنشور على 4114الكتاب االحصائي لعام  2
 حصاءات العامة.معلومات دائرة اإل 4

 حقوق كبار السن

نسب توزع ابار  (11) جدول رقم
محافظات المملاة لعام  السن على

 م2112
 %42 عمان
 %17.6 إربد

 %14.1 الزرقاء
 %1.22 الطفيلة
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  اتجاهكككًا نحكككو الشكككيخوخة بجانكككب األسكككر ضكككمن الكككدول  األردنةم شكككر مراقبكككة شكككيخوخة السككككان العكككالمية 
يرتككب التقريككر الككدول حسككب مككدك جككودة الخككدمات المقدمككة للسكككان المسككنين  ، إذمجموعككة مككن الككدول الناميككة

 والبيئة المواتية. ليم،ركائز رئيسية لرفاهية كبار السن، وهي: الدخل والصحة والعمل والتع (4ء إلىويستند 
دولكة علكى مسكتوك  (21ءبكين  (22ءفكي المرتبكة  األردن Age watchصكنف م شكر  ،م4112وفكي عكام 

متها للمسكنين. وقكال الم شكر إن عوامكل األمكان االقتصكادي ءتكضمين الكدخل( للمسكنين مالء العالم بخصو 
علككى  األردن، كمككا حصككل األردنعامككًا، كانككت سككيئة فككي  (61ءوالصككحة والتوريككف والتعلككيم لمككن هككم فككوق 

فيمككا يتعلككق بتككضمين الككدخل للمسككنين، وم لهككا للرعايككة الصككحية، وكككان أسككوأ دولكككة  (21ءمككن  (61ءالمرتبككة 
 ( بخصكو 26/21( في تضمين التوريف والتعليم للمسكنين. بينمكا حكاز علكى مرتبكة جيكدة نسكبيًا ء21/21ء

 مة البيئة االجتماعية للمسنين.مالء

  دور رعاية المسنين 
الككذين  لاشككخا بشكككل عككام مككن قبككل افككراد عككائالتهم فيمككا تقككدم الرعايككة  األردنتقككدم الرعايككة للمسككنين فككي 

 يفتقرون للرعاية العائلية من قبل دور الرعاية والنوادي النهارية. 
مسكن، خمسكة منهكا تابعكة للقطكا   (291ءتسك  دور يقكيم فيهكا  ،م4112وقد بلغ عدد دور الرعاية في عكام 

ربكدو محافركات هكي: العاصكمة والبلقكاء والزرقكاء  ارب التطوعي، وأربعة تابعة للقطا  الخا  تتوز  على   ،ا 
(، ويتفككاوت عككدد المسككنين فككي كككل ررفككة مككن هككذت الككدور تبعككا للتكلفككة 12ء وكمككا هككو مبككين فككي الجككدول رقككم

 (44ء إلككىوصككل  ،خاصككة بهككا، وقككد الحككر فريككق المركككز وجككود اكترككار كبيككر فككي بعككض الاككرفالالماليككة 
 .الرعاية دور أحدفي  اً سرير 

ة أنديكة نهاريكة، تتكوز  علكى محافركات المملككة علكى النحكو خمسكفيما بلغ عدد األندية النهارية فكي المملككة 
 (.12ء المبين بالجدول رقم

ويالحككر قلككة عككدد دور الرعايككة والنككوادي النهاريككة المخصصككة 
الكذي دفك  وزارة التنميكة االجتماعيكة  األمكرلرعاية كبار السن، 

نشككاء أول دار للمسككنين إالتوجكك  نحككو  إلككى ،م4112فككي عككام 
ألكككف دينكككار فكككي  (41ءخصصكككت الكككوزارة مبلكككغ  ، إذتابعكككة لهكككا
الدراسككات والمخططككات الهندسككية للككدار التككي  جككراءموازنتهككا إل

قامكت وزارة  أخكركسيتم إنشكا ها فكي مدينكة الزرقكاء. مكن جهكة 

( يبين توزع دور رعاية المسنين على 19جدول رقم )
 م2112المملاة لعام محافظات 

 النوادي النهارية دور الرعاية المحافظة
 2 6 عمان
 - 1 البلقاء
 -- 1 الزرقاء
 1 -- الارك
 1 -- مادبا
 -- 1 إربد
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هم أوراقالمسنين في دور الرعاية على  احتفارمسح للتضكد من  اجراءب ،م4112التنمية االجتماعية في عام 
سكت مسنا ومسكنة لي (11ءم وعناوين أقاربهم. وتبين من خالل المسح أن هنا  أسماءهال بوتية التي تحمل 

هم الحقيقيككة، ممككا دفكك  بككالوزارة لنشككر صككورهم فككي الصككحف اليوميككة لتعككرف  بوتيككة تبككين أسككماء أوراقلككديهم 
للتعكرف فيما مكا يكزال ا ،ذويهم عليهم، وكانت النتيجة أن تم التعرف على خمسة أشخا  منهم لبحكا جكار  

خككرين مككن قبككل ذويهككم. ويعكككس وجككود هككذا العككدد مككن المسككنين فككي دور الرعايككة دون سككتة أشككخا  د علككى
و ائق  بوتية، وجود نق  في اإلشكراف والرقابكة علكى دور المسكنين وعكدم وجكود معكايير محكددة وأسكس يكتم 

 وعدم تبليغ الوزارة عن أي مسن مجهول الهوية. ،استقبالهم من خاللها

 دور الرعاية  واقع 
للوقكوف علكى  ،م4112دور إيواء كبار السن في عكام  إلى ( زيارات9ء اإلنسانفذ المركز الوطني لحقوق ن

المشككاكل  اسككتمرارواقكك  الخككدمات المقدمككة مككن قبككل هككذت الككدور للمسككنين، وقككد أرهككرت نتككائج هككذت الزيككارات 
بمكا  والمتم لكةفكي تقكاريرت السكابقة  إليهكاوالتحديات التي تعاني منها هكذت الكدور والتكي سكبق للمرككز أن أشكار 

 نجكزالءعدم مناسبة معرم أبنية هذت الدور لحاجات المسنين من حيا مساحة الارف المخصصة لل ءأ( يلي:
وعكددهم، وعكدم تناسككب عكدد المرافككق الصكحية مكك  عكدد الاككرف والطاقكة االسككتيعابية لهكا، ناهيكك  عكن ضككيق 

الصيانة والتجديد، إذ بدا واضحا للفريكق  إلىهذت األبنية  الصاالت المخصصة لقضاء أوقات الفرا  وحاجة
شككروط السككالمة العامككة؛ إذ الحككر فريكككق  إلككىافتقككار هكككذت الككدور  ءب( افتقككار هككذت الككدور للصككيانة الدوريككة.

الزيككارة وجككود أدوات تنريككف م ككل مككادة الكلككور فككي جالونككات كبيككرة فككي مخككازن بعككض الككدور ريككر محكمككة 
افتقكار ركرف  ءن( الذي قد يضر بصحة المسكنين والعكاملين فكي هكذت الكدار. األمرورائحتها نفاذة،  رالقاإل
عكككدم سكككالمة التمديكككدات  إلكككى إضكككافةالنرافكككة وانبعكككاا روائكككح كريهكككة منهكككا،  إلكككىفكككي معركككم الكككدور  نجكككزالءال

الذي نكتج  األمرن بعض المصارف الصحية ال تحتوي على أرطية، الزيارة أ الحر فريق إذالصحية فيها، 
يكككتم وضككك   إذن البيئكككة المحيطكككة بالمسكككنين ريكككر صكككحية، كمكككا أ عنككك  انتشكككار الحشكككرات والكككروائح الكريهكككة،
ناهيك   ا.طاولة الطعام، التي يتنكاول المسكن طعامك  وشكراب  عليهك األدوات الخاصة باستعمال المسنين على

ور ال تقوم بتايير البياضات بشكل عن احتواء سالل القمامة على مخلفات رير صحية. كما أن بعض الد
 .دوري، وال تعمككل علككى متابعككة النرافككة الشخصككية للمسككنين ريككر القككادرين علككى خدمككة أنفسككهم بشكككل دوري

الفتقارهكككا للمختصكككين النفسكككيين  ضكككافةباإلافتقكككار معركككم دور المسكككنين للرعايكككة الصكككحية المتخصصكككة  ءد(
الطعكام بمكا  عكدادإل زمكةألخصائي تاذية يض  المعايير الاافتقار معرم دور المسنين .ءه(واالجتماعيين. 
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رلبهم يعانون من السكري وضكاط الكدم عكالوة علكى أمكراض أ أنو خاصة  ،يتالءم والحالة الصحية للمسنين
تتطلب أطعمة خاصة، كما الحر الفريق عدم منح المسنين الحرية الكافية الختيار الوجبات الاذائية  أخرك

بل أن بعض المسنين اشتكى من عدم كفاية وجبة الاداء المقدمة لهكم، فيمكا اشكتكى دخكرون  ا.التي يريدونه
علككى ةالساندويشككاتة  تقتصككر رالبككاً  إذ ؛بالبرنككامج الككذي تضككع  للوجبككات الاذائيككة داراتاإل إلتككزاممككن عككدم 

 أحككامكما رصد الفريق وجود أطعمة منتهية الصكالحية فكي بعكض الكدور، وعكدم  ،لوجبتي اإلفطار والعشاء
 صكككحية لتفريكككز األطعمكككة. طرائكككقتبكككا  اوعكككدم  ا.بعكككض المكككواد الاذائيكككة، ووجكككود مكككادة العفكككن عليهككك إركككالق

 قل مما هو مفتكرضهذت الدور، فالعديد منهم في سن أ عدم وجود ضوابط لقبول المستفيدين من خدمة.ءو(
ويصككنفون علككى أنهككم حككاالت إنسككانية م ككل المعككوقين والفقككراء، كمككا يككتم اسككتقبال المسككنين باككض النرككر عككن 
حككالتهم الصككحية أو النفسككية أو العقليككة، ولككوحر أن جميكك  الككدور تضككم مسككنين يعككانون مككن أمككراض نفسككية 

عاقكككات عقليكككة،   أنفسكككهم.ن بعضكككهم يعكككانون مكككن أمكككراض عضكككوية وريكككر قكككادرين علكككى خدمكككة وأواكتئكككاب وا 
يكتم  ضعف اإلنارة الصناعية في العديد من الكدور، عكالوة علكى أن بعضكها ال يعمكل ومعطكل وبعضكها.ءز(

الذي يعرض المسكنين لمخكاطر متعكددة خاصكة خكالل الفتكرة المسكائية وعنكد  األمرلتخفيض النفقات.  تإطفا  
في فصل الشتاء، ويرهر ذلك  جليكا  نجزالءاستخدامهم للمرافق الصحية. ءح( عدم توافر الرروف المناسبة لل

وتشككايلها فككي أوقككات محككددة فقككط، وعككدم تككوافر بككدائل للتدفئككة المركزيككة  ؛عككدم كفايككة التدفئككة .1مككن خككالل: 
قكدر مناسكب مكن التدفئكة.  إلىبشكل كاف مما ي  ر سلبا على صحة المسنين، الذين يحتاجون بحكم سنهم 

الككذي يسككاعد علككى انخفككاض درجككات  األمككرر المسككنين، عككدم تككوافر السككجاد أو الموكيككت فككي جميكك  دو  .4
عكدم كفايكة األرطيكة فكي  .2أخطكار مضكاعفة.  إلكىالحرارة، ويعرض المسنين في حال انزالقهم أو وقوعهم 

ذلكك  بككضن  دارةإلا، وقككد بككررت ةاألسككر لككوحر وجككود رطككاء واحككد أو رطككاءين خفيفككين علككى  إذبعككض الككدور 
 إحدكخالل  فريق المركز الحر إال أنو في ررفة خاصة. يتم وضعها في الصباح في المخزن أ األرطية

ءط( ارتفكا  التكلفكة الماليكة  و.حد المسنين نائما باطاء واحد فقط على الررم من بكرودة الجكالزيارات وجود أ
دينكككار شكككهريا، علمكككًا بكككضن هكككذت الكلفكككة ال تتناسكككب والخدمكككة  (611ء إلكككى لكككبعض الكككدور فكككي الارفكككة الخاصكككة

أ ككاا قككديم والككبعض  أن الاككرف الخاصككة فككي بعككض الككدور تحتككوي علككى مككا عرفنككا إذاخاصككة  ؛المقدمككة لهككا
خر ال يحتوي على خزائن لل ياب كما أن المرافق الصحية فيها قديمة وال تضكم أيكة إضكافات تميزهكا عكن اآل

 إذالمسككنين واحتياجككاتهم،  وضككا عككدم مناسككبة أ ككاا دور الرعايككة أل .(يءال ال يككة.  بككاقي الاككرف ال نائيككة او
رقيككق  بشكككل عككام قديمككة وبعضككها مصككنو  مككن الحديككد والفككرش الخككا  بهككا ةاألسككر الحككر فريككق المركككز أن 

الضكرورية لمنك  وقكو  المسكن خاصكة أن  والحمايكة ككالحواجز الجانبيكة األمكنتفتقكر لوسكائل  أنهاوقديم، كما 
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و مقعد ومنهم من يعاني من أمكراض عصكبية. مختلفة وبعضهم كفيف أ رلب المسنين يعانون من أمراضأ
و لموجككودون فككي الارفككة نرككرًا لصككارها أحاجككة كافككة المسككنين ا كمككا لككوحر أن بعككض خككزائن ال يككاب ال تلبككي

. آلخكرينمن اختالط مالبكس المسكنين وارتكدائهم مالبكس كما أن بعض المسنين وذويهم شكوا  ا.عدم كفايته
 نجككزالءء ( عككدم تضهيككل وتككدريب الكككادر الككوريفي الككذي يتعامككل مكك  المسككنين فككي رالبيككة الككدور للتعمككل مكك  ال

 إجكراء في أ نكاءأبدك بعض المسنين و  إذالتعامل م  كبار السن؛  أصولفق و واعلى اسس علمية ونفسية تت
الككدار والمككورفين معهككم. وفككي الوقككت ذاتكك  الحككر  إدارةالمقككابالت عككدم االرتيككاح والضككيق مككن طريقككة تعامككل 

المركز وجود خوف لدك المسنين من اإلفصاح عن طريقة التعامكل معهكم واالكتفكاء باعطكاء تلميحكات م كل 
تعامكل المسكن ذاتك  بعنكف.  إذاساءة ل ة وان  ال يتم التعامكل بعنكف مك  المسكن إال اإل ةمن يقوم باإلساءة تتم

حكككد المسكككنين اشكككتكى لفريكككق المرككككز بكككضن احكككد المشكككرفين ءمصكككري أن وأوةالمعاملكككة هنكككا ترهيكككب وترريكككبة. 
قام بضرب  إلجبارت علكى االسكتحمام. وقكد أككد مسكن دخكر يقكيم فكي الارفكة ذاتهكا هكذت الروايكة. كمكا  الجنسية(

فكي قيام أحد العاملين بنهر أحد المسنين الذي حاول الوقوف والتوج  نحو بكاب الصكالة  رصد فريق المركز
أن العاملين رير م هلين للتعامل م  كبار السكن. كمكا  على زيارة فريق المركز مما يدل بشكل واضح أ ناء

مكن  ة التكي ال تنسكجم مك  خصوصكية كبكار السكن م كل تنقكل المسكنيناإلداريكرصد الفريكق بعكض التصكرفات 
سواء على األقدام أو من خالل الكراسكي المتحرككة بكدون وجكود مشكرفين، وفقكدان  ؛خر بصعوبةد إلىمكان 
 المسنين في بعض الدور.  أموال

 التوصيات
   إنشككاء قاعككدة بيانككات وطنيككة للمسككنين، تبككين كافككة المعلومككات الخاصككة بالمسككنين والعمككل علككى وضكك

على مخرجات هذت القاعدة وبما يتفق م  الرككائز العالميكة لرفاهيكة كبكار  بناءً ستراتيجية خاصة بهم ا
 السن.

  مراجعة التشريعات التي تمكن من تعزيز وحماية حقوق كبار السن وتسكاعد علكى تنفيكذ اإلسكتراتيجية
 الوطنية.

  تبني سياسات شاملة تضمن الرفات االقتصادي والصحي للمسنين بما في ذل  توفير فر  عمل لهم
 ناسب م  خبراتهم وقدراتهم.تت
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  تبنكككي بكككرامج شكككاملة علكككى المسكككتوك الرسكككمي أو االجتمكككاعي لكككدمج المسكككنين فكككي الحيكككاة االجتماعيكككة
والتواصككل مكك   وال قافيككة وتعزيككز  قافككة العمككل التطككوعي لخدمككة كبككار السككن أو االسككتفادة مككن خبككراتهم.

 م ل هذت البرامج النبيلة.الب لالنخراط في دات ش ون الطلبة في الجامعات لتشجي  الطاعم
 والتوعيكة بكذل  مكن خكالل التواصكل مك  وزارة االوقكاف  ،م كل هكذت الكدور إلكى توجي  الصكدقات والزككاة

 وخطباء المساجد. 
  بحككككق المخككككالفين ومتابعككككة تصككككويب  زمككككةالال اتجككككراءاإلتعزيككككز الرقابككككة علككككى دور المسككككنين واتخككككاذ

 الخاصة بالمسنين. وضا األ
  وتاهيل العاملين كافة، في دور المسنين بما يضمن توفير معاملة الئقة لهمتوفير برامج تدريب. 
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 م3102عام خالل التي استقبلها المركز  الشكاوى
 

 م2112إجمالي عدد الشااوى الواردة للمراز الوطني لحقوق اإلنسان وفقًا للحقوق المدعى انتهااها لعام 
 

دد اع الحق موضوع الشااوى
 الشااوى

ها إغالقتم 
بنتيجة 
 مرضية

ها إغالقتم 
دون نتيجة 

 مرضية

خارج 
اختصاا 
 المراز

قيد 
 المتابعة

عادم 
تعاون 
 المشتاي

عدم ثبوت 
 وجود انتهاك

 2 2 12 -- -- 1 19 االعتراف بالشخصية القانونية )الجنسية(
 1 -- 24 -- 1 5 21 الثبوتية  وراقالحصول على األ 
 6 1 15 1 1 5 29 والتنقل اإلقامةالحق في حرية 

 1 1 7 1 -- 1 11 الحق في الحياة
 -- 1 5 -- -- 1 7 الحق في اللجوء

 5 -- 11 -- -- 4 27 الحق في الحرية الشخصية
 9 5 51 1 1 5 71 الحق في السالمة الجسدية واألمان الشخصي

 1 -- 1 -- -- -- 2 الحق في معاملة انسانية
 7 4 42 2 2 15 72 الحق في العمل

 -- -- 1 -- -- -- 1 الحق بتقلد الوظائف العامة 

 1 -- 2 1 -- 2 7 الحق في التأمينات االجتماعية
 1 -- 26 2 1 5 25 والتأهيل  اإلصالحمرااز  ُنزالءحقوق 

 2 1 11 -- -- 4 11 الحق في الصحة
 2 1 7 1 -- 2 14 الحق في التعليم

 2 -- 5 -- -- -- 7 زيالحق في المساواة وعدم التمي
 9 2 24 6 -- 15 56 الحق في محاامة عادلة واقامة العدل 

 1 -- 2 1 -- 1 5 حقوق الطفل
 -- 1 9 2 -- 1 12 سرية حقوق اُ 

 1 -- 1 -- -- 1 2  ذوي اإلعاقةحقوق االشخاا 
 1 -- 5 -- -- -- 6 الحق في مستوى معيشي مالئم

 -- -- 2 1 -- -- 4 الحق في السان

 -- -- 2 -- -- -- 2 الحق في حرية الرأي والتعبير

 -- -- 1 -- -- -- 1 الحقوق الثقافية

 -- -- 2 1 -- -- 4 الحق في الملاية

 -- -- 2 -- -- -- 2 سليمةالحق في بيئة 

 -- -- 6 -- -- -- 6  األحزابالحق في االنضمام للنقابات و 

 2 -- -- 1 -- -- 2 الحق في االنتخاب والترشح 
 -- -- -- -- -- 1 1 الحق في المعتقد الديني 

 2 -- 2 2 -- 2 11 الحق بالتعويض 
 57 21 291 22 6 72 461 المجموع الالي
 %12.1 %4.2 %61.9 %4.9 %1.2 %15.4 %111 %النسبة المئوية 
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 ،م4114( شكككوك لعككام 442ء بِككك مقارنككةً ( شكككوك 462بلككغ عككدد الشكككاوك التككي تلقاهككا المركككز لهككذا العككام ء
كة ككبلكغ عكدد الشككاوك المتعلق ( شككوك بينمكا212كدد الشككاوك المتعلقكة بكالحقوق المدنيكة والسياسكية ءككوكان ع

فيمكا بلكغ عكدد الشككاوك المتعلقكة بحقكوق الفئكات  ( شككوك،191واالجتماعية وال قافيكة ءبالحقوق االقتصادية 
% بنجاح، 19.4( شكوك أي ما نسبت  74ء إرالقوقد تم  ط،( شكاوك فق2ء وحاجة للحماية ضعفاً  ك راأل

( شكككوك 42ء إرككالقنتيجككة مرضككية، كمكا تككم  إلكى% دون التوصككل 1.2( شككاوك بنسككبة 6ء إرككالقكمكا تككم 
( 97ء إرككالقعككدد الشكككاوك. كمككا تككم  إجمككالي% مككن 4.2 لوقوعهككا خككارن اختصككا  المركككز أي مككا نسككبت 

تزال  مادد الشكاوك التي ك%، بينما بلغ ع14.1وبنسبة  اإلنسانشكوك لعدم  بوت وجود أي انتها  لحقوق 
بنتيجككة  رككالقانخفككاض حككاالت اإل أسككباب تعككود%، هككذا و 61.2( شكككوك أي مككا نسككبت  421قيككد المتابعككة ء
تعككاون او اسككتجابة بعككض الجهككات المشككتكى عليهككا بصككورة ايجابيككة لتوصككيات وطلبككات  إلككىريككر مرضككي  

جملكة  إلكىالمركز، وبذات الوقت ي كد المركز على ان زيادة عدد الشكاوك التي ما تكزال قيكد المتابعكة يعكود 
عككدم وجككود نكك  فككي قككانون المركككز يلككزم الجهككات بككالرد علككى طلبككات المركككز فككي مككدة  أهمهككا سككبابمككن األ

معينة وتضخر الردود وعدم تعاون بعض الجهات م  المركز وكذل  عدم تعاون بعض المشكتكين فكي بعكض 
 ز.نق  الكوادر المختصة بمتابعة هذت الشكاوك في المرك إلى ضافةباإلالشكاوك، 
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( طلبكككًا لعكككام 112ء بِكككك مقارنكككةً  اً ( طلبككك29ء طلبكككات المسكككاعدة التكككي تلقاهكككا المرككككز لهكككذا العكككام إجمكككاليبلكككغ 
( طلبكككًا بينمكككا ككككان عكككدد 42وككككان عكككدد طلبكككات المسكككاعدة المتعلقكككة بكككالحقوق المدنيكككة والسياسكككية ء ،م4114

، فيمككا بلكك  عككدد طلبككات المسككاعدة اً ( طلبكك41الطلبككات المتعلقككة بككالحقوق االقتصككادية واالجتماعيككة وال قافيككة ء
% بنجككاح 12نسككبت  ( طلبككًا أي مككا 17ء إرككالق( طلبككات. وقككد تككم 9المتعلقككة بحقككوق الفئككات المستضككعفة ء

%. كمكا بلكغ عكدد 4.4( طلبكات أي مكا نسكبت  4بينما بلغ عدد الطلبات التكي ارلقكت بكدون نتيجكة مرضكية ء
( طلبكات تقك  خكارن 7% واسكتقبل المرككز ء61( طلبًا أي ما نسكبت  92الطلبات التي ما تزال قيد المتابعة ء

ها بسبب عدم  بوت وجود انتها  إرالقم ( طلبات ت2%، فيما استقبل المركز ء7.2اختصاص  وبما نسبت  

 م3102عام خالل التي استقبلها المركز  المساعدةطلبات 
 

 م2112 لعام الواردة للمراز الوطني لحقوق اإلنسان وفقًا للحقوق المدعى انتهااها طلبات المساعدةإجمالي عدد 
 

عدد  الحق موضوع الطلب 
 الطلبات 

ها إغالقتم 
 بنتيجة مرضية

ها دون إغالقتم 
 نتيجة مرضية

خارج اختصاا 
 المراز

قيد 
 المتابعة

عدم ثبوت 
 وجود انتهاك

 5 4 -- -- 1 11 الحق في حرية اإلقامة والتنقل
 -- 2 -- -- 2 4 الحق في الحصول على األوراق الثبوتيه

 -- 2 -- -- 1 2 الحق في اللجوء
 -- -- -- -- 1 1 الحق في المساواه وعدم التمييز
 -- 2 -- -- 2 4 الحق في الحرية الشخصية

 -- 2 -- 1 1 5 الشخصي السالمة الجسدية و األمانالحق في 
 2 4 1 1 1 9 الحق في الصحة
 -- 1 2 1 2 14 الحق في العمل
 -- -- 1 -- -- 1 الحق في الملاية
 -- 2 -- -- -- 2 الحق في السان

 -- 2 -- -- 1 4 الحق في مستوى معيشي مالئم
 -- 1 1 -- -- 2 الحق في التأمينات االجتماعية

 -- 1 -- -- -- 1 حقوق المرأة
 1 2 -- -- -- 2 حقوق الطفل
 -- 1 -- -- -- 1 حقوق المعاقين
 -- 2 -- -- 2 4 الحق في التعليم

 -- 1 -- 1 2 12 ُنزالء مرااز اإلصالح والتأهيلحقوق 
 -- 1 -- -- -- 1 الحق في التعويض
 -- 2 -- -- 1 4 حقوق اسريه

 1 1 1 -- -- 11 الحق في محاامة عادلة
 9 51 7 4 17 95 المجموع الالي
 %9.5 %61 %7.2 %4.2 %11 %111 النسب المئوية
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عكدم اسككتجابة  إلكىعكدد مكن الحككاالت بنتيجكة ريكر مرضككي   إرككالق أسكباب%، هككذا وترجك  2.9وبمكا نسكبت  
زيككادة عككدد الشكككاوك  الجهككة المطلككوب منهككا المسككاعدة بصككورة ايجابيككة لتوصككيات وطلبككات المركككز، ويالحككر

كمككا هككو  ،م4114بعككام  مقارنككةً  ،م4112 خككالل عككام المركككز إلككىوانخفككاض طلبككات المسككاعدة التككي وردت 
  مبين في الشكل التالي لتعدد الجهات التي تستقبل طلبات المساعدة وتنوعها:

 

 

ى من بين الوسائل األولوبالحضور الشخصي للمركز المرتبة  ةشفاههموقد احتلت وسيلة استقبال الشكاوك 
 إلككىعبككر الحضكور الشخصككي  ةشككفاههمالشككاوك وردت  إجمككالي% مككن 77.1حيككا أن مككا نسكبت   األخكرك

وجكاء وفكي المرتبكة ال انيكة مكن وسكيلة اسكتقبال الشككاوك عبكر  ،زالمركز وشكرح الشككاوك أمكام مكورفي المركك
بنسكبة  الشككاوك، وفكي المرتبكة ال ال كة عبكر البريكد االلكترونكي إجمكالي% مكن 2الفاكس حيكا بلكغ مكا نسكبت  

% من طريقة اسكتقبال الشككاوك 2% وحل في المرتبة الرابعة الرصد الصحفي والمهام الرصدية بنسبة 9.2
% من الشكاوك من خالل البريد العادي، وبلاكت نسكبة الشككاوك التكي تكم 1.2كما استقبل المركز ما نسبت  

 األمكر ،% لككل منهمكا4.1 استقبالها من خالل ضكباط االرتبكاط فكي المحافركات ومكن خكالل الخكط السكاخن
ضرورة التركيز على تفعيل دور ضباط االرتباط من خالل التعريف بهم وبدورهم في مجال  إلىالذي يشير 

لتفعيككل هككذت  ؛م4114ووضكك  خطككة لعككام  ،عككالمتابعتهككا باسككتخدام مختلككف وسككائل اإلاسككتقبال الشكككاوك وم
  ز.الوسائل بما يضمن تسهيل الوصول للخدمات التي يقدمها المرك
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 األخكركى مكن بكين الوسكائل األولكوشخصكيًا المرتبكة  ةشكفاههمطلبكات المسكاعدة احتلت وسيلة اسكتقبال فيما 
وجكاء  ز.المركك إلىعبر الحضور الشخصي  ةشفاههمالطلبات تمت  إجمالي% من 24حيا أن ما نسبت  

% وجكاء فككي 7.2فكي المرتبكة ال انيككة طريقكة تقكديم طلبككات المسكاعدة مكن خككالل الفكاكس حيكا بلاككت النسكبة 
% 4.4% وفككي المرتبككة الرابعككة البريككد العككادي بنسككبة 9.2المرتبككة ال ال ككة الخككط السككاخن حيككا بلاككت النسككبة 

  إجمككالي% لكككل واحككدت منهككا مككن 1.6بلككغ مككا نسككبت   فقككدالبريككد االلكترونككي والرصككد  وفككي المرتبككة الخامسككة
 الطلبات. 
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 المحافظة عدد الشكاوى وطلبات المساعدة المقدمة للمركز حسب

 

 اسككتمرارفيتضككح مككن الرسككم البيككاني التككالي  ،أمككا بالنسككبة لتوزيكك  الشكككاوك علككى محافرككات المملكككة المختلفككة
 إلكىويعكود السكبب فكي ذلك   ،% مكن المشكتكين94.4صدارة العاصمة بعكدد الشككاوك الكواردة للمرككز بنسكبة 

عككدم وجككود فككرو  للمركككز فككي بككاقي محافرككات المملكككة، وارتفككا  عككدد سكككان المحافرككة. وقككرب المركككز مككن 
حيككا بلككغ عككدد  فككي المرتبككة ال انيككة الزرقككاءمحافرككة  تجككاءو  ،المككواطنين القككاطنين فككي محافرككة العاصككمة

حيككا بلككغ عككدد  إربككد ،% وفككي المرتبككة ال ال ككة محافرككة14.6مككا نسككبت  المقدمككة مككن المقيمككين فيهككا الشكككاوك 
 .%4.9حيا بلغ عدد الشكاوك ما نسبت   مضدبا% وفي المرتبة الرابعة محافرة 6.4الشكاوك ما نسبت  

 

 
 

%، وفي المرتبة 91.9ى بنسبة األولاما بالنسبة لطلبات المساعدات فقد جاءت محافرة العاصمة بالمرتبة 
بعككة اوفككي المرتبككة الر  ،%2.9بنسككبة  إربككداحتلتهككا المرتبككة ال ال ككة و %، 11.9بنسككبة  الزرقككاءال انيككة محافرككة 

 %. 9.2بنسبة بلات رتي مادبا وعجلون محافمن  كالً جاءت 
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نسكبة الشككاوك حسكب الجهكة الحكوميكة التكي قكدمت التكالي فيبكين الشككل  ،أما بالنسبة للجهة المشتكى عليها
مكككن عكككدد الشككككاوك الكككواردة  كبكككريكككة بالنسكككبة األاألمناحتفكككار الجهكككات  اسكككتمرارويالحكككر  ،الشككككاوك ضكككدها

 األمكنبلاكت نسكبة الشككاوك المقدمكة ضكد مديريكة  إذ%، 41 بلات نسبتها مكن مجمكو  الشككاوك ، إذللمركز
 إلىمما يشير ، %2.6%، ويليها وزارة الداخلية 11.4 %، يليها دائرة المخابرات العامة42.4وحدها العام 
ويكة األولالمرككز بمنحهكا  اسكتمراروت ككد علكى ضكرورة  ،المضمولكة لوقكف االنتهاككات اتجكراءاإللم تتخكذ  أنها

ويالحككر كككذل  ارتفككا  نسكككبة  فككي المملككككة. اإلنسككانوالتركيككز عليهككا لخفككض عككدد الشككككاوك وتعزيككز حقككوق 
الشكاوك الواردة على بعض الجهات كالمجلس القضائي والقيادة العامة للقوات المسكلحة والقضكاء العسككري 

نسكبة الشككاوك المتعلقكة انخفكاض ب كمكا يالحكر ،م4114ومحكمة امن الدول  ووزارة الخارجي  عن  في عكام 
 .م4111 لعام% 41و ،م4114% لعام 49 بِك مقارنةً % 4.4بالعمل ومكاتب االستقدام حيا بلات 
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والتنميككككة الككككوزارات كككككوزارات التربيككككة والتعلككككيم بعككككض كمككككا يالحككككر انخفككككاض نسككككبة الشكككككاوك المقدمككككة بحككككق 
  .م4114االجتماعية مقارن  بعام 

 طلبكككاتمكككن  كبكككرن النسكككبة األأالتكككالي فيبكككين الشككككل تقكككديم المسكككاعدة،  منهكككا مكككا بالنسكككبة للجهكككة المطلكككوبا
كما احتلت طلبات المساعدة الخاصة ، %42.4بلات ما نسبت   إذية األمنكانت موجه  للجهات المساعدة 

وزارة  % لكل منها فيما ارتفعت نسبة طلبات المسكاعدة الكواردة علكى9.2بوزارة الداخلية والخارجية ما نسبت  
كمككا انخفضككت طلبككات  ،م4114بطلككب واحككد لعككام  مقارنككةً ( طلبككات لهككذا العككام 6ء إلككىالتنميككة االجتماعيككة 
 .م4114( طلبات لعام 6ء بِك مقارنةً ( طلبات 9ء إلىرئاسة الوزراء  إلىالمساعدة الموجهة 

 

 
   

ة مكا األردنيكبلغ عكدد المشكتكين مكن حملكة الجنسكية  إذجنسية، حسب الالمشتكين  أعداديرهر الشكل التالي 
 وبالمرتبككة ال ال ككة الجنسككية السككورية ،%2.6الجنسككية الفلبينيكك  المرتبككة ال انيككة بنسككبة فيمككا  ،%64.2 نسككبت 

 .%9.2بنسبة  % تليها الجنسية الفلسطينية6.4ها حيا بلات نسبت
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ة قكد األردنيكأن الجنسكية  السكابقأما بخصو  جنسية طكالبي المسكاعدات فيرهكر مكن خكالل الرسكم البيكاني 
وجككككاءت الجنسككككية  ،المسككككاعدةطككككالبي  أعككككدادمككككن مجمككككو   %67.2حيككككا بلاككككت  كبككككرشكككككلت النسككككبة األ

والجنسكية % 7.4 السكورية بنسكبة ةوفكي المرتبكة ال ال كة الجنسكي ،%2.4الفلسطينية في المرتبة ال انية بنسبة 
  .%9.4المصرية بنسبة 

 تقسيم الشااوى وطلبات المساعدة حسب الجنس

بلاككت نسككبتها فككي  إذ ،ويرهككر الشكككل التككالي ارتفككا  نسككبة الشكككاوك وطلبككات المسككاعدة المقدمككة مككن الككذكور
نكاا بلات نسبة الشكاوك المقدمة مكن اإلفيما  ،% في طلبات المساعدة62.4وكذل  نسبة  %62 الشكاوك

  .%21.6وطلبات المساعدة  24%
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وبمتابعككة هككذت الشكككاوك 
وطلبات المساعدة لدك 
الجهكككككككككككككات المشكككككككككككككتكى 
عليهكككككككا والجهكككككككات ذات 
العالقككككككككة فقككككككككد جككككككككاءت 

علكككككككككى كتكككككككككب  الكككككككككردود
ومخاطبككككككككككات المركككككككككككز 

  :يحسب اآلت
 :مجمكككككككككككككو  الشككككككككككككككاوك

 .شكوك (462ء
الشكككاوك التككي تككم فيهككا 

علكككككككككككى الكتكككككككككككب  الكككككككككككردّ 
الجهككككات  الككككىالصككككادرة 

بلاكككككككككككت  ذات العالقكككككككككككة
 .(412ء

الشكككككاوك التككككي لككككم يككككتم 
 بلاكككت فيهكككا خطيكككا الكككردّ 

 (.461ء
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الجهة
 

 

 المخاطبات
 

 رّد أولي
 

 رّد نهائي
 

 لم يتلقى المراز رّد 

 6 5 -- 11 وزارة التنمية االجتماعية
 27 29 9 75 مديرية األمن العام
 21 7 12 41 وزارة الداخلية
 1 5 -- 6 وزارة الصحة

 7 7 1 15 وزارة التربية والتعليم
 2 1 -- 4 الجامعات

 -- -- 2 2 رئاسة الوزراء
 1 1 -- 2 المجلس القضائي

 1 -- -- 1 وزارة البيئة
 2 2 -- 4 وزارة العدل
 4 -- -- 4 وزارة المالية
 1 1 -- 2 وزارة المياه

 1 1 -- 2 وزارة الخارجية
 2 1 -- 2 وزارة العمل

 2 2 -- 5 دائرة األحوال المدنية والجوازات
 1 -- -- 1 ديوان المظالم
 1 -- -- 2 الدفاع المدني

 2 2  4 القيادة العامة للقوات المسلحة
 1 -- -- 1 نائب عام عمان
 1 -- -- 1 شراة الفوسفات

 1 -- -- 1 الضمان االجتماعي
 1 -- -- 1 واالة الغوث

 1 -- -- 1 القضاء العساري
 2 -- -- 2 ديوان الخدمة المدنية

 2 -- -- 2 المفوضية السامية لشؤون الالجئين
 1 -- -- 1 إدارة شؤون المخيمات
 2 -- -- 2 امانة عمان الابرى
 1 -- -- 1 هيئة ماافحة الفساد

 1 1 -- 2 الهيئة المستقلة لالنتخابات
 1 -- -- 1 الية تدريب وادي السير
 1 -- -- 1 هيئة االراان المشتراة

 1 -- -- 1 الابرىمحامة الجنايات 
 1 -- -- 1 دائرة االراضي والمساحة
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مكككن خكككالل االطكككال  علكككى ردود الجهكككات المعنيكككة علكككى المخاطبكككات التكككي وجههكككا المرككككز لهكككا بخصكككو  
 لنا ما يلي: الشكاوك الواردة للمركز يتبين

ولكم يسكبق للمرككز ان  ،المخابرات العامة على مخاطبات المركز ردود شكفوية الردود الواردة من دائرة .1
 .من المخابرات اً خطي اً تلقى رد

تتضككمن مراجعككة  مقتضككبة وليككةبككات المركككز فككي االرلككب تكككون ردود أردود وزارة الداخليككة علككى مخاط .4
 ا.المتضرر لدائرة المتابعة والتفتيش في القضايا المتعلقة به

علككى الككررم مككن ورود المككادة ال امنككة مككن قككانون  ،مككن  ال ككين يومككاً  أك ككرتككضخر ردود الجهككات المعنيككة  .2
ت التككي ت كككد علككى ضككرورة إجابككة طلبككا، م4116( لسككنة 91رقككم ء اإلنسككانالمركككز الككوطني لحقككوق 

 44( تكاريخ 1/11/12/9241كذل  تعميم دولة رئيس الكوزراء رقكم ءالمركز دون إبطاء أو تضخير، و 
الذي يتضمن ضرورة قيام الجهات الرسمية باجابة المركز على طلبات  خكالل  ال كين  ،م4111ذار د

 ا.يومًا من تاريخ طلبه
 مقتضكبة الكردود تككون اوليكة إال أن ،كتكب المرككز بة رئاسة الوزراء علىعلى الررم من سرعة استجا .4

 تتضمن مخاطبة الوزارات لمتابعة موضو  الشكوك.ف
 .ي دون إعالم المركز برد يفسر ما جركبحل مضمون الشكوك م  المشتكهنا  جهات تقوم  .9
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