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يأتي اصدار المركز الوطني لحقوق االنسان لتقريره السنوي الثامن هذا حول اوضاع حقوق االنسان      
 مبينًا التغيرات والتطورات التي طرأت على احوال حقوق االنسان في سائر ،في المملكة االردنية الهاشمية

المجاالت والفضاءات ذات العالقة، بما في ذلك ما تتضمنه التشريعات والقوانين وما اتخذ من سياسات 
وقرارات ذات تأثير على واقع حقوق االنسان ايًا كان ذلك التأثير، وما تحصل للمركز من مجموع 

ودراساته وجوالت مفوضيه وزيارات موظفيه الميدانية لتبين مدى هذه التغيرات والتطورات ومدى مالحظاته 
صاءات عتجاوبها أو اقترابها من المعايير المعتمدة دوليًا ووطنيًا، وما هي العوائق او العقبات او االست

يفترض به القيام بها ومدى  التي ال تتفق مع المهام التي أوكلت الى المركز بموجب قانونه والواجبات التي
التقدم واالنجاز الذي حققه المركز في اداء رسالته وفي تعامله مع مؤسسات الدولة ذات العالقة، وكذلك 

بشكل رئيسي مؤسسات المجتمع المدني.ومن البديهي، ان و مع الوقائع والفئات المستهدفة برعاية حقوقها 
اثها معلمًا هامًا من معالم التوجهات الراهنة والمستقبلية شكلت بأحد 1122ننوه في هذا  المجال بان سنة 

في مجال حماية حقوق االنسان وأنها تفتح افاقًا واسعًة لمستقبل حافل ومختلف ورؤى جديدة ستعززها هذه 
 التطورات.

وسينعكس ذلك بالضرورة على اليات عمل مؤسسات حقوق االنسان واستراتيجياتها،اذ ان حراك    
جات الربيع العربي التي وان كانت لم تحدد بعد بصورة تامة إال انه سيترتب عليها الشعوب ومخر 

بالضرورة تغيرات جذرية وربما كاسحة في مسألة حركات حماية حقوق االنسان، بحيث يؤخذ بعين 
االعتبار بالدرجة االولى المطالبات التي تتمسك بها قوى الحراك الربيعي وبخاصة في العالم العربي، 

تطورات المتسارعة في اعالن مطالبات صارخة للشعوب العربية ربما تتجاوز التصنيفات الكالسيكية في وال
مجاالت حقوق االنسان، لتأخذ مالمح جديدة، تخرج بها من قوالب ومعايير حقوق االلفية السابقة التي 

 تقديم
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ريات، ابتداًء من حرية كانت تتمحور على مطالبات بتحسين نوعية الحياة والمناداة بالحق في ممارسة الح
التعبير والتجمع الى االنواع المختلفة من المطالبات بحق الشعوب في الحياة والسالمة الجسدية والحرية 
واألمان الشخصي والحق في اقامة العدل واإلقامة واللجوء والجنسية والحق في التنمية والمستوى المعيشي 

والتعليم والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والصحية الالئق والحق في بيئة سليمة والحق في العمل 
والحق في اقامة العدل وصون كرامة االنسان وسائر الحقوق المدنية والسياسية االخرى وغير ذلك من 

 حقوق متباينة الموقع في سلم االولويات. 
تقراء معالم الحقبة القادمة وال شك ان المقام هنا ال يحتمل الخوض في تفاصيل ما المحنا اليه من اس   

وتأثيراتها على مجموعة المفاهيم والمعايير التي تحكم مسالة حماية حقوق االنسان،فأننا يهمنا هنا ان نبدي 
ولكنها بحكم اختالف نظام الحكم ومنهجه عن بقية  ان المملكة لم تكن بمنأى عن رياح الربيع العربي،

ها لطبيعة المرحلة الجديدة واستجاباتها دتع العربي والن ادراك قياالدول العربية التي اجتاحها حراك الربي
للرغبة العارمة في التغيير التي اجتاحت الوطن العربي وظروفها الموضوعية، وطبيعة وتكوين ابناء الوطن 

شروع الخاص بها لإلصالح ماالردني،استطاعت التجاوب مع رغبات التغيير والتطوير،فبادرت الى تبني ال
يير وباشرت في تبني وتنفيذ مجموعة هامة جدًا من التغيرات واإلجراءات الهادفة الى تحقيق والتغ

اصالحات واسعة، بمبادرة من القيادة ذاتها، شملت مجموعة من التغييرات الحقيقية التي افصحت عن 
 رغبة كامنة في إجرائها.

وكان اهم هذه الخطوات االصالحية مبادرة جاللة الملك بإعالن رغبته في اجراء تعديالت دستورية    
تجاوزت في معظمها المطالب العامة التي كانت تطالب بالتعديل، وكلف الملك لجنة ملكية بإجرائها في 

لمواد الرئيسية وقت قياسي، وقد تناولت هذه التعديالت ما يتجاوز ثلث مواد الدستور، بما في ذلك ا
المتعلقة بالحريات والحقوق التي يتمتع بها المواطنون، ومنها تعديالت على الحقوق االساسية والحريات 
وحقوق المواطنة، ومسائل فصل السلطات واستقالل القضاء وترسيخ مبادئ حقوق االنسان وتعزيز النظام 

النسان على اختالف انواعها وتصنيفاتها،وأجرت البرلماني،وتلبية المعايير الدولية للعدالة وحماية حقوق ا
تغيرات هامة على موضوع سيادة القانون وحقوق التقاضي مما يمكن تلخيص اهمها بما يلي : إفراد نص 
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(، 6خاص بحماية األمومة والطفولة والشيخوخة والنشء وذوي اإلعاقات من اإلساءة واالستغالل )المادة 
(، التأكيد على 8)المادة  بكافة اشكاله(، حظر التعذيب 7ريات )لمادة تجريم االعتداء على الحقوق والح

(، تعزيز الحريات اإلعالمية من خالل النص على أن 21حرية البحث العلمي واإلبداع األدبي )المادة 
(، 26(، التأكيد على حق االفراد في تشكيل النقابات )المادة 21تكفل الدولة الحريات الصحفية )المادة 

اهمت التعديالت بتعزيز حق االفراد في المحاكمة العادلة من خالل النص على: استقالل القضاء كما س
داريًا )المواد  (، النص على قرينة البراءة 212(، التأكيد على علنية المحاكمات )المادة 88و  17ماليًا وا 

محاكمة المدنيين أمام ب االلتزام(، 211(، استحداث قضاء إداري على درجتين )المادة 212/4)المادة 
 ،الدستورية محكمةالبإنشاء  (، وكذلك إفراد فصل خاص212)المادة  جميع قضاتها من المدنيينمحاكم 

تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات من خالل تعزيز دور السلطة  كما ساهمت التعديالت الدستورية في
(، اسناد مهمة الفصل 87ات )المادة لالنتخاب لةمستقالتشريعية وذلك من خالل النص على إنشاء هيئة 

(، كما تم إلغاء حاالت تأجيل االنتخابات 72في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب إلى القضاء )المادة 
حالتهم إلى القضاء العادي )المادتين 77)المادة  (، وكذلك إلغاء مادة محاكمة الوزراء أمام مجلس النواب وا 

ديالت كانت تمس امورًا جوهرية تتعلق بمسائل الحقوق والحريات (. علمًا بان معظم هذه التع71و  11
وتوزيع السلطات والفصل بينها وتبني ما من شأنه ان يمنع او يزيل عوامل االستبداد والفساد، ويشدد 
العقوبات على انتهاك حقوق االنسان وحرياته، في حقوقه السياسية والثقافية واالقتصادية واالجتماعية 

قرارها من قبل السلطة التشريعية من المف ولعل يد ان نوضح اهم هذه التعديالت،التي جرى انشاؤها وا 
رادة جاللته قبل انتهاء عام  وأصبحت  1122والتنفيذية بسرعة دون تأخير ومماطلة واقترنت بموافقة وا 

 :اية الطريق ألي تعديالت مستقبليةنافذة، دون ان تكون مشروطة بأنها نه
( التي 218وشمواًل في النصوص هو التعديل الوارد في المادة ) وتأثيراً ت وأكثرها فعالية لعل اهم التعديال  

التي تصدر بموجب هذا الدستور  ) عادية كانت او مؤقتة (القوانين  تتضمن منعت فقرتها االولى ان
انين قبل جوهر هذه  الحقوق وأساسياتها. وكانت القو باي تأثير او مساس على  لتنظيم الحقوق والحريات

ذريعة  في الماضي التعديل تتضمن ما يمس هذه الحقوق والحريات وأساسياتها وقد اتخذ هذا النص
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إلدعاء بقانونية االجراءات للاللتفاف على النصوص الدستورية التي تكفل حقوق وحريات المواطنين، و 
( ليضع حدًا نهائيًا ألي 218)الماسة او المنتهكة لهذه الحقوق وقد جاء هذا التعديل الدستوري في المادة 

ادعاء بأن خرق او انتهاك الحقوق والحريات هو مشروع ما دام جرى النص عليه بقانون اذا لم يمنعه 
القانون صراحًة، وهذه خطوة هامة جدًا لترسيخ وجوب كفالة الحقوق والحريات المنصوص عليها بالدستور 

 عاء من هذا القبيل. دون المساس بها، وأغلق الباب نهائيًا على اي اد
ذ كان من الواضح ان كتاب التكليف السامي بإجراء     قد اكد على ان هذه  الدستورية التعديالتوا 

كما أكد جاللة الملك في عدة تصريحات الحقة على ان ما حصل و التعديالت ليست نهائية او قطعية، 
ستكمال هذه المسيرة بالتعديالت الالزمة فان المركز الوطني ليأمل ان يتم النظر في ا ،ليس نهاية الطريق

 التي من شانها  ان تسد الثغرات  المتبقية في موضوعات اخرى ابرزها: 
اصالح النظام الضريبي وتصويبه ليتوافق مع النصوص الدستورية بإقرار مبدأ تصاعدية  -

 الضريبة.
يتعلق بحماية المال العام اجراء تعديالت من شأنها سد الثغرات وتشديد اإلجراءات والتدابير فيما  -

ومحاسبة منتهكي قواعد حماية المال العام أيًا كان شكل هذا االنتهاك، وتعزيز الضمانات التي 
تؤمن استعادة االموال المعتدى عليها بشفافية ووضوح، والتأكيد على عدم شمولها بالعفو او 

 التقادم.
حول الية تكليف رئيس الوزارء اطالق حوار وطني لحسم موضوع االختالف والجدل القائم   -

 للتواصل الى توافق وطني بشان النص الدستوري القائم.
الغاء محكمة امن الدولة ونيابتها العامة ورد صالحيتها الى المحاكم النظامية انسجامًا مع التعديل  -

 من الدستور.  212الهام الذي أدخل على المادة 
يب مع المعايير الدولية لحقوق االنسان وبخاصة استكمال مطابقة النصوص المتعلقة بحظر التعذ -

 مسألتي التقادم والتعويض.
 حسم مسالة االختالف حول تطبيق تعليمات فك االرتباط بنصوص قانونية واضحة.  -
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اصدار القوانين المؤقتة قد طرأ عليه انحساُر كبير وتنامى وعي كاٍف لدى الجهات أن وبالرغم من    
في حال عدم  ،مًا بان اصدار القوانين المؤقتة يعتبر انتهاكًا للقواعد الدستوريةن عمو نيالتشريعية والمواط
اليمكننا  فأنهارها كما كانت الحال عليه في معظم القوانين المؤقتة التي صدرت سابقًا، دتوفر شروط اص

مدة  قانون البلديات الذي استغرق ،ان نلحظ ان هناك تأخر في اصدار قوانين هامة ومركزية مثل إال
تم البت به بالرغم من يوكذلك قانون االنتخاب لمجلس النواب الذي لم  ،طويلة إلقراره وسط ارتباك كبير

ل هذا القانون قد استغرق فترة زمنية و ايداعه منذ مدة طويلة وبالرغم من ان الحوار الوطني الذي اجري ح
ره تمهيدًا إلجراء االنتخابات قبل مع ان هناك توافق وطني على وجوب االسراع في اصدا ،طويلًة ايضاً 

 .1121عام 
كما يالحظ المركز ان بعض القوانين التي لها عالقة بحرية الرأي والتعبير لم يتم البت في وجوب    

وان الحوار ما زال محتدمًا حول شمولها للصحافة االلكترونية من  ،تغييرها او تعديلها او اعادة تنظيمها
 .ويالحظ المركز، من االرباك للعاملين في الصحافة والمواطنين بنفس الدرجةمما يسبب مزيدًا  عدمها.

على صعيد الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ان سوء االحوال االقتصادية للمواطن قد استمر وان  
شة جيوب الفقر قد اتسعت وان معدالت البطالة ال زالت عالية وهي في ارتفاع وان ازدياد تكلفة المعي

بسبب رفع اسعار المواد الغذائية ال يزال يؤثر على شرائح كبيرة من المجتمع ويؤدي الى المزيد من 
الحرمان في مجاالت الصحة والسكن والتعليم وذلك لحساب تلبية الحاجات االخرى مما سيخلف اثارًا 

كاله المختلفة، كما ان تفاقم سلبيًة جدًا بالمنظومة االجتماعية وأوساط الشباب وازدياد العنف المجتمعي بإش
 مما سيؤثر تاثيرًا سلبيا مباشرا على معيشة المواطنين واالستقرار. المديونية وعجز الموازنة ال زال مستمراً 

واقليمة ودولية  ةوعلى صعيد انجازات المركز المؤسسية فقد استطاع المركز بما له من مصداقية وطني   
والفوز برئاسة اللجنة التنسيقية لها  ،مستقلة لحقوق االنسان في العالمان يفوز بثقة المؤسسات الوطنية ال

كما حقق المركز مساهمات واضحة في مناقشة مشاريع القوانين والتشريعات   ،1121منذ اوائل عام ن 
 ،ورشات العمل المختلفة المتعلقة بالحقوق والحريات والتطوير القضائيو والمشاركة في الحوارات الوطنية 

تعزيزًا للتعاون المثمر والبناء بين المركز والجهات الرسمية ذات العالقة، مثل  1122شهد عام كما 
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في  وورشات العمل ذ الدورات التدريبيةيالمشاركة في تنفو  المكلفة بانفاذ القانون على اختالفهاالمؤسسات 
حرص  ،وفي الوقت ذاته حقوق االنسان.لبعض هذه المؤسسات على االمور المتعلقة بالنواحي التطبيقية 

المركز على تعزيز وتطوير عالقاته مع معظم مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجاالت حقوق 
وكذلك استمر المركز باالحتفاظ بثقة وتوصل لمجموعة من التحالفات معها االنسان والصالح العام 

، ويحاول المركز بشتى ورفع االنتهاكات المواطنين الذين اصبحوا يعتبرونه مركزا للمراجعة والشكوى واألمل
الناظمة منه نصوص القوانين الطرق تقديم الخدمة لمن يطلبها من المواطنين بالقدر الذي تجيزه له وتمكنه 

 والشكاوىوالحرص على متابعة قضاياهم  ،لحقوق والحرياتلنتهاكات المتعلقة با الشكاوىلعمله وبخاصٍة 
وتبين الجداول المنشورة في هذا التقرير عدد الشكاوى وطلبات  ،للحقوقالتي يدعى بحدوث انتهاكات فيها 

 المساعدة التي استقبلها المركز وتعامل معها في كافة نشاطاته.
ان اقبال الموطنين على مراجعة المركز لطرح تظلماتهم وازدياد عدد الذين يلجأون اليه جعل المركز    

ها في شمال المملكة وجنوبها لخدمة المواطنين ومتابعة أان يبدله على  اضافيةفي حاجة الى افتتاح فروع 
 .1121امورهم وتسهيل مراجعاتهم فهو يأمل ان يتمكن من  تأسيس هذه المكاتب خالل عام 

طني لحقوق االنسان خالل عام وختامًا فان هذا التقرير هو محصلة لجهود كافة العاملين في المركز الو    
 وللتعاون المثمر لمختلف المؤسسات واألفراد الذين لم يترددوا في االجابة على استفسارات المركز،  كامل

ويكرر المركز بهذه المناسبة التعبير عن خالص الشكر  والتقدير لكافة المؤسسات الرسمية والوطنية ذات 
باته القانونية ، مع العالقة التي اسهمت في تسهيل مهام المركز وساعدت على تمكينه من اداء واج

 خالص الشكر والتقدير لكل من عمل على اعداد هذا التقدير وساهم فيه او في مراجعته وتدقيقه .
 

 رئيس مجلس االمناء
   طاهر حكمت             
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 والحرية واألمان الشخصيالحق في الحياة 
من احلقوق األساسية اليت ضمنتها املواثيق ويف احلرية واألمان الشخصي يعّد حق اإلنسان يف احلياة والسالمة اجلسدية   .1

ثل مت  هامًة متثل تطورًا اجيابياً    مجلة تعديالت دستورية  1111وقد شهد عام . 2والقوانني الوطنيةوالدستور األردين 1الدولية
ىل إضافة الفقرة الثانية إبوذلك ومحاية كرامة االنسان؛ على حظر التعذيب  يف النص الدستوري النص صراحة والول مرةيف 

كل من يقبض عليه أو يوقف أو حيبس أو تقيد حريته جتب معاملته مبا حيفظ :"نصت علىاليت من الدستور الثامنة املادة 
إيذاؤه بدنيًا أو معنوياً، كما ال جيوز حجزه يف غري عليه كرامة اإلنسان، وال جيوز تعذيبه، بأي شكل من األشكال، أو 

كما ،  "األماكن اليت جتيزها القوانني، وكل قول يصدر عن أي شخص حتت وطأة أي تعذيب أو إيذاء أو هتديد ال يعتد به
قبض على احلق يف احلرية واالمان الشخصي من خالل النص على انه" ال جيوز ان يذاهتا الدستورية وأكدت التعديالت 

على احد او يوقف او حيبس او تقييد حريته اال وفق احكام القانون"، حيث مت اضافة كلميت "القبض" و"تقييد احلرية" اىل 
أنه كما   ،ال جيوز أن يوقف أحد أو حيبس إال وفق أحكام القانون"نص املادة االساسي الذي متثل يف النص التايل "

او حرمة احلياة فقرة ثانية اىل املادة السابعة قد جرم كل اعتداء على احلقوق واحلريات العامة الدستورية ل توبإضافة التعديال
اليت منعت ان تنص القوانني اليت  111الفقرة االوىل من املادة  الذي تضمنتهاىل التعديل اهلام  اضافةً ، اخلاصة لالردنيني

ينظر املركز و   او مسا  على جوهر هذه احلقوق واساسياهتا.تصدر مبوجب هذا الدستور بتنظيم احلقوق واحلريات اي تأثري
للتوصية العاشرة الصادرة عن جلنة  راعيهالواردة يف تقاريره السابقة وم هتوصياتمع  جاءت منسجمة تالتعدياله هذأن اىل 

بكافة اشكاله كدت على ضرورة ادماج منع التعذيب يف الدستور من اجل اظهار رفض التعذيب مناهضة التعذيب اليت ا 
والتدابري  اإلجراءاته باختاذ مجلة من استكماليتطلب  هذاوعلى الرغم من امهية هذا التعديل الدستوري اال ان  3وصوره.

وغريه من ضروب الدولية ملناهضة التعذيب تفاقية اال الواردة يفظر كافة اشكال التعذيب حلوالقضائية  واإلداريةالتشريعية 
مراجعة آليات و من قانون العقوبات،  111تعديل املادة ويف مقدمتها ، املهينة أوالالانسانية  أوالعقوبة القاسية  أواملعاملة 

لضمان حماسبة مرتكيب هذه اجلرمية وعدم إفالهتم من  ة هذه اآللياتالتظلم والتحقيق بشكاوى التعذيب ودراسة مدى فاعلي
املتعلقة بالتعذيب الشكاوى  باستقبالدد من اآلليات الوطنية املعنية لع تبين احلكومةانه وعلى الرغم من  إذ؛ العقاب

ومتابعتها سواء من قبل املركز أو من خالل وزارة العدل بالتعاون مع النيابة العامة، أو من قبل مكتب املظامل وحقوق 

                                                 
1

 
( من امليثاق 4من االتفاقية األوروبية حلماية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية واملادة )( 2( من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واملادة )6( من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واملادة من )5، 3انظر املواد )

( من امليثاق العريب حلقوق اإلنسان.5( من االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان واملادة )4اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب واملادة )
 

 لعسكري.مثل قانون العقوبات األردين وقانون العقوبات ا  2

. انظر توصيات جلنة مناهضة التعذيب على الرابط 44/5/6242-62/4جنيف  44انظر املالحظات اخلتامية الصادرة عن جلنة مناهضة التعذيب عقب مناقشة تقرير االردن اجلامع )الثاين والثالث والرابع(  يف الدورة  3

www2.ohchr.org/arabic/bodies/cat/index.htmااللكرتوين 
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مرتكيب جرائم  إفالتمال مبدأ عدم اعليات الوطنية من ه مل تتمكن اي من هذه اآلأن إال ،العام األمنيف مديرية  اإلنسان
 .  الضحايا وإعادة تأهيلهم إنصافأو ، التعذيب من العقوبة

 

من قبل موظفي إنفاذ القانون املرتكبة التعذيب وسوء املعاملة املركز عن قلقه من استمرار تلقيه لشكاوى خاصة بويعرب  .1
االدارات االمنية املختلفة، و 

العدد احملدود من اىل  باإلضافة
يف بشكاوى التعذيب  التحقيقات

مثل هذه احلاالت اليت جرى 
التحقيق فيها والعدد احملدود جداً 

اإلدانات يف تلك احلاالت اليت من 
تلقى املركز . فقد يتم التحقيق فيها

شكوى   (37)   1111عام
( شكوى حبق 18)مقارنة ب 

خالل   4األمنية واإلداراتاملراكز 
 ينيشكو  ، كما تلقى 1111عام  

الضرب والتعذيب يف خبصوص 
مقارنة مراكز اإلصالح والتأهيل 

. 1111خالل عام  شكاوى بأربع
املتوفرة يف  اإلحصاءاتوحبسب 

اخنفاض  1111 املركز شهد عام
اخنفضت شكاوى  كماومديريات الشرطة   األمنيةالتوقيف املؤقت التابعة للمراكز  أماكنعدد الشكاوى املتعلقة بالضرب يف 

خالل   حياكم أي شخصمل(، علما بأنه 1كما يربزه اجلدول رقم ) 1111الضرب والتعذيب يف السجون باملقارنة مع عام 
خماطبة رئيس جملس النواب  إىلاملركز  وقد بادر( معدلة من قانون العقوبات. 111مبوجب املادة ) 1111و 1111ي عام

                                                 
ىل الضرب بشكل ملحوظ للحصول على اإلفادات تفيد املعلومات والشكاوى الواردة للمركز إىل جلوء العاملني يف إداريت البحث اجلنائي واملخدرات التابعتني إىل مديرية األمن العام إ 4

 واملعلومات من املشتكي عليهم. 

( حول كيفية تسوية الشكوى المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة الواردة 1جدول رقم )
  2011 - 2008خالل األعوام  للمركز

عام  تسوية الشكاوى
2011 

عام 
2010 

عام 
2009 

عدد 
الشكاوى ضد 

المراكز 
 واإلدارات
األمنية 
 المختلفة

عدد الشكاوى اليت حفظت بناء على 
 طلب املشتكي

4 15 5 

عدد الشكاوى اليت مت إغالقها لعدم 
 ثبوت االنتهاك

45 10 8 

حمكمة  إىل أحيلتعدد الشكاوى اليت 
 الشرطة

-- 3 6 

 32 57 93 عدد الشكاوى اليت ما تزال قيد املتابعة
عدد الشكوى 

الخاصة 
بالضرب 

والتعذيب في 
مراكز 

اإلصالح 
 والتأهيل

عدد الشكاوى اليت حفظت بناء على 
 طلب املشتكي

-- - 1 

عدد الشكاوى اليت مت إغالقها لعدم 
 ثبوت االنتهاك

4 2 2 

حمكمة  إىل أحيلتعدد الشكاوى اليت 
 الشرطة

-- - 0 

 3 2 6 عدد الشكاوى قيد املتابعة
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قيام اللجنة  مع التعريف الوارد بنص االتفاقية أثناءللتتواءم  عقوبات 112تعديل املادة  ةبضرور  61/6/1166بتاريخ 
أن النص النهائي للقانون جاء  إال، 1161لسنة  61القانونية يف جملس النواب بالنظر يف قانون العقوبات املؤقت رقم 

ويرى املركز ضرورة قيام احلكومة  .، االمر الذي يتيح استمرار افالت مرتكيب التعذيب من العقاب5خاليا من اقرتاح املركز
التعذيب وسوء املعاملة للسجناء  شكاوىنزيهة بكافة و إىل ضمان إجراء حتقيقات فورية شاملة تعزيز التدابري الرامية ب

للقضاء احملكومني واملوقوفني، وأن يتم تقدمي موظفي إنفاذ القانون الذين قاموا هبذه املمارسات أو أقروا هبا أو تواطئوا معها 
. كما ينبغي إجراء مثل هذه التحقيقات من جانب منهم انتهتتم إدمن وفرض العقوبات املناسبة على  العادي ومقاضاهتم

املشتبه به "املتهم" يجب توقيف هيئة مستقلة، ويف احلاالت اليت يدل ظاهرها على وجود حاالت تعذيب أو سوء معاملة ف
اىل قصور  6السابقةعلما بان املركز اشار يف تقاريره السنوية  عن العمل خالل عملية التحقيق لتفادي خطر إعاقة التحقيق.

اجراءات التحقيق واملالحقة اخلاصة بادعاءات التعذيب واالشكاليات املتعلقة هبا خاصة احالة تلك التحقيقات إىل احملاكم 
الشرطة واليت تالحق تلك االفعال ضمن هنج تأدييب وليس مالحقة جنائية مبوجب نص  إحالتها اىل حماكمالنظامية بداًل من 

  نون العقوبات.من قا 112املادة 

الشكاوى الفردية اخلاصة بسوء معاملة  ارتفاع 1111راكز التوقيف املؤقتة خالل عام ملوكان املركز قد رصد خالل زيارته  .7
النزالء واملوقوفني، كما رصد خالل زياراته ملراكز التوقيف املؤقت والتقائه باملوقوفني او أفراد أسرهم، ومن خالل الشكاوى 

ات جتاوزات من قبل املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون يف بعض اإلدار استمرار ارتكاب ، 1111الواردة إليه خالل عام 
الذم والتحقري، والضرب بالفلقة، والشبح وغريها، وذلك هبدف احلصول على إفادة أو باشكال متنوعة امهها:  األمنية

إفالت العديد من مرتكيب جرمية التعذيب من العقاب يسهم يف  بانه يصعب اثبات هذه التجاوزات مما علما ،اعرتاف
ثار العنف اجلسدي مع مرور قرارات التوقيف اإلدارية واختفاء آ: طول مدة التوقيف مبوجب 7ألسباب عديدة من أمهها

                                                 
5
لغايات هذه املادة يقصد بالتعذيب: أي عمل ينتج عنه أمل أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ( 1علما بأن مقرتح املركز كان على النحو التايل: فقرة )  

خص ثالث أو ختويفه أو ما بقصد احلصول من هذا الشخص أو من شخص ثالث على معلومات أو على اعرتاف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه يف أنه ارتكبه هو أو ش
ي أو عندما يلحق مثل هذا األمل أو التعذيب ألي سبب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو حيرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رمس -و أو أي شخص ثالثارغامه ه

 ات أو الذي يكون نتيجة عرضية هلاأو أي شخص يتصرف بصفته الرمسية وال يتضمن ذلك االمل أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو املالزم هلذه العقوب
عشرة سنة إذا أدى فعل  قتة، وال تنقص العقوبة عن مخس( عوقب باألشغال الشاقة املؤ 1على أي فعل من أفعال التعذيب املذكورة يف الفقرة ) م( كل موظف عام أقد1فقرة )

 التعذيب إىل وفاة املعتدى عليه.
العفو ر ختتص احملاكم النظامية والنيابية العامة لديها بالتحقيق يف هذه اجلرمية واحلكم فيها، وال تسري هلى هذه اجلرمية احكام التقادم و ( على الرغم مما ورد يف أي قانون آخ7فقرة )

 املنصوص عليها يف قانون العقوبات النافذ.
  ( تكفل الدولة لضحايا التعذيب مباشرة احلق يف التعويض العادل واملناسب.4فقرة رقم )

 http://www.nchr.org.jo/Arabic/ModulesFiles/PublicationsFiles/Files/nchr_stat_rep7_2010.pdfظر ان 6
 .يف هذا الشأن ث اي تقدم ملحوظو حديف تقاريره السنوية بسبب عدم  2008عام منذ اضطر املركز اىل اعادة التأكيد على ما ورد يف هذه الفقرة على الرغم من ورودها  7
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الضحايا لشخصية من مار  التعذيب من أفراد   وصعوبة معرفة 8وصعوبة وجود الشهود أو التقارير الطبية الشرعيةالزمن،
غياب الرقابة القضائية الفعالة على أماكن التوقيف اإلداري يف النظارات إىل حد كبري  ويسهمالضابطة العدلية. كما 

بتعريض احملتجزين إىل سوء املعاملة و لإلكراه البدين والنفسي، باالضافة اىل حرماهنم من احلق يف التظلم لدى اجلهات 
ظرا للسرية اليت تسود التحقيق، عالوة على املختصة وتقدمي الشكاوى خالل فرتة التحقيق األويل لدى الشرطة وذلك ن

خوفهم من انتقام افراد الشرطة منهم ثانية إن هم تقدموا بشكوى حبقهم، فضال عن قناعة بعضهم بعدم جدوى تقدمي 
ويؤكد املركز . شكاوى التعذيبالشكاوى لدى األجهزة األمنية كوهنا صاحبة االختصاص بإجراء التحقيق ويف النظر يف 

ستدعي املراجعة من قبل اجلهات املعنية خاصة وان تن و االنتهاكات اليت يتعرض هلا النزالء واملوقوفتمرار هذه اسعلى ان 
فرتة التوقيف االويل لدى الشرطة غالبا ما تكون بعيدة عن الرقابة القضائية الفعالة، وعن اتصال املوقوفني بالعامل اخلارجي 

اذ متتد هذه الفرتة السبوع  ،ساعة( 14بفرتة التوقيف القانونية )غالبا التقيد  يتم كما انه الحىت بالطبيب،   سواء باالسرة او
او اكثر مبوجب مذكرات التوقيف االدارية الصادرة عن احلكام االداريني بناء على تنسيب االدارة االمنية املعنية، ودون 

علما بان هذه االنتهاكات قد مت االشارة . 1584قانون منع اجلرائم لسنة وضعها د باالجراءات القانونية الالزمة اليت يالتقي
 .اليها يف تقارير املركز السابقة

 
االعوام السابقة باملقارنة مع  (شخصا44945حيث بلغ ) ملحوظا باعداد املوقوفني االدارينياخنفاضا  6244وقد شهد عام  .4

توقيفهم إداريا  اص الذين متاجملموع اإلمجايل لعدد األشخيظهر الرسم البياين و 
وعلى الرغم من اخنفاض اعداد املوقوفني اداريا اال خالل االعوام الثالثة املاضية. 

انه ال تزال اشكاليات التوقيف االداري ونتائجها سواء االجتماعية او النفسية 
ملة اإلشكاليات القانونية او حىت االقتصادية مستمرة يف ضوء عدم التصدي جل

عن تطبيقات قانون منع اجلرائم وعلى راسها مشكلة  التوقيف واالجرائية الناجتة 
االداري. وتسوق اجلهات املعنية )احلكام االداريني( مربرات لالستمرار يف تطبيق 
هذا القانون مثل احلاجة الوطنية حلماية أمن وسالمة اجملتمع، وخصوصية اجملتمع 

واحملافظة على النظام العام واآلداب العامة،  وخاصة يف القضايا العشائرية وقضايا الثآر وغريها، إال ان املركز يرى بان  االردين
الف مبدأ الشرعية اجلزائية اليت تقوم على استمرار تنفيذ احكام هذا القانون ال ينسجم مع مبدأ الفصل بني السلطات، وخي

، عالوة على خمالفته "يف القانون بريء حىت تثبت ادانته" و"ال جرمية وال عقوبة اال بنصقاعدتني اساسيتني مها: "املتهم 
وعلى الرغم من ان التجاوزات واملخالفات اليت  للمعايري الدولية للحق يف احلرية والنصوص التشريعية املعززة حلقوق االنسان.

                                                 
ل عائقا امام الضحايا يف اثبات ال يقوم املركز الوطين للطب الشرعي بالكشف الطيب على ضحايا التعذيب اال بناء على طلب من القضاء او مديرية االمن العام، وهو ما يشك 8

 ليه خبصوص التعذيب. التعذيب الواقع عليهم. كما ان املركز الوطين حلقوق االنسان جيد صعوبة يف التحقق من صحة الشكاوى الواردة ا
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ال تزال  6242عام  9الحيات قضائية بايدي تنفيذية( سبق للمركز ان اشار اليها يف تقريره حول التوقيف االداري ) ص
االمر الذي ادى اىل استمرار االشكاليات الواردة ، مستمرة ومل تتخذ احلكومة اي مبادرات لتنفيذ التوصيات الواردة يف التقرير

التوقيف وخصوصا حلملة استمر احلكام االداريون يف توقيف االشخاص اداريا واطالة امد هذا ذكرها يف ذلك التقرير وامهها: 
ثالث سنوات بسبب عدم التمكن من تقدمي الكفالة وتأخر اختاذ إجراءات اإلبعاد االجنبية واليت وصل بعضها اىل نسيات اجل

. كما استمر عدم التزام احلكام وقوع االضطرباتو بشكل رئيس يف اكتظاظ السجون  او البت بأمر املوقوف، وهو ما يسهم
لقانونية للتوقيف االداري واملتمثلة بعدم السماح للمحامني حبضور التحقيق مع الشخص املشتبه به االداريني باالصول ا

والتحقيق دون وجود شكوى خطية و أن تكون غري منظورة امام القضاء بالرغم من تعميم وزير الداخلية بتاريخ 
على القيد االمين  ط بإقامة اجلربية بناءً ستمرار احلكام االدرايني يف تطبيق قرارات الربا. عالوة على 42/42/622310

)سجل تراكمي لقيود املشتبه هبم( والتنسيب من قبل االجهزة االمنية، وهو ما يعد إجراء خمالفًا ملبدأ الشرعية اجلزائية، حيث 
( هذه العقوبات ومل يرد من ضمنها اإلقامة اجلربية، كما ال تزال املوقوفات 41-44حدد قانون العقوبات حصرًا يف مواده )

حتت مسمى _ قضايا الشرف_  يعانني من سلب حريتهن بدعوى محاية حقهن يف احلياة، اذ ان بعضهن ما زال االداريات 
وقد تلقى املركز وهناك جهود وطنية للعمل على اخالء سبيلهن او وضعهن يف مأوى خاص. ، موقوفا منذ عشر سنوات فأكثر

علما بأن معظم ، اجلربية باالقامة داري وربط االشخاص بالتوقيف اإل عددا من الشكاوى واالخبارات املتعلقة 6244عام 
 6221اىل الشكاوى الواردة للمركز خالل االعوام  وباالستناد .11هؤالء املوقوفني جرى توقيفهم اداريا بعد تنفيذ فرتة العقوبة

هلم مبوجب احكام وبتحليلها، يتبني ان هناك توسعا واضحا يف ممارسة احلكام اإلداريني للصالحيات املمنوحة  6244-
   .قانون منع اجلرائم

االتية: )أ( تقييد تعديالت المنع اجلرائم تضمنت معدل لقانون قيام احلكومة بتقدمي مشروع قانون  6244عام وقد شهد  .5
ساعة من تاريخ  64بإصدار قرار خالل مدة ال تزيد عن امه صالحيات احلاكم االداري يف حاليت القبض والتوقيف والز 

الرابعة من ميلكها احلاكم االدراي مبوجب املادة ضة اليت افأي شخص، عوضًا عن الصالحيات الفضالقاء القبض على 
مذكرة  ( من هذا القانون9) اذا تبلغ أي شخص من املذكورين يف املادة"القانون االصلي واليت أستعيض عنها بالنص التايل 

                                                 
  www.nchr.org.jo/Arabic/ModulesFiles/PublicationsFiles/Files/تنفيذية-بايدي-قضائية-صالحيات.pdf"  انظر تقرير  على 9

10
وذلك بالسماح للمحامي حضور التحقيق الذي يقوم به  ؛ضرورة االلتزام باحرتام حقوق اإلنسان وتوفري الضمانات القانونية واالجرائية عند تطبيق قانون منع اجلرائمالتعميم  مفاد 

، ( من قانون منع اجلرائم8و4)تني وله حق الدفاع عمال باحكام املاداحلاكم اإلداري مع الشخص املشتبه به حيال ما ينسب اليه، شريطة وجود وكالة قانونية خاصة منه للمحامي خت
كما شدد التعميم على مسؤولية احلاكم اإلداري بالتحقيق يف االفعال املسندة للمشتبه به قبل   .وتعديالته1531( لسنة 11( من قانون نقابة احملامني رقم )71ومتشيا مع املادة )

 تيقن من أن األفعال املنسوبة اليه ال تدخل ضمن إختصاص احملاكم النظامية، فإذا كانت من إختصاص تلك احملاكم يتم تكليف املشتكي خطياً هبدف ال ؛إصدار مذكرة احلضور حبقه
ية للنظر هبا من قبل احلاكم شدد التعميم على ضرورة أن تكون الشكوى خطية ومنظمة وموقعة من املشتكي حسب األصول القانونواخريا مبراجعتها دون احلاجة اىل إجراء حتقيق، 

ويرى املركز ان هذا التعميم يشكل تقدما يف جمال تصويب االجراءات  اإلداري، وكذلك اإلمتناع عن التدخل يف القضايا املنظورة أمام القضاء متاشيًا مع مبدأ الفصل بني السلطات.
صالحيات احلكام لنقل  ؛أصول احملاكمات اجلزائية والعقوبات على قانوين ةقانوني تتعديالاجراء بد من  كاف للحد من التجاوزات، والاملتبعة يف التوقيف االداري، اال انه غري  

 .العامنيواملدعني  االداريني مبقتضى قانون منع اجلرائم اىل القضاء

 الواردة للمركز اكد اصحاهبا ذلك..   علمنا بأنه مل يسبق اعداد أي دراسة تتضمن احصائيات حول هذه القضية حتديدا، ولكن معظم الشكاوى 11

http://www.nchr.org.jo/Arabic/ModulesFiles/PublicationsFiles/Files/صلاحيات-قضائية-بايدي-تنفيذية.pdf
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ن يصدر مذكرة للقبض على أفللحاكم االداري  ،مامه خالل املدة احملددة يف املذكرةأللحضور امام احلاكم االداري ومل ميثل 
حكام هذا القانون خالل مدة ال تزيد أن ذلك الشخص وفق أن يصدر احلاكم االداري قراره بشأذلك الشخص، على 

االداري ان يصدر قرارا بالتوقيف احلاكم د الفرتة الزمنية اليت يستطيع يتقي)ب(  ."ساعة من تاريخ القبض عليه 64على 
ال بعدها املوقوف إىل القضاء أو يحطلق سراحه  يوما (45خالهلا، حيث حددها التعديل بـ ) مبوجب غري قابلة للتجديد حيح

صالحية مطلقة يف التوقيف احلاكم االداري  القانون احلايل مينح( يف مسودة القانون، بينما 44)و(  8املعدلتني ) نيملادتا
هذا القانون استجابة لتوصياته  التعديالت فان املركز يؤكد على ضرورة الغاء هذه على الرغم منو . دون حتديد املّدة الزمنية

اخلطورة اجلرمية ومنح حد من لوقائية لالاحكامًا تتضمن التدابري اجلزائية  وتضمني القوانني الواردة يف تقاريره السنوية السابقة
، فمشروع رقابة عليهاصالحيات احلاكم اإلداري فضفاضة ومفتوحة وال حيث ما تزال ، مثل هذه الصالحيات اىل القضاة.

، إضافة اىل أن ةنح احلاكم االداري صالحيات شبه مطلقمتعلى عبارات مبهمة وتقديرية حيتوي يزال  ماالقانون املعدل 
موضوعية واضحة أو ضوابط لتحديد "ماهية حالة اخلطورة " اليت يستند اليها احلاكم االداري  اً سسضع أيالقانون املعدل مل 

ي املبين على اهتام يف إصدار قراره بالتوقيف االداري تاركًا ذلك لسلطة احلاكم اإلداري التقديرية، خبالف التوقيف القضائ
بدأ القناعة الوجدانية الذي له من الضوابط القانونية مل استناداً جلرم ابلتوافر أدلة تربطه  املشتكى عليه بارتكاب جرائم حمددة

الف املادة ساري النفاذ و التعديالت املقرتحة خت، كما ان قانون منع اجلرائم اليت تضمن التطبيق السليم له ةواملوضوعي
 هدفها عن القوانني خترج ال أن احلقوق واحلريات، وضمان تنظمللتشريعات اليت وضعت ضوابط من الدستور اليت  (468)

وتقضي بكافة املواد  ةستقالل السلطة القضائيامحاية احلقوق واحلريات، وكذلك النصوص اليت عززت يف  احلقيقية وغايتها
 املدنية واجلزائية والتجارية وال سلطان عليهم بقضائهم لغري القانون. 

اية اجملتمع من جة مححب 6244عام للتوقيف اإلداري  ذريعةً  هالحظ املركز استمرار استخدام 12القيد االمينوفيما يتعلق ب .2
للحق يف احلرية واالمان  صارخا انتهاكااالمر الذي يشكل   13حىت وان كان حدثًا يف حينها ذوي اصحاب السوابق

كثري من االشخاص ند تدقيق قيود اله عومن جانب اخر رصد املركز أن االحداث.خمالفة صرحية الحكام قانون و  الشخصي
، علما ملعاملة غري الئقة من قبلهم ماجلرمية، ما يعرضه ممن قبل االمن العام خالل احلمالت التفتيشية تظهر قائمة بقيوده

مدة معينة حسب وبعد مضي  -حبقهم احكام قطعية  تقانون أصول احملاكمات اجلزائية اجاز لالشخاص الذين صدر بان 
تبقى لالشخاص  عتباراالرد من  بالرغم، اال انه و اجلرمي متبييض سجلهعلى اسا   تقدم بطلب رد اعتبارال -ة نوع اجلرمي

، االمر الذي يستدعي التسريع يف تنفيذ توصية املركز املكررة خالل السنوات املاضية يف االجهزة االمنية حمتفظة هبذه القيود
 .على السوابق لدى اجلهات األمنيةإنشاء سجل عديل مبين على أحكام قضائية مربمة بدال من االعتماد 

خمالفات الضابطة العدلية اثناء القبض على الحظ املركز انه مل يطرأ اي جديد يف كيفية معاجلة  ويف جمال حجز احلرية، .1
رات التوقيف اإلداري على القرارات القضائية الصادرة من تعدي قراتزال اشكاليات  ما، اذ املشتكى عليهم وحجز حريتهم

                                                 
 هو سجل تراكمي الشخاص ارتكبوا سلوكا خمالفا للقانون لدى االدارات االمنية.  12
13

 .منه على ان "ال تعترب ادانة احلدث جبرم من االسبقيات 2بالرغم من ان قانون االحداث نص يف املادة  
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إستمرار احلكام اإلداريني باختاذ قرارات بتوقيف املوقوفني  كما يالحظو  مستمرة. احملاكم املختصة بالرباءة أو عدم املسؤولية
يف معظم ح والتأهيل مراكز االصالإداريًا يف مراكز اصالح وتأهيل بعيدة عن مكان سكن عائالهتم على الرغم من توزع 

حمافظات اململكة، مما يرتب كلفة مادية ومعنوية إضافية على أسر املوقوفني، وأحيانا ال ختطر عائالهتم مسبقًا بالنقل 
  .14وهذا ما اشارت الية تقارير مراكز االصالح والتأهيل السنوية املفاجئ هلم من سجن ألخر أو من مركز توقيف ألخر

واخرين منظورة أمام احملاكم، تزال قضاياهم  ما شخاصألاجلائر االداري التوقيف اللجوء اىل استمرار الحظ املركز كما 
  إلجبارهم على مصاحلة خصومهم رغم عدم اعرتافهم حبق خصومهم.

توقيف  6244، حيث شهد عام15قضائيًا مرتفعاً املوقوفني  ان اعداداما خبصوص التوقيف القضائي، فيالحظ املركز  .8
( 62288)و 6223عام ( شخصا 63541)و 6242( عام 69526) ( شخصًا مقارنة مع توقيف69448)

عداد أاإلجراءات للحد من ظاهرة ارتفاع ، وهو ما دعا اجلهات ذات العالقة اىل اختاذ مجلة من 6228شخصا عام 
التعديالت اليت طالت علما بأن ، 6244-6228لألعوام  املوقوفني القضائيني، والذي جتاوز عددهم عدد احملكومني

اجلرائم اليت جيب التوقيف فيها وشروط فيما خيص   6223( لسنة 43املعدل رقم ) قانون اصول احملاكمات اجلزائية
دراسة اسباب عدم االسراع اىل ضرورة  املركز يدعو السلطات القضائيةو ،،مل تؤد اىل تقليص عدد املوقوفني القضائينيالتوقيف

التوقيف ملدد طويلة خاصة مع استمرار روضة على القضاء يف ضوء املعايري الدولية والقوانني الوطنية، بالبت يف القضايا املع
وقد مت رصد حاالت الشخاص مت توقيفهم ملدد جتاوزت الثالث سنوات وبالنتيجة اصدرت  .تتجاوز احيانا مدة العقوبة

 جيوز ان يكون التوقيف عقوبة الن ذلك يعترب اخالال الومن املعروف انه احملكمة قرارات برباءهتم او عدم مسؤوليتهم، 
، جيب أن تتوافر وهبدف تفعيل هذا احلق. 16له مربر ال تأخري حياكم دون أن الفرد وحقواضحا بضمانات احملاكمة العادلة،

احملاكمة "دون تأخري ال مربر له"، يف الدرجة األوىل واالستئناف على حد سواء.كما انه البد من  سري  إجراءات لضمان
 .تعديل التشريعات من اجل النص على حق كل شخص كان ضحية توقيف او اعتقال غري قانوين يف احلصول على تعويض

 زم هبا االردن.توفقاً ملا نصت عليه املواثيق الدولية املل
اىل تلك ( زيارة 66) 6244، نفذ املركز خالل عام 17من العاماأل مديرية  ماكن االحتجاز املؤقتة لدىأب وفيما يتعلق .3

ديرية األمن العام ملمن العام، ويسجل املركز االماكن بالتعاون والتنسيق مع مكتب املظامل وحقوق اإلنسان يف مديرية األ
للمعايري الدولية والوطنية  اليت تضم أماكن مؤقتة منوذجية لالحتجاز وفقاً  6244خالل عام  منيةمن املراكز األ عدد  انشاء 

اال ومراعاة توفري األماكن املخصصة باملوقوفني من األحداث والنساء وتوفري الغرف اخلاصة بانتظار املراجعني للمركز األمين. 
السلبيات اليت تؤثر  عدد من  منتعاين  االمنية راتما زالت معظم اماكن التوقيف واالحتجاز املؤقتة والنظاانه وباملقابل 

                                                 
 /http://www.nchr.org.jo/arabicتقاريرمراكزاإلصالحوالتأهيل/إصدارات.aspxانظر   14

15
ف، اذ يصدر قرار التوقيف ببداية مراحل التحقيق، او ألسباب اخرى من اىل توسع املدعني العامني يف التوقي: يرجع  قضائياً ان السبب املباشر والرئيس يف ارتفاع اعداد املوقوفني  

 .ضمنها البطء الشديد يف اجراءات احملاكمة وتبليغ الشهود، او حضور املتهمني، او تعمد بعض احملامني اطالة امد احملاكمة

 د الدويل للحقوق املدنية والسياسيةهمن الع14ملادة ا 16
 سرةالشرطة واملراكز األمنية، وأماكن احلجز يف إدارة البحث اجلنائي واألمن الوقائي وإدارة مكافحة املخدرات والتزييف، وإدارة محاية األتشمل نظارات مديريات  17

http://www.nchr.org.jo/arabic/إصدارات/تقاريرمراكزالإصلاحوالتأهيل.aspx
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وبالتايل تستدعي اختاذ اجراءات على حقوق األشخاص احملتجزين وتشكل انتهاكا للمعايري الدولية والوطنية ذات العالقة، 
احلاد )أ( النقص : فورية وفعالة من قبل مديرية االمن العام هبدف محاية حقوق احملتجزين يف تلك االماكن ومن امهها

. )ج( االحتفاظ باملتشكى عليه من حق االستعانة مبحاماحملتجزين  حرمان.)ب( للمحتجزينتوفريها  جيبباخلدمات اليت 
من قبل بعض االدارات االمنية خالل مرحلة التحقيق االويل يف زنزانة احلجز االنفرادي واليت ختلو من املرافق  احملتجزاو 

الصحية وتنعدم فيها االضاءة الطبيعية والتهوية الصحية وملدد طويلة تتجاوز االسبوعني احيانا مبوجب مذكرة توقيف صادرة 
من قانون اصول احملاكمات اجلزائية  422في الضابطة العدلية باملادة عن احلاكم االداري. )د( عدم التزام بعض موظ

والتعدي على صالحيات املدعي العام باستجواب املشتكى عليهم بدال من االكتفاء باالستماع إىل أقواهلم. )هـ( عدم 
للنيابة  ،ة التحقيق االويلايداع اوراق التحقيق وحماضر الضبط)حجز القضايا( اليت ينظمها موظفو الضابطة العدلية خالل فرت 

اللجوء إىل توديع القضايا اخلاصة باملطلوبني من ذوي العامة اليت هي سلطة التحقيق املختصة لفرتات طويلة. )و( 
من قبل إدارة البحث اجلنائي وإدارة مكافحة األسبقيات إىل القضاء تباعا وحلني تنفيذ حكم السجن يف كل قضية مبفردها 

اللجوء إىل حجز حرية األشخاص واإليعاز باختاذ )ز(  اية أمن اجملتمع والدفاع عن "املصاحل الوطنية.حبجة محاملخدرات 
 اجلرائم ومن خالل طلبات اإلعادة.إجراءات ضبطية حبقهم حبجة االعتبارات األمنية وحفظ أمن اجملتمع مبوجب قانون منع 

)التحري واالستدالل(  االويلحتقري( خالل مرحلة التحقيق )ح( التعرض إىل الضرب والتعذيب وسوء املعاملة )سب وشتم و 
 لدى بعض اإلدارات األمنية وخاصة إدارة البحث اجلنائي وإدارة مكافحة املخدرات.

اما خبصوص الوفيات وحاالت االنتحار يف أماكن التوقيف املؤقت التابعة ملديرية االمن العام، فقد سجل املركز خالل الفرتة  .42
ويرى املركز بأنه ، تقرير وفاة احد املوقوفني يف نظارة إدارة البحث اجلنائي نتيجة إقدامه على االنتحار شنقاً اليت يغطيها ال

البد من التنبه ومالحظة التغريات وامليول االنتحارية  للموقوفني، وضرورة إيالء اجلانب النفسي  للموقوف االهتمام  
بلغت وفيات مراكز التوقيف املؤقتة التابعة ملديرية االمن العام خالل وقد  خالل عرضه على االطباء النفسيني، املطلوب  من

يف حني بلــغـت وفيات  18سجلت وفاة واحدة يف احدى نظارات مديرية االمن العسكري كما وفاة واحدة  6244عام 
.ويالحظ املركز ان بعض قرارات اللجان األمنية اليت تشكل للتحقيق  6223وفاة واحدة عام  ومخس وفيات 6242عام

يف هذه القضايا  تنقصها الشفافية، أن تقارير الطب الشرعي اليت تصدر بشأهنا تصاغ بطريقة غامضة وغري حمدده، ال 
  . مباشرة ى هذه التقاريريستطيع املركز يف اغلب احلاالت احلصول عل
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إىل  تني معلنتنيزيار  6244املخابرات العامة، فقد نفذ املركز خالل عام  دائرةاما فيما يتعلق بأماكن االحتجاز املؤقتة يف  .44
 ،19أماكن التوقيف التابعة إلدارة املخابرات العامة

فرتات التوقيف اخلاصة باملوقوفني تفاوت لوحظ وقد 
يف تلك االماكن ما بني أسبوع وسنة؛ وذلك مبوجب 
مذكرات توقيف صادرة عن مدعي عام حمكمة أمن 
الدولة، وتلخصت شكاوى املوقوفني لدى دائرة 
املخابرات العامة حبالة العزلة اليت يعيشوهنا يف الغرف 

يف االنفرادية داخل مركز التوقيف، وطول امد التوق
، وعدم السماح للنزالء باالنفراد لبعضهم القضائي

بعض املوقوفني  زيارةبزوارهم خالل الزيارة ومنع 
منهم احيانا مبوجب قرار مدعي عام حمكمة امن 

حيرمهم من مقابلة اسرهم او ذويهم  ا ، مم20الدولة
وعام  6242مقارنة بعام 6244 م( ملخصا للشكاوى اليت تلقاها املركز خالل عا6وميثل اجلدول رقم ). او حماميهم

، املركز املديرية اىل االلتزام مبوضوع إبالغ أسرة املوقوف عن مكان وجوده يدعوحبق دائرة املخابرات العامة. و  6223
اىل املختص باجراء زيارات غري معلنة اىل مركز التوقيف التابع هلا على غرار الزيارات اليت يقوم هبا املركز  والسماح لفريق املركز

  اماكن التوقيف التابعة ملديرية االمن العام.
( زيارة مفاجئة وشبه مفاجئة مشلت مجيع مراكز 99) 6244وفيما يتعلق مبراكز االصالح والتأهيل، فقد نفذ املركز عام  .46

وقد تراوح عدد  ،االصالح والتأهيل يف اململكة بالتعاون والتنسيق مع مكتب املظامل وحقوق اإلنسان يف مديرية األمن العام
( نزيل. وشهد هذا العام مجلة من االجراءات 8522-8222بني ) ما 6244النزالء يف مراكز االصالح والتأهيل يف عام 

)أ( ناقشت اللجنة العليا لإلصالح والتأهيل عدة اليت مت اختاذها ضمن سياسة تطوير مراكز االصالح والتأهيل، وابرزها: 
معرض الفن م، وإقامة 44/4/6244ة وسبل االرتقاء باخلدمات املقدمة للنزالء يف تاريخ مواضيع هتم العملية اإلصالحي

)ب( .م  48/1/6242 – 44بالتعاون مع وزارة الثقافة خالل الفرتة من  التشكيلي الثاين لنزالء مراكز اإلصالح والتأهيل
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الذين مت التقاؤهم على انفراد واالستماع اىل مطالبهم وشكاويهم، كما اطلع على أشكال الرعاية اطلع فريق املركز على أوضاع أماكن االحتجاز واألوضاع القانونية للمحتجزين  
 .ومواصفات بيئة السجن ونوعية الطعام ومستوى الرعاية الصحية وخدمات الصحة النفسية

 1531لسنة  5من  قانون اصول احملاكمات اجلزائية وتعديالته رقم 34و 1الفقرة   37املادة  20 

( عدد الشكاوى التي تلقاها المركز بحق دائرة المخابرات العامة 1الجدول رقم )
 1009- 1022خالل األعوام 

 1111 1111 1115 وىانوع الشك

 18 11 11 الوصول فيها اىل نتيجة مرضية

 1 3 1 شكاوى قيد املتابعة

 8 3 1 وى خارج اختصاص املركزاشك

 8 8 1 شكاوى حفظت لعدم وجود انتهاك

 1 1 1 وى مل يتم التوصل فيها اىل نتيجة مرضيةاشك

 73 41 18 اجملموع
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ئق احلسني بالتعاون مع أمانة عمان الكربى إقامة معرض الفن التشكيلي الثالث لنزالء مراكز اإلصالح والتأهيل يف حدا
م. )ج( إقامة بازار ملشغوالت نزالء مراكز اإلصالح والتأهيل 42/6/6244م ولغاية 2/6/6244والذي استمر من تاريخ 

م يف جممع األشرفية 65/2/6244ولغاية  66/2/6244بالتعاون مع دائرة الربامج الثقافية يف أمانة عمان الكربى من 
)د( تزويد مركز إصالح وتأهيل العقبة بـعشرة أجهزة كمبيوتر من قبل وزارة الرتبية والتعليم الستخدامها من اجل  الثقايف،

النساء (. )ه(  البدء ، 4املوقر ، ام اللولو، و تشغيل  حمطة املعرفة يف مراكز اإلصالح والتأهيل )سواقة، تدريب النزالء
بعد استكمال استالم مجيع املواد األولية بتاريخ  4مركز إصالح وتأهيل املوقر بالعمل يف مشغلي املنجرة واحملددة يف 

خلق بيئة أم اللولو واليت هتدف إىل صالح وتأهيل إيف مركز  “مزايا  ”اجلناح الصحي )و( إطالق مبادرة. م9/42/6242
مجيع مراكز اإلصالح والتأهيل. )ح( يف 21يف مركز االصالح والتاهيل. )ز( االستمرار بتنفيذ برنامج "هتوين" صحية سليمة 

التشبيك والتنسيق  املستمرمن قبل مديرية االمن العام مع كافة اجلهات املعنية واطالق مشروع زيادة الوعي حول خماطر 
لالقالع عن املخدرات. )ط( اطالق والتأهيل واطالق برنامج "مساندة"املخدرات وااليدز لدى العاملني يف مراكز االصالح 

 ة "مكتبة يف كل مركز". مبادر 
استمرار مجلة من املشاكل اليت تؤثر سلبا على محاية حقوق النزالء واحلق يف احلرية ويف  6244وباملقابل رصد املركز عام  .49

اصالح وتأهيل  عدم اغالق مركزها: )أ( ومن أبرز االشارة اليها يف تقاريره السابقة،  تواليت مت االمان الشخصي،
)ب( ضعف وحمدودية خدمات . توفر احلد االدىن من املعايري الدولية اخلاصة مبراكز االصالح والتاهيللعدم  ويدة/رجالاجل

)ج( ضعف خدمات الرعاية االجتماعية املقدمة للنزالء . املساعدة القانونية املقدمة للسجناء باستثناء سجن النساء/جويدة
ة الرعائية والوقائية والعالجية مبا يف ذلك خدمات الرعاية واسرهم وعدم فعاليتها. )د( حمدودية خدمات الرعاية الصحي

االطباء العاملني يف املستشفيات اليت يراجع هبا النزالء عند تقدمي اخلدمة  من قبل وسوء معاملة ،النفسية واإلرشاد النفسي
)و(  .االجراءات االدارية املتبعة معاناة النزالء عند نقلهم للمستشفيات حبالة املرض جراء الطبية الالزمة هلم. )هـ( استمرار

استمرار معاناة النزالء من عدم حصوهلم على مياه صـاحلة للشرب وعدم كفاية وجبات الفطــور والعــشاء املقدمة هلم، 
والنقص احلاد بالبطانيات والتدفئة يف فصل الشتاء يف بعض السجون وعدم توافر املياه الساخنه لالستحمام يف فصل 

استمرار معاناة السجناء من مشكلة فوات جلسات احملاكمات اما بسبب تأخر وصول مذكرات التبليغ،  الشتاء. )ز(
والذين يتم ، حافلة نقل النزالء اوبسبب عدم ارساهلم يف موعد انعقاد تلك اجللسات نتيجة وجود عدد كبري من النزالء يف 

حماكم خمتلفة ومستشفيات متعددة. )ح( استمرار االكتظاظ يف بعض املراكز على الرغم من بناء مراكز اىل  توزيعهم 
املساحة الكلية للسجن  جديدة، وعدم اعتماد معيار مدرو  لتحديد الطاقة االستيعابية للسجون يأخذ بعني االعتبار 

التجهيزات" و"بيع  نتشار ظاهرة "بيع حق استعمالواملساحة املخصصة ملرافق اخلدمات وملبيت كل نزيل مما ادى اىل ا
ىل ا ةء. )ط( حمدودية  الرقابة القضائياخلدمات" و"الرشوة بني السجناء" وانتشار احلبوب املخدرة والعنف بني السجنا

 مبني الرجال والنساء، وعد %(99) ارتفاع نسبة العود للجرمية لتبلغ( زيارة فقط. )ي( 29السجون حيث اقتصرت على )
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 .ستهدف هذا الربنامج فئة النزالء الذين اجربهتم الظروف على ارتكاب فعل اوصلهم ملركز االصالح دون وجود قصد او استعداد جرمي مسبق ي  
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 االضراب على مراكز االصالح والتأهيل عدد حاالت( 1جدول رقم )
 1022-1020-1009خالل األعوام 

 1111 1111 1115 السجن
 71 34 81 سواقةمركز 

 17 11 114 جويدة رجالمركز 
 11 14 11 قفقفامركز 
 11 43 81 بريينمركز 
 13 17 37 1املوقرمركز 
 -- 1 15 الكركمركز 
 13 11 11 معانمركز 
 5 7 11 العقبةمركز 
 83 45 33 البلقاءمركز 
 11 11 1 ام اللولومركز 

 13 3 71 النساء جويدةمركز 
 71 45 13 1املوقرمركز 

 78 71 - سجن أرميمني

 

وافر احصائية دقيقة تبني انواع اجلرائم او الفئة العمرية واملنطقة اجلغرافية واسباب تكرار اجلرمية. )ك( عدم التطبيق الفعلي ت
 .ل(التأخر يف نقل االشراف على السجون من وزارة الداخلية اىل وزارة العدل) .صنيف السجون وتصنيف السجناءت لنظام

قانوين او  مغادرة البالد دون وجود اسا النزالء  السماح الحدبراكز االصالح والتأهيل وقانون التنفيذ م)م( خمالفة قانون 
  .وعاملته معاملة متييزية اجرائي

عام ( 222و ) 6242عام ( اضرابا 466)مقارنة ب  6244( اضرابا خالل عام 612)ا سجل املركز حدوث كم .44
توزعت على مراكز االصالح والتأهيل على النحو  6223

وترية  لرغم من اخنفاضاوعلى  (.9الذي يظهره جدول رقم )
، اال ان استمرار وقوع تلك السابق  عامالعن  تلك االضرابات

احلاالت ميثل مؤشرا على املشكالت اليت ما يزال النزالء 
يعانون منها. اما خبصوص الوفيات داخل مراكز االصالح 

( حالةوفاة عام 48)والتأهيل، فقد سجل املركز وقوع 
( حالة 48)و  6242( حالة لعام 41مقارنة ب ) 6244

، ويؤكد املركز 6228( وفاة عام 64) و ،6223وفاة عام 
على دور وزارة الصحة واالطباء العاملني يف مراكز االصالح 

 باالوضاع الصحية للنزالء من االهتمام زيدامل ببذلوالتأهيل 
ع الوضع الصحي للنزيل من حيث م ضرورة التعامل جبديةبو 

اسعافه بالصورة املطلوبة ويف الوقت املناسب، والتعامل 
املصابني بامراض خطرية او املتقدمني باهتمام اكرب مع النزالء 

ملا ورد يف املواثيق  استجابةً بالعمر او الذين لديهم سرية مرضية
  الدولية والقوانني الوطنية ذات العالقة.

( اخبارا باقتحام 66، تلقى املركز )6244يف جمال اإلفراط يف استخدام القوة واملبالغة بأعمال املدامهة والقبض خالل عامو   .45
 22املنازل بالقوة وترويع األطفال والسكان يف عدد من مناطق اململكة عند القاء القبض على املطلوبني يف القضايا األمنية

واثناء ، وبعض قضايا السرقات واالختالسات الكربى وقضايا االحتيال، على وجه اخلصوصوقضايا املخدرات 
وابرز تلك احلاالت ما حدث خالل القبض على عدد من ة تنفيذاحلمالت االمنية اليت طالت كافة حمافظات اململك

 تخباراالاعددا من  تلقى املركزوالزرقاء.  كما  واربدوجرش  حمافظة العاصمة  يفاملشبوهني اثناء تنفيذ احلمالت االمنية 
سريات اليت بالتعسف يف استخدام القوة من قبل قوات الشرطة والدرك لفض بعض االعتصامات او املتعلقة الشكاوى املو 

                                                 
 .18/4/1111 عند القاء القبض على ما يعرف جبماعة  "السلفيني " خالل احداث اعتصام مدينة الزرقاء 22 
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، 624423اذار  65-64( شكوى بعد اعتصام "دوار الداخلية " بتاريخ 46، اذ تلقى املركز )6244وقعت خالل عام 
، و الذي استهدف الصحفيني بشكل خاص 6244متوز  45( شكاوى بعد اعتصام "ساحة النخيل بتاريخ 42و)
( شكوى  بعد 49، )6244نيسان  42بتاريخ (شكوى بعد اعتصام "مجاعة السلفيني " يف حمافظة الزرقاء  99و)

. وقد تركزت الشكاوى حول جلوء قوات االمن والدرك اىل 6244ايار  49مسرية"العودة" يف منطقة الكرامة بتاريخ
، باالضافة اىل توجيه الشتائم لالفراد وركلهم باالحذية. كما استخدام القوة املتمثلة بالعصي واهلروات والغاز املسيل للدموع

يف عدد من حمافظات اململكة ابرزها يف حمافظات البلقاء ومعان وجرش والعاصمة احتجاجات عشائرية  6244د عام شه
تقتصر على اخلالفات تعد اليت مل   نتيجة استخدام القوة من قبل قوى االمن العام.االشخاص عدد من أصيب خالهلا 

واجهة هذه ملكافة اجلهات املعنية اىل ضرورة تكاثف اجلهود املركز  ، ويدعو ايضا العائلية بل طالت اجلامعات األردنية
لعمل ضمن منظومة متكاملة من وا معاجلة اسباهبا وجذورهامن خالل الظاهرة واحلد من تناميها وخاصة بني فئة الشباب 

اتباع تعزيز منظومة القيم و مبخاطر العنف  والتأكيد على نبذه ب التوعية من بدءاً  ةرتبويالو  ةقضائيالو   ةتشريعيالاحللول 
يف ظل االسرة واملدرسة واجلامعات انطالقًا من  وقبول االخر والتسامح اسلوب احلوار احلديثة املبنية على الرتبوية االساليب

هم دون اللجوء اىل استيفائها القضائية لتحصيل حقوق االفراد  اىل السلطة جلوءسيادة القانون و احرتام مبدأ  التأكيد على 
  بانفسهم  ومن خالل استخدام وسائل العنف.

اليت ال تزال مقررة يف التشريعات اجلزائية رغم التقليص اجلزئي للنصوص القانونية اليت تعاقب اما خبصوص عقوبة االعدام   .42
على من ها قيتطبـوعدم  بالقضايا اجلرمية اجلنائية اخلطرية )كالقتل، واإلرهاب، واغتصاب القاصر(،وحصرها هبذه العقوبة 

على احملكومني عليهم عفـو العام واخلاص الوإمكانية ، املرأة احلامـل واملصاب باجلنونعلى كذلك ( سنة، و 48هم دون سن )
اليت تنسجم مع الضوابط اليت أقرهتا  24عقوبة إال بعد سلسلة من اإلجراءاتهذه اليتم تنفيذ ، عدا عن انه ال هبذه العقوبة

 6244خالل عام  تاال انه صدر ، العهود واملواثيق الدولية
قبل حمكمة اجلنايات الكربى تقضي هبذه العقوبة من  احكام

علما بأن ، (4اجلدول رقم )كما هو مبني يف   وحمكمة أمن الدولة
التصويت بدال عن  6242منذ عام باالمتناع  األردنتصويت 

وقف وكذلك قرار اجلمعية العامة الذي يوصي بإلغاء العقوبة ضد 
التطورات يعد من  6222منذ منتصف عام  اإلعدامتنفيذ عقوبة 

 وقد. احلق يف احلياة والسالمة اجلسديةرامية اىل محاية االجيابية ال

                                                 
 ( من هذا التقرير.1امللحق رقم )اصدر املركز تقرير تقصي حقائق حول احداث دوار الداخلية انظر  23

اميًا للدفاع عنه، فإذا مل يكن ، فان حيث أن قانون أصول احملاكمات اجلزائية يوجب على رئيس احملكمة يف اجلرائم املعاقب عليها باإلعدام أن يسأل املتهم فيما إذا اختار حم 24
/ 275يطلب احملكوم عليه ذلك )املادة كمة تقوم بتعيني حمام له تدفع أتعابه من  خزينة الدولة. ومبوجب القانون فان حكم اإلعدام مييز حكمًا لدي حمكمة التمييز حىت ولو مل احمل

تهم فإهنا تفسخ القرار القاضي باإلعدام، وتعيد القضية للمحكمة اليت ج(، وإذا ما وجدت حمكمة التمييز أن هناك أي خلل يف تطبيق القانون أو أن األدلة غري كافية إلدانة امل
 أصدرت احلكم إلعادة النظر يف قرار احلكم.

 اإلعدام( عدد األحكام التي تقضي بتنفيذ عقوبة  4الجدول رقم ) 
 2011-2008خالل األعوام 

 العدد
 العام

حمكمة اجلنايات 
 الكربى

حمكمة أمن 
 الدولة

جمموع 
 األحكام

6228 5 1 2 
6223 1 -- 1 
6242 3 -- 3 
6244 62 -- 62 
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ا متعديل مادتني استبدلت فيهالذي مت مبوجبه و  6242اقرار قانون العقوبات املؤقت الذي صدر عام  1111عام شهد 
املتعلقة جبرمية إثارة عصيان مسلح ضد ( 491/4)، وهذه املواد هي بعقوبة اإلعدام عقوبة األشغال الشاقة املؤبدة

قيام  املركز  ويالحظ إنسانمقتل  إىلحرائق تؤدي  إضرام( املتعلقة جبرمية 916السلطات القائمة مبوجب الدستور واملادة )
اجلنايات جسامة، أو أشدها خطورة وضمن  أكثرحصر تطبيق عقوبة اإلعدام على  تؤدي إىل املشرع بإختاذ خطوات  

يعية وإدارية وقضائية تكفل احلد منها وتطبيقها بصورة سليمة  وتعزيز الوسائل الوقائية يف التخفيف من نسبة ضوابط تشر 
 . اجلرمية متاشيا مع مسرية اإلصالح اجلنائي اليت تنتهجها اململكة خصوصا يف جمال حقوق اإلنسان

ق يف احلياة آخر من العوامل اليت متس احلعامال شكل ت وتعاطيها وخصوصا بني الشباب املخدرات ال تزال مشكلة و  .41
وهو ما تؤكدة ، اي تطور ملحوظ على اليات مواجهة انتشارها يف اجملتمع 1111عام  لمل يطرأ خالاذ، والسالمة اجلسدية
مع  1111خالل عام تعاملت اليت   -مكافحة املخدرات والتزييف ادارة -ية االمن العام عن مدير  البيانات الصادرة

وقد مت خالل عام   1115( قضية خالل عام7341و ) 1111عام ( قضية 7411) قضية مقارنة ب( 3443)
 . ( مدمن يف مراكز عالج االدمان التابعة إلدارة مكافحة املخدرات462معاجلة ) 6244

 وادارية وقانونيةتبين تدابري اجتماعية اد للحد من هذه املشكلة من خالل اجلضرورة العمل على املركز يؤكد ويف هدا الصدد 
تشديد و  .النساء واالطفالكافة فئات اجملتمع وحتديدًا   بنيية ية والتأهيلئوالرعا والعالجية يةئربامج الوقاالز على تركفاعلة 

كما البد من الرتكيز على اجلانب   .العقوبات على كل من يقوم باستغالل االطفال والنساء يف االجتار باملخدرات وتعاطيها
والدراسية مواد علمية تتعلق مبضار تعاطي املخدرات وتفعيل دور مديري املدار   تضمني املناهج الرتبوية خالل الرتبوي من 

لى ال بد من الرتكيز  عواملعلميني واملرشديني يف استخدام االساليب الوقائية والعالجية يف تعاملهم  مع هده  الظاهرة كما 
بيئة ني من حيث اكساهبم  مهارات التعامل مع مجيع  حاالت التعاطي  هبدف اجياد الني واملدمناجلانب التأهيلي السر املتعاط

 .ورفع الكفاءة االجتماعية الصاحلة  املقاومة لالحنراف
  1166 كما تشكل حوادث االنتحار عامال اخر من العوامل اليت متس احلق يف احلياة والسالمة اجلسدية، فقد شهد عام .48

( 42) ـمقارنة ب شخص على االنتحار (01إقدام )
 6242أقدموا على االنتحار يف العام السابق شخصًا 

وفقا و ، 6223( شخصا خالل عام 25)و 
. يوضح الرسم البياين مديرية األمن العامإلحصائيات 

مقارنة باألعوام  6242االنتحار لعام  إحصاءات
 ةان غالبي اإلحصاءاتكما كشفت    25السابقة.

أعمارهم تبلغ من فئة الشباب الذين هم املنتحرين 

                                                 
 .   تعتبر هذه االرقام تقريبية بسبب عدم توفر قاعدة بيانات وطنية.25
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نفسه  إحراقباالنتحار يف اماكن عامة فمنهم من حاول  كما ظهرت يف اجملتمع ظاهرة التهديد  ،سنة 61-48مابني 
وحماولة أحاالت االنتحار وكانت معظم ومنهم من هدد برمي نفسه من سطح العمارات العالية يف حال عدم تلبية مطالبه .

خالل السنتني املنصرمتني تعبريا عن االحباطات االقتصادية والسياسية واالجتماعية اليت  من قبل املواطننيالقيام هبا 
 . هؤالء األشخاصيستشعرها 

املظاهر  منوهي " وت الرحيم  أو القتل بدافع الشفقةاملب" احلق يف احلياة ما  يسمى متس واليتملسائل اليت تثار اومن    .15
الغربية مثل هولندا من قبل بعض البلدان  بدايات القرن العشرين حني بدأت تصدر دعوات صرحيةيف  ظهرتاليت  واالفكار

على طلب املريض املصاب مبرض ال أمل بالشفاء منه  كونه يتم بناءً اليت تنادي بشرعية القتل بداعي الشفقة  وبلجيكا 
 الغربيةلدول اباقي  لفكار لقيت معارضة من قبهذه اال اال ان .لصحية واالجتماعيةوبدافع اإلشفاق عليه بسبب معاناته ا

مقد  وال حيق حق احلياة  يف  قاحلان  على اعتبار ال جتيز عقائدها وشرائعها هذا االمر  اليتو  العربية واالسالمية  و
"ال جيوز إهناء حياة مريض  اليت تنص على انه ( من الدستور الطيب االردين7املادة ) وهذا ما اكدته لإلنسان املسا  به

ما عدا  مصاب مبرض مستعص، غري قابل للشفاء، ومهما رافق ذلك من آالم، سواء ذلك بتدخل مباشر أو غري مباشر،
   .26موت الدماغ، فيكون حسب الشروط العلمية املعتمدة من النقابة

( من 3) اً للمادةوفق لكل طفل اصيالً  اً حقبوصفه لالطفال  احلياة احلق يف عاماًل  ميس بوصفه  االجهاض وكما ينظر اىل  .11
1515لسنة اتفاقية حقوق الطفل 

27
يف  االجهاض جترمنصوصا حيث وضع  وهو من احلقوق اليت كفلها املشرع االردين 

وهو ، تكفل احلق يف احلياة  للطفل 28 718، و717، و711 يف مواده 1531لسنة  13رقم قانون العقوبات األردين 
يف مرحلة ماقبل الوالدة واعترب بدء هذه املرحلة منذ حلظة تكون اجلنني يف الرحم، إال يف حالة تعرض حياة األم للخطر بعد 

يبيح األردين أي نص  قانون العقوبات مل يرد يف، وحقيقة األم احلامل حياة سالمةحفاظا على أن جيمع األطباء على ذلك 
اختاذ اإلجهاض كمانع للحمل او  املشرع االردين بإجراء اإلجهاض يف حال وجود تشوهات خلقية للجنني. كما انه مل جيز

                                                 
26

 م1111م ااملوت الرحيم  خالل ع جتدر االشارة هنا اىل ان املركز الوطين مل يستقبل او يبلغ عن اي انتهاك يتعلق مبوضوع  
27

 ".. تكفل الدول األطراف إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه1تعترف الدول األطراف بأن لكل طفل حقا أصيال في الحياة..من  اتفاقية حقوق الطفل " .6المادة  
نفسها مبا استعملته من الوسائل او رضيت بأن يستعمل هلا غريها هذه الوسائل ، كل امرأة أجهضت نصت على انه "   1531العقوبات  لعام  ن من  قانو  (711املادة )28 

 تعاقب باحلبس من ستة أشهر إىل ثالث سنوات.
 من أقدم بأية وسيلة كانت على إجهاض امرأة برضاها ، عوقب باحلبس من سنة إىل ثالث سنوات. -1(711املادة ) 

 يف سبيله إىل موت املرأة عوقب الفاعل باألشغال الشاقة املؤقتة مدة ال تقل عن مخس سنوات.وإذا أفضى االجهاض او الوسائل اليت استعملت 
وال تنقص العقوبة عن عشر سنوات إذا أفضى  -1من تسبب عن قصد بإجهاض امرأة دون رضاها ، عوقب باألشغال الشاقة مدة ال تزيد على عشر سنوات. -1(717املادة ) 

 لة إىل موت املرأة.االجهاض او الوسائل املستعم
و  711يف املادتني )(تستفيد من عذر خمفف ، املرأة اليت جتهض نفسها حمافظة على شرفها ويستفيد كذلك من العذر نفسه من ارتكب إحدى اجلرائم املنصوص عليها 714املادة ) 

 ( للمحافظة على شرف إحدى فروعه او قريباته حىت الدرجة الثالثة. 717
 كان مرتكب اجلرائم املنصوص عليها يف هذا الفصل طبيبا او جراحا او صيدليا او قابلة ، يزاد على العقوبة املعينة مقدار ثلثها.  (إذا718املادة ) 
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كان احلمل نامجا عن اغتصاب أو هتك   سواء بأي حال من  االحوال، بهسرة، أو إهناء حلمل غري مرغوب تنظيما لأل
 .عرض

ى توصياته الواردة يف تقاريره السنوية املاضية ويدعو احلكومة اىل سرعة اختاذ التأكيد علويف ضوء هذا الواقع، جيدد املركز   .64
 ومن ابرزها:  االجراءات التالية

  وحلني الغائه يؤكد املركز على ضرورة احرتام القرارات القضائية واألحكام النهائية 4354إلغاء قانون منع اجلرائم لسنة ،
اإلجراء الضبطي واخلطورة اجلرمية عند فرض اإلقامة اجلربية،   مالءمةبالرباءة أو عدم املسؤولية وااللتزام هبا، واتباع مبدأ 

( من قانون منع اجلرائم عند 4ملادة )مبوجب اريني االلتزام باإلجراءات الواجب اتباعها على احلكام اإلدانبغي يكما 
رفع مظلة احلاكم و  إصدار مذكرة القبض ومساع أقوال األشخاص ومن مث إصدار مذكرات التوقيف اإلداري.إىل اللجوء 

اإلستمرار يف حجز يضمن عدم كل بشلتعقب مرتكيب اجلرائم اإلداري عن إجراءات التحقيق اليت تقوم هبا الشرطة 
 طويلة باإلستناد ملذكرات التوقيف الصادرة عن احلكام اإلداريني.د ملدتحقيق معهم، للاألشخاص، 

  بسبب تردي األوضاع االنسانية فيه نتيجة قدم املباين وتردي البىن التحتية فيه. سجن اجلويدةاالسراع بإغالق 
 ومن ضمنها سن تشريعات خاصة بالتدابري البديلة غري االحتجازية وتفعيل  اجياد حلول ملشكلة االكتظاظ يف السجون

 مكرر من قانون العقوبات(. 54النص التشريعي اخلاص بوقف تنفيذ العقوبة )املادة 
 االحتجاز يف املراكز االمنية القائمة ضمن معايري تضمن توفري الرعاية واحلماية للمحتجزين، ومبا ينسجم  اماكن حتديث

 عايري الدولية ذات العالقة. مع امل
  معاجلة موضوع التوقيف القضائي وطول أمد هذا التوقيف قبل وأثناء احملاكمة، والعمل على تطوير التشريعات

واملمارسات القضائية من اجل التسريع يف إجراءات احملاكمة، واحلد من مشاكل التبليغ بني احملاكم والسجون، وحتديد 
على جتديد مذكرات التوقيف ضمن املواعيد القانونية وعدم اللجوء للتجديد بشكل تلقائي آلية واضحة مع التأكيد 

 وتفعيل آلية التفتيش على السجون من قبل السلطة القضائية.
 .تضافر اجلهود الوطنية مبا فيها االعالم لتعزيز مفاهيم التعددية واحلوار واحرتام حقوق اإلنسان ونشر ثقافة التسامح 
   من جتاوزات منتسيب بعض اإلدارات األمنية  اليت حتدفة واختاذ مديرية االمن العام كافة االجراءات مضاعضرورة

، باالضافة إىل وضع خطط تدريبية من شأهنا تعميم اتفاقية القضاءومالحقة مرتكيب جرائم التعذيب، وتقدميهم إىل 
مناهضة التعذيب على كافة مرتبات األمن العام وإدراجها ضمن املناهج التأسيسية واحملاضرات واختبارات الرتقية هبدف 

 .منع التعذيب الوصول اىل 
 ةاجلامعي ادراج مفاهيم حقوق اإلنسان ضمن كافة املناهج التعليمية مبا فيها املناهج. 

   ضع ضوابط وشروط أكثر حزمًا على و و عقوبة االعدام تقييد تطبيق ريعات اليت تتضمن دراسة التشاالستمرار يف
ضرورة توسع ، و مسائل التحقيق يف القضايا اجلنائية اليت تكون عقوبتها اإلعدام والتيقن من قوة ادلة االدانة ضد املتهم
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عقوبة لكافة طرق الطعن استئنافا ومتييزا مع اخضاع ال الفعل جناية توجب االعداماحملاكم باالعذار املخففة اذا كان 
 التأكيد على عدم النطق بالعقوبة اال بامجاع اراء اعضاء احملكمة. و 

  ( من اتفاقية مناهضة التعذيب 66) ةاملشار إليها يف املاد باختصاص جلنة مناهضة التعذيبلالعرتاف احلكومة دعوة
، واليت ختتص بالنظر يف بالغات 4384وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية او املهينة لسنة 

 األفراد.
  االنضمام إىل الربتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب، وكذلك الربوتوكولني اإلضافيني امللحقنيضرورة 

بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية املتعلقني بإلغاء عقوبة اإلعدام، باالضافة اىل االعرتاف باختصاص 
اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف تلقي شكاوى األفراد عن االنتهاكات املتعلقة بتلك احلقوق اليت تضمنها العهد 

 (44املذكور )املادة 
 دة تأهيل ضحايا التعذيب وإنشاء صندوق وطين لتعويضهمإجياد مراكز متخصصة ألعا. 
 ( من قانون 628تعديل نص املادة )( من 8نسجم مع التعديل اجلوهري الذي ادخل على نص املادة )ي العقوبات حبيث

بة تشديد العقو مبا يضمن اعتبار جرمية التعذيب جناية و االتفاقيات الدولية املناهضة للتعذيب، و الدستور ومع نصوص 
النص على حق ضحايا التعذيب بالتعويض املباشر من  قبل انفاذ القانون و  موظفيعلى من يرتكب هذه اجلرمية من 

   أن ال تسقط جرائم التعذيب بالتقادم وعدم مشوهلا بالعفو.النص على الدولة عندما يرتكب اجلرمية موظف عام، و 
  ها ضمانات فياخلاصة اليت ال يتوافر  النظامية عوضا عن احملاكمحصر اختصاص النظر يف جرائم التعذيب باحملاكم

ن احملاكم ع مجيع األحكام اليت تصدر عا خضاواىل ان يتم ذلك ال بد من احملاكمة العادلة مبوجب املعايري الدولية. 
 مة التمييز الذين يرتكبون جرائم التعذيب ملراجعة أحكامها من قبل حمكانفاذ  القانون  املختصة مبعاقبة موظفي

  تعديل قانون العقوبات بشكل جيعل مسؤويل مراكز اإلصالح والتأهيل أو مراكز اإلحتجاز مسؤولني عن سالمة
 ستدالل على الشخص مرتكب اجلرمية.الاحملتجزين يف حال عدم التمكن من ا
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أن القضاء سلطة مستقلة وال  نص الدستور علىقد و األردن، يعد استقالل القضاء أحد أركان النظام األساسي للحكم يف  .66

 ،سلطان على القضاة يف قضائهم إال سلطان القانون، وأن حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنني واملقيمني يف اململكة
ت الدستورية بعد التعديالاكمة العادلة احملوضمان احلق يف يف تأكيد استقالل القضاء مرحله مهمة  6244شكل عام وقد 

انشاء حمكمة دستورية تكون مهمتها النظر يف تفسري مواد الدستور النص على  اليت ادخلت عليه، حيث مت مبوجبها: )أ(
شاء جملس قضائي بقانون يتوىل النظر يف مجيع ن)ب( النص على ا 29واالنظمة النافذه. دستورية القواننيالرقابة على و 

النص على ان املتهم بريء حىت تثبت الشؤون املتعلقة بالقضاة النظاميني وحصر تعيينهم باجمللس القضائي وحده. )ج( 
يتوىل النواب جملس الطعن يف صحة نيابة أي نائب بعد ان كان  اختصاصالقضاء النظامي )د( منح  ادانته حبكم قطعي.

النص على حماكمة الوزراء على ما ينسب اليهم من جرائم ناجتة عن تأدية وظائفهم امام احملاكم )ه( االختصاص. هذا 
النص على جعل القضاء االداري الذي يتلقى النظامية بعد ان كان يتم حماكمتهم امام اجمللس العايل لتفسري الدستور. )و( 

النص على ( ز. )ناف قرارات احملكمة االدارية اىل حمكمة استئناف اداريةالطعون االدارية على مرحلتني بادخال نظام استئ
ال يكون مجيع قضاهتا مدنيني ويستثىن من ذلك جرائم امام حمكمة عدم جواز حماكمة اي شخص مدين يف قضايا جزائية 

اجراء  اىل هناك حاجةرية التعديالت الدستو وعلى الرغم من  ،اخليانة والتجسس واالرهاب وجرائم املخدرات وتزييف العملة
 ئيمرفق قضااىل وصوال نصا وروحا تنسجم مع التعديالت الدستورية ل العمل القضائي أوجه ميعجلإصالحات جذرية 

 الشفافية والوضوحويليب حاجات املتقاضني ويستجيب للمتغريات الدولية والعاملية وحيقق اقصى قدر من  العدالةيكفل 
  ته.كلفخفض  أو ته وجماني، التقاضي. ويوصي املركز بضرورة توفري سهولة وسرعة والكفاءة

واليت كانت  6244و 6242قيام جملس االمة برد عدد من القوانني املؤقته اليت صدرت يف عامي  6244كما شهد عام  .69
 6242لسنة  44املؤقت  رقم  العامة النيابةرد قانون تتضمن احكاما متس باستقالل القضاء، وهذه القوانني هي: )أ( 

 6242لسنة  44املؤقت رقم  قانون ادارة قضايا الدولةرد )ب(  .لوزير العدل توجيه اعضاء النيابة العامةكان جييز الذي  
متثيل دوائر الدولة فيما يرفع منها مهمة تتوىل  "ادارة قضايا الدولة" انشاء ادارة يف وزارة العدل تسمىينص على  كان  الذي
قانون استقالل القضاء يف نظر التأجيل بجملس النواب قيام . )ج( يها من الدعاوى مبا فيها الدعاوى املتعلقة باخلزينةاو عل

لتعديل الذي أدخلته اللجنة القانونية النيابية على املادة يف البحث توفري الفرصة الكافية لل 6242لسنة  64رقم  املؤقت
عاماً كشرط للتعيني، إضافة  65عاماً بعد أن كان يف القانون املؤقت  63رفع سن تعيني القضاة إىل باخلامسة من القانون 

 االجيابية التطورات ومن. بتعيينهم دون إجراء املسابقة القضائيةالقضائي املعهد  والستثناء الذي حصل عليه خرجياإىل إلغاء 
خالل عام  ياً قاض (24) تعيني بعد ان متقاضيا  (853اىل ) القضاة عدد زيادة)أ(  : 6244 عام خالل بالقضاء املتعلقة

                                                 
29

 بإحالة مشروع قانون المحكمة الدستورية الى مجلس االمة ولم يصدر بعد بصورته النهائية. 1111يشار الى ان الحكومة قد قامت خالل عام   

 محاكمة عادلة الحق في  
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 ملواءمتهابالقضاء  املتعلقةتعديل التشريعات اخلاصة بقرتاحات االتوصيات و لعدد من الاجمللس القضائي  اراقر )ب(  .6244
  مشروع قانون السلطة القضائية.قانون استقالل القضاء و : وامهها، للحكومةلرفعها  امتهيد املقرتحة الدستوريةمع التعديالت 

مجلة من رصد املركز اال ان  6244لعام يف حمور اقامة العدل وعلى الرغم من التطورات االجيابية اليت مت االشارة اليها  .64
بعض التشريعات اليت حتتوي على احكام استمرار العمل ب ابرزها: )أ(اليت تعيق متتع املواطنني يف اقامة العدل و تحديات ال

مثل قانون اجلرائم االقتصادية  30تنتقص من حقوق االنسان وتتعارض مع احكام الدستور واملبادئ العامة يف اقامة العدل
الذي منح رئيس الوزراء صالحيات احالة أي من اجلرائم املنصوص عليها فيه اىل حمكمة امن  4339لسنة  44رقم 

تم يزال ي العلى منع حماكمة املدنيني امام حماكم خاصة اال انه نصت  ية. )ب( بالرغم من ان التعديالت الدستور الدولة
االمر الذي خيل مببدأ  ،"حمكمة امن الدولة " اليت يغلب على قضاهتا الطابع العسكري خاصةحماكمة املدنيني امام حماكم 

استمرار العمل بقانون حمكمة امن الدولة يشكل ، وخصوصا وان استقالل القضاء وينتقص من ضمانات احملاكمة العادلة
قيام بعض املدعني العامني باحالة القضايا اىل ( ج)اعتداء على اختصاصات القضاء النظامي صاحب الوالية العامة. 

 يقبتطباليهم وعدم قيامهم  ةاحملاكم على الرغم من عدم ارتباط املشتكى عليهم فيها باي بينات تربطهم باجلرائم املسند
)إذا تبني للمدعي العام، أن الفعل ال يؤلف انه اليت تنص على  ة( من قانون اصول احملاكمات اجلزائي492) ةنص املاد

جرما، أو انه مل يقم دليل على أن املشتكى عليه هو الذي ارتكب اجلرم ... يقرر يف احلالتني األوىل والثانية منع حماكمة 
باحلبس باملعاجلة الطبية خارج االردن، االمر عليه  كومبالسماح حملوزير الداخلية  صدور قرار عن( د) ....(.عليهاملشتكى 

اثر على هيبة احكام متساو وعادل مما بشكل  التعامل مع كافة املواطننيالتمييز يف الذي القى بظالل من الشك حول 
 و/ أ( 69)و( 42بتعديل املواد )بوا فيها مذكرة إىل رئيس اجمللس القضائي طالبتقدمي  ( قاضيا462)قيام  (ه) .القضاء

  ة يف عملهم.تعزيز استقاللية القضاومبا يؤدي اىل  31،ن قانون استقالل القضاءم (44)
استمرار حظ و ل هاال ان6246-6242من لألعوام 32األردين القضاء تطوير باسرتاتيجيةاستمرار العمل وعلى الرغم من  .65

يتعلق مبهارات  ماوصا ملوظفني خصاتأهيل عملية ضعف ، و اليت تشرف عليها وزارة العدل لألقسامضعف البنية املؤسسية 
اجراءات التنفيذ وحتديد ايام  ءبطمن حيث مشكلة دوائر التنفيذ لوحظ استمرار كما راجعني.  مع املوالتواصل االتصال 

عالوة على ان . تقاضنيحتصيل حقوق املعملية االمر الذي يؤخر  ،جدا خالل الشهر لعملية املتابعة والتحصيل ةحمدد
مت تعيني اكثر من بعد ان بشكل واضح  6244عام  تبرز وقد يف كثري من احملاكم ال تزال مستمرة،  اإلداريةنقص الكوادر 

 بسبب عدم وجود كوادر مساعده هلم.لشهور عدة؛ عماهلم ا يباشروا مل، وهؤالء اقاضي (22)

                                                 
رائم االقتصادية املذكور اعاله قانون هناك الكثري من القوانني اليت حتتوي احكاما تتعارض مع اتفاقيات حقوق االنسان اليت صادق عليها االردن ومنها باالضافة اىل قانون اجل  30

 .  4338لسنة  96وقانون منع اجلرائم وقانون منع االرهاب وقانون اجلمارك رقم  4322لسنة  62صيانة اموال الدولة رقم 
رئيس اجمللس القضائي صالحية انتداب أي قاض ألي /أ 17 ، وتعطي املادةاجمللس القضائي صالحيات مطلقة بإهناء خدمات أي قاض من دون ذكر األسباب 13متنح املادة   31

 .لجهاز التفتيش القضائي تابعا لوزير العدفتجعل  41اما املادة ، خاصة حمكمة نظامية أو
 مع والربط احملاكم وحوسبة التحتية والبىن احملاكم خدمات وتطوير املتميزة البشرية واستقطاب املوارد املؤسسية الكفاءة وتعزيز ونزاهته القضاء استقاللية تدعيم حماورها أبرز كان   32

 .املساندة والعمليات العدل كاتب عمل وإجراءات واجلزائي احلقوقي التنفيذ احملاكم وتطوير وخدمات القضائي بالعمل العالقة ذات اجلهات
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 تتركز ، العدل اقامة جمال يف مساعدة اتطلب (2و) شكوى )53( 6244 عام  خالل تلقى املركز ان اإلشارةإىل  وحري .62
اختصاص حمكمة امن الدولة وطول مدة التوقيف فيها، عالوة على عدم وجود مرجعية ثابتة يف مسائل االحوال على 

  احملاكمة امامها.الشخصية لغري املسلمني وانعدام الرقابة الوطنية على احملاكم الكنسية وطول امد اجراءات 
 جديد اي يطرأ ومل حاهلا، على السابقة تقاريره يف املركز ذكرها اليت التحديات بقيت فقد 33،الشرعية احملاكم جمال يف أما .61

( ال تزال دوائر التنفيذ أ: )التذكري بامههايعيد املركز يف هذا اخلصوص  الواردة التحديات ، وألمهية6244 عام خالل عليها
. )ب( عدم اقرار مشروع مكاتب االصالح والتوفيق االسري وصندوق النفقة اإلنتاجيةالشرعي تعاين من االكتظاظ وقلة 

( د) وتأهيل القضاة الشرعيني. إلعدادعدم وجود معهد قضائي متخصص  (ج) . على الرغم من اكتماهلما منذ مدة طويلة
( عدم توفر املباين املالئمة هـاىل ضعف رواتب الكادر الوظيفي. ) باإلضافةقضاء الشرعي ضعف املخصصات املالية لل

 للقضاةعدم اقرار مشروع قانون صندوق التكافل االجتماعي ( و) .34لعمل احملاكم ومعظمها مستأجر وغري صاحل
 املؤقت الشخصية االحوال قانونكفيلة بتنفيذ ال والتعليمات األنظمةاصدار  )ز( عدم  الشرعيني واعوان القضاء الشرعي.

 . 6242لعام ) 92 ( رقم
قد سلط ، واليت هاملعيقات اليت تواجهاي تطور ملحوظ يف معاجلة  6244فلم يشهد عام ، القضاء الكنسياما يف جمال  .68

: لألمهية فانه يعيدها عيقات،امليف تقاريره السنوية املاضية، وهو اذ يؤكد من جديد على امهية دراسة هذه يها املركز الضوء عل
غري معرب، مما جيعل تها للعامة، عدا عن كون بعضها تاحااجلريدة الرمسية و يف قوانني بعض احملاكم الكنسية عدم نشر ( أ)

من الصعب الوصول اىل تلك القوانني والتعرف عليها. )ب( عدم وجود قانون اصول حماكمات ثابت يطبق على كافة 
( ارتفاع الرسوم القضائية امام احملاكم الكنسية، وعدم وجود نظام جالذي يسبب عدم استقرار للمواطنني. )القضايا، االمر 

( وجود بعض حماكم )الدرجة الثانية( خارج األردن، االمر الذي ميس استقالل دثابت هلا وخضوعها لتقدير القاضي. )
 يف القضاء لبعض القضاة العاملني دم توفر الشروط القانونيةع ( هـالقضاء األردين ويطيل امد اجراءات احملاكمة فيها. )

( طول امد اجراءات احملاكمة؛ اذ يستغرق النظر يف بعض القضايا سنوات قبل الفصل فيها، مما يسبب افدح ح) الكنسي
 الضرر باملتقاضني ويضيع حقوقهم .

 ه من اداء املهام املنوطة به مبا يلي:ويف هذا اجملال يوصي املركز يف سبيل النهوض بالنظام القضائي ومتكين .63
 وتوفيق النصوص الواردة يف القوانني النافذة مع نصوص التعديالت   دراسة املالحظات املتعلقه بالتعديالت الدستوريه

 . الدستورية  اليت اصبحت نافذة وواجبة التطبيق

                                                 
 ( حمكمة منها ثالث حماكم استئناف شرعيه داخل االردن وواحدة يف القد ، كما بلغ عدد القضاة الشرعيني بكافة درجاهتم31.   يبلغ عدد احملاكم الشرعية يف االردن) 33

 ( قاضيا.131)
 ( مبان فقط.1اكم اململوكة فهي )( مبىن، أما عدد احمل31.   بلغ عدد مباين احملاكم املستأجرة )34
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  حبيث  -اعوام ومل يتم تنفيذها  بعدما وضعت تصورات لذلك منذ –وضع هيكل إداري جديد للمجلس القضائي
يقسم أعماله إىل مديريات ابتداء من مديرية مالية، ومديرية إدارية، ومديرية التفتيش القضائي، ومديرية النيابة العامة، 

 ومديرية اإلعالم والتدريب، وغري ذلك حسب احلاجة وضمان االستقالل املايل واالداري له  .
 واالمتيازات والعمل على تغيري مفهوم العمل القضائي  منح القاضي املزيد من الضمانات 
  التفيذ القضائي يف احملاكم النظاميه والشرعيه . اداراتاجياد  نظام حماسيب فعال يف 
 واستكمال بناء قصور عدل يف احملافظات وااللوية وجتهيزها بالبنية التحتية الستيعاب ، االسراع يف بناء دار القضاء العايل

 التكنولوجية الالزمة للعمل القضائي.الوسائل 
  ازالة كافة املعيقات اليت تواجة احملاكم الدينيه )القضاء الشرعي والكنسي ( بشكل يضمن حتقيق املعايري الدوليه

 للمحاكمات العادله
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 ( عدد طلبات التوظيف وعدد المعينين2جدول رقم )

 عدد المعينين المتقدمين عدد المؤهل السنة

 المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور

1111 

 2112 9556 9648 19779 11980 7799 جامعي
 6435 4993 852 5172 3493 1679 دبلوم

 8325 4834 4214 24951 15473 9478 المجموع

1111 

 1864 9344 9889 27384 21126 6258 جامعي
 6842 4154 4236 17656 15230 2426 دبلوم

 43934 5232 4351 45040 36356 8684 المجموع
 

 الوظائف العامة في تقلدالحق 
 ،36الدولية واملواثيق  35الدستور كفلها اليت األساسية املواطن حقوق من واحدة العامة الوظائف تقلد يف احلق يعترب .92

االخذ مببادئ  6225عام وتوجب  املادة السابعة من اتفاقية االمم املتحدة ملكافحة الفساد اليت صادقت عليها اململكة يف 
الكفاءة والشفافية واملعايري املوضوعية مثل اجلدارة واالنصاف واالهلية يف نظم واجراءات توظيف املستخدمني املدنيني 

 والقيم املرتكزات أهم 6221 لسنة( 92) رقم احلايل املدنية اخلدمة نظام بني وقد 37وغريهم من املوظفني العموميني .
 .االجتماعية احلالة أو الدين أو العرق أو اجلنس أسا  على التمييز عدمك العامة، الوظائف يف التعيني محتك اليت املؤسسية

 استخدام حيقق مبا الوظائف تشكيالت جداول يف إقراراها مت اليت الحتياجاتبا املدنية اخلدمة وظائف يف التعينيربط كما 
هذا  وضع فقد ،38الفرص وتكافؤ والعدالة الشفافية مبادئ وحتقيق واجلدارة االستحقاق ألسس وفقا الكفاءات أفضل

 الوظيفية، إشغال متطلبات وتوفر األدبية الصالحية الصحية، اللياقة العمر، كاجلنسية، العامة الوظائف لشغل شروطا نظامال
وتفعياًل الحكام نظام اخلدمة املدنية فقد اصدر جملس  .39واإلناث الذكور بني ما املساواة قدم على الشروط ذهه تطبقو 

استنادًا الحكام يف الوظائف احلكومية من الفئات االوىل والثانية والثالثة اخلدمة املدنية تعليمات اختيار وتعيني املوظفني
  استنادااملوظفني اختيار وتعيني والذي اكد على ضرورة   6221( لسنة 92ة املدنية رقم )م( من نظام اخلد46املادة )

التالية :  لالسساالوىل والثانية وفقًا  التنافس لطاليب التوظيف من الفئتني  اذ يتم اعداد كشوفات واالقدمية ملبدأ الكفاءة
. يتم اعداد كشوفات 4
افس لطاليب نالت

التوظيف مرة واحدة كل 
حسب  كعام وذل

التخصص واحملافظة 
واجلنس وفقًا للعوامل 

املعدل  )ا(  -التالية:
يف املؤهل العلمي 

                                                 
تكفل الدولة العمل والتعليم   3/1كما تنص املادة   نني او االنظمةا. لكل اردين حق تويل املناصب العامة والشروط املعينة يف القو 1" انه من الدستور على 11تنص املادة   35

. التعيني يف الوظائف العامة من دائمة او مؤقته يف الدولة واالدارات امللحقة هبا والبلديات يكون على 1. ضمن حدود امكانياهتا وتكفل الطمانينة وتكافؤ الفرص جلميع االردنيني
 اسا  الكفاءات واملؤهالت"

 أشكال مجيع على القضاء اتفاقية نم( 3) املادة و والسياسية املدنية باحلقوق اخلاص الدويل العهد من( 18) واملادة  االنسان حلقوق العاملي االعالن من( 11) املادة انظر(  36)
 االنسان حلقوق العريب امليثاق من( 77) املادة و املرأة ضد التمييز

 ا .من املادة السابعة من اتفاقية االمم  املتحدة ملكافحة الفسادعلى ضرورة وضع معايري تتعلق بالرتشيح للمناصب العمومية وانتخاب شاغليه7، 1تنص الفقرة 37

 . 1113 لسنة( 71) رقم املدنية اخلدمة نظام من( 4) املادة:  انظر( 38)

 111 لسنة( 71) رقم املدنية اخلدمة نظام من( 47) املادة:  انظر( 39)
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نقاط،)ج( سنة التخرج وخيصص هلا  8انوية العامة وخيصص له نقطة ،)ب( املعدل يف شهادة الث 46وخيصص له  االعلى
على ضوء جمموع النقاط . 6 .نقطة 42ليصبح جمموع النقاط  .نقاط 42تقدمي الطلب و خيصص هلا  سنة )د(نقاط. 42

أشخاص للوظيفة الشاغرة الواحدة لتقدمي االمتحان  نقطة يتم ترشيح ستة 42ها الواردة يف كشف التنافس وجمموع
 شرطا أساسيا االمتحانويعترب النجاح يف  42نقطة من  62اإلمتحان كل من حيصل على  يف اً عترب ناجحي .9.التنافسي

التنافسي والنقاط  االمتحانيف  يتم ترشيح ثالثة أشخاص من احلاصلني على أعلى العالمات .4 للرتشيح للمقابالت
( مع عالمة 42مع عالمة اإلمتحان التنافسي )من  ( 42النقاط التنافسية )من  يتم مجع .5  التنافسية للمقابلة الشخصية

ألعلى األشخاص الذين  يتم الرتشيح للتعيني .2. 422للحصول على النتيجة النهائية من  (62الشخصية )من  املقابلة
 املتقدمني عدد( 5) رقم اجلدول ويوضح .الشواغر وذلك مبا يتناسب مع عدد 422عالمات من حصلوا على أعلى ال

 الفرتة خالل واجلنس العلمي املؤهل حسب موزعة املدنية اخلدمة ديوان إلحصائيات وفقا منهم واملعينني توظيفال بطلبات
(  45242) 6244 عام املدنية خالل اخلدمة ديوانجمموع ما تلقاه يالحظ ان حيث  (6244-6242) بني ما الواقعة
 اقتصار مت 6244 لعام التشكيالت جلدول ووفقا  ،6242 عام خالل اً طلب( 64354) باستقباله مقارنة توظيف طلب

 فاتورة قدرت حيث الدولة، خزينة منها تعاين اليت الصعبة املالية الظروف بسبب والرتبية الصحة وزاريت من كل يف التعيني
 .دينار مليار 9.9 وايلحب 6244 لعام واملتقاعدين للعاملني الرواتب

 6244 عام خالل العامة االحصاءات دائرة عن الصادرة التقارير حسب البطالة معدالت فبلغت، بالبطالة يتعلق فيما أما  .94
 للذكور (% 42،4)ـب مقارنة لإلناث( % %64.4)%( و44.9، وكما كان معدل البطالة بني الذكور )(49.6%)
 وتشري. 6223 عام يف التوايل على إلناثل( %64،9)و للذكور( %42،9) و، 6242  عام لإلناث( % 64.1)و

 ضمن واضح وبشكل كانت املاضية السنوات خالل املتقدمني إعداد يف الزيادة بان األردين املدنية اخلدمة ديوان احصاءات
 سفرهن وصعوبة اخلاص القطاع يف اإلناث توظيف فرص حمدودية إىل ذلك يف السبب يكون وقد اجلامعيات، اإلناث
 احلكومي اجلهاز يف العمل ظروف ملناسبة نظرا العام القطاع يف العمل تفضيلهن إىل إضافة عمل، فرص عن للبحث للخارج

 ديوان قبل من املدنية للخدمة تابعة مؤسسات يف مزورة شهادة( 52) ضبط املركز رصد كما  .االجتماعية ألوضاعهن
 .البكالوريو  لدرجة ألفا( 42)و عليا، شهادة( 6225) أصل من العايل التعليم ووزارة املدنية اخلدمة

 املعايري مع لرتتيب أحقية التعيني حسب معايري موضوعية متناغماً  املدنية اخلدمة ديوان هبا يقوم اليت اجلهود من الرغم وعلى .96
تعيني يسجل املالحظات التالية : )أ(  استمرار  أن املركز إال آخر، جانب من اخلالصة الوطنية والدوافع جانب العاملية من

العامني ورؤساء املؤسسات العامة املستقلة واملفوضني يف  واملديرينالقيادات اإلدارية العليا يف الدولة من األمناء العامني 
هو ال هيئات التنظيم وغريها وهي الوظائف األكثر أمهية يف حتفيز القطاع العام وزيادة إنتاجيته والرقابة على املال العام، ف

هذه  ما إن إجراءات التعيني يفثابتة وحمددة على الرغم من االلتزامات الدولية اليت تعهدت الدولة هبا، كإىل معايري خيضع 
يف التعيني يف الوظائف وحتديداً يف  « واحملسوبية الواسطة» استمرار آفة )ب(أسس العدالة والشفافية.املواقع حتتاج اىل تعزيز 

يات التعيني يف وظائف الفئة الثالثة اىل الدوائر احلكومية ومبا أعطى نظام اخلدمة املدنية صالحوظائف الفئة الثالثة اذ 
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من خالل اإلعالن املباشر عن تلك الوظائف يف الصحف اليومية، على أن يتم  يتناسب مع ما حتتاجه من هذه الوظائف
 حاملي من امللك جاللة اىل رسالة توجيه 6244 عام شهد  )ج(.التنسيق املسبق مع ديوان اخلدمة املدنية هبذا اخلصوص

 معيار ألي ختضع ال اجلامعات يف التعيني عملية ألن اجلامعات يف التعيني عملية مطالبني بتنظيم األردنيني الدكتوراه شهادة
 أن مبينني احلكومية املؤسسات يف الدكتوراه حلاملي خاصة عالوة مبنح أيضا وطالبوا .األقوى للواسطة ختضع ما مبقدار

 األردنية اجلامعات خبرجيي االهتمام إيالء يتم وأن دنانري، مخسة تتجاوز ال الدكتوراه شهادة على عالوة تعطي الوزارات
 .األجنبية اجلامعات خرجيي من بزمالئهم أسوة والعربية

 ديوان ملف بفتح طالبوا الذين املدنية اخلدمة ديوان تعيينات متضرري من االعتصامات من اً عدد أيضا العام هذا شهد كما .99
 أمسوه ما ووقف اخلدمة

 عن العاطلني تعيني يف جتاوزات
 احملسوبية بسبب العمل

وميثل اجلدول رقم . والواسطة
( ملخصا لعدد الشكاوى 2)

وطلبات املساعدة املتعلقه 
باحلق يف تقلد الوظائف العامة 
اليت تلقاها املركز خالل الفرتة 

 -6223املمتدة ما بني 
6244 . 

اعادة هيكلة الرواتب واالجور والعالوات يف اخلدمة املدنية ومجيع الدوائر العامة، باحلكومة قيام  6244كما شهد عام  .94
حتسني مستوى الوظائف واملوظفني من خالل اخضاع الرواتب ملرجعية واحدة وقاعدة موحدة احلكومة هبدف بررهتا واليت 

ألف موظف خاضعني لنظام اخلدمة املدنية،إضافة إىل حتسني  622للقيا  واليت ستعمل على حتسني رواتب ما يقرب من 
 املواطنني نيتعيالحظ املركز استمرار ضعف و د املدين. ألفاً من املوظفني اخلاضعني للتقاع 42دخل فئة يبلغ عددها حوايل 

يف املادة  قانون حقوق األشخاص املعوقنياالدارات العامة املختلفة على الرغم من تأكيد من ذوي اإلعاقات يف 
 ألشخاص املعوقنيمن امن عدد العاملني فيها  (%4)على إلزام مؤسسات القطاع العام بتشغيل ما نسبته  40(9/ج/4)

 البطالة ظاهرة من اخلاص للحد على أمهية إيالء اإلهتمام يف تعزيز التعاون ما بني ديوان اخلدمة املدنية والقطاع املركز ويؤكد .95
املختصة. كما يؤكد املركز على  اجلهات قبل من التوظيف طاليب بيانات قاعدة اىل الوصول واتاحة التشغيل، فرص واجياد

تظلمات املدنية مباديء الشفافية والنزاهة يف التعيينات خصوصا يف ظل استقبال الديوان  لضرورة تبين ديوان اخلدمة 

                                                 
وتعديالته. 1113لعام  71قانون األشخاص المعوقين رقم     .40

 

 ( يبين عدد الشكاوي وطلبات المساعدة التي تلقاها المركز الوطني6جدول رقم ) 
 

تصنيف الشكوى وطلبات 
 املساعدة

6223 6242 6244 
طلبات  الشكاوى

 مساعدة
طلبات  الشكاوى

 مساعدة
طلبات  الشكاوى

 مساعدة
 4 4 4 6  6 الوصول اىل نتيجة  مرضية

 4 48  4 6 6 قيد املتابعة
 4 2  4  9 خارج اختصاص املركز

 4 4   4  حفظت لعدم وجود انتهاك
 - 4   4  حفظت لعدم تعاون املشتكي

نتيجة مل يتم التوصل فيها 
 مرضية

6    - - 

 99 8 49 اجملموع
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الرتتيب التنافسي للمتقدمني، واحلاالت تها على تنصب غالبياليت و  ،واعرتاضات املواطنني فيما يتعلق بالوظائف العامة
ستنكاف عن االمتحان او الرتشيح للتعيني، وعلى اإلنسانية ومكان اإلقامة بالنسبة لبعض املرشحني للتعيني، وحاالت اال

ن، االمر الذي يشري اىل ضرورة تبين ديوان اخلدمة ملبدأ إلغاء طلب التعيني من الديوان بعد استيفاء اإلجراءات حسب القانو 
 .علوماتنون ضمان احلق يف احلصول على املعن املعلومات انسجاما مع قا احلد االقصى يف االفصاح

إضــــــــــــافًة اىل   ، تقــــــــــــاريره الســــــــــــنوية املاضــــــــــــيةعلــــــــــــى توصــــــــــــياته الــــــــــــواردة يف ذلــــــــــــك، جيــــــــــــدد املركــــــــــــز التأكيــــــــــــد ويف ضــــــــــــوء  .92
ــــــــــد )أ(  توصــــــــــياته يف هــــــــــذا العــــــــــام املتضــــــــــمنة مــــــــــا يلــــــــــي ــــــــــادي الشــــــــــفافية والنزاهــــــــــة واملســــــــــاواة يف تقل ــــــــــز مب ضــــــــــرورة تعزي

الـــــــــــواردة يف املـــــــــــادة توحيـــــــــــد النصـــــــــــوص القانونيـــــــــــة املتعلقـــــــــــة بتشـــــــــــغيل االشـــــــــــخاص املعـــــــــــوقني )ب(الوظـــــــــــائف العامـــــــــــة 
مـــــــــــــــن قــــــــــــــــانون  4%( واملــــــــــــــــادة 6مـــــــــــــــن قـــــــــــــــانون العمــــــــــــــــل والـــــــــــــــيت تطالــــــــــــــــب بتشـــــــــــــــغيل املعــــــــــــــــوقني حبـــــــــــــــد ادىن ) 49

ـــــــــــــــــــيت توجـــــــــــــــــــب تشـــــــــــــــــــغيل املعـــــــــــــــــــوقني حبـــــــــــــــــــد ادىن ) 6221لعـــــــــــــــــــام  94االشـــــــــــــــــــخاص املعـــــــــــــــــــوقني رقـــــــــــــــــــم  %( 4وال
% للحــــــــــــــاالت اإلنســــــــــــــانية مــــــــــــــن 2وتعليمـــــــــــــات اختيــــــــــــــار املــــــــــــــوظفني يف الـــــــــــــدوائر احلكوميــــــــــــــة والــــــــــــــيت حتــــــــــــــدد نســـــــــــــبة 

ربنـــــــــــامج ل احلكومـــــــــــةضـــــــــــرورة تبـــــــــــين )ج(ضـــــــــــمنها فئـــــــــــة االشـــــــــــخاص املعـــــــــــوقني الصـــــــــــادرة عـــــــــــن جملـــــــــــس اخلدمـــــــــــة املدنية.
ورفــــــــــــع قــــــــــــدرات املــــــــــــوظفني يف القطــــــــــــاع احلكــــــــــــومي مبــــــــــــا ينســــــــــــجم مــــــــــــع املســــــــــــتجدات والتطــــــــــــورات  تــــــــــــدريبلوطــــــــــــين 

ـــــــــــــــيت يشـــــــــــــــغلوهنا.)د(  ضـــــــــــــــرورة االســـــــــــــــراع يف نشـــــــــــــــر الكشـــــــــــــــف التنافســـــــــــــــي  ـــــــــــــــة للوظـــــــــــــــائف ال ـــــــــــــــة واالداري التكنولوجي
لغايــــــــــــــات اطــــــــــــــالع اصــــــــــــــحاب التوظيـــــــــــــــف علــــــــــــــى طلبــــــــــــــاهتم واتاحــــــــــــــة الفرصــــــــــــــة هلـــــــــــــــم  6246االلكــــــــــــــرتوين لعــــــــــــــام 

 لتدقيقها.  
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اكدت املواثيق الدولية على احلق يف اجلنسية بوصفه احد اهم عناصر الشخصية القانونية اليت ال بد ان يتمتع هبا كل فرد، ويف  .91
 جيوز ما، وال جبنسية التمتع حق فرد لكلمنه اىل ان " 45يف املادة  اإلنسان حلقوق العاملي تطرق اإلعالن هذا اخلصوص

 املدنية باحلقوق الدويل اخلاص العهد نص كما"،  جنسيته تغيري يف حقه من وال جنسيته من شخص أي حرمان تعسفا،
". اما الدستور القانونية بالشخصية له يعرتف ان يف احلق مكان كل يف انسان لكل"ان  علىمنه  42يف املادة  والسياسية
 قانون صدر يالدستور  لنصهلذا ا قد نص على ان اجلنسية االردنية حتدد بقانون يف املادة اخلامسة منه، واعماالاالردين ف

 األمور من وغريها والتجنس بالتبعية واجلنسية االصلية اجلنسية اكتساب شروط الذي حدد 1954 لسنة (6 ) رقم اجلنسية
 باجلنسية. املتعلقة

تشريعية على املنظومة القانونية املتعلقة باحلق يف اجلنسية، كما مل تنص التعديالت  اي تطورات 6244مل يشهد عام  .98
الدستورية على اضافة كلمة ) اجلنس( اىل املادة السادسة من الدستور كسبب من اسباب التمييز وعدم املساواة ومل جتر 

ابة ملطالب املنظمات النسائية واحلقوقية بوجوب النص عليها، وعدم االكتفاء بالقول ان احملاكم فسرت ان عبارة االستج
باجلنسية يف هذا  احلق ملمارسات والعملي التطبيقي لواقععلى ا تغيري اي يطرأ ملومن مث االردين بأهنا تعين الرجال والنساء، 

إعادة األرقام  نقل صالحيات سحب أوالذي  6244الصادر يف شهر تشرين االول جملس الوزراء العام باستثناء قرار 
فقط. وعلى الرغم  املتابعة والتفتيش وحصرها مبجلس الوزراء وتغيري ألوان بطاقات اجلسور الصفراء واخلضراء من دائرة الوطنية

السنوية السابقة، املركز  تقاريرشارة اليها يف الا مت واليت ذا احلق، هب مساسا تشكلمن ذلك ال تزال التحديات واملشاكل اليت 
 اىل استنادا الفلسطينية االصول ذوي من املواطنني من اجلنسية سحب حاالتاستمرار ( أ(ابرزها: و  مستمرة على حاهلا،

 املتابعة دائرة او واجلوازات املدنية االحوال دائرة مراجعة عند او الغربية الضفة اىل العبور مراكز سواء يف فك االرتباط تعليمات
 تفسري يف توسعا تتضمن وغامضةغري مستقرة وغري واضحة  مبهمة وتفسريات شخصية اجتهادات اىل باالستناد والتفتيش

 مواطنا 94/1/4388 قبل الغربية الضفة يف مقيم شخص كل يعترب" على تنص واليت اإلرتباط تعليمات فك من )6 ( املادة
 سلطات إجراءات مبوجب الشمل مجع على حصل منكل  :التالية الفئات ذلك اىل باإلضافة لتشمل "أردنيا وليس فلسطينيا
. وقد اشار املركز يف تقاريره السابقة اإلرتباط فك قرار صدور عند الضفة الشرقية يف مقيما يكن مل ومن، اإلسرائيلي اإلحتالل

 ( رقم اجلنسية قانونالحكام  االدولية حلقوق االنسان، عالوة على خمالفتهختالف الدستور واملعايري  اىل ان هذه االجراءات
ه. )ب( من ) 48 ( املادة عليه نصت اال ما فقداهنا أو اجلنسية سحب جييز نص أيالذي مل يتضمن  1954 لسنة  )2

يف  والنساء األردنيني الرجال بني متيز إذ وجوهره، 1954 لسنة اجلنسية قانون لنص منافية قراءة تبين يف اجلهات الرمسية استمرار
 أوالد“ ان على تؤكد من القانون ) 3) املادة أن رغم وذلك القانون؛ من  )9/9 ( املادة اىل باالستناد أبنائهم إىل نسيةنقل اجل
 " االردين" كلمة ان إىل يشري التفسري املعروفة لقواعد وفقا االخري النص هذا تفسري ان ورغم ،”ولدوا أينما أردنيون األردين،

، إال أن الواقع العملي يشري اىل باجلنسية األردنية التمتع األردنية األم ألوالد حيق فأنه وبالتايل واالنثى الذكر من الً ك شملت

 الحق في الجنسية واإلقامة واللجوء
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 الشكاوى عدد( 1)  رقم اجلدول ويبني .حرمان االم األردنية من نقل جنسيتها ألبنائها يف حال زواجها من غري اردين
 املدنية األحوال دائرة مقدموها أن افاد واليت املاضية، بالسنوات مقارنة 6244 عام خالل الواردة للمركز باجلنسية املتعلقة

 أو األردنية اجلنسية إثبات وثائق منهم سحبت قد واجلوازات
 بكامل الداخليةوزارة  املركز خاطب وقد .مؤقتة بأخرى استبدلتها
 اال( شكوى وطلب مساعدة 56وعددها ) اليه الواردة الشكاوى

وافادت ، املركز خماطبات من ) 66 ( على ردت الداخلية وزارة ان
فك  قرار لتعليمات باالستناد اختاذها مت قد اإلجراءات هذه بأن

باإلضافة اىل  قرارها، حيثيات توضيح دون الغربية الضفة مع االرتباط
كما طلبها مراجعة مقدمي الشكاوى لدائرة املتابعة والتفتيش. )ج(  

سكانية يف بلدة الرويشد  تتعلق باعداد غري قليلة من بعض املقيمني يف جتمعات 6244ان ظاهرة جديدة برزت يف عام 
بدأت  وبعض القرى االخرى من لواءي البادية الشرقية والغربية،ال ميلكون اي وثائق رمسية تثبت شخصيتهم القانونية، اليت

بشكل بسيط يف اواخر عقد الثماننيات من القرن املاضني وتزايدت يف االعوام التالية يف االلفية الثالثة، حبيث بدأت 
شخصًا منهم شكوى مجاعية للمركز تفيد باهنم اردنيو  13قدم 6246ل على اجلنسية تتزايد، ويف عام مطالبات احلصو 

اجلنسية وان لديهم بعض البيانات اليت تثبت ذلك، اال ان وزارة الداخلية رفضت منحهم اجلنسية االردنية لعدم وجود 
( شخصاً 642اجلنسية لنحو ) 6246حلكومة منحت عام ات او االدلة الكافية اليت يتطلبها القانون،مع العلم ان انالبيّ 

منهم ورفضت منح االخرين الهنم حسب رأي الوزارة )الداخلية(  اهنم حيملون اجلنسية السورية، وخباصة ان اماكن وجودهم 
روط قانون واقامتهم يف املنطقة احلدودية وليس لديهم اثباتات كافية تدعم طلبهم وان االمر يتعلق باعتبارات السيادة وش

 اجلنسية النافذ.
( 3فيشري املركز اىل التعديل الدستوري الذي ادخل على الفقرة الثانية من املادة ) واإلقامة، التنقل يف باحلق يتعلق فيما اما .93

 املركز يسجل ملعبارة "او مينع من التنقل" االمر الذي يؤكد على حق االردنيني يف حرية التنقل واحلركة. ومن جهة اخرى 
الواقع صعيد محاية هذا احلق يف على  جديد أي تطور 6244 عام خالل

( شكوى  64اذ ان حتليل الشكاوى الوارده للمركز البالغ عددها ) العملي،
 سفر جوازات حجز( اهنا تتعلق بــــ : )أ( 8كما يتبني يف اجلدول رقم )

 5خالفا لقانون جوازات السفر املؤقت رقم  العمل ارباب قبل من األجانب
 حبق ابعاد قرارات صدور. )ب( احلركة يف حريتهم يعيق امم ،6229لسنة 

م. هل والعائلية االجتماعية الظروف مراعاة دون اردنيات من املتزوجني الجانبا
)ج( رفض او تأخري منح االقامة لبعض ازواج االردنيني من محلة اجلنسيات 
االخرى. )د( االستمرار يف ابعاد االجانب وفقا الحكام قانون االقامة 

( يبين عدد الشكاوى المتعلقة بالجنسية التي 7جدول رقم )   
 تلقاها المركز

 السنه عدد شكاوى اجلنسية الواردة للمركز
71 1113 
34 1111 
71 1115 

141 1111 
81 1111 

 

(يبين تحليل الشكاوى الواردة 0دول رقم )ج
فينا يتعلق  بالحق في االقامة والتنقل  للمركز  

 السنه عدد شكاوى 
133 1113 
15 1111 
111 1115 
33 1111 
14 1111 
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( من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية 49يف املادة ) دون منحهم الضمانات احملددة 4319لسنة  64واالجانب رقم 
ن وبعد متكينه و والسياسة، واليت تقضي بعدم جواز ابعاد االجنيب املقيم بصفة قانونية اال تنفيذا لقرار مبوجب احكام القان
ك، ومن توكيل من عرض االسباب املؤيدة لعدم ابعاده وعرض قضيته على السلطات املختصة او من تعينهم خصيصا لذل

 من ميثله امامها
 املتحدة اخلاصة االمم اتفاقية على املصادقة من االردن وقفمب تغيري اي 6244يشهد عام  مل اللجوء، يف احلق خيص وفيما .42

 وطين قانونيتم اي حترك يف سبيل  اقرار  ملكما  هبا، امللحق 4322 عام الصادر كولو الربوتو  4354لسنة الالجئني مبركز
وفد حيث قام  اململكة،كلة الالجئني السوريني يف برزت مشيف تقاريره السابقة. وعلى صعيد اخر،  املركز اوصىمثلما للجوء 

بدأ تدفق ، وتبني للمركز نتيجة للمتابعة والرصد ما يلي: )أ( املركز بزيارة املساكن اليت يقيمون فيها يف مدينة الرمثامن 
 4/5/6244الالجئني السوريني اىل االردن بتاريخ 

، حيث دخل أول الجئ سوري  إىل مدينة الرمثا
من )ب( افاد الالجئون السوريون حبسن معاملتهم 

 املنطقةقبل رجال األمن العام الذين تواجدوا حول 
، )ج(  اصدرت وزارة الرتبية والتعليم اليت يقيمون فيها

قرارا بقبول الطلبة السوريني يف املدار  األردنية، )د( 
حمدودية اخلدمات اليت تقدمها املفوضية السامية 

اوضاع الالجئني ومعاجلة ة متابعيف  حلقوق االنسان
ات بوثائق طلبهم عدم تزويدالسوريني، واملتمثلة ب

 .االنساينللقانون الدويل يضعف احلماية املقدمة وفقا األمر الذي  ،مواصلة متابعة تسجيل املستجدين منهمعدم لجوء و ال
املأوى املالئم واخلدمات الصحية والعالجية ضعف الشديد وغياب العمل املؤسسي يف حتمل مسؤولية توفري خدمات )هـ( ال

لشؤون  الساميةواإلرشاد النفسي والقانوين لالجئني من قبل احلكومة واملفوضية واملياه النظيفة للشرب والنظافة والطعام 
احلق يف  مع ىفنامبا يت ، )و( احلد من حرية حركة الالجئني ممن كانوا يعملون يف األجهزة األمنية والعسكرية وتنقلهمالالجئني

شبه القسرية وغري العودة  واحتت الضغط والتفكري يف املفاضلة بني طلب احلماية الدولية كالجئ هم التنقل وجيعل من بعض
 اي العملي الواقع يشهد مل 6244 عام خالل العراقيني جئنياللوعلى صعيد ا يهدد مفهوم العودة الطوعية.، ومبا املباشرة

بدأت يف االحنسار التدرجيي، وخصوصا بعد التغريات اليت يشهدها العراق، مما ادى اىل اخنفاض تغيري، اال ان مشكلتهم 
 اجلدولملمو  يف عدد طلبات التوطني والتوطني الفعلي الذي تقوم به املفوضية السامية حلقوق الالجئني كما هو مبني يف 

 .اعاله (3) رقم
وحلماية حقوق األفراد يف اجلنسية واإلقامة واللجوء يؤكد املركز من جديد على امهية تنفيذ التوصيات اليت وردت يف تقاريره  .44

 السابقه ومن امهها :  

المقدمة من الالجئين  وطين مقارنه لطلبات الت (9جدول رقم )
 العراقيين

  1111  1111  1115 العام 

 7151 8183 1815  وطني طلبات الت

 558 7781 4181 املوافقة الفعلية 

%83.5 النسبة املئوية   33.1%  71.1%  
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 ( من الدستور، حبيث ال يتم منح اجلنسية أو نزعها من أي شخص إال وفقاً ألحكام القانون، 5تفعيل نص املادة )
 مبوجب قرار قضائي مكتسب الدرجة القطعية . إالوان ال يتم سحب اجلنسية واألوراق الثبوتية األخرى 

  ملن سحبت منه بطريق  وإعادهتام الوطنية للنظر يف الشكاوى املقدمه من املواطنني حول سحب ارقامهجلنة تشكيل
 غري قانوين 

 ( من قانون اإلقامة وشؤون األجانب اليت تعطي احلكام اإلداريني وغريهم من املسؤولني 91تعديل نص املادة )
 . لألجانبالتنفيذيني صالحية إصدار قرار اإلبعاد 

 ستقرار األوضاع األسرية واملعيشية .عدم إبعاد زوج األردنية وزوجة األردين بقرارات إدارية ضماناً ال 
  والنظر يف التصديق على اتفاقية جنيف بشأن ، ملعايري الدوليةالتشريعات الوطنية وآلية اللجوء مع ا مواءمةضرورة

املكمل هلا. واجياد آلية وطنية للجوء باململكة  4321جنيف لعام  وبرتوكول 4354املركز القانوين لالجئني لعام 
 تتالءم واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان .

  منح الالجئني املسجلني لدى املفوضية السامية لشؤون الالجئني معاملة فضلى فيما يتعلق بالتعليم العايل والعمل
 هلم.  احلماية كرب وتكثيف جهود املساعده ووعناية ا  اً والصحة. وايالء الالجئني السوريني اهتمام
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 والترشيح االنتخابفي حق ال
يف العملية احلقوق السياسية لألفراد بوصفه الوسيلة االساسية ملشاركتهم  حرة ونزيهة من أهم اتيعترب حق األفراد يف انتخاب .46

، فهو الوسيلة الوحيدة املتاحة للشعب الختيار ممثليه يف السلطة التشريعية، واحملرك األسا  لتوجيه واحلياة العامة السياسية
دور حقيقي ال جمرد إطار نظري يف اختيار احلكومة اليت ستحكم البالد طوال الدورة باعتبارها صاحبة السياسة العامة للبالد 

حلقوق االنسان على حق األفراد يف انتخابات حرة  43واالقليمية 42واملواثيق الدولية 41لذا أكد الدستور األردين .التشريعية
  ونزيهة. 

ينسجم مع احكام 44حراكًا شعبيًا وسياسيًا واسعًا كان من أبرز مطالبه إقرار قانون انتخاب  6244لقد شهد عام  .49
ات حرة ونزيهة وشفافة ويكفل متثل االردنيني كافة، الدستور األردين واملواثيق الدولية حلقوق اإلنسان يف ضمان اجراء انتخاب

على القيام باملهام املطلوبة من اجملالس التشريعية سواء يف جمال  اً جملس نواب قادر ويفرز ويسهم يف تطوير احلياة السياسية، 
بتشكيل جلنة ادرت وباحلكومة  تالتشريع او الرقابة على اعمال السلطة التنفيذية. ونتيجة هلذا احلراك الشعيب استجاب

جاء و  .44/9/6244( عضوًا يف 56وعضوية ) للحوار الوطين األردنية برئاسة السيد طاهر املصري رئيس جملس األعيان
اللجنة صياغة قانون انتخاب دميقراطي يؤدي إلفراز جملس نيايب ميثل كل  منالطلب  ،يف الرسالة امللكية إىل السيد املصري

عية يف العمل النيايب، وليكون اجمللس منرباً تشريعياً ورقابياً يعرب عن صوت كل أردين وأردنية، يساهم األردنيني، وميثل نقلة نو 
 غةاصيباالضافة اىل يف جتذير تكافؤ الفرص ويتصدى للواسطة واحملسوبية ويلعب دوراً فاعاًل ومؤسسياً يف مكافحة الفساد، 

التعددية احلزبية ويكرسها هنجًا راسخًا وميّكن القوى السياسية الفاعلة كافة من املشاركة يف العملية  يأحزاب يثر  قانون
الدميقراطية وصناعة القرار، وقد أعلن مخسة من أعضاء اللجنة عن  اعتذارهم عن املشاركة يف أعماهلا احتجاجاً على طريقة 

 تشكيلها بينهم أربعة من جبهة العمل اإلسالمي.

                                                 
مور واملبادئ ( من الدستور األردين بقوهلا " يتألف جملس النواب من أعضاء منتخبني انتخاباً عاماً سرياً ومباشراً وفقاً لقانون لالنتخاب يكفل األ33وهو ما نصت عليه املادة ) - 41

تنشأ بقانون هيئة مستقلة تشرف على  -1سالمة العملية االنتخابية يف مراحلها كافة. -عقاب العابثني بإرادة الناخبني. ج-حق املرشحني يف مراقبة األعمال االنتخابية. ب -التالية: أ
 العملية االنتخابية النيابية وتديرها يف كل مراحلها، كما تشرف على أي انتخابات أخرى يقررها جملس الوزراء."

. 1املشاركة يف إدارة الشؤون العامة لبلده إما مباشرة أو بواسطة ممثلني خيتارون حبرية. . لكل شخص حق1( من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على: "11إذ نصت املادة )  -42
. إرادة الشعب هي أسا  سلطة احلكم، وجيب أن تتجلى هذه اإلرادة من خالل انتخابات نزيهة 7لكل شخص حق تقلد الوظائف العامة يف بلده على قدم  املساواة مع اآلخرين. 

( من العهد الدويل اخلاص 18تنص املادة )و  اع العام وعلى قدم املساواة بني الناخبني وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت."جتري دوريًا باالقرت 
يت جيب أن تتاح له فرصة التمتع هبا دون قيود غري ، احلقوق التالية، ال1باحلقوق املدنية والسياسية على ان:" يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز املذكورة يف املادة 

ة جترى دورياً باالقرتاع العام وعلى قدم املساواة معقولة: أ. أن يشارك يف إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلني خيتارون حبرية؛ ب. أن ينتخب وينتخب، يف انتخابات نزيه
 لتعبري احلر عن إرادة الناخبني؛ ج. أن تتاح له، على قدم املساواة مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة يف بلده."بني الناخبني وبالتصويت السري، تضمن ا

املساواة بني ( من امليثاق العريب حلقوق االنسان على حق كل مواطن يف ترشيح نفسه او اختيار من ميثله بطريقة حرة ونزيهة وعلى قدم 14إذ نصت الفقرة الثالثة من املادة ) - 43
 مجيع املواطنني حبيث تضمن التعبري احلر عن ارادة املواطنني. 

44
 ع قانون جديد لالنتخاب اىل جملس االمة وال يزال لدى اللجنة القانونية  يف جملس النواب.باحالة مشرو  1111ر اىل ان  احلكومة قد قامت خالل عام يشا 
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عدة مظاهر مثرية للقلق كانتشار الفساد املايل واإلداري والبطالة والفقر وتزايد العنف االجتماعي اىل أشارت اللجنة  وقد .44
وبروز اهلويات الفرعية وضعف املؤسسات التمثيلية وتعثر منو اجملتمع املدين، كما طالبت اللجنة مبراجعة قوانني املطبوعات 

امة وقوانني التوقيف، وإصدار قانون للكسب غري املشروع، والتأكيد على الوالية العامة والنشر واجلمعيات واالجتماعات الع
للحكومة واستقاللية القضاء وان يكون القضاء اإلداري على درجتني، وطالبت بإصالح مؤسسات التعليم من اجل غر  

 قيم املواطنة واحرتام سيادة القانون وحقوق اإلنسان. 
احلوار الوطين يف جمال احلق يف االنتخاب، فقد أكدت اللجنة على أن اهداف قانون االنتخاب اما خبصوص خمرجات جلنة  .45

تتمثل يف إنتاج جملس نواب ميثل الفئات االجتماعية واملناطق اجلغرافية واالجتاهات الفكرية والسياسية كافة متثيالً جيب ان 
هو املكان  ايضاتوري يف التشريع واملراقبة واملساءلة، وان يكون حقيقياً، وان يكون هذا اجمللس قادراً على ممارسة دوره الدس

األساسي إلجراء النقاشات الوطنية اليت تنتج عنها سياسات يف كافة اجملاالت وقرارات تتحقق على ارض الواقع. ولتحقيق  
ظام انتخايب خمتلط جيمع تبين نكل هذه األهداف أوصت اللجنة بإجراء بعض التعديالت الدستورية الضرورية وأبرزها: )أ( 

مقعدا والقائمة النسبية املفتوحة على مستوى  445ما بني القائمة النسبية املفتوحة على مستوى احملافظة اليت خصص هلا 
مهمة الفصل يف اسناد ( ج) .إنشاء هيئة مستقلة لإلشراف على االنتخاباتمقعدا. )ب(  45الوطن اليت خصص هلا 

( من الدستور 19( من املادة )2،5،4( حذف الفقرات )داء جملس النواب للقضاء، )الطعن يف صحة العضوية أعض
( من الدستور املتعلقة بشغور حمل أحد أعضاء 88( تعديل املادة )هاملتعلقة بتأجيل االنتخابات حالة الظروف القاهرة، )

لقة مبدة الدورة العادية للمجلس لتصبح ( من الدستور املتع18( من املادة )9جملسي النواب واألعيان، وبتعديل الفقرة )
( من الدستور حبيث ال جتيز للحكومة اعتبارا خطاب العرش بيانًا وزارياً 54ـ( تعديل املادة )وستة شهور بداًل من أربعة، )

طب االستثناء ( من الدستور املتعلقة بالوالية العامة جمللس الوزراء يف إدارة كافة شؤون الدولة وش45( تعديل املادة )زهلا، )
( املتعلقة بإصدار القوانني املؤقتة للعودة هبا إىل الصيغة اليت كانت عليها قبل 34( تعديل املادة )حالوارد يف تلك املادة. )

  .4358تعديلها عام 
، كما قدمت اللجنة مشروع قانون مقرتح لالنتخابات، كان أهم ما تضمنه، خالفا ملا  تضمنته قوانني االنتخاب السابقة .42

عليا لالنتخابات واألحزاب تتمتع بشخصية اعتبارية وذات استقالل مايل وإداري، مستقلة هيئة وطنية انشاء  النص على 
يحعهد إليها بإدارة االنتخابات النيابية بكافة مراحلها واالشراف عليها وضمان عدالتها ونزاهتها وشفافيتها ومصداقيتها، على 

الشخصيات املشهود هلا  بالنزاهة واالستقامة والدراية، يعينون بإرادة ملكية بناء على  ان تتكون من ثالثة عشر عضوًا من
تنسيب جملس الوزراء، على ان يكون بينهم سبعة من القضاة املتقاعدين، وللهيئة ان تستعني باملوظفني العموميني وغريهم 

مجيع املرشحني خالل فرتة الدعاية االنتخابية لتنفيذ مهامها، فضاًل عن النص على فتح وسائل االعالم الرمسية امام 
الستخدامها بصورة متساوية وعادلة ويف أوقات متماثلة ودون مقابل واشرتط عدم التعرض ألي دعاية انتخابية لغريهم من 

ار يساهم املرشحني، سواء من قبلهم أو من قبل أعواهنم يف احلملة االنتخابية. ويرى املركز ان ما جاء يف توصيات جلنة احلو 
اللجنة قد ضّمنت مشروع القانون املقرتح لالنتخابات جزءا   هعلما بان هذ .يف تعزيز حق االفراد يف انتخابات حرة ونزيهة
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كبريا من التوصيات اليت قدمها املركز يف تقاريره السنوية السابقة ويف مشروع القانون املقرتح منه لتعزيز حق االفراد يف 
 انتخابات حرة ونزيهة.

قد تفاوتت مواقف االحزاب والقوى السياسية من خمرجات جلنة احلوار خبصوص مشروع قانون  االنتخاب؛ اذ اعتربهتا و  .41
"أحزاب املعارضة" بعض االحزاب اهنا تعد تقدماً ملا احتوته من اجيابيات ملموسة مقارنة مع القوانني القائمة، فيما اعتربت 

مل يصل اىل احلد املطلوب،  نتخاباالمشروع قانون ان  يق بني أحزاب املعارضةاملنضوية حتت الفتة اللجنة العليا للتنس
اعتماد النظام املختلط الذي جيمع بني الدوائر اجلغرافية وبني القائمة  :وعربت عن رغبها بتبين نظام على النحو التايل

اعتماد القائمة احلرة املفتوحة رتحت فقد اقبالنسبة للدوائر, . اما % لكل منهما52الوطنية على مستوى اململكة بنسبة 
توسيع الدوائر  ضرورة على، مع التأكيد على مستوى احملافظة حبيث ينتخب املواطن قائمة بسقف العدد املخصص هلا

وتقوية التحالفات اليت تؤدي اىل متتني النسيج اجملتمعي.  ،حبيث تصبح احملافظة دائرة واحدة من اجل معاجلة تفتيت اجملتمع
تكون حصة الدوائر حبيث  مبا يقارب العدد املخصص للمحافظة الصغريةو احملافظات الكربى فتقسم اىل جمموعة دوائر, وأما 

اعتماد القائمة النسبية اقرتحت بالنسبة للقائمة الوطنية, فقد و  ( نواب لكل دائرة.5-9متقاربة وليست متساوية من )
وليس على أسا  جهوي أو  ،االنتخاب على الربنامج السياسي للقائمةاملغلقة, وذلك من اجل نقل اجملتمع األردين حنو 

عشائري أو شخصي, كما يؤدي ذلك اىل وجود كتل سياسية داخل جملس النواب متلك رؤية سياسية متكاملة إلدارة 
 من اجل أن يكون جملس النواب املنتخب مهيأ لتشكيل حكومة برملانية. ؛الدولة

وضمت يف  ،امحد اللوزي األسبقرئيس الوزراء  برئاسة ملراجعِة الدستوروتبع تشكيل جلنة احلوار الوطين تشكيل جلنة ملكية  .48
، وقد عهد اىل هذه اللجنة تقدمي 45عضويتها عشرة من الشخصيات اليت سبق هلا ان تقلدت العديد من املناصب املهمة

ادة التوازن إىل الدستور بعد ان اختل هذا التوازن نتيجة للتعديالت العديدة اليت التعديالت الدستورية اليت تراها ضرورية إلع
وقد قامت اللجنة برفع توصياهتا إىل جاللة امللك الذي حوهلا للحكومة ، أدخلت عليه خالل ما يقرب من مخسة عقود

وإدخال بعض التعديالت عليها قبل  للسري يف اإلجراءات الدستورية إلقرار هذه التعديالت، اليت بدورها قامت بدراستها
إرساهلا إىل جملس األمة الذي اقرها يف الدورة االستثنائية بعد ان ادخل عليها بعض التعديالت. وكان أهم هذه التعديالت 

( من الدستور بإلغاء عبارة )وإذا كان 54اليت صدرت وهلا عالقة باحلق يف االنتخاب والرتشح ما يلي: )أ( تعديل املادة )
جمللس غري منعقد أو منحال فيعترب خطاب العرش بياناً وزاريًا ألغراض هذه املادة(، وهي العبارة الواردة يف الفقرة الثالثة من ا

هذه املادة، وأضافت التعديالت ثالث فقرات هلذه املادة، أوالها الزام الوزارة بأن تدعو جملس النواب، إذا مل يكن منعقداً 
ستثنائية وان تقدم إليه بياهنا الوزاري خالل شهر من تأليفها وان تطلب ثقة اجمللس على أسا  ذلك إىل االنعقاد يف دورة ا

البيان، اما ثانيها فقالت إذا كان جملس النواب منحاًل فإن على الوزارة ان تتقدم ببياهنا إىل اجمللس اجلديد خالل شهر من 

                                                 
45

السيد أمحد اللوزي )رئيسا(، وعضوية كل من السيد طاهر املصري رئيس جملس األعيان والسيد فيصل الفايز رئيس جملس النواب، هم ؤ تشكلت اللجنة من السادة التالية امسا  
د رياض الشكعة، علما ين والسيمروان دود والدكتور فايز الطراونة والسيد راتب الوزين رئيس اجمللس القضائي، والسيد رجائي املعشر والدكتور سعيد التل والسيد طاهر حكمت والسيد

 السيد طاهر حكمت هو رئيس جملس امناء املركز الوطين حلقوق االنسان. بان
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الثة انقالبًا يف مفهوم الثقة حيث اشرتطت لتحصل الوزارة على تاريخ اجتماعه وان تطلب الثقة على أساسه، وأحدثت الث
( من 59الثقة ان تصوت لصاحلها االغلبية املطلقة من اعضاء اجمللس، يف حني كان احلال يف السابق ووفقًا للمادة )

ة تفوز بالثقة ( بعد التعديل، ان احلكومة اليت ال يصوت ضدها األكثرية املطلق54الدستور واليت أصبحت حتمل الرقم )
حىت لو كان النصف ضدها والنصف اآلخر ممتنعًا عن التصويت، ولو مل يصوت لصاحلها احد من أعضاء جملس النواب. 
وقد وضعت تعديالت هذه املادة األمور يف نصاهبا الصحيح من جانبني؛ األول يتمثل حبرمان احلكومة املشكلة من التسرت 

اريًا هلا، والثاين حني تطلب الثقة االجيابية من غالبية أعضاء جملس النواب لصاحل حول خطاب العرش واعتباره بيانًا وز 
( من 21احلكومة، وليس جمرد عدم معارضتها  من قبل غالبية أعضاء اجمللس. )ب( التعديل الذي قضى بإلغاء املادة )

ف على العملية االنتخابية وتديرها يف كل الدستور واالستعاضة عنها مبادة تنص فقرهتا الثانية على إنشاء هيئة مستقلة تشر 
، ويف هذا اجملال جيدر التذكري بأن توصيات معظم 46مراحلها، كما تشرف على أي انتخابات أخرى يقررها جملس الوزراء

اجلهات املطالبة بتعديل الدستور، كانت تنصب وتؤكد على أن يكون اإلشراف على االنتخابات لسلطة قضائية مستقلة، 
يتم انتخاهبا هلذه الغاية من أشخاص يتصفون باخلربة والنزاهة واملعرفة واحلياد، ال أن يعهد للحكومة بتشكيلها.  أو هليئة

( من الدستور واليت كانت تشرتط إلبطال عضوية النائب املطعون يف نيابته 14)ج( التعديل الذي قضى بإلغاء املادة )
حيدث يف تاريخ اجملالس االردنية بالرغم من مئات الطعون اليت قدمت يف  موافقة ثلثي أعضاء جملس النواب، األمر الذي مل

هذا اجملال، واستبداله بنص يعطي الصالحية حملكمة االستئناف التابعة هلا الدائرة االنتخابية للنائب املطعون بصحة نيابته، 
عطى التعديل احلق بالطعن يف قرار ويشكل هذا النص نقله نوعية يف هذا اجملال، وكان ميكن أن يكون أكثر جودة لو أ

حمكمة االستئناف أمام حمكمة التمييز، وذلك لتوحيد االجتهادات القضائية بني حماكم االستئناف الثالث املوجودة يف 
اململكة، ومن اجل حتقيق العدالة واملساواة بني خمتلف الطاعنني يف صحة نيابة النواب وبني النواب املطعون بصحة نيابتهم. 

( إذ كانت الفقرة الرابعة متنح جاللة امللك حق تأجيل 19( من املادة )2،5،4التعديل الذي قضى بإلغاء الفقرات ) )د(
إجراء االنتخاب العام إذا كانت هنالك ظروف قاهرة يرى معها جملس الوزراء تعذر إجراء االنتخاب، ويرى املركز ان هذا 

( 2،5العام بإبقاء جملس الوزراء يعمل برقابة جملس النواب، اما الفقرتان ) التعديل يؤكد على حق االفراد يف ادارة الشأن
املتعلقتان  مبلء شواغر اجمللس يف حالة تعذر االنتخاب، ومها نصان أضيفا للتغلب على عدم امكانية اجراء االنتخاب 

عام  واملايل مع الضفة الغربية يفري االرتباط اإلدان مل  يعد هلما داع بعد صدور قرار فك اواللتملمثلي الضفة الغربية، 
( من الدستور اليت كانت تشرتط ان ال يكون عضواً 15. )هـ( التعديل الذي اجري على الفقرة الثانية من املادة )4388

ها واستبداهلا بالنص على ان ال يكون عضواً يف ؤ يف جملسي النواب واألعيان من يدعي جبنسية أو محاية أجنبية، إذ مت إلغا
من اجمللسني من حيمل جنسية دولة أخرى، وقد قيل يف تربير هذا التعديل ان من حيمل اجلنسية األجنبية يكون قد  اي

                                                 
46

وقد صدرت االرادة امللكية   5/4/1111الصادر بتاريخ  8181والذي مت نشره يف عدد اجلريدة الرمسية رقم  1111/ 11اقرار قانون اهليئة املستقلة لالنتخاب رقم  يشار اىل  
برئاسة السيد عبد االله اخلطيب وعضوية السادة:  رياض الشكعة ،عاطف البطوش ، حممد العالونة  3/8/1111ني جملس مفوضي اهليئة املستقلة لالنتخاب بتاريخ السامية بتع

  ،عيد جويعد .
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اقسم  ميني الوالء واإلخالص للدولة األجنبية اليت حيمل جنسيتها، واملفروض يف من يكون عضواً يف احد اجمللسني ان يكون 
لثة من املادة اجلديدة اليت تتحدث عن إسقاط عضوية احد أعضاء اجمللسني والؤه وإخالصه لبلده فحسب. اما الفقرة الثا

حكماً، فكان جيب ان تتضمن تفصياًل يتعلق باجلهة اليت تقرر حاالت عدم األهلية أو اليت تظهر بعد االنتخاب، وكان 
أساسا أو اهنا ظهرت  يفضل منح جهة قضائية صالحية إصدار مثل هذا احلكم الذي يقرر ان حالة عدم األهلية متوفرة

 .بعد ذلك
العديد من االجراءات والنشاطات املتعلقة بقانون البلديات، إذ  6244اما خبصوص االنتخابات البلدية، فقد شهد عام  .43

وتشكيل جلان  ،حبل جملس أمانة عمان الكربى ومجيع اجملالس البلدية يف اململكة 45/9/6244بتاريخ قام جملس الوزراء 
يف  ىمؤقتة تقوم بأعمال هذه اجملالس وصالحياهتا. وقد أكدت احلكومة يف ذات التاريخ أن االنتخابات البلدية ستجر 

، ولذا قدمت مشروع قانون البلديات جمللس األمة الذي أقّر القانون بعد مسار شاق، موعدها القانوين وفق قانون جديد
قانون انه الدراسة بني وت. 49/3/6244اجلريدة الرمسية بتاريخ يف  6244لسنة  49قانون البلديات رقم  نشرحيث مت 

اليت مت رفعها من زيادة نسبة متثيل املرأة يف اجملالس البلدية  من خالل نظام الكوتا )أ( : أبرزهامن اجيابيات عدة على حيتوي 
دائرة انتخابية عدد من االصوات يساوي  يف كل ؛ إذ مت منح الناخبإلغاء فكرة الصوت الواحد%. )ب( 65% اىل 62

تضمن قد القانون هذا  اال ان .باالضافة اىل صوت الختيار رئيس اجمللس البلدي عدد ممثلي تلك الدائرة يف اجمللس البلدي
إذ ان العديد  ؛والالمركزية الدميقراطيةالقانون مع مفهوم مبدأ  أحكام عدم انسجام)أ(  :أمهها ،السلبياتالعديد من باملقابل 

لقيامها بواجباهتا يف ح جما  البلدية صالحيات حقيقية لغياب من من احكام القانون ترسخ مفهوم املركزية بشكل كبري
هذه  ورد النص على اذ ،شراف فقطاإلل البلديات وليس معتتعلق بصميم  إعطاء الوزير صالحيات كثرية و  خدمة املواطن،

اذ ال يزال  ؛كل كاملشعدم األخذ مببدأ االنتخاب ب)ب(  القانون. نصوصيف  اً عن موقيأكثر من عشر  يف الصالحيات
باإلضافة اىل تعيني امني عمان وعدم انتخابه مباشرة من  ،نهم من قبل جملس الوزراءيثلث أعضاء جملس امانة عمان يتم تعي

كبرية للقيام هبذه املهمة، مما يؤدي إىل   كوادر بشريةاىل تفريغ  تؤدي لناخبني اتسجيل شروط واجراءات )ج(  قبل الناخبني.
للعزوف عن ، وتعقيد عملية تسجيل الناخبني االمر الذي قد يدفع املواطنني كاهل احلكومة وزيادة النفقات املاليةإرهاق  

لل خللوقوع العديد من مظاهر ا هد الطريقاليدوية للتسجيل ميالوسائل تسجيل امسائهم، اضافة اىل ان اللجوء اىل استخدام 
وحمايدة، بل أبقى هذه املهمة بيد  مستقلة ات البلدية جلهةنتخاباالإدارة  مهمة القانوناسناد  عدميف هذه اجلداول. )د( 

 ارة البلديات. )هـ( تضمن القانونلوز إدارة العملية االنتخابية بكافة مراحلها صالحيات السلطة التنفيذية؛ إذ منح القانون 
زمنية  اتلفرت  البلدية من خالل جمالس منتخبة همجمالس نو يف ادارة شؤ  حقهم من ةلس البلدياسكان اجملأحكامًا قد حترم 

سيب الوزير حل اجمللس قبل انتهاء مدة دورته وتعيني جلنة تقوم مقام نعلى ت بناءً و جملس الوزراء القانون منح  ؛ إذطويلة
مجيع اجملالس أن نص القانون على  كما  .47س اجلديداجمللس املنحل ملدة ال تزيد على سنة جيري خالهلا انتخاب اجملل

                                                 
حل اجمللس قبل انتهاء مدة دورته وتعيني جلنة  ن هذا القانون وجيوز ( م71مدة دورة اجمللس اربع سنوات اعتبارا من تاريخ تسلمه مهامه مبقتضى املادة )/أ على "1تنص املادة  - 47

   1وزير مع بيان االسباب املوجبة لذلك تقوم مقام اجمللس املنحل ملدة ال تزيد على سنة جيري خالهلا انتخاب اجمللس اجلديد وذلك بقرار يصدره جملس الوزراء بناء على تنسيب ال
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ويعني الوزير جلانا مؤقتة للمجالس املنحلة إلدارة أعمال  ،البلدية تعترب منحلة قبل ثالثة أشهر من انتهاء مدة دورهتا
وبذات  .48البلديات حلني إجراء االنتخابات اجلديدة واىل أن يتسلم رئيس وأعضاء اجمللس اجلديد مراكزهم ومباشرة أعماهلم

ضت ذلك املصلحة العامة اجاز القانون تأجيل اجراء االنتخاب يف بلدية أو أكثر ملدة ال تزيد على ستة أشهر إذا اقتالوقت 
)ز( عدم تضمني القانون آليات واضحة  .49وسالمة االنتخاب على أن حتتسب مدة التأجيل من مدة اجمللس السابق

 .وموضوعية لفصل البلديات واستحداثها
 6244من كانون األول السابع والعشرين جملس الوزراء  حدد 6244( لسنة 49وتنفيذًا ألحكام قانون البلديات رقم ) .52

بلدية جديدة يف خمتلف مناطق اململكة ليصبح عدد  33موعدًا إلجراء االنتخابات البلدية، كما قرر اجمللس استحداث 
من شهر  وقد شرعت احلكومة بإجراءات تسجيل الناخبني يف الفرتة املمتدة من االول بلدية. 436البلديات يف اململكة 

م ض، وقد عمل املركز على تشكيل حتالف وطين 6244لعام  الثاينن اىل اخلامس والعشرين من شهر تشريتشرين االول 
لى عاملالحظات وقد مت تسجيل جمموعة من  .50ةخنبة من مؤسسات اجملتمع املدين األردين ملراقبة االنتخابات البلدي

من فرتة التسجيل العديد  )أ( شهدت اململكة خالل يف الفرتة املذكورة اعاله، أمهها: الناخبني تسجيلاجراءات 
؛ ومن أمثلة بفصل العديد من البلديات وتوقف عملية التسجيل يف العديد من احملافظات مطالبةً  شعبيةالحتجاجات اال

نارية للمطالبة بفصل بلديات تبعها إغالق للطريق العيارات للإطالق  يف حمافظة العاصمة مناجليزة  منطقة ذلك ما شهدته
البوابة الشمالية جلامعة مؤتة  طار لفرتة طويلة، فيما أغلق مواطنون من منطقيت مدين ومرود الواقعتني علىاملؤدي للم الدويل

 وكذلك األمر يف .بلدتيهما املركبات املرور فيه احتجاجا على عدم فصل الشارع الرئيسي املؤدي للجامعة باحلجارة ومنعوا
عملية تسجيل . )ب( شهدت آليات عنيفة للتعبري عن مطالبهم تجونأكثر من منطقة يف حمافظة الكرك اتبع خالهلا احمل

وبشكل الفت من قبل املواطنني حيث شوهد العديد من املواطنني  مجاعي وبطريقة متكررةالناخبني عمليات تسجيل 
اسي يف هذه الستخدام املال السي ، األمر الذي يشري اىل امكانية اللجوءكبرية من دفاتر العائلة عدادأيقومون بتسجيل 

حيث  ،نشاطًا ملحوظًا لبعض مندويب املرشحني اليت شهدت التسجيل األيام األخرية لعملية . خصوصًا يفاالنتخابات
 للمواطنني مقابل عملية إحضار دفاتر العائلة للتسجيل ويعمل على تسهيل حجز دور هلم يف يعمل هؤالء على دفع األموال

افتقار مراكز . )د( وبريوقراطية يف عملية التسجيل تكرار األخطاء ل اليدوي إىلأدت آلية التسجي)ج( . مراكز التسجيل
اإلجراءات  أية لوحات إعالنية وإرشادية للمواطنني طوال فرتة التسجيل لتساعدهم يف فهم كافة تسجيل الناخبني إىل
الشخصية دون دفاتر العائلة من  هلوياتاحاالت متثلت حبضور مواطنني حيملون  تحيث سجل ،املطلوبة لعملية الرصد

                                                 
بلديات حلني تعترب مجيع اجملالس البلدية منحلة قبل ثالثة اشهر من انتهاء مدة دورهتا ويعني الوزير جلانا مؤقتة للمجالس املنحلة الدارة اعمال ال على " 1/د/4تنص املادة  - 48

 . "اجراء االنتخابات اجلديدة واىل ان يتم تسلم رئيس واعضاء اجمللس اجلديد مراكزهم ومباشرة اعماهلم
( من هذه الفقرة ،  جيوز جمللس الوزراء ان يؤجل االنتخاب يف بلدية او اكثر ملدة ال تزيد على ستة اشهر اذا 1على الرغم مما ورد يف البند ) لى "ع 7/د/  4تنص املادة  - 49

 ".اقتضت ذلك املصلحة العامة وسالمة االنتخاب على ان حتتسب مدة التأجيل من مدة اجمللس القانونية
بعملية الرصد ملرحلة تسجيل الناخبني، واملراحل الالحقة  يف مخس مدن هي ) عمان و الزرقاء واربد والسلط والكرك ( من خالل تزويدهم  اً راصد (71بدأ املركز ومن خالل ).- 50

 االقرتاع . ليوم اً ( راصد 181بنماذج املراقبة اليت اعدها املركز وانطالقهم ملراكز التسجيل املنتشرة يف املدن املذكورة ، ومن مث سيتم تدريب ) 
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 يف عدد من احملافظاتمتثلت بقيام بعض املرشحني  واليت مبكراً الدعاية االنتخابية رصد بدء )هـ( مت   .أجل التسجيل
وتوزيع برشورات عند  قصرية عرب اهلواتف احملمولة للتشجيع على عملية التسجيل لالنتخابات وتعليق يافطات بإرسال رسائل

دفاتر  غري قانونية للناخبني؛ إذ مت رصد نقل العديد من  نقل ات عملياملواطنني من اشتكى الكثري من و( ) .املساجد
)ح( عدم قانونية   اخلاصة،حتياجات اال لذوي حتضري أي جير ملة. )ز( غري قانوني ةللتسجيل يف دوائر اخرى وبطريق ةالعائل

الذين الناخبني العديد من أن ؛ إذ دودهاحلدون إعالن جديدة  ياتاستحداث لبلدبني وما رافقها من خعملية تسجيل النا
ضافة إىل إغفال النقطة باإل ،قرارات االستحداث يف بلديات أخرى بعدما سيقومون باالنتخاب  مسجلني يف بلدياتكانوا 

 .التصويت وهي احلدود اجلغرافية لكل بلدية يف حتديد مكاناألسا  املرجعية 
وبينت انه سيتم اإلعالن عن ، جراء االنتخابات البلدياتإتأجيل   6244تشرين األول 62بتاريخ كومة وقد قررت احل .54

يد املوعد اجلديد دالتقرير مل يتم حت انه ولغاية تاريخ إعداد هذأإال  ،أيام موعد جديد إلجراء االنتخابات البلدية خالل
لقانون املعدل اجملس الوزراء  إحالة ر الشؤون البلدية أعلنت احلكومة وعلى لسان وزي  9/4/6246بتاريخ . و لالنتخابات

لقانون البلديات إىل ديوان التشريع والرأي ليتم استكمال اإلجراءات التشريعية والقانونية املتعلقة به قبل إحالته جمللس 
لجنتني القانونية أحال جملس النواب مشروع القانون اىل اللجنة املشرتكة املكونة من ال 66/4/6246وبتاريخ النواب. 

واالدارية، بعد ان دافعت احلكومة عن مشروع القانون املعدل لقانون البلديات بأنه جاء لتاليف االخطاء اليت ثبت وجودها 
اعتماد مكان اإلقامة املثبت على بطاقة األحوال الشخصية  يف القانون احلايل، وقد تضمنت هذه التعديالت ما يلي:

خبني، واعتماد كشوفات للناخبني تصدرها دائرة األحوال املدنية استنادًا ملكان اإلقامة، موضحا لغايات إعداد جداول النا
انه سيتم مبوجب التعديالت تشكيل جلنة لإلشراف على االنتخابات البلدية وإدارهتا، ومقرتحها يقضي بأن تتألف من 

م تعيني العضوين اآلخرين من قبل اجمللس القضائي مخسة أعضاء يتم تعيني رئيسها وعضوين من قبل جملس الوزراء، فيما يت
 .51من قضاة الدرجة العليا، ويكون هلذه اللجنة احلق بتعيني ممثلني هلا يف كل بلدية لإلشراف على العملية االنتخابية

وهبدف الوصول اىل قانون بلديات يضمن التطبيق السليم ملبادئ الالمركزية، فإن املركز يقرتح ادخال التعديالت التالية على  .56
حبيث ، 4356أشهر وإعادة النص كما كان لعام  ةإلغاء جواز حل اجملالس البلدية قبل موعد االنتخاب بثالثالقانون: )أ( 

إلغاء جواز )ب(  أشهر من موعد االنتخاب. ةنفسه لالنتخابات القادمة قبل ثالث تشرتط االستقالة ملن يرغب يف ترشيح
إلغاء النص الذي حيرم سكان العاصمة والعقبة والبرتاء من انتخاب )ج( . تأجيل االنتخاب دون مربر مقنع أو قوة قاهرة

جملس بلدي منتخب من خالل هنم شؤو  وان سكان هذه األقاليم أردنيون ومن حقهم إن يدير أجمالسهم احمللية خصوصًا و 
 ألردنيون أمام القانون سواء(.اأسوة بالبلديات األخرى  ومبا يتفق مع نص املادة السادسة من الدستور األردين ) ،من قبلهم

، والنص على مارسة حقه حبل اجملالس احملليةمبتضمن عدم توسع جملس الوزراء تضمينه قواعد موضوعية تعديل القانون ب)د( 
                                                 

51
املوعد الذي كان مقررا إلجراءها سابقا،وجاء قرار جملس  6246/ 45/3اشهر اعتبارا من  2تأجيل االنتخابات البلدية  6/2/6246ويشار اىل ان جملس الوزراء قد قرر بتاريخ   

واليت اكدت جواز تاجيل االنتخابات  94/5/6246عدد اجلريدة الرمسية الصادر بتاريخ الوزراء بتأجيل االنتخابات البلدية استنادا لفتوى اصدرها ديوان تفسري القوانني نشرت يف 
/د اليت منحت جملس الوزراء صالحية تأجيل االنتخاب لبلدية او اكثر لستة اشهر يف حال تطلبت سالمة 9باالستناد اىل نص قانوين ورد بقانون البلديات يف املادة الرابعة فقرة 

  لعامة ذلك.االنتخاب واملصلحة ا
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ينص القانون على  أن)هـ(  وليس خالل مدة عام. من تاريخ حل اجملالس البلدية  أشهر ةتم االنتخابات خالل ثالثأن ت
. )ز( لهيئة املستقلة لالنتخابات أسوة باالنتخابات النيابيةعليها ل اإلشرافو  إسناد إدارة العملية االنتخابية للمجالس البلدية

موضوعية يف استحداث البلديات  واعتماد معايري ،الوطنية للمصلحة استناداً  البلديات لدمج وفصلوضع آليات واضحة 
خذ بعني االعتبار ، مع األعلى قدرهتا يف تأدية اخلدمات للمواطن أجل احلفاظ على دميومة البلديات واحلفاظمن  اجلديدة

عند استحداث بلديات من  التالية األسس مراعاةقرتح . كما ياملستدامة وحتقيق التنمية املشاركة احلفاظ على توسيع قاعدة
اجيايب على تنفيذ  أثر، وان يكون هلذه التعديالت التعديالت على االستدامة االقتصادية للبلدية حتليل أثر هذهشاكلة: 

عند اقرار فصل  واحلقوق واإلجراءات والديون وااللتزامات لممتلكات، ومراعاة التوزيع العادل لاالختصاصات البلدية
 إيضاح حدود البلدياتومبا خيدم املواطن، و  البلدية اجلديدةاحلالية و اقم البلديات و طل لديات، ومراعاة التوزيع العادلالب

 بصورة واضحة ودقيقة. اجلديدة وحصر عدد سكاهنا
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 فال يتصور ان ،لتحقيق مبادئ الشفافية واملساءلة اأساسي اعالم بوصفها شرطالراي والتعبري واإل املواثيق الدولية حرية كفلت .59

دون ضمان  والنهوض باجملتمع اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وثقافيا يتم احرتام حقوق اإلنسان وكرامته ومكافحة الفساد
ات الواقعة على حقوق االنسان نتهاكاال الذي يعد مرآة تعكسهذا كما ان   حرية االعالم،و والراي التعبري  احلق يف حرية 

وقد تضمن العهد الدويل اخلاص . نياملنتهك اسبةوإعادة احلقوق ألصحاهبا وحم التجاوزاتقف و  يف وجوده ويساهم 
علومات ،كما على احلق يف حرية الرأي والتعبري وحرية الصحافة واإلعالم وتداول امل باحلقوق املدنية والسياسية نصا صرحيا

ضرورة توسيع محاية حرية التعبري لتطال على  6244قوق االنسان يف تعليقها العام الصادر عام املعنية حب اجلهةاكدت 
والدولة بسلطاهتا املختلفة  .52بـ "الصحفيون املواطنون" أو ما يعرف نياملدونظاهرة مبا يف ذلك  ةوسائل اإلعالم اجلديد

ومبوجب التزاماهتا الدولية والدستورية مكلفة باحرتام هذا احلق من خالل االمتناع عن القيام بافعال تشكل مساسا به  
حرية ومحايته من االنتهاكات الواقعة عليه واختاذ االجراءات التشريعية واالدارية الكفيلة باعماله على ارض الواقع وكفالة 

 . املعلومات وتلقيها وبثها دون تدخل التما 
عززت حرية الرأي والتعبري وحرية الصحافة واإلعالم،  الدستور( من 45ادخال تعديالت على املادة ) 6244شهد عام  .54

تكفل الدولة حرية البحث العلمي كما تكفل حرية االبداع االديب والفين "اضافة بند جديد ينص على ان : )أ( ابرزها
)ب( عدم جواز تعطيل الصحف وال الغاء ترخيصها اال بامر قضائي  ال خيالف النظام العام واالداب العامة". والثقايف مبا

وفق احكام القانون بعد ان كان النص الدستوري السابق ينص على عدم جواز تعطيل الصحف وال الغاء امتيازها اال وفق 
بشرط ان ال يتجاوز غم من ابقاء التعديالت على عبارة "احكام القانون ودون ان يشرتط وجود امر قضائي. )ج( بالر 

اليت اكدت على  468املادة  تاضافاال ان التعديالت الدستورية  ،45من املادة والرابع االول  ين" يف البندحدود القانون
انه "ال جيوز ان تنال القوانني اليت تصدر مبوجب هذا الدستور لتنظيم احلقوق واحلريات من جوهر هذه احلقوق او متس 

التعديالت هذه خذ على أي. اال ان املركز احلقوق من مضموهناهذه القوانني مانعا الن تفرغ يضع حدا اساسياهتا"، مما 
وتلقيها  املعلوماتالتما  خمتلف ضروب لكل إنسان احلق يف اهنا )أ( مل  تنص  على ان  45املادة لقة باملتعالدستورية 

االعالم،  ضمان حرية التعبري والرأي وحرية ل ونقلها اىل االخرين؛ اذ ان احلق يف احلصول على املعلومات يعد الركن االساسي
 كافة املواثيق الدولية حلقوق اإلنسان عندما يفونقلها ورد النص عليها ن الكلمات الثالث: التما  املعلومات وتلقيها أكما 

من  43اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان, واملادة  من 43عليها املادة حيث تنص  ،يتم احلديث عن حرية التعبري والرأي
ما يدل على امهية هذا احلق  ،إلنسانمن امليثاق العريب حلقوق ا 96حلقوق املدنية والسياسية, واملادة اخلاص باالعهد الدويل 

                                                 
 11املعتمد من قبل اللجنة بتاريخ من العهد اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية  15على املادة  (74رقم ) قوق االنساناملعنية حبهذا ما جاء يف التعليق العام للجنة .   52
  .1111متوز

 الحق في حرية الرأي والتعبير والصحافة واإلعالم
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نسان ان ومل يتم استبداهلا بعبارة "لكل ا، 45ند االول من املادة  البيف "لكل اردين"على عبارة البقاء ا بكافة حماوره. )ب(
  انسجاما مع الرؤية العاملية حلقوق االنسان اليت ال تقتصر على مواطين الدولة فقط.يعرب حبرية عن رايه ..." 

احكام ادراج املطبوعة االلكرتونية ضمن متثلت يف  على قانون املطبوعات والنشر تتعديال ادخال 6244شهد عام كما   .55
اخلاصة أن هذه التعديالت قد تشكل قيدًا على حرية الرأي والتعبري، وختالف التوجهات العاملية ويرى املركز  ،هذا القانون

ضمن قانون املطبوعات والنشر  االلكرتونية إدراج املواقع اإلخبارية  يؤدي  )أ(جلملة من االسباب امهها: حبرية االنرتنت 
كحال املطبوعات الورقية إىل تعزيز الرقابة الذاتية لدى أصحاب هذه املواقع وخصوصا يف اجلوانب التفاعلية مع اجلماهري،  

ي يعين كبح مجاح حرية التعبري على املواقع الرقابة املسبقة، األمر الذتعزز كون هذا القانون يفرض غرامات مالية باهظة 
إن التفرقة يف املعاملة )ب(  س جبوهر احلق كما ورد يف الدستور.ومي اإللكرتونية وهو ما من شأنه أن ميس حرية الرأي والتعبري

العمل  وغريها من جوانبكحضور الفعاليات واالنشطة غري املسجلة يف أمور اإلعالن والدعوات  و بني املواقع املسجلة 
ؤدي إىل انتهاك مبدأ املساواة بينها والتمييز بني مواقع هلا تبعية للحكومة بشكل أو أخر وبني مواقع مستقلة، تالصحفي 

كل ما يتعلق بالتسجيل   القانونأناط )ج(  واألصل أن يكون اإلعالم حرا ومستقال اقتصاديا وحتريريا ومتساويا يف احلقوق.
 اقيودتضمن هذا النظام قد يو االختياري بصالحيات مدير املطبوعات والنشر مبوجب نظام خاص يصدر عن جملس الوزراء، 

ونية رت منح املواقع االلكمن للقانون األسباب املوجبة على الرغم مما ورد يف  )د( . إضافية على حرية اإلعالم
وضح عدم تشر قانون املطبوعات والن ان الدراسة املتعمقة جململيف قانون املطبوعات والنشر اال  االضافية الواردة متيازاتاال

وتوقيفهم وحبسهم  نع حماكمة الصحفينيان التعديالت اليت ادخلت على القانون لن مت، اذ دقة وصواب هذه األسباب
تعلق باحملاكمة فيما يإضافة املواقع االلكرتونية ضمن نطاق قانون املطبوعات والنشر كما ان مبوجب قوانني عقابية أخرى،  

ناشريها أو كتاب املواد الصحفية فيها أو   إحالة أصحاب املواقع االلكرتونية أوعدم  يعين ال، ئية متخصصةأمام غرفة قضا
مة احملاكم وقانون جرائم أنظمة املعلومات وقانون أصحاب التعليقات إىل احملكمة مبوجب قانون العقوبات وقانون انتهاك حر 

أن حرية التعليق واالنتقاد من قبل اجلمهور ونشر املعلومات يف   )هـ(الدولة.محاية أسرار ووثائق الدولة وقانون حمكمة امن 
دائرة  املواقع االلكرتونية ملتطلبات نقابة الصحفيني وإجراءات  مواضيع حساسة ستقيد بشكل أو أخر عند إخضاع

تطوير ادائها مبا ينسجم اجة إىل حب 53وعلى الرغم  من ذلك يرى املركز ان املواقع االخبارية االلكرتونيةاملطبوعات والنشر. 
مع معايري املهنية واحليادية واملوضوعية والنزاهة، ومبا يتناغم مع املعايري الدولية اخلاصة حبقوق االنسان وخصوصا تلك املتعلقة 

وخصوصا يف مسألة  مأو اغتيال شخصيته مأو املس بكرامتهتهم اإلساءة لسمعوعدم وحريات االخرين  باحرتام حقوق
 عامني يف جمتمع دميقراطي. كذلك محاية االمن والنظام الاغتيال الشخصية،  

)أ( صدور قانون العفو العام   6244ومن التطورات االجيابية اليت شهدها احلق يف حرية الراي والتعبري وحرية االعالم  عام  .52
( من مشروع 69الذي مشل بالعفو العام جرائم املطبوعات والنشر. )ب( رد جملس االعيان للمادة ) 6244( لسنة 42رقم)

                                                 
 موقعا اخباريا الكرتونيا . 31هناك اكثر من    53
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استجابة ملطالب اجلسم االعالمي ومؤسسات اجملتمع املدين،  6244لسنة  54سادالقانون املعدل لقانون هيئة مكافحة الف
 )ج( اقرار 55على حرية الرأي والتعبري وحتديدا عرب الوسائل االلكرتونية.ستضعها احكام هذه املادة  اليتلقيود نظرا ل

انونيًا وسياسيًا وإداريًا لتنمية قطاع إىل توفري بيئة مالئمة ق تهدفاليت  6245 - 6244االسرتاتيجّية اإلعالمّية لألعوام 
وفري بيئة قانونّية وسياسّية واجتماعّية وعلمّية تها، عالوة على توتعزيز استقاللية وسائل اإلعالم الرمسية واخلاصة ومحاي اإلعالم،

اإلعالمّية دعت االسرتاتيجية علما بان  .حاضنة لتنمية تعدديّة وسائل اإلعالم، وضمان احلق يف الوصول إىل املعلومات
وسائل اإلعالم احمللّية إىل تطوير أدواهتا يف التنظيم الذايت للمهنة، لضمان االلتزام بأخالقيات املهنة اإلعالمية، من خالل 

إنشاء كما اقرت   دعوة مجيع وسائل اإلعالم لتبين ميثاق شرف وطين تلتزم من خالله بأخالقيّات مهنة الصحافة واإلعالم،
قبل اجلسم اإلعالمي يتمّتع باالستقاللية الكاملة، وميثل قوة معنوية وأخالقية يف اجملتمع اإلعالمي، تكون جملس شكاوى من 

انضواء يف جمال اإلعالم اإللكرتوين، تؤكد اإلسرتاتيجية ضرورة . و مهّمته تلقي شكاوى وتظلمات املواطنني ضد وسائل اإلعالم
حظ تنفيذا فعاال . اال ان املركز ومن خالل متابعته للبيئة االعالمية مل يلحفينيحتت مظلة نقابة الصالعاملني يف هذه الوسائل 

التعبري جيب ان  لرغم من االجيابيات اليت تضمنتها، مع العلم بان املطالبة بازلة كافة  القيود على حريةعلى ا السرتاتيجيته
وذلك  االعالمي يلزم باتباعه ومراعاته، سممع وجود ميثاق شرف وطين وانشاء جملس شكاوى مستقل من قبل اجل تتالءم

ظ على االلتزام باحرتام ومحاية حقوق االخرين اان احلقيقي يف مسالة حرية التعبري بني اطالق هذه احلرية  واحلفز ضمانًا للتو 
 ووجود ضوابط متوازنة يف الوقت ذاته.

 

                                                 
كل من اشاع او عزا او نسب دون وجه حق اىل احد االشخاص او ساهم يف ذلك بأي " القانون املعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد على:من مشروع  17ملادة نصت ا   54

وقب باحلبس مدة ال تقل عن ( من هذا القانون ادى اىل االساءة لسمعته او املس بكرامته او اغتيال شخصيته ع8وسيلة علنية كانت أياً من افعال الفساد املنصوص عليها يف املادة )
 "ستة اشهر وبغرامة ال تقل عن الف دينار وال تزيد على مخسة آالف دينار

55
رفة واملعلومة ويوازن بينهما ، البيان اصدر املركز بيانا حول ضرورة البحث عن حل قانوين حيفظ حق اإلنسان يف احلفاظ على حريته وكرامته من التشهري وبني حق اجلمهور يف املع 

، نقال عن الرابط  66/8/6244اإلعالمي للمركز الوطين حلقوق اإلنسان حــول التعديالت املقرتحة على قانوين املطبوعات والنشر وقانون هيئة مكافحة الفساد، 
http://www.nchr.org.jo/Arabic/tabid/95/mid/448/newsid448/126/Default.aspx 
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( نسبة االنتهاكات التي مست المؤسسات اإلعالمية من 10جدول رقم )
 حجم العينة

 النسب املئوية حلجم العينة التكرار ( رؤوساء حترير42)
 9.49 4 اإليذاء اجلسدي
 2.22 2 التوقيف اإلداري

 9.49 4 التهديد من جهة رمسية
 2.65 6 التهديد من جهة غري رمسية

 2.65 6 االستدعاء من قبل األجهزة األمنية
املنع من حضور االجتماعات 

 العامةوالفعاليات 
4 9.49 

 3.98 9 احملاكمة
 2.22 2 الوقف عن العمل

 9.49 1 الرقابة املسبقة
 3.98 9 الرقابة الالحقة

 2.22 2 عرقلة التوزيع
 2.22 2 مصادرة آالت ووثائق

الضغط من قبل جهات رمسية 
 لكشف املصادر

6 2.65 

 2.65 6 العراقيل اإلدارية من قبل جهات رمسية
 46.52 4 العمل الصحفيتكاليف مواصلة 

 2.22 2 التدخل يف التعيينات
الضغط من قبل جهات رمسية حلجب 

 الرأي األخر
9 3.98 

 3.98 9 صعوبة احلصول على املعلومة
حجب أو تقليص حجم اإلعالنات 

 من اجلهات الرمسية
4 46.52 

 2.22 2 تدخل املالك يف حترير املادة اإلعالمية

 

واملواقع  واألسبوعيةالعاملني يف الصحف اليومية  اإلعالمينيعلى  ةاستمار  12ومن جانب أخر، قام املركز بتوزيع  .51
( استمارة 65مت تعبئة )قد، و 6244خالل عام  اإلعالميةااللكرتونية هبدف رصد مدى تعرضهم لتجاوزات متس احلريات 

 % من جمموع عدد الصحفيني العاملني يف6.5بنسبة بلغت 
( استمارات خاصة برؤساء حترير 42وزعت ) اململكة،كما

ومواقع الكرتونية هبدف تسجيل  وأسبوعيةصحف يومية 
الوقائع اليت تعرضت هلا مؤسساهتم الصحفية، وكانت النتائج  

وقد بينت نتائج . (44( و)42)كما يف اجلدولني رقم 
االستبانات ما يلي:  )أ( مل تسجل أي حالة قتل أو خطف 

حالة  أيةميني، علما أن األردن مل يسجل طوال تارخيه لإلعال
قتل للصحفيني، وهذا املؤشر هو األكثر أمهية يف قيا  

أي حالة خرق تتعلق  أيضااحلريات الصحفية، ومل تسجل 
 أيصحيفة، وكذلك مل تسجل  ألياملؤقت  أوباإلغالق التام 

اململكة. )ب( سجلت  مراسلني أجانب منحالة لطرد 
حاالت متكررة لبعض املؤشرات ذات الوزن الثقيل لتجاوزات 

اجلسدي  اإليذاءمتس احلريات الصحفية بنسب خمتلفة وهي: 
واحملاكمة ، والوقف املؤقت عن العمل، اإلداريوالتوقيف 

)ج( سجلت حاالت متكررة . والرقابة املسبقة والرقابة الالحقة
ان الوسط وهي: التهديد من جهة لبعض املؤشرات ذات األوز 

رمسية، والتهديد من جهة غري رمسية، واالستدعاء من قبل 
حاالت .)د( سجلت اإلداريةاألجهزة األمنية، والعراقيل 

متكررة مرتفعة العدد للمؤشرات ذات األوزان اخلفيفة وهي: 
صعوبة احلصول على املعلومات، والتكاليف العالية الستمرار 

، والتحيز من قبل احلكومة يف التزويد باألخبار ونشر األخرلرتويج لرأي معني وعدم االنفتاح على الرأي العمل، والضغط ل
 أفادهي صعوبة احلصول على املعلومات، حيث  اإلعالمينياكرب عرقلة تواجه عمل  أنويالحظ من اجلدولني  اإلعالنات.

كان لديهم صعوبة يف   بأنه%(، 82ما نسبته ) أي، ةاليت اجابت عن اسئلة االستمار  من اصل العينة إعالميا( 62)
مبنعه من حضور اللقاءات واالجتماعات العامة مبا يعزز مشكلة  إعالمي واحد أفاد إىل باإلضافةاحلصول على املعلومات. 

مؤسساهتم  أن إىل%( من حجم العينة 92مبا نسبته ) أي( رؤساء حترير، 9) أشارصعوبة احلصول على املعلومات. كما 
نسبة التهديد من جهة غري رمسية كانت عالية  أن إىل اإلشارةتواجه صعوبات يف احلصول على املعلومات. كما ميكن 
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( نسبة االنتهاكات التي مست حرية الصحفيين من حجم 22الجدول رقم )

 صحفي( 72العينة )

 التكرار االنتهاكات

النسبة المئوية من حجم 

 العينة

 4.28 2 االيذاء الجسدي

 8.42 4 التوقيف االداري

 8.42 4 التهديد من جهة رسمية

 42.62 5 التهديد من جهة غير رسمية

 42.62 5 من قبل األجهزة األمنيةاالستدعاء 

المنع من حضور االجتماعات 

 42.62 5 والفعاليات العامة

 2.22 0 المحاكمة

 4.28 2 الوقف عن العمل

 2.22 2 الفصل من العمل

 4.28 6 النقل التعسفي من مقر عمل الخر

 42.86 62 صعوبة الحصول على المعلومات

 

 أفادوا( 4بتعرضهم للتهديد من جهة غري رمسية مقابل )مخسة إعالميني  أفادباملقارنة مع التهديد من جهة رمسية، حيث 
ظاهرة بتعرضهم للتهديد من جهة رمسية، وهذه 

 أنتستحق الدراسة واالهتمام. كما يالحظ 
اليت تواجه املؤسسات الصحفية  األساسيةاملشكلة 

حسب رأي رؤساء التحرير هي ارتفاع تكاليف 
مواصلة عملها جراء ارتفاع تكلفة املواد اخلام 

ومشكلة  واملعدات اليت تدخل يف هذه الصناعة
حجب او تقليص حجم االعالنات من اجلهات 

  .ةالرمسي
اليت مست  وقد رصد املركز مجلة من االنتهاكات

عام يف اململكة الصحفية واالعالمية  اتاحلري
ونشرهتا الصحف واملواقع  االلكرتونية  6244

فيما خيص االعتداء  هااملختلفة، وكان من أبرز 
عدد االعتداء بالضرب على اجلسدي ما يلي: )أ( 

أثناء قيامهم بتغطية أحداث اجلمعة الصحفيني من 
دوار "يف ميدان مجال عبد الناصر  6244اذار 64

وزير الدولة لشؤون اإلعالم علما بان . "الداخلية
من اعتداء، وعزا ذلك اىل  ونيملا تعرض له الصحفواالتصال الناطق باسم احلكومة أعرب من جانبه عن استنكار احلكومة 

م بالتحقيق يف االحداث اال انه مل يصدر واكد على ان احلكومة ستقو ، الداخلية اختالط الوضع والفوضى اليت شهدها ميدان
من الصحفيني  اصحفي 42االعتداء بالضرب من قبل  قوات الدرك على ب( اي تقرير عنها حول نتائج هذا التحقيق.)

رغم وجود ترتيبات مسبقة مع مديرية االمن العام تقضي بارتداء متوز" يف وسط العاصمة عمان  45"الذين غطوا اعتصام 
تقرير جلنة التحقيق املشكلة من قبل مدير األمن علما بأن   ،خاصة هبم متيزهم عن سائر املشاركني يف املسرية رتسل الصحافيني
 ؛هذه احلادثةيف  اعتبارية كامل املسؤولية عن تصرفات منتسبيهاالشخصية الة و يؤسسامل ابصفتهاالجهزة االمنية العام محل 

وتعويضهم عن املعدات )الكامريات( اليت فقدت أو اتلفت  ينيخاصة ما يتعلق باحلقوق الشخصية للمصابني من اإلعالم
إثناء تغطيتهم ملسرية  صحفيا ٠٢أكثر من له الذي تعرض بالضرب والشتم االعتداء )ج(   بسبب ما جرى يف االعتصام.

قلقه على حرية الصحافة يف عرب عن االتصال الناطق الرمسي باسم احلكومة وزير االعالم و .، علما بان العودة مبنطقة الكرامة
الناطق اإلعالمي باسم مديرية األمن العام طلب من الصحفيني التوجه إىل املكتب اإلعالمي لتقدمي أي ، كما ان االردن

هذا  ويؤكد املركز يفا. دراسة األخطاء ملعاجلتها وضمان عدم تكرارهمن اجل  شكوى لديهم أثناء تغطيتهم لألحداث 
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تعزيز محاية و احلكومة يف  مسؤوليةتناىف مع تان االعتداء على الصحافيني من قبل قوات االمن يشكل ظاهرة خطرية السياق 
 يف نقل احلقائق للرأي العام بشفافية وحيرمهم من ممارسة واجبهم نيشكل اعتداء على حق االعالميتحرية الرأي والتعبري و 

 . تغطية االعتصامات السلميةاملهين يف 
ة الكاتبني يقضي بعدم مسؤوليصدر قرار قضائي فقد رصد املركز احلاالت التالية: )أ(  توقيف وحماكمة الصحفينييف جمال و  .58

الذي وجه هلما مدعي عام حمكمة أمن الدولة عن التهم املوجهة اليهما اثر توقيفهما من جانب  حمادينموفق التل و سفيان 
أجنبية، وإثارة النعرات العنصرية، والتشجيع عن طريق  بأعمال من شأهنا تعكري صفو العالقات مع دولةتتعلق بالقيام  اً هتم

خامسة  القائمة، والقيام بأعمال من شأهنا النيل من هيبة الدولة ومكانتها، إضافة إىل هتمة اخلطابات على تغيري احلكومة
وسائل االعالم ينتقدان فيها الدور ى خلفية تصرحيات أدليا هبا يف ين"، وذلك علللتل وهي ذم هيئة رمسية "اجليش األرد

لفية نشر ف حمرر وصاحب احد املواقع االلكرتونية على خاثر عملية خوست. )ب( توقييف افغانستان االردين العسكري 
غري  تغيري الدستور بطريقريض على التحامن الدولة بتهم حمكمة اىل ومت حتويل قضيته  مواد صحفية على موقعه االلكرتوين

باطالة اللسان جراء تتعلق الحد الصحفيني إىل حمكمة أمن الدولة احالة قضية ج( ) .مشروع واملسا  مبؤسسة العرش
املدعي العام  أحيلت إىل)د(  .والذي منعت دائرة املطبوعات والنشر نشره وتداوله ""وصايا الذبيح له بعنوان  تاباعداد ك

هتاجم  احدى الصحف االسبوعية مادة منشورة يف  بسبب احد الصحفيني قضية رفعتها دائرة املطبوعات والنشر ضد 
. ويرى املركز ان الوقائع االنفة الذكر تدل على ان حرية الراي ولقيام رئيس التحرير بنشر رد احلزب على مقاله حزب التحرير

ود وضغوطات لكبح مجاحها والعمل على تعزيز الرقابة الذاتية املسبقة لدى الكتاب والتعبري ما زالت تعاين من قي
 . والصحفيني واصحاب الراي

 معلى خلفية تغطيتهكما رصد املركز من خالل وسائل االعالم تكرار ظاهرة التهديد باالعتداء على عدد من الصحفيني  .53
االعتداء )ب(  .اعتصام دوار الداخليةلكرتونية على خلفية تغطية ومن ابرزها: )أ( هتديد عدد من الصحفيني يف املواقع اال

 .على خلفية نشرها الحد االخبارمن حمتوياته  جزء   يمطحتلى مكتب وكالة الصحافة الفرنسية يف عمان و ني عجمهولمن قبل 
 شركات البث الفضائييارة بث تابعة إلحدى  سريدمتو أشرطة وكامريات قنوات فضائية والدرك قوات األمن  مصادرة)ج( 

منع احدى الفضائيات من بث حلقة تلفزيونية مسجلة مع )د(  .مسرية العودة مبنطقة الكرامةعلى خلفية تغطية احداث 
احد الوزراء السابقني حول قضية الكازينو وحماصرة اجلهات االمنية للفضائية والتهديد باغالقها يف حال بث الربنامج 

)ه( تعرضت بعض املواقع االخبارية االلكرتونية لعمليات قرصنة  القناة تسليمهم شريط احللقة.والطلب من القائمني على 
ة وحجبها عن شبكة االنرتنت لفرتة قصرية؛ وذلك على خلفية نشر بيان لشخصيات غري مشروع اليها بصورة دخولالو 

ي والد طالبة جامعية هتديدا من قبل عشائرية تنتقد فيه شخصيات يف الدولة وتتحدث عن الفساد يف البالد. )و( تلق
 . االجهزة االمنية بفصل ابنته من اجلامعة ما مل تتوقف عن كتاباهتا االنتقادية للحكومة على مدونتها االلكرتونية

حترير اإلعالم األردين من هيمنة الوصاية "الذي حيمل عنوان  عتصامالام جمموعة من الصحفيني بايق 6244كما شهد عام  .22
رفع ب ونوقد طالب الصحفي، ةلرغبة امللكية باستقاللية إدارات املؤسسات اإلعالمية والصحفيمؤكدين على ا "توالتدخال
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الوصاية والتدخالت األمنية يف الصحف ووسائل اإلعالم الرمسية وغري الرمسية، وتوفري املعلومات بشفافية، وضمان انسياهبا 
اعتماد املعايري املهنية كمرجعية وحيدة يف إدارة املؤسسات الصحفية واإلعالمية كما طالبوا بضرورة ،  حبرية لوسائل اإلعالم

فتح  و .نقابة الصحفيني وانتخاباهتا اليت متار  علىوقف التدخالت والضغوطات األمنية املباشرة وغري املباشرة ، و املختلف
 ونة السلوك للعالقة بني الصحافة واحلكومة اليتغاء مد، والوحتويل املسؤولني إىل احملاكمة  (atv) حتقيق يف ملف تلفزيون
 وقف أعمال القرصنة اليت تواجهها املواقع اإللكرتونية من قبل مؤسسات تابعة للحكومة وأجهزهتا، سبق  ان اقرهتا احلكومة

 ةالرغبة امللكية باستقاللية إدارات املؤسسات اإلعالمية والصحفيعلى  بذلكمؤكدين 
  :امهها ومن التوصيات اهلادفة اىل االرتقاء حبرية الرأي والتعبري وحريات االعالميوصي املركز جبملة من و  .24
  التما  خمتلف التعبري عن رأيه و  يف "االنسان"حق ن التأكيد على حبيث تتضمالدستور من  18املادة تعديل نص

 وعدم اقتصارها على عبارة "لكل اردين".ضروب املعلومات وتلقيها وبثها 
 املعايري الدولية حلق و  1111التشريعات الناظمة للعمل االعالمي مبا يتفق مع التعديالت الدستورية لعام راجعة م

قانون محاية وثائق وأسرار و  قانون العقوباتو قانون املطبوعات والنشر ، وامهها: اإلنسان يف إتاحة حرية الرأي والتعبري
سالبة للحرية )عقوبة احلبس( املواد اليت تتضمن عقوبات  مبا يضمن الغاءوغريها،  4314( لسنة 52الدولة رقم )

والغرامات الباهظة على جرائم النشر بواسطة  وواضحة وشفافة لتصنيف الوثائق,مراجعة وتبين معايري موضوعية  وإعادة
احلكومة أو إهناء محلكية و  ونزع اختصاص حمكمة أمن الدولةلتأسيس الصحف  املطبوعات والغاء شرط الرتخيص املسبق

 . املعلوماتوكفالة اعمال مبدأ احلد االقصى للكشف عن القطاع العام يف اسهم الصحف.

 رفع سوية العمل االعالمي وحتريره من اية واالسرتشاد برؤيتها يف  1118-1111عوام تنفيذ االسرتاتيجية االعالمية لال
 ي والتعبري وللعمل الصحفي واالعالمي.قيود تعيق تطوره خاصة عند تعديل التشريعات الناظمة حلرية الرا
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بوصفه مرتبطا هذا احلق  57املواثيق الدولية حلقوق اإلنسانت كفلكما  يف اإلجتماع العام.احلق للمواطنني  56كفل الدستور .26

فرضت ، و حرية الرأي والتعبريارتباطًا وثيقًا باحلق يف تكوين اجلمعيات واألحزاب السياسية واالنضمام إليها، وباحلق يف 
ا وال جيوز ان يوضع من القيود على ممار  هذا احلق اال تلك اليت تفرض طبقًا للقانون وتشكل بعض القيود على ممارسته

 .58تدابري ضرورية يف جمتمع دميقراطي ،لصيانة االمن القومي،او السالمة العامة، او النظام العام او محاية الصحة العامة
مع املعايري اىل حد ما  ينسجم  6224( لسنة 1لقانون اإلجتماعات العامة رقم )جوهريا تعدياًل  6244شهد عام  .29

حلاكم االداري اموافقة إلغاء  6244 59( لسنة5جب قانون اإلجتماعات العامة رقم )الدولية الناظمة هلذا احلق، اذ مت مبو 
يقدم من منظمي  إشعاراالكتفاء مبجرد مبوجب التعديل  مت فقد  .وتنظيم املسريات على عقد االجتماعات العامةاملسبقة 

( من ذات 8والغاية من االجتماع، كما مت تعديل نص املادة ) كان وزمان عقد اإلجتماع وأمساء منظميهاالجتماع يبني م

                                                 
56

 ( على أن"لألردنيني احلق يف اإلجتماع ضمن حدود القانون"  13/1نصت املاده )  

. ال جيوز إرغام أحد على 1. لكل شخص حق يف حرية االشرتاك يف اإلجتماعات واجلمعيات السلمية.1( منه "11جاء يف االعالن العاملي حلقوق االنسان وحتديداً املادة )  57
( منه واليت تنص على أن "يكون احلق يف التجمع السلمي معرتفا به 11أكد على هذا احلق العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية يف املادة )االنتماء إىل مجعية ما." وكذلك 

صيانة األمن القومي، أو السالمة العامة، أو النظام وال جيوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا احلق إال تلك اليت تفرض طبقاً للقانون وتشكل تدابري ضرورية، يف جمتمع دميقراطي، ل
 قد كفلت صراحة احلق يف اإلجتماع العام  العام، أو محاية الصحة العامة، أو اآلداب العامة، أو محاية حقوق اآلخرين وحرياهتم". يبدو واضحًا أن املادة السابقة من العهد الدويل

(، مع األخذ بعني االعتبار أن هذه القيود تشكل إستثناًء على 11على ممارسة هذا احلق إال ضمن احلاالت اليت ورد ذكرها يف املادة ) كقاعدة عامة، مبعىن أنه ال جيوز وضع أية قيود
املواثيق االقليمية هذا احلق، فقد ما كفلت األصل العام وهو حرية عقد اإلجتماعات العامة، بالتايل فال جيوز التوسع فيها أو القيا  عليها وجيب أن تفسر دائما يف أضيق احلدود. ك

على أن "لكل مواطن احلق يف حرية اإلجتماع وحرية التجمع بصورة سلمية". كما أكد امليثاق العريب على أمهية حرية  57( من امليثاق العريب حلقوق االنسان14/3جاء يف املادة )
 .واالنضمام إليها وحرية ممارسة العمل النقايباإلجتماع من خالل تكريس احلق يف تكوين اجلمعيات والنقابات املهنية 

"أن القيود املفروضة على ممارسة هذا احلق  1115آب  4هذا ما ما جاء يف تقرير املقرر اخلاص املعين بأوضاع املدافعني عن حقوق االنسان املقدم للجمعية العامه بتاريخ    58 
تفي بشرط املشروعية والقانونية وال جيوز إقرار قوانني حتوي بنودا غامضة  مبوجب مراسيم حكومية أو أوامر إدارية بدون نصوص قانونية واضحه تعترب خمالفة للقانون الدويل حيث أهنا ال

من اجلمعيات مبا فيها تلك اليت تعمل  وفضفاضة ميكن استغالهلا أو إساءة تفسريها بسهولة، كما أن شرط اختاذ التدابري الضرورية يف جمتمع دميقراطي يقتضي ضمان وجود وعمل عدد
والصادر يف الدورة  1111/33ال تتفق أو تناقض رؤية احلكومة أو اغلبية السكان". كما جاء يف قرار جلنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة رقم  سلميًا لنشر افكار قد تكون

ملتني وملزمتني قانونًا يف ميدان حقوق أن العهدين الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسان يشكالن أول معاهدتني دوليتني شا -أي اللجنة  –أنه "... وإذ تضع يف اعتبارها  (83)
ت األساسية عاملية وغري قابلة للتجزئة اإلنسان ويؤلفان، مع اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، لب الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان؛ تؤكد من جديد أن مجيع حقوق اإلنسان واحلريا

( من امليثاق العريب حلقوق اإلنسان لعام 78/1املادة )ينبغي مطلقاً أن يعفي الدول من تعزيز ومحاية احلقوق األخرى".  ومرتابطة ومتشابكة، وأن تعزيز ومحاية فئة من هذه احلقوق ال 
آخرين وال حيد ( من امليثاق على أنه "حيق لكل إنسان أن جيتمع حبرية مع 11فقد نصت املادة ) 1511، وهذا ما اكد عليه امليثاق االفريقي حلقوق االنسان والشعوب لعام  1114

مة وصحة وأخالق اآلخرين أو حقوق ممارسة هذا احلق إال شرط واحد أال وهو القيود الضرورية اليت حتددها القوانني واللوائح خاصة ما تعلق منها مبصلحة األمن القومي وسال
. لكل إنسان احلق يف حرية اإلجتماعات 1( على أنه: "11إلتفاقية يف املادة )فقد نصت ا 1581األشخاص وحرياهتم". وكذلك نصت عليه االتفاقية االوربية حلقوق االنسان لعام 

. ال ختضع ممارسة هذه احلقوق لقيود أخرى غري تلك احملددة يف 1السلمية، وحرية تكوين اجلمعيات مع آخرين، مبا يف ذلك حق االشرتاك يف االحتادات التجارية حلماية مصاحله. 
ن وحرياهتم. رة يف جمتمع دميقراطي لصاحل األمن القومي، وسالمة اجلماهري، وحفظ النظام ومنع اجلرمية ومحاية الصحة واآلداب، أو محاية حقوق اآلخريالقانون حسبما تقتضيه الضرو 

 وال متنع هذه املادة من فرض قيود قانونية على ممارسة رجال القوات املسلحة أو الشرطة أو اإلدارة يف الدولة هلذه احلقوق".
 .11/1/1111بتاريخ  4817من عدد اجلريدة الرمسية رقم  7343املنشور على الصفحة  1111( لسنة 48قانون اإلجتماعات العامة األردين رقم ) 59

 التجمعالحق في 
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عامة او اخلاصة لاالقانون اليت حصرت مسؤولية االخالل باالمن العام او النظام العام او حصول اضرار بالغري او باالموال 
ويرى املركز ان هذا التعديل  ذه االضرار بعد ان كانت يف السابق من مسوؤلية منظمي االجتماع.هلباالشخاص املسببني 

باحلقوق املدنية مع متطلبات االتفاقيات الدولية ويف مقدمتها العهد الدويل اخلاص  اىل حد ما ينسجم والذي التشريعي
امهها: )أ( إعادة تعريف اإلجتماع العام يزال حباجة اىل عدد من التعديالت  ماقانون الهذا يرى ان  . اال ان املركزوالسياسية

بني اإلجتماع  يقالتفر و  60،اليت تدخل يف تعريف أي إجتماع عاملعناصر األساسية املتعارف عليها يف القانون ليتضمن ا
العام واإلجتماع اخلاص الذي يفرتض أنه ال خيضع ألحكام قانون اإلجتماعات العامة. )ب( السماح لألشخاص 

)ج( احلد من السلطات  .االعتباريني بتقدمي إشعار خطي بعقد اإلجتماع العام أو التوقيع عليه مع األشخاص الطبيعيني
عات العامة واملتمثلة يف حقه بإستثناء إجتماعات معينة من أحكام قانون املطلقة لوزير الداخلية يف قانون اإلجتما

وحقه يف إصدار التعليمات الالزمة لتطبيق أحكام القانون  بتقدمي إشعار خطي مسبق بإنعقادهااإلجتماعات العامة املتعلقة 
كن أن يتخدها احلاكم اإلداري بالتعاون ( حتديد طبيعة اإلجراءات االحرتازية والتدابري األمنية اليت ميديف أي وقت يشاء.)

مع األجهزة األمنية املرتبطة به يف القانون، وإشرتاط أن يتم تبليغها ملنظمي اإلجتماع العام أو املسرية قبل موعد إنعقاد أي 
 .النص صراحة على إمكانية تقدمي اإلشعار اإللكرتوين)ه( منهما. 

باالصالح  تطالباليت املسريات واالجتماعات  العديد من عقد 6244عام  شهداما على صعيد املمارسة العملية فقد .24
الذي كان يشرتط قبل تعديله املوافقة املسبقة بعض احكام قانون االجتماعات العامة  التقييد حبرفيةدون ومكافحة الفساد 

دون إيداع إشعار متت غالبيتها مظاهرة وإعتصام  فآالما يزيد على أربعة  6244شهد عام  إذ، 61من احلاكم االدراي
ومل تتعرض الي مضايقات او  من احلاكم االداري اعتصامات حصلت على موافقات مسبقة ةاربعباستثناء  62بذلك

،. ويشري املركز اىل ان عقد هذه املسريات واالعتصامات قد متيزت بالطابع السلمي من قبل منظميها واملشاركني اعتداءات
هذه من  اباحرتام حق االردنيني يف التجمع السلمي، اال ان عددبشكل كبري ؤسساهتا االمنية فيها وقيام احلكومة وم

فض على املشاركني فيها، وامهها: )أ( اشكال متنوعة من املضايقات واالعتداءات االعتصامات واملسريات شهد حدوث 
شهدها امليدان  مع قيام جمموعة من جراء حالة الفوضى والشغب  اليت  65/9/6244اعتصام دوار الداخلية  بتاريح 

االشخاص الرافضني  ملبدأ االعتصام واحتجاجهم على تعطيل مرافق اخلدمات العامة من قبل جمموعة من الشباب 
ي دفع قوات االمن العام والدرك  اىل استخدام القوة لفض اعتصام ذاالمر ال، اسات احلكومةياملعتصمني احتجاجا على س

املتظاهرين  مبا اسفر عن اصابة قرابة املائة شخص من ضمنهم عدد من افراد االجهزة االمنية  يف مناطق متفرقة من 
اشتباك ( )ب علما بان املركز شكل فريق تقصي حقائق للوقوف على ما حدث  واصدر تقريره يف هدا الشأناجسادهم 

 -املستعدون سلفا-واالمن العام استخدم فيه املعتصمون  6244 /45/4حمافظة الزرقاء بتاريخ  بني معتصمني يف 

                                                 
 .وهي عنصر التنظيم وعنصر التوقيت وعنصر الغاية من االجتماع وعنصر العمومية وعالنية الدعوات واخريا عنصر العدل  60

 1/8/1111بتاريخ  8151 العدد رقم يف يف اجلريدة الرمسيةواملنشور  1111( لسنة 8قانون االجتماعات العامة مبوجب القانون املعدل رقم ) عدل  61
 فيذه ، هذا ووفقا لقانون االجتماعات املعدل  يشرتط اشعار احلاكم االداري بالنشاط املنوي تن 1111/ 3/ 17وفقا لتصريح وزير الداخلية بتاريخ   62
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وإعتقال من قاموا ملواجهة رجال االمن العام مما دفع رجال االمن اىل الرد باملثل وفض االعتصام بالقوة االدوات احلادة 
للمركز بشكاوى متحورت حول اقتحام  واتقدماملعتصمني  جمموعة منعلما بان ، باالعتداء على رجال االمن واملواطنني

مدير االمن العام بتاريخ خاطب قد  و ىو اشكهذه التابع املركز وقد  .االجهزة االمنيةافراد منازهلم من قبل 
 املركز حضور جلسات احملاكمة مل يتلق اي رد  كما تابع مندوبو حول ما جاء يف تلك الشكاوى اال انه  66/5/6244

نائهم من قانون ثبإستواهم املتعلقة شككذلك تابع لدى حمكمة أمن الدوله لتقدير مدى توافر ضمانات احملاكمه العادله، و 
" وسط العاصمة ساحة النخيل" شهدت)ج( . 62/44/6244بتاريخ صدر عفو خاص حبقهم ، علما بانه العفو العام

العديد من وقد نتج عن ذلك اصابة .اعتصاما استخدمت االجهزة االمنية القوة لفض االعتصام  45/1/6244بتاريخ 
االجهزة االمنية محل تقرير جلنة التحقيق املشكلة من قبل مدير األمن العام و  .االمن العام والصحفينيوافراد املعتصمني 

منتسبيه هبذه احلادثة خاصة يف ما يتعلق باحلقوق عن تصرفات  عتبارية كامل املسؤوليةاالشخصية الة و يؤسسامل ابصفته
االستخدام الشخصية للمصابني من رجال اإلعالم وتعويضهم عن املعدات )كامريات( اليت فقدت أو اتلفت بسبب 

 منظمو االعتصام ان هذا العنف من رجال االمن العام والدرك كان مدبرا بينما اكدت جهات مسؤولةوذكر  املكثف للقوة.
 قالحيث ، وظهرت تصرحيات متناقضة ملسؤولني حول ما حدث .هااملسرية عن اهدفخروج ان االمر حدث بسبب  من

وزير الداخلية انذاك ان السلطات متكنت من احباط خمطط لتحويل منطقة النخيل اىل اعتصام دائم او ما ميكن وصفه 
لكن االيذاء الذي حلق بالصحفيني الذين كانوا  .وهرينعلى املتظا "انتصرت او تغلبت "مستوطنة املعتصمني داخلها واهنا

سلحوب بتاريخ شهدت منطقة ( )د اثار الشك بوجود رغبة يف اخفاء الدليل على استخدام القوة.هلم  مميزةً يرتدون اشارات 
بني  صاباتاالجنم عنه العديد من  طايباخلهرجان املشاركني يف املعلى املنطقة  اهايلقام به بعض اعتداء  42/42/6244

وقد  املعتصمني باالضافة اىل االعتداء على الصحفيني وتكسري كامرياهتم بشكل مل يتمكن معه احد من تصوير ما حدث،
)ه( شهدت  يف صفوف املشاركني يف املهرجاند من االصابات ع عدو وق بعد لفك االشتباك جاء تدخل قوات الدرك

على و تظاهرة الاالحزاب السياسية يف و املشاركني من خمتلف التيارات اعتداء على  64/46/6244مدينة املفرق بتاريخ 
وقد  ،شخصاً من قبل املشاركني ورجال االمن 92أكثر من فيها أصيب ، وحرق مقتنياته جبهة العمل االسالميحزب  رمق

التحقيق مل مثل هذا  ج اال ان نتائ حملاسبتهمستتعقب املتسببني فيه  مؤكدة اهنا ثديف احل حتقيق فتحعن احلكومة اعلنت 
ويود  بالكشف عن نتائج التحقيق. باستمرار تصدر علما بان االحزاب السياسية ومؤسسات اجملتمع املدين طالبت احلكومة

احداث دوار الداخلية والزرقاء وساحة النخيل وطالبها مبحاسبة من يثبت ما يتعلق بخاطب احلكومة فييبني انه املركز ان 
 على املواطنني واالعالميني ولكنه مل يتلق اي رد هبذا اخلصوص.  قيامه باالعتداء

 ولضمان احرتام احلق يف التجمع يوصي املركز مبا يلي :  .25
   امات كوهنا احد احلقوق املكتسبة اليت كفلها الدستور للمواطنيني.القانون حبماية املسريات واالعتصقيام اجهزة انفاذ 

 ابري الالزمة لعدم تعريض املسريات واملظاهرات اىل اعتداء من قبل اشخاص يعرقلون العمل  على اختاذ االجراءات والتد
 سريها او يعرتضون مسارها 
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  التأكيد على عدم مشاركة أي من منتسيب األجهزة األمنية يف محاية املسريات واالعتصامات أو فضها إال بعد تلقيه
اإلنسان وبضوابط استخدام القوة أثناء عمليات إنفاذ القانون. وضروه  تدريبًا كافيًا على  املعايري الدولية املتعلقة حبقوق

اختاذ كافة  التدابري الالزمة لضمان التعرف على كل رجل من رجال األمن والدرك املشاركني يف عمليات إنفاذ القانون 
 من خالل إبراز دالالت امسية أو رقميه بشكل واضح للعيان.

  يقوم به اإلعالميون من تقصي وتوثيق للحقائق األمر الذي يتطلب من قبل أجهزة إنفاذ التأكيد على أمهية الدور الذي
 .هلموتوفري األمن واحلماية الالزمة  مالقانون تسهيل مهامه

  التحقيق يف يف و  إستخدام القوة من جانب االشخاص  املكلفني بإنفاذ القوانني،بضرورة إتباع املعايري الدولية املتعلقة
ن بإنفاذ القانون، ومراجعة املنظومة التشريعية إلسناد مهمة التحقيق والفصل و اليت يرتكبها األشخاص املكلفاالنتهاكات 

 هبا إىل القضاء النظامي لضمان سرعة ومشولية وفعالية وفورية وحيادية اإلجراءات.
 وسياسية يف نفس الزمان واملكان تأمني اختاذ كافة التدابري اإلجرائية الالزمة لضمان عدم تنفيذ أكثر من فعالية فكرية ،

 منعا المكانية حدوث اي خالفات او اشتباكات بني االطراف املختلفة اليت ستكون حاضرة او ستحضر
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احلق يف تأسيس األحزاب السياسية واالنضمام قوق اإلنسان اخلاصة حب65الدوليةو  64واملواثيق العربية 63الدستور األردين كفل .22
حسب وجهة الذي كان قد صدر يف حينه،  6221( لسنة 43وقد نظم هذا احلق قانون األحزاب السياسية رقم )، إليها

وية املركز تطرق يف تقاريره السنن أب علماً . "بفعالية وكفاءةالعمل لتفعيل احلياة احلزبية ومتكني األحزاب من " النظر الرمسية
ت على عدد من تعديالاليت تطلب اجراء ّقدم العديد من التوصيات ، كما اىل هذا القانون وبنين مالحظاته عليهالسابقة 

 ن التنفيذية والتشريعية هبذه املالحظات. اولكن مل تأخذ السلطت بنوده.
، 66منتها التقارير السنوية للمركزاي تعديل لقانون االحزاب السياسية ملعاجلة االنتقادات اليت تض 6244مل يشهد عام  .21

اليت كان ، و االنتقادات اليت تعترب قيودا على ممارسة احلق يف تأسيس االحزاب واالنضمام اليها من املركز عدداً حيث سجل 
ق اإلدارة إذا كان هلا حبأمهها: )أ( اشرتط القانون أن يتم التسجيل لدى وزارة الداخلية، وكان يفرتض يف القانون أن يكتفي 

القانون أن ال يقل عدد املؤسسني للحزب عن  شرتطإعرتاض أن تتقدم بدعوى إىل القضاء للفصل يف املوضوع. )ب( إ
( ج. )%( على االقل من كل حمافظة42بة )ن يكون مقر إقامتهم يف مخس حمافظات على االقل وبنسأ( شخص، و 522)
حق األحزاب يف التعبري عن آرائها ومبادئها ومواقفها القانون قيد ( داحلبس(. )عقوبات مانعة للحرية )القانون ورد ا

 يف جمال ضمان 6244د عام التطور الذي شهاملركز وباملقابل يسجل   .السياسية من القضايا العامة الداخلية واخلارجية
السياسية يهدف  حزابلألشروع قانون م دمتقوطين اليت الوار احلتشكيل جلنة  يفوالذي متثل احلق يف تأسيس االحزاب، 

ني يف االحزاب السياسة، وجتاوز العقبات اضنة احملفزة على اخنراط املواطنوهتيئة الظروف والبيئة احلاىل تنمية العمل احلزيب 
لدميقراطي )أ( احرتام قواعد العمل االتالية: املباديء يستند اىل والعوائق امام اجياد حياة سياسية جادة وعمل حزيب منظم، و 

يف السلوك العام للحكومات واالحزاب السياسية. )ب( توسيع قيم التسامح واملوضوعية واحرتام معتقدات الغري والنأي 
جتريح االشخاص واهليئات. )ج( ضمان احرتام احلريات االساسية جلميع و سات احلزبية عن الصراعات الشخصة ر باملما

وتكافؤ الفرص بني املواطنني )ه( اتاحة الظروف لتأليف االحزاب والتنظيمات  املواطنني )د( حتقيق املساواة والعدالة
السياسية وحرية االنضمام اليها وعدم تضمني القوانني الناظمة للعمل احلزيب احكاما تؤدي صراحة او ضمنا اىل تعطيل 

ي الدميقراطي من خالل احزاب فاعلة ارسة النشاط السياسمملحزاب. )و( توفري املناخ املوايت احلق الدستوري يف تأسيس اال

                                                 
63

ختالف أحكام ( على ان "لألردنيني احلق يف تأليف اجلمعيات والنقابات واألحزاب السياسية، على ان تكون غايتها مشروعة ووسائلها سليمة وذات نظم ال 13/1نص املادة ) 
 الدستور"

 ( من اإلعالن العريب حلقوق اإلنسان على  ان " لكل مواطن احلق يف حرية تكوين اجلمعيات مع آخرين واالنضمام إليها".14/8نصت املادة " ) 64

 .( من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية11( من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واملادة )11انظر املادة ) 65
66

ع قانون جديد لالحزاب اىل جملس االمة  ومل يصدر بصورة هنائية بعد علماً بانه قد  تعرض اىل تغيريات يف بعض باحالة مشرو  1111احلكومة قد قامت خالل عام  يشار اىل ان  
 مناقشته من قبل جملسي النواب واالعيان. مواده لدى

 إليها واالنضمامالحق في تأسيس األحزاب السياسية 
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ارة واحلكومة وتضمني املناهج دمؤثرة يف السلطة من خالل اشراكها يف اهليئات واجملالس االستشارية واللجان وجمالس اال
كما تضمنت مسودة مشروع القانون املقرتح من اللجنة على بعض االحكام   الدراسية مساقات تعزز االنتساب لالحزاب.

محاية احلق يف تأسيس االحزاب السياسية واالنضمام اليها وامهها: )أ( التأكيد على حق االردنيني يف تأليف اليت تعزز 
االحزاب السياسية واالنتساب الطوعي اليها وفقا للدستور واحكام القانون. )ب( حق االحزاب يف املشاركة يف االنتخابات 

ات والنوادي واملراكز الثقافية والبحثية. )د( انشاء هيئة مستقلة وتشكيل احلكومات. )ج( حق االحزاب يف تأسيس اجلمعي
)و( ختفيض عدد مبا فيها اجراءات تأسيس االحزاب ومتويلها ومتكينها من القيام بدورها.  القانونلالشراف على تطبيق هذا 

% من 42عن  اتشخصا على اال يقل عدد النسوة املؤسس 652شخص اىل  522االعضاء املؤسسني للحزب من 
جمموع االعضاء املؤسسني. )ز( عدم جواز حل احلزب او حل قيادته اال وفقا الحكام نظامه االساسي او حبكم قضائي. 

مخسة من االردنيني والراغبني يف تأسيس احلزب اخطار هيئة تأسيس )ح( تبسيط اجراءات تأسيس احلزب من خالل منح 
ريية والرتويج الفكار احلزب على ان ضاللحظة ممارسة االنشطة السياسية التح االحزاب تلك الرغبة خطيا وحيق هلم من تلك

تأسيس االحزاب إزالة العقبات اإلدارية اليت تواجه املنصوص عليها. )ط(  الشروطيتقدموا بطلب التأسيس عند استكمال 
ار بتسلم طلب التأسيس ويف حال يوما من تاريخ تبليغ االشع 22من خالل الزام اهليئة باالعالن عن تأسيس احلزب خالل 

مرور املدة املقررة دون ان يصدر عن اهليئة االعالن برفض او قبول تأسيس احلزب يعترب احلزب قائما حكما، كما الزم 
مشروع القانون اهليئة يف حال رفض تأسيس احلزب ببيان اسباب رفض تأسيس احلزب، والي من املؤسسني حق الطعن 

على احلصول على التمويل من قبل مؤيديها داخل األردن، االحزاب  حصولتسهيل )ي( لرفض. امام القضاء يف قرار ا
 .متويل جزء من تكاليف محالهتا االنتخابيةو 

، وخباصة ما يتعلق هلادفة اىل تفعيل االحزاب ودورهامجلة من املمارسات احلكومية ا 6244ويف هذا السياق شهد عام  .28
كما شاركت غالبية االحزاب يف   مات والقوانني ذات املسا  بعملها.املتعلقة بتشكيل احلكو بإدماج االحزاب يف املشاورات 

وعلى الرغم من ذلك الحظ  67االعتصامات واملسريات اليت شهدهتا اململكة دون إيداع إشعار بذلك لدى احلاكم االداري.
، االوىل: تتعلق نيشكوي 6244ملركز عام تلقى ا فقداملركز وجود بعض ممارسات التضييق على العمل احلزيب ونشطائه، 

الطلبة املقبولني  بتعهدواالخرى تتعلق  ،بعدم منح احد املواطنني املوافقة االمنية لشغر أحد الوظائف بسبب إنتمائه احلزيب
 اجلامعاتيف يف اجلامعات على حساب مكرمة "االقل حظاً" بعدم االنتساب لألحزاب السياسية قبل الشروع يف الدراسة 

أنه يتم توقيع الطالب على تعهد حيظر عليهم املشاركة يف ت الوزارة ينب وبعد خماطبة املركز لوزراة التعليم العايل .الرمسية
التنظيمات غري املشروعة واملظاهرات املخلة باالداب، ويوجب عليهم عدم القيام بأي نشاط سياسي داخل اجلامعة ال يتفق 

ويؤكد املركز على ضرورة هتيئة البيئة املناسبة  68االشرتاك بأي حزب غري مشروع. مع مصلحة اململكة فضاًل عن عدم 
للعمل احلزيب داخل اجلامعات كوهنا تشكل اساساً للرتبية املدنية والسياسة وعدم ممارسة اي أعمال من شأهنا التأثري على أو 

                                                 
 ن االجتماعات املعدل يشرتط اشعار احلاكم االداري بالنشاط املنوي تنفيذه ، هذا ووفقا لقانو  1111/ 3/ 17وفقا لتصريح وزير الداخلية بتاريخ  67

 .  1111تشرين اول  13( املؤرخ يف 1111/87كتاب وزير التعليم العايل والبحث العلمي رقم )مكرمة /   68
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بناء والتنمية السياسية؛ كون مثل هذه املمارسات من احلد من إنتماء االردنيني لالحزاب طاملا أن احلياة احلزبية يف طور ال
جدير بالذكر ان عدد االحزاب السياسية  شأهنا إعاقة العمل احلزيب وإستمرار للثقافة اجملتمعية السلبية جتاه العمل احلزيب.

ما يزال يسعى كما ان هناك حزبا سياسيا ،  6244حزبا حىت هناية عام  43املرخصة وفقا لقانون االحزاب املذكور بلغ 
 .للحصول على الرتخيص الرمسي واستكمال املتطلبات القانونية

حلماية احلق يف تأسيس االحزاب وتنمية احلياة احلزبية وتنشيطها على أسس دميقراطية، يرى املركز ضرورة االخذ بالتوصيات و  .23
 التاالية:

 كيل األحزاب واالنضمام اليها ومنحها مزيدًا من تطوير البيئة القانونية مبا يتوافق مع املعايري الدولية للحق يف تش
 . الضمانات لنشر مبادئها

 .أن يناط تسجيل األحزاب السياسية هبيئة مستقلة وحيادية 
 وإزالة أي مواد تتعارض مع حرية الرأي والتعبري وحرية  تطوير مناهج مدرسية وجامعية يف جمال الرتبية املدنية والسياسية

 والتعدديه السياسيه 
 ف مجيع املمارسات الرمسيه اليت من شأهنا التاثري على االنتماء لالحزاب السياسية او االخنراط يف نشاطاهتا. وق 
 مبا فيها االحزاب السياسية باخلطط التنموية والربامج اجملتمعية وعدم املس حبق االحزاب  إشراك  كافة قوى اجملتمع املدين

  مبخاطبة الرأي العام  مبا يف ذلك الشباب.
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 إليها واالنضمامالحق في تأسيس النقابات 

 
( على هذا احلق 17املادة )و ( 13/1كفل الدستور احلق يف تاسيس النقابات واالنضمام اليها، فقد نصت املادة ) .31

( 11( من اإلعالن العاملي حلقوق االنسان، واملادتني )17الدولية هذا احلق يف املادة ) االتفاقياتكما كفلت   69.لالردنيني
كما عزز العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية ،  70( من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية11و)

   71واالجتماعية والثقافية هذا التوجه الدويل يف عدد من نصوصه.

يف تاسيس النقابات واالنضمام اليها، كان من ابرزها )أ( تطورا ملحوظا يف جمال اعمال احلق  1111قد شهد عام ل .31
 111املادة ا مبقتضى ، كما تضمنت نصتضمنت التعديالت الدستورية نصا يؤكد على حق االردنيني يف تأليف النقابات

احلقوق واحلريات اليت ينص عليها الفصل اخلاص مينع اصدار اي قوانني او قوانني مؤقته اذا كانت حتتوي على ما ميس 
فق يف نصوصها وروحها مع التعديل اتو تان القوانني املخالفة للنص املعدل جيب ان عالوة على باحلقوق واحلريات، 

تشكيل نقابة ترفض احلكومة علمي القطاع العام بعد ان كانت مبخاصة  ةنقاب تأسيس)ب(  الدستوري اجلديد املشار اليه.
من  17اعترب فيه ان احكام املادة  الذي 1554لعام  1اجمللس العايل لتفسري الدستور رقم قرار خاصة هبم استنادا اىل 

قد جاء  1111لسنة ( 1) وبذلك يكون قرار اجمللس العايل لتفسري الدستور رقم 72الدستور ال جتيز انشاء نقابة للمعلمني،
صفحة طويلة من املطالب واملناشدات واالعتصامات اليت امتدت على مدار العقود  يطو ت ويليعزز احلق يف تكوين النقابا

 االوىلومن املتوقع ان جتري االنتخابات  الف معلم ومعلمة 111املاضية لشرحية واسعة من املعلمني يصل تعدادها لقرابة 
                                                 

وذات نظم ال ختالف أحكام  سلمية( على ان "لألردنيني احلق يف تأليف اجلمعيات والنقابات واألحزاب السياسية، على ان تكون غايتها مشروعة ووسائلها 13/1نص املادة )  69
. حتمي الدولة العمل وتضع له 1قتصاد الوطين والنهوض به..العمل حق جلميع املواطنني وعلى الدول ان توفره لألردنيني بتوجيه اال1( على أن "17الدستور" كما نصت املادة )

 تشريعاً يقوم على املبادئ  التالية:
 أ. إعطاء العامل أجراً يتناسب مع كمية عمله وكيفيته.

 ب. حتديد ساعات العمل األسبوعية ومنح العمال أيام راحة أسبوعية وسنوية مع األجر.

  أحوال التسريح والعجز والطوارئ الناشئة عن العمل.ج. تقرير تعويض خاص للعمال املعيلني، ويف

 د. تعيني الشروط اخلاصة بعمل النساء واالحداث.

 هـ. خضوع املعامل للقواعد الصحية.
 و. تنظيم نقايب حر ضمن حدود القانون".

. لكل شخص احلق يف إنشاء 4_ لكل شخص احلق يف العمل وحرية اختيار عمله، ويف شروط عادلة ومرضية، ويف احلماية  من البطالة... 1( على ان "17نصت املادة )  70
لسياسية فنصت على أن "احلق يف التجمع السلمي معرتف ( من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية وا11النقابات مع آخرين واالنضمام إليها من اجل محاية مصاحله"، اما املادة )

_ ال جيوز أن 1_ لكل فرد احلق يف تكوين اجلمعيات مع آخرين، مبا يف ذلك حق إنشاء النقابات واالنضمام إليها من اجل محاية مصاحله،1( منه على"11به"، ونصت املادة )
ليها القانون، وتشكل تدابري ضرورية يف جمتمع دميقراطي، لصيانة األمن القومي، والسالمة العامة، أو النظام العام أو محاية يوضع من القيود على ممارسة هذا احلق ااّل تلك اليت ينص ع

 الصحة العامة أو اآلداب العامة أو محاية حقوق اآلخرين وحرياهتم".
 ماعية والثقافية.( من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجت3( و)8) ( و4(انظر املواد   71
من الدستور، بينما استند التفسرياحلايل  111كان قد  "احنصر باحلكم املستفاد من املادة   1554( لسنة 1. أن القرار التفسريي الصادر عن اجمللس العايل لتفسري الدستور رقم ) 72

 بقطاعاهتا املختلفة على غرار نقابات األطباء )...(، وغريها من النقابات.واليت  جتيز تشكيل نقابة للمعلمني مبهنة التعليم  ( من الدستور17حلكم املادة )
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بعد ان صدر قانون نقابة  جلان املعلمني بنيمت التوافق عليه  نظام انتخايب 73على اسا  جمللس النقابة يف فرتة الحقة 
باخلطوة من حيث املبدأ اال انه ال بد من االشارة اىل ان النص على املركز ومع ترحيب . 1111لسنة ( 14) املعلمني رقم

نسان  اليت تنص على عدم من االعالن العاملي حلقوق اال( 1الفقرة  11املادة )لنقابة يعد خمالفا لنص  لاالنضمام الزامية 
ني باعداد مسودة مشروع التحضريية لنقابة احملامني الشرع( قيام اللجنة ج) ز إرغام أحد على االنضمام إىل مجعية ما.اجو 

تركزت املالمح الرئيسية ملسودة  القانون على توفري  وقدقانون لنقابة احملامني الشرعني متهيدا لرفعه إىل  دائرة قاضي القضاة، 
واحلصانة للمحامني الشرعيني، وتأسيس صندوق للتقاعد والتكافل االجتماعي والضمان والتأمني الصحي فضال حلماية ا

يف مؤمتر نظمه اعضاء  النقابة املستقلة للعاملني يف قطاع الفوسفات( اشهار دعن وضع مجلة من الضوابط لتنظيم املهنة. )
 ابةنق يف تشكيل املؤسسون على حقهم الدستوري  وقد أكد ،يف قطاع الفوسفات التأسيسية للنقابة املستقلة للعاملنياهليئة 

من الدستور األردين اجلديد، والعمل  13املادة  نص تفعيلبضرورة االمة الوزراء و  سيجملكما طالبوا   جديدة ختدم العمال،
ت االسالمية موافقتها املبدئية على . )د( اعلنت وزارة االوقاف واملقدساعلى وضع تشريعات عمالية تنظم العمل النقايب

 تاسيس نقابة للعاملني يف املساجد على ان يتم البحث عن صيغة تشريعية لتحقيق ذلك. 
ال تزال هناك مطالبات بتأسيس نقابات لعاملني يف قطاعات اخرى، من امهها )أ( انشاء تنظيم نقايب  ومن جهة اخرى .31

 نيمجعية احملاسبني القانونيهنة من قبل هذه املتنظم اذ ال تزال ها احملاسبة والتدقيق، القانونية بفرعيمهنة احملاسبة للعاملني يف 
ا  الذين يقدر عددهم عمال شركة البوت )ب( استمرار مطالبات .من اهليئة العليا ملهنة احملاسبةاليت ختضع إلشراف مباشر 

بتاسيس نقابة خاصة هبم وفصلها عن نقابة املناجم والتعدين، باالضافة للعمال العاملني يف الصناعات  موظف 1811بـ
مطالبة اللجنة التحضريية مؤسسة صناعية دوائية، و  18عملون يف ي ةاالف عامل وعامل 1الدوائية الذين يفوق تعدادهم 

طيار بشكل رمسي السماح  311مل والذين يقدر عددهم بلتاسيس نقابة للطيارين املدنيني العاملني والباحثني عن الع
)ج( اليزال عدم التجانس يف التمثيل النقايب سائدا يف العديد من النقابات مثل نقابات  .هلم بتاسيس نقابة للطيارين

الصحفيني الذين من غري  املناجم والتعدين والبرتوكيماويات والصناعات الغذائية واملطابع اليت يتبع هلا العاملون يف الصحف
اشكال ك خلل يف تصنيف املهن وتوزيعها حسب انه اليزال هناويرى املركز  .يطالبون بتمثيلهم يف نقابات مستقلة ال يزالون

إىل اعادة النظر يف تصنيف املهن وفتح الباب امام اجلهات املسؤولة النقابات، اذ ال يوجد جتانس بني العديد منها، ويدعو 
ادات عمالية جديده. )د( استمر نقابيون ونشطاء عماليون بتوجيه انتقاداهتم واعرتاضاهتم على احتكار انشاء نقابات  واحت

كما طالب ،  رؤساء النقابات العمالية للمواقع القيادية وعضوية جمالس االدارة والتمثيل للنقابات داخل  امللكة وخارجها
ية يف النقابات العمالية واالحتاد العام مبا يعزز احلماية العمالية، كما هؤالء بضرورة اجراء تغريات جوهرية على االنظمة الداخل

                                                 
.وقد باشرت النقابة عملها على النحو املبني بقانوهنا 15/7/1111وجتدر االشارة اىل ان هذه االنتخابات قد جرت بتاريخ  
73
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طالبوا مبنع الرتشح ملنصب رئيس االحتاد او نائب رئيس االحتاد الكثر من دورتني متتاليتني وختفيض مدة الدورة النقابية من 
 74سنوات. 4سنوات إىل  8

 

النساء املشاركات يف النقابات  إذ يبلغ عدد .جدا ةضعيفتها مشاركزال تأما على صعيد مشاركة املرأة يف العمل النقايب فال  .37
كما ان هناك ضعفا   % فقط(.44مبا نسبته أي )ت ألف عضو يف جممل النقابا 171ألف سيدة من أصل  18حنو 

للنقابات السبع  اإلداريةيف مجيع اهليئات عضوا يف  187فمن حنو  .نقاباتيف ال على مستوى اهليئات القياديةلتواجد املرأة 
.ةاإلداري % من جممل أعضاء اهليئات17.1نسبته امرأة فقط، مبا  11هناك عشرة 

مجلة من استمرار وقد رصد املركز  75
املشاركة يف  ملرأة بأمهيةاوعي ضعف منها: العمل النقايب، و املرأة يف  واملعوقات اليت حتول دون زيادة وتفعيل دورالتحديات 

واخلوف من  ضعف النقابات العمالية ذاهتاو  وطبيعة الوضع االسري واالجتماعي للمرأة ومبضمون قانون العمل النقايبالعمل 
 الرمسي العمل اوقاتاالجتماعات والنشاطات النقابية خارج وحدوث العمل اليومي  طول ساعاتنظرا ل الوظيفة فقدان

يف ت على املشاركة مالاعدم تشجيع املنظمات النسائية للعو العمل النقايب اخلوف من املالحقة األمنية جراء املشاركة يف و 
 .العمل النقايب

تركزت  تااحتجاج 313 بنحو قدر عددها يف تاريخ اململكة ةغري مسبوقعمالية احتجاجات  1111وقد شهد عام  .34
 هسجل على هذيومما  .االحتجاجات األخرى يف القطاع اخلاص تيف حني نفذ %31ر8بنسبة يف القطاع العام تها غالبي

االمر الذي يشري فيها،  بارز ادور للنقابات العمالية القائمة نفذت دون ان يكون ها أن الغالبية الساحقة مناالحتجاجات 
76قيق مطالبهمل والسعي حنو حتحمدودية الدور الذي تلعبه غالبية النقابات العمالية وحمدودية متثيلها للعما اىل

وهناك .  
ا ما ختضع لسيطرة حكومية او للتدخل واحيانا االحتواء البعادها عن بقناعة سائدة يف اوساط العمال ان النقابات غال

عن العمل يف عام اضراب بتنفيذ نقابة االطباء قيام  6244كما شهد عام   قضايا العمال والعمل بشكل جاد وملتزم.
يوما احتجاحا على عدم استجابة احلكومة ملطالب النقابة اليت تضمنتها  31العامة ملدة املستشفيات واملراكز الصحية 

كما نفذت نقابة املمرضني اعتصاماً   ،اكثر من مرة مسودة مشروع نظام عالوات ورواتب وزارة الصحة اليت قدمت للحكومة
رواتب وعالوات املمرضني العاملني يف وزارة الصحة ايضا، ونفذ الصيادلة العاملون يف للضغط على احلكومة القرار نظام 

                                                 
األردين للمتعطلني عن العمل ونشطاء نقابيني  النقايب املهين العمايل وجلنة عمال املياومة والتجمعحراكا لنقابيني عماليني  ميثلون كل من التجمع  1111رصد املركز خالل عام   74

عمال االحتاد العام لنقابات العمال املوجود حاليا كونه ال خيدم مصاحل ال والبناء واملناجم، إلنشاء احتاد نقابات عمالية مستقل يكون بديال عن من قطاعات الكهرباء والغزل والنسيج
من قانون العمل اليت تتطلب موافقة االحتاد القائم  111مثل هذا االحتاد حسب نص املادة  عوائق فنية وقانونية، متنع إنشاءمن وجهة نظرهم، وفور إعالهنم عن ذلك بدأت تظهر 

واسعة من العمال االنضمام للحركة العمالية اجلديدة نظرا لتضارب  ن رفض شرحيةالنشاء أي احتاد نقايب جديد. كما ان احتاد العمال القائم حاليا  معرتف به حكوميا وأهليا، فضال ع
لى متويل ودعم  عماليني، ناهيك عن عدم قدرة التجمع اجلديد على احلصول على متويل يغطي نشاطاته اذا ما علمنا بان احتاد نقابات العمال احلايل حيصل ع املصاحل حبسب خرباء

 كل من مؤسسة الضمان االجتماعي ووزارة العمل.  الف دينار من 481يقدر بـ 
، اللجنة العمالية" دراسة للدكتورة خلود مراشدة حتت عنوان  واقع مشاركة املرأة األردنية يف النقاباتللمزيد من التفاصيل حول مشاركة املرأة يف اهليئات االدارية للنقابات انظر     75

 http://www.women.jo/ar/news_details.php?news_id=66&f=1الوطنية لشؤون املرأة، نقال عن الرابط 
 1111لوماتية  بعنوان "االحتجاجات العمالية للنصف األول من العام احلايل"،عتقرير صادرعن املركز العمايل التابع ملركز الفينيق للدراسات االقتصادية وامل   76
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وزارة الصحة توقفًا جزئيًا عن العمل يف كافة مراكز ومستشفيات وزارة الصحة ملدة ساعتني كاجراء اويل للمطالبة باعادة 
منع الصيادلة من تنفيذ التوقف الذي دعت له  النظر بنظام عالواهتم وحوافزهم، فيما حاولت ادارة مستشفى االمري محزة

يف  %51النقابة، اال ان الصيادلة اصروا على تلبية دعوة النقابة حيث وصلت نسبة االلتزام بالتوقف عن العمل 
توصلت اىل صيغ من التفامهات اليت تليب احلد االدىن من املطالب  علما بان احلكومة املستشفيات التابعة للحكومة.

الصحاب العالقة، االمر الذي اهنى هذه االضرابات واالعتصامات بشكل يؤدي اىل استمرار اجلهاز الطيب يف  املذكورة
 تقدمي خدماته الصحية للمواطنني.

سواء أكانوا أطباء أو ممرضني من العاملني يف  1111عام النقابيني املهنيني  توالت حاالت االعتداء على ومن جهة اخرى  .38
واجهزة الدولة  وزارة الصحة زالكما ال ت 77هلا،ملهام عملهم داخل املستشفيات التابعة   ممارستهم وزارة الصحة إثناء

واحلفاظ على   من هذه االعتداءات اليت من شأهنا محاية األطباء واملمرضنياختاذ االجراءات عاجزة عن االخرى املعنية 
اعتداء وجعلها مبثابة اثناء تأديته لوظيفته طبيب العلى  ء، علما بان قانون العقوبات كان قد غلظ عقوبة االعتدامكرامته

  احلبس من سنة اىل ثالث سنوات.تصبح العقوبة على موظف عام يقوم مبهام وظيفته ل

 علىتعبريا عن اعرتاضها النقابات املهنية والعمالية نفذهتا احتجاجات عدة شهد قد  1111عام وجدير بالذكر ان  .33
بوقف التقاعد املبكر وتقليص خصوصا فيما يتعلق  1111عام على قانون الضمان االجتماعي لت التعديالت اليت ادخ

اليت رفعت على مينات االمومة والتعطل تطبيق تأمعامل املنفعة الذي قد يؤدي اىل خفض الرواتب التقاعدية يف املستقبل و 
عود را سلبيا ال يشه مؤ اعتربتو  ملؤسسات،% على ا1.18على املؤمنني و  %1املشرتكني قيمة االقتطاع الشهري بواقع 

 . ف املشرتك يف الضمان يف املستقبلبالفائدة على قيمة الرواتب التقاعدية يف قادم االيام وبالتايل الفائدة منها للموظ

يرى ضرورة األخذ و ، السابقة ةيؤكد املركز على توصياته يف تقريره السنوي وحلماية احلق يف تأسيس النقابات واالنضمام إليها .33
 :التاليةاالضافية بالتوصيات 

  أمهية بلوره رؤى توافقية بني كافة اجلهات حول و تعديل قانون العمل مبا جيعله منسجماً وأحكام الدستور واملعايري الدولية
 ملضي يف اجراءاهتا الدستورية.امضامني التعديالت قبل 

  لضرورة اعادة النظر يف تصنيف املهن اليت جيوز هلا تشكيل النقابات وحلني تعديل قانون العمل خماطبة اللجنة الثالثية
 والسماح ألصحاب املهن اليت ظهرت حديثاً بتشكيل نقابات تعىن بشؤوهنا، 

  ًـــــــــــا ـــــــــــات املوجـــــــــــودة حالي ـــــــــــدة حســـــــــــب األصـــــــــــول باإلضـــــــــــافة اىل النقاب ـــــــــــات مســـــــــــتقلة جدي الســـــــــــماح بتشـــــــــــكيل نقاب
اك عــــــــــدداً كبــــــــــرياً مــــــــــن املنتســــــــــبني هلــــــــــا. إذ ال يوجــــــــــد ومنحهــــــــــا فرصــــــــــًة إلثبــــــــــات وجودهــــــــــا يف حــــــــــال ثبــــــــــت ان هنــــــــــ

 ما مينع يف املعايري الدولية من تعددية النقابات للعاملني يف ذات املهنة .

                                                 
77

 وفقا الحصاءات نقابة االطباء ونقابة الممرضين. 3ن مرضيطبيبا والم 11تعرضوا للضرب  بلغ عدد االطباء الذين  
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  اجيــــــــــاد قــــــــــانون عــــــــــام يكفـــــــــــل حــــــــــق التنظــــــــــيم النقـــــــــــايب العمــــــــــايل لكــــــــــل قطــــــــــاع بصـــــــــــورة حقيقيــــــــــة ويضــــــــــمن متثيـــــــــــل
ث ال يتعــــــــــــــارض مــــــــــــــع االتفاقيــــــــــــــات تســــــــــــــاهم النقابــــــــــــــات العماليــــــــــــــة يف صــــــــــــــياغته حبيــــــــــــــ أفــــــــــــــراده بطريقــــــــــــــة عادلــــــــــــــة

 .الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية واليت صادق عليها األردن
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 إليها واالنضمام الجمعياتالحق في تأسيس 

 
جلمعيات يف تأسيس اجلمعيات واالنضمام إليها، وأوكل إىل القانون مهمة تنظيم طريقة تأليف ااالفراد حق  78كفل الدستور .31

التعديالت الدستورية لعام  تاكدكما   مع ضرورة  احملافظة  على جوهر هذا احلق وضمان ممارسته، مواردها املاليةومراقبة 
على عدم جواز اصدار اي قانون او قانون مؤقت حيتوي ما ميس باحلق يف تأسيس اجلمعيات  111مبقتضى املادة  1111

واالنضمام اليها او افراغه من مضمونه، عالوة على ان التعديالت الدستورية اكدت على وجوب تعديل القانون مبا يتوافق 
وضع قيود يف  جوازهذا احلق وعدم  على 79أكدت املواثيق الدولية حلقوق اإلنسانوكذلك  حه.مع نصوص الدستور ورو 

 القانون لتنظيم هذا احلق بشكل يؤدي اىل افراغه من حمتواه. 

ال يزال قانون ، و 1111مل يطرأ جديد على التشريع الناظم للحق يف تشكيل اجلمعيات واالنضمام اليها خالل عام  .35
 يديالعديد من االشكاليات والثغرات اليت من شأهنا تقيتضمن الناظم هلذا احلق  1111( لسنة 81رقم ) 80اجلمعيات

ومن اجلدير بالذكر أن التطبيق العملي هلذا القانون  السابقة. ةريره السنوياتقوفقا ملا اشار اليه املركز يف ذا احلق هممارسة 
ت احلاجة اىل مراجعة هذا القانون، ومن كدأاليت والعملية أفرز العديد من االشكاليات القانونية املاضية قد  خالل السنوات

اجلمعيات اخلاصة الوارد النص عليها يف املادة الثالثة من القانون  81ذ جملس إدارة السجل قراراً بوقف تسجيلاإخت)أ( امهها: 
االمر الذي ادى اىل تعطيل تفاء الغاية من النص عليها يف القانون، لعدم ثبوت أي إختالف بينها وبني اجلمعية العادية وإن

يف  احلاكمية الرشيدة مبادئاجلمعيات وغياب  عمل  )ب( خنبوية. 1111لسنة  71رقم  82نظام اجلمعيات اخلاصةتنفيذ 
اضافًة اىل  ،منصب قيادي االشخاص العاملني فيها ألي من حتديد زمين لتويلالداخلية  انظمتهاخلو ممارسة نشاطاهتا و 
هذه  حيرم املستفيدين واجلمهور من احلصول على  يف عمل اجلمعيات مما الشفافية وتوفري املعلومات عدم تبين مبادئ

االمر الذي يؤكد على  83ومتمركزة يف العاصمه عمان، ية هذه اجلمعيات ال تزال حمصورةباالضافة اىل ان غالب. املعلومات

                                                 
واألحزاب السياسية، على ان تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات والنقابات لألردنيني احلق يف تأليف اجلمعيات  .1.من الدستور األردين على ان " (13) املادة نصت78 

 واألحزاب السياسية ومراقبة مواردها".والنقابات ة تأليف اجلمعيات .ينظم القانون طريق7نظم ال ختالف احكام الدستور.
( من العهد 11( من االعالن العاملي حلقوق اإلنسان على ان " لكل شخص احلق يف حرية االشرتاك يف االجتماعات واجلمعيات السلمية، ونصت املادة)11/1نصت املادة) 79

حلقوق اإلنسان على مايلي: "لكل امليثاق العريب من  (14نصت املادة )و  . لكل فرد احلق يف تكوين اجلمعيات مع آخرين(.1الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية على ان )
 .حرية تكوين اجلمعيات مع اآلخرين واالنضمام إليها (.8مواطن احلق يف: 

80
لتقدمي خدمات تعين كلمة )اجلمعية( اي شخص اعتباري مؤلف من جمموعة من االشخاص ال يقل عددهم عن سبعة ويتم تسجيله وفقا الحكام هذا القانون ملقاصد هذا القانون  

يق اي اهداف سياسية تدخل او القيام بأنشطة على اسا  تطوعي دون ان يستهدف جين الربح واقتسامه او حتقيق اي منفعة الي من اعضائه او الي شخص حمدد بذاته او حتق
  ضمن نطاق اعمال وانشطة االحزاب السياسية وفق احكام التشريعات

81 عية اليت تنحصر العضوية فيها مبجموعة من االشخاص ال يقل عددهم عن ثالثة وال يزيد على عشرينتعين عبارة )اجلمعية اخلاصة( اجلم  
  

  1111لسنة  81من قانون اجلمعيات وتعديالته رقم  71مبوجب املادة  1/3/1111بتاريخ  -814من عدد اجلريده الرمسية رقم  7533املنشور على الصفحة  82-
( 141( مجعية، مادبا)  141( مجعية، والبلقاء) 111( مجعية ، والزرقاء) 711أما يف إربد )  ات( مجعي1713بلغ عدد اجلمعيات املسجله واملرخصه يف العاصمه عمان )   83

 ( مجعية .81( مجعية ، العقبة ) 54ية ، معان )( مجع33( مجعية ، الطفيلة ) 141( مجعية ، الكرك ) 15( مجعية ، عجلون ) 38( مجعية ، جرش ) 158مجعية ، املفرق ) 
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معيات وأنشطتها يف خمتلف احملافظات وتبين الوزارة برامج وأنشطة لدعم اجلمعيات يف باقي ضرورة توسيع عمل اجل
 حمافظات اململكة. 

اليت  1111لسنة   84تعليمات االنفاق ودعم اجلمعيات من أموال صندوق دعم اجلمعياتاصدار  1111شهد عام ما ك .11
ع اليت تدخل ضمن أهداف هذه الربامج واملشاري اجلمعيات يف جماالتحددت أوجه دعم اجلمعيات من أموال صندوق 

(  إن حتديد أوجه االنفاق ودعم اجلمعيات مبوجب أ: )أمههالى هذه التعليمات عن املالحظات مجلة ملمركز ولاجلمعيات، 
للجمعيات سيما وأن هذه التعليمات عرضة  ةتعليمات يشكل خمالفة قانونية تؤدي اىل عدم إستقرار أسس الدعم املقدم

 تضمنت( بكان الواجب أن يتضمن قانون اجلمعيات حتديد هذه االسس. )  هلتعديل والتبديل يف أي وقت، وعليل
التعليمات العديد من النصوص التفويضية اليت متنح صالحيات واسعة جمللس إدارة السجل يف حتديد أوجه الدعم اليت 

، مبا يتناىف مع للجمعياتالدعم املايل املباشر أسس ومعايري الوزير صالحية وضع  حتضمنت التعليمات من( ج. )85يقررها
(  ختالف هذه د) .العملؤدي اىل إستقرار االستقرار التشريعي الذي يفرتض ان تصدر هذه االسس واملعايري مبوجب نظام ي

 . الدعم املايلاحلصول على يف ق اجلمعيات التعليمات املعايري الدولية املتعلقة حب

:  املشرفه عليها 86( مجعية على النحو التايل 1143)  1111لعام  ةجلمعيات املسجله والعاملة يف اململكبلغ عدد اوقد  .11
وزارة الثقافة ، ( مجعية75(، وزارة التنمية السياسية )713) (  مجعية، وزارة الداخية1544وزارة التنمية االجتماعية ) 

، (15وزارة البيئة )، (7( مجعية، وزارة الزراعة )5الصناعة والتجارة )وزارة ، ( مجعية11وزارة الصحة ) ، ( مجعية433)
، (18(، وزراة السياحه واالثار) 1(، وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ) 1وزارة االوقاف واملقدسات االسالميه )

يف حني بلغ عدد اجلمعيات اليت  .ة( مجعي 45لدى الوزارة ) ةاملسجل ةبلغ عدد اجلمعيات االجنبيكما   (،1ووزارة العدل )
. ( مجعية73، وبلغ عدد اجلمعيات اليت صدر قرار حبلها يف نفس العام )( مجعية811) 1111جيلها خالل عام مت تس

وزارة التنمية االجتماعية ومل يتم إختاذ أي إجراء أخر قبل ن ( مجعية مبخالفتها لقانون اجلمعيات م 81) كما مت اشعار 
  ها. حبق

مبا ينسجم مع احكام الدستور  1111لسنة  81قانون اجلمعيات لرقم طار سعي منظمات اجملتمع املدين لتطوير ويف إ .11
سودة ملكسب تأييد   نفيذ محلة بتاالردنية من اجلمعيات مجعية  78قامت واملواثيق الدولية املصادق عليها من قبل اململكة 

إتباع نظام االيداع كبديل عن التسجيل طالب املقرتح جبملة من التعديالت امهها: )أ( حيث املقرتح من قبلها، قانون ال
 التاكيد على حق)ب( ، وضمان ممارسة اجلمعيات النشطتها مبا حيقق أهدافها دون أية قيود أو عوائق ةوإجراءاته املعقد

إتباع أسس احلاكمية الرشيده ضمان جي مع يف وضع أنظمتها الداخلية وحريتها يف تلقي الدعم الداخلي واخلار اجلمعيات 
 . والنزاهة والشفافية واالفصاح عن أية اموال تلقتها يف ميزانيتها السنوية

                                                 
 81من قانون اجلمعيات وتعديالته رقم  11مبوجب الفقرة ج من املادة  1/1/1111بتاريخ  8133من عدد اجلريدة الرمسية رقم  831املنشورة يف اجلريدة الرمسية على الصفحة 

 1111لسنة 
  املادة الرابعه الفقرة الثامنه منهمنها وما  جاء يف 3فقرة  8وفق ما جاء يف املادة  -85
  14/1/1111بتاريخ  117/ 1هذه االحصائيات وفقا لكتاب امني عام سجل اجلمعيات رقم ص د ج / - 86
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ليتماشى مع  1111لسنة  81اجلمعيات رقم التعديالت الالزمة على قانون مجلة من ضرورة إدخال ؤكد املركز على يو  .17
الدولية اليت كفلت ممارسة هذا احلق وذلك اليت منع افراغ هذا احلق من مضمونه، وكذلك مع املعايري الدستورية التعديالت 

  يف ضوء املبادئ التالية:

  حرية تكوين اجلمعيات بإشعار إىل اإلدارة اليت هلا احلق يف االعرتاض على ذلك لدى القضاء، وأن ال يتوقف تكوين
  .اجلمعية على موافقة اإلدارة احلكومية

 ن تتمتع اجلمعيات حبق وضع مواثيقها وأنظمتها اخلاصة وتعديلها، بدون أية قيود سوى تلك الضرورية يف جمتمع أ
العامة، مع عدم التوسع داب أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآل ةدميقراطي، لصيانة األمن القومي أو السالمة العام

  يف تفسري مفهوم " النظام العام".
 االشراف على اجلمعيات هليئة مستقلة تتكون من ممثلني لإلدارة احلكومية وممثلني ملنظمات اجملتمع املدين. ان يكون 

  (اليت هلا احلق يف جان تتمتع اجلمعيات باحلرية التامة يف إدارة شؤوهنا حتت اشراف اهليئة املستقلة املذكورة يف البند)
  لقانون.اللجوء إىل القضاء حملاسبة اية مجعية ختالف ا

  .ان تتمتع اجلمعيات حبق انتخاب هيئاهتا اإلدارية بكل حرية بدون تدخل اإلدارة يف ذلك 
 ن  ال يتم إحالة الكثري من األمور التنظيمية إىل األنظمة أن ينظم القانون، كما نص الدستور، كل شؤون اجلمعيات، و ا

  .1111والتعليمات اليت تكررت يف قانون اجلمعيات لسنة 
  ستخدام احلق يف تعيني هيئات إدارية مؤقتة إلدارة اجلمعيات واالحتادات، كما حدث يف مجعية إان تتوقف احلكومة عن

  حتاد مجعيات العاصمة واالحتاد العام للجمعيات اخلريية.إاملركز اإلسالمي، و 
 معيات إىل قانون العقوبات الذي يتكفل ن يتم إلغاء العقوبات الواردة يف القانون وإحالة معاجلة أية خمالفات ترتكبها اجلأ

  بذلك.
 ما هليئاهتا العامة وبأغلبية نسبية كبرية أو إن يوكل هذا األمر أن ال جيوز منح أية جهة حكومية حق حل اجلمعيات، و أ

  للقضاء املختص.
 صاح عن ذلك للهيئة التأكيد على حق اجلمعيات يف تلقي املساعدات والتربعات من مصادر أردنية وأجنبية، شريطة اإلف

وفقاً  اتوتوضح أوجه انفاقها على أسا  االهداف والغاي ن تظهر يف ميزانياهتا السنويةأاملستقلة املشرفة على اجلمعيات و 
 لنظامها االساسي 
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اليت اتفق  لأللفية اإلمنائية اليت تتضمنها جمموعة األهداف العريضة الرؤية للحق يف التنمية يف املعياري اإلطار ينعكس .14

 اجلنسني بني املساواة نطاق وتوسيع املدقع الفقر وطأة من املتفق عليه زمنيا للحداملوعد  1118دوليا على ان يكون عام 
 هذه حنو تقدم إحراز ويعد 87.والتعليم اضافة اىل اهداف تتعلق بوفرة وسالمة املياه والتغذية الصحة والنهوض بفرص

حياة  واقعية مدخال اساسيا لتهيئةأفعال  إىل االلتزامات هذه ترمجة عزم اململكة على لتقييم مرجعية نقطة األهداف
يف املؤمتر الدويل وقد كان لألردن مشاركة  .السليم واحلرية واحلكم واألمن للمواطنني يسودها مستويات عالية من االزدهار

ملراجعة التقدم احملرز بشأن األهداف الثمانية  1111أيلول  11-11خالل الذي عقدته االمم املتحدة يف نيويورك 
ونال شهادة دولية من االمم  .1118حتديد املتطلبات الالزمة لذلك قبل حلول الوقت املنتظر مع بداية عام السابقة و 

القضاء املتعلق بحصل على تعهد دويل بدعم براجمه لتحقيق اهلدفني االول كما املتحدة توثق التقدم احملرز يف هذا الشأن،  
   .88تحقيق االستدامة البيئيةاملتعلق بالسابع اهلدف على الفقر املدقع واجلوع و 

الدول ال يزال االردن حمافظا على موقعه ضمن شرحية  .18
تقرير التنمية البشرية وفقا ل املتوسطةذات التنمية البشرية 

الذي أصدره برنامج األمم املتحدة اإلمنائي،  1111لعام 
بلدا  (113)( من بني 58حيث احتل االردن املرتبة )

علما بان االردن احتل املرتبة  مشاركا يف هذا التقرير،
ويربزه اجلدول  دولة، 135 من اصل 1111( عام 11)

، حيث يمة دليل التنمية البشرية( التغري يف ق11رقم )
وهي: دليل متوسط العمر  اساسية الرتتيب باالعتماد على التحسن يف ثالثة عوامل يف وتراجعا املؤشر يف حتسنا يظهر

 .1.445، ودليل الدخل البالغ 1.881البالغ التعليم ، ودليل 1.371 املتوقع عند الوالدة البالغ
89 

                                                 
87

اىل اصدار إعالن احلق يف التنمية عام  احلق يف التنمية احد احلقوق االنسانية اليت كفلتها املواثيق الدولية حلقوق االنسان، االمر الذي حدا باجلمعية العامة لالمم املتحدة ميثل    
 .6245حتقيقها مع حلول عام  الذي اشتقت منه اهداف االلفية التنموية الثمانية املفرتض 6222اعالن االلفية عام  اه، كما تبن4382

اىل التقرير الذي أعدته وزارة التخطيط والتعاون الدويل بدعم من برنامج األمم املتحدة االمنائي بعنوان "التقرير  6242ويف هذا السياق اشار املركز يف تقريره السنوي السابع لعام  88
لذي بني اإلجنازات والتحديات اليت تواجه األردن على صعيد حتقيقه االهداف الثمانية وصواًل إىل مستوى أفضل حلياة وا 6242الوطين الثاين لألهداف اإلمنائية لأللفية" الصادر عام 

 ملزيد من التفاصيل عن التقرير  انظر : موقع وزارة التخطيط  .املواطن ومعيشته.
 http://www.mop.gov.jo/uploads/Joradn%20MDGs%20Arabic%2014-11%20low.pdf 

http://www.mop.gov.jo/arabic/pages.php?menu_id=314 
 املنشورين على املوقع االلكرتوين  6244وعام  6242ملزيد من املعلومات انظر تقرير التنمية البشرية لعام   89

http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2010/chapters/ar/ 
http://www.un.org/ar/esa/hdr/hdr11.shtml 

 

 الحق في التنمية

 االرتفاع في قيمة دليل التنمية البشرية( يبين 21ملحق جدول رقم )

 قيمة دليل التنمية البشرية العام

1115 1.333 

1111 1.311 

1111 1.351 

http://www.mop.gov.jo/uploads/Joradn%20MDGs%20Arabic%2014-11%20low.pdf
http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2010/chapters/ar/
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: مجلة من التحديات اليت تؤثر سلبا على العملية التنموية يف االردن ابرزها 1111وباملقابل، يورد تقرير التنمية البشرية لعام  .13
اىل ان نسبة السكان الذين يعيشون يف فقر متعدد  املتجّددة. فقد اشار التقرير املائية املوارد تفاقم ظاهرة الفقر واجهاد )أ( 

%، ونسبة السكان الذين يعيشون يف فقر مدقع 1.74 خلطر الفقر ني%، ونسبة السكان املعرض1.4االبعاد تبلغ 
نسبة ارتفاع  )ب(%.1.4دوالر يف اليوم( فكانت  1.18%، اما نسبة السكان الذين يعيشون دون خط الفقر )1.1

تضمن مؤشر الرفاه  )ج( %. 7.3% ومن نقص الوزن 11خلامسة الذين يعانون من قصر القامة تبلغ االطفال دون سن ا
درجة على  8.3والبيئة عدم رضا اغلبية املبحوثني عن الواقع احليايت الذي يعيشونه يف االردن، حيث بلغ معدل عدم الرضا 

% واالجراءات  15 % ونوعية اهلواء41ملياه مقيا  مكون من عشر درجات، وقد تركزت نسبة عدم الرضا يف نوعية ا
 اململكة، حمافظات خمتلف يف املتحققة التنمية مستويات يف واضح تباين هناك)د( %. 41.3املتخذه للحفاظ على البيئة 

 التنمية مظلة امام توسيع ميثل حتدياً  الذي األمر 90التنمية، مكتسبات من األوفر بالنصيب حتظى العاصمة تزال ما حيث
 اجملتمع شرائح كافة منها وليستفيد احملافظات يف مجيع العامة وغريها من اخلدمات والسكن والتعليم وتوفري خدمات الصحة

 91.سواء حد على
اىل حمدودية املشاركة  باحملافظات ومتركزها الفقر عدد جيوب وازدياد التنمية ملكتسبات العادل التوزيع ويعزو املركز غياب .13

أهدافها. ولذلك  لتحقيق وضعف املخصصات املالية الواقعية والربامج اإلمنائية الوطنية، االسرتاتيجيات الشعبية عند صياغة
ال تزال بيانات دائرة االحصاءات العامة حول معدالت الفقر والبطالة واسعار املستهلك ترواح مكاهنا نسبيا منذ مخس 

على عملية التنمية وتوزيع مكتسباهتا خالل العامني املاضني  ةكما الحظ املركز استمرار االثار السلبي 92سنوات تقريبا،
واستمرار حالة الركود االقتصادي واخنفاض معدالت النمو االقتصادي  93نتيجة تفاقم عجز املوازنة وارتفاع املديونية العامة

فطية واملواد االولية وغالء تكاليف باثر االزمات االقتصادية العاملية وانعدام االستقرار االقليمي وارتفاع اسعار املشتقات الن

                                                 
فاوت من حمافظة الخرى، حيث سجلت حمافظة املفرق اعلى نسبة للفقر بلغت حول توزيع مكتسبات التنمية تشري بيانات دائرة االحصاءات العامة اىل ان نسب الفقر تت 90

%. كما ازداد عدد جيوب الفقر 11.1% والعقبة 11.1% تلتها الزرقاء 1.7%. يف حني سجلت عمان ادىن نسبة للفقر 11.1% فالطفيلة 14.1% تلتها حمافظة معان 71.5
، دائرة االحصاءات 1111جيبا. ملزيد من التفاصيل انظر: تقرير حالة الفقر يف االردن لعام  71هناك  1111صبح عام ، حبيث ا 1113جيبا عن عام  14يف اململكة مبقدار 

 .1111العامة، متوز 

 بطتقرير دور املؤسسات متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة يف التنمية البشرية يف األردن، برنامج االمم املتحدة االمنائي، نقال عن الرا 91
 http://undp-jordan.org/index.php?page_type=publications&press_id=197 

، وهي 1113% باسا  عام 17.7% على التوايل، كما بلغت نسبة الفقر 17.1% و11.8% و11.5  بلغت نسبة البطالة 1111و 1111و 1115خالل االعوام  92
للفرد سنويا، وبلغ عدد السكان دون خط الفقر  اً دينار  311نسبة االفراد الذي يقل انفاقهم عن متوسط خط الفقر العام يف االردن، وبلغ خط الفقر املطلق )الغذائي وغري الغذائي( 

 1115عام  111.8، اما الرقم القياسي السعار املستهلك جلميع املواد )غذائية وغري غذائية( فقد بلغت 1113الف عام  71بعد ان كانوا  1111نسمة عام  الف 18املدقع 
قر يف االردن" صادر يف متوز . مقابلة مع دائرة االحصاءات العامة مت خالهلا احلصول على تقرير خاص بعنوان "تقرير حالة الف1111عام 115.53و 1111عام  114.8و

 باالضافة اىل بيانات اخرى. 1111

% من الناتج احمللي اإلمجايل على التوايل، انظر خطاب املوازنة لعام 3.1% و 38اىل حنو  1111تشري البيانات احلكومية اىل ارتفاع مستوى املديونية وعجز املوازنة يف عام  93
 ن الرابط االلكرتوين ، نقال ع11/11/1111، وزارة املالية 1111

http://www.mof.gov.jo/ar/pages.php?page=newsdetails&id=25970&num=3 

http://undp-jordan.org/index.php?page_type=publications&press_id=197
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السلع واخلدمات. كما ان عدم استناد عمليات التنمية وسياسات االنفاق العام اىل قاعدة حقوق االنسان مبفهومها 
   94الشامل واملتكامل عند ختطيطها وتنفيذها وتقييمها قد ادى اىل تشويه خمرجاهتا واضعاف اثرها التنموي.

 181 إىل يصل أويل مال برأ  احملافظات لتنمية خاص صندوق امللكية بتأسيس املكرمة صدور 1111وقد شهد عام  .11
اصابتها خالل  اليت اخللل مظاهر ومعاجلة احملافظات يف التنمية ملشاريع مستدام مايل دعم توفري ليكون أداة دينار مليون

اململكة، ومبا يتيح  بلديات لكافة الشمويل املخططاىل مباشرة تنفيذ  البلدية الشؤون كما يدعو وزارة 95.املاضية السنوات
العمل  فرص وتوفري منطقة كل اليت تضمن خصوصية التنموية فرص املشاركة الشعبية الكاملة يف ختطيط وتنفيذ املشاريع

 96.والبطالة مشكليت الفقر من واحلد

وادارهتا تنوعها ووسائلها والياهتا، ال  وارد األساسّيةالعادل للمالتقاسم الفاعلة واحلرّة يف  واطننية املمشاركوعلى صعيد تعزيز  .15
 القطاع وإصالح العامة السياسات صياغة للمواطنني يف املؤسسية املشاركة آليات تطوير يف اً بطء ان هناك يرى يزال املركز

 هبا يوجد ال مثال واليت 1115-1114 للسنوات العام القطاع تطوير مراجعة خطة عند أكثر بوضوح ذلك ويتبدى. العام
مشروع الالمركزية اخلدمات، كما يتبدى يف عدم نقل  تقدمي أو يف تقدمي االستشارة سواء املدين  اجملتمع لدور واضحة إشارة

تطورات اىل ارض الواقع تنفيذا، حيث مل يطرأ عليه اي خاصة يف املناطق الريفية و تعزيز البعد التنموي الذي هدف اىل 
كما ان تغري املواقف الرمسية املتعلقة هبذا املوضوع بتغيري احلكومات يشري اىل   املاضية،  ةوام الثالثاالعجديدة خالل ملموسة 

 واضحة املعامل هبذا اخلصوص. اسرتاتيجيةنوع من التخبط وعدم وجود 

اقتصادية  أسباب هي اليت حتد من توسيع عملية التنمية وتوزيع مكتسباهتا يف األردن الرئيسية األسباب كانت وملا .51
 املركز يوصي مبا يلي: فإن واجتماعية بالدرجة االوىل،

  تبين النهج القائم على مفاهيم حقوق االنسان يف ختطيط وتنفيذ ومراقبة مشاريع التنمية وتوزيع مكتسباهتا مبا
شاركة التنمية من ناحية، ويسهم يف تعزيز م لعائدات العادل التوزيع يف االجتماعية العدالة يؤدي اىل حتقيق

 املواطنني وتبنيها والدفاع عنها من ناحية اخرى.

 يف املواطنني حقوق حتتل للدولة، وحبيث العامة املوازنة تبين املنهج القائم على مفاهيم حقوق االنسان عند صياغة 
 االنفاق. يف وغريها االولوية والعمل والصحة التعليم

                                                 
منطية االنفاق العام، حيث مل يتجاوز االنفاق الكلي على  1111-1111كشفت دراسة املركز حول احلقوق االقتصادية واالجتماعية يف موازنات الدولة االردنية خالل االعوام   94

%( من حجم اإلنفاق الكلي، أي إن هذه 17%( على التوايل من امجايل النفقات العامة، وبذلك تكون حصة الفروع الثالثة )1%( و)11%( و)11صحة والعمل )التعليم وال
%( من حجم اإلنفاق 14األمن العسكري البالغ )احلقوق االقتصادية واجملتمعية انفق عليها اقل من ربع موازنات احلكومات األردنية خالل فرتة الدراسة باملقارنة مع اإلنفاق على 

%( اليت ارتفعت مع ارتفاع نسب التضخم ميكن القول بان 45%(. كما انه عند ادراج منو األسعار )18%( والرواتب والتقاعد )1العام واإلنفاق على خدمة الدين العام البالغ )
سة هو إنفاق أمسي وليس إنفاق نوعي حقيقي. انظر دراسة واقع االنفاق على حقوق الصحة والتعليم والعمل يف نصف النمو يف أي إنفاق على متغريات الدراسة خالل فرتة الدرا

الرابط على  1111-1111موازنات احلكومات االردنية : دراسة تقيمية 
http://www.nchr.org.jo/Arabic/ModulesFiles/PublicationsFiles/Files/budjet22.pdf  

 ، نقال عن الرابط13/3/1111برتا، –وكالة االنباء االردنية  95
http://www.petra.gov.jo/Public_News/Nws_NewsDetails.aspx?lang=1&site_id=2&NewsID=39001&Type=P  

 http://www.alarabalyawm.net/pages.php?news_id=297647، نقال عن الرابط  1111/ 4/  15العرب اليوم ،  96
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 احملافظات يف هلا سيما الدعم آليات واملتوسطة وتوسيع والصغرية الصغر متناهية تشجيع وتعميم انشاء املؤسسات 
 التنافسية واالبداع. وتعزيز العمل فرص وتوفري فقرا، ملا هلا من دور اساسي يف حتفيز النمو االقتصادي األشد

 على الضريبة تصاعدية مبدأ الصريح بالنص يقرر الذي الدستور، نص مع روح الدخل ضريبة مواءمة بنود قانون 
 األخرى. واملؤسسات والبنوك الشركات

 واخلدمات  السلع شراء ومتوسطي الدخل يف الفقراء على للتخفيف املبيعات؛ على العامة الضريبة نسبة ختفيض
 األساسية.

 النفقات تكون وأن وزارة، كل نفقات هناية يف املوجودة" أخرى مصاريف" بند احلكومي وإلغاء ترشيد اإلنفاق 
 .الفقر جيوب يف تنفيذها يتم ،"العمالة كثيفة" إنتاجية مشروعات لصاحل

 اخلدمات عن املواطنني ومواقف ورضى آراء الستشعار دراسات وإجراء الرأي استطالعات إىل وبانتظام اللجوء 
 الدولة املختلفة، وكذلك عند البدء يف أي مشروع. مؤسسات تقدمها اليت
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 الحق في مستوى معيشي الئق

 
مل يشر الدستور األردين بشكل واضح وصريح اىل احلق يف مستوى معيشي الئق، يف حني اشار امليثاق الوطين األردين يف  .51

( من الفصل الثالث منه اىل أن: "حماربة الفقر ومعاجلة آثاره هدف اسرتاتيجي للدولة األردنية، ومسؤولية وطنية 1املادة)
فيه لألردنيني، وتوخي العدالة يف توزيع اخلدمات  األولوية وإعطاءوالباحثني عنه، تستلزم اتاحة فرص العمل للقادرين عليه 

، مبا يليب احلاجات األساسية للمواطن، وجيعل الفقر حالة استثنائية وحيد واالجتماعيةومشاريع التنمية من الناحية اجلغرافية 
 االقتصاديةاألردن على العهد الدويل اخلاص باحلقوق  ". كما صادق من تفاقم آثاره السلبية اليت قد تصيب الفرد واجملتمع

97 والذي تضمن النص على احلق يف مستوى معيشي الئق. 1533والثقافية لعام  واالجتماعية
  

يشهد التحديات االقتصادية واملالية نفسها اليت اشار اليها تقرير املركز السنوي  1111ال يزال االقتصاد االردين خالل عام  .51
ني املاضيني، وامهها استمرار تداعيات االزمة املالية العاملية وغالء االسعار العاملية للسلع املستورده وخصوصا خالل العام
املوازنة واملديونية العامة، ومن شأن استمرار هذه التحديات اضعاف قدرات  ، عالوة عن تضخم عجزي98النفط والغاز

وكفالة متتعهم باحلق يف مستوى معيشي مالئم. كما مل تزل السياسات األساسية للمواطنني  خدماهتا احلكومة على تقديـم
 مكافحة ازدياد عدد احلاالت احملالة اىل هيئة 1111العام، وان شهد عام  جمال ترشيد االنفاق احلكومية غري فاعلة يف

 أداة يعترب والذي 1111 لسنة 7 رقم املالية الرقابة نظام للتعامل معها، ويقدر املركز يف هذا السياق إقرار والقضاء الفساد
 الفساد، علما بان إصدار جذور احلكومية ومكافحة الوزارات واملؤسسات يف الداخلية املالية الرقابة نظام مهمة يف إصالح
هلا هذا عربية  دولة جيعل من اململكة أول الدولية املالية الرقابة العام وفقا ملعايري املال على بالرقابة اخلاص مثل هذا التشريع
 99.يف هذا اجملال السبق التشريعي

يف بث شكوى املواطنني من ذوي الدخل احملدود من  1111استمرار وسائل االعالم املختلفة خالل عام املركز الحظ  .57
عن عام  %4.4 يكفي للداللة على ذلك االشارة اىل ارتفاع معدل التضخم هلذا العام مبقدارو تكلفة املعيشة، ارتفاع 
 %، وجمموعة4.1 بنسبة "االجيارات" %، وجمموعة1.3 بنسبة "النقل" نتيجة ارتفاع اسعار جمموعة ، وذلك1111

                                                 
( منه، إذ نصت على أن " لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهة له وألسرته، والحق في ما يأمن به 18/1رف اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان بالحق في مستوى معيشي الئق في المادة )اعت 97

وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات االجتماعية الضرورية، وله الظروف الخارجة عن إرادته والتي  الغوائل في حاالت البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك

 ربطت المادة المذكورة في فقرتها الثانية بين هذا الحق والتحرر من الجوع. ( من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية التأكيد على هذا الحق، وكذلك11تفقده أسباب عيشه". كما أعادت المادة )

 حوايل بذلك لتشكل دينار مليون 1314 حوايل 1111 عام يف( املستوردة الكهربائية والطاقة الطبيعي والغاز ومشتقاته اخلام النفط)  الطاقة السترياد السنوية الكلفة بلغت 98
 .اجلارية باألسعار االمجايل احمللي الناتج قيمة من % 17.8

 بالتدقيق املالية الرقابة وحدات قيام على ينص والذي ،1111 لسنة( 7) رقم املالية الرقابة ونظام للنفقات الالحق التدقيق على ينص الذي احملاسبة ديوان قانون إىل استناداً  99
احلكومية. وزارة  الدوائر هذه يف وفاعلة كفؤة مالية رقابة وحدات توفري يتم أن وبعد تدرجيي بشكل املسبق التدقيق من احملاسبة ديوان النسحاب متهد تفاهم مذكرة مت توقيع املسبق،

 املالية ، نقال عن الرابط 

http://www.mof.gov.jo/ar/pages.php?page=newsdetails&id=25382&num=3 
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 100%.3.3 بنسبة والدواجن" "اللحوم %، وجمموعة3.1 بنسبة " واألحذية "املالبس %، وجمموعة8بنسبة  "التعليم"

 1111حجم االيرادات الضريبة لعام  % من41.1تشكل  )السلع واخلدمات( اليت املبيعات على العامة الضريبة كما أن
االمجايل،  احمللي % تقريبا من الناتج1، علما بان الضريبة العامة على املبيعات متثل 1111% عن عام 1.7 نسبة قد منت

 مما يعين حتميل املواطنني 101% من حجم االيرادات الضريبية،18.1يف حني ان نسبة الضريبة على الدخل واالرباح تبلغ 
 ضرائب فرض وتعزيز الضرييب النظام النظر يف عدالة اعادة يف ظل ارتفاع كلفة املعيشة، كما يستدعي اً اضافي اً يبيضر  عبئاً 

 102.االجتماعية العدالة الدخل لتحقيق على تصاعدية
املطلق البالغ  العام الفقر خط حتت يقعون اململكة سكان امجايل من %17.7 اىل ان االردن يف الفقر مسح وتشري نتائج .54

الف  311أي ان حنو  .بانواعها واخلدمات الغذاء من الفرد حاجة يكفي الذي املبلغ وهو العام للفرد، يف دينارا 311
نسمة هم فقراء ويرتكزون يف احملافظات االكثر سكانا، وهي العاصمة واربد والزرقاء، على الرغم من تدين نسبة الفقر يف 

 سنويا دينارا 7133 فقد بلغ فرد (8.3) املعيارية لالسرة املطلق الفقر اهنا، علما بان خطهذه احملافظات من امجايل سك
العام. ويسجل للحكومة  يف دينارا للفرد 151فيبلغ ( املدقع) الغذاء فقر شهريا، وأما خط دينارا 717يعادل ما أي

املقدمة من املؤسسات التابعة هلا  % نتيجة املعونات واالعانات17.7% اىل 13.4تدخلها يف خفض نسبة الفقر من 
الفقر، وخصوصا ان ما  مكافحة املالية لربامج االمر الذي يتطلب رفع املخصصات 103وخصوصا صندوق املعونة الوطنية،

 واملشتقات النفطية ستفاقم معدالت الفقر الغذائية شهدته اململكة خالل العامني املاضيني من ارتفاع  يف االسعار املواد
  .املعيشية حياهتم مستويات وتدين احتياجاهتم على تلبية احملدودة الدخول قدرة اصحاب وتقلص

 بشكل الفقر معاجلة تستهدف ال - أمهيتها على -تنفذ يف مناطق الفقر  اليت واملشاريع الربامج وهبذا الصدد ال تزال معظم .58
 ومسامهات حصص امتالك على الفقراء قدرة عدم ذلك يفسر ما ولعل, مباشر وباشراك الفقراء انفسهم يف عملية التنمية

 من متكنهم كضمانات ومباين اراضي امتالكهم وعدم التنموية، املشاريع وامتالك إلدارة أنشئت اليت التعاونية اجلمعيات يف
 االدارة هيئات وضعف التعاونية، اجلمعيات بني فيما التكامل أنشئت، وغياب اليت الصناديق من قروض على احلصول

كما  104.االمية معدالت وارتفاع واللوجستية، والبشرية املالية التنموية وقدراهتا وموازناهتا( االقضية حمللية )كالبلديات ومراكزا
 االقل الفئات ومتكني التشغيل برامج بني سيما االردن، ال يف االجتماعية باحلماية املعنية اجلهات بني ان غياب التنسيق

اليت  ويشري املركز اىل حادثة السيدة 105جهة، من اكثر من االجتماعية املنافع على احلصول دخال أدى اىل ازدواجية
                                                 

 17/1/1111بتاريخ  العامة االحصاءات مقابلة مع دائرة 100

 . نقال عن الرابط 1111، تشرين الثاين 11، العدد 17نشرة مالية احلكومة العامة، وزارة املالية، اجمللد  101
http://www.mof.gov.jo/admin/Upload/Optional/PDF_Arabic_FB_Nov2011.pdf 

 مج االمم املتحدة االمنائي، نقال عن الرابطاألردن، برنا يف البشرية التنمية يف واملتوسطة والصغرية الصغر متناهية املؤسسات تقرير دور 102
 http://undp-jordan.org/index.php?page_type=publications&press_id=197 

 .1111تقرير حالة الفقر يف االردن، دائرة االحصاءات العامة، متوز  103

نقال عن الرابط  17/8/1111ملناطق جيوب الفقر، وزارة التخطيط والتعاون الدويل، صجيفة العرب اليوم،  واخلدمي واالجتماعي االقتصادي الواقع مسح دراسات 104
http://www.alarabalyawm.net/print.php?news_id=302621 

 نقال عن الرابط  13/4/1111الرأي،  (االسكوا) اسيا لغرب واالجتماعية االقتصادية اللجنة اعدهتا اليت املتكاملة االجتماعية احلماية وثيقة 105

http://undp-jordan.org/index.php?page_type=publications&press_id=197
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 بصرف طلبها على الصندوق ادارة احتجاجا على عدم موافقة ديرعال يف الوطنية املعونة صندوق يف مكتب النار اضرمت
 آلية يف النظر اعادة يف اململكة وضرورةهلا والطفاهلا بوصفها حالة تدلل على ضعف اليات مكافحة الفقر  نقدية معونة

اىل استمرار تقييم حاالت املنتفعني منه وفقا ملعايري  الوطنية املعونة ويدعو املركز صندوق 106الفقراء. استهداف ومنهجية
 107يف حتديد احلالة اليت يفرتض ان تقدم اليها املساعدة. موضوعية دقيقة

 التأمني بطاقات على احلاصلني والفقراء احملدود الدخل ذوي الم ملواطنني منكما رصد املركز مناشدات نقلتها وسائل اإلع .53
، 1111 أيار شهر هناية خالل صالحيتها مدة انتهت اليت بطاقاهتم االجتماعي لتجديد االمان شبكة ضمن الصحي

 وقد وافق .البطاقات هذه صالحية مدة انتهاء بعد معاجلتهم احلكومية واملستشفيات الصحية املراكز رفضت ان وذلك بعد
 مستوى على عددهم يقدر الشبكة هبذه واملشمولني البطاقات، علما بان املنتفعني جتديد هذه على اعادة الوزراء جملس

 أردنية منزل ربة آالف 3بشمول  االجتماعي للضمان العامة ويقدر املركز قيام املؤسسة 108مواطن. ألف( 711) اململكة
 هلذه االجتماعية احلماية توفري يف يسهم ، مما1/8/1111 يف االجتماعي الضمان قانون نفاذ االختياري بعد بالضمان

من العاملني االنتباه اىل ان قطاعات واسعة من املركز ويلفت  109آمنا. مستقبالً  هلن ويضمن تقاعدية برواتب وتأمينهن الفئة
ين حتت مظلة غري منضو يزالون ري الرمسية ال يف مؤسسات القطاع اخلاص وخاصة يف املؤسسات الصغرية والقطاعات غ

كما ال يتمتع غالبية  110.الضمان االجتماعي، وذلك على الرغم من تعديالت قانون الضمان االجتماعي يف هذا الشأن
العاملني يف القطاع اخلاص بأي شكل من اشكال التأمني الصحي، االمر الذي بات مطلوبا معه توسيع مظلة التأمينات 
االجتماعية الواردة يف قانون الضمان االجتماعي ليشمل التأمني الصحي للمشرتكني، وإحلاق قطاعات اضافية من العمال 

 .حتت مظلته

 للذكور املعدل وبلغ 1111% لعام 11.8باملقارنة مع  1111 لعام %17.1اما فيما يتعلق بالبطالة فقد بلغ معدهلا  .53
 بقيمته مقارنة %18.7كان ان معدل البطالة بني محلة الشهادات اجلامعية  % لإلناث، كما 11.4 مقابل 11.7%

 سنة،  وكان أعلى 14-11و سنة 15-18 العمريتني للفئتني للبطالة معدل أعلى وسجل, االخرى التعليمية للمستويات
هي ا يعين أن البطالة مم 111%،11.1 العاصمة حمافظة يف معدل وأدىن %،13.3الكرك بنسبة  حمافظة يف للبطالة معدل
هلا وخصوصا ان التحديات تواجه  معاجلات سريعة وفعالة، مبا يدعو اىل تقدمي أبرز التحديات اليت تواجه الشبابمن 

 جيدر ومما 112ما تزال على حاهلا كما اشارت التقارير السنوية للمركز يف االعوام املاضية. سوق العملالعمالة االردنية يف 
                                                                                                                                                         

http://archive.alrai.com/pages.php?news_id=397279 

 http://alghad.com/index.php/article/412356.htmlنقال عن الرابط  18/3/1111صحيقة الغذ،  106

 اسرة، صندوق املعونة الوطنية الف 34لنحو  دينار مليون 38يقدم الصندوق معونة مالية تبلغ حنو  107
 http://www.naf.gov.jo/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1&lang=ar 

 http://www.alarabalyawm.net/pages.php?news_id=306282نقال عن الرابط  5/3/1111العرب اليوم،  108

 /http://www.assabeel.netعن الرابط  نقال 1111/ 11/3السبيل،  109

 . 1111 عام خالل والزرقاء العاصمة حمافظيت يف الصغرى باملنشآت العاملة القوى كافة ومشول االجتماعي الضمان مظلة ستكتمل 110

 17/1/1111مقابلة مع دائرة االحصاءات العامة بتاريخ  111

 ، وزارة العمل نقال عن الرابط 1111ملزيد من املعلومات انظر : دراسة واقع سوق العمل يف االردن لعام   112
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اال يف الوظائف التقليدية يف  البطالة حدة من للتخفيف الالزمة الوظائف استحداث يف تسهم مل كومةاحل أن أيضاً  ذكره
مؤسسات القطاع املركز رصد العديد من احلاالت اليت مت فيها تسريح عمالة اردنية من ان كما وزاريت التعليم والصحة.  

قطاع  ومطالبة ة يف محاية حقوق العمال يهود احلكوماجل على اثر األزمة االقتصادية العاملية، ما يستدعي تكثيفاخلاص 
اختاذ إجراءات لتوفري فرص العمل البديلة ، باالضافة اىل احرتام هذه احلقوق والتعويض املناسب هلم ضرورة االعمال على

 انسجاما مع ما اقرته االمم املتحدة من مباديء تتعلق حبقوق االنسان يف جمال االعمال. 

 األدىن احلد رفع خالل هلم من الكرمي العيش مجلة من االعتصامات العمالية اليت طالبت بتحقيق  1111وقد شهد عام  .51
 كلفة بني ما الراهن ويوازن االقتصادي الوضع مع بشكل يتواءم دينارا( 181) من بدالً  دينار( 711) ليصبح لألجر
 ضرراً  أحلق الذي املؤقت االجتماعي الضمان قانون كما طالب هؤالء بتعديل. أسرته كفاية على العامل وقدرة املعيشة

 قانون وتعديل, املبكر التقاعد سن ورفع التقاعدية الرواتب خبفض سامهت اليت التقاعدية احلسبة تعديل نتيجة بالعمال كبرياً 
 العمل ألصحاب تتيح اليت( 71 ،11, 13, 13) باملواد واملتمثلة ومكتسباهتم العمال حبقوق متس اليت املواد وإزالة العمل

وقد متت االستجابة لنسبة غري قليلية من طلبات  واهليكلة التنظيم إعادة حبجة العمال من العشرات لفصل الفرصة
  .املعتصمني املتعلقة برفع االجور

 دينار لربامج احلماية مليون 1351.8بتقدمي  1111قيام احلكومة عام وفيما يتعلق بتكاليف املعيشة، يسجل املركز  .55
مليون لشبكة االمان االجتماعي،  11لدعم املواد التموينية واحملروقات و 314مليون لدعم السلع و 114االجتماعية منها

 الدخل وذو  سلعة غذائية يستهلكها 131كما يسجل اعفاء  1111.113مليون لعام  1171.7وذلك باملقارنة مع 
احلكومة على ضبط اسعار املواد الغذائية االساسية وباملقابل لوحظ ضعف قدرة  114املبيعات. من ضريبة واملتوسط احملدود

يف  الذي جعل املغاالة 1111 لسنة 11رقم  املنافسة بالرغم من تعديل قانون، 115يف االسواق احمللية بطريقة فعالة
للقانون واخالال باملنافسة او احلد  صرحية خمالفة منه مهم جزء او السوق يف مهيمن وضع هلا مؤسسة من قبل أي األسعار

للمواد الغذائية، حيث  كل قدرهتم الشرائيةآتناقلت الصحف اليومية شكاوى للمواطنني حول توقد  116منها او منعها.
، وقد 1111 ذاته لعام عن لفرتة 1111 عام من األول الثلث يف% 7.1 بنسبة اململكة يف الغذاء أسعار متوسط ارتفع

-1111السنوات املمتدة ) خالل النبايت تعتمد على الغذاء االسر ان معظم 117الغذائي األمن اوضح تقرير حالة

                                                                                                                                                         
http://www.mol.gov.jo/Portals/0/Studies%العمل.11/سوقpdf 

 1111، تشرين الثاين 11نشرة مالية احلكومة العامة، وزارةاملالية، العدد  113

 http://archive.alrai.com/pages.php?news_id=414107ابط نقال عن الر  1111/ 11/11الراي،  114

 عن العاجز مبظهر الوزارة االحتكار، ما اظهر سياسات على سريعا لعدم فاعليتها يف القضاء مث مت إلغاؤها لألسعار أعلى حد لتحديد قرارات والتجارة الصناعة اختذت وزارة 115
العرب اليوم،  .والتجار املستوردين بني الضمنية واالتفاقيات التكتالت فاعلية من وحتد املستوردين حتكم من املستهلكراسخة حتمي  إصالحية وقرارات آليات استحداث

http://alarabalyawm.batelco.jo/pages.php?news_id=286760 

 نقال عن الرابط  8111، اجلريدة الرمسية، العدد 1111لسنة  11/ ح من قانون املنافسة رقم 3انظر املادة  116

http://www.pm.gov.jo/DWWebClient/IntegrationViewer.aspx?DWSubSession=8095 

 نقال عن الرابط  1115لعامة لعام ا االحصاءات االردن الذي اعدته دائرة يف الغذائية وامليزانية الغذائي االمن تقرير حالة 117

http://www.dos.gov.jo/sdb_pop/sdb_pop_a/food_1.pdf 



 

77 

 

 
 الوطني لحقوق اإلنسان المركز

كما اشار   .الكلية احلرارية السعرات من للفرد اليومي النصيب من% 13 نسبته ما النباتية (؛ اذ شكلت املنتجات1115
 من% 31 مبا نسبته نباتية مصادر من معظمها يف كانت اليومي غذائه يف املواطن عليها حيصل اليت اىل ان الربوتينات

 للفرد حراريا سعرا 11 مبعدل امجاال احلرارية السعرات اخنفاض اىل ادى مما ,احليوانية اجملموعة من% 75 و النباتية اجملموعة
ويعزو املركز  .االردنيني غذاء يف اليومية الطاقة متوسط هي حراريا سعرا 1515 بني من وذلك, 1111 عام منذ يوميا

 تعد مل اليت الدخول وتدين, الراهنة االقتصادية هيمنة املنتجات النباتية على منط االستهالك الغذائي يف االردن اىل االوضاع
 على املواطن ارغمت قياسية ارتفاعات من, احلمراء اللحوم مقدمتها ويف احليوانية املنتجات اسعار اليه وصلت ما حتتمل
 النباتية.  ئلالبدا اىل اللجوء

والحظ املركز ان الكثري من عروض االسعار على املواد التموينية يف املناطق الشعبية وخاصة املعلبات واملواد الغذائية  .111
منتهية مدة الصالحية، أو قريبة من االنتهاء بأيام، ما يعين تعريض السالمة الصحية هي سريعة التحضري واجملمدات املختلفة 

االسواق. كما رصد املركز ما هذه االمر الذي يستدعي قيام وزارة الصناعة والتجارة بتشديد الرقابة على للمواطنني للخطر، 
تناقلته الصحف احمللية من شكاوى سكان العديد من القرى والبلدات واملدن الصغرية من الفقر والتلوث وتدين اخلدمات 

  .الوضع االقتصادي واالجتماعي هلم الصحية وافتقادها للمشاريع اليت ميكن ان تساهم يف حتسني

 الغذائية املواد أسعار يف احلاصل االرتفاع بعد خاصة االهم، يعترب األولوية الغذائي االمن وعلى الرغم من ان حتقيق .111
تزال ال  االمجايل احمللي الناتج الزراعة يف قطاع مسامهة للزراعة، اال أن  اً عام 1115 وعلى الرغم من اعتبار عام العاملية،

 من باقل يباع كما ال يزال االنتاج الزراعي  .املوارد املائية حمدودية ظل يف املتزايد املياه استهالك مع تتناسب وال متواضعة،
 االقراض مؤسسة لصاحل مديونية املزارع لصاحل جتارة اجلملة والتجزئة، كما ال يزال املزارعون يعانون من يتكبدها اليت الكلفة
 ارتفاع ما ادى اىل املالية املخصصات توفر عدم بسبب الزراعية املخاطر بعد جتميد صندوق التعاونية واملؤسسة الزراعي

 بينهم وهجرة الزراعة.  والبطالة الفقر معدالت
 التشريعي مبوجب قانون املالكني التغري مع أما خبصوص احلق يف السكن، فال يزال اجلدل دائرا حول كيفية التعاطي .111

 عقود إهناء حول مهل تقدم هبا التجار اليت احلكومة لالعرتاضات ت، حيث استجاب1111الذي صدر عام  جرينواملستأ
 زمنية ملراحل العقود انتهاء تواريخ هلا. كما مت تقسيم موعدا 1111 العام هناية حدد قد امللغى القانون كان اليت اإلجيار
 1111وقد رصد املركز عام  .العقود من غريها عن السكن لغايات اإلجارة عقود بني وفرق 1118 عام هناية حىت خمتلفة

عمان بعد ان رفض  العاصمة وسط مبنطقة طالل امللك شارع يف االجيار عقود الهناء مجاعية اخبارا اعالمية حول حاالت
 العمل العاصمة باالضراب عن بوسط حمال على االجيارات، كما قام أصحاب الزيادة ن دفع نسبالتجار املستأجرو 

. اما خبصوص املساكن فقد 118عليهم "اإلجيار" برفع واملستأجرين وقيام املالكني على قانون املالكني على تطبيق احتجاجا
خمتلفة من حمافظات اململكة،  مناطق يف والصفيح اخليش رصد املركز اخبارا اعالمية حول وجود مواطنني يسكنون يف بيوت

 كما رصد اخبارا اعالمية حول نقص اخلدمات يف مساكن  .اليومية هلم احلياة قوماتم وهذه البيوت ال تتوفر فيها أدىن

                                                 
118

 العادة النظر يف هذه القانونوجتدر االشارة ان املركز  يسجل استمرار  حماوالت     
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كما لوحظ انعكا  االزمة املالية للبلديات على   .واملواصالت الصحية واملراكز وخصوصا عدم وجود املدار  العفيفة االسر
سوء شبكة الصرف  و بيدات احلشريةتقدمي املمستوى اخلدمات اليت تقدمها للمواطنني، وخصوصا مجع النفايات و  تدين

 119.صحة وسالمة املواطننيوغريها من املسائل املتعلقة حبماية الصحي 
السكان  عدد زيادة ظل يف وطنياً  مهاً  الذي اصبح يشكل 120املائي مشكلة العجز ال يزال االردن يواجه املياه قطاع ويف .117

والصناعة، وكما اشار املركز يف تقاريره السابقة  والزراعة للشربوخصوصا  املتعددة لالستعماالت املياه على الطلب وارتفاع
 منها لتشكل الفاقد ال تزال املشاكل اليت تعرتض استخدامات املياه على حاهلا، ومن امهها: مشكلة هدر املياه وارتفاع نسبة

املياه وخصوصا يف فصل احملافظات، ومشكلة انقطاع  من خمتلفة مناطق يف املياه وتلوث الصحي الصرف ، ومشاكل47%
كما رصد املركز شكاوى  121إليها. امللوثات دخول نتيجة املياه نوعية وتردي املياه وتآكلها شبكة الصيف، ومشكلة اهرتاء

 122مواطنني يف وسائل االعالم حول انقطاع التيار الكهربائي عن مساكنهم بشكل متواصل. 
التقارير السنوية لالعوام املاضية خبصوص احلد من مستويات الفقر اذ يعيد املركز التأكيد على توصياته الواردة يف و  .114

 ما يلي:يشدد على املركز  فإن ،والبطالة وفع مستوى معيشة املواطنني
 الفساد املايل  مكافحة عوامل أهم بوصفها احد العام استخدام املال السابقة والالحقة على الرقابة منظومة تعزيز

 واالداري.
 عدة جماالت احمللي يف اجملتمع "املسؤولية االجتماعية" يف دعم تساعد القطاع اخلاص على حتمل سن التشريعات اليت 

 البشرية  التنمية ومبا يؤدي اىل حتقيق ومتوسطة، صغرية مشاريع والتدريب، وانشاء التعليم امهها:

 ما حساب على العمراين، التوسع نم احلد كبري يف ملا هلا من اثر والقرى للمدن الشمولية املخططات االسراع يف تطبيق 
 زراعية. أراض من تبقى

 يف مسامهته ونسبته انتاجيته وزيادة لقطاع املايل هلذا الدعم وتوفري االردن يف الزراعية الوطنية االسرتاتيجية تقييم اعادة 
 .االمجايل احمللي الناتج

 مبشاريع واالهتمام الديسي، مياه مشروع اجناز يف واالسراع الكربى االمهية البحرين قناة مثل املائية احليوية املشاريع ايالء 
 . العامة املصلحة خيدم مبا واستغالهلا وتوسيعها املائي احلصاد

 والضخ اجلائر هلا. اجلوفية االبار على ووقف اهلدر منه وحتديث الشبكات وقف االعتداء املياه استخدام ترشيد 

                                                 
وجريدة الرأي،  http://archive.alrai.com/pages.php?news_id=414129نقال عن الرابط  11/11/1111مثال انظر : جريدة الرأي،  119

 http://archive.alrai.com/pages.php?news_id=411376، نقال عن الرابط 1/3/1111

في  3م 031يتجاوز مائيا على المستوى العالمي حيث أن نصيب الفرد من المياه المتاحة لإلستخدام ال  العامل يف دول أربع أفقر من االردن يعترب 120

 .السنة
 http://archive.alrai.com/pages.php?news_id=411772، نقال عن الرابط 7/3/1111الرأي،  121

 http://archive.alrai.com/pages.php?news_id=414767نقال عن الرابط  11/3/1111انظر مثال اخلرب املنشور يف الرأي،  122
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 فرص خلق على تعمل اقتصادية برامج تبين خالل الدخول احملدودة مناصحاب  جتاه اخلاصة الشركات مسؤولية زيادة 
 الفقر. مشكلة اثار من احلد يف وتسهم عمل

 لدورها يف توفري فرص العمل وحل وخصوصا يف احملافظات، واملتوسطة الصغرية للمشاريع واملايل الفين الدعم ختصيص 
 الوطين االقتصاد والبطالة وتنشيط الفقر مشكليت

 االقل الفئات ومتكني التشغيل، برامج بني سيما ،ال االردن يف االجتماعية باحلماية املعنية اجلهات بني التنسيق زيادة 
 جهة. من اكثر من االجتماعية املنافع على احلصول يف االزدواجية دخال لتجنب

 دون  الشرائية وحيول قدراهتم يف تراجعا تشهد اليت االقتصادية املواطنني ظروف يراعي املستهلك حلماية قانون إقرار 
 الوزراء جملس قبل من بشأنه البت وبانتظار 1555 سنة أعد قد القانون أن علما معينة، لسلع التجار بعض احتكار

 .1113 العام منذ
 التجارية والتحالفات االحتكار ومنع السوق عالقات األسواق وتنظيم على الرقابة لتشديد املنافسة تفعيل قانون  

 االقتصادي النمو معدالت والبطالة وزيادة الفقر ظاهريت من للحد البشرية الكوادر وتأهيل تطوير 
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 العملالحق في 

 
( احلق يف العمل جلميع املواطنني، واوجب على الدولة ان توفره هلم بتوجية 69( و)2/6كفل الدستور يف املادتني ) .425

لينظم أسس العالقة التعاقدية بني العمال وأرباب   4332( لسنة 8االقتصاد والنهوض به ولذلك جاء قانون العمل رقم )
نشر االردن يف اجلريدة الرمسية والتدابري القانونية املكفولة هبذا القانون.  كما  العمل، وبالتايل  متتع العمال باحلقوق وامليزات

( حق االفراد يف التمتع بشروط عمل 2،1،8يف املواد )الذي تناول العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية 
وتامني ، ومنصفة ومتساوية للجميع دون متييزمرضية وتكفل توفري فرص عمل متكافئة جلميع العمال، واجور عمل عادلة 

احلياة الكرمية وظروف عمل تتوافر فيها السالمة والصحة ،والتحديد املعقول لساعات العمل مدفوعة االجر مبا فيها 
والىت دخلت  4332االسرتاحة واوقات الفراغ.كما وضعت االتفاقية الدولية حلماية العمال املهاجرين وأفراد أسرهم لسنة 

تقنينًا وافيًا جامعًا شاماًل جلميع الضمانات واحلقوق للعمال املهاجرين اليت  6229ّيز التنفيذ يف االول من متوز لعام ح
االنضمام اىل هذه االتفاقية الدولية. كما اصدرت منظمة العمل الدولية  اىل ويدعو املركز احلكومة  123يتوجب االلتزام هبا

( 18االتفاقية رقم ) ا( منها، وخصوصا تلك االتفاقيات االساسية ما عد64على ) ( اتفاقية دولية صادق االردن483)
( املتعلقة بالعمل الالئق اليت تتضمن احلماية 438املتعلقة حبرية التنظيم النقايب اليت مل يوقيع عليها؛ واالتفاقية الدولية رقم )

 (124). 42/2/6244العامالت يف املنازل والىت اقرت بتاريخ  حلقوق
قامت وزارة العمل بعدد من االجراءات اهلادفة اىل تعزيز ومحاية حقوق العمالة ومن أبرزها: )أ(  6244خالل عام و  .422

تفتيشية،  ةزيار  54224بتنفيذ 6244زيارة العديد من املنشات واملصانع واحملال التجارية؛ اذ قامت الوزارة خالل عام 
ة، وحترير آ( منش6128يف املناطق الصناعية املؤهلة، كما مت انذار )  ات( زيارة للشرك424وبلغ عدد الزيارات الليلية )

( شكوى مت حل 5228( خمالفة حبق املنشآت املخالفة. فيما بلغ عدد الشكاوى العمالية الواردة لوزارة العمل )44569)
امالت يف للع ويب اوضاعهم. )ج( منح فرته تصويبلتصفرتات عدة ( شكوى. )ب( منح العمال املصريني 4164)

، 4/1/6244املنازل واعفائهم من نصف غرامات االقامة اىل جانب اعفائهم من تصاريح العمل عن املدد السابقة لتاريخ 
 .ة( عامل9122) ناوضاعه تصوبيت امالت الالوقد بلغ عدد الع

                                                 
املساواة أمام القانون واحلماية و عدم التمييز، و  ن وعائالهتم ما يلي )احلق يف العمل واحلصول على أجر عادل ومناسب،يحلماية العمال املهاجر تناولته هذه االتفاقية ومن أهم ما  123

احلق يف و  احلق يف العمل ساعات مناسبة،و  احلق يف العمل يف ظروف آمنة،و احلق يف مستوى معيشة مناسب، و احلماية من اإلجراءات التعسفية، و  احلرية من العمل اجلربي،و القانونية، 
 احلق يف حرية املعتقد الديين وحرية الرأي والتعبري(.و  احلق يف تكوين النقابات،و  احلرية من التحرش اجلنسي،و  الراحة،
اتفاقية منظمة العمل ، و ( حول العمل اجلربي15رقم ) اتفاقية منظمة العمل الدولية، و ( حول حق التنظيم واملفاوضة اجلماعية51اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ) هي:و  124

( حول أسوأ أشكال 111اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم )، و ( حول احلد األدىن للسن171اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم )، و ( حول إلغاء العمل اجلربي118الدولية رقم )
 .( حول التمييز يف االستخدام واملهنة111اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم )، و ( حول املساواة يف األجور111اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم )، عمالة األطفال



 

81 

 

 
 الوطني لحقوق اإلنسان المركز

مشلت القطاعني العام واخلاص، وكانت مطالبات  ضراباعتصام وا 122قيام العمال باكثر من  6244شهد عام وقد  .421
حتقيق مكاسب اضافية كرواتب الثالث عشر والرابع ( ب. )والرواتب ة االجورزياد)أ( العمال منصبة على االمور التالية: 

لتثبيت العمال وخصوصا عمال مطالب )د(  .جديدةاو تطبيق تعليمات االدارية اهليكلة ضد اعتصامات . )ج( عشر
 وضاع النقابية. وحتسني اال النقابية باألمورتتعلق احتجاجات )ه(  ائفهم.يف وظ ة وبعض عمال الضمان االجتماعياملياوم

( واخضاع 9بتعديل قانون العمل يف املادة ) 6228عام ، وبالرغم من قيام احلكومة 125وفيما يتعلق بالعمال الزراعيني .428
ما  العمال الزراعيني ية تارخيه مل تصدر االنظمة اخلاصة لتنظيم حقوقل الزراعيني الحكام قانون العمل اال انه ولغااالعم

عمل لعمال من اجلنسية االجنبية  اً ( تصرحي82554)  6244يؤثر سلبا عليهم، وقد اصدرت وزارة العمل خالل عام 
ال يعملون يف ( فضال عن وجود عدد من العمال االردنيني خاصة من النساء واالطف18441) وكان عدد العمال املصريني

ومن خالل الشكاوى والزيارات امليدانية الىت نفذت اىل عدد من املناطق الىت تتواجد هبا  -هذا القطاع. وقد رصد املركز 
بالتأمني الصحي مشول العاملني )أ( عدم  التالية:النتهاكات ااستمرار حدوث  ، وتبني6244خالل عام –هذه العمالة 

 ساعات العمل وخمالفة الكفالء لعقود العمل وعدم التقيد باحكام عقد العمل. )ج(طول  )ب( والضمان االجتماعي.
عمال تالعب بعض اصحاب العمل بعقود العمل للعمال املصريني والسماح للعمال بالعمل يف اعمال خارج نطاق اال

  م هروهبم.)ذ( توقيع بعض العمال املصريني على اوراق وسندات لضمان عد .الزراعية مقابل مبالغ مالية
( الف عاملة وبلغ عدد 49548)  6244د بلغ عدد العامالت يف عام ويف جمال فئة العامالت يف املنازل، فق .423

(  من اجلنسية االثيوبية  49633( واالندونيسية )42256( والسريالنكية ) 49456العامالت من اجلنسية الفليبينية ) 
ارسال العمالة الوافدة على  راً تفرض حظ 6228االندونيسية منذ عام ة و . وما زالت احلكومة الفلبيني(85( بنغالدش )44)

 زالت تتوافد على اململكة من خالل مكاتب االستقدام.من هذين البلدين ال اململكة اال ان العمالة اىل املنازل للعمل يف 
امهت بشكل كبري يف احلد من مجلة من االجراءات الىت اختذهتا وزارة العمل والىت س 6244رصد املركز خالل عام وقد 

اصدرت وزارة )ب( من وزير العمل بفتح حساب بنكي للعاملة.  4/1/6242اصدار قرار بتاريخ )أ(  ومنها: مشكالهتا
امالت نح اصحاب العالقة  فرتة تصويب اوضاع العمبالعمل وبالتنسيق مع وزارة الداخلية وبقرار من جملس الوزراء قرارًا 

شكلت وزارة )ج( . همن عاملة( 9122)   ما يزيد عن  دواستفا،مات االقامة وتصريخ العملمن نصف غرا واعفائهن
العامالت املقيمات يف سفارات  تكالش( فقرة )أ( جلنة خاصة معنية حبل م3العمل بقرار من وزير العمل مبوجب املادة )

( شكوى وطلب مساعدة 442) لىزيد عمع ارباب العمل. وقد رصد املركز ما يخالفات الدول املرسلة للعمالة بسبب 
تتعلق باستقدام واستخدام العامالت، كما رصد ظاهرة خمالفة العقود املوقعة بني العامالت واصحاب  6244خالل عام 

مكاتب االستقدام لشروط االجور وطبيعة العمل املتفق عليها قبل سفرهن ومغادرة دوهلن وبني شروط العمل واالجور عند 
ردن. ويشري املركز إىل قيام وزارة العمل بإغالق وتوقيف اكثر من ثالثه مكاتب عن العمل؛ نتيجة ارتكاهبا قدومهن إىل اال

                                                 
( على إخضاع العاملني يف القطاع الزراعي إىل أحكام قانون 3، والذي نص يف املادة )1996( لسنة8مت تعديل القانون املعدل لقانون العمل رقم ) 13/1/1111بتاريخ  125
 مبوجب نظام خاص يصدر هلذه الغاية، إال إنه مل يتم إصدار مثل هذا النظام لتارخيهالعمل 
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زالت حباجة اىل مراجعة شاملة   ماوواضح ان مسألة تنظيم عقود العمالة املنزلية الوافدة للممكة  ملثل هذه املخالفات. 
 وعادلة الطراف املعادلة كافة.

بزيارات ميدانية هلذه املناطق، وتبني وجود  6244املناطق الصناعية املؤهلة  قام املركز خالل عام  ويف جمال العمال يف .442
( عامال اجنبياً. وقد سجلت املالحظات 63656( عامل اردين و)1326( شركة تضم )25( مفتشا موزعني على )61)

)ب( عدم دفع االجور يف مواعيدها، عدم االلتزام بالصحة والسالمة ، التالية: )أ( عدم وجود التفتيش الليلي بشكل دائم
املهنية يف بعض املصانع بشكل مناسب، )ج( عدم توفري التامني الصحي للعمال، )ج( عدم استقرار العمالة يف بعض 

ية. )د( عدم الشركات وهروب العمال الوافدين من الشركات اليت يعملون هبا وعملهم لدى جهات اخرى بصورة غري قانون
معرفة العمال سواء كانوا اردنيني او وافدين بقانون العمل األردين، وعدم التزام الشركات بقانون العمل من حيث ساعات 
العمل واجور العمل االضايف وحجز جوازات السفر واستغالل العمال، باالضافة اىل عدم استصدار تصاريح العمل واذن 

 قل وتقييدها يف ساعات الليل والتالعب  يف احتساب ساعات العمل االضايف.  االقامة، واحلرمان من حرية التن
على الرغم من اجلهود الىت تقوم هبا احلكومة واجلهات غري الرمسية للحد من ظاهرة ، و عمل االطفال والتسولوخبصوص  .444

الذى اكد وجود ما  6221ام الصادر عن دائرة االحصاءات العامة ع عمل االطفال اال انه ومنذ صدور التقرير االحصائي
بزيارات ميدانية  6244خالل عام قام املركز وقد  ما تزال تتفاقم.هذه الظاهرة  ، اال ان الف طفل عامل 99 لىيزيد ع

، وتبني اهنم يعملون يف مهن امليكانيك وخدمة السيارات واملهن احلرفية اململكة واقع عمل األطفال يف عدد من مناطقمل
احلدادة والدهان ومجع النفايات والتسول، وكلها تشكل أعماال خطرة على األطفال وتندرج ضمن  واإلنشائية وورش

الحظ املركز تزايد ظاهرة عمل االطفال يف التسوق يف وقد تصنيف اسوأ أشكال عمل األطفال وفقا لالتفاقيات الدولية. 
طول ساعات )أ(  ىت يتعرض هلا االطفال ومن ابرزهاكما رصد املركز االنتهاكات ال ل وغريها من االعمال.و الشوارع والتس

عرض األطفال العاملني يف مواقع العمل للعديد من ت( بالعمل، وتدين االجور حبيث ال تصل اىل احلد االدين لالجور. )
( وجود ممارسات ال ج) املمارسات اليت تشتمل يف اغلبها الضرب والشتم وغريها من ضروب املعاملة غري االنسانية.

اىل امراض خمتلفة نتيجة  وتعرضهماألطفال العاملني من خالل بيئة العمل  معاناة( هأخالقية متار  حبقهم أثناء العمل. )
وجدير بالذكر  استنشاق غازات واخبرة و/او التعرض ملخاطر العمل مثل السقوط عن السقاالت او التعرض حلوادث السري.

 ائمة األعمال اخلطرة أو املرهقة أو املضرة بالصحة لألحداث، والصادر مبقتضىمت تعديل قرار وزير العمل املتعلق بقانه 
حزيران  42وتعديالته ومت نشره يف اجلريدة الرمسية بتاريخ  4332لسنة( 8)  رقم العمل قانون من (14) املادة أحكام

6244.126   

                                                 
 -4األعمال ذات املخاطر األخالقية -9األعمال ذات املخاطر النفسية  و االجتماعية -6األعمال ذات املخاطر اجلسدية  -4تضمن التعديل خماطر االعمال كما يلي:   126

املخاطر األرغونومية  )تالؤم االنسان مع اآللة وادوات العمل(  -1املخاطر البيولوجية واجلرثومية )فريوسات/بكترييا/ طفيليات وغريها(  -2املخاطر الفيزيائية  -5املخاطر الكيميائية 
 خماطر أخرى:العمل على السفن.-8
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 العاميني تابع قيام املدعنيكما ،  باالجتار بالبشرمتعلقة شكاوى  اربعاملركز  ىتلقمكافحة االجتار بالبشر، فقد جمال يف  .446
وعلى قضية اىل القضاء.   (68)واجلهات املعنية مبالحقة ومعاقبة املرتكبني هلذه اجلرائم، وخصوصا تلك املتعلقة بتحويل 

امللحقه هبا،  والربوتوكالت 6222االنضمام اىل االتفاقية الدولية ملكافحة اجلرمية عرب الوطنية لعام مت انه الرغم من 
سن ، باالضافة اىل 92/4/6223بالبشر خاصة النساء واالطفال بتاريخ  ر االجتارظوخصوصا الربتوكول املتعلق مبنع وح

اال ان اللجنة  لذي  اشتمل على احلماية والوقاية واحملاكمة ا، 6223لعام  3قانون مكافحة جرائم االجتار بالبشر رقم 
( من 2وهذا خمالف ملا جاء يف احكام املاده ) ،والنصف السنة لىشر مل تعقد منذ ما يزيد عبالوطنية ملكافحة االجتار بال

، اضافة اىل تاثري ذلك على االسرتاتيجية اململكة مبكافحة االجتار بالبشرلتزام الجتار بالبشر والذى يؤثر يف اقانون منع ا
. ويوكد ةاالمور املنوطة باعمال هذه اللجنيواء وغريها من الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر وعدم اختاذ قرار بشأن دار اال

تفعيل نص عدم )ا( : وامههاحتد من االلتزام الكامل مبكافحة االجتار بالبشر اليت  ن هناك العديد من املعوقاتاملركز على ا
اخلطة االسرتاتيجة تنفيذ ضعف )ب(  اصدار تعليمات خاصة بالعمال الزراعيني.اخلاص ب( من قانون العمل 9املاده )

اقامة دار االيواء )ملجأ ( ضمن املواصفات الىت توفر احلماية والرعاية بطء اجراءات )ج(  الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر.
الصحية والقانونية واعادة تاهيل ضحايا االجتار بالبشر وتدريب االشخاص املعنيني والقائمني على ادارة دار االيواء بامهية 

تفعيل احكام قانون منع جرائم االجتار بالبشر ومقاضاة مرتكيب هذه ضعف )د( . ية ضحايا االجتار بالبشروطرق محا
ني صة بانفاذ القانون وخصوصا املدعني العامبعض اجلهات املخت ةاجلرائم على ان يتم تنفيذ برامج تدريبية لرفع كفاء

اتب االستقدام والعاملني يف وحدة مكافحة االجتار بالبشر رجال االمن العام ومفتشي العمل والعاملني يف مكو القضاة و 
تفعيل التعليمات اخلاصة حبماية العامالت يف املنازل الصادرة عن وزارة عدم )ه(  لدى مديرية االمن العام ووزارة العمل.

االستقدام بتطبيقها العمل املتعلقة حبقوق العامالت وتطبيقها على مكاتب االستقدام والتاكد من قيام الكفالء ومكاتب 
تطبيق التعليمات االخرية لنظام عدم )و( ومتابعة حقوق العامالت لدى منازل الكفالء من خالل مفتشي العمل. 

االستقدام واالستخدام وتنفيذ االتفاقيات الثنائية مع الدول املرسلة للعمالة يف املنازل والغاء بعض االجراءات املتعلقة 
العامل بالكفيل ،والبدء حبملة من قبل وزارة العمل والداخلية على مكاتب االستقدام والشركات  بالكفالة وربط التنازل عن

وذلك لغايات ضمان تطبيق التعليمات اجلديدة وضرورة اجياد قوائم لدى وزارة الداخلية والعمل ملنع اعطاء االذن يف 
الجور او حجز جوازات السفر او التعرض للعامل استقدام اي عامل اذا ما قام رب العمل مبخالفة العقد او عدم دفع ا

ت الىت قد تستخدم العمال االجانب بصورة آتفتيش على املنشالاجراءات ضعف )ز(  باي شكل من اشكال االنتهاك.
خمالفة مثل حمالت التجميل والصالونات واملوالت والفنادق والتاكد من سالمة اليات االستقدام  وسالمة بيئة العمل 

ت وتطبيق قانون االقامة وشوؤن االجانب وكذلك تطبيق التعليمات آم باحكام قانون العمل، وخمالفة هذة املنشوااللتزا
الرقابة والتفتيش على النوادي واملالهي ضعف ( ح). املتعلقة يف حال استئجار االجانب للمساكن لغايات حتديد السكن

و على من بعض اجلنسيات العربية العمل خصوصا العامالت للتاكد من تطبيق قانون االقامة وشؤون االجانب وقانون 
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مثل دول اروبا الشرقية وروسيا حيث يدخل هؤالء االشخاص  127نسيات غري املقيدةاجلاالشخاص الذين يتمتعون ب
( ط). من خالل احلدود واملعابر ويعملون يف النوادي والبارات دون احلصول على تاشريات اقامة واذن عمل تاشريةالبالد ب
الوعي العام للمجتمع على الصعيد الداخلي  ولدى خمتلف اجلهات ومنها مكاتب االستقدام ومؤسسات اجملتمع ضعف 

للعمال االجانب او انشاء  دابري االحرتازية مثل اصدار دليلاملدين بوجود قانون منع االجتار بالبشر وضرورة اختاذ بعض الت
ات يف املعابر واحلدود بارقام اهلواتف الضروريه يف حال تعرضهم لتلك اجلرائم خط ساخن لقضايا االجتار بالبشر ونشر اعالن

التنسيق مع غياب )ي(  والعمل مع الدول اجملاورة على الصعيد اخلارجي بالتعاون املشرتك ملكافحة ومنع ظاهرة االجتار.
 . بالبشر والتاكيد على وجوب تطبيق القانوناملؤسسات االعالمية املختلفة واالعالميني لنشر التوعية مبخاطر جرائم االجتار 

  -يعيد املركز تشديد على ما اورده من توصيات يف تقاريره السابقة كافة ويؤكد على ما يلي:ق وتعزيز هذا احلوحلماية  .449
 برامج توعية وتدريب وتثقيف يف جمال السالمة والصحة  إعداديف جمال محاية الصحة والسالمة املهنية يوصي املركز ب

 املهنية لتوعية مجيع العاملني يف املنشآت بأمهية السالمة والصحة املهنية. 
  ع باصدار االنظمه الالزمة لغايات تنظيم حقوق ا ويف جمال العاملني يف القطاع الزراعي، يوصي املركز بضرورة االسر

 للتامني الصحى والضمان االجتماعي. العمال يف هذا القطاع واخضاعهم
  يف جمال العاملني يف شركات اخلدمات، يوصي املركز بضرورة محاية العاملني فيها من خالل قيام اجلهات املختلفة

وباالخص وزاريت الصحة والعمل وادارة املستشفيات باالشراف الكامل على شركات اخلدمات وإداراهتا؛ للتأكد من 
 وتطبيقها لشروط بيئة العمل القانونية.التزامها بالقانون 

  :ويف جمال العامالت يف املنازل يوصي 
 مشول العاملني يف املنازل بالتأمني الصحي والضمان االجتماعي. -
وضع آلية للتنسيق بني وزارة العمل ودائرة االقامة واحلدود التابعة ملديرية االمن العام هبدف مراعاة جتديد اقامة  -

 ومعرفة أعداد املخالفات منهن.هؤالء العامالت 
العامالت وضع آلية لفض  مشكالتملني يف املنازل وخصوصا اللجنة املعنية حبل اضرورة تفعيل نظام الع -

 املنازعات الناشئة عن عقد االستخدام .
 األجور.حصوهلن على ضرورة متابعة مكاتب االستقدام وضع العامالت وضمان  -
تفعيل دور املفتشني )املخولني صالحيات الضابطة العدلية( باإلشراف والرقابة على الظروف املعيشية للعامالت  -

يف املنازل، وذلك من خالل: توسيع صالحيات مفتشي العمل وتزويدهم باإلمكانات الالزمة ملراقبة أصحاب 
ؤالء العامالت خلطر الدعارة أو تعرض ه يللحد من االنتهاكات وتفادوذلك مكاتب استقدام اخلادمات؛ 

                                                 
127

داخلية وتكون تأشرية مسبقة إي قبل اجلنسيات املقيدة : هي اجلنسيات املشروط دخوهلا البالد مبوجب تأشرية إما عن طريق بعثاتنا الدبلوماسية باخلارج أو عن طريق وزارة ال  
 خول.الد

 م املقرر وقدره عشرة دنانري.اجلنسيات غري املقيدة : هي اجلنسيات اليت ليست حباجة إىل تأشرية مسبقة أي تستطيع احلصول عليها مباشرة يف املركز احلدودي لقاء الرس
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وتفعيل النصوص القانونية املعمول هبا يف األردن، واملتعلقة بعدم جواز حجز جواز السفر، وذلك  ،االجتار بالبشر
 .6229( لسنة 5( من قانون جوازات السفر املؤقت وتعديالته رقم )18مبوجب املادة رقم )

 يف النص ملنسوجات ويف املناطق االقتصادية املؤهلة، يوصي املركز بضرورة ويف جمال العاملني يف قطاع صناعة االلبسة وا
 وجود التفتيش الليلي على املصانع للتاكد من التزامها باحكام قانون العمل.قانون العمل على ضرورة 

  التالية:ويف جمال عمالة االطفال، يوصي املركز بضرورة محاية االطفال العاملني من خالل اختاذ اإلجراءات 
األطفال العاملني إىل املدار ، تفعيل دور وزارة التنمية االجتماعية يف تطبيق أحكام القانون إلعادة  -

مبا يتفق و املعايري الدولية  ( من قانون العقوبات اخلاصة جبرائم التسول983املادة ) وإعادة النظر يف
 .حلقوق اإلنسان

ة مبنع تشغيل األحداث باألعمال اخلطرية واملضرة ( من قانون العمل اخلاص14تفعيل نص املادة ) -
 بالصحة.

يل دور  مفتشي العمل اخلاص باألطفال يف مديريات العمل يف اململكة للمراقبة والتفتيش ومعاقبة عتف -
 هذه الظاهرة.من وذلك للحد املخالفني  أرباب العمل

 :حددها القانون وهيومراقبة عمل األحداث يف املنشآت ضمن الشروط املسبقة اليت تنظيم  -
، عاما 41عن  عمر احلدث )الفحوصات الطبية للتأكد من لياقة احلدث , موافقة ويل األمر, ان اليقل

 ست ساعات يوميا(.هم الساعات عملوأن ال تتجاوز 
 عدم السماح بتشغيلهم خالل العطل الرمسية والدينية والعطل االسبوعية  -
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 الحق في التعليم

 –1" أن:منه على  (3(املادة  حيث نصت حقوق األردنيني وواجباهتم فصلحتت احلق يف التعليم يف الدستور  ورد  .114

تكفل الدولة  2- احلقوق والواجبات وإن اختلفوا يف العرق أو اللغة أو الدين األردنيون أمام القانون سواء ال متييز بينهم يف
على انه ( 15) كما نصت املادة .طمأنينة وتكافؤ الفرص جلميع األردنيني"وتكفل ال إمكانياهتاالعمل والتعليم ضمن حدود 

أفرادها على أن تراعي األحكام العامة املنصوص عليها يف القانون  "حيق للجماعات تأسيس مدارسها والقيام عليها لتعليم
إلزامي لألردنيني وهو  األساسيليم "التع أنعلى  (11)املادة  أكدتيف حني  ".وتوجيههااحلكومة يف براجمها  وختضع لرقابة

( من الدستور بالغاء كلمة االبتدائي واالستعاضة 11تعديل املادة ) ومن التطورات االجيابية ". مدار  احلكومة جماين يف
األخرى الناظمة  ةالدستور والقوانني األردني، علما بأن عنها بكلمة "االساسي"، مبا يزيد عدد سنوات التعليم اجملاين االلزامي

يف املراحل التعليمية بأنواعها بل جاء الدستور لينص على أن  الذكور واإلناث يف جمال االلتحاق بنييز مت ملللحق يف التعليم 
حلقوق االنسان اليت ملواثيق الدولية كما انضم االردن اىل ااألردنيني أمام القانون سواء ال متييز بينهم يف احلقوق والواجبات.  

املؤسسات  إنشاءيف  األفرادحرية التعليم وحق وتكفل  األساسي،وجمانية التعليم وتؤكد على إلزامية  ،احلق يف التعليم تقر
 الدولة. إشرافالتعليمية اخلاصة حتت 

وبالرغم من ان  قانون الرتبية والتعليم نص بشكل  األساسيعلى جمانية التعليم  نص الدستورأن الرغم من وعلى  .118
ذات القانون وان الدولة تتحمل اجلزء األكرب من هذه الكلفة، إال أن  والثانوي األساسيواضح وصريح على جمانية التعليم 

ضريبة تفرض  -أ "( على ما يلي: 41حيث تنص املادة ) اجملانية؛تضمن ما يشكل ضريبة على التعليم تتناىف مع مبدأ 
داخل مناطق البلديات  واألراضي األبنية% من القيمة االجيارية الصافية املقدرة مبوجب قانون ضريبة 1تربية وتعليم بنسبة 

حتصيل  إجراءاتمستأجرا له, وحتدد  أوعقار سواء كان مالكا  أي)ضريبة املعارف( وتستوىف من مشغل  املعمول به تسمى
املدرسية وصيانتها وعلى سائر  األبنيةتضى هذا القانون وتنفق حصيلتها على توفري هذه الضريبة مبوجب نظام يصدر مبق

جيوز مجع التربعات املدرسية يف املؤسسات التعليمية احلكومية لتعزيز  -ب العملية الرتبوية. أهدافاملتعلقة بتحقيق  األمور
يفرض ضريبة مبيعات على القرطاسية  األردن أن إىل اإلشارةوجتدر  العمل الرتبوي وذلك مبوجب نظام يصدر هلذه الغاية".

ويرى املركز ان  وجود رسوم إجبارية يدفعها الطلبة للمدار  بداية كل  %(.13 -4اليت حيتاجها الطلبة واليت ترتاوح بني )
الطلبة  والسنوات السابقة تعفي 1111بالرغم من صدور ارادة ملكية يف عام  عام دراسي يشكل حتدياً مادياً لبعض األسر

واألسس أهداف التعليم حدد الذي  وتعديالته 1554( لسنة  7) قانون الرتبية والتعليم رقمكما ان  .من هذه الرسوم
توطيد  إىلتضمن نصا واضحا صرحيا ومباشرا يؤكد على وجوب توجيه الرتبية والتعليم ي مل128يةعملية الرتبقوم عليها تاليت 

                                                 
128

"  1/ج/7املادة  أشارتالعائلي". كما  أوالعشائري  أوالطائفي  أو اإلقليمي أووحدة متكاملة وال مكان فيه للتعصب العنصري  األردين"الشعب  أنعلى  7/ب/7نصت املادة   
العامة للرتبية يف اململكة من فلسفة الرتبية وتتمثل يف تكوين املواطن املؤمن باهلل تعاىل املنتمي لوطنه وأمته،   األهداف" تنبثق /ف( : 4جاء يف املادة )كما  .احرتام حرية الفرد وكرامته"

 النامي يف خمتلف جوانب الشخصية اجلسمية والعقلية والروحية والوجدانية واالجتماعية حبيث يصبح الطالب يف هناية مراحل التعليم مواطنا اإلنسانيةلكماالت املتحلي بالفضائل وا
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املتحدة اىل من اجل صيانة السلم،كما مل  األمماليت تقوم هبا  األنشطةودعم  األساسيةواحلريات  اإلنساناحرتام حقوق 
 .وحرياته يف املناهج املدرسية اإلنسانمبادئ حقوق  إدماجضرورة  إىل إشارة أيةهذا القانون تضمن ي

شكلت ما نسبته من املوازنة العامة  ديناراً (315711111) 1111 للعاموالتعليم  التربية وزارةبلغت موازنة  .113
جم الزيادة يف ح. وهبذا يتضح 1115% لعام 1.5و 1111% يف العام 5.5%، فيما شكلت ما نسبته 11.7للدولة 

إحصائيات عامة عن أعداد املدار  واملعلمني والطلبة وجنسية الطلبة للعام ( 17رقم ) ، ويبني اجلدول املوازنة هلذا العام
الحظ أن نسبة عدد املدار  التابعة لوزارة الرتبية والتعليم تشكل النسبة األكرب يلي ذلك وي ،1111/1111الدراسي 

نسبة الزيادة يف عدد كما ان  ،مدار  وكالة الغوث الدولية، وأقلها نسبة هي املدار  احلكومية األخرىو املدار  اخلاصة 
املدار  عام 

ن العام ع 1111
الدراسي السابق 

%(. أما 1)بلغت 
بالنسبة ألعداد 
املعلمني فتسجل 
النسبة األكرب 
للمعلمني التابعني 
لوزارة الرتبية 
والتعليم، وأقل نسبة 

من املعلمني تسجل للمدار  احلكومية األخرى، والزيادة يف أعداد املعلمني من العام الدراسي السابق للعام الدراسي احلايل 
 )شكل ما نسبته الرتبية والتعليم تة التابعني ملدار  وزارة %(. ويالحظ أن عدد الطلب1أيضًا تسجل ما نسبته )

وعند مقارنة (.  %1.88)وهي النسبة األعلى وأقل نسبة هم الطلبة التابعني ملدار  حكومية أخرى مبقدار ، (83.1%
تشري السابقة ويرى املركز ان االحصاءات %(. 1زيادة عدد الطلبة مبقدار )يالحظ  1111/1111للعامني عدد الطلبة 

 املدار  وعدد املعلمني. عدد يف الزيادة مع توافقي الطلبة عدد يف الزيادةاىل ان 

( 3-1بتنفيذ "مشروع تغذية أطفال املدار  احلكومية" ليشمل الصفوف )ويشيد املركز بقيام وزارة الرتبية والتعليم  .113
بلغ عدد الطالب قوات املسلحة األردنية، حيث األساسي ورياض األطفال احلكومية وعلى عدة مراحل وبالتعاون مع ال

 1173( ألف طالب يف مناطق جيوب الفقر موزعني على 118) 1111/1111املشمولني باملشروع يف العام الدراسي 
 8مليون دينار اىل  11، علما بانه مت ختفيض موازنة املشروع من خميمات تابعة لوكالة الغوث ةمديرية وثالث 13مدرسة يف 

                                                                                                                                                         
كما  الدميقراطية يف السلوك الفردي واالجتماعي". ملبادئاوالعمل والتقدم االجتماعي ومتثل  واآلخرينوتكوين قيم واجتاهات اجيابية حنو الذات  اإلنسان إنسانيةقادرا على: تقدير 

 من كافة اجلوانب اإلنسانيةالشخصية  إمناء إىلتؤدي العملية التعليمية  أنضرورة  إىلمن القانون ذاته  ( 4و  7) نصت العديد من الفقرات الواردة يف املادتني 

 1020/1022لعام يبين إحصائيات عامة عن أعداد المدارس والمعلمين والطلبة وجنسية الطلبة  (21جدول رقم )
الطالب  النسبة الطلبة النسبة املعلمني النسبة املدار  السلطة

 الصف\
املعلم 

 الصف\
وزارة الرتبية 

 والتعليم
7477 83.1

% 
31111 35.4

% 
1147111 31.5

% 
13.1 1.3 

75.4 1731 مدار  خاصة

% 
18313 14.5

% 
711133 17% 11.1 1.4 

1.88 77 حكومية أخرى

% 
1771 1.7% 14151 1.14

% 
13.1 1.3 

وكالة الغوث 
 الدولية

137 1.13

% 
4457 4.4% 113583 3% 74.5 1,7 

    1383511  111377  3113 اجملموع
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ويشري املركز اىل مجلة من التحديات اليت  خالل السنوات املاضية. الف شخص 381ين منه ، وكان عدد املستفيدماليني
 نقص حاالت ظهور ما تزال تعيق توفري بيئة تضمن التمتع باحلق يف التعليم على املستوى الواقعي، وامهها: )أ( تكرار

 األرض وعلوم والفيزياء والرياضيات العلوم مواد يف التخصصات أصحاب من الذكور املعلمني بني وخاصة التعليمي الكادر
 مادة يف نقص وجود حال يف ختصصاهتم عن البعد كل بعيدة مواد بتدريس املعلمني بعض قيامعدا عن  االجنليزية. واللغة

 نظام مدار  تتبعوجود )ب( املطلوب.  بالشكل املواد هذه تدريس وعدم الرتبوية العملية سري حسن على يؤثر مما ما،
%(، 73.3)اذ تبلغ  ؛املستأجرة احلكومية املدار  نسبةارتفاع ( ج%( من الطلبة، )3يدر  فيها ما نسبته من ) الفرتتني
 عدم إىل للمدار  استئجارها استمرار وراء الكامنة األسبابالرتبية والتعليم  وزارة وتعزو والزرقاء، واربد عمان مدن يف وترتكز

 وتتميز .أخرى أحيان يف املالية املوارد قلة إىل باإلضافة السكاين االكتظاظ مناطق يف خاصة عليها للبناء أراض قطع توفر
 يتم حيث القدمي، البناء ذات املدار  من أفضل وخدمات مبواصفات األرياف مناطق بعض احلديث يف البناء ذات املدار 

 الربد شدة من الطلبة فيها يعاينحكومية  مدار  وجود( د). مدروسة ومبواصفات واسعة مساحات املدار  على هذه بناء
 كلفة الطلبة يتقاسم مكسورة نوافذ وجود إىل باإلضافة كفايتها، عدم أو التدفئة توافر عدم بسبب الشتاء فصل يف

 يف خصوصا ضارة غازات من منها ينبعث مبا الكاز فئامد استخدم يتم التدفئة وجود حال ويف الربد، من لتقيهم تصليحها
 بني االسرتاحة فرتة أثناء فئااملد بتلك الطلبة عبث على عالوة فيها، الطلبة أعداد اكتظاظ من تعاين ضيقة صفية غرف

 على خطرا يشكل قد مما الصحية املرافق يف خاصة املدار  من عدد يف النظافة قلة( ه) .عليهم خطورة يشكل ما احلصص
 أو ألبواهبا حديدية حواجز وجود دون من اجلنوب حمافظات يف الرئيسية الشوارع على تقع مدار ( وجود وصحتهم. )

 اليت املتصدعة األسوار بعض وجود جانب إىل للتلوث وتتعرض مكشوفة فيها املياه خزانات أن منها، كما بالقرب مطبات
ع )ز( تراج الطلبة. حياة على كامنة خطورة تشكلو  الصيانة تنقصها اليت الضخمة احلديدية والبوابات املدار  ببعض حتيط

تغذية أطفال املدار  احلكومية. )ح( عدم تلق العديد من األطفال الالجئني تعليمهم   يف أعداد املستفيدين من مشروع
 املادية التعلم بيئة ويدعو املركز اىل حتسنيكون ذويهم غري حاصلني على اذن اقامة، مما حيول دون التحاقهم باملدار . 

 واالهتمام الطلبة على شتاء املعاطف وتوزيع املناسبة التدفئة مبستلزمات وتزويدها صيانة اىل حتتاج اليت املدار  وصيانة
 يف احلكومية املدار  وغالبية اخلاصة املدار  بعض بني كبري تفاوت وجود)ط(  .مستمر بشكل وتعقيمها املدار  بنظافة
 اململكة يف املتاحة الفرص ضوء يف خاصة الواحد اجملتمع داخل واضح ثقايف تفاوت إىل يؤدي واإلمكانيات واملناهج الربامج

 اختاذ عدم)ي(  .األردنيني بني التمايز يف سيزيد مما العام التعليم يوفرها ال قد مهارات تتطلب واليت القيادية املواقع بعض يف
املدار  بالرغم  هذه من ارتفاع الرسوم املدرسية يف عددلتصنيف املدار  اخلاصة مبا يؤدي اىل  احلكومة قبل من إجراء أي

  ة.ظمالية باهء اعبجودة التعليم فيها عدا عن حتميل االسر أ من تدين

برنامج تعزيز الثقافة للمتسربني الذي هدف ووضعها وزارة الرتبية والتعليم لتوفري التعليم للجميع وعلى الرغم من سعي  .111
إىل إعداد وتأهيل األطفال املتسربني من التعليم من خالل تزويدهم باملعارف واخلربات االجيابية لتمكينهم من بناء ذاهتم 

ام ، حيث شكلت نسبة التسرب للعاملاضية األعوام خاللالطلبة املتسربني  أعداد زيادة لوحظاال انه وخدمة جمتمعهم، 
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 والبوادي القرىخصوصا يف و %( 1.84) 1115/1111% فيما كانت يف العام 1.8يف املتوسط  1111-1111
على وثيقة تؤهلهم للحصول خلرجيني علما بان الربنامج املشار اليه يؤهل االوسطى،  واألغوار اململكة جنوب يفالواقعة 

 1184يف هذا الربنامج املنتظمني بلغ عدد ، وقد ماهرلاللتحاق مبؤسسة التدريب املهين ليتخرج بعدها مبستوى عامل 
 مسؤولية هي الدولة مسؤولية بان التذكري اجملال هذا يف املركز يفوت والمركزا.  43وعدد املراكز   1111عام  هنايةحىت 

 هذه وتعترب املدار ، إىل أبناءهم يرسلون ال الذين ومالحقة اآلباء األساسي بالتعليم الطالب التحاق ضمان يف مباشرة
 ال العمل يف اخنراطهم وان خاصة الدراسة سن يف هم ممن العاملني األطفال أعداد تزايد ضوء على اإلحلاح غاية يف ألةاملس

 يف احلق أو والراحة واللعب الصحة يف احلق اقلها ليس األخرى احلقوق من العديد من وإمنا فقط التعليم يف احلق من حيرمهم
التعليم املهين جبميع فروعه وخاصة الصناعي حبيث أن بتحاق لهناك زيادة يف أعداد طلبات االوجدير بالذكر ان  النماء.

( يف املرحلتني األول الثانوي 18833بلغ حوايل ) 1111/1111عدد الطلبة امللتحقني بالتعليم املهين للعام الدراسي 
 الطالب يف املرحلتني األول ثانوي والتوجيهي.%( من عدد 73.1شكل اإلناث ما نسبته )توالتوجيهي، و 

 1111أن عدد املراكز اليت استمر فتحها يف عام اىل واما فيما يتعلق مبحو األمية وتعليم الكبار فتشري اإلحصائيات  .115
 ( لكال 8131( مركزا وأن اجملموع الكلي للملتحقني مبراكز تعليم الكبار وحمو األمية لكافة املستويات هو )453هو )

بالذكور كما أن  مقارنة عنها اكرب اإلناث بنسبة لدى ترتكز األمية أن ( لكال اجلنسني، كما4511) اجلنسني والناجحون
 سنة فأكثر . 48الفئة العمرية األكثر التحاقاً باملراكز هي من 

ىل وتسعى لتطويرها ومن جهة اخرى، أهنت وزارة الرتبية والتعليم تطوير مناهج املرحلة األساسية مجيعها كمرحلة أو  .111
إذ قامت الوزارة بتشكيل جلنة إلعادة النظر يف مصفوفة حقوق اإلنسان وجتديدها ومتابعة إدماج مفاهيم  ،مبرحلة ثانية

صفوف دراسية وتشمل أدلة  ةمراحل يف كل مرحلة سيتم تطوير أربع 7  حقوق اإلنسان وستكون املرحلة الثانية على شكل
املعلمني أيضاً، وستقوم الدراسة يف اجلزء الالحق بتقييم دمج مفاهيم حقوق اإلنسان يف عينة من مناهج املرحلة األساسية. 
باإلضافة إىل أنه مت إدماج مفاهيم حقوق اإلنسان مبناهج حمو األمية من الصف األول إىل الصف الساد  ومت تدريب 

 7ملدة جديرا بالذكر ان املركز عقد ورشة عمل حول إدماج مفاهيم حقوق اإلنسان من قبل إدارة التعليم. املعلمني عليها 
ميثلون معلمي االجتماعيات والرتبية اإلسالمية والرتبية والفنية والرياضة والعلوم  اً مشارك 71أيام وكان عدد املشاركني تقريبًا 

 املركز يؤكدو يم وحقوق اإلنسان. ، كما مت عقد دورة حول دور املريب يف نشر التعلةاإلنسانية من مدرا  أقاليم اململكة الثالث
مع وزارة  تفاهم اىل املركز وقع مذكرة ذاته الوقت يف ويشري املدرسية، املناهج يف اإلنسان حقوق دمج استكمال ضرورة على

 يتم مل انه إال املدرسي، النظام يف اإلنسان حقوق ومبادئ مفاهيم إدماج اجل من 1/4/1115 بتاريخالرتبية والتعليم 
  .ؤولنيواملس الوزراء تغري وسرعة الالزم التمويل توفر عدم بسبب ذكرةهذه امل يف ورد ما تنفيذ

 ويؤكدار التحديات اليت اشار اليها يف تقاريره السنوية السابقة، ر ري املركز اىل استميش األطفال، برياض يتعلق وفيما .111
 أهنا على الدراسات أثبتت واليت األطفال رياض إنشاء خالل من املدرسي قبل ما التعليم  برامج يف التوسع ضرورة على
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 الفجوة ردم يف اثر من ذلك ملا ناهيك الالحق املدرسي التعليم النجاح فرص من وتزيد التسرب معدالت من ختفض
 أفضل.  بإمكانات تتمتع اليت وتلك حظا األقل املناطق بني التعليمية

املرحلة األساسية فقط من يستهدف قسم صعوبات التعلم واضطرابات النطق ال يزال ف الرتبية اخلاصةأما خبصوص  .111
 غالبية جاهزية عدم )أ(: وأمهها اخلاصة بالرتبية املتعلقة التحديات من مجلة على املركز ويؤكدالثاين اىل الساد ، الصف 
  للمدار  املستأجرة وتعديالت صيانة إجراء إمكانية وعدم احلركية، اإلعاقات ذوي خاصة املعاقني الستقبال املدار 
 تتعلق واألهايل واملدراء للمدرسني موجهة توعوية برامج اىل احلاجة )ب( متلكها ال الوزارة كون الستقباهلم مالئمة لتصبح
 اجتاه سلبيا اجتاها واإلداريني حيملون واملعلمني األمور أولياء بعض ان حيث املدار ؛ يف للمعاقني الشامل الدمج مبفهوم

 بالطلبة املتعلقة بالربامج واملدراء واملعلمني األهايل وعي عدم املعاقني مما يؤثر على التحاقهم باملدار . )ج( األطفال
 تدريبية لربامج خلاصةا الرتبية برامج يف العاملني واملدراء املعلمني حاجة )د( هبا االلتحاق اىل الطلبة لتوجيه املوهوبني

 وحتديدا املادية توفر التسهيالت عدم )ه( اخلاصة االحتياجات ذوي فئات من فئة كل مع التعامل كيفية حول متخصصة
، هبم اخلاصة الربامج انعقاد أماكن إىل للوصول املوهوبني الطلبة من وغريهم والبكم الصم ومن حركيا للمعاقني املواصالت

 واألرياف. البوادي يف خاصة

 لعام والنفسي واللفظي اجلسدي إشكاله بكافة املدرسي العنف ظاهرة استمرار هلا يؤسف اليت األمور منو  .117
 متكن وعدم ،أخرى جهة من واملدرسني الطلبة وبني جهة من أنفسهم الطلبة بني العنف حاالت وزيادة 1111/1111

 طريق عن والتعليم الرتبية وزارة اىل املقدمة الشكاوى عدد وصل وقد. اخلطرية الظاهرة هذه من احلد من والتعليم الرتبية وزارة
، 1111/1111العام الدراسي  خالل شكوى (34) إىل الطالب على الواقعة العنف حاالت حول الساخن اخلط

 خوفا شكاوى بتقدمي يقومون ال أمورهم وأولياء الطلبة بعض ان على املركز ويؤكد مباشرة، للوزارة خطية شكوى (77و)
 وقد يبدو. مما اكرب املشكلة هذه حجم بان يوحي الذي األمر ،املشتكي الطالب مع املدرسة وإدارة املعلمني تعامل تغري من
 اإلناث مدار  من املقدمة الشكاوى عدد بلغ حني يف شكوى (71) الذكور مدار  من املقدمة الشكاوى عدد بلغ

 إساءات وجود حول متحورت فقد الشكاوى هذه مواضيع عن أما ( شكوى،15ومن املدار  املختلطة )  شكوى (14)
 واملعلمني األمور أولياء من بدنية إلساءات يتعرضون األطفال نصف حنو أن إىل ويشار. وإمهال ومعنوية ولفظية جسدية

 لإلساءة اجلسدية، الشكاوي كانت من %(81) أن كما إقامته، مكان الطفل يشاركون الذين واألخوة املدار  وإدارة
 واخلجل واحلزن االكتئاب لديهم ويولد عنها، التغيب إىل ويدفعهم املدرسة، يف باألمان الشعور األطفال يفقد الذي األمر

 . للمعلم والرتبوية التعليمية الرسالة مع تتناقض سلبية آثار ومجيعها االنتقام، يف والرغبة والعنف واالرتباك

 يركز الذي اليونيسف مع بالتعاون امنة( مدرسية بيئة حنو )معا مشروع بتنفيذ والتعليم الرتبية وزارة قيام سجل املركزوي .114
 العنف، من الطالب محاية معادلة على احلفاظ اسا  على مدروسة تربوية علمية بطريقة املدار  يف العنف منع على

 لنتحاور )لنتوقف شعارات تطبيق خالل من وذلك بيهطال جتاوزات إي من واملعلم املدرسة هيبة على احلفاظ وباملقابل
ولكنه مل يكتمل بعد يف كافة املديريات.   اً وسلمي( وما زال تنفيذ هذا املشروع ساري مجاعي بشكل القرار لنتخذ لنناقش
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كما أن هناك خطة وطنية حلماية األطفال مت وضعها من قبل الوزارة مت تعميمها على امليدان ويف كل مديرية يوجد ضابط 
ارتباط معين باحلماية ومتابعة اخلطة الوطنية واملشاركة بالتحقيق واستقبال الشكاوي، ومت تنفيذ ورشة تدريبية لضباط االرتباط 

قسم محاية األطفال بإصدار بوسرتات ومطويات وكتيب للتوعية والتثقيف ومعرض رسوم. نفذت من قبل الوزارة. كما يقوم 
يتم زيارات ميدانية للمدار  حبيث يتم تنفيذ وهناك برنامج للتوعية وهو العنف ضد املمتلكات املدرسية بشكل شبه يومي 

 بة وأولياء األمور يف هذا اجملال.طبيب أو حمامي أو ناشط يف حقوق اإلنسان أو تربوي لتوعية الطلفيها استضافة 

 )أ( أمههااليت متس حقوق املعلمني و  االنتهاكاتلعدد من املدار  اخلاصة  إدارات بعضارتكاب  املركز كما سجل .118
 احلد عن يقل أجرا املعلمني بإعطاء املدار  هذه بعض قيام و اخلاصة املدار  من العديد يف املعلمني أجور تدين استمرار

 املدار  من العديد قيام  )ب( املعلمني بينها وبني املربمة العقود بذلك وخمالفة األردين العمل لقانون وفقا لألجور األدىن
 األول، الدراسي الفصل بداية يف عقودهم جتديد وإعادة الثاين، الدراسي الفصل هناية يف واملعلمات املعلمني عقود بفسخ

 السنة يف ( أشهر11) عن الرواتب دفع اىل اخلاصة املدار  بعض جلوء )ج( الصيفية العطلة يف رواتبهم دفع دون للحيلولة
 من واملوقع اخلاصة املدار  ومعلمات معلمي بعمل اخلاص املوحد العمل لعقد صرحية خمالفة يعد الذي األمر فقط،

 اخلاصة املدار  أصحاب ونقابة اخلاص التعليم يف العاملني ونقابة العمل ووزارة والتعليم الرتبية وزارة العالقة ذات األطراف
 الضمان اشرتاكات اقتطاع )د( الثانية العمل سنة من بدءاً  كاملة السنة أجور يف احلق واملعلمات املعلمني يعطي والذي

 واملعلمني املعلمات إشراك بتأجيل بعضها وقيام اخلاصة املدار  بعض قبل من املعلم أو املعلمة راتب من كاملة االجتماعي
 للمعلمات الصحي التأمني توفر ال اخلاصة املدار  غالبية )ه(. العمل مباشرهتم بعد االجتماعي بالضمان فيها العاملني

 اخلاصة املدار  من كبري عدد يف املعلمات ال حتصل )و(. للمرض التعرض حاالت يف مداخيلهم يستنزف ما واملعلمني
 العاملة راتب بوقف اخلاصة املدار  إدارات غالبية تقوم اذ وبعدها؛ الوالدة قبل أسابيع (11) البالغة األمومة إجازة على

 اآلخر حيدد والبعض حبملها تعلم عندما عملها من املعلمة بفصل اخلاصة املدار  إدارات بعض تقوم إجازهتا، كما خالل
 وبدون أيام (11) بـ االمومة إجازة تتحدد أخرى مدار  ويف  يوما بعشرين حيددها من ومنهم بأسبوعني األمومة اجازة
 رواتب من باخلصم اخلاصة املدار  ادارات من العديد قيام )ز(. استقالتها تقدمي على جترب املعلمة توافق مل وإذا راتب

 إضايف عمل بدل على واملعلمني املعلمات من العديد حيصل ال كما الصباحي، دوامهم عن تأخروا ما إذا خاصة املعلمني
 .األردين العمل قانون ( من85) املادة لنص خالفا الرمسي، العمل ساعات من ألكثر دوامهم ميتد عندما

ويسجل  1111\5\3نقابة املعلمني يف اجلريدة الرمسية بتاريخ خاص بانشاء ر قانون و صد 1111وقد شهد عام  .113
على  سليعلى مستوى احملافظات و اعضاء النقابة  يتم انتخاب)أ( املركز على هذا القانون وجود عدد من الثغرات وامهها: 

منع النقابة من التدخل . )د( حلق يف صياغة املناهجمنح املعلمني اعدم . )ج( عدم مشول املتقاعدين. )ب( مستوى اململكة
 .يف رسم سياسات وزارة الرتبية والتعليم

هناك برامج تدريبية عديدة تنفذها إدارة التدريب يف وزارة ، فان بناء قدرات العاملني يف القطاع التعليميوفيما خيص  .113
الرتبية والتعليم خيضع هلا مجيع املعلمني واإلداريني يف مواضيع خمتلفة؛ برنامج لفنيي خمتربات العلوم املدرسية، برنامج أمناء 
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ج رعاية النفس االجتماعية، برنامج قيمي املكتبات املدرسية، برنامج تطوير اإلدارة املدرسية، برنامج املدرسة واملديرية، برنام
خمتربات احلاسوب املدرسية، برنامج املرشدين الرتبويني، برنامج اإلحالل الوظيفي، برنامج القيادات الرتبوية، وبرنامج من 

يف  ةلثالثاملدرسة إىل املهنة، كل برنامج يتم تطبيقه عن طريق إعداد الوزارة لفريق حموري وهو عينة منتخبة من األقاليم ا
 اً حموري اً ، مث ينتقل هذا الفريق بعد التدريب إىل املديريات لتدريب زمالئهم ويشكلون فريق11اململكة وعددهم ما يقارب 

 امللكة أكادميية قامت مهاراهتم، لتطوير اّلالزمة املصادر وتوفري املعلمني لدعمكما انه   .اً آخر وهكذا ويصبح دور الوزارة رقابي
 مع بالشراكة األكادميية تعمل الذي الربنامج هذا مكّونات أحد. الواحد املبحث ضمن املعّلمني تربط شبكة بتصميم رانيا
 اللغة يف والكتابة العلوم مباحث يف للمعّلمني مستمرّة عمل ورشات عقد هو تنفيذه على كولومبيا جامعة/ املعّلمني كلية

 مهنّية تنمية برنامج األكادميية وتعتمد التدريس، لتحسني القيادة يف املدار  ملدراء العمل و ورشات والرياضيات اإلجنليزية
 صعوبات وملعاجلة الوقت مع ومهاراهتم معرفتهم ولصقل للتعّلم ومستمرّة دائمة اً فرص للمعّلمني يوفّر حبيث اً ومتنامي اً مكثّف

 املعريف.  االقتصاد حنو التعليم تطوير مبادرة مليالء املهنّية التنمية برنامج صمم حيث التنفيذ

الذي والذي من مجلة أهدافه العملية التعليمية نظم قانون التعليم العايل والبحث العلمي وعلى صعيد التعليم العايل، ي .111
:" ج. رعاية النهج الدميقراطي وتعزيزه مبا 7ما ذكر يف م ( 1117- 1111تبنته اخلطة اإلسرتاتيجية للتعليم العايل )

حرية العمل األكادميي وحق التعبري واحرتام الرأي اآلخر والعمل بروح الفريق وحتمل املسؤولية واستخدام التفكري يضمن 
إال أهنا مل تشر  العلمي الناقد .د.توفري البيئة األكادميية والنفسية واالجتماعية الداعمة والتميز واالبتكار وصقل املواهب ".

جهة واىل أن التعليم حق وضرورة إتاحته للجميع على أسا  املساواة والكفاءة كما  صراحة إىل تعليم حقوق اإلنسان من
ويتوىل جملس التعليم العايل تنظيم التعليم العايل من  هي متبناة يف املعايري الدولية حلقوق اإلنسان يف كل اخلطة اإلسرتاتيجية.

ها، يف الوقت الذي تتمتع فيه مؤسسات التعليم حيث وضع السياسات وترخيص املؤسسات التعليمية وأسس القبول وغري 
وصل عدد  أنهعلما  العايل باستقالل إداري ومايل، كما أن التعليم متاح للعموم وفق معايري حتددها أسس للقبول.

 11 ومنهاجامعة تدر  فيها خمتلف التخصصات العلمية،  71اىل 1111مؤسسات التعليم العايل يف اململكة حىت هناية 
 ،فتعد هذه املسألة إحدى إشكاليات التعليم يف األردن ،وبالنسبة إىل الرسوم اجلامعية. نان إقليميتااصة، وجامعتجامعة خ

حيث يتم حتصيل رسوم جامعية عالية من الطلبة وهي يف زيادة باطراد وهو ما خيالف مفهوم التوجه التدرجيي لنحو جمانية 
ية العالية اليت يدفعها طلبة الربنامج املوازي أو املسائي واليت تصل تقريبا إىل ثالثة باإلضافة إىل الرسوم اجلامع التعليم العايل.

يتحمل الطالب األردين كلفة التعليم )أ( أو أربعة أضعاف رسوم الطالب غري املوازي ،وهنا ميكن إيراد املالحظات التالية 
املواطن األردين ،يف حني ان احلكومة تتحمل جزءا اجلامعي بشكل رئيسي وتعترب قيمة الرسوم عالية قياسا ملستوى دخل 

ينطوي الربنامج املوازي على متييز بني الطلبة ،حيث يدفع الطالب يف الربنامج املوازي تقريبا )ب(  بسيطا من موازنة اجلامعة.
غري املوازي ،مما ثالثة أضعاف ما يدفعه الطالب الذي يدر  يف الربنامج غري املوازي ويتم قبوله مبعدل اقل عن الطالب 

جيعل الطالب املوازي يدفع رسوما أعلى مقابل مقعد جامعي مبعدل اقل ،علما بأن طلبة املوازي أو املسائي والطلبة اآلخرين 
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احلكومة على الطلبة املعوزين عرب صندوق دعم الطالب، حيث أنفقت )د( ضعف انفاق  خيضعون لنفس الربنامج التعليمي
 مستوى ارتفاع الرسوم اجلامعية.بالقيا  اىل  ذا الرقم قليالً ويعترب ه ،اً ( دينار 5141835) 1111/ 1111يف العام 

أما فيما يتعلق بأسس قبول الطلبة يف اجلامعات الرمسية ،فيتوىل مكتب التنسيق املوحد قبول الطلبة يف اجلامعات وفق  .115
حاالت االستثناء تعدد أسس القبول للطلبة األردنيني يف اجلامعات األردنية سندا لقانون التعليم العايل ،وميكن اعتبار ان 

% ألبناء العاملني يف القوات 11ة على أسا  الكفاءة العلمية ،فهنالك على أسس التنافس حتد من فرص املساوا
% ألبناء العاملني يف وزارة الرتبية والتعليم 8% ألبناء العشائر واملدار  اخلاصة،11% ألبناء الشهداء ،18املسلحة،و

%  ألبناء العاملني يف اجلامعات 1% من محلة الدراسة الثانوية يف السنوات السابقة ،8% ألبناء املغرتبني ،8واملتقاعدين ،
وغريها من االستثناءات واليت منحت عددا من ، ألبناء املخيماتمقعد  781وختصيص   من غري أعضاء هيئة التدريس

%  حبيث أصبح هو القاعدة وليس االستثناء 31املقاعد ،وهبذا وصل االستثناء على القبول التنافسي إىل ما يزيد عن 
 يزيا يتناىف ومبدأ املساواة والكفاءة يف القانون الدويل ومبدأ تكافؤ الفرص الوارد يف الدستور األردين .،ويعد ذلك عمال متي

وعلى صعيد تعليم حقوق اإلنسان يف التعليم العايل يشار إىل طرح بعض اجلامعات ملساق حقوق اإلنسان ،إال أن  .171
يضاف إىل ذلك . السياسية أو كمادة اختيارية لطلبة اجلامعةلعلوم اهذا املساق ما زال طرحه حمصورا يف كليات احلقوق و 

اإلشارة إىل إلغاء بعض أندية حقوق اإلنسان الطالبية واليت كانت متار  نشاطات توعوية يف بعض اجلامعات وعدم 
تلف أستاذ جامعي يف خم 111بتنفيذ نشاط تدرييب حلوايل  1111املركز عام يف جامعات أخرى. وقد قام  وجودها أصال

الكليات واجلامعات ولقاء تشاوري على مستوى اإلدارات األكادميية يف اجلامعات وذلك إلدماج حقوق اإلنسان يف 
 املشروعختصصات العلوم الطبية والقانون والعلوم السياسية والصحافة والفنون والشريعة والرتبية ونأمل أن يستكمل هذا 

آلية التمثيل الطاليب إحدى إشكاليات متكني الطلبة من املشاركة والتعبري  زالت ماكما . لتخصصات أخرى يف العام القادم
فال يوجد احتاد عام جلميع طالب اململكة فتمثيل الطلبة يتم يف كل جامعة بشكل منفرد لكل منها آليتها ، عن ذاهتم

ة األمنية للتأثري على التمثيلية اخلاصة ،باإلضافة إىل ادعاءات الطلبة بوجود تدخالت ومالحقات من قبل األجهز 
شهد  1111ان عام يالحظ كما االنتخابات الطالبية مما يشكل حتديا حلق الطلبة يف املشاركة واختيار ممثليهم حبرية.  

وهي أصبحت ظاهرة مقلقة وخطرية هتدد مؤسسة التعليم والسلم االجتماعي مما يستدعي ، زيادة حاالت العنف اجلامعي
يل إصالح التعليم اجلامعي على أسس حقوق اإلنسان والبحث يف أسباهبا األمر الذي حباجة اختاذ إجراءات هامه يف سب

اىل حبث كل املالحظات اليت أوردناها من حيث أسس القبول والرسوم اجلامعية وعدم متكني الطالب من حقوقهم و 
 ضعف تعليم حقوق اإلنسان ومدى ارتباطها بزيادة حالة العنف اجلامعي.

 ذلك، يوصي املركز باختاذ مجلة من االجراءات لتوفري احلماية للحق يف التعليم ومن ابرزها ما يلي: ويف ضوء كل  .171

  حقوق اإلنسان  وجوب توجيه الرتبية والتعليم إىل توطيد احرتامتعديل قانون الرتبية والتعليم ليكفل ويؤكد على
 .واحلريات األساسية

  رياض األطفال ضمن املرحلة اإللزاميةمرحليت تعديل قانون الرتبية والتعليم ليمشل. 
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  من قانون الرتبية والتعليم واليت تناقض مبدأ جمانية التعليم 41إلغاء املادة 

 ةء ضريبة املبيعات على القرطاسية اليت يستخدمها الطلباإلغ 

  ب من قانون الرتبية والتعليم71استجابة للمادة  نظام لتصنيف املدار  اخلاصةإصدار/ 

  نظام رقابة كاف وفعال يضمن تقيد املؤسسات التعليمية بأهداف التعليم وغاياته وباملعايري اليت وضعتها آلية و وضع
 الدولة للحق يف التعليم

  تعديل قانون نقابة املعلمني ليأخذ بعني اإلعتبار باملعايري الدولية من حيث حرية التنظيم النقايب وعدم الزاميته
 تفعيل دور املعلم يف السياسة التعليمية .واستقالليته عن احلكومة و 

  بيل زيادة عدد سضرورة تعزيز البنية التحتية للشبكة املدرسية وذلك بزيادة نسبة اإلنفاق على التعليم وذلك يف
 املدار  واملعلمني وإهناء املدار  املستأجرة ونظام الفرتتني بشكل مالئم حلاجة اجملتمع.

 دفئة والصرف الصحي والنظافة وتوفري الساحات واملالعب واملختربات وأن تطوير خدمات املدار  وخاصة الت
 تكون بأماكن آمنه بعيده عن الشوارع الرئيسية .

  زيادة خدمات الرعاية الصحية للطلبة يف املدار  والرقابة عليها باإلضافة اىل تعزيز برنامج التغذية املدرسية ليشمل
 .ةاكرب شرحية ممكن

  اإلقامة او دفع اية رسوماشرتاط دون بالتعليم  منهم نياألجانب والالجئالطلبة مشول ، 

 .تعزيز برامج ثقافة املتسربني 

 . تعزيز ومتكني برامج حمو األمية ماديا من اجل احلد من حاالت األمية 

 رورة استكمال العمل على توفري التمويل الالزم من اجل تنفيذ مذكرة التفاهم مع املركز الوطين حلقوق اإلنسان، وض
 .التعليم يف االردنفاهيم حقوق اإلنسان يف املناهج. وإصدار تقرير سنوي من الوزارة عن واقع مادماج 

 التمكني املادي  عتبار البعد اجلندري وذلك من خاللتعزيز فرص اإللتحاق بالتعليم املهين وخاصة األخذ بعني اإل
 خلربات.فيه وتوفري فرص لتبادل ا وزيادة اعداد امللتحقني

  استمرار تطوير الربامج الالصفية ودمج حقوق اإلنسان فيها، مع ضرورة تعليم الطلبة خمتلف انواع الفنون من رسم
ومسرح وموسيقى، والتأكيد على توفري اإلحتياجات الكافية ملمارسة تعليم الفنون والرياضة وتوفري الكادر الفين 

 املؤهل هلا .

 للمشاركة يف  األهليل جمالس عباإلضافة اىل تف يف ادارة الطلبة لشؤوهنم ةمج املشاهبتفعيل اجملالس الطالبية والربا
 .عليميةتطوير البيئة الت

 ضرورة اعتماد تصنيف املدار  اخلاصة وباإلضافة اىل ضبط زيادة الرسوم املدرسية 

 برامج الطلبة املوهوبني تطوير برامج تعليم املعاقني وتوفري التدابري التيسريية هلم يف كافة املدار  وتطوير 
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  إيالء مسألة العنف املدرسي األولوية يف معاجلة التحديات يف جمال التعليم وذلك بتنفيذ اخلطة الوطنية حلماية
 األطفال ووضع اجراءات لفصل طلبة الثانوية عن طلبة املرحلة األساسية .

 متواصل، ووضع اجراءات فعالة ملراقبة  كلشحتسني اوضاع املعلمني خاصة الرواتب والعالوات وبناء قدراهتم ب
 .ات حقوقهم يف مدار  القطاع اخلاصانتهاك

  صندوق  خمصصاتإعادة النظر بالرسوم اجلامعية من حيث توحيدها ومساواة الطلبة وختفيضها ما أمكن وزيادة
دعم الطالب ،وذلك انطالقا من اإلمكانيات االقتصادية احملدودة وتدين مستوى دخل املواطن األردين وعدم النظر 

 . اىل التعليم من الناحية التجارية ويف سبيل حتقيق الغاية التعليمية واملساواة بني الطلبة

 أكثر عدال تعليمي نظام اجياد اءات يف سبيل تقليص االستثنو عادة النظر يف أسس القبول يف اجلامعات الرمسية ا
 ومساواة.

  تبين تعليم حقوق اإلنسان يف التعليم اجلامعي وذلك بتعميم مساق حقوق اإلنسان لكافة الطلبة سواء كمساق عام
 او يف داخل كل ختصص والسماح بإنشاء أندية طالبية حلقوق اإلنسان .

  يكفل وضع آلية انتخاب ممثلي الطلبة بشكل أكثر دميقراطية ودون تدخل إعادة النظر يف آلية التمثيل الطاليب مبا
 جهات خارج نطاق الطلبة تعرب فيه عن اجتاهات الطلبة ومطالبهم .
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 الحق في الصحـة

 
 اهتماما، أال أن املواثيق الدولية  أولت احلق يف الصحة وضمانه للمواطنني خال الدستور من اإلشارة إىل احلق يف الصحة .171

( من اإلعالن العاملي حلقوق 18خاصًا ملا ميثله هذا احلق من أمهية حلياة اإلنسان، حيث نصت  على ذلك املادة ) 
( من العهد الدويل اخلاص باحلقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية الذي 11واملادة ) ،129 1541اإلنسان لعام 

. وعلى صعيد التشريعات 130 18/3/1113اجلريدة الرمسية بتاريخ ونشر يف  11/8/1538 بتاريخ األردن هصادق علي
إال انه مت االشارة اىل  ،ذا احلقلتمتع هبالوطنية، جند أهنا خلت من النص على مسؤولية الدولة يف تأمني الشروط املوضوعية ل

ث احتوى قانون الصحة العامة  وقانون وزارة الصحة وقانون نقابة األطباء والدستور الطيب، حي قانون الصحة العامةذلك يف 
 . ( على  مواد  تؤكد مسؤولية الدولة يف تقدمي الرعاية الصحية بأشكاهلا املختلفة1111لسنة  43املعدل رقم ) 

والثانوية والثالثية مـن خـالل شبكـة متصلــة مـن املراكـز الصحيـة  األوليةتقـدم وزارة الصحـة خدماهتـا الصحية  .177
الرعاية الصحيـة أ( يف جمال )وذلك على النحو التايل :  واملوزعـة علـى كافـة أحنـاء اململكـةاصة ـة واخلواملستشفيـات العام

اليت تقدم من  األساسيةتستنـد خدمات الرعايـة الصحيـة األوليـة على مفهـوم الرعاية الشاملـة باإلضـافـة إىل اخلدمـات  األوليــة
كما تشارك اخلدمات ا.  ( مركز 351) 1111عام هذه املراكز  عددوقد بلغ  ،131شاملةخالل املراكز الصحيـة األوليـة وال

( 17)ووكالـة غـوث وتشغيل الالجئيـن من خالل املنتشرة يف كافة احناء اململكة الطبية امللكية من خالل عياداهتا امليدانية 
اجملال. يف هـذا  واخلريي مسامهـة القطاع اخلاص ، هذا باإلضافـة إىلاألوليةيف تقدمي خدمات الرعاية الصحية  عيـادة طبية

يستند مفهوم خدمات الرعاية الصحية الثانوية والثالثـية على تقدمي  الرعايـة الصحيــة الثانويــة والثالثيـــة)ب( ويف جمال 
، خلدمة املقدمةالتفاوت يف نوع وكم ا االعتباركافة القطاعات الصحية مع األخـذ بعيـن   فيها تشارك خدمات ختصصيـة

كما بلغ عدد االسرة يف املستشفيات األردنية ،  ( مستشفيات113) 1111وقد بلغ عدد املستشفيات يف اململكة لعام 
من السكان، وتعترب هذه النسبة مقبولة وفقًا للمعايري  11111( لكل 15، اي مبعدل )اً ( سرير ٧٧١١١) 1111لعام 

من  11111لكل  ( طبيب13.8( طبيبًا اي مبعدل )٧١٠٧٠اء يف اململكة )كما بلغ عدد األطب،  الدولية ذات العالقة
  . . ويعترب هذا املعدل مقبوالً أيضاً وفقاً للمعايري الدولية132السكان

                                                 
( من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على أنه :" لكل شخص حق يف مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة  له وألسرته، ويشمل املأكل، 18نصت املادة ) - 129

 وامللبس، واملسكن، والرعاية الطبية، واخلدمات اإلجتماعية الضرورية" . 
والثقافية على أنه "تقر الدول األطراف يف هذا العهد حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى  ةقوق االقتصادية واالجتماعي( من العهد الدويل اخلاص باحل11نصت املادة )130 -  

 من الصحة اجلسمية والعقلية ميكن بلوغه". 
ملبكـر عن األمـراض، الصحـة املدرسيـة، الصحة املهنية، مكافحة األمـراض البيئـي، الكشف ا اإلصحاحمثل التثقيـف الصحـي، الصحـة اإلجنابية، سالمة امليـاه، الرقابة علـى الغـذاء ،  -7

 . ومكافحة التدخني وغريها واإلدمانالساريـة، الصحة السنية، صحة املسنني وذوي االحتياجات اخلاصة ، الوقايـة مـن احلـوادث 
 امللكية، القطاع اخلاص، م. امللك املؤسس عبداهلل االول ، م. اجلامعة االردنية، وكالة الغوث ( . الرقم أعاله  يشمل االطباء يف كل من ) وزارة الصحة، اخلدمات الطبية  -4 .
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إال  ،تطوير وحتسني اخلدمات الصحية والطبية املقدمة للمواطننيلوعلى الرغم من اجلهود املبذولة من قبل وزارة الصحة  .174
نسبة اإلنفاق  تدين)أ(  ومن أبرزها : أهدافها حتقيقواملراكز الصحية تعاين مجلة من املشاكل تعيق  أن بعض املستشفيات

احلكومي على الصحة مع الرتكيز علي الرعاية األولية لتعزيز حق األفراد يف الصحة وبوصفها األسا  يف الكشف املبكر عن 
. الصحية يف اململكة ) املوارد البشرية، واألجهزة، واخلربات(راكز ملغياب التوزيع العادل ل)ب( األمراض ومنع تفاقم املرض. 

نقص الكوادر واملعدات الطبية )د( بين خطة اسرتاتيجية على مستوى وطين للوقاية من األمراض املزمنة. )ج( غياب ت
دوية الضرورية وخاصة نقص بعض األ( ه)الالزمة يف بعض املستشفيات واملراكز الصحية املنتشرة يف كافة أحناء اململكة، 

أدوية األمراض املزمنة كالضغط والسكري والقلب يف بعض مستشفيات اململكة مما يضطر املرضى لشرائها على نفقتهم 
االكتظاظ الذي تشهده أقسام االسعاف  (ز) طول فرتة املواعيد يف العيادات اخلارجية،( و)اخلاصة من الصيدليات، 

   . والطوارئ يف بعض املستشفيات احلكومية بسبب نقص األطباء والفنيني

ال انه وبعد إ اهتماما للصحة النفسية كباقي األمراض األخرى، جند أنه مل يعط قانون الصحة العامة وبالرجوع إىل .178
ة وبالتعاون مع منظمة الصحة مت تشكيل جلنة وطني 1111التعديل الذي طرأ على قانون الصحة العامة خالل عام 

، من أجل وضع السياسات واالسرتاتيجيات الوطنية هبدف دمج خدمات الصحة النفسية ضمن خدمات الرعاية العاملية
 ، واالعتماد على املعايري الدولية يف تقدمي اخلدمات الصحية للمرضى النفسيني خارج إطار املستشفياتالصحية األولية

(Out-Patient-Services  ) قيام وزارة الصحة وبالتعاون مع منظمة الصحة العاملية بإطالق  1111وقد شهد عام
على ضرورة استقطاب  ة، حيث شددت االسرتاتيجي1118-1111للصحة النفسية لألعوام الوطنية  ةاالسرتاتيجي

يعترب مستشفى وعلى صعيد اخر، . ذلك اجملال وتشجيع االطباء للتوجه للتخصص يف جمال الصحة النفسية لسد النقص يف
املركز الوطين املركز الوطين للصحة النفسية التابع لوزارة الصحة والذي يتبع له كل من: مركز التأهيل النفسي )كرامة(، و 

باإلضافة إىل النشاط  ،اجلهة الرئيسية لتقدمي خدمات الصحة النفسية العالجية والتوعية واإلشرافية والتدريبية لتأهيل املدمنني
القضائي املتعلق بإصدار التقارير القضائية للحاالت احملولة من مجيع احملاكم املدنية والعسكرية والشرعية، كما يتم تقدمي 

عيادة خارجية موزعة على كافة مدن اململكة ومن ضمنها  74اخلدمات العالجية النفسية يف وزارة الصحة من خالل 
 . ح والتأهيلعيادات مراكز اإلصال

اما فيما خيص األمراض غري السارية او األمراض املزمنة وهي )أمراض ارتفاع ضغط الدم، السكري، الربو او احلساسية  .173
متت السيطرة على معظم األمراض السارية بشكل جيد الصدرية، أمراض القلب بأنواعها، وأمراض السرطان بأنواعها( 

هو املرض األكثر انتشارا بني األمراض املزمنة يف األردن، حيث ال يزال ضغط الدم ارتفاع  مرضوفعال يف األردن، إال أن 
%، فيما بلغ انتشار مرض 15% من جمموع األمراض املزمنة، تاله مرض السكري بنسبة بلغت حوايل 75شكل حوايل 

شىت أنواعها هي األقل انتشاراً % من جمموع األمراض املزمنة. وكانت أمراض السرطان ب3الربو أو احلساسية الصدرية حوايل 
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رئيسية  اً اإلسهاالت وأمراض اجلهاز التنفسي والتهاب الكبد ما زالت تشكل أمراضكما ان امراض   133%(.1بني األفراد )
يتم التبليغ عنها من قبل املراكز الصحية بشكل دوري. أما فيما يتعلق باألمراض اليت ميكن الوقاية منها بواسطة التطعيم فقد 

األردن اخنفاظًا ملحوظًا هبذه األمراض حيث مل يتم تسجيل أية حاالت جديدة للدفترييا وشلل األطفال خالل عام شهد 
يف حني مت تسجيل حاالت حمدودة من السعال الديكي والكزاز وذلك بسبب ارتفاع معدالت التغطية باملطاعيم  1111

 .134ضد هذه األمراض 
للحد من انتشار األمراض بنوعيها السارية  1111عام وزارة الصحة ولة من قبل ويسجل املركز جمموعة من اجلهود املبذ .173

فنيني ( على عمليات رصد  ممرضني،من ) أطباء، والطبية تدريب مجيع الكوادر الصحية وغري السارية، ومن أبرزها: )أ( 
، للكوادر الطبية واجلمهورالسارية واألمراض غري  توعوية وتثقيفية عن األمراض السارية نشرات ، وإصداراألمراض السارية

 نشرات مثل دليل الرصد الوبائي لإلمراض السارية، وكذلك دليل الفحص الذايت للكشف عن سرطان الثدي. )ب( إصدار
توعوية وتثقيفية عن األمراض السارية  للكوادر الطبية واجلمهور ومشلت هذه املواد ) نشرات عن األمراض السارية وكيفية 

 1111خالل عام )ج( قيام وزارة الصحة . التعامل معها، الدليل اإلرشادي للتطعيم، ودليل اآلثار اجلانبية للمطاعيم (
، وذلك هبدف تنفيذ برامج تدريبية وتثقيفية حول صحة املرأة والتوعية بأمهية العناية مركز وطين للعناية بصحة املرأةبإنشاء 

إضافة اىل إجراء البحوث والدراسات وعقد املؤمترات والندوات العلمية املتخصصة ، بصحتها ودورها يف بناء اجملتمع احمللي
وحتديث أقسام اإلسعاف والطوارئ، اخلداج، النسائية  ،الطوارئاالسعاف و زيادة الكوادر الطبية يف أقسام بصحة املرأة. )د( 

دورات )ه( عقد  . والتوليد يف مستشفى البشري. وكذلك حتديث قسم االسعاف والطوارئ يف مستشفى جرش احلكومي
من  حلمايةاوجلان يف الوزارة )و( انشاء قسم العنف األسري . تدريبية لألطباء حول أساليب التعامل مع املرضى واملراجعني

 .ل مشويل لقضايا العنف اليت تقع داخل األسرةكيف عدد من املستشفيات لإلستجابة بش ياالسر  العنف 

( 21( شكوى وطلب مساعدة حول احلق يف الصحة، منها )41) 2011وقد تلقى املركز الوطين حلقوق اإلنسان عام  .171
ظمها حول املطالبة باإلعفاء من تكاليف %( وتركزت مع51ال زالت قيد املتابعة اي ما نسبته ) ةشكوى وطلب مساعد

املعاجلة أو احلصول عليها يف املستشفيات احلكومية التابعة لوزارة الصحة وكذلك املستشفيات التابعة للخدمات الطبية 
 . امللكية

 املادةذلك ، وقد نصت على والضمانات االجتماعيةأكدت املواثيق الدولية على حق الفرد يف احلصول على التأمينات  .175
. اال انه وبعد البحث والتحري ملعرفة نسبة 135والثقافية( من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية 5)

إذ بينت الدراسة . ميكن االعتماد علية تبني أنه ليس هنالك رقم دقيق ، فقد1111املؤمنني صحيًا من املواطنني لعام 

                                                 
حول مدى انتشار األمراض املزمنة يف األردن على عينة   1111: الدراسة اليت نفذهتا دائرة االحصاءات العامة خالل الربع االخري من عام 15/3/1111صحيفة الرأي تاريخ  -3

 موزعة على كافة احناء اململكة .  ة( اسر 17781سر بلغ حجمها )من اال
    8 –.  1111-1111اإلسرتاتيجية الصحية الوطنية لألعوام  

ان االجتماعي ( من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على أنه " تقرر الدول األطراف يف هذا العهد حبق كل شخص يف الضم5نصت املادة ) - 135
 مبا يف ذلك التأمينات االجتماعية".  
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%( 31واليت مت تنفيذها بالتعاون مع اجمللس الصحي العايل أن نسبة املؤمنني صحيا )الصادرة عن دائرة االحصاءات العامة 
. يف حني بينت دراسة أخرى صادرة عن االحتاد االردين لشركات التأمني أن نسبة املؤمنني وفق 136من افراد اجملتمع االردين 

قيام بعض يسجل املركز و    .137%( 18انظمة التأمينات الصحية املختلفة العامة واخلاصة يف االردن تبلغ حنو )
بتخفيض اسعار خدماهتا 1111 عام مستشفيات القطاع اخلاص، واخلدمات الطبية، ومستشفى اجلامعة األردنية 

( مستشفيات أ)النحو التايل : العالجية، مما قلل من الكلفة العالجية وخصوصا لالشخاص غري املؤمنني. وقد مت ذلك على 
املريض غري املؤمن صحياً من يتم خصم عشرة باملائة من الفاتورة العالجية لدخوالت املستشفيات  ، حيثالقطاع اخلاص

وذلك يشمل االقامة جبميع درجاهتا واملختربات واالشعة واالجراءات الطبية واجلراحية وأتعاب االطباء وال يشمل اخلصم 
ن من تأمينات لشركات تأمني و املرضى املنتفعما أصحة. ال االجهزة الطبية والدواء حيث ذلك كله له تسعرية خاصة من وزارة

% من حصة مسامهة املريض يف الفاتورة املدفوعة لدخوالت 81يتم خصم فخاصة او صناديق تأمني صحي وغريها 
ع يتمت حيث ( مستشفى اجلامعة األردنيةب). املستشفى ومبا ال يزيد عن عشرة باملائة من قيمة الفاتورة العالجية الكلية

املريض غري املؤمن صحيًا خبصم مخسة باملائة من قيمة الفاتورة العالجية للمبالغ اليت تقل عن مخسة االف دينار وعشرة 
تستمر مستشفيات اخلدمات الطبية امللكية اليت  ( مستشفيات اخلدمات الطبية امللكيةج) باملائة من قيمة الفواتري األعلى.

% عن مثيالهتا يف مستشفيات 71-18املؤمنني صحيًا بتسعرية خاصة مدعومة تقل بتقدمي اخلدمة الطبية للمرضى غري 
 138القطاع اخلاص.

 

. ويعود السبب االساسي هلذه رضىاملحياة  هتدد اصةاخلكومية و احلستشفيات املاألخطاء الطبية يف  وال تزال ظاهرة  .141
 يوجد تعريف. وال العالجية والربتوكوالتالطبية  األوساطاخلطوات املتعارف عليها يف  إتباععدم  وا األخطاء أما اإلمهال

يعين تعرض مريض لضرر أو وفاة جراء تقصري أو إمهال من قبل الطاقم  األغلبالطبية ولكن على  األخطاءملصطلح  حمدد
السالمة قواعد  بإتباعقصور يف األداء والسلوك أو كنتيجة مباشرة لعدم قيام الطبيب  أواملساعد  وأالعالجي الطيب 

والتصرفات املهنية املتعارف عليها أو نتيجة إلظهار الطبيب لنقص يف املعرفة واملهارة أو لفشله يف تقدمي العناية والرعاية 
مت االتفاق على  1111ويف عام  تقدميهما ملساعدة املريض على الشفاء. آخراملتعارف عليهما واللتني كان بإمكان طبيب 

بية من قبل الفريق الوطين والذي ضم ممثلني عن ديوان التشريع والرأي، وعدد من القضاة واحملامني مسودة قانون املساءلة الط
قررت وزارة الصحة إخضاع مسودة قانون املساءلة الطبية ملناقشة  1111واألطباء وأصحاب اخلربات، أال انه ويف عام 

ومل . 1111ة اىل الفريق الوطين الذي مت تشكيله عام جديدة  بالتعاون مع نقابة األطباء والصيادلة واملمرضني باإلضاف

                                                 
  11/5/1111136صحيفة الدستور تاريخ  -
  137.  3/5/1111صحيفة الغد تاريخ  -
  138. 13/1/1111صحيفة الرأي تاريخ  -
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ايضًا إشهار مجعية احلماية من االخطاء الطبية يف شهر  1111. وشهد عام 139يعرض بعد على ديوان التشريع والرأي
  . تشرين االول

وتوجيه إذ مت إغالق العديد منها املؤسسات واملصانع الغذائية، تشديد الرقابة الصحية على  1111شهد عام كما  .141
اإلنذارات واملخالفات هلا من قبل 
املؤسسة العامة للغذاء والدواء، 
وذلك نتيجة ضبط كميات من املواد 
الغذائية الفاسدة منتهية الصالحية؛ 
باإلضافة إىل عدم التزام تلك 
املؤسسات واملصانع الغذائية بشروط 

العامة. ويبني لسالمة الصحة وا
يبني عدد الزيارات واإلجراءات ألعمال الرقابة على الغذاء اليت قامت هبا املؤسسة العامة للغذاء والدواء   (14رقم )اجلدول 

خفضت املؤسسة العامة للغذاء والدواء . حيث 140مقارنة مع االعوام السابقة 1111خالل عام  ملختلف مناطق اململكة
 1111كما رصد املركز إغالق املؤسسة العامة للغذاء والدواء خالل عام  ( دواء.  111) ار أسع 1111خالل عام 

( صيدلية ضبط يف حيازهتا أدوية مزورة؛ 1( صيدلية متار  نشاطها يف اململكة؛ منها )1534( صيدلية من أصل )87)
. وكذلك 141حيازهتا أدوية مهربة ( صيدلية ضبط يف11يازهتا أدوية منتهية الصالحية، )( صيدلية ضبط يف ح 41و) 

 الشكوى من عدم فعالية بعض األدوية والتحقيق مع بعض الشركات.

قيام األطباء العاملني يف مستشفيات وزارة الصحة واملراكز الصحية احلكومية باألضراب عن العمل  1111وشهد عام  .141
 1111وقد بلغت حاالت االعتداء عام  .142لساعات معينة وذلك بسبب استمرار ظاهرة االعتداء على الكوادر الطبية

وغالبًا ما حتدث حاالت االعتداء على الكوادر الطبية يف أقسام اإلسعاف والطوارئ يف املستشفيات . تقريباً   ( حاله75)
من قبل ذوي املرضى واملراجعني، ويعزى سبب حدوث معظم حاالت االعتداء على الكوادر الطبية للعدد الكبري من 

إسعاف احلاالت وحتويلها  ةقسام اإلسعاف والطوارئ واليت ال يتواجد فيها سوى طبيب عام واحد يقوم مبهماملراجعني أل
، اىل جانب او الكوادر الطبية األخرى االعتداء على األطباءيقوم بتشديد العقوبة على كل من كما مت . لألقسام املختصة

 املستشفيات. التعاون مع مديرية األمن العام لتخصيص شرطة نسائية يف

فيما يتعلق باحلق يف  1111تقريره لعام الواردة يف  السابقة  وحلماية احلق يف الصحة، يعيد املركز التأكيد على توصياته .147
 :،  ويشدد على مايلي الصحة

                                                 
  .  71/1/1111صحيفة الدستور تاريخ  -11

 املؤسسة العامة للغذاء والدواء .  - 140
 املؤسسة العامة للغذاء والدواء . - 141
 7/1/1111صحيفة الرأي تاريخ   142

 عدد الزيارات واإلجراءات ألعمال الرقابة على الغذاء  ( يبين25جدول رقم )

 غالقإ خمالفة  انذار عدد الزيارات  مكتب/مديرية

 811 1347 14713 117311 1111لعام  اجملموع
 311 1317 11881 141711 1111لعام  اجملموع

 358 1111 13151 111183 1115لعام  اجملموع

 1175 1311 17411 134114 1111اجملموع لعام 
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  زيادة نسبة اإلنفاق احلكومي على الصحة األولية كجزء من تعزيز احلق يف الصحة ألهنا االسا  يف منع تفاقم
 األمراض، ونشر ثقافة طب األسرة، والكشف املبكر عن األمراض .

  ضرورة اعتبار الصحة النفسية جزًءا اساسيًا من خدمات الرعاية الصحية، وزيادة عدد املراكز اليت تعىن بالصحة
مات سنة حيث ال تتوفر هلم اخلد 11النفسية لتغطي كافة أقاليم اململكة. وإجياد خدمات صحية لألطفال دون سن 

 . إال عن طريق العيادات النفسية

  اإلسراع يف إنشاء مبىن مركز التوقيف القضائي يف مستشفى املركز الوطين للصحة النفسية، وكذلك العمل على إعادة
هيكلة مركز التأهيل النفسي ) كرامة ( ونقل مرضى التخلف العقلي منه إىل وزارة التنمية االجتماعية كوهنا صاحبة 

 من املرضى. ذوي االعاقة ايةاالختصاص برع

  ًالرتكيز على حتسني نوعية اخلدمات الصحية وفقاً للمعايري الدولية، وتوخي العدالة يف توزيع اخلدمات الصحية جفرافيا
 . ) املوارد البشرية، واالجهزة، واخلربات(

 الرتكيز على الرعاية الوقائية الشاملة، باإلضافة اىل الرعاية الثانوية والثالثية.  

 إنشاء بنك معلومات وطين عن الصحة يف األردن . 

  إجياد نظام فعال للجودة، سواء تعلق األمر بعمل املختربات احلكومية واخلاصة، او بتشخيص الطبيب، او تعلق
بإجراءات أخرى كعمليات التنظري والقسطرة املختلفة، وااللتزام باملستويات العاملية املتعارف عليها لضبط بعض 

الشائعة كمرض السكري والتوتر الشرياين، وذلك هبدف التأكد من سالمة تلك العمليات أوالً، ومدى األمراض 
حيث تعترب الرعاية الصحية بكل أشكاهلا حقاً من حقوق اإلنسان واملواطن وال بد من . ضرورة إجرائها للمريض ثانياً 

 . محاية هذا احلق جبميع الوسائل

  للمواطنني.طبقاً ألسس التسعري لتوفري الدواء بأقل األسعار املمكنة العمل على ختفيض أسعار األدوية 

  لباقي املواطنني الذين مل يشملهم أي تأمني أخر.  مظلة التأمني الصحي مبختلف أنواعهالعمل على توسعة 

 قوق املرضى اإلسراع يف دراسة موضوع املسؤولية الطبية من جوانبه كافة، متهيدًا إلصدار قانون يراعي احلفاظ على ح
ومقدمي اخلدمة الصحية والطبية، وبشكل ال يؤثر على ارتفاع كلفها، وكذلك اختاذ إجراءات حازمة مع األطباء 

وإجياد نظام للتأمني الشامل لتغطية ، .واملستشفيات الذين يسيئون معاملة املرضى خاصة العرب واألجانب منهم 
صي هلذه الغاية بإنشاء شركة خاصة هلذا الغرض يساهم فيها األطباء  كما يو . التعويضات املالية اليت تقررها احملاكم

وعدم اللجوء إىل التأمني التجاري الذي غالباً ما يكون . كافة وجيري متويلها من صندوق خاص ينشأ يف نقابة األطباء
 احلل فيه على حساب الطبيب.
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 ية باألمراض املزمنة وتقدمي االستشارات الطبية .السعي حنو مشولية خدمات الرعاية الصحية األولية حبيث تشمل العنا 

 لضمان تقيد مجيع املؤسسات  ؛من قبل وزارة الصحة واملؤسسة العامة للغذاء والدواء ةوضع آليات تفتيش ورقابة فعال
   العامة.واملصانع الغذائية واملطاعم املنتشرة يف أحناء اململكة كافة بشروط الصحة والسالمة 

 السياحة العالجية من الدول العربيةالتزايد امللحوظ يف  ات الطبية بسبب نقص مستوى اخلدم . 

  .تدين أجور أطباء القطاع العام واستغالل املستشفيات اخلاصة لألطباء املبتدئني 

  .تأثري التزامات االردن يف عمليات حفظ السالم الدولية الصحية على صحة املواطنني 

 يق التشريعات اليت حتظر التدخني مبا ينسجم مع احكام اتفاقية منظمة الصحة اختاذ اجراءات عملية وفعالة لتطب
 العاملية االطارية بشأن مكافحة التبغ واليت تطالب السلطات يف الدول مبكافحة التدخني.
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 الحق في بيئة سليمة

 

األردن  تفاقيات الدولية اليت صادق عليها االالعديد من خال الدستور من النص على احلق يف بيئة سليمة، اال ان   .144
تفاقية الدولية حلماية التنوع احليوي، واتفاقية مكافحة التصحر، واتفاقية التغري املناخي، االها ومن أمه، هذا احلق تكفل

ة بازل بشأن وزون، واتفاقياالحيائية، وبرتوكول مونرتيال للمواد املستنزفة لطبقة االمة الوبروتوكول كيوتو، وبروتوكول الس
كما كفل قانون التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود، واتفاقية استوكهومل للملوثات العضوية الثابتة.  

تعليمات اختيار مواقع النشاطات التنموية لسنة ويسجل املركز صدور   .هذا احلق 1113لسنة  (81محاية البيئة رقم )
النشاطات التنموية مبا فيها املشاريع الزراعية والتجارية والصناعية هذه اقامة اليت حتدد مكان  البيئةمن قبل وزارة   1111

أن يبعد النشاط حيث اشرتطت هذه التعليمات  واالسكانية والتعدينية وغريها من النشاطات األخرى ذات العالقة بالبيئة
يطبق على  ، وانملسافة املقررة يف الشروط اخلاصة لكل نشاطعن اقرب مسكن يف التجمع السكاين و/ أو حدود التنظيم ا

النشاط الذي مل يرد ذكره يف هذه التعليمات الشروط اخلاصة بالنشاط املشابه له يف اثره على الصحة والبيئة، ويف حال عدم 
دائما املسافات املذكورة يف  تقا ، و املختصة وجود نشاط مشابه له يتم حتديد الرأي يف اختيار املوقع املقرتح من قبل اللجنة

هذه التعليمات من حدود النشاط املعين اىل حدود النشاط االخر فيما خيص املسافات بني املصانع ومن حدود النشاط اىل 
يف حال توفر مساحات واسعة القامة أنواع ، و اقرب مسكن فيما خيص املسافات بني النشاط املعين والتجمعات السكانية

 اجتاه الرياح السائدة عند اقامة هذه النشاطات . ةطات عليها جيب مراعامتعددة من النشا

وقد مّت تطوير هذه الطريقة الستكمال  ،نة األداء البيئي لسياسات الدولةعترب مؤشر األداء البيئي طريقة لقيا  ومقار ي .148
رتب دليل األداء البيئي لعام  حيث الغايات البيئية اليت حددهتا األهداف اإلمنائية لأللفية اليت وضعتها األمم املتحدة

مسجال  53األردن إىل املرتبة الـ وقد تراجع  143، مؤشر أداء 18دولة بناء على  137بلغ عددها  دوال 1111
نقطة( ومن معدل البلدان ذات الدخل املتوسط إىل املرتفع  81,4)البالغ  أي اقل من املعدل العاملي ،نقطة (83,1)
وعلى املستوى اإلقليمي فقد تراجع  نقطة(.87,3و 81,3نقطة(، لكن أعلى من املعدل اإلقليمي والعريب ) 34,8)

ويعزى دولة،  15من بني  يف جمموعة دول الشرق األوسط ومشال أفريقيا 1111ترتيب األردن إىل املركز التاسع لعام 
خبصوص احلد من االنبعاثات املسببة لظاهرة االحتبا  احلراري وتأثري تلوث اهلواء اململكة  ضعف أداء برامجالرتاجع اىل 

التشريعات املتعلقة باستخدام املبيدات، واحملافظة كذلك على النظم البيئية واستدامة الغابات واستخدامات املياه للزراعة، و 
 على التنوع احليوي. 

، فال تزال السياسات البيئية ال توفر األمم املتحدةعالن للغابات وفقا إل يعترب عاما 1111الرغم من ان عام  وعلى .143
% من مساحة 1الثروة احلرجية يف اململكة عن اذ ال تزيد نسبة ، اإلمسنيتلغطاء األخضر من الزحف احلماية الكافية ل

                                                 
143

عن آثار املرض وتلوث املياه واهلواء على البشر( ، وحيوية النظام البيئي )آثار تلوث فئات من السياسات اليت تغطي الصحة البيئية العامة )العبء البيئي الناجم  42وتشمل   
 اهلواء واملاء على النظام البيئي والتنوع احليوي و املوائل الطبيعية واألحراش، ومصائد األمساك، والزراعة، وتغري املناخ(.
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% من 3 هورجي الذي يكفل بيئة سليمة وحممية من التلوث يف أي بلد احلد األدىن املقبول للغطاء احلرغم ان  اململكة
مل يسهم يف وصول االردن اىل النسبة العاملية  1111عام الصادر الزراعة قانون . ويشري املركز اىل ان ة فيهاملساحة الكلي

 تتعارضاليت  تفويضالقرارات جية و املذكورة بسبب احالة الصالحية اىل الوزير يف املوافقة على االعتداء على االشجار احلر 
 . 144وهدفه مع نص القانون

وضعت للحد من وسائل اليت العديد من االسرتاتيجيات والسياسات واخلطط والتشريعات احمللية وعلى الرغم من وجود  .143
البنزين أكثر تضاعف عدد السيارات اليت تعمل على بسبب  تلوث اهلواء املتحركة واملرتكزة على قطاع النقل بشكل أساسي

 نفس الفرتة.خالل  اليت تعمل على الديزل أكثر من عشر مرات تبينما تضاعف 1113إىل الـ  1511مرات من  3من 
ال تزال إدارة النفايات يف األردن تفتقر لإلجراءات البيئية السليمة بعد طرحها يف املكبات، وذلك لعدم توفر البنية كما 

تتخلص من النفايات عن طريق الطمر أو احلرق و للنفايات،  اً ( مكب11يث يوجد حاليا )التحتية املناسبة هلذه املكبات ح
 . من النفايات لتشمل التدوير وإعادة االستخدام وتقليل النفايات توسيع بدائل التخلصو األجدر هو املباشر، 

يف حمافظة املفرق  التوجه احلكومي اىل انشاء املفاعل النووي لتوليد الطاقةاستمرار  1111كما شهد عام  .141
لى اهتا السلبية عتاثري و لمحطة النووية لبيئية ال خبصوص اإلبعادنظمات العاملة يف اجملال البيئي املو  االهليةواالحتجاجات 

علما بان التحفظات اليت ابدهتا مؤسسات محاية البيئة االردنية انصبت على ، حمافظة املفرق وما حوهلايف بيئة الو سكان ال
حاد يف مياه من نقص االردن؛ اذ يعاين يف  توفراملغري ، وهو االمر هاملياه  لتشغيل كبرية من  كمياتاىل  احتياج املفاعل 
للتعامل مع املخاطر وحاالت  يةتحتال بنيةال كما ال تتوفر،  م1111عام  7مليون م 711صل إىل يمتوقع الشرب وبعجز 

عالية، ناهيك عن عدم قيام احلكومة بتوفري اجراءات الشفافية يف بتجمعات سكانية ذات كثافة  ةحماطكوهنا ء  الطوارى
ويدعو املركز اىل ، دراسات عميقة وشاملة ودقيقة ومقارنة البدائل املتوفرة األخرى والتوجه إليهاتنفيذ هذا املشروع وفق 

  للمشروع والتفكري مبشاريع الطاقة البديلة االقل كلفة واالكثر امنا  لدراسات تقيِّم األثر البيئيا املشروع هذاخضاع 
 ييت.وطاقة الرياح والصخر الز  كاستغالل الطاقة الشمسية

من هيئة الطاقة الذرية االردنية احلكومة و من قبل 1111عام  املوقعة  اتفاقية تعدين اليورانيومعلى املركز سجل كما    .145
احلقوق اليت كفلتها تضمنها مواد تنتهك ، 145من جهة اخرىشركة اريفا الفرنسية اململوكة من قبل احلكومة الفرنسية جهة و 

 رقم البيئة محاية قانونمن  17املادة وامهها لتشريعات الوطنية وخمالفتها لق االنسان يف بيئة سليمة حلماية حاملواثيق الدولية 
 باعداد البيئة على سلبا يؤثر نشاطا متار  جهة اي او منشأة او شركة او مؤسسة ألزمت كل واليت 1113 لسنة 81

وزارة البيئة اجراء حيث مل تطلب ، بشأهنا املناسب القرار الختاذ وزارة البيئة  اىل ورفعها ملشاريعها البيئي االثر تقييم دراسة

                                                 
144

حيث نصت على: ))على الرغم مما ورد يف أي تشريع آخر : أ. ال جيوز تفويض األراضي احلرجية اىل أي شخص او ( من قانون الزراعة محاية الثروة احلرجية 68كفلت املادة )   
رجية ر ، كما ال جيوز تقسيم األراضي احلجهة او ختصيصها او بيعها او مبادلتها مهما كانت األسباب .ب. ال جيوز إدخال األراضي احلرجية يف حدود البلديات إال مبوافقة من الوزي

فقرة ب،ج( على ما يلي :  )) ب. حيظر قطع أي من األشجار احلرجية املعمرة او النادرة والنباتات الربية  95داخل حدود التنظيم او تغيري صفة استعماهلا((،  كما نصت ملادة )
 ثمرة النادرة واملهددة باالنقراض او إتالفها إال مبوافقة من الوزير((املهددة باالنقراض او اتالفها او االعتداء عليها باي شكل من األشكال . ج. حيظر قطع األشجار امل

 كم جنوب عمان(  52هدفت االتفاقية اىل تعدين اليورانيوم يف منطقة سواقة والعطارات وخان الزبيب واليت تبعد  )  145
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كما اهنا مل تلتزم الناجتة عنه،  ووصف ومراجعة القضايا البيئية واالجتماعية والصحية دراسة تقييم االثر البيئي هلذا املشروع  
 الطبيعية املصادر شؤون تنظيم قانونمن  74 املادةيف املعادن املنصوص عليها  واستغالل باكتشاف املتعلقة األعمال مبراحل

االكتشاف، والتعدين( وكل مرحلة  اربع مراحل هي ) التحري،التنقيب، اليت قسمتها اىل 1531 لسنة 11 رقم وتعديالته
فقة جملس الوزراء وسندا امن هذه املراحل تتطلب دراسة تقييم اثر بيئي مستقلة، كما ان سلطة املصادر الطبيعية متنح مبو 

 وفقا اكتشاف شهادة على حصل شخص الي التعدين الطبيعية حق املصادر شؤون تنظيم من قانون 41 لنص املادة
  146احملددة. للشروط

( ترخيصاً باملقارنة  115 قيام جلنة الرتاخيص املركزية مبنح ) 1111شهد عام فقد  تعزيز الرقابة والتفتيشوفيما يتعلق ب .181
( طلباً لرتخيص مشاريع صناعية وزراعية وحرفية  131، ويف املقابل رفضت اللجنة )1111( ترخيصاً يف عام 331مع  )

( 588( طلبًا لرتخيص مشاريع صناعية وزراعية وحرفية من أصل )134( طلبا، وذلك باملقارنة مع )1151من أصل )
( منشأة 18؛ ملخالفتها الشروط البيئية لرتخيص املشاريع االستثمارية. كما قامت وزارة البيئة بإغالق )1111طلباً يف عام 
بني يف اجلدول رقم موزعة على النحو امل  1111خالل عام مت  اغالقها  آت( منش11) باملقارنة  بـ ، 1111خالل عام 

 1111. وكذلك استقبلت اإلدارة امللكية خالل عام  (18)
 شكوى خالل عام (714) باملقارنة بـ( شكوى، 1481)

)  1111خالل عام خالفت وزارة البيئة كما . 1111
  منشأة  خمالفة للقانون يف خمتلف أحناء اململكة( 13141

خالفات البيئية ارتفاعا ملحوظًا يف عدد امل املركز الحظحيث 
املتعلقة بانبعاث الدخان من عوادم املركبات، وذلك مع تسجيل 

باالضافة اىل ان بعض  (1111)عام خالل  ( خمالفة3181)
املصانع والورش الصناعية واحملالت التجارية ما تزال تعمل على 

(  1181حنو ) 1111تلويث اهلواء، حيث سجل عام 
 .ت من مصانع وورش صناعية وحمالت جتاريةخمالفة القاء نفايات او حرق اطارا
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بعا وان تكون هذه املنطقة قطعة واحدة قائمة الزوايا واالجتاهات. ب. ان ال تزيد مدة حق )أ . ال تزيد مساحة املنطقة املنوي اجراء التعدين فيها عن اربعة وعشرين كيلومرتا مر   
تبني  5222/ 4خارطة طوبوغرافية قيا   التعدين على ثالثني سنة ويعطى صاحب هذا احلق االفضلية يف جتديده بالشروط اليت تراها السلطة مناسبة مبوافقة جملس الوزراء. ج. تقدمي

للمنطقة ذاهتا. هـ. بيان تقدير دقيق لكميات االحتياطي من اخلام الثابت وجوده  5222/ 4اد احلصول على حق التعدين فيها. د. تقدمي خارطة جيولوجية تفصيلية قيا  املنطقة املر 
املقدرة الفنية واملالية لدى الطالب. وقد خالفت االتفاقية هذه  يف املنطقة بواسطة التنقيب التفصيلي. و. تقدمي تقرير يبني اجلدوى االقتصادية للمعدن املراد استغالله. ز. اثبات

 الشروط . (

 ( يبين عدد االغالقات حسب نوع المنشأة22)جدول رقم 

 1111لعام   1111 نوع املنشاة

 18 3 حرفية

 7 1 زراعية

 3 7 صناعية

 1 1 خدمية
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( دراسة لتقييم األثر البيئي لعدة مشاريع منها دراسات ملصانع، 71اما يف جمال تقييم االثر البيئي فقد مت مراجعة ) .181
  دراسة حملطة توليد الطاقة وغريهاو دراسة ملشروع حماصيل علفية، و دراسة حملطات تنقية، و دراسات لتعدين موارد طبيعية، و 

اجناز ما  من دراسات تقييم األثر البيئي، حيث مت
( معاملة تراخيص موزعة على 1090جمموعه )

(، حيث 13هره اجلدول رقم )ظالذي يالنحو 
وضعت الشروط الالزمة على املشاريع اليت متت 
املوافقة عليها وطلب دراسات تقييم األثر البيئي 
لبعض املشاريع وحسب نظام تقييم األثر البيئي 
وتفاوتت أسباب رفض بقية املشاريع لقرهبا من 
التجمعات السكانية وحدود التنظيم وملخالفتها 

شاريع االستثمارية لتعليمات وزارة البيئة اخلاصة بامل
 ونظام استعماالت األراضي الصادر عن وزارة الشؤون البلدية ولقرهبا من مصادر املياه املختلفة. 

يف جمال ادارة النفايات فقد جرى تصنيع مصائد غذائية للذباب وتوزيعها على كافة مناطق االغوار، وتفعيل دور االدارة  .181
 د غري املعاجل اىل االغوار وتنفيذ وزارة الزراعة العديد من محالت الرش واستقبالامللكية حلماية البيئة يف منع دخول السما

 مع والتعامل سواقة يف اخلطرة النفايات معاجلة مركز يف الراغبة احمللية والشركات للمؤسسات اخلطرة النفايات وطمر وختزين
. عالوة على البدء 1111لنفايات لعام ( طن من ا8111الطوارئ حيث مت استقبال ) حاالت عن تنجم اليت النفايات

( ضمن اطار تنفيذ PCBsبتنفيذ املرحلة االوىل من مشروع النظام املتكامل الدارة مركبات ثنائية الفينيل عديدة الكلور )
 اتفاقية ستوكهومل اخلاصة بامللوثات العضوية  الثابتة.

وحممية قطر حمميات طبيعية من قبل جملس الوزراء وإعالن وع احليوي جرى إعالن حممية فيفا ويف محاية الطبيعة والتن .187
من قبل اليونسكو  اً حيوي اً حممية رم حممية تراث عاملي من قبل اليونسكو وإعالن حممية املوجب حممية إنسان وحميط

االنتهاء من دوالر من مرفق البيئة العاملي و  144,111واحلصول على منحة لتنفيذ اإلطار الوطين للسالمة األحيائية بقمة 
 تنفيذ مشروع بناء القدرات املؤسسية إلعادة تأهيل سيل الزرقاء وتنفيذ بعض املشاريع الريادية. 

مياه و املياه السطحية، و املياه اجلوفية،  :مراقبة نوعية املياه يف ستة قطاعات هيمحاية موارد املياه فقد جرى جمال اما يف  .184
نظام مراقبة نوعية املياه عن بعد حيث اخلارجة من حمطات الصرف الصحي. ووضع  املياهو مياه السدود، و السيول واألودية، 

حمطة مراقبة ميدانية موزعة على أهم املصادر املائية السطحية يف اململكة واليت تشمل هنر األردن  17يتكون هذا النظام من 
. وإنشاء قاعدة معلومات خاصة بربامج مراقبة لوهنر الريموك وهنر الزرقاء باإلضافة إىل قناة امللك عبداهلل وسد امللك طال

 نوعية املياه.

 ( يبين عدد معامالت الترخيص25)جدول رقم 

 اجملموع سياحي مستودعات حريف زراعي صناعي النتيجة

 115 1 58 114 113 417 موافقة

عدم 
 131 1 11 33 31 111 موافقة

 1151 1 113 111 135 814 اجملموع
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،  الكلية امللكية العسكرية يف منطقة برقشوعلى صعيد اخر تابع املركز باهتمام بالغ اجلدل الدائر حاليًا حول مشروع  .188
نصا  ت على ضرورة االلتزاماليت أكد ةره البيئياشروع نظرا ألثهذا املعارضت إقامة كما تابع سلسلة الفعاليات الشعبية اليت 

وروحا باالتفاقيات واألعراف الدولية والتشريعات الوطنية اليت ال جتيز تفويض األراضي احلرجية إىل اي شخص او جهة او 
ختصيصها او بيعها او مبادلتها مهما كانت األسباب. وال جتيز تقسيم األراضي احلرجية داخل حدود التنظيم او تغيري صفة 

والنباتات الربية املهددة باالنقراض، أو إتالفها أو ، وحتظر قطع أي من األشجار احلرجية املعمرة أو النادرة  استعماهلا.
جزءا رئيسيا من  بوصفها، ثروة وطنية و حمميةيؤكد املركز على ان غابة برقش و  .االعتداء عليها بأي شكل من األشكال

مشروع الكلية امللكية العسكرية يف منطقة برقش يتعارض نصا و روحا مع قانون ويرى بأن إقامة ، الغطاء احلرجي للمملكة
))على الرغم مما ورد يف أي تشريع  ( منه على ما يلي :11 )املادة  نصخمالفة لألسباب التالية : )أ(  1111الزراعة لعام 

عها او مبادلتها مهما كانت احلرجية اىل أي شخص او جهة او ختصيصها او بي األراضيأ. ال جيوز تفويض  : آخر
كما ال جيوز تقسيم االراضي ،  االراضي احلرجية يف حدود البلديات اال مبوافقة من الوزير إدخالاالسباب .ب. ال جيوز 

احلرجية داخل حدود التنظيم او تغيري صفة استعماهلا .((، و عليه فإن إنشاء الكلية مبوجب تفويض من جملس الوزراء 
)ب(   .لقوات املسلحة بصفتها املالك للكلية ال يستويف الشروط القانونية لتعارضها الصريح مع نص القانونللقيادة العامة ل

 711األولية للمشروع أو  اإلعالناتشجرة حسب  1111أن النية املزمعة يف تقطيع األشجار احلرجية سواء كانت 
،ج( منه واليت تنص ب فقرة 78) ع نص املادةشجرة حسب اإلعالن املعدل و املخططات احملدثة للمشروع تتعارض م

احلرجية املعمرة او النادرة والنباتات الربية املهددة باالنقراض او اتالفها او  األشجار)) ب. حيظر قطع أي من على ما يلي :
ها اال مبوافقة حيظر قطع االشجار املثمرة النادرة واملهددة باالنقراض او اتالف)ج( . األشكالاالعتداء عليها باي شكل من 

و مل تشرتط موافقة الوزير على القطع كما  اإلطالقمن الوزير(( واليت حظرت االعتداء على األشجار احلرجية املعمرة على 
التجاوب مع مطالب ج سالفة الذكر. وجيد املركز الوطين ان يف الفقرة املنصوص عليها  النادرةيف حال األشجار املثمرة 

ال يفي شجرة  711 إىلشجرة  1111نة الزراعة النيابية يف تغيري خمططات املشروع من قطع اجلمعيات البيئية و جل
ويدعو املركز الوطين وزارة البيئة ، االبتعاد هنائيا عن قطع األشجار احلرجيةباملطلوب بل يؤكد مطالب اجلمعيات البيئية ب

واليت تنص  1113لسنة  81قانون محاية البيئة رقم من  7ة للقيام بدورها القانوين حبماية البيئة املنصوص عليه مبوجب املاد
تنفيذ  واألهليةأ. تعترب الوزارة اجلهة املختصة حبماية البيئة يف اململكة ويرتتب على اجلهات الرمسية على ما يلي : " 

حتت طائلة املسؤولية القانونية  كالصادرة مبقتضاه وذل واألنظمةهذا القانون  أحكامالتعليمات والقرارات اليت تصدر مبوجب 
والدويل فيما  واإلقليميب. تعترب الوزارة املرجع املختص على املستوى الوطين  . املنصوص عليها فيه ويف اي تشريع آخر

" ويدعو يتعلق جبميع القضايا والشؤون البيئية وباجلهات املاحنة وذلك بالتعاون والتنسيق مع اجلهات ذات االختصاص 
البيئيني ليتسىن للخرباء و نشر نتائج دراسة تقييم األثر البيئي هلذا املشروع ، اىل توخي الشفافية يف متابعة هذه القضيةالوزارة 

 مؤكداً موقفه الداعم حلق اإلنسان يف بيئة سليمة ومحايًة لغابات برقش . إبداء الرأي حوهلا



 

108 

 

 
 الوطني لحقوق اإلنسان المركز

اليت توفر محاية احلق يف بيئة سليمة، ومن أبرزها ما  ويف ضوء كل ذلك، فإن املركز يوصي باختاذ مجلة من اإلجراءات .183
 يلي:
  االعتبار التوصيات اليت مت تبنيها بالتقرير الصادر عن هيئة تنسيق العمل البيئي املتضمن بوزارة البيئة ان تأخذ

ب من املالحظات والتحفظات على تبعات اتفاقية تعدين اليورانيوم ألهنا صادرة عن أصحاب خربة واختصاص والطل
  . الشركة التقدم بدراسة تقييم اثر بيئي كون الوزارة صاحبة الوالية القانونية يف ذلك

 على سلطة املصادر الطبيعية الطلب من الشركة التقدم بدراسة جدوى اقتصادية للمشروع .  
  االتفاقية إىل احلكومة واملطالبة برد و  تفاقية تعدين اليورانيوم مع )اريفا( الفرنسيةاعلى جملس األمة صادقة املعدم 

وكوهنا تتعدى على حق اإلنسان يف بيئة سليمة ، االتفاقية العديد من التشريعات الوطنيةبإلغائها خلرق  يبالتنس
 وتنتهك العديد من احلقوق األخرى و تتعدى على سيادة الدولة.

  مراعاهتا للتشريعات الوطنية ومدى ابتعادها هيئة مكافحة الفساد على بنود االتفاقية والتحقق من مدى ضرورة اطالع
 عن شبهات الفساد.

  وتشكيل جلنة وطنية تضم كافة اجلهات املعنية واجلمعيات البيئية  شروع احملطة النوويةملرئاسة الوزراء تأجيل  ضرورة
يف  األردن أولوياتترتيب و  للمشروعواالقتصادية توضيح اجلوانب الصحية والبيئية وأصحاب اخلربة واالختصاص ل

 . البحث عن مصادر جديدة وبديلة ومستدامة للطاقة
  حول مبدأ املسؤولية املشرتكة  1553وبرتوكول كيوتو لعام  1551تفعيل النصوص الواردة يف اتفاقية تغيري املناخ لعام

 والتعاونية الذي يقضي من الدول املتقدمة مساعدة األردن يف قضايا البيئة. 

 بيئة  مبا جيرم انبعاث الروائح الكريهة ويعاقب أرباب مصادر االنبعاث بعقوبات رادعة من ناحية، تعديل قانون محاية ال
  ومبا جيرم احلرق العشوائي مبختلف أنواعه وتقرير عقوبات رادعة  لتلك املخالفات من ناحية أخرى.

 املتقدمة واملسببة لظاهرة االحتبا   تعزيز دور العامل البيئي يف بناء عالقات األردن الدولية مبا يؤدي اىل حث الدول
من أجل زيادة قدرته على  -وخصوصا صندوق التكيف الدويل  -احلراري على تقدمي املساعدة املالية والتقنية لالردن

 التكيف مع ظاهرة  تغرّي املناخ ونواجتها. 

  الزراعة، واملؤسسة العامة للغذاء تـفـويض بعض صالحيات  اجلهات املعنية حبماية البيئة )مثل: وزارة الصحة، ووزارة
والدواء، ووزاره البلديات، وأمانه عمان الكربى، وسلطه إقليم العقبة اخلاصة، وسلطه املصادر الطبيعية، وسلطه املياه( 
لالدارة امللكية حلماية البيئة كون املخالفات اليت تقع يفرتض ان تكون ضمن صالحياهتا، ومبا يؤدي اىل اجياد مظلة 

 حلماية البيئة.  موحدة 
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 .اشراك االدارة امللكية حلماية البيئة يف جلان الرتاخيص املركزية وتقييم االثر البيئي 

 ( لسنة 38تعديل نظام الرقابة والتفتيش البيئي رقم )حبيث تناط مهمة التفتيش كذلك مبفتشي االدارة 1115 ،
 امللكية حلماية البيئة.

 شكل يستجيب مع الزيادة السكانية يف املدن والقرى، وخاصة تلك اليت تصب تطوير وحتديث حمطات املياه العادمة ب
 يف سيل الزرقاء والذي اصبح  يغذي سد امللك طالل باملياه امللوثة.

 توسيع احواض التجفيف داخل حمطة زي، واجياد الية مشرتكة للتخلص التأكيد على توصية املركز السابقة واملتعلقة ب
كم على اطراف الوادي الذي تصب به مياه احواض التجفيف بالتعاون بني بلديات تلك من مواد الكربون املرتا 

 . املناطق ووزارة االشغال العامة و وزارة البيئة ووزارة املياه والري  ومالكي االراضي املتضررة
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 الحقوق الثقافية

 

عام  أدخلتلكن التعديالت الدستورية اليت  .الثقافيةمن نص صريح يتعلق باحلقوق  1581خال الدستور األردين لعام  .183
بالقول والكتابة  الرأي حرية اليت كفلت   18 من خالل االضافة اجلديدة اىل املادةحرية التعبري الثقايف  إىل أشارت 1111

ضي مبا ال خيالف والفين والثقايف والريا األديب واإلبداعحرية البحث العلمي  كما كفلت  والتصوير وسائر وسائل التعبري
تؤثر  أن" ال جيوز من الدستور نصت على انه  1/  111باإلضافة إىل أن املادة . 147واآلداب العامة القانون إحكام

ومن ناحية . "أساسياهتامتس  أوالقوانني اليت تصدر مبوجب هذا الدستور لتنظيم احلقوق واحلريات على جوهر هذه احلقوق 
وال تزال وزارة الثقافة ، 1111148التشريعات األخرى الناظمة للحقوق الثقافية خالل عام مل يطرأ أي تغيري على أخرى 

تتوىل مسؤولية رسم السياسات العامة للعمل الثقايف وتوجيه مساراته يف خمتلف القطاعات ودعم اهليئات الثقافية وتوفري 
( مشروعا وبرناجما 71توىل الوزارة مسؤولية إدارة )ويف هذا السياق ت. الظروف املناسبة إلطالق الطاقات اإلبداعية والفنية

هتدف إىل نشر اإلبداع الثقايف والفين يف جماالت خمتلفة وأمهها : مكتبة األسرة األردنية ومشروع الذخرية العربية لتوثيق 
مج جوائز الدولة التقديرية الرتاث الثقايف و مكتبة الطفل املتنقلة ومسابقة اإلبداع الشبايب ومشروع مكتبة الرتاث العريب وبرنا

( هيئة 115كما أن الوزارة تشرف على حنو)  149والتشجيعية وبرنامج التفرغ اإلبداعي والربنامج الوطين لتنمية ثقافة احلوار
 ثقافية وفنية وعلمية وطنية.

-1113باملقابل الحظ املركز انه على الرغم من انتهاء الفرتة الزمنية خلطة التنمية الثقافية اليت وضعتها الوزارة لألعوام ) .181
كما أن التحديات اليت ،  ( ،إال انه مل تقدم خطة جديدة يف هذا اجملال1111

طن أوردهتا هذه اخلطة ال تزال مستمرة خاصة ما يؤثر منها سلبا على  متتع املوا
ويايت يف مقدمة هذه التحديات ضعف البنية التحتية لقطاع الثقافة  . هبذه احلقوق

يف معظم حمافظات اململكة ،وتركيز الفعل الثقايف يف العاصمة ،باإلضافة إىل 
حمدودية الدعم املقدم للهيئات الثقافية وللمبدعني واملثقفني يف ضوء املوازنة 

كما   1111دينار ( عن عام  4117511رفع موازنة وزارة الثقافة مبقدار ) 1111وقد شهد عام . 150احملدودة للوزارة
 . (13اجلدول رقم ) يظهر

                                                 
مفهوم نسيّب ومتغريِّ ؛ ما يعين أنن كلن عمل  إبداعّي ميكن أْن يكون، يف ظّل هذا « النظام واآلداب العامنة»فهوم الن م مع مفهوم اإلبداع اً متناقضو   اّ تعميمي يعترب هذا النص  147

 الشرط، عرضًة للمساءلة القانونينة، وأنن حكم القانون عليه سيعتمد على نوعينة ثقافة القاضي وقيمه االجتماعينة ومعتقداته. 
الثقافية باإلضافة إىل قانون رعاية الثقافة  بالتعددية تعرتف ( اليت3الثقافية، والفقرة ) للحقوق واضحة حمددات األردين الوطين امليثاق من 3 الفصل ( من4الفقرة ) يف ورد   148

 /http://www.culture.gov.jo. كما حيكم العمل الثقايف ثالثة أنظمة ومثانية تعليمات ، انظر موقع الوزارة على الرابط  1111لعام  18وتعديالته رقم 
 /http://www.culture.gov.joملزيد من املعلومات حول هذه الربامج ، انظر موقع الوزارة على الرابط  149
 انظر موقع الوزارة على الرابط  150

http://www.culture.gov.jo/index.php?option=com_content&view=article&id=43&Itemid=86&lang=ar 

( يبين ميزانية وزارة 27)  رقم جدول
 الثقافة

 املوازنة السنة
1111 3111111 
1111 11114111 
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( كتابا ضمن سالسل كتاب الشهر، وكتاب الطفل وإبداعات الكتاب األول، 18)وقد قامت الوزارة الثقافة بإصدار  

و ومشروع التفرغ اإلبداعي، اما فيما يتعلق باإلصدارات املدعومة دعما كليا ا
كما   1111عدد اإلصدارات باملقارنة مع عام  جزئيا  فقد الحظ املركز ارتفاع

ارتفعت كمية  1111عام  ومن اجلدير بالذكر انه يف، (11يربزه اجلدول رقم)
( االف نسخة 3111( االف نسخة اىل )8111كتب األطفال من )

( نسخة وذلك ضمن 3111باإلضافة اىل طباعة جملة لألطفال بواقع )
 .151اصدارات مكتبة األسرة األردنية 

 
مبسوغ التوفري على املوازنة العامة على الرغم من انه املصدر  152ويشار إىل أن احلكومة قررت إلغاء صندوق دعم الثقافة .185

الوحيد الذي كان من املفرتض أن يؤمن دخال ماليا ولو حمدودا للعمل الثقايف وتطوير مشاريع تتعلق باملسرح واملوسيقى 
املعلنني خالل الفرتة  إعفاء الصحف من دفع األموال اليت قامت جببايتها منوالدراما، باالضافة اىل ان احلكومة قامت ب

. وقد واجه هذا االلغاء انتقادات كثرية من خمتلف اهليئات الثقافية ملا له من اثار متس العمل املاضية باسم صندوق الثقافة
 الثقايف والنهوض به.

 153دنيةمطالب وجهها املثقفون إىل وزارة الثقافة حول مراجعة وتقييم جتربة املدن الثقافية األر  1111كما شهد عام  .131

وخصوصا فيما يتعلق باحلضور الطاغي للفعاليات الكرنفالية يف هذه املدن وعدم اجناز املشاريع اليت تتعلق بتوثيق احلياة 
كما مت . الثقافية فيها أو اليت تتناول الواقع االجتماعي و كذلك يف غياب اجلمهور بشكل واضح عن اغلب الفعاليات

الثقافة والفنون يف  ىألديب إىل مؤسسات القطاع اخلاص اخذا عليها اهنا ال تؤمن جبدو توجيه انتقادات من اجلسم الثقايف ا
 تنمية الذائقة اجلمالية واالرتقاء بالوعي االجتماعي .

                                                 
 ( اجلميع يف متناول وبسعر الفنية املواصفات بأعلى الكتاب توفري على الوزارة عملت حيث ؛”أردين بيت كل يف مكتبة“ تأسيس إىل األردنية األسرة مكتبة مشروع يهدف 151

 املواطنني، جلميع املعرفة من مزيد توفري يف يسهم ما وهو .)األخرى للكتب قرشاً  35 و األطفال، لكتب قرشاً  25

ناخ مناسب لإلبداع دعم احلركة الثقافية والفنية لدى األوساط الفنية أمال بإعادة االعتبار للثقافة واملثقفني وإجياد تنمية ثقافة وطنية شاملة وتوفري مانشيء هذا الصندوق هبدف  152
واجه هذا الصندوق صعوبات  1111ويف عام املالية اليت تصب وتدعم هذا الصندوق  القانون عدداً من الروافدقد أوجد يف اجملاالت الثقافية والفنية، وتنشيط اهليئات واملؤسسات ، و 

 .له أساسيا رافدا تعد كانت اليت اإلعالم وسائل إعالنات على إلغاء الضريبة بسبب

 يف الثقايف والفين احلراك مركزية من والتخفيف ومدهنا اململكة أقاليم على الثقافية التنمية مكتسبات توزيع عدالة إىل 2007 عام يف األردنية الثقافة مدن مشروع يهدف 153
 )معان والكرك،الزرقاء، اربد، السلط،( احلايل والعام السابقة األعوام خالل مدن 8 يف تنفيذه ومت ومدهنا، اململكة حمافظات يف مستدامة ثقافية لتنمية والتأسيس عمان، العاصمة

 اإلصدارات عدد يبين (02رقم ) جدول

 الثقافة وزارة كليا وجزئيا من المدعومة
 عدد النسخ عدد العناوين السنة

1111 144 143 

1111 181 137 
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على املطبوعات اليت تقوم هبا مؤسسات حكومية حيث قامت 154كما رصد هذا اجلسم انتقادات إىل  الرقابة املسبقة  .131
ع أرقام إيداع لعدد من الكتب مبا ال يسمح هبا القانون مع أن التعليمات ال ختوهلا سوى احلق بالنظر دائرة املكتبة الوطنية مبن

 يف الكتب اليت تتناول العائلة املالكة فقط .

 مل يشهد أي حاالت حتفظ على دخول أي كتب إىل اململكة باإلضافة إىل انه مل يتم 1111على الرغم من أن عام   .131

ال  والنشر املطبوعات دائرة إال أن  قانون، 155اململكة يف احمللية املطابع عن الصادرة املؤلفات احملاكم حبق أمام دعوى أية رفع
 إىل كتب دخول حظر يف حقها إىل احمللية باإلضافة النشر ودور الكتاب حبق القضاء دعاوى أمام برفع يزال يعطيها احلق

ويعود املركز مرة أخرى للتأكيد على أن أمر الرقابة على . 156والدين واملبادئ والقيم محاية األخالق إىل استنادا اململكة
الكتب جيب أن يرتك للقراء أنفسهم وال جيوز تضييق هامش احلرية والتحكم باخليارات بل أن يرتك هلم حتديد ما يناسب 

 آراءهم وأذواقهم.

 اعتداء ( قضية 783إحالة) مت وقد اجملال، يف هذا الناظمة التشريعات على جديد يطرأ مل الفكرية امللكية محاية جمال ويف .137

عام  يف اعتداء ( قضية811مقابل) 1111 عام يف املؤلف حق محاية مكتب قبل من القضاء إىل الفكرية امللكية حقوق على
 بينما، 1111 (  مصنفا عام4131بلغت) حيث الوطنية املكتبة لدى اإليداع حاالت عدد زيادة املركز والحظ. 1111

157 ( مطبوعة.7834) 1111عام  بلغت
 

وقد الحظ املركز أن الفنانني العرب سواء اكانو يف زيارة عمل او زيارة خاصة إىل اململكة فإهنم  ال يستطيعون مغادرة  .134
 من وزير الثقافة عن طريق نقابة الفنانني يف حماوله منها الستيفاءاال  وقع املاحلدود دون احلصول على تصريح مغادرة 

يعيق حق اإلنسان يف حرية التنقل كما انه يعيق اإلنتاج العريب يف اململكة ويؤدي إىل  االجراءويرى املركز أن هذا ، الرسوم
 .158وخصوصا ان تلك الدول تستويف الرسوم دون تصاريح سفر ومغادرة ، انتقال اإلنتاج الفين إىل دول أخرى

قد فيما يتعلق بالتعليم العايل والبحث العلمي والتدريب, ر ة الذي صدتقرير التنافسية العامليكما ان املركز الحظ ان  .138
, مؤكدا تراجعه حبوايل مخس 1111-1111بلدا يف العامل للفرتة  175من بني  83على انه حيتل املرتبة  األردنصنف 

خالله يف املرتبة الثانية  األردين, الذي كان التصنيف 1115-1111دة عن التقرير السابق للعام عشرة نقطة مرة واح
يثري التساؤل ويتطلب  االمر الذي ، ملحوظاالعلمية شهدت تراجعا  األحباثبني نفس الدول, مما يعين ان  واألربعني

عزوف الباحثني عن التقدم بطلبات لدعم حبوثهم إىل صندوق البحث  1111ا. وقد الحظ املركز خالل عام تفسري 

                                                 
نظر الرابط .Lمن الكتاب الذين رووا تفاصيل معاناهتم مع "رقابة" املكتبة الوطنية, خالفًا ملا نص عليه قانون املطبوعات عدد  مع   مقابلة اجرهتا جريدة العرب اليوم 154

http://www.alarabalyawm.net/pages.php?news_id=285517 

 11/11/1111بتاريخ  اإلنسان حلقوق الوطين للمركز املوجه لكتاهبا وفقا والنشر املطبوعات لدائرة رمسية إحصائية األرقام هذه متثل 155

  من قانون املطبوعات والنشر. 43و  11انظر املادة 156

 رمسية إحصائية األرقام هذه ومتثل 1111 عام ( 7171( مقابل)1331)  1111لعام   ISBN  الدويل املعياري الرقم على اليت حصلت الكتب عدد أن باإلشارة حري 157

 13/11/1111 بتاريخ اإلنسان حلقوق الوطين للمركز املوجه لكتاهبا وفقا والنشر املطبوعات لدائرة
 http://ftp.alarabalyawm.net/pages.php?articles_id=15500 انظر الرابط 158
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الكثري من أعضاء هيئة التدريس بتقدمي إضافات جديدة علمية يف املساقات اليت يدرسوهنا مما يعين عدم اهتمام  159العلمي
الصادرة عن صندوق  ، اذ تبني اإلحصائيات160األردنيةالكفاءات العلمية من اجلامعات  باإلضافة إىل استمرار هجرة

خالل ستة  إليه احبثا مقدم 1113من بني  أحباث 114مل يتم متويل سوى  انه, اآلنالبحث العلمي منذ تأسيسه حىت 
 خالل ملحوظ حنو على ارتفع العلمي والتطوير البحث على اإلنفاق أن من الرغم % على11اي بنسبة ال تزيد على ، أعوام

ومن اجلدير بالذكر انه وعلى الرغم من أن الصندوق قام ، اإلمجايل احمللي الناتج %من1.8اىل ليصل األخريين، العامني
ختصيص حصة )كوتا( هلن يف البحث رفضن باحثات إال أن عددا من ال، 161بتخصيص حصة ) كوتا( للباحثات اإلناث 

باحثني بني ال اً واضح اً متييز  ويعد  يتناىف مع مبدأ الفريق العلمي القائم على التشارك يف العمل" ذلك  أنالعلمي معتربات 
. 162"يفرق بني ذكر وأنثى، بل مها متساويان يف احلقوق والقدرات البحثية واجلدية بالعملال والباحثات فالبحث العلمي 

شهادة مزورة لطلبة غري  14وقد الحظ املركز انتشار ظاهرة الشهادات املزورة يف األخبار اإلعالمية حيث رصد ضبط 
. كما الحظ املركز ازدياد احلديث عن ظاهرة بيع 163دنية ما زالوا على مقاعد الدراسةأردنيني وألردنيني ايضا يف اجلامعة األر 

 .164البحوث العلمية ليس فقط لطالب اجلامعات بل تعداها ألساتذهتا أيضا

نصوصا ميكن اعتبارها تقييدا حلق  1117لسنة  1ومن ناحية أخرى فقد تضمن قانون اإلحصاءات العامة املؤقت رقم  .133
، واليت ال جتيز ألي مؤسسة عامة أو خاصة 165( منه 4،1) العلمي وخصوصا ما تضمنته املادتانالبحث املواطنني يف 

إجراء إي دراسة ميدانية إال مبوافقة دائرة اإلحصاءات العامة، وعليه  فقد قامت رئاسة الوزراء بإصدار تعميم لتنفيذ هذه 
14/1/1111املواد بتاريخ 

 ءمةيف إطار سعيه ملوا 71/3/1111الوزراء بتاريخ . وقد قام املركز مبخاطبة رئيس 166
التشريعات الوطنية مع االلتزامات الدولية مبوجب املعاهدات املصادق عليها من قبل اململكة، حيث بني أن قانون 

ن اململكة  اإلحصاءات العامة والتعميم املشار إليهما تضمنا قيودا على احلقوق املكفولة يف املواثيق الدولية املصادق عليها م

                                                 
  ,.الستقبال الطلبات  أخرىمتديد الفرتة جمددا وفتح باب الرتشيح مرة  إىلحبث مهما كان نوعه, مما اضطره  أي صندوق البحث العلمي  دون تسلم األوىلانتهت املهلة  159
مث ارتفع  1111يف العام  أخرىعمل  بأماكناجلامعات الرمسية تركوا اجلامعات والتحقوا  أساتذةمن  % 13للبحث العلمي عن ان  األردنيةاجلمعية كشفت دراسة أعدهتا  160

 . http://alarabalyawm.net/pages.php?news_id=320505نظر الرابط / ا باملائة 11 إىل 1115الرقم يف العام 
للكوتا النسائية حبده   حتديد سقف البحث الواحد"  ومت "الربامج اخلاصة بتطوير القدرات البحثية والتدريسية مت ختصيص أربع منح لتشجيع املرأة األردنية الباحثة حتت مسمى   161
 "عشرة االف دينار فقط األعلى
 http://www.alghad.com/index.php/article/465393.htm لرابط  انظر 162
 http://www.sarayanews.com/object-article/view/id/77701 لرابط  انظر163
164 http://alghad.com/index.php/article/512695.html 
املخولة جبمع املعلومات والبيانات اإلحصائية من املبحوثني وتتوىل هلذه الغاية املهام والصالحيات  على ان "ترتبط الدائرة بالوزير وتعترب اجلهة احلكومية الوحيدة 4تنص املادة  165
 .....( :التالية

ساب جهة مجع معلومات إحصائية حل  جيوز ألي جهة غري رمسية -جيوز ألي جهة غري رمسية إجراء مسح إحصائي يتعلق بتسويق منتجاهتا أو خدماهتا. ب  -على " أ 1تنص املادة 
 أخرى ونشرها شريطة احلصول على إذن خطي مسبق من املدير العام

فيه العديد من الشروط الواجب مراعاهتا قبل الشروع يف إجراء أي دراسة ميدانية وضرورة   1/1111/ 14بتاريخ  71/11/7317اصدرت رئاسة الوزراء تعميما حيمل رقم 166
املنهجية وأسئلة االستمارة أو على شخوص الباحثني وعدم منح مراكز القطاع اخلاص تصرحيا من قبل وزارة الداخلية قبل التنسيق مع دائرة أخد املوافقة املسبقة من الدائرة على 

  اإلحصاءات العامة .
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وخباصة بعد إجراء التعديالت الدستورية  ، 167واملنشورة يف اجلريدة الرمسية واليت تعترب جزءا من املنظومة القانونية الوطنية
باإلضافة إىل خمالفتهما للتعليقات اليت كفلت حرية البحث العلمي واالبداعي والثقايف والرياضي  1111االخرية عام 

املعنية حبقوق اإلنسان واللجنة االقتصادية واالجتماعية والثقافية واليت تعد تفسريا لاللتزامات الواردة يف الصادرة عن اللجنة 
 من االلتزامات املفروضة اليت ال ميكن التحلل منها . اً وجزء 168املواثيق الدولية

  ويف هذا السياق يدعو املركز الوطين حلقوق اإلنسان إىل ما يلي : .133
 فالعالقة بني املؤسسة الرمسية والقطاع الثقايف هي عالقة تشاركية وزارة الثقافة ومؤسسات اجملتمع املدين. تعزيز التنسيق بني 

وذلك لألمهية اليت ينطوي عليها الفعل الثقايف يف والرتكيز على العمل اجلماعي وليس الفردي  لتنمية الثقافة والنهوض هبا 
 .صياغة اهلوية وتأكيد الصبغة الوطنية

 التعاون مع القطاع اخلاص من اجل حتسني وتطوير العمل االستثمار يف قطاع الثقافة من خالل مد جسور  تشجيع
 الثقايف ووضع الثقافة يف خدمة اجملتمع مما يسهم يف زيادة الوعي لدى املواطنني .

  .جتديد خطة التنمية الثقافية وبناء اسرتاتيجية وطنية ثقافية واضحة 

 ة لوزارة الثقافة حىت تتمكن من حتقيق أهدافها اليت نص عليها القانون ورعاية الثقافة وتستمر يف زيادة املخصصات املالي
دعم اهليئات الثقافية واملبدعني والفنانني ولدعم تأهيل البنية التحتية لقطاع الثقافة يف خمتلف حمافظات اململكة وارجاع 

 . صندوع دعم الثقافة

  مراجعة شاملة لالحوال االكادميية يف اجلامعات الرمسية واخلاصة من خالل العلمية  مراجعة دواعي العزوف عن االحباث
 .واسباب استنكاف هيئاهتا التدريسية عن املشاركة بفعالية يف اضافة ما هو جديد على ختصصاهتا

  عام الثقافةانتهاء مشروع املدن الثقافية بعد اجياد سبيل الستدامة اثار. 

  

                                                 
واعتناق االراء والتعبري عنها ، خمتلف ضروب املعلومات  التما فرد حرية الراي والتعبري و لكل من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واليت تكفل  15انظر املادة  167
ونقل املعارف واالفكار عن  من  العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واليت اكدت  على حق االفراد سواء بشكل فردي او مجاعي على التعلم  17واملادة 

اليت اكدت على حق االفراد يف املشاركة يف احلياة الثقافية  18ناقشة او التوثيق او االنتاج او االبداع او الكتابة ، وكذلك ما تضمنته املادة طريق االحباث او التعليم او الدراسة او امل
 . والتمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته واالستفادة من النتائج املعنوية واملادية الناجتة عن أي اثر علمي او فين او اديب صنعه

من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  حيث يقع  18املفسر للمادة  13انظر التعليق العام للجنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية رقم  168
محاية املصاحل املعنوية املادية الي عمل علمي او فين او اديب ، التزام حرية البحث العلمي على الدولة مبوجبه ) املشاركة يف احلياة الثقافية ، التمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته ، 

 والنشاط االبداعي ، وصيانة العلم والثقافة واشاعتها (
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 حقوق المرأة

و يؤخذ على التعديل الدستوري عدم يف املادة السادسة منه بني االردنيني بشكل عام، املساواة مبدأ كفل الدستور  .131
ان االسرة  التأكيد على 1111كما تضمنت التعديالت الدستورية لعام على املساواة على اسا  اجلنس،  صراحة  النص

هي اسا  اجملتمع قوامها الدين واالخالق وحب الوطن، وان القانون حيفظ كياهنا الشرعي ويقوي اواصرها وقيمها. كما 
نصت التعديالت على ان القانون حيمي االمومة والطفولة والشيخوخة وبرعى النشء وذوي االعاقات وحيميهم من االساءة 

حلكومة بنشر اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة "سيداو" يف قامت اعلى صعيد اخر و  169واالستغالل.
وبذلك أصبحت جزءًا من منظومة التشريعات الوطنية، إال إن األردن استمر يف  1/1/1113،170اجلريدة الرمسية بتاريخ 
171/ج،د،ز( من االتفاقية.13، 5/1التحفظ على  املواد )

 

موافقة جملس  أ((ة على صعيد حقوق املرأة ودعم مشاركتها العامة، ومنها: عدة مستجدات إجيابي 1111شهد عام  .135
( من قانون الضمان االجتماعي رقم 7،47،45باالستناد ألحكام املواد ) 13/8/1111الوزراء يف قراره الصادر بتاريخ 

على مجيع  1/5/1111بدء بتطبيق تأمني االمومة وتأمني التعطل عن العمل أعتبارًا من العلى  1111( لسنة 3)
املنشآت املشمولة بإحكام القانون أعاله واعفاء هذه املنشآت من الفوائد والغرامات واملبالغ االضافية املرتتبة وفق احكام 
القانون خالل اول ستة اشهر من تاريخ بدء التطبيق، واستثناء موظفي الدوائر احلكومية واملؤسسات الرمسية العامة من 

يف اجلريدة الرمسية الذي رفع نسبة الكوتا  1111لسنة  17( نشر قانون البلديات رقم بمينني. )تطبيق هذين التأ
% من عدد 18/ب(:" خيصص للمرشحات لعضوية اجمللس نسبة ال تقل عن 5املخصصة للمرأة حيث جاء يف املادة )

ني ضمن دائرهتن االنتخابية ومل حيالفهن على االصوات بالنسبة لعدد املقرت اعضاء اجمللس إلشغاهلا من اللوايت حصلن على اع
احلظ بالتنافس املباشر، واذا مل يتقدم العدد املطلوب من املرشحات او مل يتوافر العدد الذي يساوي هذه النسبة من عدد 

النسبة من ضمن  هني بقرار من جملس الوزراء بناء على تنسيب الوزير يف حدود هذياعضاء اجمللس النشغاهلا فيتم التع
الناخبات املسجالت يف قوائم الناخبني يف منطقة البادية ويطبق هذا النص على امانة عمان الكربى فيما يتعلق باألعضاء 

واليت وفرت حيث جاء القانون بتعديل عدد من املواد  1111لسنة  1قانون العقوبات املعدل رقم  صدور( جاملنتخبني. )
( فاصبح يعاقب كل من الزاين والزانية برضامها باحلبس من سنة اىل ثالث 111احلماية للمرأة ومنها: تعديل نص املادة )

سنوات، وال تنقص العقوبة عن احلبس ملدة سنتني بالنسبة للزاين املتزوج او الزانية املتزوجة، وتكون عقوبة الزاين احلبس ملدة 
على جرمية االغتصاب حبيث يعاقب  ثالث سنوات اذا مت فعل الزنا يف بيت الزوجية الي منهما. كما شدد العقوبة

باالشغال الشاقة املؤقتة مدة ال تقل عن مخس عشرة سنة كل من واقع انثى ) غري زوجه ( بغري رضاها سواء باالكراه او 
                                                 

 . 5و 4من الدستور وحنديدا الفقرتني  2انظر نص املادة   169
 .4/1/4336وصادق عليها يف  9/46/4382املرأة ) سيداو ( يف وقع األردن على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد  170
 ( فتتعلق بالزواج والعالقات األسرية.42( املرأة حقاً متساوياً مع الرجل فيما يتعلق مبنحها اجلنسية ألطفاهلا،  أما الفقرات )ج،د،ز( من املادة )3/6متنح املادة )  171
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بالتهديد او باحليلة او باخلداع، وتكون العقوبة االشغال الشاقة عشرين سنة إذا كانت اجملين عليها قد أكملت اخلامسة 
. يف حني ابقى عقوبة االعدام لكل شخص اقدم على اغتصاب فتاة مل تتم اخلامسة عشرة من عمرها، عمرها عشرة من

كما شدد العقوبة على مواقعة انثى ) غري زوجه ( واليت ال تستطيع املقاومة بسبب ضعف او عجز جسدي او نفسي او 
ومن جهته شدد قانون العقوبات املعدل العقوبة على . عقلي واعتربه مرتكبًا جلرمية االغتصاب حتت التهديد او االكراه

مواقعة اصول الضحية هلا سواء كان شرعيًا او غري شرعي. او واقعها احد حمارمها او من كان موكاًل برتبيتها او رعايتها او  
شغال الشاقة، اذ يعاقب أي من هوالء باالشغال الشاقة عشرين سنة بداًل من اال، كان له سلطة شرعية او قانونية عليها

أو كان ، وتكون عقوبة االشغال الشاقة املؤبدة إذا أكملت اجملين عليها الثانية عشرة ومل تكمل اخلامسة عشرة من عمرها
الفاعل رجل دين او مدير مكتب استخدام او عاماًل فيه فأرتكب الفعل مسيئًا استعمال السلطة او التسهيالت اليت 

املشرع احلماية للمرأة من خالل تشديد العقوبات على عدد من اجلرائم منها هتك  كما وفر  .يستمدها من هذه السلطة
واملداعبة املنافية ، رةالعرض واالغواء والتهتك وخرق حرمة االماكن اخلاصة بالنساء والوعد بالزواج املقرتن بفض البكا

الذي خول املركز وظيفة توفري اخلدمات  1111( لسنة 4ـ( اصدار نظام املركز الوطين للعناية بصحة املرأة رقم )د)، للحياء
تنفيذ برامج تدريبية وتثقيفية املتخصصة يف خمتلف حمافظات اململكة للعناية بصحة املرأة وتطوير اسلوب حياهتا باالضافة اىل 

ء مراكز للعناية انشا، كما منح املركز حق ودورها يف بناء اجملتمع احملليتها حول صحة املرأة والتوعية بأمهية العناية بصح
إذ ارتفع عدد ، ( شهدت مشاركة املرأة يف سلك القضاء تطورًا ملحوظاً ه) .بصحة املرأة يف خمتلف حمافظات اململكة

( 31) 1111يف حني كان عدد القضاة من النساء يف عام   ات( قاضي113لتصل إىل ) 1111القضاة من النساء عام 
 .ترفيع اول امرأة اىل رتبة عميد يف جهاز االمن العام)و( . ( قاضية41) 1115قاضية ويف عام 

اليت تعيق متتع املرأة حبقوقها ومشاركتها العامة وامهها: )أ( استمرار  مجلة من املالحظاتاستمرار وباملقابل، يسجل املركز  .131
نسية ألطفاهلا، وذلك خالفاً ملا املتعلقة مبنح املرأة حقاً متساوياً مع الرجل فيما يتعلق مبنحها اجل (5/1التحفظ على املادة )

ورد يف الفقرة االوىل من املادة السادسة من الدستور اليت نصت على ان االردنيني امام القانون سواء ال متييز بينهم يف 
 1584( لسنة 3( من قانون اجلنسية وتعديالته رقم )5احلقوق والواجبات وان اختلفوا يف العرق او اللغة أو الدين واملادة )

 نياليت تؤكد على أن " أوالد االردين أردنيون اينما وجدوا "، حيث ان لفظ " االردنيني " يف الدستور ولفظ االردين واالردني
ومن اجلدير بالذكر بان املركز قد اوصى يف تقاريره  .يف القانون ينبغي ان يشمل كاًل من الذكر واالنثى على حد سواء

شهد تنفيذ عدة اعتصامات نسائية امام الديوان امللكي  1111(، علما بان عام 5/1السابقة برفع التحفظ عن املادة )
ورئاسة الوزراء ضمن تنظيم محلة "امي اردنية وجنسيتها حق يل "مطالبة برفع التحفظ على هذه املادة املشار إليها اعاله. 

على مجيع اشكال التمييز ضد املرأة رغم توكول االختياري امللحق باتفاقية القضاء و )ب( عدم مصادقة احلكومة على الرب 
وقف مالحقة او تعليق  اليت تنص على173( 711نص املادة )عدم  تعديل  )ج(172السابق. هتوصية املركز بذلك يف تقرير 

                                                 
، ويتيح الربتوكول تلقي  11/11/1111ودخل حيز النفاذ بتاريخ  5/11/1555اجلمعية العامة لالمم املتحدة بتاريخ اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق مبوجب قرار  - 172

 الشكاوى الفردية من االفراد الذين يزعمون فيها باهنم ضحايا انتهاك امام جلنة مناهضة التمييز ضد املرأة .
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االعتداء على  اجلرائم الواردة يف الفصل اخلاص )جبرائم ىوم عليه الذي ارتكب احدكلعقاب الذي فرض على احملتنفيذ ا
يعفي اجملرم من العقوبة حبجة دفع العار االجتماعي على ارض الواقع  الزواجاذ ان هذا  ؛يف حال زواجه من ضحيته (العرض

 ،طيلة حياهتاا هبيشكل جرمية اضافية حبق الضحية ويلحق مزيدًا من االذى النفسي واجلسدي   وعن الضحية وعائلتها 
مع مراعاة مصلحة وقف املالحقة او تعليق تنفيذ العقاب  دماالمر الذي  يتطلب سرعة تدخل  املشرع بالنص على ع

ني أي قاضية شرعية يف القضاء الشرعي رغم وجود نساء يتع عدم( د) الطفل الفضلى يف النسب اذا جنم عن االعتداء محل 
مؤظفات يعملن يف كما ختلو احملاكم الشرعية من وجود ،  مؤهالت حيملن درجات علمية رفيعة يف جمال الشريعة والقانون

اىل تلك  تقدمي قائمة مطالبإذ انه مت  ،تعديل الدستوربيف اللجنة امللكية املكلفة إمرأة  (عدم مشاركة أي هاحملاكم. )
 ومن ابرزها يل او حذف او اضافة مواد للدستور؛تعدتتضمن حث اللجنة على إجراء  من قبل املنظمات النسائية اللجنة

الدستور   اسباب التمييز احملظور، اال أناملادة السادسة من الدستور بإضافة كلمة اجلنس اىلىل من الفقرة االو اقرتاح تعديل 
( ز. )االقتصادياحلوار ( ضعف متثيل املرأة يف عضوية جلنيت احلوار الوطين و واملادة السادسة. ) لنص تعديل اي صدر دون

بينما كان عددهن يف  1111نساء يف جملس االعيان عام ( 3اخنفاض عدد النسوة يف جملس االعيان حيث مت  تعيني )
ام ( عدم تفعيل قانون احلماية من العنف االسري رغم صدوره يف اجلريدة الرمسية منذ عح( نساء. )1) 1111عام 

لسنة  73( عدم تفعيل املواد املتعلقة بصندوق تسليف النفقة الوارد يف قانون االحوال الشخصية املؤقت رقم ط. )1111
1111. 

فال يتضمن قانون العمل  ل ضعيفةما تزااملشاركة  ان نسبة املركز على صعيد مشاركة املرأة يف قوة العمل، يالحظأما  .131
تشري الدراسة اليت اعدهتا دائرة االحصاءات العامة بالتعاون مع اللجنة ؛ اذ نصا يضمن املساواة بني الرجل واملرأة يف األجر 

عمل يعارضون الرجال % من 11ن رأة يف قطاع العمل غري املنظم" إىل أاملرأة حول " مشاركة املالوطنية االردنية لشؤون 
أن أكثر من اربعة امخا  املشتغلني الرجال ال يرغبون يف عمل املرأة خارج املنزل بسبب عادات وتقاليد ، مما يعين املرأة

تقدمي اخلدمات املساندة للمرأة لتنخرط يف سوق العمل بالدراسة  اوصتكما   .اجملتمع اليت جتعلهم ال يوافقون على ذلك
من املوازنة بني داخل االسرة كي متكن املرأة  مثل احلضانات والنقل العام واملواصالت، ودعت اىل اعادة تقسيم االدوار

االتصال احلديثة ان املرأة عملها وواجباهتا العائلية. كما افادت دراسة اخرى حول استخدام املرأة العربية واالردنية لوسائل 
% من جممل مستخدمي االنرتنت يف  44.5االردنية حتتل املرتبة االوىل عربيًا يف استخدامات االنرتنت، بينما بلغت 

% من جممل قراء الصحف  75.5الصحف عرب االنرتنت بـ  ئاتاألردن، كما حلت األردنيات يف املركز األول يف نسبة قار 
% من جممل  73.7وعلى صعيد مواقع التواصل االجتماعي جاءت األردنيات أوال عربيًا بنسبة  .نااللكرتونية يف بالده

وأوضحت الدراسة أن االنفتاح احملدود لوسائل اإلعالم وسياسة الشفافية اليت بدأت تتبعها احلكومة ملتابعة . املشرتكني
خبار يف معظم الدول اليت مشلها االستطالع ما عدا وصياغة األخبار قلل من االعتماد على الشائعات يف احلصول على األ

                                                                                                                                                         
173

الواردة يف هذا الفصل وبني املعتدى عليها اوقفت املالحقة واذا كان صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض عقد زواج صحيح بني مرتكب احدى اجلرائم اذا . 4  
ناية اذا انتهى على اجل. تستعيد النيابة العامة حقها يف مالحقة الدعوى العمومية ويف تنفيذ العقوبة قبل انقضاء ثالث سنوات على اجلنحة  وانقضاء مخس سنوات 1على احملكوم عليه 

 الزواج بطالق املرأة دون سبب مشروع.
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%( عزهتا الدراسة إىل املوروث 11.3األردن اليت حصلت على أعلى نسبة باالعتماد على الشائعات، إذ حصلت على )
 174االجتماعي والثقايف.

تماعية والداخلية واالمن اما على صعيد العنف املوجه ضد املرأة، فقد اعد املركز مذكرة تفاهم  مع وزارة التنمية االجو  .131
العام واللجنة الوطنية لشؤون املرأة هبدف دعم العمل املشرتك يف جمال شكاوى املرأة املعنفة وتعزيز التعاون املشرتك، وتبادل 

بإالضافة اىل التنسيق املشرتك فيما يتعلق مبواجهة العنف ضد املرأة من خالل ، املعلومات والبيانات حول العنف ضد املرأة
تقريراً   1111كما اعد اجمللس الوطين لشؤون االسرة عام . نفيذ انشطة وبرامج مشرتكة تصنف يف جمال العنف ضد املرأةت

% من هذه اجلرائم كان اجلاين 83خاصًا  باالعذار املخففة يف جرائم القتل بدافع احلفاظ على الشرف وبني التقرير  ان 
% منهم استفادوا من 31ة مل يستفيدوا من العذر املخفف وان نسبة % من اجلنا31فيها  شقيق الضحية وان نسبة 

قضية قتل واقعة ضد االناث نظرت فيها  حمكمة  81اسقاط احلق الشخصي. ومن اجلدير بالذكر بان الدراسة مشلت 
( من 51ة )اثريت فيها االعذار املخففة الواردة يف نص املاد 1111_  1111اجلنايات الكربى خالل الفرتة الواقعة من 

% من اجلرائم الواقعة على االناث بدافع الشرف كانت للفئة العمرية للضحية 83واضافت الدراسة ان . قانون العقوبات
% من اجلناة هم عمال وبالنسبة الداة 83كما بينت ان ،  سنة 11% لإلناث اقل من 11سنة و 11إىل  11من 

 % بواسطة اخلنق والباقي وسائل اخرى .13% باداة حادة و71% منها بالعيار الناري و71ارتكاب اجلرمية كانت 
 :امههاولتعزيز ومحاية حقوق املرأة يوصي املركز بضرورة اختاذ مجلة من االجراءات القانونية والعملية  .137

 
  .النص صراحة على ادراج اجلنس يف تعريف التمييز وحظره واختاذ مجيع االجراءات الالزمة للقضاء على التمييز 

  توكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع اشكال التمييز ضد املرأة .و املصادقة على الرب 
   ( من اتفاقية القضاء على مجيع اشكال التمييز ضد املرأة .5/1املادة ) علىرفع التحفظ 

 . زيادة مشاركة املرأة السياسية ووصوهلا اىل مواقع صنع القرار 

 وتعيني موظفات يف احملاكم الشرعية والكنسي لقضاء الشرعي تعيني قضاة من النساء يف سلك ا 

 تطوير انظمة تعديل القانون وباإلضافة اىل التوعية بأمهية مشاركة املرأة يف القوة العاملة من خالل  احلرص على زيادة نسبة
 ء حضنات يف تلك املؤسساتوالتوسع يف انشاساعات الدوام املرن اعتماد ة واخلاصة و ياملوارد البشرية يف املؤسسات الرمس

 وسد الفجوة يف األجور بني الرجال والنساء.

  سنة،وان ال يتم اللجوء اىل  11ضرورة االلتزام بالقاعدة العامة الواردة يف قانون االحوال الشخصية من سن الزواج هو
  .االستثناء اال يف  اضيق احلدود خصوصاً يف ظل املشاكل االجتماعية والنفسية  اليت ترافق  الزواج املبكر 

                                                 
 كويت واإلمارات العربية املتحدة (.مشلت الدراسة اليت  أعدهتا دائرة اإلعالم يف شركة إبسو  لألحباث والدراسات ستة بلدان عربية هي )األردن و لبنان ومصر والسعودية وال 174
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 حقوق الطفل

 على التصديق خالل من احلقوق حبماية هذه قانونيا والتزم أولوياته، ضمن واحتياجاهتم األطفال حقوق األردن وضع  .134
 املادة على حتفظ انه إال ال يتجزأ من املنظومة التشريعية الوطنية. جزءاً لتصبح  1113 لسنة الطفل حلقوق الدولية االتفاقية

 احملروم للطفل البديلة والرعاية التبين بنظام املتعلقتني( 11) و (11) واملادتني الضمري والدينو  الفكر حبق املتعلقة( 14)
 على حفاظا التبين يف االسالم جيوز وال اإلسالمية. الشريعة تنايف املواد هذه أن معتربا ألعائلية بيئته من مؤقتة أو دائمة بصفة

 .للطفل البديلة الرعاية وموضوع واملعتقد والوجدان الفكر يف الطفل حرية عن فضال ونسبه، امسه حفظ يف الطفل حقوق
 التحفظات تلك أن رىت احلكومة أن إال التحفظات هذه برفع املدين اجملتمع ومؤسسات لنشطاءا من العديد مطالبة ورغم

  .االتفاقية عليه بنود تنص ما حسب وحقوقه الطفل ومحاية النماء حتقيق يفها جهود أمام عائقا تشكل ال

على التشريعات الوطنية املتعلقة حبماية وتعزيز حقوق  املحوظ اتطور  1111شهد عام فقد أما على الصعيد الوطين  .138
من ( حول التزام الدولة يف رعاية ومحاية الطفولة. و 4التعديالت الدستورية يف املادة السادسة فقرة ) ألطفل امهها ما جاء يف

وما تضمنه من  1111لسنة  73االحوال الشخصية رقم الرغم من ان املركز قد مثن اقرار قانون وعلى ، ناحية اخرى
احكام من شاهنا محاية وتعزيز حقوق الطفل كحق األم  يف استمرار حضانة احملضون حىت بلوغه سن اخلامسة عشرة عاما، 

ئل باإلضافة اىل حق الويل يف رؤية احملضون ومشاهدته دون اللجوء اىل مراكز املشاهدة والتواصل مع احملضون عرب وسا
االتصال املتوفرة هبدف احملافظة على محيمية العالقة مع احملضون وغريها من األحكام اليت تصب يف مصلحة الطفل 

/ب( اليت تشري اىل امكانية تزويج االطفال يف سن اخلامسة 11الفضلى، إال ان املركز ما زال يطالب بتعديل نص املادة )
يطالب املركز  انائية، مبوجب اجراءات خاصة وبإذن من احملكمة. كمعشرة اذا اقتضت مصلحتهم ذلك ويف حاالت استث

/أ( اليت تفيد جبواز تنازل األم عن أجر ارضاع الولد أو حضانته أو االنفاق عليه ملدة معينة يف حاالت 111بتعديل املادة )
بقية اليت مل تكملها األم لطفلها. ويرى اخللع واليت متنح الزوج حق املطالبة بالنفقة واألجر للحضانة والرضاعة عن الفرتة املت

مع مصلحة  ااملركز أن حق النفقة والرضاعة واحلضانة هي حقوق للطفل وليست لألم وليس هلا حق التنازل عنها لتعارضه
األمر الذي يتطلب أن يقوم املشرع بتعديل النص مبا يضمن صحة املخالعة وبطالن الشرط. كما يطالب  الفضلىالطفل 
( اليت تشري اىل وجوب توريث حصة ألحفاد الشخص املتوىف اذا كان االبن قد توىف قبل اجلد 135املادة )  عديلاملركز بت

بينما حرم أبناء البنت اليت تتوىف قبل اجلد مما يشري اىل وجود متييز بني أوالد االبن وأوالد البنت. كما يطالب املركز بضرورة 
( باعتبار ان النفقة تعد 711لذي أقره قانون األحوال الشخصية يف املادة رقم )االسراع بإنشاء صندوق تسليف النفقة وا

 من حقوق الطفل األساسية.

اذ تضمنت  ،فيما يتعلق بعمالة األطفال فقد حرص قانون العمل على وضع قيود وضوابط على عمالة األطفالو   .133
واليت من املمكن أن تشكل خطورة على حياة نصوص القانون بنودا من شأهنا العمل على محاية األطفال من األعمال 

اذ حدد القانون ساعات العمل لألطفال بست ساعات وعدم تشغيل األطفال دون سن السادسة عشرة  ،وصحة ألطفل
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بأي شكل من األشكال وعدم تشغيلهم ليال ويف األعمال اخلطرة. وبالرغم من ان نصوص قانون العمل جاءت متفقة مع 
اصة حبماية الطفل إال ان املركز قد رصد مجله من املمارسات واالنتهاكات لعمالة االطفال واليت ختالف املعايري الدولية اخل

عمل وهنا يطالب املركز بضرورة استحداث وسائل واليات من شاهنا العمل على ضبط مثل هذه االنتهاكات واختاذ القانون 
أي نشاط إلقرار قانون حقوق الطفل يتوافق  1111مل يشهد عام االجراءات القانونية الالزمة حبق املخالفني. وباملقابل 

واملعايري الدولية رغم مرور أكثر من اربعة أعوام على صدور مشروع قانون الطفل. كما مل يطرأ أي تغيري على قانون 
ات املعنية األحداث رغم اعداد مشروع جديد لألحداث مت وضعه من قبل وزارة التنمية االجتماعية وبالتعاون مع اجله

 حبقوق الطفل.  

ومن ابرز  ،العديد من اجلهود الوطنية الساعية اىل بلورة محاية وقائية لألطفال 1111ويف هذا السياق رصد املركز عام  .133
( 1118-1111مباشرة وزارة التنمية االجتماعية يف تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية الوطنية لرعاية األيتام لألعوام )اجلهود هذه 

االطفال املعنيني من خرجيي ومنتفعي دور الرعاية  يف وضع هذه  مبشاركة اقرارها مؤخرا من قبل جملس الوزراء. واليت مت
االسرتاتيجية. ومن املتوقع أن تساهم هذه االسرتاتيجية من خالل حماورها املختلفة اىل تطوير وحتسني واقع اخلدمات املقدمة 

وهتدف هذه االسرتاتيجية اىل متكني  االسرية او يف دور الرعاية االجتماعية االيوائية.لألطفال واأليتام احملرومني من الرعاية 
األطفال االيتام ومن يف حكمهم من تلقي خدمات الرعاية املتكاملة مبستوى عال من التميز ضمن اطار واسع من 

عادة دجمهم يف جمتمعاهتم احمللية ودمج حقوقهم اليت كفلتها التشريعات الوطنية والدولية وإدارة حالتهم بطريقة تسهم يف ا
غري حكومية )شبكة ايدك املركز ومبشاركة شبكة املنظمات كما يعكف  بعضهم يف اسرهم وتضمني بعضهم ألسر بديلة.

 بلغت النشاطات من معي( على اعداد تقرير الظل اخلاص حبقوق الطفل. وجتدر االشارة اىل ان املركز قد نفذ سلسلة
 األطفال" مدينة" بعنوان قصصي كتاب اول اعداد ومت. االسري العنف من االطفال محاية مشروع ضمن نشاطا( 13)

 . الطفل حلقوق الدولية االتفاقية يف وردت اليت احلقوق من عددا يتناول عاما 11-1 العمرية للفئة لألطفال موجه

اذ بلغ عدد الشكاوى اليت مت استقباهلا من قبل  ،وباملقابل، رصد املركز العديد من االنتهاكات املوجهة ضد األطفال .131
( شكوى وطلب مساعدة. وقد بلغ عدد الشكاوى وطلبات املساعدة اليت مت استقباهلا من قبل  71)  1111املركز عام 

( شكوى و طلب مساعدة. ومن أبرز 17االطفال انفسهم من خالل تنفيذ العديد من الزيارات امليدانية لدور الرعاية )
عاما الذي سقط من مبىن مجعية عمر بن  11من العمر  احد االطفال يبلغ وى اليت مت رصدها من قبل املركز حالة الشكا

اخلطاب لرعاية األيتام بسبب وجود تقصري من قبل ادارة اجلمعية حسب ما توصلت اليه جلنة التحقيق اليت مت تشكيلها 
عاما يدعى قصي  11الم حالة اختفاء لطفل يبلغ من العمر للوقوف على أسباب هذا احلادث. كما أثارت وسائل االع

وسط ظروف غامضة من منطقة سكنه بالرصيفة، ورغم تقدمي ذوي الطفل بالغا رمسيا اىل املركز األمين إال أن العائلة 
عرض طفلتني واجهت تقصريا من قبل االجهزة املعنية يف البحث عن الطفل واالكتفاء بالتعميم عنه. كما رصد املركز حالة ت

تبلغان من العمر تسعة شهور  يف احدى دور الرعاية لكسر يف منطقة الطرف العلوي لليد واالطالع وثبت بعد املعاينة 
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الطبية للطفلتني ان هذه الكسور ليست عرضية وإمنا ناجتة عن فعل مقصود. ومت اختاذ االجراءات القانونية الالزمة يف مثل 
 هذه احلاالت. 

إطالق التقرير الرمسي الرابع مت ( من اتفاقية حقوق الطفل 44الدولية املنصوص عليها يف املادة )االردن  اماتتنفيذا اللتز و  .135
وجتدر االشارة  175واخلامس التفاقية حقوق الطفل وتقرير آراء وجتارب وجهات نظر األطفال واليافعني حول بنود االتفاقية.

لوطين لشؤون األسرة ووزارة اخلارجية بالتعاون مع منظمة اليونيسيف ومبشاركة بأن التقرير قد مت اعداده بشراكة بني اجمللس ا
واسعة من القطاعات احلكومية واألهلية. ويعترب التقرير الرمسي الرابع واخلامس حول تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل تقريرا وطنيا 

يف حماوره املختلفة التدابري واإلجراءات  مشرتكا ونتاج مداوالت وحوارات قطاعات واسعة من اجملتمع. وتناول التقرير
احلكومية والتغيريات اليت طرأت على التشريعات الوطنية والسياسات والربامج االسرتاتيجية املستحدثة تنفيذا التفاقية حقوق 

قل وجهة اذ مت ن ،آراء وجتارب ووجهات نظر األطفال واليافعني حول بنود اتفاقية حقوق الطفلتقرير الكما تضمن الطفل.  
( من اتفاقية حقوق الطفل وهو 11حول قضاياهم واألمور املتعلقة هبم مرتكزين على حق أساسي تضمنته املادة ) همنظر 

وتناول التقرير  ،حق املشاركة وحرية التعبري عن الرأي يف القضايا اليت متسهم، وواجب الدولة أخذ هذه اآلراء بعني االعتبار
كما   ،ألردن يف جماالت التعليم والصحة واإلعاقات واالحتياجات اخلاصة ودور رعاية األطفالواقع العديد من األطفال يف ا

تضمن عددا من احملاور الرئيسية هي املساواة بني اجلنسني يف التشريعات وحق الطفل يف احلياة والنماء ومصاحل الطفل 
 الفضلى واحلق يف التعبري عن آرائهم. 

مجلة من التطورات أمهها االنتهاء من  1111األطفال يف نزاع مع القانون فقد شهد عام ويف جمال محاية وتعزيز حقوق  .621
صياغة وإعداد مسودة قانون عصري ومتطور لألحداث وفقا للمعايري الوطنية والدولية يراعي حقوق األطفال وحيفظ 

من قبل وزارة التنمية االجتماعية ووزارة جلهود وطنية مشرتكة  اً حقوقهم ويصون كرامتهم االنسانية. ويأيت هذا القانون نتاج
العدل واجمللس القضائي ومنظمة اليونيسيف ومديرية األمن العام واملركز الوطين حلقوق االنسان. وجتدر االشارة اىل أن أهم 

دخال عشر عاما. كما تضمن القانون ا ينبنود مشروع قانون األحداث اجلديد رفع سن املساءلة القانونية من سبعة اىل اث
مفهوم العقوبات البديلة غري املقيدة للحرية مثل اخلدمة اجملتمعية وغريها، اضافة اىل تسوية النزاعات من خالل قضاة 
خمتصني. وكذلك الزامية تقدمي املساعدة القانونية لألحداث وإعطاء صالحيات اوسع ملراقب السلوك وإلزامه حضور 

تطورات االجيابية واليت رصدها املركز ايضا يف جمال عدالة األحداث استحداث التحقيق مع احلدث يف مجيع املراحل. ومن ال
ادارة شرطة األحداث متخصصة بالتعامل مع األحداث والتحقيق معهم داخل هذه االدارة وحماولة االصالح بني األطراف 

األمنية وجتنيب وصول قضاياهم املتنازعة وإعادة احلدث اىل أسرته حبيث تتوىل مهمة حل نزاعات األحداث داخل املراكز 
اىل احملاكم تطبيقا ملبدأ العدالة االجتماعية. كما وجتدر االشارة اىل ان وزارة التنمية االجتماعية وبالتعاون مع مديرية األمن 
العام قامت باستحداث نظارات خاصة لتوقيف االحداث لدى املراكز األمنية و يبلغ عددها ست نظارات مخس منها 

                                                 
175

( جمموعة عمل و 17( جلسة استماع و )75عقدوا حنو ) اً ويافع ( طفالً 13أحناء اململكة ضمن فريق "احنا معكم" بلغ عددهم )وقد شارك بإعداد التقرير أطفال من خمتلف   
 طفل يافع وشاب باإلضافة اىل قيامهم بعقد لقاءات رمسية مع ممثلي اجلهات واملؤسسات ذات العالقة. 1111( مقابلة وتواصلوا مع أكثر من 38)
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 من االحداث عدالة لنظام واملؤسسية القانونية االهلية دعم مشروع تنفيذ يف املركز باشر واحدة لإلناث. كما للذكور و 
 تدعيم 1111 – 1111 لالعوام للمركز االسرتاتيجية اخلطة اهداف من يعترب معتمدة اذ دولية مؤشرات استخدام خالل
 باحلقوق متتعهم من التحقق خالل من وذلك االطفال حقوق نهام واليت اجملتمع فئات جلميع االنسان حقوق حلماية اليات

 القانونية النصوص ءمةالعالقة من خالل موا ذات الوطنية التشريعات تطوير الوقت وبنفس الدولية املعايري يف جاءت اليت
 نظام تقييم يف للمسامهة املعلومات ورصد وتوثيق جلمع ممنهجه الية تأسيس الطفل باإلضافة اىل حقوق اتفاقية مع الوطنية
 املنظومة لتطوير واملؤسسي القانوين االصالح يف واملسامهة وطنية مؤشرات ضمن دولية معايري على املبين االحداث عدالة

 مؤسسات لقضائي وا االحداث عدالة نظام القانون، مع نزاع يف االطفال من كل املشروع من ويستفيد. الوطنية التشريعية
 شبكة األسرة و شبكة مؤسسات اجملتمع املدين )ايدك معي( و محاية ادارة/  العام االمن مديرية أالجتماعي و الدفاع

 . املركز مظلة حتت احملامني

من اتفاقية حقوق الطفل ( 16، 11ويف ضوء ما تقدم فان املركز الوطين يدعو اىل ضرورة رفع التحفظ عن املادتني ) .626
 مبوضوع الرعاية البديلة للطفل والتبين انسجاما مع ما جاء يف التعديالت الدستورية خبصوص التزام الدولة يف واملتعلقتني

( مببدأ الكفالة 11رعاية ومحاية الطفولة. ويرى املركز اهنا ال تتعارض مع احكام الشريعة االسالمية، حيث اقرت املادة )
ضرورة االسراع كما يؤكد على لة لألطفال املتضررين حتقيقا ملصلحتهم الفضلى.  االسالمية ومشوهلا ضمن مفهوم الرعاية البدي

نه املبادئ اليت تراعي حقوق االطفال ومصاحلهم واستحداث مفهوم العقوبات يضموتمشروع قانون االحداث اقرار يف 
شؤون االحداث والتحول اىل  البديلة وتسوية النزاعات سلميا. كما يوصي املركز بضرورة التحول اىل القضاء املتخصص يف

مفهوم العدالة االصالحية بدال من العدالة العقابية من خالل سن تشريعات عصرية متكن االطفال يف نزاع مع القانون 
 ممارسة حياهتم بشكل طبيعي مع االحسا  باملسؤولية جتاه افعاهلم وحمحيطهم. 
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 ذوي االعاقةحقوق األشخاص 

 لالشخاص ذوي االعاقة  تكازا على املنحى احلقوقياالختالف وتقبل االخر وار  القائم على التنوع البشريبدأ اعمااًل مب .111
ذوي األشخاص على محاية  1111التعديالت الدستورية اليت شهدها عام  نصتواحلرص على تغيري النظرة النمطية 

اليت   ذوي االعاقةاألشخاص ، االمر الذي يعزز محاية حقوق 176من االساءة واالستغالل يف املادة السادسة منه االعاقة
اخلاصني حبقوق العهدين الدوليني و  1113عام يف اجلريدة الرمسية نشورة تفاقية حقوق األشخاص املعوقني املكفلتها ا

 يقرقانون حقوق االشخاص املعوقني بان  علماً  .1113لسنة  71رقم االشخاص املعوقني  حقوق االنسان وقانون
يف  احلقالتعليم والرعاية الصحية، اال انه اكد ايضا على حقوق خاصة هبم ك وكاحلق يف احلياة  همقوقالعامة حلماية احل

املادة القانون يف يتناول كما . والتنقل واحلق احلصول على املعلومات التأهيل واعادة التأهيل واحلق يف امكانية الوصول
لتمكينهم من  ذوي االعاقة/و( األعفاءات اجلمركية والضريبية للمسامهة يف توفري الدعم املادي واملعنوي لألشخاص 4)

ارسة حياهتم اسوة بغريهم من املواطنني.  على مم على كاهل اسرهم وحيفزهم اهء امللقاعباال خيففا مبممارسة حياهتم وحقوقهم 
 اعفاء مدار  األشخاص، و ندةية والرياضية والوسائل املساعفاء املواد التعليمية والطبكما تتناول نصوص هذه املادة ا

باألضافة اىل اعفاء واسطة نقل  ،املعوقني ومراكزهم واجلمعيات اخلريية من الرسوم اجلمركية والضريبة العامة على املبيعات
اقة من دفع رسوم تصريح العمل لعامل غري اردين وملرة واحدة، واعفاء شديدي األع االعاقة ذيواحدة ألستخدام الشخص 

وقد مت فعال  مبقتضى انظمة تصدر هلذه الغاية. واحد، على ان حتدد األسس والشروط الواجب توافرها ملنح هذه األعفاءات
ن اعتماد مسودة نظام اعفاءات من قبل جلنة مؤلفة من ممثلي اجلهات احلكومية ذات العالقة مثل اجمللس األعلى لشؤو 

االشخاص املعوقني ووزارة التنمية األجتماعية ووزارة العمل ووزارة الرتبية والتعليم وغريهم وهذه املسودة قيد الدراسة واملراجعة 
 للتأكد من حجم الكلفة املالية املتوقعة لتوفري هذه األعفاءات.   

فقد مت  1111( لسنة 53رقم ) ( من نظام مراكز ومؤسسات األشخاص املعوقني31واستنادا اىل احكام املادة ) .117
واليت تتناول 177عقلياً  املعوقني املقدمة خلدمة  االشخاص ؤسسات األشخاصاملراكز و املاعتماد التعليمات اخلاصة برتخيص 

متابعة  وتتضمناملعوقني عقليًا احكامًا وشروطًا معينة لرفع كفاءة اخلدمات اليت تقدمها املؤسسات اليت تعىن باألشخاص 
جدير بالذكر  ومالحقة العاملني فيها من حيث عدم احلاق األذى البدين او النفسي او غريه باملنتفعني يف هذه املؤسسات.

وتعديالته يعترب الغطاء التشريعي املتعلق باألشراف على  1584لسنة  14ان قانون وزارة الشؤون األجتماعية والعمل رقم 
ات جلميع فئات اجملتمع، من هذا املنطلق فقد قامت الوزارة باستحداث تعليمات تسجيل املؤسسات اليت تقدم خدم

                                                 
176

ليصبح  قانون  6221لسنة  49رقم ا  اىل ان اجمللس االعلى لشؤون  االشخاص ذوي االعاقة يسعى حاليا اىل تعديل مسمى قانون  االشخاص املعوقني جتدر االشارة هن 
 .شخاص ذوي االعاقةا

177
شخاص املعوقني لذا يدعو املركز اىل ضرورة تغري  هذه التسمية هذه التعليمات ال ينسجم مع لغة ومفاهيم االتفاقية الدولية حلقوق اال مسمىيرى املركز ضرورة االشارة اىل ان    

 تعزيزاً للمنحى احلقوقي  الذي ارسته املعايري واالتفاقيات الدولية ذات العالقة " وذلكبرتحيص مراكز ومؤسسات االشخاص ذوي االعاقة الذهنية ةاخلاص التعليمات "لتصبح  
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اليت ،11/1/1111هبا اعتبارا من تاريخ  ويعمل ذوي االعاقةواسس التسجيل والقبول يف مراكز ومؤسسات األشخاص 
هذه  وتتضمنذوي األعاقة بينهم األشخاص  مبا  فيهمجلميع املواطنني  التنسيق بني اجلهات املقدمة للخدماتاىل هتدف 

ستقاللية باالضافة اىل تعليمية واكساب مهارات العناية الذاتية واالالو  و االيوائيةتاهيليه الدمات اخل ميالتعليمات تقد
. ويالحظ تقيد هذه املراكز برسوم شهرية بسيطة تستوىف من اسرة املنتفع على ضوء مصادر دخل خدمات التدريب املهين

ستفادة من هذا اخلدمات دون حتميل مما يسهم يف اتاحة فرصة اال178شهريا، اً ( دينار 81-1اوح ما بني )األسرة واليت ترت 
األسرة مبصاريف مالية تثقل كاهلهم. ولغايات األلتزام بتحقيق ما هو افضل لألشخاص ذوي األعاقة فقد مت اطالق املرحلة 

حتت شعار "حقوقنا مسؤوليتنا"   1118-1111من األسرتاتيجية الوطنية حلقوق األشخاص املعوقني لألعوام الثانية 
. اذ مت  بعد مراجعة االسرتاتيجية اضافة حموري العنف واالساءة من قانون حقوق األشخاص املعوقنيتنفيذا للفقرة السابعة 

 ، العشرة السابقة هباالضافة اىل  حماور  ،مع قطاع اجملتمع احملليوحمور التشبيك   ،واالستغالل ضد االشخاص ذوي االعاقة
، التاهيل واعادة التاهيل واخلدمات املساندة، حمور الصحة واالعاقةحمور ، : حمور التشريعاتوهي وراً حم عشراثين  اليت تتناولو 

حمور ،  األسري واحلماية األجتماعيةوالتعليم العايل والبحث العلمي، حمور التمكني حمور ،الرتبية والتعليم الدامج حمور
االعالم والتثقيف والتوعية،حمور الرياضة والرتفيه والثقافة  حمور، امكانية الوصول( التسهيالت) قتصادي، حمور التمكني اإل

  العامة،
برنامج ريادي  تنفيذلى هذا الصعيد، فقد كان امهها )أ( جيابية اليت رصدها املركز هلذا العام عاما عن اهم التطورات اإل .114

، من خالل الكشف املبكر ذوي االعاقةلألطفال  املبكرمن قبل اجمللس األعلى لشؤون األشخاص املعوقني لتعزيز التدخل 
صحية   ( مراكز3) اذ مت تنفيذ املشروع يفره )وهو املعمول به حالياً(. ( سنوات من عم3منذ الوالدة حىت بلوغه سن )

باالضافة اىل تعميم وزارة الصحة على املستشفيات احلكومية ، ها على كافة املراكز الصحيةكتجربة ريادية ليتم تعميم
( تاسيس بيوت مجاعية مببادرة من قبل ب) التشوه الوراثي واخللقيذوي عن حاالت الوالدة لألطفال  واخلاصة  للتبليغ 

األجتماعية وتشمل املبادرة بيتني مجاعيني لذوي  اجمللس األعلى لشؤون األشخاص املعوقني وبالتعاون مع وزارة التنمية
عاما يعيشون فيها باستقاللية تامة ويتلقون تدريبات  74-13األعاقات العقلية البسيطة ممن ترتاوح اعمارهم ما بني 

وقد مت ندماج واملشاركة يف اجملتمع. متخصصة متكنهم من القيام باعمال ووظائف تناسب قدراهتم وتساعدهم على اإل
 اجتماعية وتعترب هذه البادرة جتسيدا حلق األشخاص املعوقني يف بيئة أسريةاشخاص منهم يف جمتمعهم احمللي،  مثانغيل تش

تفاقية الدولية حلقوق بدال من الرعاية املؤسسية اليت قد ال تؤيت بنتائج تتوافق مع املبادىء واحلقوق اليت وردت يف اإل
بداية عام  يفقبة الشامل للرتبية اخلاصة التابع لوزارة التنمية األجتماعية عمله ( باشر مركز العجاألشخاص املعوقني. )

، ويقوم املركز بتقدمي خدمات التعليم والتدريب والتأهيل والتشخيص والتوعية والتثقيف للمنتفعني من األشخاص 1111
ذوي االعاقة عن برنامج لدمج األشخاص عاقة العقلية والتوحد. ومت كذلك األعالن مع الرتكيز على ذوي اإل ذوي االعاقة

                                                 
178

( من نظام التنظيم االداري لوزارة 46تعليمات تسجيل والقبول يف مراكز ومؤسسات االشخاص  املعوقني صادرة مبوجب املادة ) ملزيد من التفاصيل حول هذا املوضوع: انظر 
 45/46/6244بتاريح  5494املنشور يف اجلريدة الرمسية يف العدد رقم  4331( لسنة 62التنمية االجتماعية رقم )
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اذ اعلنت وزارة السياحة واآلثار عن برنامج سياحي متكامل لتمكني األشخاص املعوقني من  ؛يف تطوير القطاع السياحي
كم ( قامت امانة عمان بتشغيل سبعة اجهزة حتدحصوهلم على حقوقهم يف جمال الثقافة واملشاركة يف التنمية والرتفيه. )

 كما مت يف اململكة. ذوي االعاقة البصريةمناطق خمتلفة من العاصمة عمان هبدف خدمة  الشارة الضوئية يف سبعصويت با
ة لقاءات حوارية حول امهية توزيع نسخ من كودة البناء على املكاتب اهلندسية بالتعاون مع نقابة املهندسني، ومت عقد عد

لون، املفرق، الطفيلة، معان، والعقبة. ومت اعتماد ختم خاص لدى نقابة الكرك، اربد، جرش، عجالبرتاء، يف كل من تنفيذها
جازة املخططات اليت هلا عالقة باجلمهور شريطة توفر عناصر كودة البناء. كذلك يتم التعاون مع األمن العام املهندسني إل

( افتتاح االكادميية امللكية ه) وقني.لتنفيذ ما يلزم يف مراكز االصالح والتأهيل من حيث التسهيالت البيئية للنزالء املع
يف املرحلة الدراسية من  ذوي االعاقة البصرية لغايات تعليم وتدريب وتأهيل الطالب 5/11/1111للمكفوفني بتاريخ 

 . باشراف وزارة الرتبية والتعليم الصف األول األساسي وحىت الصف الساد 
فقد رصد املركز بالتعاون مع منظمات اجملتمع املدين عند اعداده للتقرير املوازي األول ويف سياق املعيقات و التحديات   .118

)أ(يف جمال امكانية الوصول   :ابرزها ومن( حالة خرقًا هلذه احلقوق 471حلقوق األشخاص ذوي األعاقة، ما جمموعه )
عظم الشوارع بسبب  صعوبة الوصول ملالشخصي عدم مراعاة حرية التنقل والتسهيالت االبيئية  املالئمة  فقد رصد املركز 

بعض الطلبة معاناة املركز  رصدفقد  )ب(  يف جمال احلق يف التعليم ، -خاصة خارج العاصمة عمان -واالماكن العامة
، ومت رصد توقف الدراسة ذوي اإلعاقة من صعوبة التنقل والوصول إىل املدار  احلكومية العامة و/أو مدار  التعليم اخلاص

لطلبة الرتبية اخلاصة يف وادي موسى منذ بدأ العام الدراسي اجلديد لعدم توفر معلمني يف مجعية البرتا للرتبية اخلاصة رغم 
اضافة لرصدة اىل استمرار التميز بني  تعليم االناث ذوي االعاقة   خماطبة مديرية الرتبية والتعليم يف البرتا واجلهات املختصة

واليت تعترب غياب فرق تفتيش متخصصة للعمل  جمال احلق يف العمل مت رصد )ج( يف وي االعاقة على بتعليم الذكور من ذ
من ابرز التحديات اليت تواجه األشخاص ذوي اإلعاقة خاصة وان التهرب من توفري فرص عمل هلم يعترب عاماًل سلبياً فيما 

من اجملتمع اذ  االشخاص ذوي حبقوقفة اجملتمعية غياب الثقا)د(  يتعلق بضمان الكسب الشريف واالخنراط يف اجملتمع.
تبني ان معظم املواطنني ال حيرتمون الشواخص اليت وضعتها امانة عمان واليت تشري اىل مواقف خاصة لألشخاص املعوقني 

ذوات االعاقة الذهنية 179استمرار ظاهرة استئصال ارحام الفتيات  )ه(مما حيرمهم من حقهم يف حرية التنقل الشخصي. 
حصائيات اجمللس االعلى لشؤون إ) وفق ،1111يف عام ( حالة 34)اذ مت استئصال  ارحام   1111خالل عام 

، للحمل جراء االغتصابن هتعرضل جتنباً  من االعتداء الفتياتاحرتازية حلماية خطوة ك   االشخاص ذوي االعاقة (
، مما يشري اىل عدم وعي أسر األطفال وعيها للتعامل مع خصوصية سن البلوغ لعدم  وألسباب تتعلق باألبعاد الفسيولوجية

ذوي األعاقة خبطورة هذه املمارسات حبق اطفاهلم من نواحي صحية ونفسية وانسانية، باألضافة اىل املسامهة يف تشجيع 
من  عند تصنيف املستحقني للتعينياليزال ديوان اخلدمة املدنية ال يتبىن املفهوم احلقوقي )و(.عتداءات اجلنسية عليهناإل
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دال  اجتماعيا واسعا ، وقد قام اجمللس االعلى لشؤون االشخاص املعوقني بعقد جلسات حوارية ضمت االهايل واصحاب االعاقة و جتدر االشارة  اىل ان هذه املسالة اثارت ج 
 ينيا وطبياً رحام  قانونيا ودورجال الدين واالخصائيني  الطبيني واالجتماعيني والنفسيني يف خمتلف حمافظات اململكة  متحورت حول التوعية بتحرمي وجترمي استئصال اال
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تفاقية الدولية حلقوق األشخاص ذوي األعاقة اإل ي ينايف ما وردذاالمر ال ،يف الوظائف العامة وي االحتياجات اخلاصةذ
التباين يف الفرص املتاحة بالزواج بني الذكور ذوي االعاقة مقارنة مع االناث ذوات )ز( حقًا هلم.واليت اعتربت التوظيف 

املصادقة على الربتوكول االختياري امللحق  مل تتم( ح) اقة  االمر الذي ادى اىل حرماهنن من حقهن يف تكوين اسرة االع
 . بااللتزامات املرتتبة على الدولةتتعلق باالتفاقية الدولية حلقوق االشخاص ذوي االعاقة السباب 

 
الوارده يف السابقة  توصياتهيؤكد املركز على يف ضوء ما متت االشارة اليه ولتعزيز حقوق االشخاص  ذوي االعاقة   .113

  -وامهها:تقاريره السنوية 
 71( من قانون حقوق االشخاص املعوقني رقم 1االعاقة الوارد يف نص املادة ) ذيتعريف الشخص  ءمةموا ضرورة 

 .االعاقةمع التعريفات الواردة يف االتفاقية الدولية حلقوق االشخاص ذوي   1113لسنة 

  من خالل استحداث انظمة وتعليمات  1113( لسنة 71املعوقني رقم )األشخاص العمل على تفعيل قانون حقوق
 تسهل ذلك.

 عن األطفال ذوي األعاقة للتبليغ  الربنامج املتبىن من قبل اجمللس االعلى لشؤون االشخاص ذوي االعاقة  ودعم عزيزت
 منذ الوالدة لغايات ربطها بربامج الكشف املبكر.

   ونوع االعاقات  وحتديد نسبتهم  مسح شامل ملعرفة عدد االشخاص ذوي االعاقة ضرورة اسراع  اجلهات املعنية بإجراء
 .مشكلة يف التلبيغ واالفصاح عن االعاقة بسبب الثقافة االجتماعية   لتخطيجممل السكان يف اململكة اىل 

   وادارات عاقة املختلفة ورفد املؤسسات التعليمية بكوادرتعزيز برامج الدمج التعليمي لفئات اإلاعتماد معايري واسس 
ساعات خدمة اجملتمع يف وتضمني  توفري التسهيالت البيئة املناسبة لبة ذوي األعاقة  فضال عن لة للتعامل مع الطمؤه

 يف  املدار  واجلامعات حبيث تكون شرطا اجباريا للتخرج من  املدار  واجلامعات. اخلطط والربامج الدراسية

 حبيث تكون ساعات التدريب العملي للطلبة منذ  إعادة النظر يف اخلطط الدراسية لتخصص الرتبية اخلاصة يف اجلامعات
 .نذ البدايةيف العمل يف هذا اجملامل اتهورغب هميول لتمكني الطالب من حتديدالسنة االوىل بدالً من السنة الثالثة 

 .ادراج مفاهيم حقوق االنسان وقانون االشخاص ذوي االعاقة يف املناهج املدرسية واجلامعية 
  بطبيعة العمل لعدم  من قانون حقوق األشخاص املعوقني اليت تتيح ألصحاب العمل التذرع (7/ج/4)تعديل نص املادة

حبيث يؤدي اىل تشغيل اكرب عدد  بالنسبة املقررة يف القانون واىل ان يتم ذلك التعديل ال بد من االلتزام قبول تشغيلهم،
 من االشخاص املعوقني.  

 وان اخلدمة املدنية ودراستها من منظور حقوقي ال يعتمد على التقارير ضرورة فصل طلبات توظيف ذوي االعاقة يف دي
 الطبية عند حتديد اهلية مقدم الطلب دون متيز مبا يف ذلك النوع االجتماعي.
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  خاصة ذوي األعاقة العقلية والعمل على زيادة عدد البيوت  ذوي االعاقة حتسني مستوى اخلدمات املؤسسية لألشخاص
 من التمتع جبو اسري ذوي االعاقة  لتمكنياو خيارات اخرى تعزز مبدأ العيش املستقل ر البديلية او االس اجلماعية 
 ينعكس اجيابا على دجمهم ومشاركتهم الفاعلة يف اجملتمع.اجتماعي 

 تشديد العقوبات على املخالفات اخلطرة اليت  حبيث تتضمن  جية الوطنية للحد من حوادث السرياجراء مراجعة لالسرتاتي
( من قانون 75/11ضرورة تفعيل نص املادة )و  قد تنجم عنها حوادث مسببة لالعاقات مبختلف اشكاهلا وانواعها

ستعمال واستغالل املواقف اخلاصة باألشخاص ذوي األعاقة ااملتعلق باملخالفة اليت متنع  1111لسنة  45السري رقم 
 ت الواردة يف منت القانون. ضمن املخالفا

  املنحى احلقوقي وليس  تعزيزتعتمد على جمتمعية واعالم متخصص قائمة على اسا  التنوع البشري ضرورة تبين ثقافة
 حبقوق االشخاص ذوي االعاقة . لدى كافة فئات اجملتمع  رفع الوعيلالرعائي يف قضايا االشخاص ذوي االعاقة 

   ( من اتفاقية 13نص املادة ) مع القيم الدينية واستئصال ارحام الفتيات املعوقات ذهنيا كوهنا ممارسات تتعارض جترمي
 .حقوق االشخاص ذوي األعاقة 
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 حقوق كبار السن

فهي تشمل: "كبار السن"، ، تلف املصطلحات املستخدمة لوصف كبار السن اختالفا كبريا حىت يف الوثائق الدوليةخت .113
و"املسنني"، "واألكرب سنا"، و"فئة العمر الثالثة"، و"الشيخوخة"، كما أطلق مصطلح "فئة العمر الرابعة" للداللة على 

على مصطلح  جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةعاما. ووقع اختيار  11األشخاص الذين يزيد عمرهم على 
 8/ 43 ةوهو التعبري الذي استخدم يف قراري اجلمعية العامة  لالمم املتحد، ( personsolder"كبار السن" )

ووفقا للممارسة املتبعة يف االدارات االحصائية لألمم املتحدة، تشمل هذه املصطلحات األشخاص البالغني  41/51.180و
يب أن "كبار السن" هم الذين بلغوا من العمر تعترب إدارة االحصاءات التابعة لالحتاد األورو بينما سنة فأكثر،  31من العمر

هي السن األكثر شيوعا للتقاعد، وال يزال االجتاه العام ينحو حنو تأخري سن  38سنة أو أكثر، حيث إن سن ال  38
كما . 181التمييز على أسا  السنحظرت  دقاللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية علما بان  ،التقاعد

اعتمدت اجلمعية العامة مبادئ ، و خطة عمل فيينا الدولية للشيخوخة 1511اعتمدت اجلمعية العاملية للشيخوخة عام 
وهي مقسمة إىل مخسة أقسام  ،182اليت تعترب وثيقة هامة يف هذا السياق 1551عام األمم املتحدة املتعلقة بكبار السن 

اليت "االستقاللية" وهي: الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية  دترتبط ارتباطا وثيقا باحلقوق املعرتف هبا يف العه
تشمل حق كبار السن يف احلصول على ما يكفي من الغذاء واملاء واملأوى وامللبس والرعاية الصحية. وتضاف إىل هذه 

ين وجوب أن يشارك كبار السن تعاليت احلقوق إمكانية ممارسة العمل بأجر واحلصول على التعليم والتدريب. و"املشاركة" 
بنشاط يف صوغ وتنفيذ السياسات اليت تؤثر مباشرة يف رفاههم، وأن يقدموا إىل األجيال الشابة معارفهم ومهاراهتم، وأن 

 فرص االستفادة من ريوجوب توفاليت تدعو اىل الرعاية" أما "يكونوا قادرين على تشكيل احلركات أو الرابطات اخلاصة هبم. 
لكبار السن، وأن ميكنوا من التمتع حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية عند إقامتهم يف  األسرية والرعاية الصحية الرعاية

ينبغي مبوجبه متكني كبار السن من التما  اليت  فيما يتعلق مببدأ "حتقيق الذات" أماو مأوى أو مرفق للرعاية أو للعالج. 
إتاحة إمكانية استفادهتم من موارد اجملتمع التعليمية والثقافية والروحية والرتوحيية. فرص التنمية الكاملة إلمكاناهتم من خالل 

                                                 
والذي تضمن مقدمة عامة عن مدى اهتمام  اجلمعية العامة لألمم املتحدة بقضايا الشيخوخة  والدعوة  اىل وضع اسرتاتيجة عملية بشأن  41/5فبما يتعلق بالقرار رقم   180

ملتعلقة بكبار السن، وتعزيز الصندوق االستنمائي للشيخوخة كوسيلة لدعم ، باإلضافة اىل نشر مبادئ االمم املتحدة ا 6224الشيخوخة من خالل تشجيع خطوة العمل الدولية لعام 
املتصلة هبا وذلك باالحتفال باليوم البلدان النامية يف التكيف مع شيخوخة سكاهنا، تشجيع الصحافة واإلعالم على اداء دور رئيسي يف خلق الوعي بشيخوخة  السكان وباملسائل 

 االول من اكتوبر  من كل عام  ....ولالستزادة حول هذا  القرار ارجو االطالع على املوقع االلكرتوين الدويل للمسنني والذي يصادف يف 
www.un.org/arabic/esa/againg/grass.html 

دولية للشيخوخة :  اكد القرار من جديد مدى  اهتمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة  بقضايا الشيخوخة، وبيان بشان تنفيذ خطة العمل ال 48/38اما  فيما يتعلق بالقرار رقم  
 -http:daccess-dds سنة دولية لكبار السن.....  للمزيد حول هذا القرار  انظر  4333مدى االرتياح  لإلطار املفاهيمي لربنامج االمم املتحدة بكبار السن واعتبار عام 

ny.un.org/doc/undoc 
 (  احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لكبار السن مبوجب العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعي.44(  فقرة رقم )2انظر التعليق رقم )   181
 الدولية للشيخوخة واألنشطة ذات الصلة،، "تنفيذ خطة العمل 4334كانون األول/ديسمرب   42املؤرخ يف  42/34قرار اجلمعية العامة  182

http://www.un.org/arabic/esa/againg/grass.html
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وأخريا، ينص القسم املعنون "الكرامة" على أنه ينبغي متكني كبار السن من العيش يف كنف الكرامة واألمن ودون خضوع 
منصفة، بصرف النظر عن عمرهم أو جنسهم  ألي استغالل أو سوء معاملة، جسدية أو عقلية، وينبغي أن يعاملوا معاملة

أو خلفيتهم العرقية أو اإلثنية، أو كوهنم معوقني، وبصرف النظر عن مركزهم املايل أو أي وضع آخر، وأن يكونوا موضع 
 النظر عن مدى مسامهتهم االقتصادية. تقدير بصرف

ل العوامل البيولوجية واألوضاع الصحية له يف مجلة أما املشرع األردين فتناول تعريف املسن من الناحية العمرية ومل يتناو  .111
 واملالية  املعونة االجتماعيةالتقاعد و اليت شرعت لغايات تنظيم العمل واستحقاق  183القوانني واألنظمة والتعليمات

عن الشخص الذي يزيد عمره "وتنظيم وترخيص دور املسنني، حيث مت تعريف املسن يف ظل هذه التشريعات بانه والصحية 
على محاية  نص صراحةتعديال دستوريا  1111(سنة لإلناث". ولتعزيز محاية املسنني شهد عام 88( سنة للذكور و)31)

 ءالنشحيمي القانون األمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى اذ نصت الفقرة اخلامسة من املادة السادسة على أن "هذه الفئة، 
، ويرى املركز ضرورة مواءمة التشريعات الوطنية مع التعديل الدستوري "غاللواالست وذوي اإلعاقات وحيميهم من اإلساءة

اخلاص حبماية هذه الشرحية من اجملتمع، سيما وان هناك تغيريات دميغرافية يف الرتكيبة العمرية للمجتمع يتوقع ان يشهدها 
كبار السن خالل هذه الفرتة من   ارتفاع نسبة، اذ تشري التوقعات االحصائية اىل 1178–1111األعوام خالل االردن 

 %111، وبالتايل يتوقع أن يزيد الطلب على خدمات رعاية كبار السن بنسبة 1178عام  %( 11%( إىل )7.8)
على خاصة لكسب تأييد إقرار اتفاقية دولية حلقوق كبار السن 185اعد ندوة علما بان املركز  184ة.لرعاية اإليوائيوخصوصا ا

 . االخرى غرار االتفاقيات الدولية

                                                 
على انه حني اكمال املوظف الستني من عمره او حني اكماله اربعني سنة خدمة جيب احالته   46يف املادة 4353لسنة  94انظر مثال: قانون التقاعد املدين والعسكري رقم   183

( الفقرات أ منها 53)وخصوصا حق تأمني  الشيخوخة والعجز والوفاة  ) انظر نص املادة ) 6242( لسنة 1على التقاعد، وقانون الضمان االجتماعي وتعديالته  رقم )
( الفقرات  أ/ب(. ونظام 25(  باإلضافة  اىل ما جاء يف قانون الضمان االجتماعي  احلق يف شراء خدمة للحصول على راتب الشيخوخة  ) انظر نص املادة )4/6/9/4/5/2)

نص على انه مع مراعاة شروط الواقفني تتفق واردات برنامج مساعدة احملتاجني بالتنسيق مع صندوق الزكاة وفق ما يلي دور  3يف املادة  6225لسنة  89رقم الربامج الوقفية اخلريية 
لسنة  4ليمات ترخيص األندية النهارية رقم تعريف املسن على انه من زاد عمره عن ستني سنة، وتع 4314لسنة  426رعاية الفقراء واملسنني ، ونظام التأهيل واملساعدات رقم 

 وما زالت يف ديوان الرأي والتشريع .  6242واليت جرى عليها تعديل  عام    6222اليت تناولت تعريف املسن  ونظام دور رعاية كبار السن واألندية النهارية لسنة    4333
( تعريف املسن: كل 6. املادة )4381/4/4، ويعمل هبا من 4382لسنة  92قانون صندوق املعونة الوطنية رقم من  8تعليمات التأهيل واملعونة الوطنية الصادرة مبوجب املادة و 

 عاما ويعيش مبفرده. 22شخص يزيد عمره على 
 

 حبماية وتعزيز  حقوق كبار السن  مثل وقد  استهدفت اصحاب القرار  واملعنيني 62/4/6244نفذ املركز ندوة بعنوان " املسؤولية االجتماعية حلقوق كبار السن "  بتاريخ  185
ل والضمان االجتماعي ووزارة الصحة (، حيث خلصت )وزارة التنمية  االجتماعية  واألندية والدور االيوائية اخلاصة بكبار السن  التابعة للوزارة، باإلضافة اىل املعنيني من وزارة العم

 امهها : الندوة اىل جمموعة من التوصيات ذات  العالقة  وكان 
 كسب  التأييد من اصحاب القرار املعنيني بشؤون كبار السن من اجل احلث على  التأكيد على امهية وجود اتفاقية دولية معنية بكبار السن  . أ

 ضرورة  وجود التنسيق بني وزارة التنمية االجتماعية ومؤسسات اجملتمع املدين من اجل توفري احلماية  والتعزيز لرعاية كبار السن  . ب
 جــ. ضرورة العمل على اشراك كبار السن يف انشطة اجلمعيات املعنية حبقوق كبار السن  ومؤسسات اجملتمع املدنية 

 ة ألسرة املسن د. اعادة النظر يف املعونات الوطنية املخصصة لألسر اليت يعيلها كبري حيث اثبت عدم كفايتها بتوفري احلد االدىن من  احلاجات االساسي
 عية لعمل التطوعي لطلبة اجلامعات للعمل يف دور رعاية وإيواء كبار السن من خالل  اجياد حوافز مادية  تقدم من قبل وزارة التنمية االجتماهـ. تعزيز ا
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استجابة وزارة التنمية )أ( مبا يلي: متثلت االجيابية على الصعيد الوطين التطورات  منمجلة  1111وقد شهد عام  .115
 186االجتماعية الحدي توصيات تقارير الزيارة اليت ينفذها املركز لدور كبار السن بالسماح للقطاع اخلاص بشراء خدمة

وجتهيزها بالتدفئة املركزية وتزويد الدار بكراسي متحركة مركز االمرية مىن دار لاجراء صيانة  . )ب( القطاع العامكحال 
لتسهيل نقل املسنات وجتهيز مستودع املسنات خبزائن منفصلة  حبيث يتم فصل مالبس كل مسنة عن االخرى تفادياً 

ت وزارة التنمية اهن)ج(  187النتقال العدوى املرضية بني املسنات وضمانا للشروط السالمة العامة لكافة النزيالت.
 تضمنقد و مراحله الدستورية، الستكمال االجتماعية إعداد نظام دور رعاية املسنني واألندية النهارية ورفعته لديوان التشريع 

كما اعدت الوزارة ،   ر املسننيو احملولة من وزارة التنمية االجتماعية وإجراءات ترخيص د شروط قبول احلاالت النظام اسس
كان للمركز مسامهة يف اجراء   علما بانه  ،بدور رعاية املسننيبلمعايري الدولية اخلاصة وفقا ل نظمة هلذا النظاماملتعليمات ال

188التعديالت.هذه 
 

باالضافة اىل قيام  1111يف عام ( شكوى وطلب مساعدة خاصة بانتهاكات حقوق كبار السن 18ورد للمركز )وقد  .151
، حيث تبني له استمرار اىل دور االيواء والرعاية اخلاصة باملسنني ةزيارات ميداني سبع تنفيذبفريق متخصص من املركز 

عدم وجود سياسات صحية شاملة مبا يف ذلك  رصدها واشار اليها يف تقاريره السابقة، وامهها: )أ( االنتهاكات اليت  
بأطباء متخصصني للتعامل مع كبار  عدم توفر  مراكز صحية متخصصة  ومزودة و الوقاية واعادة التأهيل ورعاية املرضى 

اجات املسنني من حيث مساحة حلاملسنني ايواء دور . )ب( عدم مناسبة معظم إخصائيني  نفسيني واجتماعيني السن و
 ةوالطاقة االستيعابي وعدم  تناسب عدد املرفق الصحية )دورات املياه(مع عدد الغرف الغرفة املخصصة للنزالء وعددهم

افتقار اغلب دور املسنني للرعاية االجتماعية  )ج(  . للمستفيدين من خدمة هذه الدور وخاصة دور القطاع اخلاص
دم توفر قاعدة بيانات وطنية ختص فئة كبار السن تبني )د( ع رياضية.الصاالت الو  الرتفيهماكن وألوالتواصل االسري 

ضعف التنسيق بني الوزارة و مؤسسات اجملتمع املدين  )ه(  ومصدر دخلهم وتصنيفاهتم. اعدادهم وحالتهم االجتماعية 
عدم توفر مكتبات داخل الدور للمطالعة أو )و( يف تعزيز االنشطة والربامج ذات العالقة حبقوق كبار السن. العاملة 

س يف معظمها، وان توافرت فان عدم توفر ساحات أو حدائق للتشمي)ز(  لغايات التثقيف العام والتثقيف الديين.
عدم هتيئة املكان لتوفري سهولة االستخدام واملعيشة للمسنني، فمثاًل ال يتوافر يف بعض الدور )ح(  استخدامها شبه معدوم.

                                                 
ة كبار السن التابعة لوزارة التنمية مصطلح شراء خدمة بشري اىل اخلدمات االيوائية والرعاية  من مأكل ومشرب وملبس وعناية صحية وترفهيه وتثقيفية  اليت تقدمها دور رعاي  186

دور الرعاية  بتقدمي اخلدمات للمسنني مقابل راتب شهري تتكفل بدفعه الوزارة  ألصحاب تلك الدور   عاالجتماعية   اىل املسن،  حيث تقوم وزارة التنمية االجتماعية بالتعاقد م
    .اً دينار  666والبالغ 

187
 .   1111استجابة  الدار لتوصية املركز يف زياراته خالل عام   

188
يف هذه الدور حق  للمسنيف هذه الدور حبيث يتم إعداد تقييم للمسن قبل إقامته يف الدار حبيث منحت التعليمات اجلديدة احلق  املسنو قد حددت التعليمات خطة لرعاية   

النواحي الصحية وحسب رغبته. وفيما يتعلق بالبيئة احمليطة للمسن ،نصت التعليمات على وجوب اختيار موقع دار املسنني يف منطقة صحية ته من اإدارة مصادره املالية وحبسب قدر 
ن يكون هناك كامريات ملراقبة ى وجوب أوبعيدة عن أعمدة الضغط العايل وان يكون املبىن املراد ترخيصه ضمن املناطق السكنية وقريبا من اخلدمات العامة. كما نصت التعليمات عل

و اجتماعي لكل مسن حيتوي كافة األبواب واملداخل اخلارجية فقط وعدم استخدامها داخل الدار أو يف احلديقة حفاظا على خصوصية النزيل . إضافة إىل وجوب إعداد ملف طيب 
 املعلومات الصحية واالجتماعية الالزمة لتقييم الوضع الصحي واالجتماعي للمسن
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حيث يوجد يف اململكة احدى دور رعاية كبار السن يف حمافظة العاصمة )ط( تركز مماسك جانبية لتفادي خطر االنزالق. 
 .يف حمافظة العاصمة وواحدة يف الزرقاء واالخرى يف حمافظة اربد امنها مقره تسع  داراً  ةعشر 

زيارات نفذها إىل دور كبار السن والشكاوى الواردة إليه مجلة من االنتهاكات اليت سبع وقد رصد املركز من خالل  .151
تعرض احد املسنني للضرب يف احدى دور رعاية كبار السن من قبل احد اقارب نزيل  )أ(تتعرض هلا فئة كبار السن منها: 

من احلادثة ان سبب االعتداء يعود اىل "احتقانات بعد التحقق لمركز تبني ليف نفس الدار نتيجة خلالفات عائلية وقد 
نزيال  141مراضا نفسية من أصل حالة تعاين أ 71نفسية" مير هبا نزالء دار اإليواء لكرب سنهم، حيث تبني ان هناك 

رفض ذوي مسن يف احدى دور رعاية وايواء كبار السن استالم جثمانه بعد وفاته االمر الذي دعا )ب( . يقطنون الدار
 ضعف التواصل االسري بني املسنيني يف دور الرعاية واسرهم .مما يشري اىل دفنه،  اىلتلك الدار  ىالقائمني عل

تبين باالضافة اىل ضرورة الوارده يف تقاريره السنوية  ته السابقة لتعزيز ومحاية حقوق كبار السنتوصيايؤكد املركز على  .151
  التوصيات االتية:

 
  تسريع  اقرار  االنظمة املعدلة لدور رعاية كبار السن واالندية النهارية كون ان هذه االنظمة موجودة حاليا يف ديوان

 الرأي والتشريع .

  تأخذ باالعتبار احملاور التالية:  وطنية خاصة بالشيخوخة ضمن سياسة اجتماعية متكاملة،اعداد سياسات وخطط
 والدراسات والبحوث التحليلية، والتدريب، والتشريعات، املقاربة القائمة على حقوق االنسان للمسنني،

ا يف ذلك تعزيز النهج التشاركي مب والبنية الوطنية واملشاركة فيما بني مجيع الرفقاء املعنيني، واخلدمات، واالحصاءات،
وتبادل اخلربات  وايضًا اشراك القطاع اخلاص، اهلادف اىل اشراك املسنني يف التنمية واختاذ القرارات اليت ختصهم،

 والرتويج االعالمي اهلادف.

 وطبيعة العالقة بني  ذوي االعاقة  السعي إلعداد دليل اجرائي للعاملني يف دور كبار السن يبني اليات التعامل مع
 العاملني انفسهم يف دور رعاية كبار السن واحمليط اخلارجي للدار.

 نع عن نفقته من قبل ابنائهم واسرهم او من يعوهلم تلة القانونية لكل من يعتدي على مسن  وميءاملسا 

  يكون ذلك  بني دور املسنني ادراج برامج التواصل االسري  ضمن الربامج اليت تقدمها  وزارة التنمية االجتماعية   و
 واحمليط اخلارجي  من اجل ابقاء املسنني يف الدور على اتصال باجملتمع اخلارجي .
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 والعمل على تطبيق ذلك  1113من قبل رئيس الوزراء عام  امت اقراره يتوال 189نيتوسيع مظلة االعفاء الطيب للمسن
 جنسيتهم وجنسهم  .ض النظر عن غافة املسنني بعلى ارض الواقع حبيث يشمل ك

  التوسع يف تقدمي اخلدمات لكبار السن خاصة يف احملافظات ومنها انشاء االندية النهارية وتوفري خدمة الرعاية يف
 املنازل.

  

                                                 
املوافقة على مشول الفئة  6224( لسنة 89( من نظام التأمني الصحي املدين رقم )63باالستناد ألحكام املادة ) - 69/5/6222الوزراء يف جلسته املنعقدة بتاريخ  قرر جملس 189

 مستشفيات ومراكز وزارة الصحة مع امكانية مشوهلم خبدمات التأمني العمرية من سن ستني عاما فأكثر من غري املؤمنني صحيا القادرين وغري القادرين منهم مبظلة التأمني الصحي يف
( من نظام التأمني الصحي املدين املشار 99الصحي من قبل اخلدمات الطبية امللكية يف حال عدم توفر امكانية املعاجلة هلم يف مستشفيات ومراكز وزارة الصحة عمال بأحكام املادة )

 ( ستة دنانري شهريا من كل مواطن ضمن هذه الفئة2غ وقدره )اليه اعاله ، لقاء استيفاء مبل
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 2011التي استقبلها المركز خالل عام وطلبات المساعدة الشكاوى 
( شكوى مقارنة 596) 2011عدد الشكاوى الواردة للمركز الوطين حلقوق اإلنسان وفقًا للحقوق املدعى انتهاكها لعام بلغ  .1

بعدد 
الشكاوى 

 االمجايل لعام
البالغ  2010

ولعام ( 770)
1115 

البالغ 
(837 )

شكوى. 
وكان عــــدد 

الشكاوى 
املتعلقة 

باحلقوق 
املدنية 

والسياسية 
(297 )

شكوى بينما 
عدد  بلغ

الشكاوى 
املتعلقـــة 
باحلقوق 

االقتصادية 
واالجتماعية 

والثقافية 
(266 )

فيما  .شكوى

 1022( يبين عدد الشكاوى الوارده للمركز وفقا للحقوق المدعى عليها لعام   29الجدول رقم )  
 

 احلق موضوع الشكاوى
عــدد 

 الشكاوى

لقت إغ
نتيجة ب

 مرضية

دون ت قغلا
نتيجة 
 مرضية

خارج 
اختصاص 

 املركز

عـدم تعاون  قيد املتابعة
 املشتكي

عدم ثبوت 
 نتهاكاوجود 

االعرتاف بالشخصية القانونية 
 )اجلنسية(

54 11 1 7 31 1 11 

 1 1 3 1 2 11 13 واللجوء احلق يف حرية االقامة والتنقل

 1 1 7 1 1 1 3 احلق يف احلياة

 األمانالسالمة اجلسدية و احلق يف 
 8 1 3 8 1 13 48 الشخصي

 8 8 13 3 1 3 75 احلق يف معاملة انسانية

 14 3 31 18 1 41 143 احلق يف العمل

 1 1 4 7 1 1 5 التأمينات االجتماعيةاحلق يف 

 7 1 13 3 1 1 13 احلق يف تقلد الوظائف العامة

 11 1 1 4 1 11 11 نزالء مراكز االصالح والتأهيلحقوق 

 7 1 7 1 1 4 11 احلق يف الصحة

 1 1 1 1 1 4 11 احلق يف التعليم

 1 1 1 1 1 7 3 يزياحلق يف املساواة وعدم التم

 7 1 13 11 1 14 31 عادلةاحلق يف حماكمة 

 1 1 1 1 1 1 7 حقوق املرأة

 1 1 14 1 1 8 11 حقوق الطفل

 1 1 1 1 1 1 1 حقوق كبار السن
 1 1 7 1 1 1 1 حقوق املعاقني

 1 8 4 1 1 8 18 حقوق اسرية

 1 1 1 1 1 1 1 احلق يف تكوبن واالنضمام للجمعيات

 1 1 1 1 1 1 4 احلق يف مستوى معيشي مالئم

 1 1 1 1 1 1 4 احلق يف السكن

 1 1 1 1 1 1 1 احلق يف حرية الرأي والتعبري

لكية امل/اخلاصة  احلق يف امللكية
 الفكرية 

11 7 1 7 7 1 1 

 1 1 4 1 1 1 3 احلق يف بيئة سليمة

 1 1 1 1 1 1 1 واالحزاب احلق يف االنضمام للنقابات

 1 1 1 1 1 1 1 احلق يف االنتخاب والرتشح
 1 1 1 1 1 1 1 احلق يف املعتقد الديين

 34 71 183 11 3 188 853 اجملموع الكلي

 %11.34 %8.11 %47.11 % 17.38 %1.13 %13.11 %111 النسبة املئوية %
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%( 13( شكوى أي ما نسبته )188( شكوى. وقد مت اغالق )33قوق الفئات املستضعفة )بلغ عدد الشكاوى املتعلقة حب
 هما نسبت( شكوى أي 183، بينما بلغ عــــدد الشكاوى اليت ال تزال قيد املتابعة )وحتقيق نتيجة مرضية بنجاح

%( من امجايل عدد 17.38نسبته ) ( شكوى تقع خارج اختصاصه أي ما11%(. ومن الالفت ان املركز تلقى )47.11)
%(، فيما مت اغالق 11.34( شكوى لعدم ثبوت وجود أي انتهاك حلقوق اإلنسان وبنسبة )34الشكاوى. كما مت اغالق )

الشكاوى دون احلصول سباب اغالق عدد من علما بان ا .%( دون التوصل اىل نتيجة مرضية1.13سبة )ن( شكوى ب3)
وخصوصا لتوصيات وطلبات املركز املشتكى عليها بصورة اجيابية  اجلهةاستجابة او إىل عدم تعاون ة يعزى نتيجة مرضيعلى 

شكاوى اجلنسية واالوراق الثبوتية، ولطبيعة بعض الشكاوى اليت تستغرق وقتا للتحقق من صحتها كالشكاوى املتعلقة 
وبذات الوقت يعزى زيادة اكات، عدم وجود غطاء قانوين واضح لوقف وازالة بعض االنته ضافة إىلباحملاكمات العادلة، باال

عدم وجود نص يف قانون املركز يلزم اجلهات بالرد على عدد الشكاوى اليت ما تزال قيد املتابعة اىل مجلة من االسباب منها 
وضعف تعاون املشتكني يف متابعة شكواهم وتزويد املركز بالبيانات واملعلومات املطلوبة للتحقق  طلبات املركز يف مدة معينة

ان طبيعة بعض هذه الشكاوى تتطلب اجراء حتقيقات قضائية من قبل ، باإلضافة اىل من صحة الشكوى وتسهيل متابعتها
 .1111( عدد الشكاوى الوارده للمركز وفقا للحقوق املدعى عليها لعام 15اجلدول رقم )يبني و ، االجهزة املشتكى عليها
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( طلبًا لعام 111مساعدة مقارنة بـ )طلب ( 183لغ عدد طلبات املساعدات االمجايل اليت تلقاها املركز هلذا العام )ب .1
( طلبًا بينما  31، وكان عدد طلبات املساعدة املتعلقة باحلقوق املدنية والسياسية )1115لعام  ( طلب711و) 1111

كان عدد 
الطلبات 
املتعلقة 

باحلقوق 
االقتصادية 

واالجتماعية 
والثقافية 

، اً ( طلب38)
فيما بلع 
عدد طلبات 

املساعدة 
املتعلقة 
حبقوق 
الفئات 

املستضعفة 
( طلباً. 17)

وقد مت 
اغالق 

( طلباً 81)
ما  أي

نسبته 
(71.18%

( بنجاح 
وحتقيق 
نتيجة 

%(. كما بلغ عدد الطلبات 3.41)ة نسبات ب( طلب11بينما بلغ عدد الطلبات اليت اغلقت بدون نتيجة مرضية )مرضية، 

 1022( يبين عدد طلبات المساعدة الوارده للمركز وفقا للحقوق المدعى عليها لعام  10الجدول رقم ) 

عدد  طلب املساعدةاحلق موضوع 
 الطلبات

اغلقت 
 بنتيجة مرضية

اغلقت 
دون 
نتيجة 
 مرضية

خارج 
اختصاص 

 املركز
 قيد املتابعة

عدم 
التعاون 
 املشتكي

عدم ثبوت 
وجود 
 انتهاك

 بالشخصية القانونية االعرتاف
 1 1 1 1 1 1 1 )اجلنسية(

 1 1 8 1 1 3 18 احلق يف حرية االقامة والتنقل
احلق يف احلصول على االوراق 

 1 1 11 1 1 7 18 الثبوتيه

 1 1 1 1 1 1 1 احلق يف اللجوء
 1 1 1 1 1 1 1 احلق يف املساواه وعدم التمييز

 1 1 1 1 1 1 1 احلق يف التظلم وخماطبة السلطات
 السالمة اجلسدية واألماناحلق يف 

 1 1 1 1 1 1 7 الشخصي

 1 1 4 1 1 11 15 احلق يف الصحة
 1 1 7 1 1 11 13 احلق يف العمل

 1 1 1 1 1 1 1 احلق يف التامينات االجتماعية
 1 1 1 1 1 1 1 احلق يف السكن

 1 1 4 1 1 1 1 احلق يف مستوى معيشي مالئم
 1 1 1 1 1 1 4 حقوق املرأة

 1 1 3 1 1 7 5 الطفلحقوق 
 7 1 7 1 1 1 1 حقوق املعاقني

 1 1 1 1 1 1 1 حقوق كبار السن
 1 1 1 1 1 1 1 احلق يف التعليم

نزالء مراكز االصالح حقوق 
 1 1 11 1 1 1 15 والتأهيل

 1 1 7 1 1 1 7 احلق يف التعويض
 1 7 1 1 1 1 8 حقوق اسريه

 1 1 7 1 1 1 3 احلق يف تقلد الوظائق العامة
 1 1 1 1 1 7 3 احلق يف حماكمة عادلة

 13 3 37 11 11 81 183 اجملموع الكلي
 %11.5 %7.18 %41.71 %3.41 %3.41 %71.18 %111 النسب املئوية
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طلبات  
,  المساعدة
2003-
2004  ,
152 

طلبات  
,  المساعدة
2005  ,
177 

طلبات  
,  المساعدة
2006  ,
162 

طلبات  
,  المساعدة
2007  ,
288 

طلبات  
,  المساعدة
2008  ,
244 

طلبات  
,  المساعدة
2009  ,
301 

طلبات  
,  المساعدة
2010  ,
222 

طلبات  
,  المساعدة
2011  ,
156 

-2003أعداد الشكاوي وطلبات المساعدة لألعوام 
2011 

 الشكاوى طلبات المساعدة 

مبا تصاصه تقع خارج اخت ( طلبا11%(. واستقبل املركز )41.71( طلبًا أي ما نسبته )37اليت ما تزال قيد املتابعة )
%( 3.41نسبته ) تقع خارج اختصاصه أي مامساعدة  اتطلب( 11ومن الالفت ان املركز تلقى )، %(3.41نسبته )

لعدم ثبوت وجود أي انتهاك حلقوق اإلنسان وبنسبة طلبا ( 13. كما مت اغالق )طلبات املساعدةمن امجايل عدد 
املطلوب منها  اجلهةإىل عدم استجابة  ةبنتيجة غري مرضياسباب اغالق عدد من احلاالت  . هذا وترجع%(11.5)

املساعدة بصورة اجيابية لتوصيات وطلبات املركز، إضافة إىل عدم وجود نص يف قانون املركز يلزم اجلهات بالرد على طلبات 
دعى عليها لعام ساعدة الوارده للمركز وفقا للحقوق املامل( يبني عدد طلبات 11اجلدول رقم ) و  املركز يف مدة معينة

1111.  

 
عدد الشكاوى وطلبات املساعدة اليت تراجع  ويالحظ .7

بعام مقارنة   1111وردت اىل املركز خالل عام  
بالرغم من أن عدد الشكاوى يشكل زيادة   1111

كما هو مبني يف  ملحوظة مقارنة باألعوام السابقة 
ويعزى ذلك اىل االسباب التالية: )أ( الشكل التايل، 

اخنفاض الشكاوى املتعلقة باجلنسية وسحب االوراق 
)ب( اخنفاض   الثبوتية بعد صدور قرار جملس الوزراء.

شكاوى العامالت يف املنازل بسبب التعليمات اجلديدة 
املركز الي شكاوى تتعلق باحلق يف االنتخاب والرتشح كون هذا  يالستقدام واستخدام العامالت يف املنازل. )ج( عدم تلق

 .1111العام مل يشهد اجراء انتخابات كحال عام 

 

%(   31احتلت وسيلة استقبال الشكاوى شفاهه وشخصيًا املرتبة األوىل من بني الوسائل األخرى حيث أن ما نسبته ) .4
املركز وشرح الشكاوى أمام موظف املركز. وجاء يف املرتبة عرب احلضور الشخصي إىل  شفاههمن أمجايل الشكاوى متت 

عرب الفاكس %(  ويف املرتبة الثالثة  11.1من خالل املهام الرصدية حيث بلغت النسبة ) الثانية طريقة تقدمي الشكاوى 
وبلغ ما  يد العاديبالرب طريقة تقدمي الشكاوى  الرابعة%( من أمجايل الشكاوى. وجاء يف املرتبة  1.8حيث بلغ ما نسبته )

 % (7فقد احتلتها وسيلة الرسائل اإللكرتونية بنسبة بلغت ) اخلامسة %( من إمجايل الشكاوى. أما املرتبة 4.4نسبته )
ويعود اخنفاض هذه النسبة لعدم تعميم خدمة اإلنرتنت يف كافة مناطق اململكة واغلب املتبعني هلذه الطريقة يقيمون خارج 

نسبة الشكاوى اليت مت استقباهلا من خالل ضباط االرتباط يف احملافظات )  تاملركز. وبلغم إىل اململكة لتعذر حضوره
كما  من إمجايل الشكاوى.  %( 1.3املستقبلة من خالل وسائل االعالم ) وأخريا بلغت نسبة الشكاوى  .% (1.7

الوسائل األخرى حيث أن ما نسبته  شفاهه وشخصيًا املرتبة األوىل من بنيطلبات املساعدة احتلت وسيلة استقبال 
طلبات عرب احلضور الشخصي إىل املركز. وجاء يف املرتبة الثانية طريقة تقدمي  شفاههمتت  الطلبات%( من أمجايل 37)
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 1.4عرب الفاكس حيث بلغ ما نسبته )%( ويف املرتبة الثالثة  5من خالل املهام الرصدية حيث بلغت النسبة ) املساعدة
%( من 3.4وبلغ ما نسبته ) بالربيد العادي طلبات املساعدةطريقة تقدمي  الرابعة. وجاء يف املرتبة الطلبات%( من أمجايل 

ويعود اخنفاض هذه  % (1فقد احتلتها وسيلة الرسائل اإللكرتونية بنسبة بلغت ) اخلامسة . أما املرتبة الطلباتإمجايل 
كافة مناطق اململكة واغلب املتبعني هلذه الطريقة يقيمون خارج اململكة لتعذر النسبة لعدم تعميم خدمة اإلنرتنت يف  

 % ( 1.3خالل ضباط االرتباط يف احملافظات ) اليت مت استقباهلا من  طلبات املساعدة نسبة  تاملركز. وبلغ حضورهم إىل
 طلبات املساعدة .ن إمجايل م %( 1.3املستقبلة من خالل وسائل االعالم )  طلبات املساعدةوأخريا بلغت نسبة 

 
أما بالنسبة لتوزيع الشكاوى على حمافظات اململكة  .8

أن ( 11من دراسة اجلدول رقم ) يتبني املختلفة 
%( من املشتكني هم من املقيمني يف حمافظة 31.3)

العاصمة ويعود السبب يف ذلك اىل عدم وجود فروع 
يف باقي حمافظات اململكة، وارتفاع عدد للمركز 

سكان احملافظة. وقرب املركز من املواطنني القاطنني يف 
على الرغم من وجود ضباط ارتباط  حمافظة العاصمة

حمافظة الزرقاء  تجاءو ،  للمركز يف خمتلف احملافظات
يف املرتبة الثانية حيث بلغ عدد الشكاوى ما نسبته 

حيث بلغ  املفرقة حمافظة %( ويف املرتبة الثالث1.1)
%( ويف املرتبة الرابعة 4.1عدد الشكاوى ما نسبته )

حيث بلغ عدد الشكاوى ما نسبته  معانحمافظة 
%(، اما بالنسبة لطلبات املساعدات فقد جاءت 4)

%(، 84.8حمافظة العاصمة باملرتبة االوىل بنسبة )
%(، اما حمافظة 3.8بنسبة بلغت ) معاناملرتبة الثالثة حمافظة  %(، ويف14.1ويف املرتبة الثانية حمافظة الزرقاء بنسبة )

ده طلبات املساعده الوار الشكاوى و دد ( ع11رقم )ويبني اجلدول  %(.8.1فقد جاءت يف املرتبة الرابعة بنسبة )  جرش
 .للمركز حسب احملافظة

عدد الشكاوى وطلبات المساعدة المقدمة للمركز ( يبين 12الجدول رقم )
 ةحسب المحافظ

 طلبات املساعدة الشكاوى احملافظة
 18 737 العاصمة

 3 11 البلقاء
 11 81 الزرقاء
 7 1 مادبا

 1 17 الكرك
 11 14 معان

 1 11 الطفيلة
 --- 5 العقبة

 3 41 اربد
 4 18 املفرق
 1 8 جرش

 1 3 عجلون
 3 5 خارج االردن

 183 853 اجملموع
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فيتبني  بالنسبة للجهة املشتكى عليها أما  .3
استمرار احتفاظ (  11من  اجلدول  رقم )

اجلهات األمنية بالنسبة األكرب من عدد 
الشكاوى الواردة للمركز، حيث بلغت 

ذ إ، %(47نسبتها من جمموع الشكاوى)
بلغت نسبة الشكاوى املقدمة ضد مديرية 

يليها %(، 11.8)وحدها األمن العام 
%(، ويليها دائرة 17وزارة الداخلية )
كما يالحظ    ( %3.3املخابرات العامة )

نسبة الشكاوى املتعلقة بالعمل ب ارتفاع حاد
%( 11ومكاتب االستقدام حيث بلغت )

، كما 1111%( لعام 3.17مقارنة ب) 
يالحظ اخنفاض نسبة الشكاوى املقدمة 
حبق الوزارات احلكومية األساسية كوزارات 

 العمللرتبية والتعليم والصحة والعدل و ا
حيث  1111مقارنه بعام 

نسبة  ارتفاع. كما يالحظ (%1.3)بلغت
الشكاوى حبق السلطة القضائية  بلغت 

%( لعام 1.54)  %( مقارنة بـ1.8)
، كما ورد للمركز خالل عام 1111
شكاوى حبق اجلامعات وبلغت ما  1111
%(. وتؤشر هذه النسب إىل 1.5نسبته )

اجلهات اليت حتتل النسبة األكرب من  أن
عدد الشكاوى هي ذاهتا، مما يشري إىل أهنا 
مل تتخذ اإلجراءات املأمولة لوقف 
االنتهاكات وتؤكد على ضرورة استمرار 
املركز مبنحها األولوية والرتكيز عليها خلفض 
عدد الشكاوى وتعزيز حقوق اإلنسان يف 

 المشتكى عليها( يبن توزيع الشكاوى وطلبات المساعدة حسب الجهة  11الجدول رقم ) 
 طلبات املساعدة عدد الشكاوى عدد اجلهة

 1 31 وزارة الداخلية
 --- 1 وزارة العدل

 3 71 وزارة الرتبية والتعليم
 7 1 وزارة التعليم العايل

 3 8 وزارة العمل
 13 11 وزارة اخلارجية

 18 1 وزارة التنمية االجتماعية
 8 17 وزارة الصحة
 4 --- وزارة املالية

 --- 8 هالبلديالشؤون وزارة 
 --- 1 وزارة االشغال العامة واالسكان

 --- 1 وزارة البيئة
 --- 1 وزارة االوقاف والشؤون واملقدسات االسالمية

 --- 1 دائرة قاضي القضاة
 11 43 دائرة املخابرات العامة

 18 111 مديرية االمن العام
 18 113 رب عمل

 17 7 رئاسة الوزراء
 1 1 الديوان امللكي

 4 11 ديوان اخلدمة املدنية
 3 31 جهات اخرى

 7 13 جامعات
 1 7 حمكمة امن الدولة

 --- 7 اجمللس القضائي الشرعي
 1 4 امانة عمان

 --- 4 سلطة املنطقة العقبة االقتصادية اخلاصة
 --- 1 نقابات

 1 4 مديرية القضاء العسكري
 1 4 اجمللس القضائي

 1 4 العامة للضمان االجتماعي ؤسسةامل
 11 7 سفارات

 1 1 املفوضية السامية لشؤون الالجئني
 1 7 القيادة العامة للقوات املسلحة

 1 7 اجمللس االعلى لشؤون االشخاص املعوقني
 --- 11 املديرية العامة لقوات الدرك

 --- 1 وزارة الصناعة والتجارة
 1 --- دائرة ضريبة الدخل

 183 853 اجملموع
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باجلهات االمنيه، اذ بلغت ن النسبة األكرب من طاليب املساعدة تتعلق فإما بالنسبة للجهة املطلوب منها املساعدة ااململكة. 
% ( كما احتلت 11.5% ( كما بلغت نسبة طلبات املساعدة املقدمه لوزارة اخلارجية ما نسبته )11.1ما نسبته ) 

 ة%( فيما بلغت نسبة طلبات املساعده الوراد5.3ما نسبته) دام ومكاتب االستقطلبات املساعده املقدمه اخلاصه بالعمل 
( يبني عدد الشكاوى 11واجلدول رقم )%( 1.7)    رئاسة الوزراء بنسبة تليها %(  5.3) ة من وزارة التنميه  االجتماعي

 .وطلبات املساعدة حسب اجلهة املشتكى عليها
 

يتضح ان  ، نسية مقدمي الشكاوىأما بالنسبة جل  .7
، فيما احتلت اجلنسية % منهم من األردنيني(31.1)

%( 17.3)الفلبينية املرتبة الثانية بنسبة حوايل 
حيث بلغت  ةالثالث ةوجاءت اجلنسيه املصريه باملرتب

أما خبصوص جنسية طاليب %( 1.7نسبتها ) 
املساعدات فيظهر أن اجلنسية األردنية قد شكلت 

من جمموع ( %31.8)النسبة األكرب حيث بلغت 
أعداد طاليب املساعدات، وجاءت اجلنسية الفلسطينية 

، ويف املرتبة الثالثة %(11.5)يف املرتبة الثانية بنسبة 
معظمهم من  (%3.4 )بنسبة السريالنكيهاجلنسية 

( يبني تقسيم الشكاوي 17واجلدول رقم ) اإلناث
 .ة املشتكييوطلبات املساعدة حسب جنس

  

 حسب جنسيةوطلبات املساعدة تقسيم الشكاوى ( يبني 17رقم )دول اجل    
 املشتكي

 عدد طلبات املساعدة الشكاوى عدد اجلنسية
 113 414 اردنية

 15 11 فلسطينية
 --- 11 اندونسية

 3 11 فلبينية
 --- 1 بنغالدش
 11 17 سريالنكا

 1 1 اهلندية
 --- 4 سورية
 7 14 مصرية
 1 3 عراقية
 --- 1 كويتيه
 --- 1 قطرية

 7 1 سعودية
 1 1 سودانية

 --- 1 ارترييه
 --- 1 اثيوبية

 1 1 جزائري
 1 1 امريكية
 --- 1 روسية
 1 1 مغريب
 --- 1 تركي
 1 --- املاين

 1 14 بال جنسية
 183 853 اجملموع
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 بالتزاماتو بموجث الموا يق الدولية لحقوق اإلنسانتقييم مدى وفاء األردن 

 

 

،  تقييمًا ملدى وفاء األردن بالتزاماته 1111قدم املركز يف تقريره السنوي السابع حول أوضاع حقوق اإلنسان يف اململكة لعام  .1
ناول هذا الفصل وصفًا لإلجراءات اليت اختذهتا يتو  190مبوجب العهود واملواثيق الدولية حلقوق اإلنسان اليت صادق عليها األردن.

 يف سبيل تنفيذ االلتزامات الدولية املرتبية على انضمام األردن لالتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان 1111خالل عام احلكومة 
 وااإلنسان، إجراءات تشريعية من حيث التشريعات اجلديدة أو التعديالت على التشريعات ذات العالقة حبقوق سواء اكانت 

إجراءات تنفيذية. كما مت جتميع التوصيات الصادرة عن اللجان الدولية خبصوص األردن وحتديداً جلنة حقوق او إجراءات قضائية 
اإلنسان وجلنة اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة القاسية والالإنسانية واملهينة، فضال عن توصيات املراجعة 

1115ة ألوضاع حقوق اإلنسان يف اململكة واليت جرت يف شهر شباط من عام الدورية الشامل
191 . 

مجلة من املبادرات الوطنية احلكومية الساعية لإلصالح، ومتثلت هذه املبادرات بتشكيل جلنة احلوار  1111عام شهد  .5
الدستور. وكان اهلدف من هذه االجتماعي لتعديل قانوين االنتخاب واألحزاب السياسية، وتشكيل اللجنة امللكية لتعديل 

املبادرات توفري مساحة أوسع لضمان متتع املواطنني حبقوقهم، إال أن هذه املبادرات رغم أمهيتها مل ترق إىل تطلعات مؤسسات 
تعديلها ( التشريعات الوطنية اليت مت وضعها و/أو 17ويتضمن اجلدول رقم ) اجملتمع املدين واملؤسسات الوطنية واملواطنني عامة.

 ومدى مواءمتها مع االتفاقيات الدولية: 1111خالل عام 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 468-422الصفحات  6242أنظر تقرير املركز الوطين حلقوق اإلنسان السنوي السابع حول أوضاع حقوق اإلنسان يف اململكة لعام  190
الدولية ويف التقارير السنوية هبدف حتديد أولويات العمل لكافة املؤسسات احلكومية املعنية وقام املركز بتصنيف تلك التوصيات وفقاً لتكرار ورودها يف التقارير الصادرة عن اللجان  191

مي عن مدى استجابة احلكومة ومؤسسات اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية والتمكن من وضع خطة عمل وطنية لالستجابة لتلك التوصيات، فضاًل عن تقدمي منوذج تقيي
توصية جاءت حتت تصنيف التوصيات األكثر إحلاحًا لورودها يف تقارير ثالث من اجلهات املبينة أعاله أو  46اللجان الدولية واملركز على النحو التايل: )أ(  للتوصيات الصادرة عن

صيات األقل إحلاحاً لورودها يف تقارير جهة توصية حتت تصنيف التوصيات متوسطة اإلحلاح لورودها يف تقارير جهتني فأكثر. )ج( ست توصيات حتت تصنيف التو  42أكثر. )ب( 
ان تأيت هذه اجلزئية لتسلط الضوء على أهم واحدة فأكثر. واستكمااًل للجهد املبذول يف العام السابق واملوجه حنو تقييم مدى وفاء االردن بالتزاماته الدولية يف جمال حقوق اإلنس

  ة وغري احلكومية يف سبيل حتقيق ذلك.التطورات والتحديات اليت تعيق أداء املؤسسات احلكومي



 

143 

 

 
 الوطني لحقوق اإلنسان المركز

 

 1022( يبين التشريعات الوطنية التي تم وضعها و / أو تعديلها خالل عام  11جدول رقم ) 
الصكوك الدولية ذات  اسم التشريع الرقم

 الصلة
 التقييم نوع التدبير

تعديل الدستور األردين  1
 1111لسنة 

تعديل الدستور املنشور يف  االتفاقيات الدوليةكافة 
من اجلريدة  8113العدد 

الرمسية بتاريخ 
1/11/1111 

يف .للمسامهة  1111لعام التعديالت الدستورية ا جاءت 
فراد نص خاص إتمثل مبا يلي: وت تعزيز حقوق اإلنسان جمال

حبماية األمومة والطفولة والشيخوخة والنشء وذوي اإلعاقات 
جترمي االعتداء على ، (3اإلساءة واالستغالل. )املادة من 

، (1حظر التعذيب )املادة ، (3احلقوق واحلريات )ملادة 
التأكيد على حرية البحث العلمي واإلبداع األديب )املادة 

تعزيز احلريات اإلعالمية من خالل النص على أن تكفل ،(18
حق  ، التأكيد على(18الدولة احلريات الصحفية )املادة 

استحداث املادة ، (13تشكيل النقابات )املادة االفراد يف 
/أ واليت تنص على عدم جواز أن تؤثر القوانني اليت  111

تصدر لتنظيم احلقوق واحلريات على جوهر هذه احلقوق أو 
االفراد يف  حقتعزيز كما سامهت التعديالت ب. متس أساسياهتا

استقالل القضاء مالياً  :النص علىمن خالل  اكمة العادلةاحمل
التأكيد على علنية احملاكم )املادة ، (51و  13وإدارياً )املواد 

استحداث ، (111/4النص على قرينة الرباءة )املادة ، (111
التوجه حنو حماكمة ، (111قضاء إداري على درجتني )املادة 
إفراد فصل ،  وكذلك (111املدنيني أمام حماكم مدنية )املادة 

كما سامهت التعديالت الدستورية   كمة الدستورية.خاص باحمل
مبدأ الفصل بني السلطات من خالل تعزيز دور تعزيز يف 

ة إنشاء هيئعلى :وذلك من خالل النص  السلطة التشريعية
، اسناد مهمة الفصل يف (53لالنتخابات )املادة  مستقلة
،  (31)املادة  ءالقضانيابة أعضاء جملس النواب إىل صحة 
، (37إلغاء حاالت تأجيل االنتخابات )املادة  كما مت

إلغاء مادة حماكمة الوزراء أمام جملس النواب وإحالتهم وكذلك 
 (38و  88ىل القضاء العادي )املادتني إ

التعليمات اخلاصة مبنح  1
اإلذن بالزواج ملن هم 

 دون سن الثامنة عشرة 

اتفاقية مناهضة مجيع أشكال 
التمييز ضد املرأة )سيداو( 

والعهد الدويل اخلاص 
باحلقوق االقتصادية 

 واالجتماعية والثقافية 

إصدار تعليمات مبوجب 
( من قانون 11املادة رقم )

األحوال الشخصية رقم 
ونشرها  1111لسنة 73

من  8133يف العدد 
اجلريدة الرمسية الصادر 

تعليمات خاصة مبنح أذن الزواج ملن هم دون تص هذه الخت
وهي تنظم وتضبط إجراءات إذن الزواج سن الثامنة عشرة 

هو االستثناء وليس صبح الزواج دون سن الثامنة عشرة حبيث ي
األصل مع املساواة. ومع ذلك فإن اللجنة املعنية للقضاء على 

مناهضة التمييز ضد املرأة قد دعت األردن إىل إلغاء احلكم 
الوارد يف املادة  اخلامسة من قانون األصول الشخصية الذي 
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وعلى إبقاء ( سنة 11يسمح بزواج شخص يقل عمره عن ) 13/1/1111بتاريخ 
زواج لكل من النساء والرجال ( سنة كحد أدىن لل11عمر )

( من اتفاقية القضاء 13متاشيا مع الفقرة الثانية من املادة )
( للجنة 11على التمييز ضد املرأة والتوصية العامة رقم )

واتفاقية حقوق الطفل واعربت جلنة حقوق الطفل عن القلق 
إزاء زواج الفتيات املبكر والقسري يف سن الرابعة عشرة 

 مبوافقة الوصي والقاضي.واخلامسة عشرة 

تعليمات اإلنفاق ودعم  7
اجلمعيات من أموال 

 صندوق دعم اجلمعيات 

العهد الدويل اخلاص باحلقوق 
 املدنية والسياسية

إصدار تعليمات مبوجب 
/ج( من 11املادة رقم )

قانون اجلمعيات وتعديالته 
 1111لسنة  81رقم 

 8133ونشرها يف العدد 
الصادر من اجلريدة الرمسية 

 1/1/1111بتاريخ 

للمعايري الدولية املتعلقة  ةتعترب هذه التعليمات خمالف
حق قا امام ائعاحلق يف تأسيس اجلمعيات اذ تشكل ب

كما   اجلمعيات يف احلصول على دعم ملمارسة انشطتها.
ن حتديد أوجه االنفاق ودعم اجلمعيات مبوجب أ

املقدمة اىل عدم استقرار اسس الدعم يؤدي تعليمات 
للجمعيات سيما وأن هذه التعليمات عرضة للتعديل 

كان الواجب ان يتضمن   هوعلي ،والتبديل يف اي وقت
حتتوي كما   . قانون اجلمعيات حتديد هذه االسس

عديد من النصوص التفويضية واليت متنح الالتعليمات 
صالحيات واسعة جمللس ادارة السجل يف حتديد اوجه 

 لس.اجملالدعم اليت يقررها 

 

قانون معدل لقانون  4
 األمن العام

العهد الدويل اخلاص باحلقوق 
 املدنية والسياسية

( لعام 1إصدار قانون رقم )
معدل لقانون  1111

( 71األمن العام رقم )
واملنشور يف  1538لسنة 
من اجلريدة  8117العدد 

الرمسية بتاريخ 
13/7/1111 

بالرغم من التعديل االجيايب الذي طرأ على قانون االمن 
العام واشرتط ان يكون مجيع قضاة حمكمة الشرطة من 

جيب أن تناط صالحية القانونيني اال ان املركز يرى انه 
الفصل يف القضايا الواقعة من رجال األمن العام على 
األشخاص املدنيني للقضاء النظامي وإن إضافة عضو 

 احملكمة غري كاف.مدين هلذه 

 

نظام املركز الوطين  8
للعناية بصحة املرأة رقم 

  1111( لسنة 4)

العهد الدويل اخلاص 
باحلقوق االقتصادية 

االجتماعية والثقافية، اتفاقية 
 سيداو

إصدار نظام مبقتضى املادة 
( من الدستور 111)

( 4والفقرة )د( من املادة )
من قانون الصحة العامة 

 1111 ( لسنة43رقم )
 8118ونشره يف العدد 
الصادر بتاريخ 

71/7/1111 

يعترب تأسيس مركز وطين للعناية بصحة املرأة خطوة إجيابية يف 
جمال التعامل مع الصحة اإلجنابية من زاوية حقوق اإلنسان،  

من اتفاقية سيداو اليت  11وهو ما ينسجم مع نص املادة 
ات مناسبة تؤكد توفري خدمات تتعلق بتنظيم األسرة وخدم

 .تتعلق باحلمل والوالدة على ان تكون جمانية عند االقتضاء
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إعالن بطالن القانون  3
( لسنة 11املؤقت رقم )

)قانون النيابة  1111
العامة( الصادر مبقتضى 

( من 54املادة )
الدستور املنشور يف عدد 

اجلريدة الرمسية رقم 
بتاريخ  8174

1/3/1111 

العهد الدويل اخلاص باحلقوق 
 املدنية والسياسية 

مت إبطال القانون املؤقت 
 1111( لسنة 11رقم )

مبوجب اإلعالن املنشور 
من  8113يف العدد 

اجلريدة الرمسية بتاريخ 
13/4/1111  

ينظر املركز اىل الغاء القانون بصورة اجيابية اذ كان يتضمن 
استقالل النيابة العامة وابرزها: بالعديد من املواد اليت مست 

ه منحو  العدل  وزير بتنسيب العامة النيابة اعضاء تعيني
م، كما وسع العا املدعي معاون تعيني يف مطلقة صالحية

 سلطة مبنحه الوزير صالحيات 7 /أ/ 71 القانون يف املادة

 . العامة القضائية النيابة اعمال يف التدخل

( لسنة 8قانون رقم ) 3
قانون معدل  1111

لقانون االجتماعات 
 العامة 

العهد الدويل اخلاص باحلقوق 
 املدنية والسياسية.

إصدار قانون معدل 
لسنة  3للقانون رقم 

ونشره  يف العدد  1111
من اجلريدة الرمسية  8151
  1/8/1111بتاريخ 

املعايري جوهريا ينسجم مع تعدياًل تضمن القانون املعدل 
الدولية الناظمة هلذا احلق، اذ مت الغاء املوافقة املسبقة للحاكم 

وتنظيم  االداري على عقد وتنظيم االجتماعات العامة
يقدم من منظمي  إشعار، ومت االكتفاء مبجرد املسريات

 كان وزمان عقد اإلجتماع وأمساء منظميهاالجتماع يبني م
ال يزال قانون الهذا يرى ان والغاية من االجتماع، اال ان املركز 

جتماع الامهها: إعادة تعريف احباجة اىل عدد من التعديالت 
احلد من السلطات املطلقة لوزير الداخلية و العام يف القانون 
جتماعات معينة من أحكام قانون استثناء بااملتمثلة يف حقه 

اإلجتماعات العامة املتعلقة بتقدمي إشعار خطي مسبق 
قه يف إصدار التعليمات الالزمة لتطبيق أحكام نعقادها، وحاب

 .القانون يف أي وقت يشاء
( لسنة 3قانون رقم ) 1

معدل لقانون  1111
 األحوال املدنية

العهد الدويل اخلاص باحلقوق 
 املدنية والسياسية

إصدار قانون معدل لقانون 
( 3رقم )األحوال املدنية 

ونشره يف  1111لسنة 
من اجلريدة  8151العدد 

الرمسية بتاريخ 
1/8/1111 

 املادة) الطفل حقوق اتفاقية مع متوائمة التعديالت جاءت
 تصحيح لتسهيل مرن قانوين غطاء توفري حيث من( 1/1

 تسهيل حيث ومن ومكاهنا، الوالدة بتاريخ املتعلقة البيانات
 وجود عدم او غياب حالة يف خاصة لألطفال هوية توفري
 وباألخص عموما لألطفال وذلك هويتهم، عناصر بعض

 تقتضي سابقا اإلجراءات كانت اذ الشرعيني، غري لألطفال
ولكنها  ،البيانات تصويب لغايات احملاكم يف  قضايا رفع

 مؤلفة جلنة عن يصدر بقرارتتم  احلالية املرحلة يف صبحتأ
 الوقت يوفر مما ومساعده املدنية األحوال مكتب امني من

 .واملال واجلهد
 

( لسنة 1رقم ) قانون 5
املعدل لقانون  1111

 العقوبات

العهد الدويل اخلاص باحلقوق 
املدنية والسياسية واتفاقية 

واتفاقية  مناهضة التعذيب
القضاء على كافة أشكال 

إصدار قانون معدل لقانون 
( لسنة 13العقوبات رقم )

ونشره يف العدد  1531
من اجلريدة الرمسية  8151

لو مت عددا من االحكام اليت املعدل ضمن القانون مل يت
عدم تعديل قوق االنسان وامهها: إضافتها لسامهت يف تعزيز ح

النصوص املتعلقة بزواج اجلاين من الضحية يف حاالت 
إستحداث عقوبات بديلة عدم االغتصاب وهتك العرض، و 
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السجل نصوص تنظم وعدم وضع  ،للعقوبات السالبة للحرية 1/8/1111خ بتاري التمييز ضد املرأة
 العديل يف وزارة العدل وضمان تفعيل هذه النصوص.

قرار وزير العمل اخلاص  11
باألعمال اخلطرة أو 

املرهقة أو املضرة 
 بالصحة لألحداث

العهد الدويل اخلاص باحلقوق 
االقتصادية واالجتماعية 

والثقافية، واتفاقية حقوق 
 الطفل

إصدار قرار مبقتضى 
( من 34أحكام املادة )

( 1العمل رقم )قانون 
وتعديالته  1553لسنة 

ونشره يف عدد اجلريدة 
بتاريخ  8151الرمسية رقم 

13/3/1111 

و ، (71/1القرار مع اتفاقية حقوق الطفل )املادة  ينسجم 
أشكال  بأسوأاخلاصة  1555( لعام 111االتفاقية رقم )
توسيع غطاء احلماية القانونية لألطفال  إذ مت عمل األطفال

اليت مل تكن و املتعلقة مبنع ممارسة ومزاولة األعمال اخلطرة 
 .شمولة يف مرحلة سابقة م

قانون البلديات رقم  11
 1111( لسنة 17)

العهد الدويل اخلاص باحلقوق 
واتفاقية ، املدنية والسياسية

القضاء على كافة أشكال 
 التمييز ضد املرأة

ر قانون جديد ونشره إصدا
يف عدد اجلريدة الرمسية رقم 

بتاريخ  8114
18/5/1111 

زيادة نسبة متثيل تضمن القانون عددًا من االجيابيات امهها:  
اليت مت رفعها املرأة يف اجملالس البلدية  من خالل نظام الكوتا 

 اال ان .إلغاء فكرة الصوت الواحدو  %18% اىل 11من 
 :أمهها ،السلبياتهذا القانون قد تضمن باملقابل العديد من 

اذ ال يزال ثلث  ؛كل كاملشعدم األخذ مببدأ االنتخاب ب
 ،نهم من قبل جملس الوزراءيأعضاء جملس امانة عمان يتم تعي

باإلضافة اىل تعيني امني عمان وعدم انتخابه مباشرة من قبل 
 عدمو . لناخبنياتسجيل تعقيد شروط واجراءات و  الناخبني.

 مستقلة ات البلدية جلهةنتخاباالإدارة  مهمة القانوناسناد 
وحمايدة،  اضافة اىل عدم تضمني القانون آليات واضحة 

 وموضوعية لفصل البلديات واستحداثها.
قانون نقابة املعلمني  11

( 14األردنيني رقم )
 1111لسنة 

العهد الدويل اخلاص باحلقوق 
 املدنية والسياسية

إصدار قانون جديد ونشره 
يف عدد اجلريدة الرمسية رقم 

بتاريخ  8114
18/5/1111 

جاء القانون  ليعزز احلق يف تكوين النقابات ويطوي صفحة  
طويلة من املطالب واملناشدات واالعتصامات اليت امتدت على 
مدار العقود املاضية لشرحية واسعة من املعلمني يصل تعدادها 

هناك جمموعة من النقاط اليت  م ومعلمة،الف معل 111لقرابة 
إلزامية  :وامهها ال تتوافق واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان

االنتساب إىل النقابة خمالف ملبدأ حرية الفرد يف االنتساب 
للنقابة. وتقيد فرص التمثيل يف النقابة من خالل اشرتاط مدة 

ية( سنوات للعضو  11سنة للنقيب ونائبه و 18خدمة طويلة )
مما يؤدي إىل استبعاد فئة واسعة خاصة من املعلمني الشباب.   

كما منح القانون السلطة التنفيذية التدخل يف جملس النقابة يف 
حالة حله من خالل منح الوزير صالحية تشكيل جلنة من 
اهليئة العامة للنقابة لتحل حمل اجمللس حلني انتخاب جملس 

لفروع بانتخاب جملس آخر، وكان األجدر أن تقوم هيئات ا
مؤقت ال تزيد مدته عن ثالثة شهور وليس ستة كما جاء يف 

 نص هذه املادة.
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( و 13القانونان ) 17
( املعدالن لقانون 13)

 املطبوعات والنشر

العهد الدويل اخلاص باحلقوق 
 املدنية والسياسية

إصدار قانونني معدلني 
لقانون املطبوعات والنشر 

ة ونشرمها يف عدد اجلريد
بتاريخ  8111الرمسية رقم 

1/11/1111 

املعدل لقانون املطبوعات والنشر محلة  13تضمن القانون رقم 
يف كل حمكمة بداية  ختصيص قاض  من االجيابيات امهها: 

للنظر يف جرائم املطبوعات أو أي وسيلة إعالمية أخرى. 
وإعطاء القضايا االعالمية صفة االستعجال. وأكد على عدم 

 13جواز التوقيف الصحفي. باملقابل تضمن القانون رقم 
حرية الرأي متس أحكاما املعدل لقانون املطبوعات والنشر 

اإلخبارية ضمن قانون املطبوعات إدراج املواقع امهها: والتعبري 
والنشر والتفرقة يف املعاملة بني املواقع املسجلة وغري املسجلة 
يف أمور اإلعالن والدعوات وغريها مبا يؤدي إىل انتهاك مبدأ 

املساواة. كما أناط القانون كل ما يتعلق بالتسجيل االختياري 
بصالحيات مدير املطبوعات والنشر مبوجب نظام خاص 

من التشريع وله  اً عن جملس الوزراء والذي سيصبح جزء يصدر
قوة إلزامية للكافة، وهذا األمر قد ينطوي على قيود إضافية 

 على حرية اإلعالم.

 
تعليمات التسجيل  14

والقبول يف مراكز 
ومؤسسات األشخاص 

 املعوقني 

العهد الدويل اخلاص باحلقوق 
 املدنية والسياسية

إصدار تعليمات مبوجب 
( من نظام 11املادة )

التنظيم اإلداري لوزارة 
التنمية االجتماعية رقم 

 1553( لسنة 11)

هدفت هذه التعليمات إىل توفري الضمان االجتماعي الشامل 
ألشخاص ذوي االعاقة العقلية كمنتفعني من مراكز الرعاية ل

اليت تقدم خدمات تأهيلية وإيوائية وتعليمية واكساب مهارات 
تية واالستقاللية باإلضافة اىل خدمات التدريب العناية الذا

 املهين. 
( لسنة 11قانون رقم ) 18

املعدل لقانون  1111
 املالكني واملستأجرين

العهد الدويل اخلاص باحلقوق 
االقتصادية واالجتماعية 

 والثقافية

صدور قانون معدل 
( لسنة 11للقانون رقم )

ونشره يف العدد  1554
ية من اجلريدة الرمس 8174
 71/11/1111بتاريخ 

القانون هبدف حل اشكاليات العقود املربمة قبل  جاء
وحلماية االسر يف حالة وفاة رب االسرة و  71/1/1111

 حلماية الزوجة بعد الطالق من زوجها.
 

 
 1111التدابري واإلجراءات اليت مت اختاذها من قبل احلكومة خالل العام فيسجل املركز اهم أما يف جمال التدابري التنفيذية،  1. 7 

ما يلي )أ( انه  يف هذا اجملال الحظ املركزاذ  االلتزام بتقدمي التقارير واألخذ مبالحظات وتوصيات اللجان التعاهدية،: وابرزها 
14/5/1111بتاريخ 

قدمت احلكومة تقريرها اخلامس إىل جلنة اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة )سيداو(  192
 17يف الفرتة من انعقدت ومت حتديد موعد مناقشة هذا التقرير يف اجللسة الواحدة واخلمسني للجنة اليت ، 1115املستحق يف متوز 

اقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة كانت قد ناقشت التقرير يذكر بأن جلنة اتف. 1111آذار من  1شباط ولغاية 
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 التحفظات وإعادة النظر يف،إقرار قوانني شاملة لتحقيق املساواة بني اجلنسنيوامهها: ، 193قدمت جمموعة من التوصيات للحكومةو 
التدابري الرامية وتشجيع ة بني املرأة وعدم التمييز، تشجيع وتعزيز املساواامللحق باالتفاقية، و  والتصديق على الربوتوكول االختياري

التدابري الرامية إىل معاجلة مجيع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، مبا يف ذلك جرائم و إىل تغيري الصور النمطية الثقافية للمرأة؛ 
املرأة، وإنشاء مالجئ للنساء يف لني احلكوميني بشأن العنف ضد ؤو برامج تثقيفية وتدريبية للمسوتنفيذ االغتصاب والشرف؛ 

التدابري الرامية إىل زيادة متثيل املرأة يف احلياة العامة، وال سيما يف األدوار وتعزيز املناطق احلضرية والريفية، وتطوير خدمات املشورة؛ 
)ب( . 11خاص حتت سن لزواج بالنسبة لألشاحلد من حاالت او تعديل قانون العمل ملنع التحرش اجلنسي والتمييز،  و القيادية

11/5/1111قدمت احلكومة بتاريخ 
قريراً جامعاً من الثالث عشر إىل السابع عشر للجنة اتفاقية مناهضة التمييز العنصري ت194

 5اية شباط لغ 17اليت ستعقد يف الفرتة تقرير يف اجللسة الثمانني للجنة ، وستتم مناقشة هذا ال1555واملستحقة منذ حزيران 
، وقد 1111كانون األول   11موعد تسليم التقرير الدوري الرابع للجنة اتفاقية حقوق الطفل يف  استحقج( ). 1111آذار 

عملت احلكومة على تكليف اجمللس الوطين لشؤون األسرة باإلشراف على إعداد هذا التقرير بالتعاون مع اجلهات الرمسية املعنية 
إعداد التقرير يف  يشارك مل، يذكر أن املركز 17/11/1111لتقرير بتاريخمت إطالق ا، حيث وعدد من مؤسسات اجملتمع املدين

يعمل على إعداد تقرير ظل بالتعاون مع شبكة )إيدك معي( اليت شكلها املركز وتضم ممثلني عن منظمات غري كونه الرمسي؛  
استحق موعد تقدمي التقرير الدوري إىل د( )اهم ما تضمنه التقرير وحتديد موعد مناقشته( ). حكومية من خمتلف حمافظات اململكة

كان من )ه(  ، ومل يتم تقدميه حىت اآلن. 71/3/1117جلنة العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف 
إال  1111ن عام املفرتض أن تستلم جلنة االتفاقية الدولية حلقوق األشخاص املعوقني التقرير الرمسي للدولة يف شهر كانون األول م

التقرير يف الوقت احملدد فقد تقدمت احلكومة بطلب متديد املوعد لتسليم التقرير إىل شهر هذا أنه لعدم االنتهاء من إمتام إعداد 
، غري أن هذا التقرير مل يرفع لغاية تاريخ إعداد هذا التقرير. يذكر أن املركز قد شكل جلنة مشرتكة تضم ممثلني عن 1111نيسان 

)السمعية والبصرية واحلركية  ةميثلون أشكال اإلعاقة األربع اً سات اجملتمع املدين وأكادمييني وخرباء يف جمال اإلعاقة وأشخاصمؤس
غتني العربية واإلجنليزية وسيتم رفعها لوالذهنية( إلعداد تقرير مواز للتقرير احلكومي ومت االنتهاء من وضع مسودة أولية هلذا التقرير بال

من االتفاقية يف إعداد  77/1االتفاقية بعد رفع التقرير الرمسي. وقد استندت هذه اللجنة املشكلة تنفيذًا ألحكام املادة  إىل جلنة
  هذا التقرير إىل الرصد امليداين ونتائج استطالع قامت اللجنة بتنفيذه.

 
بعد أربعة أعوام من تقدمي  14/11/1111-17زيارة األردن يف الفرتة باملقررة اخلاصة بالعنف ضد املرأة  كما قامت 1. 4 

الوطنية اال اهنا ابدت على املنظومة التشريعية  كومةا احلهتالت اليت أجر وقد أشادت املقررة بالتعدي 1113،195عام طلب الزيارة 

                                                 
 من وثائق جلنة اتفاقية سيداو CEDAW/C/JOR/CO/4لالطالع على التوصيات أنظر الوثيقة  193
 www.ohchr.org.joنسان املصدر املوقع اإللكرتوين ملكتب املفوضية السامية حلقوق اإل 194

قوق اإلنسان بدعوة مفتوحة يذكر ان املركز خاطب وزارة اخلارجية عدة مرات خبصوص هذا الطلب خاصة وأن اململكة كانت قد قدمت التزاما لدى انتخاهبا عضوا يف جملس ح 195
يف شباط من عام  (UPR)ن قبل آلية املراجعة الدورية الشاملة للمقررين اخلاصني لزيارهتا، كما متت اإلشارة إىل هذا املوضوع يف التوصيات املوجهة لألردن خالل خضوعه للتقييم م

6223. 
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تشريع وطالبت باقرار بغض النظر عن اجلنس،  عدم مشول التعديالت الدستورية صراحًة النص على املساواةبعض املالحظات على 
كما انتقدت   الدولية جتاه اتفاقية القضاء على مجيع اشكال التمييز ضد املرأة.االردن  حيظر التمييز ضد املرأة مبوجب التزامات

ا يضع حقوق العائلة يف املقام األول مقابل مباألولوية للمصاحلة ومصلحة العائلة كونه يعطي   قانون احلماية من العنف األسري
صراحة العقوبات النص ضمن قانون يتأن كما شددت على ضرورة   ضحية للعنف املنزيل.بوصفها قوق الفردية اإلنسانية للمرأة احل

يف ارتكاب نائية سوابق اجلالعني االعتبار ، مع االخذ بعلى قضايا قتل النساءمن القانون  51عدم تطبيق أحكام املادة على 
  فة.العنف قبل التفكري يف أي ظروف خمف

عرضاً للنتائج األولية زيارهتا ه يف ختام تعقدالذي صحفي الؤمتر املخالل املقررة اخلاصة بالعنف ضد املرأة قدمت وقد   1. 8
إجراء حوار وطين يهدف إىل إحداث حتول اجتماعي يف مكانة املرأة على أن يبدأ )أ(  اليت توصلت إليها على النحو التايل:

احلاجة إىل )ب(  تمع للوصول إىل مفاهيم توافقية لكسر القوالب النمطية لصورة املرأة وطبيعة العنف.يف املنزل واملدرسة واجمل
حلول مشولية تعاجل كال من التمكني الفردي للنساء وكذلك العوائق االجتماعية واالقتصادية والثقافية اليت تشكل واقع حياة 

ىل حتقيق املساواة اجلوهرية ال الرمسية فقط، إذ أن املدخل القانوين أو اختاذ إجراءات خاصة للتوصل إ)ج(  النساء يف األردن.
الرباجمي احملض ليس كافيًا لتحقيق املساواة على أرض الواقع فتمكني املرأة جيب أن يصحبه حتول اجتماعي ملعاجلة األسباب 

نف ضد املرأة. وبينت أن من مثل هذه اإلجراءات املنظمة واهليكلية لعدم املساواة والتمييز اليت كثرياً ما تؤدي إىل ارتكاب الع
الكوتا اإلضافية وما شاكلها من تصرفات إجيابية ومعاملة تفضيلية لتعزيز اندماج املرأة يف الوظائف التعليمية العليا ويف 

تشجع النساء على  توفري احلوافز الالزمة لزيادة تشغيل النساء يف القطاع اخلاص وخلق بيئات)د(  االقتصاد والسياسة والعمل.
دخول هذا القطاع مما يشجع املرأة على اختاذ خيارات مبنية على اهتماماهتن احلقيقية ومبا يتناسب مع االحتياجات التنموية 

املنتظر أن تقدم املقررة اخلاصة . ومن ساءة للمهاجرات من عمال املنازلتعزيز التدابري الرامية ملنع العنف واإل)ه(   لألردن.
ويف هذا اجملال يشيد املركز جبهود  إىل جملس حقوق اإلنسان. 1111هنائيًا حول نتائج هذه الزيارة يف شهر حزيران  تقريراً 

احلكومة ممثلة بوزارة اخلارجية يف إطار التنسيق مع كافة املؤسسات احلكومية وغري احلكومية املعنية يف التنسيق والتنظيم هلذه 
للقاءات التحضريية األمر الذي أمثر يف إجناحها ويدعو املركز إىل اتباع هذا النهج الزيارة، من خالل عقد سلسلة من ا

التشاركي يف خمتلف تعامالت احلكومة املستقبلية مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان مما يسهم يف تعزيز وإبراز التعاون 
 ملكة.والتنسيق على املستوى الوطين يف سبيل النهوض بواقع حقوق اإلنسان يف امل

أما فيما يتعلق بتوصيات املراجعة الدورية الشاملة ألوضاع حقوق اإلنسان يف األردن اليت متت يف شباط من عام   1.  3
تضمنت جمموعة كبرية من التوصيات اليت وافقت عليها احلكومة ومت تضمينها يف تقارير املركز السابقة حول اليت  1115

اليت مل تقم احلكومة بتنفيذها التوصيات االسراع يف تنفيذ املركز على ضرورة ؤكد ي ،196أوضاع حقوق اإلنسان يف اململكة

                                                 
دويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية يذكر بأن جممل توصيات املراجعة الدورية الشاملة اليت مل حتظ بقبول احلكومة األردنية كانت تتعلق بتفعيل احلقوق الواردة يف العهد ال 196

ركز الوطين تمييز ضد املرأة و اتفاقية مناهضة التعذيب فضال عن إجياد إطار تشريعي حلماية الالجئني ملزيد من املعلومات أنظر التقرير السنوي للمواتفاقية مناهضة كافة أشكال ال
 454-452الصفحات  6223حلقوق اإلنسان حول أوضاع حقوق اإلنسان يف اململكة للعام 
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وسيتم خالهلا تقييم مدى التزام الدول بتنفيذ  ،1111الدورة الثانية هلذه اآللية ستبدأ مع بداية العام لغاية االن، علما بأن 
اإلنسان يف األردن للمرة الثانية خالل اجللسة السابعة  التوصيات اليت تبنتها يف الدورة األوىل وسيتم استعراض أوضاع حقوق

 .1117عشرة يف عام 
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 (1)رقم الملحق 

 حقائق حول احداث دوار الداخلية / عمانالتقرير تقصي 

 2011اذار /22-22

 المقدمة

والـيت منحتـه صـالحية  6222لسـنة  54/ب من قانون املركز الوطين حلقوق اإلنسان رقـم 42و 5اىل نصوص املواد  استناداً       
التحقق من مراعاة حقوق االنسان يف اململكة، هبـدف معاجلـة أي جتـاوزت او انتهاكـات حلقـوق االنسـان ومتابعـة اختـاذ االجـراءات 

التهــا اىل الســلطة التنفيذيــة او التشــريعية او املرجــع القضــائي املخــتص اليقافهــا وازالــة الالزمــة هلــذه الغايــة مبــا يف ذلــك تســويتها او اح
اثارها وكذلك صالحيتة  يف زيارة أي مكان عام يبلغ عنه انه جرى او جتري فيه جتاوزات على حقوق االنسان،فقد مت تشكيل فريق 

بقصــد الوقــوف علــى  6244آذار مــن عــام 65   - 64تقصــي حقــائق لرصــد  وتوثيــق أحــداث دوار الداخليــة الــيت جــرت بتــاريخ 
حقيقة ما جرى ومدى التزام  مجيع االطراف  ذات العالقة باملعـايري الدوليـة والوطنيـة املتعلقـة حبقـوق اإلنسـان يف جمـال احـرتام حريـة 

احلماية الالزمة للمعتصمني، مبا يف  عن الرأي  ومدى فعالية االجراءات اليت اختذهتا اجلهات املعنية لتأمني  التجمع والتنظيم والتعبري
ذلــك  محايــة االرواح واملمتلكــات العامــة واخلاصــة، وعلــى اثــر ذلــك قــام الفريــق املعــين مبهمــة تقصــي احلقــائق مــن خــالل مقابلــة كافــة 

يــة  اعــداد وقــد اســتندت منهج   ،األطــراف ذات العالقــة ومجــع الشــهادات ومتابعــة املواقــع االلكرتونيــة ومواقــع التواصــل االجتمــاعي
 التقرير على األسس التاليه :  

 ولي  لواقع االحداث.أرض الواقع  واعداد تقرير رصدي أاواًل : مشاهدات الفريق  من خالل متابعة  األحداث على 

  ةثانياً :روايات االطراف الثالث

 اذار( 22رواية المعتصمين )شباب   - أ
 رواية مديرية االمن العام  - ب
 ن(رواية )شباب نداء وط  -ج

  -ثالثاً :المقابالت الشخصية مع شهود عيان اشتملت على :

 شهادات االعالميين   - أ
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 اذار 22شهادات شباب  - ب
 شهادات شباب نداء وطن  - ج
 شهادات المصابين من المعتصمين ومن افراد األمن العام -د      

 . facebookرابعا : رصد ومتابعة المواقع االلكترونية ومواقع التواصل االجتماعي على 

 خامساً : جمع صور ومقاطع فيديو لألحداث.

 سادسا: الشعارات التي تم رصدها

 سابعًا: مالبسات وفاة السيد خيري جميل 

 ثامنا : نتيجة التحقيقات 

 تاسعا : التوصيات 
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 :االحداثواعداد تقرير رصدي اولي  لواقع  اوالً : مشاهدات الفريق  من خالل متابعة  األحداث على ارض الواقع
لرصــد احــداث االعتصــام الــيت جــرت يف دوار الداخليــه  يــومي اخلمــيس واجلمعــه املوافــق  اً شــكل املركــز الــوطين حلقــوق اإلنســان فريقــ

 وقد جاء تقرير فريق الرصد امليداين على النحو التايل : 6244اذار  64-65

يف منطقــة دوار الداخليــة  6244- 9-64املوافــق قــام فريــق الرصــد امليــداين بالتواجــد يف موقــع االعتصــام يــوم اخلمــيس  -4
مـواطن يف منطقـة  622حيث رصد الفريق  اثناء تواجدهم يف موقع االعتصام يف متام الساعة الواحده ظهرا ما يزيد عـن 

اذار، وقـد لـوحظ ان املعتصـمني مـن اطيـاف والـوان   64وقد اطلق هؤالء الشباب على انفسهم  شـباب ، دوار الداخليه
وقـد ، ولوحظ تواجد امين على مقربـه مـن منطقـة االعتصـام .وكانـت الشـوارع  مفتوحـه امـام حركـة السـري، متنوعةسياسيه 

جـــرت االمـــور بشـــكل طبيعـــي حـــىت متـــام الســـاعة الرابعـــة حـــني مغـــادرة فريـــق الرصـــد ملنطقـــة االعتصـــام  دون حصـــول ايـــة 
 اشكاالت حبسب مشاهدات الفريق .

أثنـاء التوجـه  اىل دوار الداخليـه مـن قبـل فريـق الرصـد   9-65رية يـوم اجلمعـة املوافـق حبدود الساعة الثانية عشرة مـن ظهـ -6
مرورا مبنطقة الرابية مت رصد تظاهره لعشرات املصلني لدى خروجهم من مسجد الكالويت، رفعت خالهلـا شـعارات تنـادي 

اإلســالمي باإلضــافة إىل املطالبــة  باإلصــالح )الشــعب يريــد إصــالح النظــام( وحــل جملــس النــواب واملطالبــة بتطبيــق احلكــم
بـــإغالق الســــفارة اإلســــرائيلية وحتريـــر امحــــد الدقامســــة. وقـــد علــــم الفريــــق مـــن مجــــوع املصــــلني  بـــأن  احــــد قيــــادي احلركــــة  

باإلضـــافة إىل ذلـــك كـــان هنـــاك توجـــه بـــني املصـــلني ، اإلســـالميه كـــان متواجـــداً بـــني املتظـــاهرين وقـــام بالقـــاء خطبـــه هنـــاك
 ة دوار الداخلية لتأييد املعتصمني والوقوف معهم.بالذهاب إىل منطق

لدى وصول الفريق  إىل موقع االعتصام يف دوار الداخليه  حـوايل السـاعة الثانيـه عشـرة ظهـراً لـوحظ إغـالق مجيـع الطـرق  -9
 املؤديــة إىل دوار الداخليــة مــن مجيــع االجتاهــات، مــن جهــة دوار املدينــة ومــن جهــة شــارع االســتقالل ومــن جهــة الطريــق

املؤديــة إىل الــدوار الرابــع، كمــا لــوحظ تواجــد أمــين مكثــف يف املنطقــة مــن قبــل ضــباط و أفــراد األمــن العــام ،أمــا مــن جهــة 
 الطريق الفرعي املؤدي إىل فندق املاريوت تبني تواجد مركبات تابعة جلهاز الدرك.

ص وكـان مبقابــل الـدوار مـن جهــة  شـخ 4222قـام الفريـق بـاالخنراط بــني املعتصـمني  حيـث قــدر عـدد املعتصـمني حبــوايل  -4
ولـــوحظ وجـــود مركبـــة )بكـــب( نقـــل حتـــت اجلســـر اختـــذها  ،جبـــل احلســـني عشـــرات االشـــخاص مـــن مناهضـــي االعتصـــام

هـذا وقـد اعلـن القـائمون علـى االعتصـام ان شـباب "نـداء وطـن  املعتصمون حلمل حاجاهتم من مساعات ولنقل امتعتهم،
 مجيع املعتصمني احلذر ومن افراد االمن العام اختاذ التدابري الالزمة حلمايتهم ."يتوجهون اىل دوار الداخلية وطلبوا من 

علـــيهم برشـــق  نباحلجـــاره وان املعتصـــمني كـــان يـــردو رصـــد الفريـــق قيـــام املناهضـــني لالعتصـــام  مبهامجـــة ورشـــق املعتصـــمني  -5
ن رشـق املعتصـمني باحلجـارة، ومسـع  احلجاره أيضا وان رجال االمن  كانوا حياولون امساك املناهضني لالعتصام ومنعهم مـ

 . الفريق بعض عبارات الذم والقدح والتحقري اليت مت تبادهلا من قبل مناهضي االعتصام  واملعتصمني
من التواجد االمين كما الحظ وجود ًة ة بعد دوار الداخلية  كانت خاليالحظ الفريق ان الطريق املؤدية اىل اجلامعة االردني -2

يغلقــون الطريــق عــرب الوقــوف صــفني ومقــابلهم عــدد كبــري مــن غــري املعتصــمني يقومــون برشــقهم  اشــخاص مــن املعتصــمني
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باحلجـــارة .كمـــا ولـــوحظ وجـــود العديـــد مـــن االشـــخاص املـــدنيني القـــادمني ملشـــاهده االعتصـــام ممـــن لـــيس هلـــم اى عالقـــة 
 باملعتصمني باالضافة اىل العديد من املصورين والصحفيني.

اعداد املواطنني املوجودين على الدوار بشكل كبري من املعتصمني ومن املناهضـني لالعتصـام  بعـد يف  اً رصد الفريق ازدياد -7
يف حــدة التــوتر وزيــادة الرتاشــق باحلجــارة وتبــادل الشــتائم وحماولــة املناهضــني لالعتصــام مــن  اً الســاعة الثالثــه  رافقــه ازديــاد

ك وفضــت االعتصــام بــرش املــاء وطــرد كــل املتواجــدين يف  االعتــداء علــى املعتصــمني ويف هــذه االثنــاء تــدخلت قــوات الــدر 
الدوار واستخدام القوة مع من يرفض املغادرة او يتم القاء القبض علية ومت االعتداء على املمتلكات اخلاصة للمعتصـمني 

 .ن االعتصام وقلب سيارة  االعتصام واتالف حمتوياهتا ونزع اخليم من على الدوار من قبل املواطنني املتواجدين يف مكا
 وهم : ةثانيا : روايات األطراف الثالث

 /اذار ( 22رواية المعتصمين ) شباب  - أ
االجتماعية واالحزاب السياسية  احلراكاتوحبسب رواية املعتصمني واليت ملخصها اهنم جمموعه من احلراك الشبايب يف عدد من 

مت التنظــيم هلـــذا االعتصـــام لتحقيـــق العديــد مـــن املطالـــب واملتعلقـــة باإلصـــالحات السياســية وحماســـبة الفاســـدين واعـــادة االمـــوال 
مت الشـــروع بـــبعض املضـــايقات مـــن قبـــل بعـــض االشـــخاص املناهضـــني  الدولـــة وانـــه مـــن يـــوم اخلمـــيس مســـاءً املنهوبـــة اىل خزينـــة 

ومت قطــع التيــار الكهربــائي وتــاله رشــق احلجــارة ممــا نــتج عنــه اصــابة العديــد مــن املعتصــمني، واســتمر املعتصــمون يف لالعتصــام 
االعتصـــام ووضـــع اخلـــيم علـــى الـــدوار .ومنـــذ صـــباح يـــوم اجلمعـــه اســـتمر املعتصـــمون يف مطـــالبهم وبعـــد ســـاعات الصـــباح شـــعر 

بــرميهم باحلجــارة وســبهم وشــتمهم ويف هــذه االثنـــاء مت  بــدأوان املعتصــمون بتواجــد لعــدد مــن االشــخاص املناهضــني هلــم والــذي
اشــخاص للتحــاور مــع وزيــر الداخليــة واجــاب املعتصــمون بــاهنم  5الطلــب مــن املعتصــميب مــن قبــل حمــافظ العاصــمة بانتخــاب 

يــة الكافيــة هلــم مــن حباجــة اىل ســاعة للدراســة وحبــث املوضــوع والــرد عليــه، وبعــد ذلــك ازداد التــوتر ومل يقــم االمــن بتــوفري احلما
املناهضني هلم والسماح هلم بالدخول اىل منطقة الدوار بالرغم من طلب املعتصمني توفري احلماية هلم من كافة االجهزة االمنية، 
وبعد ذلك مت فض االعتصام بالقوه من قبل قوات الدرك برش املاء واستخدام القوه باالدوات اخلشبية املتوافره يف املكان ويعتقد 

 عتصمون بان قوات الدرك استهدفتهم بالضرب.امل

 :رواية مديرية االمن العام  - ب
وحسب املعنيني يف مديرية االمن العام وانه ونتيجة جتمع جمموعة من األشخاص لالعتصام يف دوار الداخليـة منـذ يـوم اخلمـيس 

املعتصــــمني واحلفــــاظ علــــى األمــــن ومنــــع قامــــت مديريــــة االمــــن العــــام بالقيــــام بواجبهــــا يف جمــــال محايــــة  64/9/6244املوافــــق 
حيث مت وضع ، وتعطيل احلياة العامة  االشتباكات بني املعتصمني وجمموعة اخرى مناهضة لالعتصام ترفض أسلوب االعتصام

 نقاط غلق باجتاه دوار الداخليه. 42

دثت عدة مالسنات ومشاحنات بني وقد حاولت قوات األمن طيلة يوم اجلمعة من القيام بواجبها اال انه وطيلة يوم اجلمعة ح
األطــراف يف املكــان وكانــت قــد تــدخلت قــوات األمــن عــدة مــرات للحيلولــة دون وقــوع احتكاكــات فيمــا بيــنهم وأن حمــاوالت 
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للتفاهم مع املتجمهرين جرت هبـدف إقنـاعهم بأسـلوب احلـوار مـن قبـل احلـاكم اإلداري وطاقمـه إلخـالء املوقـع خاصـة  هبـدف 
ـــــذي  ـــــل ال ـــــى عـــــدم املغـــــادرة .منـــــع التعطي ـــــاة اجملـــــاورين مـــــن املستشـــــفيات واألهـــــايل ودون نتيجـــــة ،حيـــــث أصـــــروا عل  مـــــس حي

كمــا ان تراشــق احلجــارة بــني كافــة األطــراف واســتفزازات كالميــة مــن ضــمنها التوعــد حبضــور إمــدادات بشــرية تــؤازر املعتصــمني 
يؤازرهم يف اعتصامهم املفتوح ،وبالفعل كان هناك قادمة من منطقة حدائق احلسني كناية على أن التجمع الذي نودي له هناك 

يف الدوار ليتبني أن القادمني   توافد كبري للمركبات واملواطنني باجتاه دوار الداخلية واستمرت االستفزازات بني األطراف املوجودة
 هم أيضا من املناهضني لفكرة االعتصام .

شـود جـاءت لالنضـمام هلـم علـى خـالف الواقـع دفـع ذلـك احلشـود ونتيجة ملا صـدر مـن املعتصـمني مـن إدعـاءات بـأن هـذه احل
لالحتكاك والتالسن مع بعضـهم تطـورت إىل اعتـداء باأليـدي والعصـي وتراشـق احلجـارة شـارك فيـه مجيـع املتجمهـرين وأدى إىل 

نظــر عــن اجتاهــاهتم إصــابات مــن األمــن العــام واملتجمهــرين، وألن واجبــات األمــن العــام فــرض النظــام ومحايــة املــواطنني بصــرف ال
ومنـــع االعتـــداء علـــى األرواح واملمتلكـــات وضـــمان   فكـــان ال بـــد مـــن التـــدخل واســـتخدام القـــوة املناســـبة للفصـــل بـــني املـــواطنني

انسيابية حركة السري لذا اضطرت الشرطة وقـوات الـدرك السـتخدام خـراطيم امليـاه لتفريـق املتجمهـرين ملـنعهم مـن االعتـداء علـى 
خالء املوقع هبدف احلفاظ على حياة وسالمة األطراف كافة ،كما وقامـت طـواقم الـدفاع املـدين بإسـعاف إ  بعض وبادرت إىل

من تعرض لإلصابة إىل اقرب مستشفى، وكمـا مت ضـبط عـدد مـن مثـريي الشـغب مـن كـال الطـرفني  ومتـت احـالتهم اىل القضـاء 
 شخصاً. 64وعددهم 

 عـــــــــــــام  بعـــــــــــــدم محـــــــــــــل أي ســـــــــــــالح يف ذلـــــــــــــك اليـــــــــــــوم علمـــــــــــــا بـــــــــــــأن االوامـــــــــــــر صـــــــــــــدرت مـــــــــــــن قبـــــــــــــل مديريـــــــــــــة االمـــــــــــــن ال
رجــال األمــن العــام والــدرك مــن بيــنهم عميــد ومقــدم حــالتهم قيــد العــالج يف عــدد مــن   ( مــن58و) اً ( مواطنــ26وقــد اصــيب )

 مستشفيات العاصمة .

 رواية "شباب نداء وطن " -ج

واالصـالح االقتصـادي وذلـك اليصـال رسـاله  وحسب روايتهم افادوا بأهنم ميثلون حركة شبابيه مطلبيـه هـدفها مكافحـة الفسـاد
للجميــع بــأن البلــد يتمتــع حبريــة الـــرأي والتعبــري وبــأن االردن لــه خصوصــيه ختتلـــف عــن اي جمتمــع اخــر ،باالضــافة اىل رفضـــهم 
التــدخل مــن أي جهــة دوليــه اواقليميــة بالشــأن االردين وان هــذه الفكــره بــرزت اىل حيــز الوجــود ومت االعــالن عنهــا ضــمن موقــع 

 اذار .64قبل االعالن عن شباب  facebookلتواصل االجتماعي ا

يضــم كافــة شــرائح اجملتمــع االردين ميــني ويســار ووســط  ومت  6244اذار  65بــأن نــداء وطــن نــادوا اىل لقــاء احتفــايل يــوم  علمــا  
اختيــار موقــع حــدائق احلســني لتنفيــذ هــذه الفعاليــه  لبيــان االســتخدام للحــق يف التجمــع والتنظــيم والتعبــري عــن الــرأي ومت حتديــد 

موعدا النتهـاء  كني  وحتديد الساعة الرابعة مساءً ل اذ مت مسبقا تأمني وسائل لنقل املشار مواقيت بداية وانتهاء فعاليات االحتفا
الفعاليات والتعميم على كافة السواقني عدم مغادرة اي وسـيلة نقـل قبـل هـذا املوعـد ،وقـد اكـدوا  عـدم انتقـال اي شـخص مـن 
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الحية بشــكل سـلمي ونتقـاطع يف العديــد مـن املطالــب حـدائق احلسـني اىل دوار الداخليــة، واهنـم مسـتمرون  يف مطــالبهم  اإلصـ
 اذار. 64مع شباب 

 -:197ثالثاً :المقابالت الشخصية مع شهود عيان اشتملت على

 شهادات االعالميين  - أ
 اذار . 22شهادات شباب -ب 

 شهادات شباب نداء وطن  -ج

 شهادات  المصابين من: -د

 المصابين من  المعتصمين -1

 من العام.المصابين من افراد اال-2

البد من االشارة الى ان فريق تقصـي الحقـائق قـام بافهـام كافـة الشـهود واالطـراف  مهمتـه فـي مجـال رصـد االحـداث       
 وتوثيقها كما وبين لهم الية عمله وهدفة المتعلق باعداد تقرير تقصي حقائق ضمن معايير تحكمها الموضوعية والنزاهة .

 شهادات االعالميين -أً 
 الذين شاهدوا وقائع يوم اخلميس نياالستماع من قبل فريق تقصي احلقائق اىل العديد من االشخاص احملايدين واالعالميمت 

 واجلمعة وهم على النحو التايل :
 شهادة ش.ش اعالمية    ( أ

بعد ظهر يوم اجلمعة  يف حدود الساعة الثانية من، وأثناء وجودي يف منطقة دوار الداخلية 6244/ آذار/ 64"اذكر انه وبتاريخ  
وعند ، عليها نقاط غلق من قبل رجال األمن العام ملنع  املواطنني من الدخول اً حيث كانت الطرق املؤدية إىل وزارة الداخلية موجود

وصويل اىل منطقة الدوار بدأت احلجارة تتساقط بشكل متفرق وغري معروف مصدر اطالقها ومن اي اجتاه مت رميها، وكانت قوات 
حيث اصبح رجال االمن غري قادرين على ، من العام حتاول إيقاف رمي احلجارة من املتظاهرين اال اهنا عجزت عن فعل ذلكاأل

ويف حدود الساعة الرابعة عصرًا حيث كنت اجتول كصحفية الستقصاء بعض األخبار من املشاركني يف ، إيقاف رمي احلجارة
اجملاورتني ملبىن وكالة برتا حيث زاد الرمي من احلجارة وشحف البالط وكسر من  االعتصام حيث زاد رمي احلجارة من العمارتني

كبرية من املؤيدين و وصلت اىل دوار الداخلية قادمة من طريق   اً حيث قدمت سيارة شحن كبرية ) شاحنة( حتمل اعداد، الطوب
واثناء ذلك أصيب احد ضباط ، الساعة الرابعة مساءً مني  حبوايل حيملون العصي والقناوي واالعالم و تقاربوا من املعتص، العبديل

مت تقدمي العالج ، وحيث انه ال توجد سيارة إسعاف لتقدمي العالج للمصابني، األمن العام ومحل اىل ساحة حمافظة العاصمة
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ورجال األمن  ن  يهتفون للدرك و وبعد ذلك دخلت قوات الدرك واصبح املعتصم، للضابط من قبل املعتصمني يف خيمة االعتصام
وبعد ، رمي احلجارة من املباين اجملاورة لدوار الداخلية نمون حبمايتهم من املؤيدين ويوقفو كوهنم كانوا يعتقدون بأهنم سوف يقو 

واستخدام القوه حبق من يرفض اخلروج من ، ذلك شاهدت  قوات الدرك تقوم بفض االعتصام من خالل رشهم خبراطيم املياه
ن وحينها فقدت السيطرة و ن واملؤيدو ذه االثناء  شاهدت مشاجرات متفرقة بني مدنيني ومن بينهم املعتصممنطقة الدوار  ويف ه

 على أعصايب وأغمي علي ونقلوين جمموعة من الشباب إىل مبىن مستشفى األمل ".
 شهادة ع.ع اعالمي  ( ب

ور بشكل معتاد وسادت روح االخوه على دوار الداخليه وجرت االم 6244-9-64"كنت متواجدا من يوم اخلميس  املوافق 
وبعد الساعة احلادية عشرة والنصف ليال انقطع التيار الكهربائي رافقه رمي ، بني املعتصمني ورجال االمن العام طيلة يوم اخلميس

جاوز احلجارة على املعتصمني من قبل عدد من االفراد )مناهضني لالعتصام ( كانوا متواجدين مقابل موقع  املعتصمني ال يت
عددهم عن عشرة اشخاص، و جنم عن ذلك اصابات بني  صفوف املعتصمني كانت معظمها بسيطة ومت تقدمي االسعافات 

ويف هذه االثناء مسعت املعتصمني يرددون ثورة ثورة ثورة وكان املناهضني ، االوليه هلم داخل اخليمه الطبيه التابعه للمعتصمني
ليهم اختك اختك اختك وطيلة ليلة اخلميس ومسعت  وقوع تالسن بني املعتصمني وبني لالعتصام يف اجلهه املقابله يردون ع

والحظت ان قوات األمن قامت باسكات املناهضني لالعتصام، كما ، املناهضني لالعتصام دون ان تصل اىل مرحلة االشتباك
 خيم مت نصبها يف منطقة الدوار.  4-9الحظت وجود من 

حضرت اىل منطقة دوار الداخلية لتغطية وقائع االعتصام منذ الصباح الباكر  6244-9-65افق ويف صباح يوم اجلمعه  املو 
،والحظت ان  كافة االمور جرت على ما يرام حىت حني موعد صالة اجلمعة وبعد انتهاء الصالة الحظت ازدياد عدد املتواجدين 

يتبادلون الشتائم وقذف   املوجودوند كبرية  حيث بدأ يف منطقة الدوار )معتصمني/مناهضني لالعتصام ( بشكل ملحوظ وباعدا
احلجارة على بعضهم البعض ويف هذه االثناء ازداد تواجد افراد وضباط االمن العام وبعد القاء اخلطابات من قبل بعض املعتصمني 

االعتصام بالقوة باستخدام  مما ادى اىل ازدياد  حالة التوتر وارتفاع سقف املطالب واهلتافات، وشاهدت قوات الدرك حتاول فض
واقعة نشوب  شاهدتوقد رايت عددا من االصابات بني صفوف املعتصمني واملناهضني لالعتصام ،كما ، خراطيم املياه والعصي

مشاجره بني املعتصمني حول نقل املرحوم خريي مجيل  اىل املستشفى  حيث مت توجيههم من قبل  افراد االمن العام اىل سيارة 
وعلمت ايضا ان املرحوم خريي كان واجبه حتضري الطعام للمعتصمني وانه مل يتم االعتداء عليه بالضرب من احد االسعاف 

 حسب معلومايت.
 

 :اذار22ب( شهادات شباب

 شهادة ج.ص  - أ
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افاد الشاهد انه كان موجودا يوم اخلميس يف موقع االعتصام اذ جرت االمور بشكل طبيعي وافاد ايضا بقيام املعتصمني 
بإحضار اربع خيم هبدف نصبها يف موقع االعتصام، واضاف ان مركبة االعتصام مت ايقافها حتت اجلسر على الرصيف.  

عارات متس الوحدة الوطنية او النظام العام يف البلد على حد كما ذكر الشاهد انه مل يتم خالل االعتصام اطالق ش
علمه، وافاد انه يف يوم اجلمعة حضر اىل موقع االعتصام قبل الصالة وانسحب يف بداية االشتباكات ومل يشهد كافة 

امللك والعلم  االحداث حىت هنايتها، وافاد بتواجد جمموعة من الشبان يف اجلهة املقابلة للمعتصمني يرفعون صور جالله
االردين، وقاموا بالتعامل مع املعتصمني بعدائية على اهنم ضد البلد و النظام وباشروا برمي احلجارة على املعتصمني، 

 اً اذار طلب 64تلقى شباب  الفرتةعندها قام افراد االمن العام بالطلب منهم بالكف عن القيام بذلك. وخالل هذه 
 خربا نيدى اىل انسحاب جزء من املعتصمني وبقاء االغلبية، وافاد بتناقل املعتصممفاده بضرورة فض االعتصام مما ا

 اجلهةازداد عدد االشخاص يف  الفرتةمفاده بان هناك جمموعه من االشخاص قادمون من حدائق احلسني وخالل تلك 
احلجارة.  بإلقاءمجيعهم أوا ( وبدلبناء املقابل )حتت االنشاءوقام جزء منهم بالصعود على اجلسر وجزء اخر على ا املقابلة

اخلطب على الدوار واضاف ان قوات الدرك مل  بإلقاءوال اذكر االشخاص الذين قاموا  اجلمعةوهذا حصل بعد صاله 
املناهضون لالعتصام  أتقم باختاذ موقف حاسم حنو املعتصمني اذ مت اعالمهم بانه هلم احلق يف حرية التعبري. وعندما بد

 بإطالق عبارات مسيئة حنو املعتصمني خالل تلك الفرتة انسحبت من املوقع وذهبت اىل املنزل. 
  شهادة م.م - ب

 اجلهةظهرا وعند وصوله شاهد يف  46افاد الشاهد بانه حضر اىل موقع االعتصام يف دوار الداخلية يوم اجلمعة الساعة 
، وقام رجال اً كثيف  اً امني اً لالعتصام كانون عدائيني مستفزين كما الحظ تواجد شخص مناهضني 52 ما يقارباملقابلة 

يزداد كما ازداد عدد  أاالمن مبنع الطرفني من االقرتاب من بعضهم عرب انشاء حواجز امنيه اال ان عدد املناهضني بد
ميع واصيب عدد من افراد االمن احلجارة على اجل بإلقاءالطرف االخر  أاملعتصمني على الدوار ايضا بشكل ملحوظ وبد

عند بدء عمليه رشق احلجارة ومل يتدخل  9 الساعةواملعتصمني وكانت هناك العديد من االصابات وذهبت اىل املنزل 
 من البناء املقابل. احلجارةافراد االمن ملنع هؤالء االشخاص من رمي 

كان هدفه التصعيد من قبلهم نتيجة عدم استجابة   ةالداخليكما وبني  الشاهد ان اختيار مكان االعتصام على دوار   
 احلكومة ملطالبهم .

 شهادة ح.م -ج

/ اذار هي نتاج عن احلراك الشبايب لدى العديد من االحزاب واحلراك االجتماعي منها املبادرة الوطنية لالصالح 64افاد بان حركة 
ي اذ ان هذه املؤسسات جتمع مطالب مشرتكه واملطلب واجلمعية التاسيسيه للتغيري وحزب حشد وحزب جبهة العمل االسالم

 االساسي باإلصالح، واضاف اهنا حركه مطلبيه مستقله عن مراجعها احلزبية او املؤسسية. 
لفض االعتصام  اً رمسي اً وذكر الشاهد انه كان موجوداً يف اعتصام يوم اخلميس وفعال كانت هناك مؤشرات اوليه على ان هناك توجه

ومتثل ذلك يف قطع التيار الكهربائي والقاء حجاره يوم اخلميس وتراخي امين يف توفري احلماية املطلوبه ويوم اجلمعه كان هناك 
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للمعتصمني ومل يتخذ االمن اي اجراء  اً هتافات من الطرف االخر بذيئه ومسيئه للمعتصمني داخل الدوار وهذا كان استفزاز 
باح كانت االمور عاديه جدا وسار االعتصام بشكل طبيعي ودون اي اشكاليات ويف ساعات الظهر حضر حياهلم، ويف الص

حمافظ العاصمة وطلب علنا امام مجيع املعتصمني جمموعه من االشخاص لتمثيل املعتصمني امام وزير الداخليه للتحاور معه حول 
يف االمر وسيتم اعالم احملافظ بالنتائج وخالل هذه الفرته ازادد  مطالبهم واجاب املعتصمون باهنم يريدون مهله ساعه للتباحث

او بيانات بعد صاله اجلمعه لكن ازدادت االعداد وبدأ الطرف االخر برشق  اً التوتر وال اعلم من هم االشخاص الذين القوا خطب
متباطئة يف منع الطرف االخر من  املعتصمني باحلجاره من كافه اجلهات وحصول اشتباك كامل اال ان األجهزة األمنية كانت

اهلجوم على املعتصمني وشاهدت باصات الدرك وهي تقف يف املكان باعداد كبريه ويف هذه االثناء ادركت بان هناك رغبه يف فض 
 االعتصام ويف هذه االثناء خرجت من االعتصام ومل اشاهد باقي االحداث اال من خالل الفضائيات. 

 د: الشاهد م.و
مساء وذهب بتكسي من دوار املدينه ومل تكن  9.92حضر اعتصام دوار الداخليه يوم اخلميس وحضر حبدود الساعه  افاد بانه

مساء ويف يوم اجلمعة  2.22الطرق مغلقه وكانت االمور تسري بشكل طبيعي واملطالب طبيعية وذهبت اىل املنزل حبدود الساعة 
اء وكانت الطريق من دوار املدينه اىل دوار الداخليه مغلقه ومينع دخول مس 9.22عاد الشاهد اىل االعتصام حبدود الساعه 

بان هناك جمموعه من االشخاص يرمون احلجاره  تفاجأتالسيارات وامنا سريا على االقدام ومشيت سريا اىل الدوار وعند وصويل 
يف هذه االثناء رجعت باجتاه دوار على املعتصمني ويشتمون املعتصمني واصيب العديد من االشخاص وعدد من رجال االمن و 

املدينه وشاهدت جمموعه من االشخاص يتحدثون مع رجال الشرطه حول امكانيه ادخاهلم بسياراهتم وشاهدت احدهم من اجتاه 
االشتباك بشكل كبري هربت  بدءاملستشفى التخصصي قام بادخال بعض االشخاص بسياراهتم وان االعتصام كان سلمياً وعندما 

 تصام وامحل املسؤوليه لرئيس الوزراء ووزير الداخليه ومدير املخابرات ومدير االمن العام. من االع
  هـ:الشاهد س.م

افاد بانه حيمل املسؤولية لكل االشخاص الذين هلم عالقه يف ضرب املعتصمني اذ كنت متواجدًا يوم اجلمعه حتت جسر      
شر الطرف االخر برمي احلجارة وتوجيه الشتائم وامام رجال االمن وبدأت الداخليه ومل حيصل من املعتصمني اي استفزاز وبا

املضايقات تزداد ومت الطلب من املعتصمني من قبل حمافظ العاصمه ان يتم انتخاب مخسه اشخاص للتحاور مع وزير الدخليه 
رمي احلجاره واملضايقات وازدادت  ن بانه جيب وقف االعتداء عليهم ومن مث يتم التحاور وذهب دون خرب وزادو واعلمه املعتصم

االعداد بشكل كبري من كافه اجلهات وطلبنا تدخل كافة اجلهات ملنع االعتداء على املعتصمني. اما بالنسبة للشخص املتويف فقد  
على رجلي كان يف خيمه الشفاء ومت نقلة بسيارة الدفاع املدين امام اجلميع اىل املستشفى وانا من االشخاص الذين اصيبوا حبجر 

وبعدها غادرت املكان وامحل مسوؤلية االحداث لالمن العام والدرك بعدم منع الطرف االخر من االعتداء على املعتصمني 
 بالشتائم واحلجاره. 

 ج:  شهادات شباب نداء وطن
 أ.أالشاهد 
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ووجــد نفســه يتفــق معهــم يف افــاد الشــاهد  ان فكــرة نــداء وطــن جاءتــه بســبب خوفــه علــى الــوطن  مثــل  معظــم الشــباب االردين  
اخلــوف وخاصــة يف الفــرتة االخــرية ومــا طــرأ علــى الســاحة العربيــة، وعليــه قــام بالــدخول اىل موقــع التواصــل االجتمــاعي )الفيســبوك ( 
وعمل اشرتاك باسم " نداء وطن "  وحتدث عن خماوفه  جتـاه وطنـه حيـث اصـبح العـدد يتزايـد كـل يـوم حـوايل الـف شـخص اىل ان 

حيــث تلقــى اتصــاالت مــن ، ثــة وعشــرين الــف شــخص اىل االن وكانــت الفكــرة يف البدايــة هــو عمــل جتمــع يف الشــارعوصــل اىل ثال
وعليـه قـاموا ، وقـاموا بتشـجيعه علـى القيـام بعمـل مسـرية، اشخاص وطنيني ال يعرفهم  مت اخذ تلفونه من موقع التواصل االجتماعي

القامة ) جتمع احتفـايل ( كموقـع عـام للنـا  ولالبتعـاد عـن ايـة امـور سياسـية وهنـاك باختيار موقع للمسرية وهو )حدائق احلسني(  
حيث كانت هنالك محلة اعالمية ضخمة تـربع هبـا  اشـخاص وشـركات اردنيـة  ـ وسـيتم ، بدا الشباب يتعرفون على بعضهم البعض

لعاصـمة باقامـة جتمـع ليـوم واحـد يف حـدائق شكرهم يف الصحف اليوميـة الحقـا  ،واضـاف الشـاهد  انـه مت اخـذ موافقـة مـن حمـافظ ا
وبــني ان اهلــدف مــن التجمــع هــو  6244\9\65احلســني ومت االعــالن عنــه "نــداء وطن"علــى موقــع التواصــل االجتمــاعي بتــاريخ 

 ايصال ثالث رسائل:
 االردين بالشأن رسالة دولية وهي رفض التدخل من اية جهة دولية  -4
 له خصوصية ختتلف عن أي جمتمع حميط  رسالة اقليمية وهي ان اجملتمع االردين -6
 محاية حرية الراي والتعبري -9

وبنــات ومجيــع  اً ضــم شــباب 6244\9\65كمــا وبــني ان التجمــع الــذي مت الــدعوه اليــه  يف حــدائق احلســني يــوم اجلمعــة 
حيـث مت ، جلـهوانه ويف يوم التجمع مت االعتداء على هدفهم الذي خرجوا مـن ا، الفئات الشبابية من مجيع احناء اململكة

جتمــع " نــداء  هوحــىت البيــان الــذي اصــدر ، التعتــيم علــيهم مــن قبــل االعــالم و وجــدوا مــوقعهم علــى الفيســبوك قــد تقرصــن
 وطن" مل يتم اخذه من احد رؤساء الصحف اليومية .

 حــدائق حيــث ان احتفــاليتهم يف، اذار 64واكــد الشــاهد عــدم مشــاركة ايــة شــخص مــن االشــخاص الــذين شــاركوا يف التجمــع مــع 
والســبب انــه كــان هنالــك احتفاليــة اخــرى ، مســاءً احلســني بــدات يف متــام الســاعة  العاشــرة صــباحا وانتهــت حــوايل الســاعة اخلامســة 

ني متعـب الصـقار وحسـني السـلمان وسـعد ابـو تايـه وانتهـت حتفال "نداء وطـن"  كـل مـن الفنـانبنفس املوقع  و انضم اىل موقع اال
 ي  يف متام الساعة الرابعة .االحتفالية بالسالم امللك

 الشاهد ع.ع
كـانوا مـن طـالب   6244-9-65افاد الشاهد ان الشباب الذين جتمعوا لالحتفاليـة الـيت دعـا اليهـا نـداء وطـن يـوم اجلمعـة املوافـق 

ني( وعنـد حيث قام عدد من االشخاص االردنيني بـالتربع بالباصـات لنقـل املشـاركني اىل موقـع االحتفـال )حـدائق احلسـ، اجلامعات
ن على حترك الباصات و االنتهاء من االحتفال حتركت الباصات اىل حمافظاهتا حيث كان هنالك اشخاص من مجيع احملافظات مشرف

حيـــث اكـــد ان الطـــرق الواصـــلة اىل دوار الداخليـــة كانـــت مغلقـــة بســـبب االزدحـــام وايضـــا قامـــت قـــوات االمـــن العـــام ، اىل حمافظاهتـــا
كـم ويف الظـروف الطبيعيـة حتتـاج اىل   48 دوار الداخلية وان املسـافة بـني احلـدائق ودوار الداخليـة حـوايل باغالق املداخل املؤديه اىل

 اذار امام دوار الداخلية. 64واكد على عدم مشاركة أي شخص من جتمع نداء وطن يف جتمع ، نصف ساعة على االقل
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دوار الداخليه حيث مت خطف كافة وسـائل االعـالم اىل دوار  وبني ايضا ان شباب نداء وطن كانوا من اكثر املتضررين من احداث
، اذار 64مؤكـدا عـدم وجـود ايـة عالقـة بـني نـداء وطـن و، الداخلية ومل يتم مساع مطالب جتمع نداء وطـن حـىت مـن اجلهـات الرمسيـة

اذار هـــو  64ع ويعتقــد ان هنـــاك حماولــة جـــادة مــن بعـــض القــوى واالحـــزاب املعارضـــة مــن تصـــوير ان أي شــخص خيتلـــف مــع جتمـــ
 اذار تتقاطع مع مطالبهم والفرق اهنم يؤمنون باحلوار لالصالح . 64شخص )عدو( للحرية والدميقراطية مضيفا ان مطالب 

 د:  شهادات المصابين 
قام الفريق بزيارة مستشفى امللكة علياء ومت مقابلة مدير املستشفى ،والذي أفاد انه ليس بوسعه تقدمي أية معلومات حول 

شخاص املصابني من قوات األمن العام وأوضاعهم الصحية وإصاباهتم كون هذه املعلومات تنطوي على السرية، ويستطيع املركز األ
 خماطبة القيادة العامة للقوات املسلحة األردنية للحصول على املعلومات املطلوبه .
 2عدد اإلصابات اليت أدخلت إىل املستشفى  كما قام الفريق بزيارة مستشفى األمري محزة وتبني من سجالت املستشفى ان

. وعلى أثر ذلك قام الفريق بزيارة املصابني هناك وعليه فأن شهادات اثننيإصابات من بينهم فتاة وأن مجيعهم غادروا باستثناء 
 املصابني جاءت على النحو التايل : 

 المصابين من المعتصمين )في مستشفى االمير حمزه (-1
 .  الشاهد  ز.ز -1

ظهراً على دوار الداخلية حيث ضم االعتصام  46الساعة  64/9/6244أفاد الشاهد أنه شارك يف االعتصام السلمي بتاريخ 
إسالميني، شيوعيني ومستقلني( ومل يصدر عن املعتصمني أية  إساءة لفظية أو ، فئات متنوعة من اجملتمع ) شباب، يساريني

كانوا يصدرون ألفاظ نابية وشتم وسب إىل   اً شخص 22جمموعة تضم حوايل  ويف املقابل كان هنالك. اللجوء إىل العنف
( أشخاص يوم اخلميس ومت 5آذار وكانوا يقذفون احلجارة من اجلهة الشمالية املقابلة للدوار مما أدى إىل إصابة ) 64جمموعة 

ار  مت حتليفهم قسمًا من السيد سلطان آذ 64كما أفاد الشاهد ان جمموعة ،  إسعافهم يف اخليمة الطبية املوجودة على الدوار
و أفاد أن االعتصام ظل مستمرًا بسلمية تامة ، العجلوين بعدم رد اإلساءة باإلساءة وان نبقى حمافظني على سلمية االعتصام

قادمني من  اً (  شخص442حىت الساعة الثالثة عصرًا من يوم اجلمعة  حيث شوهد عدد من املواطنني ال يزيد عددهم عن )
، آذار تعلم بان الطريق كان مغلقًا من قبل رجال السري 64وار املدينة الرياضية إىل دوار الداخلية على الرغم من ان جمموعة د

حلماية جمموعة  اً مكثف اً امني اً ولدى وصوهلم إىل دوار الداخلية شرعوا بقذف احلجارة والشتم وكانت قوات األمن تشكل طوق
دمة من دوار املدينة الرياضية اقتحام الدوار إال أن التدخل األمين املكثف حال دون وصول آذار وحاولت اجملموعة القا 64

املعتصمني واعداد   حيث انه وبعد صالة اجلمعة توافد عدد كبري من، اجملموعات الكبرية من القادمني من دوار املدينة الرياضية
ن دوار املدينة الرياضية اقتحام الدوار إال أن التدخل األمين من املناهضني لالعتصام وقد حاولت اجملموعة القادمة م ةكبري 

وحيث ان األجهزة األمنية ، املكثف حال دون وصول اجملموعات الكبرية من املواطنني القادمني من دوار املدينة الرياضية
ولدى ، ك لضبط األموراملتواجدة على دوار الداخلية  أصبحت  غري قادرة على ضبط األمور مما أسفر عن تدخل قوات الدر 

وصول قوات الدرك شرعوا بإخراجنا من دوار الداخلية بالقوة من خالل استخدام خراطيم املياه ودفعنا  عن مكان تلقي 
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حيث سقطت أرضا ومت نقلي ، حيث بقيت  يف منطقة االعتصام مما أدى إىل تعرضي للضرب على الساق والقدمني، احلجارة
، مة وخالل هذه األثناء تعرضت للضرب والسب والشتم انا و زميلي  .  من أشخاص مدنينيإىل ساحة مبىن حمافظة العاص

وحضر رائد من األمن الوقائي وهدد األشخاص املدنيني الذين اعتدوا علينا وقال هلم ) أنا رائد باألمن الوقائي وأقلكم ال 
أن الدفاع املدين مل يتمكن من الوصول إىل مكان  تضربوهم(  وطلب هلم الدفاع املدين من اجل إسعافهم إىل املستشفى إال

االعتصام بسبب الفوضى اليت عمت املكان، مما أدى إىل إسعايف بسيارة النجدة التابعة ملديرية األمن العام إىل مستشفى االمري 
 محزة.
 لعدم وجود مت مشاهدة كدمات ورضوض يف مناطق الظهر والساقني ومل نستطع احلصول على نسخة من التقرير الطيب 

امللف الطيب حيث كان يف قسم احملاسبة وذلك لغايات استكمال معاملة خروجه حيث قرر الطبيب املشرف عليه  أن 
   . وضعه الصحي مستقر ويستدعي اخلروج مع اسرتاحة ملدة أسبوع

 الشاهد س.س  -ب:
اذار  64وانه يوم اخلميس املوافق ، وانا لست واحدا منهم, facebookاذار عرب 64افاد الشاهد "علمت عن شباب 

علمت عن دعوة االعتصام عرب موقع عمون االخباري،  حيث انين كنت على موعد للغداء مع احد اقاريب والذي 
اليت اؤسس فيها عملي اخلاص والواقعة يف شارع اجلاردنز، وحلني موعد الغداء توجهت اىل دوار  ةيعمل يف نفس العمار 

 اً شخص 452د الناصر يف متام الساعة اخلامسة لرؤية املعتصمني ،وبوصويل رايت ما يزيد عن الداخلية ميدان مجال عب
ن على الدوار من اطياف متنوعة والوان سياسيه عديدة حيث توجهت اليهم وبعد احلديث معهم ايقنت اهنم يريدو 

اعجبين هؤالء الشباب حىت انين االصالح واهنم غري مسيسني وان مطالبهم منطقية واخربوين باعتصامهم السلمي ،وقد 
الن قرييب والذي كان بيننا موعد على الغداء اعتذر ،ونتيجة اعجايب باملطالب  ءً جلست معهم حىت  السابعة مسا

 والشباب قررت االعتصام معهم وقد اعتذرت عن السفر املقرر يوم اجلمعة اىل لبنان .
ة ليلة اخلميس وقد كان هناك تواجد امين يف املنطقة ومل واضاف جلست مع املعتصمني وتبادلت االحاديث معهم طيل

لالعتصام ( باجلهة املقابلة وكان معهم بكب  اً )معارض اً شخص 62كما وال حظت وجود حوايل ،  يتدخلوا باملعتصمني
وقد كان هؤالء واملقصود املعارضني ، وجتهيزات وعند سألته عن التجهيزات افادوين ان املقصود  بذلك مساعات

عتصام يقوموا بشتم املعتصمني لكنين مسعت احد الشرطة يقول الحد املعارضني لالعتصام "هسا برجعك على لال
ليال عدة مرات ومت  46السجن"، وتابع  الشاهد بقيت طيلة الليل مع املعتصمني وقد انقطعت الكهرباء بعد الساعة 

مي املعتصمني باحلجارة وذلك من حتت مما جنم عنه االعتصام بر  وويف كل مره تنقطع الكهرباء يقوم معارض، ارجاعها
مصاباً مت اسعافهم من قبل املعتصمني يف اخليمة الطبية ومت نقل احد   45اصابات ليست بليغه وقد وصل عدد املصابني 

ارطة ومل علما بأننا قمنا جبمع احلجارة ورمسنا هبا خارطة االردن وجتمع املصابني حول اخل، املصابني اىل احد املستشفيات
علما بأن الشرطة مل حتاول التدخل بيننا وباالستيضاح عن عدد الفتيات ، نقم برمي املعارضني لالعتصام ولو حبجر واحد

 فتيات بقني ليلة اخلميس. 42املعتصمات ليلة اخلميس افاد ان هناك فقط 
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اشخاص ومن مث بدا  4صام مل يزيد عن الحظت ان عدد املعارضني لالعت 65/9/6244واضاف انه صباح يوم اجلمعة املوافق 
بالتوافد وبشتم املعتصمني وقد بدأت تزداد الشتائم من قبل   أواعلى الدوار كما ان املعارضني لالعتصام بد ناملعتصمون يتوافدو 

وكنت ادعوه واهتف للوطن ، املعارضني لالعتصام ،وقد كنت انا على احد السماعات واثنني اخرين على مساعات اخرى
( وطلبت من املعتصمني اداء القسم facebookاذار املوجودة ضمن صفحتهم على  64الصالح) ضمن مطالب شباب ول

ضة وبعدم الضرب او  رمي احلجاره على احد، وباملقابل الحظت ان عدد املعارضني لالعتصام بدأ يتزايد من دوار املدينة الريا
نقاط يستطيع االشخاص من خالهلا احلضور اىل هذا االعتصام اوهلا دوار املدينة والنقطة  الثانية  حتديدا حيث انه كان هناك ثالث

جبل احلسني و النقطة الثالثة منطقة العبديل والدوار الرابع .خالل هذه الفرتة بدأت بكبات املعارضني لالعتصام تصل وبدأ رمي 
ونتج عنه اصابات بليغة بني صفوف املعتصمني مما جعلنا نفك  اً ارة كبري وكان حجم احلج، احلجاره من منطقة احلسني االستقالل

 . اخليم حلماية انفسنا وهنا تدخل االمن وطوقنا )طوق امين ( وهذا كله قبل صالة اجلمعه
 من املناهضني لالعتصام وقد حاولت اجملموعة القادمة من ةبعد صالة اجلمعة توافد عدد كبري من املعتصمني واعداد كبري 

دوار املدينة الرياضية اقتحام الدوار إال أن التدخل األمين املكثف حال دون وصول اجملموعات الكبرية من القادمني من 
وحيث ان األجهزة األمنية املتواجدة على دوار الداخلية  أصبحت  غري قادرة على ضبط األمور ، دوار املدينة الرياضية

ولدى وصول قوات الدرك شرعوا بإخراجنا من دوار الداخلية بالقوة من ، ورمما أسفر عن تدخل قوات الدرك لضبط األم
حيث بقيت  يف منطقة االعتصام مما أدى إىل تعرضي ، خالل استخدام خراطيم املياه ودفعنا  عن مكان تلقي احلجارة

ه األثناء حيث سقطت أرضا ومت نقلي إىل ساحة مبىن حمافظة العاصمة وخالل هذ، للضرب على الساق والقدمني
وحضر رائد من األمن الوقائي وهدد ، تعرضت للضرب والسب والشتم انا و زميلي  .  من أشخاص مدنيني

األشخاص املدنيني الذين اعتدوا علينا وقال هلم ) أنا رائد باألمن الوقائي وأقلكم ال تضربوهم(  وطلب هلم الدفاع املدين 
املدين مل يتمكن من الوصول إىل مكان االعتصام بسبب الفوضى اليت من اجل إسعافهم إىل املستشفى إال أن الدفاع 

 عمت املكان، مما أدى إىل إسعايف بسيارة دفع رباعي إىل مستشفى االمري محزة .

*وعند سؤاله حول قيام املعتصمني برمي حجاره على الشرطة ومناهضي االعتصام افاد بأنه من املمكن انه مت ذلك حيث ان هناك 
 ديده باالعتصام يساريني وتيار اسالمي ونقابني ومستقلني. ع اً اطياف

* وعند سؤاله انه فيما اذا طلب اليهم وزير الداخلية نقل مكان االعتصام اىل مكان اخر لكانوا وافقوا اجابنا بنعم ،واعلمنا انه 
 سينقلوا مكان االعتصام.

صول على نسخة من التقرير الطيب لعدم وجود امللف مت مشاهدة كدمات ورضوض يف مناطق الظهر والساقني ومل نستطع احل
 الطيب.
 شهادات المصابين من افراد االمن العام -2
 الشاهد ع.م  -4
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خالل قيامه بواجبه حلماية  باحلجارةيوم اجلمعة وانه تعرض للرشق 6:92منذ الساعة  الداخليةافاد انه متواجد يف دوار 
وذكر انه مل حيمل اية ، بعد يومني جاملعتصمني مما ادى اىل كسر كوعه وقد تلقى العالج يف مستشفى امللكة علياء واخر 

وقد تدخلت قوات الدرك نتيجة حدوث مواجهات عنيفة بني املعتصمني ومناهضي االعتصام ما بني ، اسلحة او واقيات
 .5:22-4:92الساعة 

  اهد ب.قالش -6
مما ادى اىل اصابته بالصدر  باحلجارةيوم اجلمعة وانه تعرض للرشق 6:92منذ الساعة  الداخليةافاد انه متواجد يف دوار 

وذكر ان املعتصمني تعمدوا استفزاز الشرطة اال اهنم مل يكرتثوا واهنم حاولوا استمالتهم لالنضمام لالعتصام ، والركبة
وذكر انه مل حيمل اية  واخرى ملكافحة الفساد وتعديل الدستور، الدقامسةوخاصة ر.أ وانه مسع هتافات تدعو لتحرير 

واجهات عنيفة بني املعتصمني ومناهضي االعتصام ما بني وقد تدخلت قوات الدرك نتيجة حدوث م، اسلحة او واقيات
 شخص معهم دروع وواقيات. 622.وكانت قوة تقدر ب5:22-4:92الساعة 

 الشاهد  ع.ز  -9
خالل قيامه  باحلجارةمساء يوم اخلميس وانه تعرض للرشق  اخلامسةمنذ الساعة  الداخليةافاد انه متواجد يف دوار 

كات متفرقة حدثت عدة مرات بني املعتصمني ومناهضي االعتصام وانه تعرض ا بواجبه حلماية املعتصمني وذكر ان اشتب
وذكر  اجلمعةظهر يوم  46:22بصدره، نقل على اثرها ملستشفى امللكة علياء الساعة  تهللرشق باحلجارة نتج عنه اصاب

 ال اهنم مل يكرتثوا واهنم حاولوا استمالتهم لالنضمام لالعتصام.ان املعتصمني تعمدوا استفزاز الشرطة ا
 الشاهد م.ع  -4

وانه تعرض للرشق ، مساءً  1:92يوم اجلمعة حىت الساعة 6:92منذ الساعة  الداخليةافاد انه متواجد يف دوار  
والصدر كما ان احد املعتصمني قام بالدعس  بالركبةخالل قيامه بواجبه حلماية املعتصمني مما ادى اىل اصابه  باحلجارة

ان املعتصمني تعمدوا استفزاز الشرطة اال اهنم مل يكرتثوا واهنم حاولوا استمالتهم لالنضمام لالعتصام ، على راسه وضربه
وقد تدخلت قوات الدرك نتيجة حدوث مواجهات عنيفة بني املعتصمني ، وذكر انه مل حيمل اية اسلحة او واقيات

شخص معهم دروع وواقيات  622.وكانت قوة تقدر ب5:22-4:92ي االعتصام ما بني الساعة ومناهض
اذار حيموا رجال  64واستخدموا العصي لتفريق املوجودين ومل يضربوا احد وذكر ان اكثر هتاف استفزه هو "شباب 

 ".البلطجيةاالمن من 

 .facebook جتماعي على رابعًا: رصد ومتابعة المواقع االلكترونية ومواقع التواصل اال

مت رصد املواقع االلكرتونية والتقارير واملقاالت اليت صدرت مبا يف ذلك تقارير املنظمات الدولية ومتابعة مواقع التواصل االجتماعي 
 اذار وشباب نداء وطن . 64لكل من شباب 

 خامساً : جمع صور ومقاطع فيديو لألحداث )مرفقه(.
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 سادسا: الشعارات التي تم رصدها 
مت رصد العديد من الشعارات من خالل مساع االفادات والرصد االعالمي وبعض شهود العيان  اليت مت املناداة هبا  من قبل 

 املعتصمني وهي على النحو التايل:
 " الشعب يريد تعديل الدستور " -4
 الشعب يريد اسقاط النواب " -6
 الشعب يريد اصالح النظام  -9
 شعب يريد اصالح الدستور ال -4
 حرية حرية حرية  -5
 باطل باطل قانون االنتخاب  -2
 بتهجم على الدار وعلى النار  64شباب  -1
 سلمية سلمية سلمية  -8
 بالروح بالدم نفديك يااردن  -3
 شوه يعين خمابرات شركات شركات شركات  -42
 اقعد هون اقعد هون الربكة بتيجي من هون  -44
 اهلل الوطن الشعب  -46
 ثورة ثورة ثورة  -49
 اذار احنا رح نصنع قرار  64 -44
 واالن سنضم الينا جمموعة من رجال االمن العام  -45
 اعالن تاييد قناه جوسات الفضائية للمعتصمني  -42
 الشعب يريد اسقاط الرقاد  -41
 تكبري اهلل اكرب  -48
 فلتسقط  اتفاقية وادي عربة  -43
 ال للتطبيع  -62
 ال شرقيه وال غربية احنا اردنية  -64
 ياعبد اهلل ياعبداهلل  -66
 املطالبة بقدوم جاللة امللك اىل الدوار  -69
 املطالبة برحيل احلكومة والبخيت  -64
 عدم ترك الدوار اال بعد حتقيق مطالبهم  -65
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 ال للسفارة الصهيونية  -62
 ثورة ثورة شعبيه  -61
 ال مكارم ملكية  -68
 ملكية دستورية  -63

 سابعاً: مالبسات وفاة السيد خيري جميل  
ان التحقيق يف سبب وفاته امر فين يعود الفصل فيه للجهاز الطيب وأن املركز الوطين بالنسبة لوفاة املواطن خريي مجيل وحيث 

للطب الشرعي هو صاحب االختصاص يف حتديد سبب الوفاة فأن هذا التقرير لن يغطي هذه الواقعه، حيث مت اإلعالن 
حبسب املركز الوطين للطب  التاجية هبوط القلب احلاد والناتج عن تضخم القلب وتضيق الشرايني رمسيًا أن سبب الوفاة هو

الشرعي علمًا بأن احد شهود العيان من االعالميني افاد بعدم تعرض املرحوم للضرب .وعلية نرتك أمر ذلك للجهات 
 . القضائية

 ثامناً: نتيجة التحقيقات .
 -احلقائق اىل ما يلي: من جممل الشهادات واإلفادات اليت مت االستناد اليها ضمن هذا التقرير فقد خلص فريق تقصي

على املعتصمني  ةاذار يف حميط دوار الداخليه وجلؤهم اىل رمي احلجار  64تواجد القوى املناهضه لالعتصام منذ يوم اخلميس  -4
،أي قبل تنظيم شباب نداء وطن لتجمعهم يف منطقة حدائق احلسني بيوم كامل، وقد كان مبقدور اجهزة األمن اختاذ 

اذار والفصل بني الفريقني االمر الذي مل يتحقق ،وذلك على  65يوم اجلمعه  ةنع تكرار رمي احلجار االحتياطات الالزمة مل
 الرغم من اجلهود اليت بذهلا رجال األمن العام الحتواء املوقف بداللة تعرض عدد كبري منهم لالصابات.

اح ملناهضي االعتصام بالتواجد باجلهة املقابلة مبا يف ذلك السم، حلماية املعتصمني ةعدم كفاية اإلجراءات األمنية أملتخذ  -6
 ملوقع االعتصام مما أدى إىل نشوب العنف بني املعتصمني ومناهضي االعتصام.

جلوء قوات الدرك اىل فض االعتصام بالقوة وطرد املعتصمني يشكل انتهاكا جسيمًا للحق يف حرية التجمع والتنظيم والتعبري  -9
 . عن الرأي

 كافة الفئات املشاركة يف االعتصام واملناهضة له واطالق الشعارات اليت متس الوحدة الوطنية االمر الذي غياب لغة احلوار بني -4
 ينبغي التعامل معه مبنتهى احلكمة من قبل كافة االطراف.

 عدم قيام اجلهات املعنيه بتشكيل جلنة حتقيق مستقلة للتحقيق بإحداث دوار الداخلية  وما رافقها  من اعتداء على -5
املعتصمني واللجوء اىل العنف والقوه  لفض االعتصام يشكل مساساً بضمانات احملاكمة العادلة كما ويشجع  على اإلفالت 

 من العقاب.
 تاسعًا: التوصيات 

للتحقيق باحداث دوار الداخليه وما رافقها من جلوء للعنف ونشر نتائج التحقيق  ةتشكيل جلنة حتقيق مستقلة وحمايد -4
 علناً ،مبا يف ذلك احالة من تثبت مسؤوليتهم للقضاء.
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لضمان ممارسة احلق يف حرية التجمع وحرية التنظيم  للمعتصمني من قبل االجهزة االمنية ةالكافي ةتوفري ضمانات احلماي  -6
 لوله دون تكرار نشوب اشتباكات مستقبال .والتعبري عن الرأي للحي

 ضرورة االسراع يف هتيئة املكان املناسب لضمان ممارسة املواطنني حلقهم يف التجمع والتنظيم والتعبري عن الرأي. -9
على كافة االطياف السياسية ضرورة حتملها ملسؤولياهتا الوطنية  وفتح حوار ينأى عن اخلالفات السياسيه لضمان صون   -4

 االفراد بعيدا عن كافة مظاهر العنف .حقوق 
واخريًا فأن املركز الوطين حلقوق االنسان يؤكد على حق االفراد يف التجمع وحقهم يف حرية الراي والتعبري وحرية    

التنظيم وان على اجلهات الرمسيه ضمان هذا احلق بطريقة ال تلحق الضرر يف املمتلكات العامة واخلاصة او تعيق حركة 
 . ةالعام ةوالسكين ةالعامة اوتلحق الضرر بالنظام العام والصح ةاحليا
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 ( 2الملحق رقم )
 تقرير تقصي الحقائق حول احداث ساحة النخيل

12/7/2011 
 : أواًل: المقدمة

الوطين حلقوق االنسان املتمثلة يف محاية حقوق االنسان ونشر ثقافتها ومراقبة اوضاعها  من رسالة املركزانطالقًا 
( اليت خولت املركز صالحية مراقبة أوضاع حقوق االنسان يف 42، 5وحتديدا املواد ) 6222لسنة  54وباالستناد إىل قانونه رقم 

 يف ت حلقوق االنسان ومتابعة إختاذ االجراءات الالزمة هلذه الغاية مباجتاوزات او إنتهاكا اململكة االردنية اهلامشية هبدف معاجلة أي
يف  هاملختص إليقافها وإزالة أثارها وكذلك صالحيت ذلك تسويتها او إحالتها اىل السلطة التنفيذية او التشريعية او املرجع القضائي 

 نسان. جرى أو جتري فيه جتاوزات على حقوق اال زيارة أي مكان عام يبلغ عنه أنه
وملا تشـهده السـاحة األردنيـة مـن حـراك شـعيب بـدأ منـذ هنايـة العـام املاضـي فقـد دأب املركـز الـوطين حلقـوق اإلنسـان علـى 
تسيري فرق عمل ميدانية لرصـد ومراقبـة مـدى متتـع املـواطنني يف ممارسـة حقهـم يف التجمـع السـلمي ويف حريـة الـرأي والتعبـري، وفقـا ملـا  

واملواثيــق الدوليــة املصــادق عليهــا مــن قبــل احلكومــة األردنية.وقــد ســبق للمركــز أن أصــدر العديــد مــن البيانــات كفلــه الدســتور األردين 
 .6244/ 65/9وتقريراً لتقصي احلقائق حول األحداث اليت جرت يف دوار الداخلية بتاريخ 

ل فريـــــق تقصـــــي حقـــــائق  واســـــتمرارا لـــــنهج املركـــــز يف مراقبـــــة أوضـــــاع حقـــــوق اإلنســـــان والعمـــــل علـــــى محايتهـــــا، مت تشـــــكي
علـى حقيقـة  هبـدف الوقـوف، 6244/ متـوز / 45وتوثيق األحـداث الـيت رافقـت املسـرية واالعتصـام الـذي مت تنفيـذه بتـاريخ  لرصد

اإلعالميـني  ورجـال األمـن، والتأكـد مـن مـدى و االحداث الـيت جـرت يف ذلـك اليـوم واالعتـداءات الـيت وقعـت علـى املشـاركني فيهـا 
إلجــراءات الــيت مت اختاذهــا مــن قبــل  اجلهــات املعنيــة، وتقــدمي التوصــيات الالزمــة لضــمان عــدم تكــرار أي انتهاكــات فعاليــة وكفايــة ا

 مستقباًل. 
 ثانيا : منهجية إعداد التقرير

والعلمية لقد أتبع يف إعداد هذا التقرير منهجية تستند إىل املوضوعية واحليدة  والدقة السرية وااللتزام باملعايري الدولية 
للرصد، ومبا ينسجم مع كفالة حق املواطنني يف التجمع والتنظيم وحرية الرأي والتعبري، إذ استندت جلنة التحقق يف إعدادها للتقرير 

 إىل :
 .6244/ متوز من عام 45دراسة املشهد العام الذي سبق ورافق وأعقب أحداث ساحة النخيل بتاريخ  .4
 األطراف املشاركة يف األحداث واليت تضمنت شهادة اجلهات التالية: االستماع إىل شهادات  وأقوال كافة .6
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 وية حتت ما يسمى " تنسيقية احلراك الشبايب".ضاملشاركني يف االعتصام من كافة اجلهات املنظمة واملن - أ
 املصابني يف االعتصام سواء داخل املستشفيات أو يف مقار أقامتهم وأماكن عملهم.  - ب
 ال األمن واملصابني من رجال األمن العام.القادة امليدانيني من رج - ت
 اخلصوص. شهود عيان شاركوا يف االعتصام أو شاهدوا اغلب الوقائع أو واقعة معينه على وجه - ث
 الصحفيني الذين شاركوا يف تغطية األحداث، والذين تعرضوا لالعتداء.   - ج

االعتصام واالستماع ألكرب عدد ممكن من شهادات أصحاب تنفيذ العديد من الزيارات امليدانية املعلنة وغري املعلنة ملنطقة  .9
 احملال التجارية وسكان املنطقة املالصقة واملشرفة على مكان االعتصام.

الرجوع  إىل العديد من تسجيالت الفيديو اليت مت التقاطها من قبل وسائل اإلعالم واملنظمني لالعتصام ومديرية األمن  .4
من أحداث واليت تكاد تغطي اغلب وقائع األحداث واليت مل ينشر قسم منها هلذه  العام، خالل االعتصام وما رافقه

 اللحظة، فضال عن املشاهد اليت يتم تداوهلا عرب املواقع االلكرتونية.
 رصد كافة التصرحيات املتعلقة باالعتصام الصادرة عن كافة اجلهات سواء الرمسية أو اجلهات املنظمة.   .5
 التواصل االجتماعي وما تناقلته وسائل اإلعالم املختلفة.الرصد اإلعالمي ملواقع  .2
 مجع وحتليل كافة املعلومات املتعلقة باالعتصام واألحداث اليت رافقته والتقارير والبيانات املتعلقة به. .1

 :ثالثا: التشريعات الوطنية للحق في التجمع والتنظيم
الثابتــة للمــواطنني والــيت جيــب علــى كافــة اجهــزة الدولــة احرتامهــا تعــّد حريــة التجمــع الســلمي مــن أهــم احلقــوق السياســية 

وضمان متتع املواطنني مبمارستها مبا حيقق الغاية منها، ولعل احلق يف التجمع والتنظيم مبا يشمله من حق املواطنني يف حرية تأسيس 
 التجمع، فضالً عن ضمان حق املواطنني  يف االحزاب واجلمعيات والنقابات وحريتها يف ممارسة أنشطتها لتحقيق غايتها، حقها يف

التجمــع الســلمي ومــا يشــمله ذلــك مــن عقــد إعتصــامات ومســريات ونــدوات وجتمعــات ســلمية يعــد جــوهر ممارســة احلقــوق املدنيــة 
يني وواجباهتم وهو ما كفله الدستور األردين يف الباب الثاين منه بعنوان حقوق االردن ،والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية

لالردنيـني حـق تـاليف اجلمعيـات واالحـزاب  -6لألردنيـني حـق االجتمـاع العـام ضـمن حـدود القـانون  -4"  42اذ جاء يف املاده 
. يـنظم القـانون طريقـة تـاليف 9السياسـية علـى ان تكـون غايتهـا مشـروعة ووسـائلها سـلمية وذات نظـم ال ختـالف احكـام الدسـتور 

 اسية ومراقبة مواردها".  اجلمعيات واالحزاب السي
ولكل أردين ان يعرب حبرية عن رأيه بالقول والكتابة ، منه على: " تكفل الدولة حرية الرأي 45كما أكدت  املادة 

 . الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون." 6والتصوير وسائر وسائل التعبري بشرط أن ال يتجاوز حدود القانون .
بان االجتماع العام هو "  االجتماع الذي  6244لعام  5ملعدل لقانون االجتماعات العامة رقم كما جاء يف القانون ا

يتم عقده لبحث أمر ذي عالقة بالسياسة العامة للدولة واكتفى باإلشعار لعقد االجتماع أو تنظيم املسرية لدى احلاكم اإلداري 
 لى األقل. قبل املوعد املعني إلجراء أي منهما بثمان وأربعني ساعة ع
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 :معايير استخدام القوة من جانب االشخاص  المكلفين بانفاذ القوانين
إن السلطة املخولة لألشخاص املكلفني بإنفاذ القانون باستخدام القوه تصاحبها مسؤولية عظيمة لضمان كفالة ممارسة 

سة من حيث: واجب توفري احلماية واألمن املهمة امللقاة على عاتقهم صعبة وحسا انهذه السلطة بشكل قانوين وبفعالية، إذ 
للمتظاهرين، وبذات الوقت واجب محاية املمتلكات العامة واخلاصة من اي اعمال من شأهنا احلاق الضرر هبا، وواجب ضمان 
عدم االعتداء على املتظاهرين من أصحاب الرأي األخر، وعلية جند ان وظائف االشخاص املكلفني بانفاذ القوانني متعدده 

على عاتقهم. وقد أجازت املعايري الدولية استخدام القوة ضمن ضوابط وأسس  ةمتشابكة وحتتاج اىل وعي كامل باالدوار امللقاو 
يشكل جوهرها مبدأي الضرورة والتناسب واليت تفيد بعدم استخدام القوة من جانب الشرطة اال يف حاالت الضرورة  ةواضح

ام العام وان يكون استخدام القوة متناسبًا مع خطورة االنتهاكات اليت يرتكبها األفراد القصوى بغرض انفاذ القوانني وحفظ النظ
والضرر الذي قد يلحق باإلفراد واملمتلكات العامة واخلاصة، وقد ورد تنظيم ذلك على املستوى الدويل يف قواعد سلوك املوظفني 

إذ جاء يف املادة الثانية  4313كانون اول   41بتاريخ  94/423لقرار املكلفني بانفاذ القوانني اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة يف ا
 منها" بان حيرتم املوظفون املكلفون بإنفاذ القوانني أثناء قيامهم بواجباهتم الكرامة االنسانية وحيموهنا وحيافظون على حقوق االنسان

فني بإنفاذ القوانني استعمال القوة إال يف حالة الضرروة لكل شخص ويوطدوهنا"، وجاء يف املاده الثالثة " ال جيوز للموظفني املكل
القصوى ويف احلدود الالزمة الداء واجبهم"  وجاء يف التعليق )ب( على ذات املادة " بأن مبدأ التناسبية ال جيوز بأية حال تفسري 

 هذا احلكم مبا يسمح باستعمال القوة بشكل ال يتناسب مع اهلدف املشروع املطلوب حتقيقه 
يف تفريق التجمعات اليت تكون غري قانونية ولكنها ال تتسم بالعنف يتفادى املوظفون املكلفون بإنفاذ  49وعماًل باملبدأ 

 القوانني استعمال القوة أو حيثما ال يكون ذلك ممكنا عملياً يقيدون استعماهلا اىل احلد االدىن الضروري.
اليت تتسم بالعنف ال جيوز للموظفني امللكفني بإنفاذ القوانني على " يف تفريق التجمعات  44كما جاء يف املبدأ 

استعمال األسلحة النارية إال إذا كان استعمال وسائل اقل خطورة غري عملي واال تستعمل اال يف أضيق احلدود الضرورية وال جيوز 
 الظروف املنصوص عليها.  للموظفني املكلفني بإنفاذ القوانني استعمال االسحلة النارية يف هذه احلاالت اال يف

وجاء أيضا يف املبدأ الثالث يف احلاالت اليت المناص فيها من االستخدام املشروع للقوة واالسلحة النارية جيب على 
املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني ممارسة ضبط النفس يف ذلك االستخدام وعليهم تقليل الضرر واإلصابة واحرتام وصون حياة 

قيقاً لتلك الغايات عليهم التكفل بتقدمي املساعدة الطبية يف اقرب وقت ممكن اىل الشخص املصاب او املتضرر وكفالة االنسان وحت
 اشعار اقرباء واصدقاء الشخص املصاب او املتضرر. 

والتأهيل  أما املشرع األردين فقد نظم هذه الصالحية يف قانون األمن العام وغريه من القوانني مثل قانون مراكز اإلصالح
إلفراد األمن العام اللجوء إىل  وقانون العقوبات وقانون االجتماعات العامة، إذ ورد يف املادة التاسعة من قانون األمن العام : "

استعمال القوة بالقدر الالزم ألداء واجباهتم بشرط أن يكون استعماهلا هو الوسيلة الوحيدة لذلك ويقتصر استعمال السالح على 
 ولألسباب التالية:األحوال 

 أوال : القبض على :
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 . كل حمكوم عليه بعقوبة جناية أو جنحة أو باحلبس مدة تزيد على ثالثة اشهر إذا قاوم أو حاول اهلرب.4
 . كل متهم جبناية أو متلبس جبنحة ال تقل عقوبتها عن ستة اشهر إذا قاوم أو حاول اهلرب. 6

 والشروط املنصوص عليها يف قانون السجون. ثانياً : عند حراسة السجناء يف األحوال 
ثالثًا : لفض التجمهر أو التظاهر الذي حيدث من سبعة أشخاص على األقل إذا عرض األمن العام للخطر ويصدر أمر 
استعمال السالح يف هذه احلالة من رئيس جتب طاعته. ويراعى يف مجيع األحوال السابقة أن يكون إطالق النار هو الوسيلة 

يدة لتحقيق األغراض السالفة ويبدأ رجل األمن باإلنذار إىل انه سيطلق النار مث يلجا بعد ذلك إىل إطالق النار وجيري الوح
 اإلنذار نفخاً بالبوق أو الصفارة أو بأية وسيلة أخرى من هذا النوع أو بإطالق مسد  تنبعث منه إشارة ضوئية." 

 ه إىل: من 421أما قانون العقوبات فقد أشارت املادة 
، أو قائد الشرطة، ( انذرهم بالتفرق احد ممثلي السلطة اإلدارية424. إذا جتمهر النا  على الصورة املبينة يف املادة )4"

أو قائد املنطقة أو أي ضابط من ضباط الشرطة والدرك نفخا بالبوق أو الصفارة أو بأية وسيلة أخرى من هذا النوع أو بإطالق 
 . ضوئيةمسد  تنبعث منه إشارة 

. إذا استمر اجملتمعون يف التجمهر بقصد إحداث الشغب بعد إشعارهم بالوسائط املذكورة يف الفقرة السابقة أو بعد 6
، صدور األمر إليهم بالتفرق مبدة معقولة أو حال املتجمهرون بالقوة دون تفرقهم جاز ألي من املذكورين يف الفقرة السابقة

ساعدة أي منهما أن يتخذ كل ما يلزم من التدابري لتفريق الذين ظلوا متجمهرين على النحو وللشرطة أو أي أشخاص يقومون مب
املذكور أو للقبض على أي منهم وان أبدى احد منهم مقاومة جاز ألي شخص ممن تقدم ذكرهم أن يستعمل القوة الضرورية 

 ضمن احلد املعقول للتغلب على مقاومته"
انون االجتماعات العامة ما يلي: "للحاكم اإلداري األمر بفض االجتماع أو تفريق كما ورد يف املادة السابعة من ق

املسرية إذ رأى أن جمريات أي منهما قد تؤدي إىل تعريض األرواح أو املمتلكات العامة أو اخلاصة للخطر أو املس بالسالمة 
 العامة.

 :رابعاً: الجو العام الذي سبق ورافق االعتصام
، والذي تزامن 198وحماربة الفساددنية حراكا شعبيا للمطالبة بإجراء إصالحات سياسية واقتصادية شهدت الساحة األر 

وقد تعاملت احلكومة . 6242مع اندالع " الثورات الشعبية العربية" يف كل من تونس ومصر واليمن وليبيا وسوريا منذ أواخر عام
مل تتعرض قوات ومحاية حق األفراد يف االجتماعات واالحتجاجات السلمية. إذ واجلهات األمنية بأسلوب يتسم يف غالبيته باحرتام 

األمن للمحتظاهرين، أو منعهم من ممارسة حقهم الدستوري يف التجمع السلمي، بل اكتفت بإغالق الطرق املؤدية إىل مواقع 
 التظاهر واالحتجاجات وتقدمي العصائر واملياه هلم يف بعض األحيان.

                                                 
 18/3/1111( فعالية ما بني اعتصام ومظاهرة ومسرية وإضراب. جريدة الغد 1115وفقا لتصرحيات وزير الداخلية ) 1111إذ بلغ عدد هذه النشاطات خالل عام  - 198

 نقال عن الرابط 

http://alghad.com/index.php/article/487256.html 
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اهرون خالل هذه املسريات عدة مطالب سياسية واقتصادية واجتماعية " أمهها إسقاط احلكومة وإلغاء وقد رفع املتظ
 اتفاقية السالم األردنية اإلسرائيلية وإصالح النظام وحماربة الفساد املايل واإلداري وحماسبة املسؤولني عنه وتوفري فرص العمل"، وقد

من املدن الرئيسية مثل عمان وإربد والكرك وعجلون ومعان  اً ر املاضية لتشمل عددامتدت هذه املظاهرات واملسريات خالل األشه
 ومأدبا والطفيلة والزرقاء.  

وقــد نــتج عــن هــذا احلــراك الشــعيب قيــام احلكومــة باختــاذ العديــد مــن اإلجــراءات لتحقيــق بعــض هــذه املطالــب الشــعبية يف 
ان مـن أمههـا تشـكيل جلنـة للحـوار الـوطين مهمتهـا إدارة حـوار وطـين مكثـف خمتلف اجملاالت االجتماعية واالقتصادية والسياسية، ك

حول التشريعات اليت تتعلق مبنظومة العمل السياسي واحلزيب  ومراجعتها وبالذات وضع مشروع لقانون االنتخـاب ومشـروع لقـانون 
 ضــمان إصــالحات سياســية تأخــذ األحــزاب، كــم مت  تشــكيل جلنــة ملكيــة  ملراجعــة نصــوص الدســتور إلجــراء تعــديالت تــؤدي إىل

، كمـا باالعتبار ما سيصدر عن جلنة احلوار الوطين من توصيات متعلقة بالتعديالت الدستورية املرتبطة بقانوين االنتخاب واألحزاب
 قامت احلكومة بتعديل قانون االجتماعات العامة وأعدت  دراسة مستفيضة إلعادة هيكلة القطاع العام.

احملاوالت احلكومية الحرتام حق األفراد يف التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبري، إال أن ذلك مل حيل وبالرغم  من كافة 
/آذار، ويف حمافظة الزرقاء بتاريخ 65دون وقوع بعض األحداث واالنتهاكات ومن أمهها، ما حصل يف دوار الداخلية بتاريخ 

باإلضافة إىل املواجهات اليت جرت يف منطقة الكرامة يف األغوار ، فيةمن مواجهات بني قوات األمن العام واجلماعات السل 45/4
/ متوز يف الوسط العاصمة عمان. ويذكر أن املركز الوطين  45وصوال إىل األحداث اليت جرت بتاريخ  45/5الوسطى بتاريخ

ئيس الوزراء حول أحداث آذار كما خاطب دولة ر  65حلقوق اإلنسان قد أصدر تقريرًا حول تقصي احلقائق يف أحداث يوم 
 الزرقاء.

   1/6244/ 44ومع هناية شهر أيار بدأ احلراك الشبايب بالدعوة لعقد اعتصام مفتوح يف شهر متوز، وحتديدا بتاريخ 
إذ شككت احلكومة وبعض القوى السياسية ، مة لهظوقد رافق اإلعالن عن هذا املوعد تبادل للتصرحيات بني احلكومة واجلهة املن

ماعية  بدالالت اختيار هذا اليوم، فيما قامت اجلهات املنظمة بإرجاء موعد تنفيذ االعتصام تالفيا ألي سوء فهم واالجت
واالستمرار للتحضري لعقد االعتصام مبوعد جديد، ويف تطور الفت وعقب صدور فتوى من احد قادة اجلهات املشاركة يف 

 اح لتنفيذ اعتصام مفتوح.  االعتصام أعلنت احلكومة اختاذها موقفا رافضا للسم
 خامسًا: وقائع  يوم االعتصام

بدأت وفود املعتصمني بالتوجه إىل املسجد احلسيين يف وسط العاصمة عمان منذ الساعة العاشرة صباحا من يوم اجلمعة 
لالعتصام  والتحضري له منذ تلبية لنداء ائتالف احلركات الشبابية األردنية، اليت بدأت يف الدعوة  6244/ متوز/  45املوافق 

أواخر شهر أيار كما ذكر،  ويف ذات اليوم عملت مديرية األمن العام على إغالق الطرق املؤدية إىل مكان املسرية واالعتصام منذ 
 ساعات الصباح الباكر ومبسافة بعيدة عن موقع االعتصام، مع تأمينها للموقع منذ ساعات الليل.

ة اجلمعة انطلقت املسرية من أمام املسجد احلسيين قدر عددها من قبل املراقبني خبمسة  إىل وبعد االنتهاء من أداء صال
ستة أالف شخص شارك فيها الشباب وكبار السن والنساء واألطفال، تتقدمها مسرية أخرى ألصحاب " الرأي األخر " والذي 
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ة بني املسريتني، وخالل املسرية رفع ائتالف احلركات شخصاً، يف ظل تواجد امين كثيف شكل حواجز بشري 52بلغ تعدادهم قرابة 
، الشبابية األردنية يافطات عديدة كتب عليها " يا أردن سري سري لإلصالح والتغيري"، "نريد إصالحات سياسية، اجتماعية

ملشاركني باملسرية اقتصادية". "الشعب يريد أصالح النظام"، "نعم لإلصالح الذي يصنع املستقبل لألجيال" , كما علت أصوات ا
هبتافات عديدة منها " لوح لوح بالعايل يا علم األردن يا غايل، يا شباب انضموا لينا لنحط األردن بعنينا، واألردن لينا وحقه 

ويا معروف ارحل وعمل معروف، وإحنا والشرطة واجليش جتمعنا لقمة ، علينا،  ويا معروف وين اإلصالح بدنا هالشعب يرتاح
جل األمن يا ابن عمي دمك دمي ومهك مهي، واعتصاماتنا سلمية حىت ننال احلرية...اخل"  فيما رفعت املسرية األخرى العيش، يا ر 

 صور جاللة امللك عبد اهلل الثاين، مرددين األغاين الوطنية. 
 ها، يف ظل ضبط وحسن أداء من قبلفو وقد سارت املسرية  بشكل  جيد ومنظم وخلت من األحداث اليت تعكر ص

رجال األمن العام، الذين طوقوا مسرية احلراك الشبايب وحالوا دون وقع صدام بني املسريتني إىل أن وصلت املسرية إىل  ساحة 
النخيل، وعندما أراد منظمو املسرية " ائتالف احلركات الشبابية" املضي قدما باجتاه احلديقة اجملاورة لساحة النخيل) ساحة 

 من  ضباط وأفراد األمن العام الذين شكلوا حاجزا بشريا كبريا حال دون تقدم املسرية لإلمام،  املسجد(، استوقفها عدد غفري
وطلب منهم التوجه حنو ساحة النخيل وهو املكان املخصص هلم من وجهة نظر مديرية األمن العام، فيما توجه  قسم أخر من 

 دنية.املسرية باجتاه ساحة النخيل واليت مت تطويقها باحلواجز املع
ويف هذه األثناء شرعت  قيادة املسرية بالتفاوض مع القادة امليدانيني لألمن العام من اجل فتح الطريق أمامهم للمضي 
قدما حنو ساحة املسجد واليت رأت قيادة املسرية بأهنا املكان األنسب لتنفيذ االعتصام لعدة اعتبارات من وجهة نظرها واملتمثلة 

م من أشعة الشمس، باإلضافة الحتوائها على بساط من اإلعشاب اخلضراء للجلو  عليها كما انه يعد بوجود أشجار كثيفة تقيه
مكان مفتوح يسهل الدخول واخلروج منه، إال أن عملية التفاوض مل تستمر طويال وسط إصرار كل جانب على وجهة نظره، ويف 

ى مكان انعقاد االعتصام، أكد القادة امليدانيون ملديرية األمن الوقت الذي يؤكد به املنظمون للمسرية عدم وجود اتفاق مسبق عل
العام بان املكان الذي كان حمددا للمعتصمني هو ساحة النخيل وهو املكان الذي مت اختياره من قبل املنظمني أنفسهم واإلعالن 

التفاوض مشادة كالمية بني أفراد  عنه من خالل شبكة التواصل االجتماعي الفيس بوك عشية يوم االعتصام، وقد نتج عن عملية
األمن العام وبعض قيادات املسرية، سرعان ما تطورت إىل عملية تدافع رافقها علو لألصوات والصيحات من اجلانبني سواء املطالبة 

نتيجة بفتح الطريق للمضي قدما وأصوات أخرى  من قبل أفراد األمن العام تطالب بالتوجه حنو ساحة النخيل، وبسرعة فائقة و 
إذ قام بعض أفراد األمن العام باهلجوم على مجوع ، للتدافع بني الطرفني خرجت األمور عن سيطرة كبار ضباط األمن العام

بدفعهم للخلف ومن مث تطورت األمور بقيام عدد من أفراد األمن العام مبالحقة املعتصمني واالعتداء عليهم أوا املعتصمني وبد
ا طالته أيديهم من أدوات " كالعصي  غري املستخدمة من قبل مديرية األمن العام، وأسياخ بالضرب مستخدمني بذلك كل م

الشواء واملناقل والسالمل اليت مت أخذها من احملالت اجملاورة، باإلضافة الستخدامهم النطاق العسكري، كما قاموا بركل العديد من 
 " سلمية سلمية " كناية عن نيهم وكل ما تيسر هلم، وسط هتاف املعتصماملشاركني باملسرية والصحفيني واملواطنني بأرجلهم وأيدي

ليه. كما بدا واضحا من خالل الشهادات والصور الىت مت تزويد املركز الوطين هبا ارفضهم للعنف وتأكيدا على عدم جلوئهم 
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لسري. وقد مت رصد العديد من مشاركة أفراد ليسوا من أصحاب االختصاص يف عملية الضرب والتهجم على املواطنني كرجال ا
احلاالت اليت تبني إصرار أفراد األمن العام على مالحقة بعض املعتصمني بقصد االعتداء عليهم دون إبداء أي مقاومة من قبل 

ىل املعتدى عليهم، مما يشري إىل عدم حتلي رجال األمن العام بضبط النفس وعدم التزامهم بأوامر القادة امليدانيني واندفاعهم إ
 استخدام القوة  بصورة غري مربرة. 

وقد اتضح لفريق املركز ومن خالل العديد من  إفادات شهود العيان بان رجال األمن العام كانوا يف حلظة االعتداء على  
ن املعتصمني منقسمني إىل قسمني، قسم حياول التهدئة وردع األفراد عن االستمرار بضرب املعتصمني، وغالبية هؤالء كانوا م

هلم من قبل الضباط واليت تدعوهم إىل عدم  ةفيما كان القسم األخر  وهم أفراد األمن العام ال يأهبون للنداءات املوج، الضباط
 ضرب املعتصمني والرجوع للخلف. 

ومل تقتصر عملية الضرب واالعتداء على املشاركني يف املسرية فقط بل امتدت لتطال بعض الصحفيني واإلعالميني 
من املواطنني مل يشاركوا يف املسرية وإمنا كانوا يسريون بالشارع وحيملون  اً حىت أن بعض الشهود أكدوا للمركز بان عدد، ءوالنسا
 لبيوهتم طالتهم أيضا عملية الضرب.  اً أغراض

 ويذكر بان عملية االعتداء قد طالت الصحفيني بشكل واضح بالرغم من وجود اتفاق مسبق بني مديرية األمن العام
خاصة هبم متيزهم عن سائر املشاركني باملسرية والتزامهم بالتعليمات املتفق عليها، كما  اً ونقابة الصحفيني الرتداء الصحفيني سرت 

أكد لنا شهود عيان من الصحفيني بأنه وفور وصوهلم إىل املكتب اإلعالمي التابع ملديرية األمن العام يف املوقع الستالم السرتة 
 الكمية نتيجة لقدوم إعداد من الصحفيني واإلعالميني فاقت العدد املتوقع دبالغهم بنفااخلاصة هبم مت إ

وقد نتج عن عملية االعتداء إصابة عدد من املعتصمني والذين مل يتمكنوا من احلصول على التقارير الطبية بسبب اخلوف 
وقد تراوحت إصاباهتم ، العديد من الصحفيني من مالحقتهم وإلقاء القبض عليهم كما مت يف أحداث سابقة،  وكذالك إصابة

وقطع لألوتار،  واإلصابة برضوض بليغة، فضال عن ، مجيعا ما بني كسور يف األيدي واألرجل وإصابات يف القفص الصدري
شاركني إضافة إىل ترويع امل، إتالف العديد من املمتلكات اخلاصة اليت تعود إىل املعتصمني والصحفيني وأصحاب احملال التجارية

 باملسرية وحرمان اإلعالميني من القيام بواجباهتم املهنية، من خالل تكسري الكامريات وقطع البث املباشر ومنع التصوير.
شخص مقارنة مع  922وبعد ذلك تابع املنظمون اعتصامهم داخل ساحة النخيل والذين اخنفض عددهم إىل قرابة 

" شخص،  4622األمن العام الذين تناوبوا على تامني املسرية ومكان االعتصام بـ "  العدد عند بدء املسرية، فيما قدر عدد قوات
إىل أن جاءت قوات الدرك بأعداد كبرية من أفرادها حيملون اهلراوات وقاموا بتطويق ساحة النخيل من كل اجلوانب، ونتيجة لشعور 

قررت  خالله تعليق االعتصام حقنا  اً عتصام اجتماعاملعتصمني بوجود نية إلخالئهم بكل الطرق والوسائل، عقدت قيادة اال
للدماء وحفاظا على سالمة املعتصمني، ويف متام الساعة السادسة من مساء يوم اجلمعة بدأت قوات الدرك بإفساح الطريق أمام 

 بدورهم باخلروج من الساحة بشكل تدرجيي، معلنني بذلك  انتهاء االعتصام.  أوااملعتصمني الذين بد
ر أن فريق املركز الوطين قد استمع إىل شهادات عدد من أفراد األمن العام والذين أكدوا خالهلا تعرضهم للضرب ويذك

واإليذاء والسب والشتم من قبل املعتصمني، إال أن شهود العيان أكدوا عدم هتجم أي من املشاركني يف املسرية على رجال األمن 
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األمن العام يف  احلقائق مل يتمكن من زيارة مصايب، علمًا بان فريق تقصي العام،  أو استخدامهم أللفاظ نابية ضدهم
 املستشفيات، كما مل يتسن له اإلطالع على أي تقارير طبية.

 سادسًا: االستنتاجات
طراف واإلطالع على أشرطة كافة اال  شهاداتبعد إهناء جلنة تقصي احلقائق ألعماهلا املتعلقة جبمع البيانات ومساع 

اليت متكن الفريق من احلصول عليها من كافة األطرف ومن وسائل اإلعالم  والتصرحيات الرمسية  وغري الرمسية السابقة  الفيديو
 لالعتصام والتالية له وحتليل كافة الوقائع  فقد خلصت اللجنة  إىل ما يلي:

ائتالف احلركات الشبابية األردنية   رصد املركز الوطين حلقوق اإلنسان دعوة مبكرة لتنفيذ اعتصام مفتوح من قبلأواًل: 
مما دفع االئتالف إىل تغيري ، األمر الذي أثار جداًل يف الساحة األردنية حول دالالت اختيار هذا اليوم  12/7/2011في يوم 

من  تالفيًا ألي سوء فهم  حول هذا التاريخ. ورافق الدعوة هلذا االعتصام محالت إعالمية 45/1/6244موعد االعتصام إىل 
 خالل مواقع التواصل االجتماعي وبعض وسائل اإلعالم.

من قبل احلكومة عن رفض تنفيذ أي اعتصام مفتوح ويؤيد ذلك ما جاء يف تصريح رئيس  مت اإلعالن  مسبقاً ثانياً:  
الدولة لشؤون  الوزراء قبل يوم من االعتصام من أنه "لن يتسامح مع أي اعتصام مفتوح" وكذلك تصرحيات  وزير الداخلية ووزير

االتصال واإلعالم اليت سبقت يوم االعتصام  وتصرحيات وزير الداخلية اليت جاءت عقب االعتداء الذي ورد فيه "أن األردن لن 
 يسمح بتكرار جتربة ميدان التحرير".

االجتماعــات مت اإلعــالن مــن اجلهــات املنظمــة لالعتصــام عــن زمــان ومكــان االعتصــام دون التقييــد بأحكــام قــانون  ثالثــًا:
ني احلــاكم اإلداري قبــل املوعــد املعــ العامــة الــذي أوجــب يف املــادة الرابعــة منــه تقــدمي أشــعار بعقــد االجتمــاع أو تنظــيم املســرية لــدى

إلجراء أي منهما بثمان وأربعني ساعة على األقل على أن يتضمن هذا اإلشعار أمساء منظمي االجتماع العام أو املسرية وعنوانيهم 
 م والغاية من االجتماع أو املسرية ومكان وزمان أي منهما.وتواقيعه

انطلقت املسرية من املكان والزمان احملددين بكل سهولة ويسر،  تتقدمها مسرية ألصحاب الرأي األخر مؤلفة مـن  رابعًا:
ة املعتصـمني إذ مت وضـع عدد حمدود من األشخاص، وبدا  واضحاً قيام اجلهـات األمنيـة باختـاذ اإلجـراءات التنظيميـة لضـمان سـالم

حواجز بشرية على جانيب طريق املسرية وخلفها وأمامها للفصل بني املسرية ومسرية أصحاب الرأي األخر، باإلضافة لوضع حواجز 
 حديدية على جانيب الطريق.

شـعارات واملنـاداة امتاز الطابع العام للمسرية منذ انطالقها وحلني بدء أعمـال فـض االعتصـام حبسـن التنظـيم ورفـع خامسًا:
هبتافـــات ســـلمية مل ختـــرج عـــن قواعـــد النظـــام واآلداب العامـــة وكـــان مضـــمون املطالبـــات يطالـــب باإلصـــالح السياســـي واالقتصـــادي 

 ومكافحة الفساد.
قيام مسرية أصحاب الـرأي األخـر والـيت تقـدمت املسـرية بالعديـد مـن األفعـال الـيت اسـتفزت  مشـاعر املشـاركني يف سادسًا:

إذ صورت املشاركني يف املسرية األصلية  بأهنم يقومون بأعمال غري مشـروعة وخارجـة علـى القـانون، علمـاً بـان شـعاراهتم مل  املسرية 
مـن الشـك علـى جديـة املسـرية. ويثـري  تتضمن أية  مطالبات بل جمرد شعارات وطنية حمل إمجاع من كافـة األردنيـني ممـا يلقـي ظـالالً 
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واإلعالميني( حول شرعية ممارسة ، حتفيز نفو  الكافة ) املعتصمني، املواطنني، ورجال األمن العامتساؤالً حول مدى مسامهتها يف 
 هذا احلق.

لألمـن العـام وعـدم الوصـول إىل حـل حلسـم اخلـالف حـول  امليـدانينيغياب لغة احلـوار املنـتج بـني املنظمـني والقـادة سابعًا: 
 املكان املخصص لتنفيذ االعتصام يف ظل اختالف وجهيت النظر حول هذا املكان.

ثبــت قيــام عــدد مــن رجــال األمــن العــام باالعتــداء علــى املشــاركني يف االعتصــام وقــد أخــذ هــذا االعتــداء عــدة صــور ثامنــًا: 
ولعـدم شـرعية هـذه ، باستخدام أدوات خمتلفة وإتالف املمتلكات اخلاصة والـذم والقـدح والتحقـري أمهها: االعتداء بالضرب واإليذاء

االعتــداءات وهبــدف عــدم توثيقهــا مــن قبــل اإلعالميــني وغــريهم إذ كــان يوجــد عــدد كبــري مــن اإلعالميــني  قــام رجــال األمــن العــام 
ل االعتداء وحماولة كسـر وإتـالف هـذه األداة واالعتـداء باستهداف مقصود وواضح لكل شخص حيمل أداة تصوير أو توثيق ألعما

 عليهم بالضرب واإليذاء ومتابعته يف حال هربه.
تبــني مــن خــالل اســتخدام القــوة الــيت قــام هبــا رجــال األمــن العــام  بأهنــا غــري مــربرة  لعــدم ضــرورهتا وعــدم  تناســبها  تاســعًا:

ن هنـــاك داع يــدفع رجــال األمــن العــام الســتخدام القــوة أو اإلفـــراط يف إطالقــا مــع طبيعــة الظــروف الســائدة يف االعتصــام إذ مل يكــ
استخدامها وعـدم ضـبط الـنفس لتقليـل اإلضـرار واإلصـابات فضـاًل عـن عـدم االلتـزام باملعـايري الدوليـة والوطنيـة ملمارسـة صـالحياهتم 

ض احلــاالت علــى شــخص واحــد بإنفــاذ القــانون واســتخدام القــوة. ويســتدل علــى ذلــك اجتمــاع أكثــر مــن مخســة أشــخاص يف بعــ
واالعتــداء عليــه بشــكل مجــاعي بــالرغم مــن عــدم إظهــاره ألي مظهــر مــن مظــاهر املقاومــة وكــذلك حماولــة  أكثــر مــن رجــل امــن عــام 

 باللحاق ببعض األشخاص اهلاربني.

عــام بــالرغم مــن عــدم اســتطاعة القــادة امليــدانيني علــى محايــة املشــاركني يف االعتصــام مــن اعتــداءات رجــال األمــن العاشــرًا:
محاية املشاركني يف االعتصام. اىل  التأكيدات املتكررة بان اهلدف من كافة اإلجراءات اليت قامت هبا األجهزة األمنية كانت هتدف 

م إذ جاء يف تقرير التحقيق الصادر عن مديرية األمن العام ما يلي: " " عند مشاهدة أفراد األمن العام املوجودين يف املكان لزمالئه
املصابني ومساعهم الشتائم من قبل املعتصمني حصل اشتباك مع املعتصمني حيث قام هؤالء اإلفراد بضرب بعض املعتصمني نتيجة 

 "" .ملا ذكر سابقا بأدوات وعصي احتصلوا عليها من املكان 
مهت  هـذه اإلجـراءات  : عدم كفاية الرتتيبات اليت قامت هبا مديريـة األمـن العـام حلمايـة الصـحفيني. وقـد سـاحادي عشر

بالتعريف باإلعالميني واالعتداء عليهم بصورة واسعة عند قيامهم بأداء واجباهتم املهنية بتوثيـق االعتـداءات علـى املعتصـمني إذ بلـغ 
تراوحـت إصـابتهم بـني الـذم والقـدح والتحقـري واإليـذاء الـذي قـد يصـل إىل حـد إحـداث عاهـة  اً ( إعالميـ42عـدد املعتـدى علـيهم )

 دائمة يف بعض احلاالت وإتالف ممتلكاهتم اخلاصة.
: عــدم كفايــة التــدابري واإلجــراءات املتخــذة مــن قبــل مديريــة األمــن العــام ســواء القانونيــة أو التأديبيــة، كمــا  أن  ثــاني عشــر
ن مديرية األمن العام حىت اآلن يبدو انـه مل يشـتمل علـى تشـخيص دقيـق وموضـوعي ملـا  جـرى مـن أحـداث، التقرير الذي صدر ع

وبالتايل مل يتوصل إىل نتائج تؤدي إىل مالحقة مـرتكيب أفعـال االعتـداء علـى املعتصـمني  واإلعالميـني. ممـا يثـري تسـاؤاًل حـول مـدى 
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يبيـة املتعلقـة مبالحقـة األشـخاص املكلفـني بإنفـاذ القـانون لضـمان عـدم اإلفـالت مـن احلاجة امللحة ملراجعة املنظومـة التشـريعية والتأد
 العقاب.

 التوصيات:سابعًا: 
يف ضـوء الوقـائع واحلقـائق الـيت ثبتـت لـدى املركـز نتيجـة  قيامــه جبمـع املعلومـات واألدلـة وحتليلهـا يؤكـد املركـز علـى الضــرورة 

كافــة املـواطنني حبقــوقهم املدنيـة والسياســية وعلــى رأسـها احلــق يف حريـة الــرأي والتعبــري   امللحـة لألخــذ بالتوصـيات التاليــة لضـمان متتــع
 واحلق يف التجمع السلمي واحلق يف السالمة اجلسدية:

ضرورة سرعة قيام جلنة التحقيق املشكلة من قبل مدير األمن العام بإهناء أعماهلا وحماكمة  كل من  ثبت أن ارتكب  أوال:
أو ســكت عــن االعتــداءات الــيت حلقــت باملعتصــمني واإلعالميــني وفــق إجــراءات تتســم بالعدالــة والشــفافية ونشــر أو شــارك أو علــم 

 نتائجه للرأي العام بأسرع ما ميكن.
ضرورة التأكيد على أمهية الدور الذي يقوم به اإلعالميون من تقصي وتوثيق للحقائق األمر الذي يتطلب فهماً هلذا  ثانيا:

 الدور من قبل أجهزة إنفاذ القانون مما يقتضي تسهيل مهامه وتوفري األمن واحلماية الالزمة للقيام هبذا الدور.
والتيارات السياسية والفكريـة، بإتبـاع اإلجـراءات القانونيـة الناظمـة ملمارسـة  التأكيد على ضرورة التزام كافة احلركات ثالثًا :

احلق يف التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبري من خالل  إشعار احلاكم اإلداري املختص بزمان ومكـان عقـد الفعاليـات،  لتمكـني 
 مان واملكان احملدد هلا، وضمان سالمة وامن املشاركني هبا.اجلهات املعنية باختاذ اإلجراءات الكفيلة لضمان تنفيذ الفعالية  يف الز 

حتميــل احلكومــة  املســؤولية بضــرورة تعــويض كافــة املتضــررين مــن املعتصــمني واإلعالميــني عــن كــل مــا حلــق هبــم مــن   رابعــًا:
 إضرار سواء املادية أو املعنوية.

يف محايـة املسـريات واالعتصـامات أو فضـها يف حالـة التأكيد على عدم مشاركة أي من منتسيب األجهزة األمنية   خامسًا:
بط توفر الشروط والضوابط القانونية والدولية لذلك، إال بعد تلقيه تدريباً كافياً على  املعايري الدوليـة املتعلقـة حبقـوق اإلنسـان وبضـوا

التعــرف علــى كـل رجــل مـن رجــال األمــن  اسـتخدام القــوة أثنـاء عمليــات إنفـاذ القــانون. وضــروه اختـاذ كافــة  التـدابري الالزمــة لضـمان
 والدرك املشاركني يف عمليات إنفاذ القانون من خالل إبراز دالالت امسية أو رقميه بشكل واضح للعيان.

ن بإنفـاذ القـانون، و ضرورة إتباع املعايري الدولية املتعلقة بالتحقيق يف االنتهاكـات  الـيت يرتكبهـا األشـخاص املكلفـسادسًا: 
ظومة التشريعية إلسناد مهمـة التحقيـق والفصـل هبـا إىل القضـاء النظـامي لضـمان سـرعة ومشوليـة وفعاليـة وفوريـة وحياديـة ومراجعة املن
 .اإلجراءات

تــأمني اختــاذ كافــة التــدابري اإلجرائيــة الالزمــة لضــمان عــدم تنفيــذ أكثــر مــن فعاليــة فكريــة وسياســية يف نفــس الزمــان  ســابعًا:
 واملكان.
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 199بيان صادر عن المركز الوطني لحقوق اإلنسان حول الحريات العامة واالصالح الساسي المنشود 
 

يتابع املركز الوطين حلقوق اإلنسان باهتمام بالغ التطورات السياسية اليت تتعاقب على الدول العربية، ويود هبذه املناسبة التأكيد 
بداية على أن ما تعرضت له الشعوب واجملتمعات العربية يف العقود األخرية من انتهاكات عديدة حلقوق اإلنسان وإقصاء املواطنني 

وتقييد غري مربر للحريات العامة للمواطنني وعلى أكثر من صعيد ابتداء من حرية الرأي والتعبري، والتجمع  عن صناعة القرار
السلمي، وحرية تشكيل النقابات واجلمعيات واألحزاب واالنتساب إليها، واملشاركة يف إدارة الشأن العام من خالل قانون انتخاب 

ييز يؤدي إىل انتخابات حرة ونزيهة، إضافة إىل االنتهاكات الكبرية للحقوق عصري ميثل املواطنني كافة دون هتميش أو مت
االقتصادية واالجتماعية وعلى رأسها انتشار ظاهريت الفقر والبطالة، وما نتج عن ذلك من تفكك للمنظومة االجتماعية وانتشار 

سني واقع حقوق املواطن العريب الذي جتلى يف العنف اجملتمعي، وما رافق كل ذلك من جتاهل لألنظمة العربية ألي دعوة إىل حت
عدم السعي لسن تشريعات وتبين سياسات والقيام بإجراءات من شأهنا أن حتد من معاناة شعوهبا؛ األمر الذي أدى إىل اختالالت 

االجتماعي  سياسية وجمتمعية واقتصادية وثقافية وفكرية خطرية، أدت بدورها إىل وجود أزمة حقيقية أخذت تنخر يف النسيج
 والثقايف واالقتصادي والسياسي هلذه الدول. 

ويقدر املركز الوطين حلقوق اإلنسان توجيهات جاللة امللك للحكومة اجلديدة، بإطالق مسرية إصالح سياسي حقيقي لتعزيز 
الدميقراطية، ويزيد من مشاركة املواطنني يف صناعة القرار، ويبين املؤسسات الفاعلة اليت حتتضن العمل الرباجمي بفاعلية وشفافية، 

 ديثة وعصرية تنسجم مع أفضل املعايري الدميقراطية. واليت حتتكم إىل تشريعات ح
ويغتنم املركز هذه املناسبة للتأكيد على أن تراخي احلكومات األردنية املتعاقبة يف تنفيذ االصالح السياسي واإلصالحات 

ق االقتصادية واالجتماعية االقتصادية واالجتماعية وفقًا للدستور والعهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل للحقو 
والثقافية وعدم إطالق وتعزيز احلريات العامة وخاصة حرية الرأي والتعبري وحرية الصحافة واإلعالم، وحرية االجتماع وحرية تأسيس 

ية النقابات واجلمعيات، وتغييب املشاركة الشعبية احلقيقية للمواطنني يف رسم وإقرار السياسات املتعلقة بتطلعاهتم السياس
ومصاحلهم االقتصادية، وحتقيق العدالة االجتماعية واملساواة بني األفراد وتكافؤ الفرص وفق الدستور وخاصة فيما يتعلق بالقبول يف 
 اجلامعات والبعثات والتعيني يف الوظائف العامة، هي من األمور اليت تشكل التهديد األكرب ألمن وسالمة اجملتمع والوحدة الوطنية. 

املركز على أن توصياته اليت تضمنتها التقارير السنوية الصادرة عنه واهلادفة إىل تعزيز النهج الدميقراطي وإطالق وتعزيز  كما ويشدد
احلريات من خالل املطالبة بتعديل التشريعات الناظمة هلا ورفع القيود اليت متارسها السلطة التنفيذية على هذه احلقوق واحلريات مل 

ى احلكومات اليت تعاقبت على السلطة؛ إذ أظهر حتليل تفصيلي ملدى استجابة احلكومة للتوصيات اليت قدمها تلق أذناً صاغية لد
%( من توصيات املركز وبدون سبب مقنع ومربر، مما يلقي ظالاًل من 85املركز يف تقاريره املتعاقبة أن احلكومات مل تنفذ حوايل)

تنفيذي حنو تعزيز احلقوق واحلريات السياسية، والذي ميكن االستدالل عليه من الشك على عدم وجود توجه رمسي على املستوى ال

                                                 
 من خالل الرابط اإللكرتوين: PM 9:91:92الساعة   9/6/6244املنشور على موقع املركز الوطين حلقوق اإلنسان بتاريخ:   199
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خالل استمرار العمل بالعديد من القوانني الناظمة للحريات العامة واليت حتتوي على أحكام تتعارض مع الدستور واملعايري الدولية 
ملكة األردنية اهلامشية، ومنها قانون االجتماعات العامة وقانون الواردة يف االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان اليت صادقت عليها امل

منع اجلرائم وقانون اجلمعيات وقانون االنتخابات وقانون األحزاب السياسية والنقابات واملطبوعات والنشر وغريها من التشريعات 
مة اجلديدة إلجراء تعديالت عليها مبا ينسجم الناظمة للحقوق املدنية والسياسية واحلريات العامة، واليت وجه جاللة امللك احلكو 

 مع املعايري الدميقراطية. 
إن املركز الوطين حلقوق اإلنسان إذ يؤكد على ضرورة تعزيز احلريات العامة واملشاركة الشعبية يف صنع القرار بوصفها مطلباً ضرورياً 

ه على أمن الوطن واملواطن على ضرورة إحداث وملحًا للشروع بإصالحات حقيقية، فانه يشدد جمددًا وانطالقًا من حرص
إصالحات جوهرية يف التشريعات والسياسات املتعلقة باحلقوق واحلريات العامة ويف مقدمتها إقرار قانون انتخاب جديد يشكل 

ابية وتوسيع قاعدة رافعة حقيقية للدميقراطية ومدخاًل لتحقيق متثيل شعيب أوسع وحيقق املزيد من العدالة يف توزيع الدوائر االنتخ
املشاركة السياسية، كما يؤكد على أمهية إطالق حرية الرأي والتعبري باعتبارها قاطرة احلقوق واحلريات مجيعاً، واعتماد قوانني جديدة 

يت التزم لالجتماعات العامة واألحزاب السياسية واجلمعيات والنقابات تنسجم مع الدستور نصًا وروحًا وتتفق مع املعايري الدولية ال
 هبا األردن وتعزز احلقوق واحلريات العامة.

ويرى املركز أن إطالق وتعزيز احلريات السياسية من شأنه أن يسهم يف حتسني األوضاع االقتصادية واالجتماعية يف الدولة إال أنه ال 
دية واالجتماعية والثقافية اليت  يعف السلطات من ضرورة إجراء مراجعة شاملة للتشريعات والسياسات املتعلقة باحلقوق االقتصا

كفلها الدستور األردين ونصت عليها االتفاقيات واملواثيق الدولية وعلى رأسها العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية 
ت على واالجتماعية والثقافية، وتقييم مدى جناعة هذه السياسات يف حتقيق متتع املواطنني هبذه احلقوق وإجراء ما يلزم من التعديال

التشريعات وسن تشريعات وتبين سياسات وإجراءات جديدة مبنية على نتائج هذه املراجعة الشاملة حبيث تعمل على حتقيق 
مستوى معيشي الئق لكل املواطنني والعدالة يف توزيع مكتسبات التنمية من خالل شراكة وطنية وحقيقية بني القطاع العام 

 واخلاص. 
حلديث عن أي مبادرة لتعديل التشريعات أو السياسات من اإلشارة إىل عنصر أساسي يسهم يف تبين هذه ويؤكد املركز أنه ولدى ا

املبادرات من قبل خمتلف شرائح اجملتمع أال وهو احلوار مع خمتلف الفعاليات ذات العالقة من نقابات وأحزاب ومجعيات 
خذ بآراء وتوصيات هذه الفعاليات اليت متثل خمتلف شرائح ومؤسسات جمتمع مدين ومنظمات غري حكومية وهيئات منتخبة، واأل

اجملتمع األردين وتبنيها. فضاًل عن تأكيده على واجب هذه الفعاليات واملؤسسات يف تطوير نفسها وتفعيل دورها لتضمن متثيال 
 ق جزء من مطالبه. أفضل ألعضائها أو الفئات اليت متثلها، ولتزيد من ثقة املواطن األردين هبا وبقدرهتا على حتقي

ويؤكد املركز على احلكومة اجلديدة ضرورة إعادة قراءة امليثاق الوطين الذي أمجعت عليه مجيع األطياف السياسية للمجتمع األردين، 
، وتوصيات تقارير املركز الوطين حلقوق 6225واألجندة الوطنية لإلصالح السياسي واالقتصادي واالجتماعي اليت أقرت عام 

 املتعاقبة لضمان حقوق املواطنني يف اإلصالح السياسي واالقتصادي واالجتماعي املنشود. اإلنسان
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 200المركز الوطني لحقوق اإلنسان يطالب الحكومة بأخذ باقي توصياته حيال قانون االجتماعات العامة 

 
لى قانون االجتماعات العامة والذي مت رفعه باهتمام بالغ التعديالت اليت أدخلتها احلكومة ع  تابع املركز الوطين حلقوق اإلنسان

إىل جملس النواب مؤخرا، حيث تبني للمركز قيام احلكومة باألخذ بتوصيتني فقط من التوصيات اليت رفعها املركز إىل 
من  42( اليت أعادت أحكام القانون لتنسجم مع نص وروح املادة 4خالل األسبوع املاضي، إذ مت تعديل املادة ) احلكومة 

وتعديل املادة ، احلاكم اإلداري بذلك  مبجرد إشعار  الدستور األردين بأن بسطت إجراءات عقد االجتماعات العامة أو املسرية
( بإلغاء احلكم الذي كان يقضي باملسؤولية التضامنية لطاليب عقد االجتماع أو منظمي املسرية مع مسبيب األضرار اليت ميكن أن 8)

االجتماع أو املسرية. بينما مل تأخذ احلكومة بباقي توصيات املركز الوطين حلقوق اإلنسان واملتعلقة مبا  يتسبب هبا املشاركون يف
 يلي:

وضع ضوابط موضوعية وحمددة تتضمن احلد من الصالحية املطلقة اليت ميلكها احلاكم اإلداري بفض االجتماع، من خالل إلزام 
نظمي االجتماع أو املسرية يف حال حدوث أي إخالل باألمن والنظام قبل فض بالتشاور مع م احلاكم اإلداري وقوات األمن 

 .االجتماع
حبيث يتم تعديل تعريف  4359لعام  22إعادة تعريف االجتماع الوارد يف القانون واالستئنا  بالتعريف الوارد بالقانون رقم 

 .ة هلدف يتعلق بالشأن العام وتكون الدعوة إليه عامهاالجتماع العام ليصبح هو )االجتماع أو النشاط الذي تدعو إليه أية جه
تضمني القانون كل ما يلزم لضمان ممارسة هذا احلق وال جيوز أن يتضمن القانون أحكاما حتيل تنظيم هذه األمور إىل تعليمات 

 .صادرة عن الوزير
الدستور والعهود واملواثيق الدولية اليت وقع عليها ويدعو املركز إىل ضرورة األخذ هبذه التوصيات كي يتالءم القانون مع أحكام  

 األردن والتزم هبا ومت نشرها يف اجلريدة الرمسية.
  

                                                 
 :اإللكتروني الرابط خالل من AM 5373317 الساعة 1/7/1111: بتاريخ اإلنسان لحقوق الوطني المركز موقع على المنشور   200
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 201بيان صادر عن المركز بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 
نضال املرأة احلثيث باليوم العاملي للمرأة تقديراً لدورها يف مناحي احلياة املختلفة وكنتيجة ل 8/9/6244حيتفل العامل يف هذا اليوم 

للمطالبة باملساواة وعدم التمييز، ولقد استحقت املرأة هذا التقدير بعد عناء طويل ومل يكن منة من احد، إذ شهد العامل يف بداية 
 . القرن العشرين حركة عمالية واسعة تقودها النساء بسبب التمييز الذي كانت تعاين منه يف جمال احلق يف العمل والتدريب املهين

أول وثيقة دولية تقر مبادئ املساواة بني الرجل واملرأة اليت رسخت فيما بعد يف اإلعالن  4345ومثل ميثاق األمم املتحدة لعام 
، ومنذ ذلك احلني تعمل األمم املتحدة على تطوير وتقدم وضع املرأة يف العامل إذ عقدت أربع 4348العاملي حلقوق اإلنسان عام 

الذي وضع حجر األسا  إلجناز املساواة بني الرجل واملرأة.  4335الصدد كان من أمهها مؤمتر بكني يف عام مؤمترات دولية هبذا 
 وقد جتسدت املنجزات على املستوى الدويل بإنشاء منصب مساعد األمني العام لشؤون املرأة مع هناية العام املنصرم.

ومت نشر هذه االتفاقية يف ، 4336اهضة التمييز ضد املرأة يف عام اما على الساحة الوطنية فقد صادق األردن على اتفاقية من
وتسعى هذه االتفاقية يف جمملها اىل تعزيز العدالة و ، لتصبح جزءا من املنظومة التشريعية الوطنية 6221اجلريدة الرمسية يف عام 

ولة األردنية نصوصًا تشريعية تنسجم مع احكام املساواة من خالل احلد من املمارسات التمييزية ضد املرأة. وبالرغم من تبين الد
هذه االتفاقية وحتقيق منجزات طيبة للمرأة يف جماالت التعليم والصحة والرعاية االجتماعية، اال ان هناك العديد من العقبات اليت 

ت القانونية يف هذا اجملال، تواجه املرأة وتعرقل تقدمها ألسباب عدة منها عدم انسجام الواقع التطبيقي لعمل املرأة مع التطورا
وضعف مشاركة املرأة يف احلياة السياسية واالقتصادية وفجوة األجور بني اجلنسني، واستمرار العنف بشىت أشكاله، وضعف 
البيانات واملعلومات الرمسية حول العنف ضد املرأة بكافة اشكاله، و قلة عدد املؤسسات املتخصصة اليت تقدم اخلدمات للمرأة 

 فة.املعن
% منها شكاوي من نساء 92 ، حوايل 6242  يف عام  ( شكوى112املركز الوطين حلقوق اإلنسان ) ويف هذا السياق سجل 

متضررات، ويأخذ املركز على عاتقه التعامل مع الشكاوي املتعلقة باملرأة مبخاطبة اجلهات املعنية سواء احلكومية منها او غري 
الوساطة واملصاحلة بني األطراف املتنازعة والتواصل مع الشهود لتعزيز التحقيقات املتعلقة  احلكومية ويقوم املركز كذلك بعمل

 بالشكوى والتعاون مع جهات اخرى مثل ادارة محاية األسرة او وزارة التنمية االجتماعية.
املناسبة التوقيع على مذكرة املركز الوطين حلقوق األنسان على ضرورة مأسسة العمل املشرتك سيقوم يوم غد وهبذه   وحرصًا من

، تفاهم بني الشركاء املعنيني يف جمال تقدمي وتوفري اخلدمات املختلفة للمرأة املعنفة وهم وزارة الداخلية ووزارة التنمية االجتماعية
دف هذه املذكرة اىل ومديرية األمن العام / ادارة محاية األسرة واللجنة الوطنية لشؤون املرأة واملركز الوطين حلقوق األنسان، وهت

تدعيم العمل املشرتك يف جمال شكاوي املرأة املعنفة وتعزيز التعاون املشرتك، وتبادل املعلومات والبيانات حول العنف ضد املرأة، 
 باإلضافة اىل التنسيق املشرتك فيما يتعلق مبواجهة العنف ضد املرأة من خالل تنفيذ انشطة وبرامج مشرتكة تصب يف جمال جماهبة

    العنف ضد املرأة.
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ويسجل املركز الوطين حلقوق اإلنسان االهتمام املتزايد اليت تلقاه حقوق املرأة من قبل اهليئات واملنظمات الدولية املعنية حبقوق 
اإلنسان وما يصدر عنها من تقارير وتوصيات وما يرتتب على ذلك من التزامات على الدول، فضال عن التعهدات الطوعية اليت 

مها األردن لدى ترشحه لعضوية جملس حقوق اإلنسان واليت تضمنت التزامه بدعم املرأة وتعزيز املساواة باإلضافة اىل التوصيات قد
وأمهها: إجراء مراجعة شاملة  6223الصادرة عن آلية املراجعة الدورية الشاملة واليت وافقت عليها احلكومة األردنية يف شباط 

ييز والعنف ضد املرأة، وباإلشارة إىل نتائج اجتماعات احلوار العريب األورويب حلقوق اإلنسان حول حقوق للتشريعات املتعلقة بالتم
املرأة ودمج النوع االجتماعي، فإن املركز الوطين حلقوق اإلنسان يرى ضرورة استحداث جلنة تعىن بشؤون املرأة ضمن جملس النواب 

ب اليت يتم تنفيذها حاليا، وذلك يف خطوة لتثبيت حقوق املرأة وابراز مكانتها السياسية دراسة النظام الداخلي جمللس النوا  يف إطار
 واالجتماعية على املستوى الوطين. 

يغتنم املركز الوطين حلقوق اإلنسان هذه املناسبة للتأكيد على الدور التشاركي يف تنفيذ النهج اإلصالحي السياسي واالقتصادي 
احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين اليت تعمل يف هذا اجملال ملا فيه مصلحة ورفاه املرأة ومجيع اطياف  واالجتماعي للمرأة للجهات

 اجملتمع.
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 بيان المركز الوطني لحقوق اإلنسان
 202 22/3/2011حول أحداث ميدان جمال عبد الناصر _ دوار الداخلية يوم الجمعة  

 26/3/2011عمان 

الوطين حلقوق اإلنسان الذي يوجب عليه مراقبة التجاوزات واالعتداءات اليت تقع على حقوق اإلنسان باالستناد إىل قانون املركز 
واحلريات العامة وإجراء املتابعات الالزمة بشأهنا، تابع املركز الوطين حلقوق اإلنسان ببالغ القلق وعميق االستهجان حالة الفوضى 

جراء ما قامت به  65/9/6244وار الداخلية مساء أمس اجلمعة املوافق _ د والشغب اليت شهدها ميدان مجال عبد الناصر
جمموعة من األشخاص الرافضني ملبدأ االعتصام واحتجاجهم بتعطيل مرافق اخلدمات العامة نتيجة تنفيذ جمموعة من الشباب 

م إىل اعتالء أسطح ، وجلوئه64/9/6244اعتصام احتجاجي مفتوح على سياسات احلكومة منذ ظهر يوم اخلميس املوافق 
البنايات اجملاورة للميدان واجلسر الذي يعلوه ورميهم احلجارة على الشباب املعتصمني وما رافق ذلك من تبادل للشتائم 
والتالسنات املختلفة، اآلمر الذي دفع قوات األمن العام والدرك إىل استخدام القوة لفض اعتصام املتظاهرين مبا أسفر عنه من 

 شاركني وإصابة قرابة املائة شخص من ضمنهم عدد من أفراد األجهزة األمنية يف مناطق متفرقة من أجسادهم.مقتل احد امل

وإذ يؤكد املركز على حق املتظاهرين يف التجمع السلمي والتعبري عن أرائهم حبرية تامة باعتبارها حقوقا مكفولة مبوجب املادتني 
الرأي والتعبري وحرية االجتماع، وكذلك املواثيق الدولية حلقوق اإلنسان وخصوصا ( من الدستور املتعلقتني حبرية 42( و )45)

( من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية اليت تلزم احلكومة بإعمال هذه احلقوق ومحايتها، فان 64( و )43املادتني )
ان من قبل املشاركني يف التجمهر وجلوئهم إىل أساليب ال تعد املركز يدين االعتداءات وانتهاكات حقوق اإلنسان اليت شهدها امليد

من الوسائل احلضارية وال ترقى إىل التقاليد الدميقراطية اليت جيب أن ترافق ممارسة حق التجمع وحرية التعبري عالوة عن محاية حقوق 
 اآلخرين وحرياهتم. 

ع خمتلف أشكال االعتداء على املتظاهرين ومنع تعرض طرف متظاهر ويأسف املركز لعدم اختاذ احلكومة كافة التدابري الفعالة ملن
آلخر وقيامها بفض االعتصام بالقوة، وكان األجدر فصل التظاهرتني يف ميادين أو شوارع منفصلة منعا للتما  وأعمال العنف 

م تكرار مثل هذه االنتهاكات مبا بينهما، ويناشد احلكومة باختاذ اإلجراءات الالزمة لضمان حق األفراد يف التجمع السلمي وعد
يضمن استمرار النهج احلكومي يف احرتام ومحاية حق األفراد يف االجتماعات واالحتجاجات السلمية اليت شهدهتا اململكة خالل 

هذا  األشهر املاضية، وذلك إعماال ملبادئ حقوق اإلنسان ومحاية لصورة األردن املشرقة يف هذا اجملال، خصوصا وان عدم احرتام
 احلق ومحايته يزيد مستوى التوتر واالحتقان يف اجملتمع وميس حالة االستقرار والسلم األهلي.
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ويشدد املركز على ضرورة كفالة احلكومة حلق املواطنني يف التجمع السلمي وحريتهم يف التعبري وإبداء اآلراء املختلفة املكفولة يف 
نسان، ويدعو املواطنني إىل احرتام حقوق وحريات اآلخرين وعدم تعطيل حركة احلياة يف الدستور واملواثيق الدولية املعنية حبقوق اإل

املرافق العامة املختلفة أثناء ممارستهم حلقوقهم يف إقامة التجمعات واالحتجاجات السلمية، إذ إن اختيار تقاطع طرق رئيسة 
 معيشتهم اليومية.  للمدن الكربى يشكل اعتداء على حق اآلخرين يف التنقل وتأمني ظروف

ويطالب املركز بتشكيل جلنة حتقيق حمايدة للوقوف على حقيقة ما جرى يف ميدان مجال عبد الناصر _ دوار الداخلية، وضرورة أن 
تتسم تشكيلة اللجنة وأعماهلا باحليادية واجلدية والشفافية الضرورية، ومعاقبة املسؤولني عن االنتهاكات اليت رافقت فض االعتصام، 
وذلك لوقف دوامة أزمة التشكيك اليت تتبادهلا األطراف السياسية واملدنية املختلفة ومبا يؤدي إىل تعزيز حلمة اجملتمع وصيانة 

 استقراره وأمنه.

وال يفوت املركز التأكيد يف هذا السياق عن بالغ قلقه إزاء تكرار أعمال العنف ضد اإلعالميني أثناء قيامهم بواجباهتم ويؤكد على 
رورة متكينهم من ممارسة حقهم يف تغطية األحداث وتوفري كافة املتطلبات األزمة لتسهيل مهمتهم يف تغطية أي حدث احرتاما ض

 لدورهم يف نقل احلقيقة بكل موضوعية وشفافية ومصداقية ومبا يدحض الشائعات الواهنة.
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 203 12/2/2011بيان المركز الوطني لحقوق اإلنسان حول أحداث مدينة الزرقاء يوم الجمعة 

 21/2/2011عمان 

األحداث املؤسفة اليت شهدهتا مدينة الزرقاء يوم اجلمعة املوافق تابع املركز الوطين حلقوق اإلنسان ببالغ القلق وعميق االستهجان 
باعتبارها خروجاً على املسرية الوطنية الواحدة، ومظهراً مرفوضاً لإلخالل باألمن والنظام العام، وتنكراً ملبدأ التعبري  45/4/6244

تقرار الوطن وإشاعة الفوضى وانتهاكًا حلقوق السلمي املصون عن املوقف والرأي، وممارسة غري مشروعة من شأهنا النيل من اس
اإلنسان، إذ أن استخدام األسلحة البيضاء واألدوات احلادة يف االعتداء على رجال اآلمن العام من قبل املتظاهرين يشكل انتهاكاً 

ويتناقض مع قيم احلوار وفض صارخًا للحق يف احلياة والسالمة اجلسدية وخرقًا واضحا لسيادة القانون وترويعًا للمواطنني اآلمنني 
 النزاعات بالطرق السلمية. 

وإذ يؤكد املركز على حق املتظاهرين يف التجمع السلمي والتعبري عن الرأي حبرية تامة باعتبارها حقوقا مكفولة مبوجب املادتني 
لدولية حلقوق اإلنسان وخصوصا ( من الدستور املتعلقتني حبرية الرأي والتعبري وحرية االجتماع، وكذلك املواثيق ا42( و)45)

( من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية اليت تلزم احلكومة بإعمال هذه احلقوق ومحايتها، فان 64( و)43املادتني )
لعنف بأية املركز يؤكد على أن حقي التعبري عن الرأي والتجمع السلمي مظاهر حضارية ال جيوز استغالهلا من قبل أية فئة ملمارسة ا

رج هذين احلقني عن مسارمها الصحيح، وجيعل منهما وسيلة الحتكار الرأي، أو فرضه بالقوة إلثارة  صورة، أو على أي وجه خيح
الفتنة واإلخالل بالنسيج االجتماعي األردين، بعيدًا عن األصول الدميقراطية اليت تصون حقوق اجلميع، وترفض االستئثار بتلك 

 كان دون اجملموع الكلي للمواطنني كافة. احلقوق من جانب أي  

ويشدد املركز على ضرورة احلفاظ على الصاحل العام وأمن الوطن واملواطن، ويدعو مجيع املواطنني وسائر القوى واهليئات احلزبية 
ضمن أقصى درجات وخمتلف األطياف السياسية والشرائح الراغبة يف التعبري عن الرأي والتجمع السلمي اىل ممارسة هذين احلقني 

االنضباط والتقيد التام مبقتضيات األمن والسلم االجتماعي، يف إطار يعمل على إدامة نعمة األمن واالستقرار واحرتام حقوق 
اإلنسان بعيداً عن كافة مظاهر العنف وبطريقة ال تلحق الضرر يف املمتلكات العامة واخلاصة أو تعيق حركة احلياة العامة أو تلحق 

 السلوك العام والصحة والسكينة العامة. الضرر ب

وإذ يتمىن املركز الشفاء العاجل لرجال األمن وسائر املواطنني املصابني يف تلك األحداث املؤسفة، فانه يشدد على ضرورة التزام 
م حقوق اإلنسان هبدف واحرتام كافة األطراف ملبدأ سيادة القانون بوصفه ركيزة أساسية من ركائز احرتام احلكم الدميقراطي واحرتا

  احلفاظ على األمن واالستقرار يف كافة إرجاء الوطن. 
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 204بيان صادر عن المركز الوطني لحقوق االنسان حول احداث ساحة النخيل 

 17/7/2011عمان 
تابع املركز الوطين حلقوق اإلنسان ببالغ القلق وعميق االستنكار االعتداء الذي تعرض له املشاركون يف اعتصام اخلامس 
عشر من متوز ورجال األمن يف ساحة النخيل العام بوسط العاصمة عمان، واملركز إذ يؤكد إدانته لكل أشكال العنف غري املربر يف 

لسلمي وحرية الرأي والتعبري، فانه يدعو إىل ضرورة استكمال التحقيق يف مسألة قيام قوات االمن مواجهة حق األفراد يف التجمع ا
بتفريق االعتصام باستخدام القوة والعنف، وكذلك قيام املشاركني يف " مسرية املواالة " باالعتداء على املشاركني يف االعتصام األمر 

ارسة حقهم الدستوري يف التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبري. وبذات الوقت الذي خيل بااللتزام حبماية حق املواطنني يف مم
يستهجن املركز تعرض بعض رجال األمن لالعتداء ويود أن يشري إىل أن العنف الذي مور  يف ساحة النخيل قد أساء إىل صورة 

 األردن يف جمال احرتام حقوق اإلنسان. 

 اء الذي تعرض له اإلعالميون واإلعالميات الذين شاركوا يف تغطية هذه االحداث. كما يسجل املركز ادانته الشديدة لالعتد
 

ويشري املركز اىل ان االعتداء على الصحافيني من قبل قوات االمن يشكل ظاهرة خطرية مل نألفها يف اململكة ويتناىف مع دور 
االعالمني يف نقل احلقائق للرأي العام بشفافية وحيرمهم من احلكومة يف تعزيز حرية الرأي والتعبري ويشكل اعتداءاً صارخاً على حق 

 ممارسة واجبهم املهين يف تغطية االعتصامات السلمية. 

وإذ يؤكد املركز على حق املتظاهرين يف التجمع السلمي والتعبري عن أراءهم حبرية تامة وحق االعالمني يف ممارسة دورهم يف رصد 
( من الدستور املتعلقتني حبرية الرأي والتعبري 42( و)45بارها حقوقا مكفولة مبوجب املادتني )االحداث وايصاهلا للمواطنني باعت

( من العهد الدويل اخلاص باحلقوق 64( و)43وحرية االجتماع، وكذلك املواثيق الدولية حلقوق اإلنسان وخصوصا املادتني )
 يتها،املدنية والسياسية اليت تلزم احلكومة بإعمال هذه احلقوق ومحا

فان املركز يدعو احلكومة لسرعة اجراء حتقيق مستقل وحمايد وشفاف ونشر نتائجه للرأي العام بأسرع ما ميكن، وحماسبة كل من 
شارك يف االعتداء على املعتصمني واإلعالميني وأفراد األمن العام. كما يدعو اىل سرعة اختاذ اإلجراءات الالزمة لضمان حق 

مي وعدم تكرار مثل هذه االنتهاكات مبا يضمن استمرار النهج احلكومي املعلن يف احرتام ومحاية حق األفراد يف التجمع السل
األفراد يف االجتماعات واالحتجاجات السلمية اليت شهدهتا اململكة خالل هذا العام، وذلك إعماال ملبادئ حقوق اإلنسان ومحاية 

م احرتام هذا احلق ومحاية كل من يرغب يف التعبري عن رأيه أيًا كان بطرق لصورة األردن املشرقة يف هذا اجملال، خصوصا وان عد
 سلمية يزيد مستوى التوتر واالحتقان يف اجملتمع وميس حالة االستقرار والسلم األهلي. 
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ألزمة لتسهيل وال يفوت املركز التأكيد على ضرورة متكني اإلعالميني من ممارسة حقهم يف تغطية األحداث وتوفري كافة املتطلبات ا
 مهمتهم يف تغطية أي حدث احرتاما لدورهم يف نقل احلقيقة بكل موضوعية وشفافية ومصداقية. 

ويود املركز الوطين حلقوق اإلنسان هبذه املناسبة التنويه بأنه قد قام بتشكيل جلنة حتقق يف األحداث املشار إليها من العاملني يف 
 املركز لتقدمي تقرير مستقل. 
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 صادر عن المركز حول شركة االزياء التقليدية لصناعة االلبسة بيان

 Classic Factory205 

  -لواء الرمثا -مدينة الحسن الصناعية محافظة اربد 

يؤكد املركز الوطين حلقوق االنسان حرصه على متابعة اوضاع كافة العاملني يف املناطق الصناعية املؤهلة باستمرار واالشراف على 
للتأكد من متتع   كما يقوم املركز بتنفذ زيارات متكررة معلنه وغري معلنه هلذه املناطق   عاون مع اجلهات ذات العالقة.اوضاعهم بالت

اللجنة العاملية  العاملني فيها بكافة حقوقهم وفقًا للمعايري الدولية والوطنية، ويشري املركز يف هذا الصدد اىل صدور تقرير عن 
مفاده وقوع العديد من املخالفات يف شركة االزياء التقليدية لصناعة االلبسة مدينة  8/2/6244تاريخ العمالية حلقوق اإلنسان ب

وعدم متتع العاملني يف   " منها االعتداء على العامالت باالغتصاب والتحرش اجلنسيClassic Factoryاحلسن لصناعية " 
ر ذلك قام املركز الوطين حلقوق االنسان بتشكيل فريق تقصي حقائق املصنع حبقوقهم العمالية حسب ما اشار له التقرير، وعلى إث

 يضم جمموعة من اخلرباء واملختصني للوقوف على حقيقة اوضاع العاملني يف املصنع.

حضر اىل مبىن املركز مندوبو اللجنة العاملية العمالية حلقوق  42/2/6244ويشري املركز الوطين حلقوق االنسان اىل انه وبتاريخ  
ومتت مقابلتهم من قبل املفوض العام حلقوق االنسان لبحث مضمون التقرير حيث   النسان وذلك بعد اصدار التقرير بعدة اياما

اشار املفوض العام بان املركز الوطين حلقوق االنسان على استعداد تام للتواصل مع اللجنة العاملية وطلب تزويد املركز بكافة البينات 
اال انه ولغاية االن وبالرغم من ارسال فريق تقصي احلقائق العديد من الرسائل ، صحة ما جاء يف التقريرواحلقائق اليت تثبت 

االلكرتوين للجنه حلثهم على تزويد املركز بأية معلومات، مل يتم تزويد املركز او فريق تقصي احلقائق بأية معلومات او بيانات تؤكد 
املعلومات العامة واليت ال ترقى اىل مستوى اعتبارها بيانات او حقائق ليتم االستناد اليها، اذ  بل تلقى املركز بعض ، صحة املزاعم

كانت عبارة عن االسم االول جملموعه من العامالت ولدى سؤال فريق تقصي احلقائق عن تلك االمساء تبني بان معظمها أمساء 
 بالد بعد انتهاء عقد عملها.ومهيه وبعضها االخر غري حقيقي وان واحده منهن قد غادرت ال

ويؤكد املركز اىل ان فريق تقصي احلقائق إتبع العديد من التدابري اإلجرائية، اذ مت تنفيذ ما يزيد عن عشرة زيارات ميدانية للمصنع  
يد وهتيئة بكافة مرافقه وااللتقاء مبا يزيد على مائة ومخسني عاملة على انفراد وبشكل سري يضمن عدم تعرضهن للخطر او التهد

الظروف املالئمة هلن لقول احلقيقة، كما مت وضع لوحات مثبت عليها رقم اخلط الساخن للمركز واهلواتف األرضية للمركز والربيد 
من امللصقات   اإللكرتوين باللغات العربية واالجنليزية والبنغالية والسريالنكية واهلندية وطباعة وما يزيد على مخسة االف نسخة

 كافة مرافق املصنع مضموهنا الطلب من أي عامل تبليغ املركز عن أي انتهاك او خمالفة يف املصنع.  ووضعها يف
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اىل املركز الوطين ) ويتحفظ املركز على ذكر  6244/ 8/ 4وجتدر االشارة اىل حضور احد العامالت البنغال يوم اخلميس الواقع  
غ مندوب السفارة البنغالية وطلب منه احضار مرتجم معتمد لدى السفارة امسها لضمان عدم تعرضها للخطر ( ومت على الفور ابال

ومت االستماع اىل اقوال املذكورة واليت افادت بأهنا تلقت اتصاالت هاتفيه من عدد من االشخاص البنغال من االردن ومن اخلارج 
صوهلا على حقوقها من املصنع حلثها على تقدمي شكاوى اغتصاب وهتك عرض وعدم ح  ومنهم شخص يدعى حممد رفيق علم

علما بان   مقابل تقدمي مبالغ مالية تصل لغاية مخسة االلف دينار اردين وتامني تذاكر السفر واجور عقود العمل لنهاية مدة العقد،
يخ هذه االتصاالت وقعت امام جمموعة من العالمات ومنهن العاملة راين اليت سبق وان تقدمت بتار   املذكورة اشارت اىل ان

بشكوى اغتصاب حبق املدعو )انييل( ولدى رفض املذكورة العرض قامت املدعوة ) راين ( باالتصال مع هؤالء  41/2/6244
االشخاص والتواصل معهم ومت ذلك امام جمموعه من العامالت املقيمات يف نفس املكان اذ تقدمت املدعوة راين بشكوى 

وبرفقة املدعو حممد رفيق علم والذي  43/2/6244د يف اليوم التايل بتاريخ اغتصاب لدى ادارة محاية االسرة وغادرت البال
رافقها يف كافة مراحل تقدمي الشكوى وفقا ملا توصل اليه فريق تقصي احلقائق، واضافت املذكورة باهنا تلقت اتصاالت من عاملني 

ا عدم وقوع اي انتهاكات للمدعوة) راين( وعرض بنغال حلثها على تغيري شهادهتا يف احملكمة واليت تقدمت هبا مسبقًا ومضموهن
مبالغ مالية كبرية عليها لقاء ذلك االمر الذى يرى املركز ان يف ذلك امر مريب يثري الشكوك حول النوايا احلقيقية للتقرير املشار 

ضور مندوب السفارة البنغالية وصار الختاذ إليه، وقد مت االستماع ألقواهلا وتثبيتها باللغة البنغالية والعربية وتوقيع املذكورة عليها وحب
 االجراءات القانونية الالزمة.

تقصي احلقائق يواصل اعماله بشكل مستمر ودائم وهو بصدد اختاذ كافة التدابري   ويشري املركز الوطين حلقوق االنسان بان فريق
لجنة قد توصلت اىل العديد من احلقائق والوقائع اليت تثبت احلقيقة علما بان ال  االجرائية والوقائية والقانونية الالزمة للوصول اىل

عدم صحة املزاعم الواردة يف تقرير اللجنة العاملية العمالية اذ بين التقرير على جمرد سرد من االقوال العامة وغري الصحيحة 
جاء يف التقرير سيتم تضمينها  واحتصلت اللجنة على جمموعة من الوثائق واحلقائق واالستماع اىل شهادات وافيه تثبت عكس ما

 حني اكتماله.   يف التقرير الذي سيتم نشره

ويهيب المركز الوطني لحقوق االنسان بالجميع التأكد من صحة المعلومات التي يتم تداولها واالستناد اليها واالعتماد في 
نقل المعلومة للوصول الى الحقيقة  ثابته لضمان عدم تضليل الرأي العام وتحري الدقة والموضوعية في  ذلك على حقائق

. 
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 البيان اإلعالمي للمركز الوطني لحقوق اإلنسان 
 حــول 

 206التعديالت المقترحة على قانوني المطبوعات والنشر وقانون هيئة مكافحة الفساد 
22/8/2011 

إىل جملس األمة يف الدورة االستثنائية واملتعلقة يتابع املركز الوطين حلقوق اإلنسان باهتمام بالغ التشريعات اليت تقدمت هبا احلكومة 
أنية حبرية الرأي والتعبري وحتديدا القانونيني املعدلني لقانوين املطبوعات والنشر وقانون هيئة مكافحة الفساد ويؤكد على أن القراءة املت

افية على حرية اإلعالم، األمر الذي هلما تظهر أن بعض أحكامهما قد تشكل مساسا حبرية الرأي والتعبري وقد تتضمن قيودا إض
يتناىف مع حق اإلنسان يف حرية التعبري بوصفها املظهر األساسي واملرتكز األول للحريات الفكرية ويف مقدمتها حرية الصحافة 

كرسه   واإلعالم، وحرية التجمع السلمي واالنضمام الطوعي للجمعيات والنقابات، وحرية الوصول إىل املعلومات هذا احلق الذي
من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية  43وأكدت عليه املادة  45الدستور األردين يف املادة 

والسياسية، إذ أن الدراسة املتأنية ملشروع قانون املطبوعات والنشر تظهر أن هذه التعديالت قد تشكل قيدًا على حرية الرأي 
التوجهات العاملية اليت تؤكد على أن حماوالت "القوننة" احلكومية لغايات السيطرة على احملتوى االلكرتوين أمرا  والتعبري، وختالف

مستحيال وخمالفا للتوجهات العاملية حبرية االنرتنت فوسائل اإلعالم اجلديدة أصبحت حقا من حقوق اإلنسان، وأعادت االعتبار 
عد حق احلياة، والقاعدة القانونية تكشف عنها وال تنشؤها مبا يفرضه ذلك من التزامات احلماية حلرية التعبري اليت هي احلرية األم ب

على الدولة وكفالتها لكل إنسان، كما جيد املركز انه يف حال إقرار مشروع القانون سيؤدي إىل العديد من النتائج اليت تتناىف مع 
 حرية الرأي والتعبري أمهها:

  اإلخبارية ضمن قانون املطبوعات والنشر كحال املطبوعات الورقية سيؤدي إىل تعزيز الرقابة الذاتية لدى إن إدراج املواقع
أصحاب هذه املواقع وخصوصا يف اجلوانب التفاعلية مع اجلماهري، كون هذا القانون يفرض غرامات مالية باهظة هي مبثابة 

بري على املواقع اإللكرتونية وهو ما من شأنه أن ميس حرية الرأي الرقابة املسبقة، األمر الذي يعين كبح مجاح حرية التع
والتعبري، وال بد من مقاربة خمتلفة للموضوع تضمن محاية الصاحل العام دون مسا  جبوهر احلق وأساسيته كما ورد يف 

  .الدستور

 دعوات وغريها من جوانب العمل الصحفي إن التفرقة يف املعاملة بني املواقع املسجلة وتلك غري املسجلة يف أمور اإلعالن وال
يؤدي إىل انتهاك مبدأ املساواة بينها والتمييز بني مواقع هلا تبعية للحكومة بشكل أو أخر وبني مواقع مستقلة، واألصل أن 

  .يكون اإلعالم حرا ومستقال اقتصاديا وحتريريا ومتساويا يف احلقوق
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 بصالحيات مدير املطبوعات والنشر مبوجب نظام خاص يصدر عن جملس  أناط املشروع كل ما يتعلق بالتسجيل االختياري
الوزراء، والذي سيصبح جزءا من التشريع وله قوة إلزامية للكافة وال يعرف مضمون وتفاصيل هذا النظام وهذا األمر قد 

يشدد على  468يف املادة ينطوي على قيود إضافية على حرية اإلعالم يف األردن، وخباصة أن التعديل املقرتح على الدستور 
  .محاية احلقوق األساسية يف الدستور وعدم مسا  القوانني هبا

  بالنسبة ملا ورد يف األسباب املوجبة من وجود امتيازات حلث املواقع اإلخبارية على التسجيل االختياري فان الدراسة املتعمقة
ب عند مقارنتها مع التطبيقات القانونية والقضائية جململ قانون املطبوعات والنشر يوضح عدم دقة وصواب هذه األسبا

فقانون املطبوعات والنشر بعد تعديله لن مينع حماكمة الصحفيني مبوجب قوانني عقابية أخرى، وهذا يعين حكما بأن 
ضائية التعديالت لن توقف عقوبيت التوقيف والسجن الواردة يف القوانني األخرى. أما فيما يتعلق باحملاكمة أمام غرفة ق

فان إضافة املواقع االلكرتونية ضمن نطاق قانون املطبوعات والنشر ال يعين عدم انطباق مجلة القوانني األردنية ، متخصصة
األخرى عليها، إذ ميكن إحالة أصحاب املواقع االلكرتونية أو ناشريها أو كتاب املواد الصحفية فيها أو أصحاب التعليقات 

عقوبات وقانون انتهاك حرمة احملاكم وقانون جرائم أنظمة املعلومات وقانون محاية أسرار ووثائق إىل احملكمة مبوجب قانون ال
  .الدولة وقانون حمكمة امن الدولة

  أن حرية التعليق واالنتقاد من قبل اجلمهور ونشر املعلومات يف مواضيع حساسة ستقيد بشكل أو أخر عند إخضاع املواقع
وعلى الرغم من التعديالت االجيابية اليت طرأت  .الصحفيني وإجراءات دائرة املطبوعات والنشر االلكرتونية ملتطلبات نقابة

على قانون هيئة مكافحة الفساد وبالذات يف جمال محاية املبلغني والشهود واملخربين واخلرباء مبا يتالءم مع املعايري الدولية 
ارت إىل أن " كل من أشاع أو عزا أو نسب دون وجه حق إىل احد واليت أش 69املعتمدة يف هذا اجملال إال تعديل املادة 

األشخاص أو ساهم يف ذلك بأي وسيلة علنية كانت أيا من أفعال الفساد املنصوص عليها يف هذا القانون أدى إىل اإلساءة 
عن ألف دينار وال لسمعته أو املس بكرامته أو اغتيال شخصيته عوقب باحلبس مدة ال تقل عن ستة اشهر وبغرامة ال تقل 

يؤدي إىل وضع مزيد من القيود على حرية الرأي والتعبري وحتديدا عرب الوسائل االلكرتونية،  "تزيد عن مخسة آالف دينار
األمر الذي يستدعي البحث عن حل قانوين حيفظ حق اإلنسان يف احلفاظ على حريته وكرامته من التشهري وبني حق 

 ..ويوازن بينهمااجلمهور يف املعرفة واملعلومة 

وخيلص املركز ومن خالل هذه القراءة لقانوين املطبوعات والنشر وقانون هيئة مكافحة الفساد والتعديالت الواردة عليهما إىل أن  
ما ورد يف هذه التعديالت قد تشكل قيودا قانونية إضافية على احلق يف حرية الرأي والتعبري األمر الذي يستدعي من جملس األمة 

  .ذ موقف يدعم حرية الرأي والتعبرياختا

كما يؤكد املركز على أن سياسة احلكومة بتقدمي تعديالت جمتزئة على القوانني مع عدم قدرة جملس األمة على مناقشة أمور خترج 
نون بشكل كامل عن نطاق املواد املعدلة كما وردت مبشروع القانون املقدم من احلكومة يعيق قدرة السلطة التشريعية على تقييم القا
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مما يسهل مرور العديد من التعديالت اليت قد تشكل مساسًا حبقوق اإلنسان. األمر الذي يدعو املركز إىل املطالبة مبراجعة قانون 
املطبوعات والنشر برمته حىت يتواءم مع املعايري الدولية حلرية اإلعالم وعدم تعديل نصوص جمتزأة من القانون، كما يؤكد على 

 . راجعة متأنية لتشريعات األخرى املقيدة حلرية الرأي والتعبريضرورة م

 

 


