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 الوطني لحقوق اإلنسان المركز

 الرحيم بسم اهلل الرحمن
 

 

وضـرورية لحمايـة كرامتـه المتةصـلة فـي كينونتـهح وهـي حقـوق تطـور  ه،مالزمة لوجود "حقوق اإلنسان"
واكتسبت زخمًا وطنيـًا ودوليـًا فـي الحقبـة المعاصـرة  في الحضارات المتعددة عبر العصور،االلتزام بها 

عالميـــة فـــي آفاقهـــا، مترابطـــة فـــي ت رعاتهـــا، ال يمكـــن هـــاه الحقـــوق أضـــحت  وقـــدمـــن تـــارير البشـــرية. 
، أو الم اضــلة بينهــاح وتبلــورت بشــكل معــايير وقواعــد وطنيــة ودوليــة ملزمــة  قانونيــة وعرفيــة  ،تجزئتهــا

  .دولي ميثاق األمم المتحدة واالعالن العالمي لحقوق اإلنسانيةتي في مقدمتها على الصعيد الو 

التــي تبناهـــا المجتمــي الـــدولي فــي مطـــار األمــم المتحـــدة ، جـــاءت الشــرعة الدوليـــة لحقــوق اإلنســـانوقــد 
بهــدف جعــل الحكومــات والســلطات العامــة اكثــر مســمولية عــن احتــرام هــاه الحقــوق  حوهيئاتهــا المعنيــة

هــي مطالــب  "حقــوق اإلنســان"ســتقر األمــر بالممارســة والعــرف علــى ان اوااللتــزام بهــا. وبمــرور الوقــت 
 ،وعلــى الســلطات احتــرام هــاا الحــق ،مك ــوالً  اً انســاني اً اساســية ازاء الســلطات العامــة. الــر ان للمــرء حقــ

ومســاءلة  ةو انتهاكــه دون محاســب، أعنــي أن احتــرام حقــوق اإلنســان يمثــل حــاجزًا ال يجــوز عبــورهممــا ي
بموجــب قــانون وطنــي بــاات الدرجــة مــن الصــرامة وااللــزام. هــاا هــو جــوهر من ومــة حقــوق اإلنســان 

ر عمليــة رصــدها وتقويمهــا جــوهر واليـة الهيئــات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان التــي يعتبــ د  العالميـة التــي تعــ
 .1122/1121ال ترة  فيالمركز الوطني لحقوق اإلنسان أحدهاح وقد تولى رئاستها 

ـــه فـــي الحريـــة  ـــي هـــي المصـــدر لحق ـــه الت ومـــي ان الهـــدف النهـــائي لحقـــوق اإلنســـان هـــو صـــون كرامت
ويعـــزز الســـلم االجتمـــاعي  ،والمســـاواة، فـــرن احترامهـــا وصـــيانتها أيضـــًا يـــدعم شـــرعية الن ـــام السياســـي

ــًا فــي كيــان  ،مــنواالســتقرار واأل والتنميــة فــي الدولــة. مــن هنــا أضــحت حقــوق اإلنســان عنصــرًا جوهري
 ،يتعــــدر أثرهــــا عالقــــة ال ــــرد بالدولــــة ملــــى المســــاهمة فــــي اســــتتباب األمــــن القــــومي ،الدولــــة والمجتمــــي

والممارســـة الديمقراطيـــة. مال أن تحليـــل هـــاا العنصـــر ومتابعـــة معطياتـــه وتجلياتـــه، ســـواء أتـــت بشـــكل 
ن مو سياســـات عامـــة وممارســـات عمليـــة ليســـت بالســـهولة ال ـــاهرة. ما أان مـــة وتعليمـــات، تشـــريعات و 

علـى ضـوء القواعـد والمبـادت التـي  تهـاو معالجأ ،هنار ديناميكية مستمرة، من ناحية وقـو  االنتهاكـات
اصـيل تضمنتها الصكور واالت اقيات الدولية. واللتقاط هـاه الديناميكيـة ال بـد للراصـد مـن ان يتـابي الت 

من ومـة التشـريعات الوطنيـة،  بمـا فـي الـر حالدقيقة ألوضا  حقـوق اإلنسـان فـي المملكـة بشـكل دوري

 تـقــديـــــم
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و مــن الجهــات المســمولة عــن ان ــاا أ ،والسياســات العامــة، والممارســات التــي تــتم مــن قبــل المســمولين
عراضــًا عامــًا القــانون. وهــاا هــو موضــو  تقــارير المركــز الــوطني لحقــوق اإلنســان التــي تمثــل عــادًة است

من حيـ  فكرتـه العامـة عـن  1121ألوضا  هاه الحقوق في المملكة. وال يختلف تقرير العام الحالي 
 .التقارير السنوية السابقة

لهاا فرن جزءًا كبيرًا من المعلومات واالستنتاجات والتوصيات الواردة في تقرير هاا العام قد وردت في 
يات هـي اات التحـديات، واالشـكاليات هـي ااتهـا، ربمـا باسـتثناء تقارير سابقة اصدرها المركـز. فالتحـد

تغييـرات محـدودة بعضــها جـوهري. ومــي الـر ســيجد المـدقق والمــتمعن فـي كــل تقريـر مــن هـاه التقــارير 
ترســم معــالم طريــق جديــدة، ربمــا ال تســهل مالح تهــا للوهلــة األولــى،  ومهمــة ،المتواليــة ت اصــيل دقيقــة

لمسيرة الدولة األردنية في مجال الوفاء بالتزاماتها بحقوق اإلنسانح تلر الحقوق التـي أصـبحت الركيـزة 
 باالضـافة ملـىوالتنميـة المسـتدامةح  ،من والسلم الدوليينالثالثة للعالقات الدولية ملى جانب كل من: األ

ومقياســـــًا لمـــــدر قدرتـــــه علـــــى تحقيـــــق العدالـــــة  ،هـــــا مصـــــدرًا للشـــــرعية السياســـــية ألي ن ـــــام حكـــــمكون
: الجديـد فـي مسـيرة وهمـااالجتماعية. وفي هاا السياق يمكن تلخيص أبـرز موضـعين فـي هـاا التقريـر 

 .ومسةلة تن يا توصيات المركز المتكررة 1121في عام  حقوق اإلنسان في المملكة

*       *       * 

I. لجديد في مسيرة حقوق اإلنسانا  
 .غياب النمطية في سلوك األطراف . أ

، 1121علــى الجــزء االكبــر مــن المشــهد الــوطني فــي عــام  الحــرار الشــعبيســيطر التعامــل مــي 
تسـليط الضـوء علـى مجمـل الحقـوق المدنيـة والسياسـية المرتبطـة بممارسـة الحـق ونتج عـن الـر 

التعبير، الحق فـي المشـاركة العامـة، الحـق فـي االنتخـاب، في التجمي السلمي كالحق في حرية 
الحق في الحصول على المعلومات ومحاربة ال ساد، باإلضافة ملى حقوق اقتصادية واجتماعية 
أساســية. وتــتم مقاربــة مــدر االلتــزام بهــاه الحقــوق، كمــا هــي الحــال فــي غيرهــا، مــن حيــ  مــدر 

وجــه القصـــور فـــي بيـــان أوكـــالر  ،التـــي تحكمهــا مواءمــة التشـــريعات الوطنيـــة للمعــايير العالميـــة
الممارســــات مــــن قبــــل طرفــــي الخــــرو  عــــن القواعــــد والمعــــايير الدوليــــة فــــي أثنــــاء و  ،السياســــات

  .نين والمت اهر يالمعادلة: أجهزة ان اا القانون والمحتج
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والتحليـل الموضـوعي الـاي قـام بـه المركـز لاوضـا  العامـة  ،لقد  هر في ضوء الرصد الـدقيق
وأجهــزة ان ــاا القــانون قــد التزمــا بمــا ت رضــه  ،مــن المت ــاهرين ان كــالً  ،1121األردن عــام فــي 

. فـــالمحتجون والمت ـــاهرون التزمـــوا بمبـــدأ ســـلمية بشـــكل عـــام ســـلطة القـــانون والمعـــايير الدوليـــة
وحمايـة الحـق  ،االحتجا  ملى درجة كبيرة، والتزمت أجهزة ان اا القانون باحترام المعايير الدولية

والتــدر  فــي  ،، وكــالر التزمــت بدرجــة مــن ضــبط الــن سمــن حيــ  المبــدأ ي االحتجــا  الســلميفــ
واالحتجاجـات فـي أغلـب االوقـات. مال أن هـاا ال ين ـي خـرو   ،استخدام القوة ل ـ  االضـرابات

أعمال االحتجا  والت اهر عن مبدأ السـلمية فـي بعـ  المناسـبات. وكـالر تجـاوز أجهـزة ان ـاا 
للمعــايير الدوليــة، والخـرو  عــن الضــوابط التــي يسـتدعيها التعامــل مــي المــواطنين  القـانون أحيانــاً 

 .في مثل هاه ال روف

اثنـــاء فـــ  االجهـــزة األمنيـــة فـــي وقـــد بـــدت تلـــر التجـــاوزات بشـــكل جلـــي، فـــي اغلـــب االوقـــات، 
خدام لالعتصامات والم ـاهرات والمسـيرات، وفـي أمـاكن االحتجـاز األوليـةح واخـات شـكل االسـت

و"التناســـب" فـــي هـــاا الصـــدد. وفـــي  ،وعـــدم مراعـــاة مبـــدأي "الضـــرورة" ،"الزائـــدة عـــن الحـــد "للقـــوة
وجرحـى مـن المت ـاهرين، مثلمـا سـقط ضـحايا وجرحـى  ،مناسبة واحدة على األقل سقط ضـحايا

والــر جـراء اإلصـابة بـةعيرة ناريــة أطلقـت مباشـرة علـى الطــرفين.  ،فـي صـ وف األجهـزة األمنيـة
ولــم تنشــر عالنيــة نتــائج التحقيــق فــي هــاه األحــدا  التــي طالبــت بهــا أكثــر مــن جهــة بمــا فيهــا 
المركز الوطني لحقوق اإلنسان. ومثل الر التعامل مـي االشـخاص الـاين تـم حجـز حـريتهم فـي 

بدئي. ما تعر  في مناسبات عديدة اشخاص لمعاملة التحقيق الم فيمراكز االحتجاز األولي، 
شـكل مـن اشـكال التعـايب. وكثيـرًا مـا تـم ايضـًا ملـى  قاسية ومهينة قد ترقـى فـي حـاالت محـدودة
، سـواء فـي مراحـل االسـتجواب والتحقيـق األولـي، أو هـاانتهار شروط المحاكمة العادلة ومتطلبات

ــة ملــى محكمــة أمــن الدولــة بــتهم خطيــرة ليجــري االفــرا  عــن أغلبيــة هــمالء بموجــب  حفــي االحال
 .مي بقاء عدد منهم قيد التوقيف ل ترات مت اوته، توقي هممن ك االت بعد وقت قصير 

 .تأثير السياسات على حقوق اإلنسان . ب

ومـن ناحيــة اخــرر كثيــرًا مــا ي ــاقم غمــو  السياسـات العامــة فــي مجــاالت عديــدة تتعلــق بحقــوق 
ـر هـاه التشـريعات  اإلنسان من االثر السلبي للثغرات الكائنة في التشريعات، خاصة عندما تقص 
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عــــن التوافــــق مــــي المعــــايير العالميــــة التــــي التــــزم بهــــا األردن. وغالبــــًا مــــا يتســــبب القصــــور فــــي 
وغمو  السياسـات تلـر فـي مضـاع ة حجـم التجـاوز فـي الممارسـات مـن قبـل  ،هاه التشريعات

الم تـــر  والمنطقـــي ان تغطـــي  ومـــنانتهاكهـــا.  بـــل ،اجهـــزة ان ـــاا القـــانون علـــى هـــاه المعـــايير
السياســات المســاحة الممتــدة بــين التشــريعات والقــوانين مــن جهــة، والممارســة العمليــة مــن جهــة 

ن السياســات العامــة للحكومــات المتعاقبــة كانــت فع الــة بالشــكل أ لــو :ثانيــة. وبهــاا يمكــن القــول
والممارســـات بنســـبة كبيـــرة. فتوافـــق  ،المطلـــوب ألمكـــن ت ـــادي القصـــور فـــي كـــل مـــن التشـــريعات

كــان ســيوفر آليــات  ،علــى ســبيل المثــال ،التشــريعات الوطنيــة بشــكل كامــل مــي المعــايير الدوليــة
لـى مــن احتـرام حقـوق اإلنسـان، األمــر الـاي لـم يــتم انتصـاف فعالـة للضـحاياح وبالتــالي درجـة أع

ويـــدعو المركـــز الحكومـــة ملـــى اتخـــاا التعـــديالت القانونيـــة المناســـبة لتحقيقـــه  .منجـــازه حتـــى ا ن
 .بالتعاون مي السلطة التشريعية

امـام المـراقبين، والمهتمـين لقد كش ت نشـاطات الرصـد التـي يقـوم بهـا المركـز ان هنـار صـعوبة 
لسياسات التي تتبناها الحكومات المتعاقبـة فـي الـبالد فـي مطـار تطبيـق التشـريعات في اإللمام با

في مختلف الميادين، خاصة تلر التي على مساس مباشر بحقوق اإلنسان. وللوصول ملى فهم 
افضل للسياسات العامة هاه ال بد من ان ت صح السلطات عن سياساتها بشكل عامح وان تتسم 

والممسســــية والشــــ افية. فالسياســــات الحكوميــــة ال ع الــــة والناجحــــة  ،ريةهــــاه السياســــات باالســــتمرا
 ثـار القصـورآتقلص، في كثيـر مـن الحـاالت، مـن  بلعية لحقوق اإلنسان ال بد أن تخ ف االمر 
وت ضـي ملـى وقـو   ،فـي الممارسـات غيـر القانونيـة التـي تقـي وأفي التشـريعات مـن جهـة،  سواء

عيـة لحقـوق اإلنسـان قـد االـر فـان السياسـات ال عالـة والمر انتهاكات من جهة أخـرر. وأكثـر مـن 
معالجتهـــــا ألســـــباب ب عديـــــدة حـــــاالتفـــــي تلغـــــي اي مبـــــرر لوقـــــو  االنتهـــــار فـــــي المقـــــام االول 

 .هو القصور ونتائجأ ،االحتجا 

لكن غياب الش افية فـي صـناعة السياسـات العامـة فـي كثيـر مـن األحيـان، وعـدم وضـو  آليـات 
الممسســية فــي كثيــر مــن الحــاالت، وضــعف األدوات الرقابيــة الوطنيــة وتراجــي دور تها، صــياغ

ـــى هـــاه السياســـات فـــي مرحلتـــي الصـــياغة والتطبيـــق عط ـــ ـــات المســـاءلة عل ـــرة، آلي ل لدرجـــة كبي
المملكـــة فـــي مناســـبات بوالمحاســـبةح األمـــر الـــاي انعكـــس ســـلبيًا علـــى اوضـــا  حقـــوق اإلنســـان 
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صــيل كــاف  فــي تقــارير دوريــة نشــرت فــي ومواقــف وموضــوعات تمــت االشــارة ملــى مع مهــا بت 
  .حينه

وعــدم افســا  المجــال بصــورة متســعة أمــام المجتمــي  ،غيــاب المشــاركة العامــة أيضــاً  أســهموقــد 
وبـين الممسسـات الرسـمية فـي تراجـي األثـر  ،المدني للقيام بدور فعال في التجسير بين المجتمي

 .هااإلنسان وتعزيز  االيجابي المطلوب للسياسات العامة في مجال حماية حقوق

ولعــل مــن أكثــر السياســات العامــة التــي تحتــا  ملــى اهتمــام تلــر المتصــلة بــالحقوق االقتصــادية 
واالجتماعية والثقافية. فقد سجلت فرق الرصد التابعـة للمركـز وجـود ثغـرات فـي جهـود ومواجهـة 

تور الخـــدمات فـــي مســـ اً بيَّنـــ اً . وبـــدا واضـــحًا ان هنـــار ت اوتـــوخططهـــا  ـــاهرتي ال قـــر والبطالـــة
التعليمية والصحية المقدمة للمواطنين. فبـالرغم مـن االنجـازات التـي تحققـت فـي ميـداني الرعايـة 
الصحية والتعليم، مال أن السياسات العامة في هاين المجـالين قـد شـهدت مـمخرًا تراجعـًا واضـحًا 

تور الـوطن فـي يحتا  ملى مجراءات سريعة لتالفيه. وتدلل النقاشات العامة التي جرت على مس
وكــالر تــوفير المــوارد الماليــة لبلــو  مســتور  ،الســنوات األخيــرة الحاجــة لبــال المزيــد مــن الجهــود

أيضـًا فـي مسـتور  اً واضـح اً أفضل من الرعاية الصحية ومن مستور التعليم. كما أن هنار تباينـ
 .وبومحاف ات عديدة، خاصة في منطقة الجن ،الخدمات الطبية والتعليمية بين العاصمة

وماليـة تشـجي علــى  ،تحتــا  ملـى سياسـات اقتصــادية هـامن جهـود محاربـة ال قــر والبطالـة وخطط
فرص عمل تستوعب أكبر نسبة من القور  ميجادمنشاء المشاريي اات اإلنتاجية التي تمدي ملى 

وخريجـــي الجامعــــات، ويـــرتبط بــــالر سياســـات وخطــــط تعليميـــة تةخــــا بعـــين االعتبــــار  ،العاملـــة
 حال رصـــة للمــــزارعين يـــوفرالعمـــل. ويكمــــل هـــاه الجهـــود قطـــا  زراعــــي منـــتج متطلبـــات ســـوق 

دامـة اإلنتـا  إلقبـال علـى اويشـجي األيـدي العاملـة الوطنيـة  ،لالست ادة من مشاريعهم الزراعية وا 
واألساســي لالقتصــاد الــوطني. ويضــاف ملــى الــر  ،مجــددًا علــى العمــل فــي هــاا القطــا  الحيــوي

واتخـــاا التــــدابير المناســــبة التـــي تســــهم فـــي تحقيــــق العدالــــة  ،مصـــدار مجموعــــة مـــن التشــــريعات
  .وفي طليعة الر مقرار قانون ضريبة دخل تصاعدية، كما ورد في الدستور ،االجتماعية

ولــم تســهم سياســات التعلــيم فــي مختلــف مراحلــه فــي ادمــا  حقــوق اإلنســان فــي المنــاهج، ســواء 
المدرسية او الجامعية بالشكل المقبولح مما نتج عنه محدودية المعرفـة بةهميـة حقـوق اإلنسـان. 
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كمــا أن العنــف المجتمعــي، بمــا فــي الــر العنــف الجــامعي المتكــرر، قــد زاد مــن ت ــاقم المشــاكل 
 ،ومحاربـــة العنـــف ضـــدها ،ومـــا تـــزال الخطــوات والمبـــادرات الموجهـــة لتمكـــين المــرأة المجتمعيــة.

واحتــرام حقــوق ال ئــات األكثــر ضــع ًا وحاجــة دون المســتور المطلــوب وطنيــًا. لقــد اقــر المــمتمر 
الحادي عشر للممسسات الوطنية لحقوق اإلنسان الاي أقـيم فـي عمـان فـي شـهر تشـرين الثـاني 

"اعــالن وخطــة عمــل" عمــان. ويحتــا  هــاا اإلعــالن ملــى خطــة حكوميــة واضــحة  ،1121عــام 
الـوثيقتين المـاكورتين، ملـى جانـب مـا جـاءت  تـاالمعالم لتن يا التوصيات العملية التـي ضـمتها كل

لـــم ي ـــت بعـــد من الوقـــت بـــه االســـتراتيجية الوطنيـــة لحقـــوق المـــرأة التـــي اقرتهـــا الحكومـــة مـــمخرًا. 
لتمكـين المـرأة  حواألفكار عنـد صـياغة السياسـات العامـة الموجهـة ،قترحاتلالست ادة من تلر الم

  .األكثر ضع ًا وحاجة األخرر وحماية حقوق ال ئات ،وحمايتها من مختلف اشكال العنف

II. اشكالية التنفيذ. 

لقــد حــاول المركــز فــي تقــارير ســابقة ل ــت االن ــار ملــى الكثيــر مــن الثغــرات فــي واقــي حقــوق اإلنســان 
االهتمــام مبــداء  وتقــدم بتوصــيات محــددة بشــةنها ملــى الجهــات صــاحبة الشــةن. مال أن عــدم  ،المملكــةب

لمعالجــة مكــامن القصــور فــي  حهــاه التوصــيات مــن قبــل الســلطات المعنيــةب الــالزم فــي غالبيــة األحيــان
و انتهاكات جسيمة في اي حـق  أ ،وجود ممارسة واسعة ملىعدة مجاالت  والتي وان كانت ال تمشر 

المركــز ان معاملــة االشــخاص الــاين يــتم حجــزهم فــي مراحــل االحتجــاز  ويــرريبقــى أمــرًا مل تــًا للن ــر. 
فــي الصــورة العامــة االيجابيــة التــي يتلقاهــا نــزالء مراكــز االصــال  والتةهيــل  ةاألولــي ال تــزال تشــكل ثغــر 

 مهمـةمن بين توصـيات اخـرر ها بقًا، ونود تةكيدبشكل عام. وهاه توصية اساسية تقدم بها المركز سا
ةن المركـز الـوطني لحقـوق اإلنسـان قـد عبـر سـواًء بشـكل بـبد من التـاكير  يضمها هاا التقرير. كما ال

أو باالتصال المباشر مي المسمولين عن تح  ه على قانون االنتخاب الاي تم مقراره في العـام  ،علني
ي عشر بموجبه. ويكرر المجلس توصيته بتعـديل هـاا القـانون وجرت انتخابات المجلس الساب ،1121

التقــدم لمجلــس النــواب بمشــرو  قــانون جديــد، يت ــادر الثغــرات  الــاي أعلنــت الحكومــة انهــا عازمــة علــى
 .التي جاءت في القانون الحالي
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III. أهمية وجود خطة وطنية لحقوق اإلنسان. 

والثغــرات فــي مجـاالت حمايــة حقـوق اإلنســان وتعزيزهــا يجـب أال ي هــم منــه  ،من تةكيـد جوانــب القصـور
مختلــف الصــعد  فــيوواضــحة فــي ا ونــة األخيــرة قــام بهــا مســمولون  مهمــةانــه لــم تكــن هنــار خطــوات 

لتحسين سجل األردن في مجال حقوق اإلنسان. غير ان األمر الاي ربمـا يحتـا  ملـى التـاكير بـه فـي 
علـــى مســـتور  هـــاالســـلبي لغيـــاب خطـــة وطنيـــة لحمايـــة حقـــوق اإلنســـان وتعزيز هــاا الصـــدد هـــو التـــةثير 

المملكــة. ان وجــود مثــل هــاه الخطــة كــان سيســاعد علــى ســهولة تحديــد امــاكن القصــور علــى الصــعد 
 التشــريعات، السياســات، الممارســـات ح واألهــم معرفــة العقبــات التـــي تعتــر  جهــود معالجـــة  :الثالثــة

فهــو  ،المصــاحبة لهــا. أمــا األثــر األكثــر أهميــة لوجــود مثــل هــاه الخطــةوالثغــرات  ،اوجــه القصــور هــاه
وأوجـــه التقـــدم واالنجـــاز التـــي تحققـــت بجهـــود ال يمكـــن  ،مســـاهمتها بشـــكل كبيـــر فـــي ابـــراز االيجابيـــات

ألنها  حوتقدير أهميتها ،صعب مالح تهاتانكارها في ال ترة األخيرة، لكنها بقيت مبعثرة ومشتتة بحي  
ار خطـــة شـــاملة. من تبنـــي مثـــل هـــاه الخطـــة ســـوف يســـهم فـــي تركيـــز جهـــود مختلـــف فـــي اطـــ لـــم تـــةت  
سـتكون أفضـل ممشـر لقيـاس مـدر التقـدم كمـا أنهـا لتحسين حالة حقـوق اإلنسـان فـي الـبالد،  حالشركاء

 . في سجل حقوق اإلنسان بالنسبة للحكومات المتعاقبة وللدولة بشكل عام

ل علــى صــياغة خطــة وطنيــة لحقــوق اإلنســان لاعــوام لــالر  يوصــي المركــز الــوطني الحكومــة بالعمــ
مـا يتـوفر بومتابعـة تطبيقهـا  ،المقبلة، ويمكد استعداده للمسـاهمة فـي بلـورة مثـل هـاه الخطـة وصـياغتها

 .لديه من خبره تراكمت نتيجة تجربته الواسعة في هاا الميدان

 

 واهلل ولي التوفيق،،،

 

 اءــنـس األمـــلـمج

9/6/3102  



  

8 

  

 
 الوطني لحقوق اإلنسان المركز

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

9 

 

 
 الوطني لحقوق اإلنسان المركز

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 الحقوق المدنية والسياسية
 
 



  

01 

  

 
 الوطني لحقوق اإلنسان المركز

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

22 

 

 
 الوطني لحقوق اإلنسان المركز

 

 تمهيد:

الحقــوق المدنيــة والسياســية هــي أكثــر الحقــوق المحميــة تحديــدًا ودقــة، وقــد تــواترت الــن م القانونيــة فــي 
جهة موضوعها أو أشخاصها تعري ها بشكل دقيق ومحدد سواًء من  و ،الدول كافة على االعتراف بها

وتــرتبط  ،ياإلنســانأو المــدينين بهــا. وتشــكل هــاه الحقــوق فــي الواقــي متطلبــات ال غنــى عنهــا للكــائن 
 ارتباطًا وثيقًا بكرامته وانسانيته.

ـــ "حقــوق الجيــل األول"، والمقصــود بــه مجموعــة الحقــوق التق ليديــة التــي وتوصــف هــاه الحقــوق عــادة بـ
والتاسـي عشـر. انهـا حقـوق تقليديـة وقديمـة ويتطلـب اعمالهـا أساسـًا  ،الثـامن عشـر ينازدهرت في القرن

امتنا  الدول عـن التـدخل فـي تمتـي األفـراد بهـا وممارسـتهم لهـا. وعمومـًا فـان االلتزامـات الناشـئة عنهـا 
و أ ،القتصــــادي والمــــالين ــــر عــــن الوضــــي اوقابلــــة للتطبيــــق فــــي الحــــال بصــــرف ال ،التزامــــات فوريــــة

 االجتماعي للدولة. 

والحقــوق اات الصــلة  ،الحــق فــي المســاواة وعــدم التمييــز :ولعــل أبــرز الحقــوق المدنيــة والسياســية هــي
و العقوبــة التعــايب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أوالســيما الحــق فــي الحيــاة وتحــريم  ،اإلنســانبســالمة 

ــــة، وح ــــر  ــــالرق القاســــية أو الالمنســــانية أو المهين ــــرق والعبوديــــة واالعــــراف والممارســــات الشــــبيهة ب ال
والحــــق فــــي حريــــة التنقــــل،  ،وال ســــيما الحــــق فــــي الحريــــة واألمــــان الشخصــــيين ،والحريــــات الشخصــــية

والحقــوق القضــائية االجرائيــة التــي تشــمل الحــق فــي محاكمــة عادلــة ومنصــ ة، والحــق فــي ســبيل فعــال 
ومبـــدأ عـــدم رجعيـــة القـــوانين  ،شـــرعية الجـــرائم والعقوبـــاتللـــت لم والشـــرعية الجزائيـــة التـــي تشـــمل مبـــدأ 

والحـق فـي تكـوين  ،الجزائية، والحق في الحريات السياسية أو الجماعيـة أي الحـق فـي التجمـي السـلمي
 :الجمعيات واالنضمام اليها، والحق فـي انتخابـات حـرة ونزيهـة، والحـق فـي الحريـات ال كريـة اي حريـة

التعبيــر، والحــق فــي الخصوصــية بمــا فــي الــر حرمــة الحيــاة الخاصــة  ال كــر والوجــدان والــدين وحريــة
والحــق فــي الحيــاة العائليــة، وأخيــرًا الحــق فــي التملــر. وفيمــا يلــي عــر  لواقــي بعــ  هــاه الحقــوق فــي 

  المملكة.
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 ،األساسـية التـي ضـمنتها المواثيـق الدوليـة والسالمة الجسدية من الحقـوق ،في الحياة اإلنسان يعد  حق
بــاقرار التعــديالت  ،وقــد تعــزز هــاا الحــق علــى صــعيد التشــريي .والقــوانين الوطنيــة ،ياألردنــ والدســتور

ولكنهــا لــم تتضــمن الــنص  ،التــي أكــدت الحــق فــي عــدم الخضــو  للتعــايب، 1122الدســتورية فــي عــام 
 .في الحياة اإلنسانحق على 

 :عقوبة االعدام .0

رغـم التقلـيص الجزئـي للنصـوص القانونيـة التـي  ،مقررة فـي التشـريعات الجزائيـة عقوبة االعدام ال تزال
حصرها بالقضايا الجرمية الجنائية الخطيرة  كالقتل، واإلرهـاب، واغتصـاب تم  ، ماعاقب بهاه العقوبةت  

والمصــاب  ،  ســنة، وعلــى المــرأة الحامـــل21ســن  عــدم تطبـــيقها علــى مــن هــم دون كــالر القاصــر ، و 
انـه عليهم بهاه العقوبـة. هـاا عـدا  المحكوم عنوالخاص  ،ممكانية الع ـو العام ملىباالضافة  بالجنون،
 ،التــي تنســجم مــي الضــوابط التــي أقرتهــا العهــود ،2ا هــاه العقوبــة مال بعــد سلســلة مــن اإلجــراءاتال تن ــ

حصـر تطبيـق عقوبـة  ملـىاتخـا خطـوات  تـمدي  ياألردنـيالح  المركز ان المشر  و  والمواثيق الدولية،
داريـة ،وضمن ضـوابط تشـريعية ،اإلعدام على أكثر الجنايات جسامة، أو أشدها خطورة  ،وقضـائية ،وا 

وتعزيــز الوســائل الوقائيــة فــي التخ يــف مــن نســبة الجريمــة  ،وتطبيقهــا بصــورة ســليمة ،منهــا تك ــل الحــد  
ه نأال م. اإلنسان تماشيا مي مسيرة اإلصال  الجنائي التي تنتهجها المملكة خصوصا في مجال حقوق

مرحلــة  فــيتعــديل التشــريعات الوطنيــة بمــا يضــمن ت عيــل الضــمانات القانونيــة الالزمــة الضــروري  مــن
 فـيصـدرت  وقـد ،ين تحـت التعـايبانتزا  االعترافات مـن المتهمـ ملىحتى ال يصار  ،وليالتحقيق األ

ة كما أمن الدول كمةـومح ،كمة الجنايات الكبررـمن قبل مح دامـاإلع كام تقضي بعقوبةــحأ 1121 عام
 كتســـب الدرجـــة القطعيـــة،تباالعـــدام لـــم  اً   حكمـــ21كمـــا ان هنـــار   . 2هـــو مبـــين فـــي الجـــدول رقـــم  

، . ولــم تن ــا بحقهــم هــاه العقوبــةقيــد مراكــز االصــال  والتةهيــلباالعــدام  ينمحكــومأشــخاص   211 و
                                                 

علــى رئــيس المحكمــة أن يســةل المــتهم فيمــا ماا اختــار محاميــًا  يوجــب قــانون أصــول المحاكمــات الجزائيــة فــي الجــرائم المعاقــب عليهــا باإلعــدام 2
 م يميـزللدفا  عنه، فراا لم يكن قد قام بالر، فان المحكمة تعين له محاميًا، وتـدفي أتعابـه مـن خزينـة الدولـة. وبموجـب القـانون فـان حكـم اإلعـدا

اا مــا وجــدت محكمــة التمييــز أن هنــار أي خلــل فــي / 112المــادة حكمــًا لــدر محكمــة التمييــز حتــى ولــو لــم يطلــب المحكــوم عليــه الــر    ، وا 
الـاي  تطبيق القانون، أو أن األدلة غير كافية إلدانة المتهم، فرنها ت سر القـرار القاضـي باإلعـدام، وتعيـد القضـية للمحكمـة التـي أصـدرت الحكـم

  المتعلقـة بجريمـة 211/2جبه. كما جرر تعديل مادتين استبدلت فيهما عقوبة األشغال الشاقة الممبدة بعقوبة اإلعـدام، وهـاه المـواد هـي  تم بمو 
   المتعلقة بجريمة مضرام حرائق تمدي ملى مقتل منسان.111مثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور، والمادة  

 والسالمة الجسديةالحق في الحياة 
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الـــاي كـــان فـــي الســـابق يصـــوت ضـــد ملغـــاء  األردنأن  علمـــاً 
علـى  1121امتني عن التصويت منا عـام عقوبة االعدام قد 

 وكـانالعقوبـة. هـاه قرار الجمعية العامـة الـاي يوصـي برلغـاء 
منــــا منتصــــف عــــام اوقــــف تن يــــا عقوبــــة االعــــدام قــــد  األردن
حمايـة لمن التطورات االيجابية الرامية هاا كله يعد و  .1112

 .والسالمة الجسدية ،الحق في الحياة

 للتعذيب:التعرض الحق في السالمة الجسدية وعدم  .3

سلسـلة مـن االجـراءات  اتخـاا 2للتعايب التعر من اا النص الدستوري المتعلق بالحق في عدم يتطلب 
اشكال التعايب الواردة في االت اقية الدولية لمناهضـة  جمييح ر التي ت التشريعية واالدارية والقضائية

فضـــاًل عـــن أو المهينـــة،  ،أو الالنســـانية ،او العقوبـــة القاســـية ،وغيـــره مـــن ضـــروب المعاملـــة ،التعـــايب
ليـــات آومراجعـــة  ،مـــن قـــانون العقوبـــات  111 تعـــديل المـــادة األمـــر  يســـتدعي هـــااو  معاقبـــة مقترفيـــه.

 فاعليــةودراســة مــدر  ،مــن قبــل هيئــات أو جهــات مســتقلة ومحايــدة والتحقيــق بشــكاور التعــايب ،الــت لم
من عـدم التحقيـق فـي وعـدم افالتهـم مـن العقـاب.  ،لضمان محاسبة مرتكبي هاه الجريمـة حهاه ا ليات

 ،هاه التحقيقاتفر الضمانات الكافية في اتو عدم و  ومحايدة من قبل جهات مستقلة، ادعاءات التعايب
أو الجنائيـة  ،وجود مناخ من االفالت من العقاب ناجم عن ضـعف المالحقـة التةديبيـة يعني في الواقي
مـن   11 بموجب المـادة  حالياً  المالحقات القضائيةتتم و  .بارتكاب التعايبالمتهمين  ضد االشخاص

مديرية االمن العام لــ وبالرغم من تشكيل  .اجراءات تةديبية فقط عبرو  ،2622 قانون األمن العام لعام
ـــاً ال ان م للتحقيـــق فـــي مدعـــاءات التعـــايب، 1121  لجنـــة فـــي عـــام 21  ـــه   أي  ـــم تنت  مـــن تلـــر اللجـــان ل

ان علما  ،من قانون العقوبات  111 محكمة الشرطة بموجب المادة  ملىتحقيقاتها باحالة أي شخص 
 ،فـي االعتبـار طبيعتهـا الخطيـرة معـاقبتهم بعقوبـات مناسـبة تةخـامرتكبـي جـرائم التعـايب يجـب أن تـتم 

 .وغيره من ضروب سوء المعاملةكما تنص على الر المادة الرابعة من ات اقية مناهضة التعايب 

                                                 
       / ال يجـــوز أن يقـــب  علـــى أحـــد أو يوقـــف أو يحـــبس أو تقيـــد حريتـــه مال وفـــق أحكـــام القـــانون.2الدســـتور نصـــت علـــى انـــه:   مـــن 1المـــادة   2
/ كــل مــن يقــب  عليــه أو يوقــف أو يحــبس أو تقيــد حريتــه تجــب معاملتــه بمــا يح ــ  عليــه كرامــة اإلنســان، وال يجــوز تعايبــه، بــةي شــكل مــن 1

عنويًا، كما ال يجوز حجزه في غير األماكن التي تجيزهـا القـوانين، وكـل قـول يصـدر عـن أي شـخص تحـت وطـةة األشكال، أو مياامه بدنيًا، أو م
 أي تعايب، أو ميااء، أو تهديد ال يعتد به.

( عدد األحكام التي تقضي بتنفيذ عقوبة 0الجدول رقم )
 3112/3103اإلعدام خالل األعوام 

العدد 
 العام

محكمة الجنايات 
 الكبرى

محكمة أمن 
 الدولة

مجموع 
 األحكام

3112 5 0 6 
3119 7 - 7 
3101 9 - 9 
3100 31 - 31 
3103 02 - 02 
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خاصة بالتعايب وسـوء المعاملـة المرتكبـة مـن اللشكاور ا تلقيكما في األعوام السابقة واصل المركز و 
  شـكور 11  1121عـام  المركـز فـي فقـد تلقـى ،قبل مو  ي من اا القانون واالدارات األمنيـة المختل ـة

، 1121عـام  فـي  شـكور 12و  ،1122  شكور عام 11 بـ  مقارنة  2بحق المراكز واإلدارات األمنية
 مقارنـة 1121إلصـال  والتةهيـل عـام   شكاور بخصوص الضرب والتعايب في مراكـز ا2  كما تلقى

ة فـــي تـــوافر اإلحصـــاءات الم . وبحســـب1121 فـــي عـــام  شـــكاور 4و  1122عـــام  يينشـــكو   1 ي مـــ
ارت ـــــا  عـــــدد  1121المركــــز شـــــهد عــــام 

الشــــكاور المتعلقــــة بالضــــرب فــــي أمــــاكن 
ز ـــــــــــــراكــــــــــمقت التابعـــة للمـــــــــــــــالتوقيـــف الم

ـــــوم ،األمنيــــة ـــــديريات الشــ ـــــمق ،رطةـــــ ابل ـــــــ
رب ـــــــــــــاور الضــــــــــــــــــكـش  ا  عـــــــــددــــــــــــانخ
ز االصــــــــال  ـــــــــــــــراكــــــــــمايب فــــــــي ــــــــــــــوالتع

كمـــا  1122بالمقارنـــة مـــي عـــام  والتةهيـــل
المركـز وقد رصـد   .1يبرزه الجدول رقم  

تــه لمراكــز االصــال  والتةهيــل اخــالل زيار 
انخ ـــــــــا   اســـــــــتمرار 1121عـــــــــام  فـــــــــي

ـــة  الشـــكاور ال رديـــة الخاصـــة بســـوء معامل
  والموقوفين بشكل ملحو . ،النزالء

شــــكاور وادعــــاءات  تن ــــر فــــيونزيهــــة  ،ومحايــــدة ،مســــتقلةهيئــــات تحقيــــق  ان تشــــكيلويــــرر المركــــز 
 ثبـت أنهـمي الـاين ،وضمان محالة من تثبـت ادانـتهم مـن المـو  ين الرسـميين ،وسوء المعاملة ،التعايب

ضرورة لت ـادي  يعد   القضاء العادي ملىا لدر القيام بتلر األفعال ةو أو سكتوا أو تواط، قاموا أو شاركوا
ممـا يمـس المشـتكى عليهـا التحقيـق بهـاه الشـكاور واالدعـاءات  حاليًا حي  تتـولى الجهـة الوضي القائم

المشــتبه بــه عــن . كمــا يمكــد المركــز ضــرورة توقيــف وحيادهــا ية الجهــة القائمــة علــى التحقيــقســتقاللبا
 أو ســوء ،الحــاالت التــي يــدل  اهرهــا علــى وجــود حــاالت تعــايب أثنــاء التحقيــق معــه فــيفــي العمــل 

                                                 
ضـرب بشـكل للت يد المعلومات والشكاور الـواردة للمركـز لجـوء العـاملين فـي مدارتـي البحـ  الجنـائي والمخـدرات التـابعتين لمديريـة األمـن العـام  2

 ملحو  للحصول على اإلفادات والمعلومات من المشتكى عليهم. 

( حول كيفية تسوية الشكوى المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة الواردة 3جدول رقم )
 3101/3103للمركز خالل األعوام 

 تسوية الشكاوى
 عام

3103 
 عام

3100 
 عام

3101 

عدد الشكاوى 
ضد المراكز 
واإلدارات 
األمنية 
 المختلفة

عدد الشكاوى التي حفظت بناء 
 على طلب المشتكي

02 4 05 

عدد الشكاوى التي تم إغالقها 
 01 05 02 لعدم ثبوت االنتهاك

 إلىعدد الشكاوى التي أحيلت 
 محكمة الشرطة

- - 2 

عدد الشكاوى التي ما تزال قيد 
 57 29 26 المتابعة

وى اعدد الشك
الخاصة 
بالضرب 

والتعذيب في 
مراكز اإلصالح 

 والتأهيل

عدد الشكاوى التي حفظت بناء 
 - - - على طلب المشتكي

عدد الشكاوى التي تم إغالقها 
 3 0 - لعدم ثبوت االنتهاك

 إلىعدد الشكاوى التي أحيلت 
 - - - محكمة الشرطة

 3 3 5 عدد الشكاوى قيد المتابعة
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العقوبــات ، وايقــا  البــد مــن مقاضــاة المتهمــينو  .التحقيــق اعمــال اعاقــة ممكانيــةلت ــادي معاملــة والــر 
اجـــراء تعـــديالت قانونيـــة فوريـــة تمـــنح المحـــاكم  هـــاا يتطلـــبو . لـــاين تـــتم ادانتـــهناســـبة علـــى اولئـــر االم

وادانــــتهم  ة المتهمــــين،لضــــمان مقاضــــا حالنــــوعي بــــالن ر فــــي قضــــايا التعــــايب ختصــــاصالن اميــــة اال
 ،قصـور اجـراءات التحقيـق ملـى 2ان المركز اشار في تقاريره السنوية السابقةضحايا. علما وتعوي  ال

والمالحقــة الخاصــة بادعــاءات التعــايب واالشــكاليات المتعلقــة بهــا خاصــة ان التحقيقــات امــام محــاكم 
ولــيس مالحقــة جنائيــة بموجــب نــص  ،والمالحقــة عــن تلــر االفعــال تــتم ضــمن نهــج تــةديبي ،الشــرطة
من قانون ادارة قضايا   1 ادة تعديل الم ملىمن قانون العقوبات. ويدعو المركز أيضًا   111 المادة 
وغيـــره مـــن ضـــروب ســـوء  ،لتصـــبح دعـــور المســـمولية المرفقيـــه متاحـــة امـــام ضـــحايا التعـــايب حالدولـــة

 المعاملة.

  :قضايا المخدرات .2

مـن العوامـل التـي تمـس  آخـرصوصـا بـين الشـباب عـامال خوتعاطيهـا  ،المخـدراتحيـازة مشـكلة تشكل 
 ادارة مكافحـة المخـدرات والتزييـف نافـ وحسب تقـارير األمـن العـام .الحق في الحياة والسالمة الجسدية

  1411و  ،1122م   قضــية عــا2441 بـــ  قضــية مقارنــة ) 4111  مــي 1121 فــي عــامتعاملــت 
 اً مدمن (211)معالجة  1121عام  في. وقد تم 1116 عام في  قضية 1242 و ،1121قضية عام 

وجـــوب  فـــي مراكـــز عـــال  االدمـــان التابعـــة إلدارة مكافحـــة المخـــدرات. وفـــي هـــاا الصـــدد يمكـــد المركـــز
تبني تدابير اجتماعية وقانونيـة واداريـة فاعلـة تركـز علـى البـرامج بللحد من هاه المشكلة  حالعمل الجاد

 كمـا يمكـد .النساء واالط ـالوتحديدًا  ،كافةلمجتمي والتةهيلية بين فئات ا ،والرعائية ،الوقائية والعالجية
وتعاطيهـا.  ،االط ال والنساء في االتجار بالمخدرات يستغلكل من  بحقتشديد العقوبات  ايضًا أهمية

 توضـيحلتضـمين المنـاهج التربويـة والدراسـية مـواد علميـة ب التوعـويكما البد من التركيز على الجانـب 
ين فـي اسـتخدام والمرشـد ،والمعلمـين ،المـدارست عيـل دور مـديري جانب  ملى مضار تعاطي المخدرات

علــى الجانــب أيضــًا ن التركيــز بــد مــالو  .والعالجيــة فــي تعــاملهم مــي هــاه ال ــاهرة ،االســاليب الوقائيــة
يجــاد ال حاكســابهم مهــارات التعامــل مــي جميــي حــاالت التعــاطيبالمتعــاطين والمــدمنين  ســرالتــةهيلي أل

 الك اءة االجتماعية. البيئة الصالحة المقاومة لالنحراف ورفي

                                                 
 http://www.nchr.org.jo/Arabic/ModulesFiles/PublicationsFiles/Files/nchr_stat_rep7_2101.pdfان ر:  2
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  :وأماكن التوقيف في مراكز االصالح والتأهيل وحوادث االنتحار الوفيات .4

مــن العوامـــل التـــي تمــس الحـــق فـــي  آخـــرتشــكل حـــواد  االنتحـــار فــي المجتمـــي بصـــورة عامــة عـــامال 
علــى االنتحــار مقارنــة برقــدام  اً   شخصــ12مقــدام   1121فقــد شــهد عــام  .والســالمة الجســدية ،الحيــاة

عـام  فـي شخصـاً   22 و ،1121في عـام شخصًا   42 و ،1122على االنتحار عام  اً   شخص41 
كشـ ت اإلحصـاءات ان غالبيـة المنتحـرين هـم و . 2وفقا إلحصائيات مديرية األمـن العـامالر و  ،1116

سـنة. كمـا  هـرت فـي المجتمـي  ـاهرة التهديـد   11و 21 بـين أعمـارهم  تتـراو من فئة الشباب الاين 
 ومـنهم مـن هـدد ،مـن حـاول محـراق ن سـههمالء  فمن وعبر أساليب متعددة ،باالنتحار في اماكن عامة

 ،وكانـت مع ـم حـاالت االنتحـار سطح العمارات العاليـة فـي حـال عـدم تلبيـة مطالبـه.ابرمي ن سه من 
ـــــة القيـــــام بهـــــا مـــــن قبـــــل المـــــواطنين خـــــالل أو بـــــال روف  اات عالقـــــة الســـــنتين المنصـــــرمتين محاول

تصــاعد هـــاه األرقـــام  ويعـــد   واالجتماعيــة التـــي يستشـــعرها هــمالء األشـــخاص. ،والسياســـية ،االقتصــادية
 هـاه التوجهــات ر بطـتتوجهـات سـلبية فـي المجتمـي خاصــة ااا مـا  تصــاعد ملـى ـاهرة خطيـرة وممشـرًا 

ا يعنـــي الحاجـــة لمزيـــد مـــن االهتمـــام بهـــاه بتنـــامي  ـــاهرة العنـــف المجتمعـــي فـــي صـــ وف الطلبـــة ممـــ
 .الحلول طويلة األمد لهاال واهر ومحاولة وضي 

فـي   حالـة وفـاة 21 جل المركـز وقـو  اما بخصوص الوفيات داخل مراكز االصـال  والتةهيـل، فقـد سـ
ــة وفــاة عــام 21 بـــ  مقارنــة  واحــدة حالــة انتحــاروفــاة طبيعيــة و   22  منهــا 1121عــام   ،1122  حال
ـــة وفـــاة لعـــام 21و   .1111  حالـــة وفـــاة عـــام 14، و 1116  حالـــة وفـــاة عـــام 21و  ،1121  حال

بــال المزيــد مــن ل ،واالطبــاء العــاملين فــي مراكــز االصــال  والتةهيــل ،ويمكــد المركــز دور وزارة الصــحة
 اســعافه بالصــورةبالتعامــل بجديــة مــي الوضــي الصــحي للنزيــل و  ،هتمــام باالوضــا  الصــحية للنــزالءاال

مزمنـــة او وفـــي الوقـــت المناســـب، والتعامـــل باهتمـــام اكبـــر مـــي النـــزالء المصـــابين بـــامرا   ،المطلوبـــة
ــالعمر ،خطيــرة ــديهم ســيرة مرضــيةأ ،او المتقــدمين ب  ،اســتجابًة لمــا ورد فــي المواثيــق الدوليــة و الــاين ل

 والقوانين الوطنية اات العالقة.

اما بخصوص الوفيات وحاالت االنتحار في أماكن التوقيف الممقـت التابعـة لمديريـة األمـن العـام، فلـم 
 1122مــن تلــر االمــاكن، فــي حــين ســجل عــام  أيحــاالت وفــاة فــي  1121عــام  فــييســجل المركــز 

                                                 
 رقام تقريبية بسبب عدم توافر قاعدة بيانات وطنية.تعد  هاه األ 2
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  2وســجل   .بشــنق ن ســهنتيجــة مقدامــه علــى االنتحــار  ،الموقــوفين فــي الن ــارة مــن  نزيــل واحــد وفــاة 
التغيــرات والميــول االنتحاريــة  لمراقبــة اســتمراربأنــه البــد مــن التنبــه ، ويــرر المركــز 1121وفيــات عــام 
يالء الجانب الن سي للموقوف االهتمام المطلوب و ، أحياناً  للموقوفين  عرضـه علـى االطبـاء الن سـيين.با 

هـاه القضـايا تنقصـها  ويالح  المركز ايضا ان بع  قرارات اللجـان األمنيـة التـي تشـكل للتحقيـق فـي
 .واضــحةغيــر الشــ افية، وأن تقــارير الطــب الشــرعي التــي تصــدر بشــةنها تصــا  بطريقــة غيــر محــدده و 

 حيان. هاه التقارير مباشرة في مع م األ الحصول علىأنه ال يتسنى للمركز  ملىمضافة 

  :االفراط في استخدام القوة .5

لو  ،والمبالغة بةعمال المداهمة ،قوةوفي مجال اإلفراط في استخدام ال ، فقـد 1121 عـام فيقاء القب  ا 
والســـكان فـــي عـــدد مـــن منـــاطق  ،وترويــي األط ـــال ،  اخبـــارا باقتحـــام المنـــازل بـــالقوة21تلقــى المركـــز  

 القـاء القـب  علـى المالحقـين ملـى، اضـافة للجهـات األمنيـةالمملكة عند القاء القب  على المطلوبين 
الحمـالت  تن يـا فـي أثنـاءوكـالر  وقضايا االحتيـال، ،السرقات واالختالسات الكبررو  قضايا المخدراتب

مــا حــد  خــالل القــب  علــى  .2: وابــرز تلــر الحــاالت كافــة، األمنيــة التــي طالــت محاف ــات المملكــة
تن يـا الحمـالت األمنيـة فـي محاف ـة العاصـمة ومعـان والزرقـاء والشـونة  فـي أثنـاء عدد مـن المشـبوهين

 ام ،2/1/1121خليــة االرهابيــة" بتــارير مــا حــد  عنــد القــاء القــب  علــى مــا ســمي "بال .1 .الجنوبيــة
بمســاندة   عمـان شـرق العاصـمة  وقعـتالتــي مداهمـة . ال1 .وردت شـكاور بتكسـير موجـودات المنـازل

 مـن كانسـ وأفـاد ،تهمحي  تـم ضـبط أسـلحة بحـوز  ،متهميناللقاء القب  على ثالثة الشرطة الخاصة 
تخللهـا و  ،يـي األط ـال والسـكانترو  ملـىأدت تلـر  األمنيـة العمليـاتبـةن لموقـي الحـد  البيوت المجاورة 

مداهمــة . وكــان المركــز قــد أجــرر رصــدا لل4. وتخريــب الموجــودات ،النســاء مقامــة مــاكنأ ملــىالــدخول 
األمـن والـدرر والتـي ن ـاتها مجموعـة مشـتركة مـن قـوات  "عصـابة األشـرار فـي الكماليـة" ـ  بـعرفت  التي

ن أبعــد  ،نوا يطلقــون األعيــرة الناريــةوقــد نــتج عنهــا وفــاة احــد المطلــوبين ممــن كــا 1/1/1121بتــارير 
صـــابة شـــرطيين اصـــابات بليغـــةو  ،صـــويلح –تحصـــنوا فـــي منـــزل فـــي منطقـــة الكماليـــة   ةهمـــاد. م2 .ا 

 ،منطقتـي الزرقـاءمنازل بع  أفراد التيار السل ي الجهادي فـي  1/21/1121االجهزة األمنية بتارير 
باالعتـداء  أفراد التيار السـل ي الجهـادي يوردت شكاور من او قد و  ،شخاصأ  1 واعتقال  ،والرصي ة
هـالي ترويـي األ ملـىدر أممـا  ،الكـالب البوليسـية والهـراواتاسـتخدام بمـا فـي الـر  ،المنازل ةعلى حرم

مـن  1/22/1121معـان بتـارير محاف ـة في منطقة الج ـر فـي  التي حدثت مداهمات. ال2 .ط الواأل
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وقوات الدرر حيـ  تـم ضـبط اسـلحة ناريـة ومـواد مخـدرة وعمـالت  ،قوات مشتركة من األمن العامقبل 
مـــزار  الماريجوانـــا فـــي  16/21/1121قـــوات األمـــن فـــي  ةهمـــاد. م1 .مركبـــة مســـروقة  11 نقديـــة و

للمركـز وردت شـكاور ما  ،مخـدراتلمطلـوبين علـى خل يـة قضـايا القاء القب  علـى اشونة الجنوبية و ال
 أهالي المطلوبين.حقوق عدم احترام حرمة منازل أهالي المنطقة و  عن

في عدد من بما في الر العنف الجامعي  م اهر من العنف المجتمعي 1121عام  قد شهدو 
 التيو ، البلقاء ومعان وجرش والعاصمة :في محاف ات  ما حدها ابرز  ومن .محاف ات المملكة

من قبل قور األمن الم رطة استخدام القوة و  نتيجة هاه االحدا  حعدد من االشخاص فيهاأصيب 
والحد من  ،لمواجهة هاه ال اهرة حف الجهودتتكا ملى كافة العام. ويدعو المركز الجهات المعنية

والعمل ضمن من ومة متكاملة من  ،وجاورها ،سبابهاأمعالجة بخاصة بين فئة الشباب  ،تناميها
نباه بتعزيز  وتةكيد ،من التوعية بمخاطر العنف اً بدء ،والتربوية ،والقضائية ،الحلول التشريعية

انطالقًا  خروقبول ا  ،والتسامح ،المبنية على اسلوب الحوار االساليب التربوية  اتبا و  ،من ومة القيم
 ملىولجوء االفراد  ،تةكيد على احترام مبدأ سيادة القانونوالجامعات في  ل ال ،والمدرسة ،من االسرة

 استخدام وسائل العنف.باستي ائها بان سهم  ملىلتحصيل حقوقهم دون اللجوء  ،السلطة القضائية

ويبدي المركز قلقه الشديد ايضا حيال طول مدة االحتجاز في انت ار محاكمة الموقوفين امام محكمة 
 اختصـــاصتقـــي ضـــمن  ،أخـــررقضـــايا جنائيـــة  وأ ،علـــى خل يـــة قيـــامهم باعمـــال ارهابيـــة ،امـــن الدولـــة

شــخاص خيرا فــي تحديــد مواعيــد الجلســات لاتــة 1121 فــي عــامرصــد المركــز الــوطني  ، فقــدمحكمــةال
و أ ،خالفا لحقهم في المحاكمة في غضون مدة زمنية معقولةوالر  ،وقوفين على امة تلر القضاياالم

والر خالفـا  ،سبعة شهورعلى تزيد طويلة  ةل تر وكثيرًا ما يتم التوقيف بانت ار المحاكمة  .في االفرا 
مـــن العهـــد الـــدولي الخـــاص بـــالحقوق المدنيـــة والسياســـية. وســـجل المركـــز   6 مـــن المـــادة   1 لل قـــرة 

 ،االضـراب عـن الطعـام ملـىلجوء العديد مـن الموقـوفين علـى خل يـة تلـر القضـايا  1121الوطني عام 
 أمن الدولة.وعلى محاكمتهم أمام محكمة  ،احتجاجا على طول فترات توقي هم

 ،سـواًء ل ـ  االعتصـامات ،من قبل قوات ان اا القـانونالم رطة حاالت تم فيها استخدام القوة وهنالر 
 . 2األخرر االعتصامات ب عالياتأو  ،اللقاء القب  على المطلوبين من المشاركين في الحرار وأ

                                                 
0

 من التقرير ذاته. 78 – 73لمزيد من المعلومات انظر من صفحة  
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 التوصيات:
 :المركز الوطني التوصيات التالية وفي ضوء هاا الواقي يجدد

 االجـــراءات التـــي تحـــد مـــن تجـــاوزات منتســـبي بعـــ  اإلدارات  كـــلمديريـــة األمـــن العـــام  اتخـــاا
ماا مـا  ،و االحتجاجـات السـلمية أو الم ـاهراتأ منيـاً أ أثنـاء تعـاملهم مـي المطلـوبينفي  ،األمنية
وضــي خطــط  ملــىالقضــاء، باالضــافة  ملــىومالحقــة مرتكبــي جــرائم التعــايب، وتقــديمهم حــدثت، 

دراجهـــا  ،مرتبـــات األمـــن العـــام كـــلتدريبيـــة مـــن شـــةنها تعمـــيم ات اقيـــة مناهضـــة التعـــايب علـــى  وا 
 مني التعايب. ملىوصول لل ،واختبارات الترقية ،والمحاضرات ،ضمن المناهج التةسيسية

 ووضــي ضــوابط ،فــي دراســة التشــريعات التــي تتضــمن تقييــد تطبيــق عقوبــة االعــدام ســتمراراال، 
وشــروط أكثــر حزمـــًا علــى مســائل التحقيـــق فــي القضـــايا الجنائيــة التــي تكـــون عقوبتهــا اإلعـــدام 
والتــيقن مـــن قـــوة ادلـــة االدانــة ضـــد المـــتهم، ااا كـــان ال عـــل جنايــة توجـــب االعـــدام مـــي اخضـــا  

راء آبالعقوبـــة اال باجمـــا   تةكيـــد عـــدم النطـــقو  ،وتمييـــزا ،اســـتئنافا ةلطرائـــق الطعـــن كافـــالعقوبـــة 
 اعضاء المحكمة. 

 مـن 11لجنة مناهضة التعايب المشار مليها في المادة   اختصاصدعوة الحكومة لالعتراف ب  
و أ ،أو الالمنسـانية ،أو العقوبـة القاسـية ،وغيـره مـن ضـروب المعاملـة ،ات اقية مناهضـة التعـايب

الخاضــــعين لواليــــة الــــدول  ، والتــــي تخــــتص بــــالن ر فــــي بالغــــات األفــــراد2614لســــنة المهينــــة 
 .األطراف في االت اقية

 البرتوكول االختياري الملحق بات اقية مناهضة التعايب، الاي يسمح بانشاء ن ام  ملى االنضمام
 ،الحريـةمـاكن الحرمـان مـن ووطنيـة مسـتقلة أل ،قوامه زيارات منت مة تضطلي بها هيئات دوليـة

بروتوكــولين لل االنضــمام بمهمــة الزيــارات المنت مــة، وكــالر للقيــام ،وانشــاء اليــة وطنيــة مســتقلة
المتعلقين برلغاء عقوبـة  ،اإلضافيين الملحقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

فـي تلقـي شـكاور  اإلنسـان اللجنـة المعنيـة بحقـوق اختصـاصاالعتراف ب ملىاإلعدام، باالضافة 
 . 42األفراد عن االنتهاكات المتعلقة بتلر الحقوق التي تضمنها العهد الماكور  المادة 

 نشاء صندوق وطني لتعويضهم. ،ألعادة تةهيل ضحايا التعايب حميجاد مراكز متخصصة  وا 
   من قانون العقوبات بحي  ينسجم مـي التعـديل الجـوهري الـاي ادخـل 111تعديل نص المادة  

الدوليــة المناهضــة للتعــايب، وبمــا  االت اقيــةومــي نصــوص  ،  مــن الدســتور1نــص المــادة   علــى
وتشـــديد العقوبـــة علـــى مـــن يرتكـــب هـــاه الجريمـــة مـــن  ،يضـــمن اعتبـــار جريمـــة التعـــايب جنايـــة
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والــنص علــى حــق ضــحايا التعــايب بــالتعوي  المباشــر مــن قبــل الدولــة  ،مــو  ي ان ــاا القــانون
عــام، والــنص علــى أن ال تســقط جــرائم التعــايب بالتقــادم وعــدم  عنــدما يرتكــب الجريمــة مو ــف

 شمولها بالع و. 
  عوضــا عــن المحــاكم الخاصــة الن ــر فــي جــرائم التعــايب بالمحــاكم الن اميــة  اختصــاصحصــر

لىتوافر فيها ضمانات المحاكمة العادلة بموجب المعايير الدولية. و تالتي ال  ان يتم الر ال بد  ا 
من اخضا  جميـي األحكـام التـي تصـدر عـن المحـاكم المختصـة بمعاقبـة مـو  ي ان ـاا القـانون 

 الاين يرتكبون جرائم التعايب لمراجعة أحكامها من قبل محكمة التمييز.
 بشــكل واســاءة المعاملــة لمــن يــتم حجــز حــريتهم مــن المــواطنين  ،التحقيــق فــي ادعــاءات التعــايب

 د وبطريقة ش افة.ومحاي ،مستقل
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 ،فـــي الحريـــة اإلنســـان حـــق ،اإلنســـان وعلـــى رأســـها اإلعـــالن العـــالمي لحقـــوق ، لـــت المواثيـــق الدوليـــةك
كــان مــن شــةنها ان  ،كمــا ان جملــة التعــديالت التــي طــرأت علــى المــواد الدســتورية. واألمــان الشخصــي

لــو تــم الســير  فيمــا واالمــان الشخصــي ،فــي الحريــة اإلنســان تحقــق مزيــدا مــن الحمايــة المطلوبــه لحــق
ـــاً  ـــاريرو  لهـــا، بـــاجراءات تعـــديل التشـــريعات النافـــاة وفق ـــوطني المتخصصـــة  جـــرر العمـــل بتق المركـــز ال

تـوفير الضـمانات القانونيـة  ملىالتي أشارت  1وغير التعاهدية 1توصيات اللجان التعاهديةوب ،2والدورية
ومديريـة  ،في المرافق التابعة لدائرة المخـابرات العامـة ونالمحتجز  بما في الرالمعتقلين  لاألساسية لك

، واجـراء بمحـام   ةفي االسـتعانالمحتجزين حق  وتشمل هاه الضمانات .األمن العام من لح ة اعتقالهم
حقـوقهم وقـت االحتجـاز، بمــا فـي الـر اعالمهــم وابالغهــم ب، مفحـص طبـي مسـتقل، واعــالم احـد اقـاربه

ـــر ان  .فـــي غضـــون فتـــرة زمنيـــة وفقـــا للمعـــايير الدوليـــة والمثـــول امـــام قـــا    ،بـــالتهم الموجهـــة لهـــم ال
قاصـرة فـي الـنص صـراحة  زالتمـا - وخاصة قانون اصول المحاكمات الجزائية - التشريعات الوطنية

مرحلــة  فــيوخصوصــا  ،بمحــام مــن لح ــة االعتقــال ةعلــى مــنح الشــخص المعتقــل الحــق فــي االســتعان
ـــدر الشـــرطة ـــي ل   24 و  21/1 فـــي المـــواد مـــن  ســـمحقـــانون ال هـــااأن فضـــال عـــن  ،التحقيـــق االول

 محامين.دون باستجواب الموقوفين  في الحاالت الطارئةو ة استثنائية للمدعين العامين بصور 

 

 

                                                 
اشــارت التقــارير الــى قصــور بعــ  التشــريعات الوطنيــة، أو تســببها فــي مع ــم األحيــان بــرفالت مرتكبــي جريمــة التعــايب مــن العقــاب، مثــل:  2

ال بةســرهم أو محــاميهم، وبمعــزل ايضــًا عــن الرقابــة قــانون منــي الجــرائم الــاي يتــيح للســلطة اإلداريــة اعتقــال األشــخاص، وال يســمح لهــم باالتصــ
القضائية، وكالر قانون محكمة أمن الدولة الـاي يعطـي الحـق لسـلطات التحقيـق احتجـاز المشـتبه بهـم مـدة سـبعة أيـام قبـل محـالتهم ملـى المرجـي 

نـه القاعـدة العامـة، ويجعـل التوقيـف منوطـًا القضائي المختص، وقانون أصـول المحاكمـات الجزائيـة الـاي يجعـل التوقيـف السـابق للمحاكمـة، وكة
بمعيــار عــام واســي يســمى "مصــلحة التحقيــق"، وكــالر قبــول اإلفــادة التــي يــدلي بهــا المــتهم بغيــر حضــور المــدعي العــام دليــل ل دانــة ماا قــدمت 

 النيابة العامة بينة على ال روف التي أدليت بها، وان الشخص أداها بطوعه واختياره.
  44 ات الختامية الصادرة عن لجنة مناهضة التعايب عقب مناقشـة تقريـر االردن الجـامي  الثـاني والثالـ  والرابـي  فـي الـدورة ان ر المالح  1

 . ان ر توصيات لجنة مناهضة التعايب على الرابط االلكتروني. 24/2/1121-12/4جنيف 
التوصية العاشرة الصادرة عن لجنة مناهضة التعايب التي اكدت ادما  منـي التعـايب فـي الدسـتورح مـن اجـل ا هـار رفـ  التعـايب باشـكاله  1

 .www2.ohchr.org/arabic/bodies/cat/index.htmوصوره كافة 

 الحرية واألمان الشخصيالحق في 
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 التوقيف االولي واالحتجاز المؤقت: .0
 

 مراكز التوقيف المؤقت لدى مديرية األمن العام: 

 1121عـام  فـي، فقـد ن ـا المركـز 2فيما يتعلق بةماكن االحتجاز الممقتة لدر مديريـة األمـن العـام
فـي مديريــة  اإلنســان تلــر االمـاكن بالتعـاون والتنســيق مـي مكتــب الم ـالم وحقـوق ملـى  زيـارة 14 

عـام  فيصيانة عدد من المراكز األمنية بمديرية األمن العام قيام المركز  وقد الح األمن العام، 
لالحتجـاز وفقـًا للمعـايير  ،بنـاء أمـاكن ممقتـة نمواجيـة لها كما يسجل ،وترميمها وتحديثها 1121
األحـدا  والنسـاء، وخاصـة لموقـوفين مـن لومراعاة توفير األماكن المخصصـة  ،والوطنية ،الدولية

فـــي مـــديريات الشـــرطة فـــي عـــدد مـــن المحاف ـــات بمـــا فـــي الـــر تـــوفير الغـــرف الخاصـــة بانت ـــار 
ان البنيــة التحتيــة فــي عــدد مــن المراكــز األمنيــة فــي العاصــمة  المــراجعين. اال انــه بالمقابــل يــرر

 توسعة. ملى بحاجة خروبعضها ا  ،وترميم ،صيانة ملىبحاجة  ،محاف اتالوعدد من   ،عمان 
ـــمـــن جهـــة اخـــرر و  ـــي مراكـــز التوقيـــف ملـــى هالحـــ  فريـــق المركـــز خـــالل زيارات الممقـــت فـــي  جمي

تبنـــي ل ألمـــن العـــام ان هنـــار حاجـــة ملحـــةوالمراكـــز األمنيـــة التابعـــة لمديريـــة ا ،مـــديريات الشـــرطة
فقــد  .وتحســين اوضــا  الموقــوفين ،لتطــوير تلــر االمــاكن حمديريــة األمــن العــام خطــة اســتراتيجية

وسـوء المعاملــة  ،لضـرب  الشـبح، ال لقـة ل الموقـوفين تعـر  عـدد مـن ملـىأشـارت تقـارير المركـز 
 سب وشتم وتحقير  وحتى التعايب في مرحلة التحقيق االولي  التحري واالسـتدالل  لـدر بعـ  

دارة مكافحــــة المخــــدرات، وبعــــ  المراكـــــز  ،وخاصــــة مدارة البحــــ  الجنــــائي ،اإلدارات األمنيــــة وا 
 ملــــى، باالضـــافة الزرقـــاء واربـــد ومةدبــــا والط يلـــة  اتومحاف ـــ ،العاصــــمةفـــي األمنيـــة المكت ـــة  

ـــــي  ،حرمـــــان مـــــن االتصـــــال بالعـــــالم الخـــــارجيال ـــــة مشـــــاركتهم ف ـــــى خل ي ـــــوفين عل وخاصـــــة الموق
 .1121االعتصامات التي جرت عام 

فـــي حـــاالت عديـــدة مـــن حـــق المركـــز حرمـــان المحتجـــزين  وفيمـــا يتعلـــق بحقـــوق الموقـــوفين رصـــد
وعـدم التـزام  ،وابـال  االسـرة بمكـان توقيـف الشـخص ،العـر  علـى الطبيـب وأ ،االستعانة بمحام

  من قـانون اصـول المحاكمـات الجزائيـة، والتعـدي 211  بع  مو  ي الضابطة العدلية بالمادة
 ملـــىعلـــى صـــالحيات المـــدعي العـــام باســـتجواب المشـــتكى علـــيهم بـــدال مـــن االكت ـــاء باالســـتما  

                                                 
دارة مكافحـــة المخـــدرات تشـــمل ن ـــارات مـــديريات الشـــرطة والمراكـــز األمنيـــة، وأمـــاكن الحجـــز فـــي مدارة البحـــ  الجنـــا 2 ئي، واألمـــن الوقـــائي، وا 

دارة حماية األسرة.  والتزييف، وا 
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 حجـــز القضـــايا  التـــي ين مهـــا مو  ـــو  أقـــوالهم، وعـــدم ايـــدا  اوراق التحقيـــق ومحاضـــر الضـــبط
امة التي هي سلطة التحقيق المختصة ل ترات فترة التحقيق االولي للنيابة الع فيالضابطة العدلية 

 ،القضـاء تباعـا ملـىتوديـي القضـايا الخاصـة بـالمطلوبين مـن اوي األسـبقيات  ملىواللجوء  ،طويلة
دارة مكافحــة  ،ولحــين تن يــا حكــم الســجن فــي كــل قضــية بم ردهــا مــن قبــل مدارة البحــ  الجنــائي وا 

حجز حريـة  ملىلمصالح الوطنية"، واللجوء والدفا  عن "ا ،بحجة حماية أمن المجتمي ،المخدرات
مجــــراءات ضــــبطية بحقهــــم بحجــــة االعتبــــارات األمنيــــة وح ــــ  أمــــن  اتخــــاااألشــــخاص واإليعــــاز ب

 ومن خالل طلبات اإلعادة. ، 2624المجتمي بموجب قانون مني الجرائم لعام 

مســتور  خاصــة تــدني ،كمــا رصــد فريــق المركــز الــنقص الحــاد فــي الخــدمات المقدمــة للموقــوفين
وانعـــدام االضـــاءة  ،الن افـــة فـــي عـــدد مـــن المراكـــز األمنيـــة وخلـــو بعضـــها مـــن المرافـــق الصـــحية

فر اعـدم تـو  ملىاضافة  آخرلرطوبة في عدد اوانتشار  ،والتهوية الصحية في عدد منها ،الطبيعية
 في الشتاء. سالبرد القار وعدم توفر وسائل التدفئة في  روف المياه الصالحة للشرب، 

 ارت اعــًا ملحو ــًا. وت يــد هـــاه 1121عــدد الشــكاور ال رديــة التـــي تلقاهــا المركــز فــي عـــام وشــهد 
مــن الســلبيات التــي تــمثر  اً عــدد والن ــارات األمنيــة تعــاني ،الشــكاور ان مراكــز االحتجــاز الممقــت

 ،والوطنيـــة اات العالقـــة ،علـــى حقـــوق األشـــخاص المحتجـــزين، وتشـــكل انتهاكـــا للمعـــايير الدوليـــة
عــدم  :اه الســلبياتهــ ومــن أبــرز ،مجــراءات فوريــة مــن قبــل مديريــة األمــن العــام تخــاااوتســتدعي 

أي من معايير التصنيف التي ك لتها المعـايير الدوليـة والوطنيـة عنـد االحت ـا  بـالموقوفين،  اتبا 
وعـدم  ،مـاكنوالنسـاء فـي تلـر األ ،فر أماكن مخصصة لالحت ا  بالموقوفين من األحدا اعدم تو 

وتـدني  ،سـوء األوضـا  البيئيـة والصـحيةو ، بعضـهافـي  القامة الشعائر الدينية ئقةال توفير أماكن
تشـهد بعـ  أمـاكن التوقيـف الممقتـة . كمـا فيهـاالحة للشـرب ميـاه صـ تـوافرمستور الن افة وعـدم 

الــنقص الحــاد بالخـدمات التــي يــتم توفيرهــا  ملـىممــا يــمدي  ،اكت ا ـا ملحو ــا فــي مع ـم األوقــات
واألغطيــة التــي يــتم تزويــد الموقــوف بهــا  ،وال ــراش ،للموقــوفين مــن حيــ  وجبــات الطعــام المقدمــة

لحصـول علـى ل لتعـايب وسـوء المعاملـةل همي احتمـال تعرضـ، داخل ن ارة مركز التوقيف الممقت
الســـنة التــي يغطيهـــا التقريـــر  فــي اإلنســـان مفــادة او اعتـــراف. كمــا الحـــ  المركــز الـــوطني لحقــوق

يــتم  ما  ســاعة 14القانونيــة والبالغــة   ــاهرة التجــاوز علــى الــنص المتعلــق بمــدة القــب   اســتمرار
سـتنادًا لقـانون منـي الجـرائم اهم ل تـرات طويلـة تتجـاوز األسـبو  باالحت ا  بالمشتكى علي ستمراراال
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بصـورة تتنـافى مـي و  ،اعـادة دراسـة حـاالت التوقيـف، وقد تم الـر أحيانـًا دون التقيـد ب2624لسنة 
المكلــف بالزيــارات وجــود مــاكرات  اإلنســان رصــد فريــق المركــز الــوطني لحقــوق ماهــاا القــانون، 

توقيـف جـاهزة وموقعـه مسـبقًا مـن الحكـام اإلداريـين فـي المراكـز واإلدارات األمنيـة لتمديـد احتجـاز 
عـدد مـن  ملـىيـتم احيانـًا كثيـرة نقـل الموقـوف ا بحجـة التحقيـق، كمـ ،األشخاص أسبوعا تلو أسبو 
  ســاعة، 14  حتــى يـتم التجـاوز علـى الــنص المتعلـق بمـدة القـب  المراكـز األمنيـة  كعـب دايـر 

التـــي ين مهـــا مو  ـــو   عـــدم ميـــدا  أوراق التحقيـــق ومحاضـــر الضـــبط  كمـــا يـــتم حجـــز القضـــايا
  من قانون 46ولي للنيابة العامة بالمخال ة لنص المادة  الضابطة العدلية خالل فترة التحقيق األ

 أصول المحاكمات الجزائية.

هـا السـجالت الموجـودة لـدر سـلطات فر تو والمركز الوطني يبدي قلقه ايضا حيال المعلومات التي 
اكـات انته 1121عـام  فـيواالداريـة فـي ضـوء تسـجيله  ،ئيةاالحتجاز الغرا  االجـراءات القضـا

وكـــالر ممـــن اوق ـــوا علـــى خل يـــة  ،ولـــيفتـــرات التحقيـــق األ فـــي مـــن الموقـــوفين تعـــر  لهـــا عـــدد
ما  احتجاجاتوخاصة  كافة، 2انحاء المملكة تصامات الشعبية التي وقعت فيمشاركتهم في االع

وقـد  ،من اعالم اويهم عن مكان تـوقي هم بعضهم حي  رصد المركز مني 1"هبة تشرين"يعرف بـ  
مــن الرعايــة الصــحية  أيضــا وحرمــانهم بمحــام ةمــن االســتعان  موقوفــا، وحرمــانهم 24افــاد بــالر  
الصــابة فقــد أنــه تعــر  رغــم الصــال  والتةهيــل ل اً مركــز ان الموقــوف   .هـــ  اود   ما ،المناســبة

 للحصول على الرعاية الصـحية المناسـبة. ،في المستش ى ئهابقابدال من عينيه  رحداعلى اثرها 
  21وقـــد افـــاد   .وســـوء المعاملـــة الل  يـــة والجســـدية ،جانـــب تعـــر  بعضـــهم للضـــرب ملـــىهـــاا 

ولـي لـدر المراكـز سوء المعاملة فـي مرحلـة التحقيـق األ وأ ،االهانة وأ ،تعرضهم للضرببموقوفا 
  21األمنيـــة، وقـــد شـــاهد فريـــق المركـــز الـــوطني اثـــار الضـــرب بشـــكل كـــدمات ورضـــو  علـــى  

ت   حاالت تعايب. ويبدي المركز الوطني قلقه كون التحقيقات التي تم6وسجل المركز   اً موقوف
وضــمانات المحاكمــة العادلــة مــن حيــ  عــدم  ،المعــايير الدوليــة مــن قبــل الجهــات المعنيــة لــم تــرا   

لـم تعـر  علــى  ية تحقيقـات الجهـة التـي قامـت بهــا فضـال عـن ان هـاه التحقيقـاتاسـتقاللمراعـاة 
 .1ممن اتهموا بالقيام باعمال التعايب محاكمة أي شخص ملىالرأي العام ولم تمد 

                                                 
 اجتاحت المملكة عدة اعتصامات، واحتجاجات مطالبة باالصال ، ومحاربة ال ساد. 2
 .24/22/1121االحتجاجات التي اجتاحت المملكة بعد قرار رفي االسعار بتارير  1
 .www.nchr.org.joالمركز الوطني  ان ر تقارير تقصي الحقائق على موقي 1
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  :أماكن االحتجاز المؤقت في دائرة المخابرات العامة 

عــام  فــيبرات العامــة، فقــد ن ــا المركــز الممقــت فــي دائــرة المخــاامــا فيمــا يتعلــق بةمــاكن االحتجــاز 
، وقـد لـوح  ت ـاوت 2أماكن التوقيـف التابعـة إلدارة المخـابرات العامـة ملىزيارتين معلنتين  1121

والـــر  بـــين أســـبو  وســـنةححيـــ  جـــاءت  اصـــة بـــالموقوفين فـــي تلـــر االمـــاكنفتـــرات التوقيـــف الخ
وتلخصت شكاور الموقـوفين  عام محكمة أمن الدولة،بموجب ماكرات توقيف صادرة عن مدعي 

ـــة التـــي يعيشـــونها فـــي الغـــرف االن راديـــة داخـــل مركـــز  ـــة العزل لـــدر دائـــرة المخـــابرات العامـــة بحال
التوقيــف، وطــول امــد التوقيــف القضــائي لبعضــهم، وعــدم الســما  للنــزالء بــاالن راد بــزوارهم خــالل 

ــــارة ــــارة ،الزي ــــي زي بعــــ  الموقــــوفين  ومن
انـــا بموجـــب قـــرار مـــدعي عـــام مـــنهم احي
، ممــا يحــرمهم مــن 1مــن الدولــةأمحكمــة 

مقابلــــــــــة اســــــــــرهم واويهــــــــــم ومحــــــــــاميهم 
ومنـــــــــدوبي المركـــــــــز الـــــــــوطني لحقـــــــــوق 

  1. ويمثــــــــل الجــــــــدول رقــــــــم  اإلنســــــــان
ملخصــــا للشــــكاور التــــي تلقاهــــا المركــــز 

عـــام  فـــيبحـــق دائـــرة المخـــابرات العامـــة 
 مقارنة باألعوام السابقة. 1121

وجــوده، والعمــل  مبــال  أســرة الموقــوف عــن مكــانااللتــزام بموضــو   ملــىويــدعو المركــز المديريــة 
العــام لمحكمــة امــن الدولــة عــن مقــر دائــرة المخــابرات العامــة وت عيــل  علــى فصــل مكاتــب االدعــاء

وجهــاز  ،مــن قبــل رمســاء المحــاكم ،الت تــيش علــى مركــز التوقيــف التــابي لــدائرة المخــابرات العامــة
بحيــ  تقــوم الجهــات  1114لســنة   6 االدعــاء العــام وفــق قــانون مراكــز االصــال  والتةهيــل رقــم 

المكل ة بالر بتن يا زيـارات بصـورة دوريـة وبطريقـة فاعلـة. هـاا فضـال عـن السـما  ل ريـق المركـز 

                                                 
اطلــي فريــق المركــز علــى أوضــا  أمــاكن االحتجــاز واألوضــا  القانونيــة للمحتجــزين الــاين تــم التقــامهم علــى ان ــراد، واالســتما  الــى مطــالبهم  2

ية، وخــدمات الصــحة ، ونوعيــة الطعــام، ومســتور الرعايــة الصــحمركــز االصــال وشــكاواهم، كمــا اطلــي علــى أشــكال الرعايــة ومواصــ ات بيئــة 
 الن سية.

 .2622  لسنة 6من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديالته رقم    24 و  1ال قرة  21 المادة 1 

 ( عدد الشكاوى التي تلقاها المركز بحق دائرة المخابرات العامة2الجدول رقم )
 3119/3103خالل األعوام  

 3103 3100 3101 3119 نوع الشكاوى

 05 35 33 00 نتيجة مرضية إلىالوصول بها 

 7 3 7 3 شكاوى قيد المتابعة

 2 5 6 3 شكاوى خارج اختصاص المركز

 7 5 5 1 شكاوى حفظت لعدم وجود انتهاك

 إلىشكاوى لم يتم التوصل فيها 
 نتيجة مرضية

1 1 1 1 

 23 27 41 05 المجموع
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ي يقـوم مركز التوقيف التابي لها، على غرار الزيـارات التـ ملىالمختص باجراء زيارات غير معلنة 
 يف التابعة لمديرية األمن العام.اماكن التوق ملىبها المركز 

 التوقيف االداري:  

             شخصــــــا مقارنــــــة21421بلــــــ    ماا باعــــــداد الموقــــــوفين االداريــــــين ارت اعــــــ 1121 شــــــهد عــــــام
، وال تـــــــزال اشـــــــكاليات التوقيــــــف االداري ونتائجهـــــــا ســـــــواء 1122  شخصـــــــا لعــــــام 22142 بـــــــ  

والــــــر فــــــي ضــــــوء عــــــدم التصــــــدي لجملــــــة  ،االقتصــــــادية مســــــتمرة أو ،أو الن ســــــية ،االجتماعيــــــة
ســها مشــكلة أوعلــى ر  ،واالجرائيــة الناتجــة عــن تطبيقــات قــانون منــي الجــرائم ،اإلشــكاليات القانونيــة

يصدر قرار التوقيف عن الحكام االداريـين بعـد انتهـاء االجـراءات  يزالالتوقيف االداري. حي  ال 
أو وجــود واقعــة غيــر  ،القضــائية بموجــب ن ــام "االعــادة" وفــي بعــ  الحــاالت دون وجــود واقعــة

وتبـدي الجهـات المعنيـة  الحكـام  .2القيـود األمنيـة"صحاب "معاقب عليها قانونا بحق االشخاص أ
الحاجــة الوطنيــة لحمايــة أمــن  :مثــل ،فــي تطبيــق هــاا القــانون ســتمراراالداريــون  مبــررات عــدة لال

والمحاف ـة علـى الن ـام العـام وا داب العامـة،  ،ياألردن، وخصوصية المجتمي وسالمته المجتمي
تن يـــا  اســـتمرارر وغيرهـــا. مال ان المركـــز يـــرر ان ةوقضـــايا الثـــ ،وخاصـــة فـــي القضـــايا العشـــائرية

ويخــالف ومبــدأ المحاكمــة العادلــة، احكــام هــاا القــانون ال ينســجم مــي مبــدأ ال صــل بــين الســلطات، 
قاعــدة "ال جريمــة وال و  ،حتــى تثبــت ادانتــه" ءوال ســيما قاعــدة "المــتهم بــري ،مبــدأ الشــرعية الجزائيــة

عالوة على مخال ته واهداره لمبـدأ عـدم جـواز مالحقـة الشـخص عـن  عقوبة اال بنص في القانون"
، اا تصــدر قــرارات التوقيــف االداري بعــد انتهــاء محاكمــة االشــخاص 1اكثــر مــن مــرةالواحــد ال عــل 

و حتــى باالدانــة، وبعــد أ ،و عــدم المســموليةأ ،امــام المحــاكم الن اميــة ســواء صــدر حكــم بــالبراءة
و اكثر بموجب ن ام االعادة والقيد أ ،ستة اشهر ملىالتوقيف  انتهاء مدة العقوبة حي  تصل مدة

األمني. وتخالف هاه االجراءات المعايير الدولية للحق في الحرية والنصـوص التشـريعية المعـززة 
ال يجـــوز التــدخل فـــي  ماالســـلطة القضــائية،  اســتقاللبـــدأ فضــال عـــن اهــدارها لم اإلنســـان لحقــوق

ان تخضي تلر االجراءات واالحكـام العـادة الن ـر مـن قبـل سـلطة ال يجوز االجراءات القضائية و 
اداريــة. هــاا عــالوة عــن عــدم قيــام الجهــات االداريــة بالتقيــد بــاالجراءات القانونيــة المقــررة حســب 

                                                 
 هو سجل تراكمي الشخاص ارتكبوا سلوكا مخال ا للقانون لدر اإلدارات األمنية. 2
 من قانون أصول المحاكمات الجزائية نصت على أنه  ال يالحق ال عل الواحد اال مرة واحدة .  21 المادة  1
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حقــــوق لتــــرام االصــــول والخاصــــة بالتــــدابير القضــــائية التــــي تضــــمن ســــير االجــــراءات بعدالــــة واح
نه اهدار مبدأ التقاضي على درجتـين، اا ةالقانون من شكما ان هاا  .االشخاص من حي  الواقي

 ،ونال يطعن بالقرارات االدارية اال امام محكمة العدل العليا فقط وهي محكمة ادارية ومحكمة قان
و االســتئناف امــام أال تخضــي لالعتــرا   ،ان هــاه القــرارات ماوليســت احــدر درجــات التقاضــي، 

و أ ،علــى الغــاء تلــر القــرارات لمخال تهــا للقــانون محاكمــه اســتقرت قــراراتالــاي  القضــاء الن ــامي
 . 2و سوء استخدامهاأ ،للتعسف باستخدام السلطة

يف االداري ان اشار اليها في تقريره حول التوقو التجاوزات والمخال ات التي سبق للمركز  وال تزال
ولــم تتخــا الحكومــة اي مبــادرات لتن يــا  ،مســتمرة 1121عــام  1تن يايــة   صــالحيات قضــائية بايــد

واطالة  ،واستمر الحكام االداريون في توقيف االشخاص اداريا التقرير. هاا التوصيات الواردة في
ـــة الجنســـيات االجنبيـــة وبشـــكل خـــاصمـــد هـــاا التوقيـــف أ ثـــال   ملـــىالتـــي وصـــل بعضـــها  ،لحمل

و البـــت بـــةمر أ ،مجـــراءات اإلبعـــاد اتخـــاا خرةبســـبب عـــدم الـــتمكن مـــن تقـــديم الك الـــة وتـــ ،ســـنوات
ووقو  االضطربات.  ،مراكز االصال  والتةهيل الموقوف، وهو ما يسهم بشكل رئيس في اكت ا 

الســما  مثــل عــدم  ،كمــا اســتمر عــدم التــزام الحكــام االداريــين باالصــول القانونيــة للتوقيــف االداري
وأن  ،وجــود شــكور خطيــة والتحقيــق دون ،حضــور التحقيــق مــي الشــخص المشــتبه بــهللمحــامين 

بــــــالرغم مــــــن تعمــــــيم وزيــــــر الداخليــــــة بتــــــارير كــــــل الــــــر و  ،تكــــــون غيــــــر من ــــــورة امــــــام القضــــــاء
قامــــة فــــر  االالحكــــام االداريــــين فـــي تطبيــــق قــــرارات  اســــتمرارعـــالوة علــــى و . 22/21/11161

                                                 
 . 21على  22 و  62على  1 قرار محكمة العدل العليا رقم  2
 .www.nchr.org.joان ر تقرير على 1
عنـد تطبيـق قـانون منـي الجـرائمح والـر بالسـما  للمحـامي م اد التعميم االلتزام بـاحترام حقـوق اإلنسـان، وتـوفير الضـمانات القانونيـة واالجرائيـة  1

حضور التحقيق الاي يقوم به الحاكم اإلداري مي الشخص المشـتبه بـه حيـال مـا ينسـب اليـه، شـريطة وجـود وكالـة قانونيـة خاصـة منـه للمحـامي 
  لسـنة 22  مـن قـانون نقابـة المحـامين رقـم  11    من قانون مني الجرائم، وتمشيا مي المـادة2  و 4تخوله حق الدفا  عمال باحكام المادتين  

وتعديالته. كما شدد التعميم على مسمولية الحاكم اإلداري بالتحقيق في االفعال المسندة للمشتبه بـه قبـل مصـدار مـاكرة الحضـور بحقـهح  2611
ت مـن اختصـاص تلــر المحـاكم يـتم تكليــف بهـدف التـيقن مـن أن األفعــال المنسـوبة اليـه ال تـدخل ضــمن اختصـاص المحـاكم الن اميـة، فــراا كانـ

المشــتكي خطيــًا بمراجعتهــا دون الحاجــة الــى مجــراء تحقيــق، واخيــرا شــدد التعمــيم علــى أن تكــون الشــكور خطيــة ومن مــة وموقعــة مــن المشــتكي 
ام القضـاء، تماشـيًا مـي مبـدأ حسب األصول القانونية، للن ر بها من قبل الحاكم اإلداري، وكالر االمتنـا  عـن التـدخل فـي القضـايا المن ـورة أمـ

ال صل بين السلطات. ويرر المركز ان هاا التعميم يشكل تقدما في مجال تصويب االجراءات المتبعـة فـي التوقيـف االداري، اال انـه غيـر كـاف 
حيات الحكـام االداريـين للحد من التجـاوزات، وال بـد مـن اجـراء تعـديالت قانونيـة علـى قـانوني أصـول المحاكمـات الجزائيـة والعقوبـاتح لنقـل صـال

 بمقتضى قانون مني الجرائم الى القضاء، والمدعين العامين.
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قبـل التنسـيب مـن وبنـاء علـى  ،الجبرية بناًء على القيد األمني  سجل تراكمـي لقيـود المشـتبه بهـم 
االجهــزة األمنيــة، وهــو مــا يعــد مجــراء مخال ــًا لمبــدأ الشــرعية الجزائيــة، حيــ  حــدد قــانون العقوبــات 

  هـــاه العقوبـــات ولــم يـــرد مــن ضـــمنها اإلقامـــة الجبريــة، كمـــا ال تـــزال 24/21حصــرًا فـــي مــواده  
يعانين من سـلب حـريتهن بـدعور حمايـة حقهـن  الموقوفات االداريات تحت مسمى قضايا الشرف

الحيــاة، اا ان بعضــهن مــا زال موقوفــا منــا عشــر ســنوات فــةكثر، وهنــار جهــود وطنيــة للعمــل  فــي
 .على اخالء سبيلهن او وضعهن في مةور خاص او دار تةهيـل امنـة بعيـدا عـن الحجـز الوقـائي

عمـل وطنيـة لحمايـة  ايجـاد وسـيلة افضـل ضـمن خطـة ملـىن المركـز يـدعو روحتى يتحقـق الـر فـ
  .آمنهوخاصة في مراكز توقيف  دون االستمرار في حجز حريتهن النساء المعرضات للخطر

واالخبــارات المتعلقــة بــالتوقيف اإلداري بلغــت  ،عــددا مــن الشــكاور 1121وقــد تلقــى المركــز عــام 
  شخصــا 1412  شــكور حــول الــربط باالقامــة الجبريــة، علمــا أنــه تــم ربــط  44و  ،  شــكور22 

، ومع م همالء الموقوفين جرر توقي هم اداريا بعد تن يا فترة العقوبة. 1121باالقامة الجبرية عام 
وبتحليلهـا، تبـين ان هنـار  1121-1111الشكاور الواردة للمركـز خـالل االعـوام  ملىوباالستناد 

في ممارسة الحكام اإلداريين للصالحيات الممنوحة لهم بموجب احكام قـانون منـي  توسعا واضحا
  .2624لسنة  الجرائم

 التوقيف القضائي 

عــام  فــي 2فــيالح  المركــز زيــادة فــي اعــداد الموقــوفين قضــائياً امــا بخصــوص التوقيــف القضــائي، 
  اعداد 4الجدول رقم  يوضح و  ،  شخصا12122اا تم توقيف  ، عن العامين السابقين 1121

مقارنة باالعوام  1121الموقوفين قضائيا لعام 
الســـابقة، وهـــو مــــا دعـــا الجهـــات اات العالقــــة 

للحــــد مــــن  ،جملــــة مــــن اإلجــــراءات اتخــــاا ملــــى
 1111في األعوام الخمسـة مـن تجاوز عددهم  ن اهرة ارت ا  أعداد الموقوفين القضائيين، والاي

وعلى الرغم من التعديالت التي طالت قـانون اصـول  لاات االعوام.عدد المحكومين  1121 ملى
                                                 

ان الســبب المباشــر والــرئيس فــي ارت ــا  اعــداد الموقــوفين قضــائيًا يرجــي: الــى توســي المــدعين العــامين فــي التوقيــف، اا يصــدر قــرار التوقيــف  2
لشـديد فـي اجـراءات المحاكمـة وتبليـ  الشـهود، أو حضـور المتهمـين، أو اطالـة امـد ببداية مراحل التحقيق، أو ألسباب آخرر من ضمنها البطء ا

 المحاكمة نتيجة طلبات المحامين.

 3112/3103( عدد الموقوفين قضائيا في األعوام 4الجدول رقم )

3103 3100 3101 3119 3112 
35300 32002 32513 39547 36122 
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 بـةتطبـق فيهـا عقو فيمـا يخـص الجـرائم التـي  1116  لسـنة 26المحاكمات الجزائية المعدل رقـم  
وهــاه التعــديالت  .تقلــيص عــدد الموقــوفين القضــائيين ملــىلــم تــمد  نهــارالتوقيـف وشــروط التوقيــف ف

 اً عــام تــدبير   و مــدأ ،التوقيــف القضــائي ســواء كــان صــادرا عــن قــا  د  هــم قــانوني يعــف ملــىتسـتند 
 ،لتحقيـق العدالـة النـاجزة حاإلجـراءات المناسـبة اتخـاا ملـى. والمركـز يـدعو ولـيس عقوبـة ،اً احتياطي

دراســة اســباب عـــدم االســرا  بالبـــت فــي القضـــايا المعروضــة علـــى القضــاء فـــي ضــوء المعـــايير و 
التوقيـف لمـدد طويلـة تتجـاوز احيانـا مـدة العقوبـة.  استمراروالقوانين الوطنية، خاصة مي  ،الدولية

وبالنتيجــة اصــدرت  ،وقــد تــم رصــد حــاالت الشــخاص تــم تــوقي هم لمــدد تجــاوزت الــثال  ســنوات
ومــن المعــروف انــه ال يجــوز ان  .عــدم مســموليتهمباو  ،ببــراءتهم فــي النهايــة أحكامــًا امــاالمحكمــة 

أن  اخـالال واضـحا بضـمانات المحاكمـة العادلـة، وحـق ال ـرد د  الن الـر يعـ حيكون التوقيف عقوبة
دام التوقيـف فـي دون ضوابط ومعـايير واضـحة ومنطقيـة السـتخف. 2له مبرر ال يحاكم دون تةخير

ممـــا يهـــدر  حمرحلـــة التحقيـــق أو المحاكمـــة فرنـــه ســـيتعار تطبيـــق الرقابـــة القضـــائية علـــى التوقيـــف
األمـر الــاي يقـو  محــدر ح ال ـرد وســلطة الدولـة فـي التحقيــق التـوازن المطلـوب بــين احتـرام حريــة

نونيــة وفـــق خصــائص الن ــام القــانوني الــاي ال بـــد فيــه مــن ممكانيــة الرقابـــة علــى اإلجــراءات القا
ومعلنـــة. وبهـــدف ت عيـــل هـــاا الحـــق، يجـــب أن تتـــوافر مجـــراءات لضـــمان ســـير  معـــايير معروفـــة

"والحــد مــن ، واالســتئناف علــى حــد ســواء "دون تــةخير ال مبــرر لــه ،المحاكمــة فــي الدرجــة األولــى
تةكيــد تجديــد ، وتحديــد آليــة واضــحة مــي مراكــز االصــال  والتةهيــلو مشــاكل التبليــ  بــين المحــاكم 

ـــائي ـــد بشـــكل تلق ـــد القانونيـــة وعـــدم اللجـــوء للتجدي ـــة  ،مـــاكرات التوقيـــف ضـــمن المواعي وت عيـــل آلي
كما انه البد من تعديل التشـريعات مـن  .من قبل السلطة القضائية مراكز االصال الت تيش على 

الحصــول علــى  و اعتقــال غيــر قــانونيأ ،اجــل الــنص علــى حــق كــل شــخص كــان ضــحية توقيــف
 .األردنالمواثيق الدولية الملتزم بها نصت عليه تعوي . وفقًا لما 

 مراكز االصالح والتأهيل 

وشــــبه م اجئــــة شــــملت جميــــي مراكــــز االصــــال   ،  زيــــارة م اجئــــة11  1121ن ــــا المركــــز عــــام 
فــي مديريــة األمــن  اإلنســان والتنســيق مــي مكتــب الم ــالم وحقــوق ،والتةهيــل فــي المملكــة بالتعــاون

 1211بــــين   1121االصــــال  والتةهيــــل فــــي عــــام  العــــام، وقــــد تــــراو  عــــدد النــــزالء فــــي مراكــــز
                                                 

   من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.24المادة   2
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وير هـاه ا ضمن سياسة تطهاتخاا  نزيل. وشهد هاا العام جملة من االجراءات التي تم 1211و
بـدء العمـل فـي مراكـز اصـال  وتةهيـل و  ،برزها: اغالق مركز اصـال  وتةهيـل سـلحوبأالمراكز و 
توســـعة مركـــز فـــق المعـــايير الدوليـــة والوطنيـــة، و هـــا و م والتـــي تـــم بنا ، اربـــد، الط يلـــة فـــي جديـــدة 

ليـة عمـل لنقـل النـزالء مـن مركـز آسـس و أمشكلة االكت ا ، واعتماد  حل  ل ،اصال  وتةهيل الكرر
وموقي المحكمة التي تن ر في القضية، واعداد تعليمات  ،مي مراعاة مكان سكن النزيل آخر ملى

الزيارة الخاصة، فضال عن افتتا  عدد من الحدائق للزيارة في مراكز االصال  والتةهيل، واعـداد 
ي كــل مراكــز االصــال  افتتــا  عيــادة لالســنان فــو تعليمــات زيــارات الحــدائق  الزيــارات العائليــة ، 

بتن يـا برنـامج  سـتمراراالو تزويد مراكز االصـال  جميعهـا بسـيارات االسـعاف الالزمـة، و هيل، ةوالت
تتضمن تجهيـز جنـا  خـاص للمعـوقين، تشـكيل التي ، وطر  مبادرة "اهتمام" 1و"تهيئة" ،2"تهوين"

طـر  برنـامج و ، النـزالء لـدر االدارةلتمثيـل بهم تـم انتخـا   نـزيالً 14اول مجلس للنزالء مكون من  
بهدف حل مشاكل هاه ال ئة  حوالموقوفين في قضايا المخدرات لثال  مرات ،ة" للمحكومين"مساند

مـنح النـزالء ال رصـة الختيـار ل مبـادرة الجنـا  الصـحي "مزايـا"طر  و وتوفير الرعاية المناسبة لها، 
تدريب مرتبات مراكز االصال  و وال وضى في بيئة انسانية،  ،نمط حياة صحية خالية من العنف

مكافحـة ل راكهم فـي ورش العمـل والنـدواتواشـ ،والتةهيل على االسـاليب الحديثـة فـي ادارة الغضـب
 والممارسات المنسجمة مي المعايير الدولية والوطنية. ،واستخدام االساليب ،التعايب

ــة مــن المشــاكل التــي تــم  اســتمرار 1121وبالمقابــل رصــد المركــز عــام  ثر ســلبا علــى حمايــة جمل
مـان الشخصـي، والتـي تمـت االشـارة اليهـا فـي تقـاريره السـابقة، وفـي األ ،ي الحريـةفـحقـوق النـزالء 
الحــد االدنــى مــن  تــوافرجويــدة/رجال لعــدم ال  عــدم اغــالق مركــز اصــال  وتةهيــل ومــن أبرزهــا:  أ

 ب  ضــعف خــدمات المســاعدة القانونيــة  .هيــلةوليــة الخاصــة بمراكــز االصــال  والتالمعــايير الد
    ضــعف خــدمات  .نســاءالجويدة/ مركــز اصــال  وتةهيــلباســتثناء  ومحــدوديتها للنــزالءالمقدمــة 

 د  محدودية خدمات الرعاية الصـحية . ليتهاعفاية المقدمة للنزالء واسرهم وعدم الرعاية االجتماع
عـــدم و والعالجيـــة بمـــا فـــي الـــر خـــدمات الرعايـــة الن ســـية واإلرشـــاد الن ســـي،  ،والوقائيـــة ،الرعائيـــة

                                                 
كـز يست يد من البرنامج النزالء المحكومون والموقوفون قضائيا بالجنح البسيطة التي ال تتجاوز عقوبتهـا السـنة، وممـن لـم يسـبق لهـم دخـول مرا 2

 اإلصال  والتةهيل.
هـدف البرنـامج ملـى يست يد من البرنـامج النـزالء المحكومـون باحكـام تزيـد علـى ثمانيـة عشـر شـهرًا فـةكثر وشـارفت أحكـامهم علـى االنقضـاء، وي 1

 معداد همالء لتخطي الوضي الصعب عند االفرا  وللتكيف مي البيئة الخارجية.
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بع  االطباء العاملين في المستش يات التـي يراجـي بهـا النـزالء معاملـة حسـنة عنـد تقـديم  معاملة
معانــاة النــزالء عنــد نقلهــم للمستشــ يات بحالــة المــر   اســتمرار هـــ  . الخدمــة الطبيــة الالزمــة لهــم

معانـــاة النـــزالء مـــن عـــدم حصـــولهم علـــى ميـــاه  اســـتمرار و  . جـــراء االجـــراءات االداريـــة المتبعـــة
ـــور والعــــشاء المقدمــة لهــم، والــنقص الحــاد بالبطانيــات  ،حة للشــربصـــال وعــدم ك ايــة وجبــات ال طـ

وعـــدم تـــوافر الميـــاه الســـاخنه  ،مراكـــز االصـــال  والتةهيـــلوالتدفئـــة فـــي فصـــل الشـــتاء فـــي بعـــ  
 ،مـن مشـكلة فـوات جلسـات المحاكمـات النـزالءمعانـاة  اسـتمرارلالستحمام في فصل الشـتاء.  ز  

 ،تلـر الجلســات عقـدبســبب عـدم ارسـالهم فـي موعــد  وأوصــول مـاكرات التبليـ ،  خرةامـا بسـبب تـ
محـاكم مختل ـة  ملـى ايصـالهمنتيجة وجود عدد كبير من النزالء في حافلة نقل النزالء، والـاين يـتم 

االكت ـــا  فـــي بعـــ  المراكـــز علـــى الـــرغم مـــن بنـــاء مراكـــز  اســـتمرارومستشـــ يات متعـــددة.     
 يةخــا بعــين لمراكــز االصــال ية الســتيعابلتحديــد الطاقــة ا حجديــدة، وعــدم اعتمــاد معيــار مــدروس

ولمبيـت كـل  ،والمسـاحة المخصصـة لمرافـق الخـدمات لمركـز االصـال  المساحة الكلية االعتبار 
وانتشـــار  ،عمال التجهيـــزات" و"بيـــي الخـــدمات"انتشـــار  ـــاهرة "بيـــي حـــق اســـت ملـــىادر  ممـــا حنزيـــل

ائية علـــى مراكـــز االصـــال  محدوديـــة الرقابـــة القضـــ  .  طالنـــزالءالحبـــوب المخـــدرة والعنـــف بـــين 
بين الرجال والنساء، وعدم توافر احصائية  %11   نسبة العود للجريمة لتبل ارت ا   ي. والتةهيل

ــــوا  الجــــرائم ــــين ان ــــة تب ــــة ،دقيق ــــة العمري ــــة الجغرافيــــة ،او ال ئ        واســــباب تكــــرار الجريمــــة.  ،والمنطق
 وزارة العـدل. ملـىمـن وزارة الداخليـة  مراكز االصال  والتةهيلفي نقل االشراف على  خرةالت   ر
مراكز بعيدة عـن مكـان سـكن االسـرة بسـبب قيـامهم بمخال ـات مسـلكية داخـل  ملىالنزالء  نقل   ل

     .مـــوكليهم دون ابـــداء االســـباب الموجبـــةمنـــي بعـــ  المحـــامين مـــن زيـــارة    م .مركـــز االصـــال 
 والثقافية والرياضية.  ش  محدودية البرامج الترفيهية

     مقارنـــة 1121عـــام  فـــيا فـــي مراكـــز االصـــال  والتةهيـــل اضـــراب  141 ســـجل المركـــز حـــدو  و 
وقـــد  1116  عـــام 212و  ،1121  اضـــرابا عـــام 411و  ،1122عـــام  فـــي  اضـــرابا 112بــــ   

 . 2ي هـره جـدول رقـم  توزعت هاه االضرابات على مراكز االصال  والتةهيل على النحـو الـاي 
وقــو  تلــر  اســتمرارمــن انخ ــا  وتيــرة تلــر االضــرابات عــن العــام الســابق، اال ان  علــى الــرغمو 

المركز الوطني هاا . وقد سجل هاالمشكالت التي ما يزال النزالء يعانونملى الحاالت يمثل ممشرا 
و مــن أ ،الموقــوفين علــى خل يــة االعتصــامات مــن الحــرار الشــبابيكــل مــن لجــوء  1121 العــام
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قــوفين علــى المو و  المشــاركين بتلــر ال عاليــات،
التيـــــــارات االســـــــالمية  ملـــــــىهم ئخل يـــــــة انتمـــــــا

والــاين  ، الســل ية الجهاديــة وغيرهــا  المتشـددة
 ملــــــىيحــــــاكمون امــــــام محكمــــــة امــــــن الدولــــــة 

عـــن رفضـــهم  تعبيـــراً  ،راب عـــن الطعـــاماالضـــ
 او ،وعــــــدم تك ــــــيلهم ،للــــــتهم الموجهــــــة الــــــيهم

لتــــوقي هم ل تــــرات طويلــــة دون العــــر  علــــى 
والتةخير في تحديد موعد لجلسـات  ،المحكمة

 المحاكمة.

ويبدي المركز قلقه الشـديد ايضـا حيـال طـول 
مدة االحتجاز في انت ار محاكمة الموقـوفين 

لــى خل يــة قيــامهم امــن الدولــة ع امــام محكمــة
رصـــد  فقـــدمحكمـــة أمـــن الدولـــة  اختصـــاصضـــمن  تقـــي أخـــررقضـــايا جنائيـــة  وأباعمـــال ارهابيـــة 
، توقيـف عـدد مـنهم ل تـرات طويلـة زادت علـى سـبعة شـهور دون 1121 فـي عـامالمركز الـوطني 

تتــيح  حقهــم فــي المحاكمــة فــي غضــون مــدة زمنيــةلالمحاكمــة والــر خالفــًا عــد جلســات تحديــد مو 
النــه ينبغــي ان يكــون الحــبس االحتيــاطي  االحتجــاز   ،او االفــرا  عــنهم ،تحقيــق العدالــة النــاجزة

وســـجل المركـــز الـــوطني عـــام  .اقصـــى حـــد ممكـــن ملـــىمدتـــه قصـــيرة  وان تكـــون ،اجـــراء اســـتثنائيا
احتجاجـا  ،االضـراب عـن الطعـام ملىلجوء العديد من الموقوفين على خل ية تلر القضايا  1121
 محاكمتهم امام محكمة أمن الدولة.و  ،طول فترات توقي هم على

 لتوصيات:ا
ويـدعو  ،ةسـابقوفي ضوء هاا الواقي، يجدد المركز التةكيد على توصياته الـواردة فـي تقـاريره السـنوية ال

 جراءات التالية:اإل اتخااسرعة  ملىالحكومة 
  احتـــرام القـــرارات  وجـــوب المركـــزحـــين الغائـــه يمكـــد ، ول2624ملغـــاء قـــانون منـــي الجـــرائم لســـنة

ـــالبراءة ،القضـــائية ـــدأ مالءمـــة  اتبـــا وااللتـــزام بهـــا، و  ،عـــدم المســـموليةأو  ،واألحكـــام النهائيـــة ب مب
كمـــا ينبغـــي علـــى الحكـــام  .والخطـــورة الجرميـــة عنـــد فـــر  اإلقامـــة الجبريـــة ،اإلجـــراء الضـــبطي

( عدد حاالت االضراب في مراكز االصالح والتأهيل خالل 5جدول رقم )
 3119/3103األعوام 

 3103 3100 3101 3119 والتأهيلمركز اإلصالح 
 9 20 74 50 مركز سواقة

 03 02 23 004 مركز جويدة رجال
 اغلق 31 34 21 مركز قفقفا
 اغلق 01 47 50 مركز بيرين
 62 37 32 72 0مركز الموقر
 00 - 3 09 مركز الكرك
 35 07 30 23 مركز معان
 36 9 2 31 مركز العقبة
 07 57 49 67 مركز البلقاء
 01 00 03 3 مركز ام اللولو

 42 06 6 21 نساء مركز جويدة
 02 21 49 07 3مركز الموقر

 33 25 21 - أرميمين مركز
 اربد مركز

 31 - - - (3103)افتتح عام 

 60 - - - االزرقاء مركز
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  مــن قــانون منــي الجــرائم عنــد 4هــا بموجــب المــادة  اتباعاإلداريــين االلتــزام بــاإلجراءات الواجــب 
ثـــم مصـــدار مـــاكرات التوقيـــف  ،مصـــدار مـــاكرة القـــب  وســـما  أقـــوال األشـــخاص ملـــىاللجـــوء 
ـــي تقـــوم بهـــا الشـــرطة لتعقـــب  ،اإلداري ورفـــي م لـــة الحـــاكم اإلداري عـــن مجـــراءات التحقيـــق الت

للتحقيق معهم، لمدد طويلة ص، في حجز األشخا ستمرارشكل يضمن عدم االمرتكبي الجرائم ب
 ستناد لماكرات التوقيف الصادرة عن الحكام اإلداريين.باال

  دم نتيجة ق   ،ية فيهاإلنسان الجويدة بسبب تردي األوضا  مركز اصال  وتةهيلاالسرا  برغالق
 وتردي البنى التحتية فيه. ،المباني

  ســـن تشـــريعات خاصـــة  هـــاومن ،مراكـــز االصـــال  والتةهيـــلايجـــاد حلـــول لمشـــكلة االكت ـــا  فـــي
وت عيل النص التشريعي الخـاص بوقـف تن يـا العقوبـة  المـادة  ،بالتدابير البديلة غير االحتجازية

 مكرر من قانون العقوبات . 24
 تحـــدي  امـــاكن االحتجـــاز فـــي المراكـــز األمنيـــة القائمـــة ضـــمن معـــايير تضـــمن تـــوفير الرعايـــة، 

 الدولية اات العالقة.  والحماية للمحتجزين، وبما ينسجم مي المعايير
 والعمـل ئهافي أثناو المحاكمة وطول أمد هاا التوقيف قبل  ،معالجة موضو  التوقيف القضائي ،

لتســـريي فـــي مجـــراءات المحاكمـــة، والحـــد مـــن ل ،علـــى تطـــوير التشـــريعات والممارســـات القضـــائية
 علـى مـي التةكيـد، وتحديـد آليـة واضـحة مراكـز االصـال  والتةهيـلمشاكل التبليـ  بـين المحـاكم و 

وت عيــل  ،تجديــد مــاكرات التوقيــف ضــمن المواعيــد القانونيــة وعــدم اللجــوء للتجديــد بشــكل تلقــائي
 من قبل السلطة القضائية. مراكز االصال  والتةهيلآلية الت تيش على 

 االجراءات التـي مـن شـةنها فصـل المحتجـزين فـي مرفـق االحتجـاز السـابق للمحاكمـة عـن  اتخاا
المحققين بحي  ال يخضـي الشـرافهم الكثـر مـن الوقـت الـاي يقضـي بـه القـانون للحصـول علـى 

 .اان قضائي باالحتجاز السابق للمحاكمة
  ومكانه، وتحديـد  االحت ا  بسجالت دقيقة في اماكن االحتجاز تشمل تسجيل وقت القاء القب

هويـــة المـــو  ين، والمكـــان ال علـــي لالحتجـــاز، والحالـــة الصـــحية للشـــخص عنـــد وصـــوله مركـــز 
ووقــت زيــارة الشــخص المحتجــز،  ،االحتجــاز، والوقــت الــاي تــم فيــه االتصــال باالســرة والمحــامي

 وعند نقله منه. ،ومعلومات عن ال حوص الطبية عند وصوله للمركز
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بعــد التعــديالت التــي  ســتقاللوعــزز المشــر  هــاا اال، الســلطة القضــائية اســتقالل ياألردنــك ــل الدســتور 
الحــق فــي محاكمــة عادلــة مــن قبــل تك ــل المواثيــق الدوليــة  كمــا أن، 1122عــام  تمــت علــى الدســتور

 ال.وفع   ،وسريي ،وعادل ،قضاء مستقل

  22 ر قــانون المحكمــة الدســتورية رقــم و صــد 1121 فــي عــامومــن التطــورات الرئيســية التــي حصــلت 
وت سـير نصـوص الدســتور.  ،واألن مــة ،فـي دسـتورية القـوانين الن ــر محكمـةومباشـرة ال، 11212لعـام 

جميــي القــوانين تبقــى  : 1 فقــرة رقــم   11=2 وبموجــب التعــديالت الدســتورية التــي تمــت علــى المــادة 
ة الهاشمية عند ن اا هاا الدستور ياألردنوسائر األعمال التشريعية المعمول بها في المملكة  ،واألن مة
والر خالل مدة أقصاها ثال  سـنوات. مال أنـه  ،أو تعدل بتشريي يصدر بمقتضاه ،أن تلغى ملىنافاة 
ولم يتم مقرار مشرو   ،1112لسنة   22 القضاء رقم  استقاللا ن لم يتم مصدار تعديل لقانون حتى 

ما مي التعديالت الدستورية بالرغم مـن مضـي أكثـر مـن ءاء اإلداري من قبل الحكومة ليتواقانون القض
ويعــاود المركــز التركيــز علــى مجموعــة مــن المبــادت  .تلــر التعــديالتصــدور علــى  العــام عــام ونصــف

المــالي واإلداري  ســتقالل. الــنص صــراحة علــى اال2التــي يجــب أن تتضــمنها هــاه القــوانين مــن حيــ : 
ـــس القضـــائي.  ـــدخل مـــن 1للمجل ـــين القضـــاة دون أي ت ـــس القضـــائي فـــي تعي . ت عيـــل صـــالحية المجل

القضـــاء التـــي تجيـــز منهـــاء خـــدمات  اســـتقاللمـــن قـــانون   22 . تعـــديل المـــادة 1ة. الســـلطة التن يايـــ
الـااتي  سـتقاللمبـدأ االقـًا أمـام تعزيـز و ممـا يشـكل مع ،سـتيدا  دون تسـبيباال ملـىأو محالته  ،القاضي

نهــاء تبعيــة جهــاز الت تــيش  اســتقاللمــن قــانون   42 . تعــديل المــادة 4. 1والن ســي للقاضــي القضــاء وا 
 ملــىاة القضــائي لــوزارة العــدل وتحديــد مهامــه وصــالحياته، وعــدم جــواز تقــديم التقــارير المتعلقــة بالقضــ

نهـــاء  عتبـــار أن اإلشـــراف علـــى شـــمون القضـــاة ا ـــا  وزارة العـــدل بمل ـــات القضـــاة بحتاوزيـــر العـــدل وا 
القضــاء التــي تجيــز  اســتقاللمــن قــانون   24 . تعــديل المــادة 2ي. ومتابعــة أعمــالهم هــو أمــر قضــائ

أو جمعيـــة  ،ســـتحدا  نـــص يجيـــز للقضـــاة تةســـيس نـــاد  . ا2التنســـيب بتعيـــين القضـــاة.  ،لـــوزير العـــدل
مي المادة الثامنة من  اً مير للقضاة انسجالممارسة أنشطتهم الالمنهجية أو ال كرية، وضمان حرية التعب

                                                 
. كمــا صــدرت اإلرادة الملكيــة بتعيــين 1121حزيــران  1بتــارير   1226 ، والمنشــور علــى الصــ حة رقــم  2222 عــدد الجريــدة الرســمية رقــم  2

 . 2211 في عدد الجريدة الرسمية رقم  1121تشرين أول  22رئيس المحكمة الدستورية واعضائها، وتم نشرها بتارير 
 من قانون استقالل القضاء.  22 المادة  1

 محاكمة عادلة الحق في 
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"يحق ألعضاء السلطة القضـائية كغيـرهم مـن  :التي تنص على أنه ،السلطة القضائية استقاللمبادت 
واالعتقــاد وتكــوين الجمعيــات والتجمــي، ومــي الــر يشــترط ان يســلر  ،المــواطنين التمتــي بحريــة التعبيــر

معـادة  .1 ".هاسـتقاللو  القضـاءونزاهـة  ،يح   هيبـة منصـبهم دائما لدر ممارسة حقوقهم مسلكا القضاة
هم التــي تتضــمن العديــد مــن القيــود علــى القضــاة فــي ممارســة أنشــطت ،الن ــر بمدونــة الســلور القضــائي

. منهاء تبعية الكادر الو ي ي المسـاند للقضـاة مـن 1في األماكن العامة.  وجودعتيادية أو الاليومية اال
ومشـرفين مداريـين علـى مرافـق المحـاكم مـن وزارة  ،ورمساء أقالم وباحثين قـانونيين ،وكتاب ،محضرين

وعــدم المســاس بمبـــدأ  ،والحيــاد ،والرقابـــة ،ليــة والســرعةعالضــمان ال  ،العــدل ونقلــه للمجلــس القضـــائي
ـــين الســـلطات.  مجمـــل الشـــروط العامـــة التـــي يجـــب توافرهـــا فـــيمن يتـــولى ب ة الن ـــر. معـــاد6ال صـــل ب

ـــامج قضـــاة المســـتقبلوت ،ءالقضـــا ـــدًا برن عـــادة الن ـــر فيمـــا  ،حدي ـــانون وا  ورد فـــي المـــادة العاشـــرة مـــن ق
قل عـن تي يشترط أن ال توال ه،القضاء في الشروط الواجب توافرها في القاضي من حي  سن استقالل

     الســن علـــى تحمـــل األعبـــاء القضـــائية. هومـــدر قـــدرة مــن يـــتم تعييـــنهم فـــي هـــا ،خمســة وعشـــرين عامـــاً 
جراءات االنتداب. 21 شترار في الدورات بما واال ،ستيدا والترقية واال ،والترفيي والنقل ،تحديد آليات وا 

كان الر سببًا في توجيه ما يزيد على مائة  ماوبناء القدرات بين جمي القضاة والعدالة  ،يك ل المساواة
وتكـافم ال ـرص علـى  ،رئـيس المجلـس القضـائي يطـالبون بمقتضـاها بالمسـاواة ملـىقا   مـاكرة خطيـة 
 أسس موضوعية. 

ســتثناء ضــمانة قرينـــة اة علـــى ضــمانات المحاكمــة العادلـــة بمـــن الــنص صــراح ياألردنــخــال الدســتور 
وعــدم جــواز محاكمــة أي مــدني فــي جريمــة جزائيــة مال أمــام قضــاة  ،وعالنيــة جلســات المحــاكم ،البــراءة

القضــاء الــنص علــى بــاقي ضــمانات المحاكمــة  اســتقاللوهنــا تبــرز أهميــة أن يتضــمن قــانون مــدنيين، 
عــدم رجعيــة القــوانين، وعــدم جــواز الحــبس لمجــرد العجــز عــن الوفــاء بــدين تعاقــدي،  :وأبرزهــا ،العادلــة

ستعانة بمحام، واإلعالم السريي بالتهمة الموجهة للشخص، والمحاكمة دون تـةخير ال مبـرر والحق باال
بةسـر  وقـت، ، واالسـتعانه بمتـرجم، والحصـول علـى الحكـم له، والحق في استدعاء الشهود واستجوابهم

 مرتين. ااته الجرم وعدم المعاقبة على

على ما تقدم فقد ورد في التقرير السنوي عن أعمال السـلطة القضـائية الصـادر عـن المجلـس  وتةسيسا
ال ـردي  سـتقاللمن التحـديات التـي تواجـه ترسـير االأن هنار مجموعة  1121-1122القضائي لعام 

وانتـــدابهم  القضـــاةيمـــا يتعلـــق بتعيـــين أ. ضـــعف الشـــ افية وتكـــافم ال ـــرص والمســـاواة ف هـــي:و  ،للقاضـــي



 

19 

 

 
 الوطني لحقوق اإلنسان المركز

، وتــدخل وزارة العــدل فــي الــر بعيــدًا عــن المجلــس القضــائي. ب. قلــة التشــريعات التــي تعــزز وتــرفيعهم
ها األجهــزة الحكوميــة وحمايتــه مـن التــةثيرات التــي تمارسـ ،مكانـة القاضــي فـي المجتمــي، واحتــرام قراراتـه

عليـــه، وكـــالر الضـــغوط االجتماعيـــة مـــن الـــزمالء واألقـــارب واألصـــدقاء.  . اتســـا  صـــالحيات وزارة 
والــدعم  ،والتجهيـزات ،العـدل وخاصـة فـي مجــال مشـرافها علـى جميــي المحـاكم مـن ناحيـة البنــى التحتيـة

 . 2وتعيين الكادر المساند في المحاكم ،اللوجستي

االنخ ـــا  البطـــيء، ما انخ ـــ  عـــدد القضـــايا الـــواردة مـــن  ملـــىضـــايا الـــواردة لـــدوائر التن يـــا تتجـــه الق
بمعــدل انخ ــا  تبلــ  نســبته  1122ألــف قضــية عــام   21.4  ملــى 1121ألــف قضــية عــام   11.6 

مطالبــات  . ممــا أثــار1121ألــف قضــية عــام   22.6  ملــىومــن المتوقــي أن يــنخ   العــدد  ،1.2%
وكـالر تعـديل العديـد مـن النصـوص التـي تـمخر  ،1111لسـنة   12 تعديل قانون التن يا رقم ب متكررة

 ال صل في القضايا. 

مــن حيــ  ضــيق  تــينلــم تلــق العنايــة والرعايــة الالزم أمــا بالنســبة للواقــي التن يمــي لــدوائر التن يــا فرنهــا
 وعدد قضاة التن يا.  ،المخصصات الماليةو  ،اإلداري الكادر ونقص ،المكان

ألـــف   241.1  ملـــى 1121عـــام  ألـــف قضـــية  12.2 رت اعـــًا مـــن ا القضـــايا الم صـــولة قـــد شـــهدتو 
ــــي ال ــــاده تقــــدر  1122عــــام قضــــية ف بنســــبة زي

 ملــــــى%، ويتوقــــــي أن يرت ــــــي العــــــدد 61 نحــــــوب
ـــضية فــي عـألــف قــ  112  . وعلــى 1121ام ـــ

رت ــا  نســب فصــل القضــايا اال أن ام مــن ــــالرغ
والمــدور بتلــر  ،مقارنــة هــاه النســب بعــدد الــوارد

علـى  تقـي هنار أعباء كبيـرةت هر أن القضايا 
  .2كما ي هره الجدول رقم   .1القاضي

كسنة  1121العامين   فينخ ا  ال* نسبة ا
ــــواردة 1122و ،أســــاس  نحــــو  فــــي القضــــايا ال

                                                 
 . 12 ص حة  1122التقرير السنوي عن اعمال السلطة القضائية لعام  2
 .26) ص حة  1122التقرير السنوي عن اعمال السلطة القضائية لعام  1

( يبين مؤشرات أعمال الدعاوى التنفيذية لدى دوائر ادعاء عام 6جدول رقم )
 3103( والمتوقع لعام 3101/3100المحاكم البدائية لألعوام )

 3103 3100 3101 السنوات
 53 53 53 عدد القضاة

 29067 06112 062535 القضايا المدورة
 65275 62265 71949 القضايا الواردة

 055143 042310 7520 القضايا المفصولة
 055143 323262 329474 مجموع القضايا المدورة والواردة

 %32504 %31905 %01500 الواردة إلىالقضايا المفصولة 
معدل العبء السنوي الحقيقي لكل 

 قاض
615 4469 3923 

 3923 3754 0424 معدل اإلنجاز )األداء( لكل قاض
المفصولة / المدورة القضايا 

 %011 %6006 %2000 والواردة

 342 273 224 معدل العبء الشهري للقاضي



  

41 

  

 
 الوطني لحقوق اإلنسان المركز

 .1121والمتوقعة لعام  1.2%

% 61 نحــو  فــي القضــايا الم صــولة 1122كســنة أســاس و 1121  رت ــا  خــالل العــامين* نســبة اال
 . 1121والمتوقعة لعام 

بعدم جواز  :والقاضي ياألردنمن الدستور   1فقرة  212 فيما يتعلق بالتعديل الدستوري على المادة و 
ويسـتثنى  ،أمـام محكمـة يكـون جميـي قضـاتها مـدنيينمحاكمة أي شخص مـدني فـي قضـايا جزائيـة مال 

 ملـىوجـرائم المخـدرات وتزييـف العملـة، البـد مـن االشـارة  ،واإلرهـاب ،من الر جرائم الخيانـة والتجسـس
الجزائيـــة التـــي يكـــون فيهـــا  تها بـــالن ر فـــي القضـــاياااختصاصـــأن محكمـــة أمـــن الدولـــة التـــزال تمـــارس 

قضــت  ،وفــي قــرار الفــت صــدر عــن محكمــة التمييــز بخصــوص قضــايا البورصــات .ن مــدنيينو المتهمــ
ـــة ب صاختصـــامن المحكمـــة أن قضـــايا البورصـــات تقـــي ضـــ ـــار أن التعـــديالت امحكمـــة أمـــن الدول عتب

نمـا منعـت  فيمحكمة أمن الدولة  اختصاصلم تنز   1122الدستورية لعام  الن ر في هاه الجرائم، وا 
عتبــر القــرار أنــه منــا اة ال يكــون جميــي قضــاتها مــدنيين، و جزائيــمحاكمــة أي شــخص مــدني فــي قضــية 

ن اا التعديالت الدستورية العام الماضي كان على محكمة أمن الدولة الن ر في هاه الدعور من هيئة 
 اختصـاصلـم تنتـز   1122وبي ن القرار أن التعديالت الدستورية لسنة  ،قضاة مدنيين ةممل ة من ثالث

ها الـوارد فــي المـادة الثالثــة مـن قــانون اختصاصــي هــاه الجـرائم التــي تقـي ضـمن المحكمـة مـن الن ــر فـ
جــداًل واســعًا فــي  هــاا القــرار لمحكمــة التمييــز أثــاروقــد  ،2626لســنة   21 محكمــة أمــن الدولــة رقــم 

ة التمييــز قــرارًا أصــدرت محكمــ آخــراألوســاط القانونيــة حــول مضــمون التعــديل الدســتوري. وفــي قــرار 
مـن قـانون   221 فـي جرمـي مثـارة النعـرات الطائ يـة خالفـًا ألحكـام المـادة  ختصـاصمن اال :قالت فيه
طالـة اللسـان خالفـًا للمـادة  ،العقوبـات مـن القـانون ن سـه، ماا ارتكبـا مـن خـالل محـدر وســائل   262 وا 

ولـيس لمحكمـة أمـن الدولـة. ممـا يعنـي  ،لمحكمـة البدايـة ختصاصاإلعالم المرئي والمسمو ، ينعقد اال
محكمــة أمــن الدولــة فــي الن ــر فــي القضــايا التــي تتعلــق بوســائل اإلعــالم ماا ارتكبــت  اختصــاصعــدم 

 .2برحدر هاه الوسائل

كـز مال أن المر  1121االشارة اليهـا فـي محـور مقامـة العـدل لعـام  توعلى الرغم من التطورات التي تم
ــة مــن التحــديات التــي ت  اســتمرار  أبرزهــا:  أ ، ومــنق تمتــي المــواطنين فــي اقامــة العــدلو عــرصــد جمل

                                                 
 .1121 يارا 21الصادر بتارير   1121/ 222 قرار محكمة التمييز  2
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وتتعـار  مـي أحكـام  ،اإلنسـان العمل بـبع  التشـريعات التـي تحتـوي علـى أحكـام تنـتقص مـن حقـوق
الـاي  2661لسـنة   22 الدستور والمبادت العامة في اقامة العدل مثل قانون الجرائم االقتصادية رقم 
محكمـة أمــن الدولــة.  ملــىمـنح رئــيس الـوزراء صــالحيات محالــة أي مـن الجــرائم المنصــوص عليهـا فيــه 

المحـاكم علـى الـرغم مـن عـدم ارتبـاط المشـتكى  ملـىقيام بع  المـدعين العـامين برحالـة القضـايا    ب
  مـن 211بيـق نـص المـادة  وعـدم قيـامهم بتط ،عليهم فيها بةي بينـات تـربطهم بـالجرائم المسـندة الـيهم

 ماا تبـين للمـدعي العـام، أن ال عـل ال يملـف  :قـانون أصـول المحاكمـات الجزائيـة التـي تـنص علـى أنـه
. يقـــرر فـــي الحـــالتين .. جرمــًا، أو أنـــه لـــم يقــم دليـــل علـــى أن المشـــتكى عليــه هـــو الـــاي ارتكـــب الجــرم

 ... .  الثانية مني محاكمة المشتكى عليهو  ،األولى

تمحورت  ،شكور  12 (1121 في عام اإلنسان تلقاها المركز الوطني لحقوقبل  عدد الشكاور التي 
لم مــن بعــ  والــت  ،وطــول أمــد التقاضــي ،ورفــ  طلبــات مخــالء الســبيل ،حــول طــول أمــد التوقيــف

غــالق  نتيجــة مرضــية،  ملــى  منهــا بالوصــول 6تــم مغــالق   ما اإلجــراءات القضــائية   منهــا كونهــا 2وا 
غالق  الم اختصاصتقي خار     منهـا قيـد المتابعـة 21نتهـار، و العـدم ثبـوت وجـود منهـا   1ركز، وا 

 فـي عـامة عدد الشكاور الواردة للمركز مي السنوات السـابقة نجـد أن المركـز اسـتقبل نق. وبمقار يوالتحق
كســنة  1121العــامين   فــيبنســبة انخ ــا  أي  ،  شــكور226  1121وعــام  ،  شــكور26  1122
  .%21.11 نحو  في القضايا الواردة 1122و أساس

تمحــورت  ،  طلبــات مســاعدة4  1121 فــي عــامفقــد اســتقبل المركــز  ،أمــا بالنســبة لطلبــات المســاعدة
  منهـا كونهـا تقـي خـار  1تم مغـالق   ما وطلبات الع و العام والخاص ،حول تقديم المساعدة القانونية

 .  تم مغالقها لتحقيـق نتيجـة مرضـية2و  ،  تم مغالقها لعدم تعاون المشتكي2و  ،المركز اختصاص
 فــي عــاموبمقارنــة عــدد طلبــات المســاعدة الــواردة للمركــز مــي الســنوات الســابقة نجــد أن المركــز اســتقبل 

العــــامين  فــــيوبنســــبة انخ ــــا   ،  طلــــب مســــاعدة21  1121وعــــام  ،  طلبــــات مســــاعدة2  1122
 .%22.2 نحو  في طلبات المساعدة الواردة 1122كسنة أساس و 1121 

القــانون المعــدل لقــانون تشــكيل المحــاكم الشــرعية مشــرو   1121آاار  21مجلــس الــوزراء بتــارير  أقــر  
والقضـاء الن ـامي، ولتـةمين  ،والر لتحقيق أسس العدالة والمساواة بـين القضـاء الشـرعي ،1121لعام 

الشــرعي، وأعــوان القضــاء  ،االســتقرار الــو ي ي والن ســي للقضــاة والعــاملين فــي جهــاز القضــاء الشــرعي



  

42 

  

 
 الوطني لحقوق اإلنسان المركز

نشاء صندوق للتكافل اال حسـاب القضـاة  ولهمـايسـمى أ ،جتماعي بحي  يكون فيه حسـابان مسـتقالنوا 
قتطاعات مـن ارد هاا الصندوق بشرعي، وتكون مواحساب أعوان القضاء ال خرويسمى ا  ،الشرعيين

وأعـوان القضـاة. وتضـمن  ،ونسـبة مـن الراتـب اإلجمـالي الشـهري للقضـاة ،ميرادات دائرة قاضي القضاة
دارتهمـا وأوجـه  ،مشرو  القانون تن يم جميي الشمون الخاصة بالصندوق وبالحسابين الموجودين فيـه وا 

المحـاكم الشـرعية مضـرابًا عـن العمـل بتـارير كل منهمـا. وقـد أعلـن مو  ـو ل االن اق واجراءات الصرف
وتضمنت مطالبهم عدم تطبيـق قـانون تشـكيل  ،المملكةب عيةفي جميي المحاكم الشر  1121أيلول  12

 المحاكم الشرعية برنشاء صندوق لهاه المحاكم. 

رأ أي علـى حالهـا، ولـم يطـ السـابقة تقـاريره فـي المركـز وفي هاا المجال ال تـزال التحـديات التـي أوردهـا
ال تــزال   ، وألهميــة التحــديات الــواردة يعــاود المركــز التــاكير بةهمهــا:  أ1121 فــي عــامجديــد عليهــا 

المـــواطن  هوطـــول الوقـــت الـــاي يحتاجـــ ،دوائـــر التن يـــا الشـــرعي تعـــاني مـــن االكت ـــا  وقلـــة اإلنتاجيـــة
ـــدعور التن يايـــة و  ـــى شـــيكات الن قـــة.  ب لحصـــول النســـاءلمتابعـــة ال عـــدم مقـــرار مشـــرو  مكاتـــب   عل

عــدم   وصــندوق الن قــة علــى الــرغم مــن مكتمالهمــا منــا مــدة طويلــة.    ،والتوفيــق االســري ،اإلصــال 
ضـعف المخصصـات الماليـة    د .وتـةهيلهم القضـاة الشـرعيينمعهد قضـائي متخصـص إلعـداد  وجود

مبــاني المالئمــة فر الاعــدم تــو   ضــعف رواتــب الكــادر الــو ي ي.  هـــ ملــىباإلضــافة  ،للقضــاء الشــرعي
عـــدم مصـــدار األن مـــة   .  و2وغيـــر ممهـــل لعمـــل المحـــاكم ،ن مع مهـــا مســـتةجرملعمـــل المحـــاكم ما 

 . 1121  لعام 12والتعليمات الك يلة بتن يا قانون األحوال الشخصية الممقت رقم  

لتـي قـات او أي تطـور ملحـو  فـي معالجـة المع 1121اما فـي مجـال القضـاء الكنسـي، فلـم يشـهد عـام 
 .1تواجهه، والتي سلط المركز الضوء عليها في تقاريره السنوية الماضية

 
                                                 

   مبان فقط. 1  مبنى، أما عدد المحاكم المملوكة فهي  21بل  عدد مباني المحاكم المستةجرة   2
ومن هاه المعوقات:  أ  عدم نشر قوانين بع  المحاكم الكنسية في الجريدة الرسـمية، واتاحتهـا للعمـوم، عـدا عـن كـون بعضـها غيـر معـرب،  1

، األمــر الــاي يســبب عــدم ةاكمــات ثابــت يطبــق علــى القضــايا كافــممــا يجعــل مــن الصــعب الوصــول مليهــا.  ب  عــدم وجــود قــانون أصــول مح
ارت ــا  الرســوم القضــائية أمــام المحــاكم الكنســية، وعــدم وجــود ن ــام ثابــت لهــا، وخضــوعها لتقــدير القاضــي.  د  وجــود  اســتقرار للمــواطنين.    

ر بع  محاكم  الدرجة الثانية  خار  األردن، األمر الاي يمس استقالل القضـاء األردنـي، ويطيـل أمـد مجـراءات المحاكمـة فيهـا.  هــ  عـدم تـواف
    طول أمد مجراءات المحاكمةح ما يسـتغرق الن ـر فـي بعـ  القضـايا سـنوات  .اة العاملين في القضاء الكنسيالشروط القانونية لبع  القض

 قبل ال صل فيها، مما يسبب أفد  الضرر بالمتقاضين، ويضيي حقوقهم.
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 :التوصيات
 :ما يليوتمكينه من أداء المهام المنوطة به ب ،يوصي المركز في سبيل النهو  بالن ام القضائي

  اإلسرا  برصدار قـانون خـاص بالقضـاء اإلداري بحيـ  يضـمن التقاضـي علـى درجتـين وتحديـد
 محل الطعن اإلداري.القرارات 

  واألخـــا بعـــين االعتبـــار  ،القضـــاء بمـــا يتوافـــق مـــي التعـــديالت الدســـتورية اســـتقاللتعـــديل قـــانون
ويت ـــق مـــي التعـــديالت الدســـتورية  ،الســـلطة القضـــائية اســـتقاللالمبـــادت التـــي مـــن شـــةنها تعزيـــز 

 .كلها قادر على أن يتولى شمون القضاةو  ،وفاعل ،بريجاد مجلس قضائي مستقل
  اإلســرا  فـــي بنــاء دار القضـــاء العــالي، واســـتكمال بنـــاء قصــور عـــدل فــي المحاف ـــات وااللويـــة

 الوسائل التكنولوجية الالزمة للعمل القضائي. الستيعاب ،وتجهيزها بالبنية التحتية
 والكنســي  بشــكل يضــمن  ، القضــاء الشــرعي ،التــي تواجــة المحــاكم الدينيــه كافــة المعوقــات مزالــة

 تحقيق المعايير الدولية للمحاكمات العادلة.
  الشرعيين. المحامينمصدار قانون النشاء نقابة 
  والتغلــب علــى طــول أمــد  ،حقــه ملــىتعــديل قــانون التن يــا بمــا يضــمن ســهولة وصــول المــواطن

 تدابير مدارية تحول دون االكت ا  المستمر في دوائر التن يا. اتخااو  ،التقاضي
 والتةهيـل مـرورًا  ،بتداًء من التعيـين والتـدريبوتحديثها ا المعايير المتعلقة بشمون القضاة مراجعة

 والتقاعد. ،نتهاء بمعايير االستيدا اوالتةديب و  ،بمعايير الترفيي والنقل
 والتجهيزات. ،تحدي  البنية التحتية للمحاكم من حي  المساحة 
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 الحق في الجنسية:   .0

وغيرها من االمور المتعلقـة بهـاا  ،شروط اكتساب الجنسية 2624  لسنة 2ين م قانون الجنسية رقم  
ة تحـــدد يـــاألردنالجنســـية " :التـــي تـــنص علـــى ان ،ة مـــن الدســـتوروالـــر تطبيقـــا للمـــادة الخامســـ ،الحـــق
بالجنسية بص ته من الحقوق المعبرة عـن  هحقأكدت  اإلنسان لحقوقكما أن المعايير الدولية  .بقانون"

 وال يجوز حسب هاه المعايير حرمانهم من هاا الحق بشكل تعس ي. ،الشخصية القانونية لاشخاص

ين يحتجون بان السياسة الحكومية في موضـو  مـنح الجنسـية وسـحبها تجحـف ياألردنهنار فئتان من 
ين مـن اوي يـاألردنوعـدد مـن  ،ات المتزوجـات مـن غيـر أردنيـينيـاألردن :وهاتان ال ئتان همـا ،بحقوقهم

بيانـات حسـب  1121 ملـى 1111عـام  فـي ال تـرة مـنال ئـة األولـى  األصول ال لسطينية. وقد بل  عدد
فــي حــين بلــ  عــددها اإلجمــالي حســب من مــات نســائية حتــى  ،ســيدة  21114دائــرة قاضــي القضــاة  

 على وجه التقريب. ويكمن جوهر المشكلة في عدم مقدرتهنسيدة   21.111  12/21/1121تارير 
ين. وقد كان مطلبهن مـن اللجنـة المكل ـة ياألردنهن من األزوا  غير ئة ألبناياألردنعلى منح الجنسية 

 ،المــادة السادســة مــن الدســتور ملــىمضــافة كلمــة  الجــنس   1122بــرجراء التعــديالت الدســتورية عــام 
ن المحــاكم فســرت "عبــارة لكنــه قيــل للــرد علــى الــر أ ،وضــعا تمييزيــا ضــد المــرأة يعتبرنــهلمعالجــة مــا 

ن األبنــاء يتبعــون مكمــا قيــل  .الــواردة فــي المــادة المــاكورة أعــاله بةنهــا تعنــي الرجــال والنســاء "ياألردنــ
وان هنار ات اقية عربية في مطار جامعة الدول العربية تح ر حمـل جنسـيتين عـربيتين  ،جنسية ا باء
 في آن معًا.

 .أيــة تطــورات تشــريعية علــى المن ومــة القانونيــة المتعلقــة بــالحق فــي الجنســية 1121ولــم يشــهد عــام 
وقو  االنتهاكات التي كان المركز قد أشار مليها  استمرار ملىمما أدر  ،هو عليه على ماوبقي الحال 

 : ما يليب أهمها تلخيص والتي نعيد ،في تقاريره السابقة

 أبنـائهم  ملـىين فـي نقـل الجنسـية ياألردنموقف الحكومة الاي يميز بين الرجال والنساء  استمرار
  من اات القانون 6 مادة هاا بالرغم من أن ال ح  من قانون الجنسية1/1المادة   ملىباالستناد 

ــدوا  ياألردنــ أن  أوالد تمكــد ــبــالرغم مــن تةكيــد الحكومــة أن "كلمــة و ، أردنيــون أينمــا ول  "ياألردن

 الجنسية واإلقامة واللجوءالحق في 
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هــا ئة وابنايــاألردنالتســهيل علــى زو   عمليــا تنــتهج الحكومــة سياســةلكــن  .تشــمل الــاكر واألنثــى
كمــا أن أزوا   .اإلقامــةدون تقنــين الــر ضــمن قــانون  األردنحينمــا يتعلــق االمــر باإلقامــة فــي 

 ين يع ون نتيجة هاه السياسة من غرامات اإلقامة.ياألردنوزوجات  ،اتياألردن
  ين من اصول فلسطينية ف ي اطار موضو  سحب األرقام الوطنيـةياألردناما بالنسبة لعدد من، 

عادتهــا اســتنادا  تعليمــات قــــرار فـــر االرتبــاط اإلداري والقــانوني مــي الضـــ ة الغربيــة لعــام  ملــىوا 
  شـــكور متعلقــة بســحب االرقـــام 21مــا مجموعــه   1121 فـــي عــامفقــد تلقــى المركــز  ،2611

  1تــزال  ال بينمــا .الوطنيــة تــم اغــالق واحــده منهــا بنتيجــة مرضــيه تمثلــت باعــادة الجنســية فيهــا
لعـدم ثبـوت وجـود انتهـار،  ح  شـكاور منهـا1  تم مغالق .الداخلية شكاور قيد المتابعة مي وزارة

عدد الشكاور التي استقبلها المركز حول انتهـار نجد أن مقارنة العدم تعاون المشتكي فيها. وبو 
  21بلغــت هــاه الشــكاور   ما ح1122اقـل بكثيــر ممــا اســتقبله عـام  1121 فــي عــامهـاا الحــق 

 .شكور في السنة الماضية
   لـدر مراجعـة مديريـة المتضـررينتواجـه  التي اللوجستية المعوقاتومن ناحية ثانيه توجد بع 

جـراءات علـى الجنسية وشمون العرب واألجانب منها: نقص المعلومات المنشورة التي تسهل اإل
 ما حالمديريـــة خاصـــة خـــالل فصـــل الصـــيفضـــغط العمـــل الشـــديد علـــى تلـــر متلقـــي الخدمـــة، و 

فـــي    مراجـــي1111 ملـــى 2211 بــــ  مقارنـــة  يوميـــاً  اً   مراجعـــ2111 ملـــى 1111  تســـتقبل مـــن
 اً   مو  ـ221  مـي ان عـدد المـو  ين الـاين يتولـون تقـديم هـاه الخدمـة هـو ااتـه ،فصل الشـتاء

  .أخررجزءًا كبيرًا منهم منتدبون من وزارات 

لم يطرأ اي جديد علـى المسـةلة المتعلقـة بةعـداد غيـر قليلـة مـن االشـخاص المقيمـين  أخررومن ناحية 
من لواءي الباديـة الشـرقية والغربيـة ممـن  خرروبع  القرر األ ،في تجمعات سكانية في بلدة الرويشد

وقد شكلت الحكومة لجنـة خاصـة برئاسـة مـدير الجنسـية  .ةياألردنلحصول على الجنسية يرغبون في ا
هـمالء  وضـا أدراسـة ل لطلبـاتاومـي أن هـاه اللجنـة اسـتقبلت  ،ه القضـيةلمتابعة هـا ،في وزارة الداخلية

اال انــه لــم يــتم  ،مــنحهم الجنســيةل ق فــي منــاطق الباديــة الشــماليةيــة وثــائأاالشــخاص الــاين ال يحملــون 
 .وقف عمل اللجنة المشكلة لدراسة هاه الطلباتوتم ممخرًا  ،منح الجنسية ألي شخص منهم
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 الحق في التنقل واإلقامة:  .3

ويـن م هـاا الحـق قـانون االقامـة  ،اإلنسـان يمثل الحق بالتنقل شـرطا اساسـيا مـن شـروط مراعـاة حقـوق
والتــي جــرر  ،ياألردنــ  مــن الدســتور 6المــادة   ملــىاســتنادا  2611  لســنة 14وشــمون االجانــب رقــم  

. ال يجــوز ان 1ال يجــوز ابعــاد اردنــي مــن ديــار المملكــة.  .2"لتصــبح كمــا يلــي:  1122يلها عــام تعــد
 وال ان يلـزم باإلقامـة فـي مكـان معـين اال ،أو يمنـي مـن التنقـل ،يح ر على اردني االقامة في جهة مـا

 ."في االحوال المبينة في القانون

قانون جوازات " 1111  لسنة 2الممقتين رقم  ونتيجة لرف  مجلس االمة للقانونين  1121شهد عام 
ربط حصول الزوجة  ملىالعودة  "قانون معدل لقانون جوازات الس ر" 1111  لسنة 41ورقم   ،"الس ر

  1  علــى جــواز ســ ر خــاص بهــا بموافقــة الــزو ح اا يــنص قــانون جــوازات الســ ر الســاري الم عــول رقــم
يجـوز مـنح جـواز سـ ر عـادي من ـرد للزوجـة او لـاوالد "انـه:   منـه علـى 21فـي المـادة   2626لسنة 

تتبنــى دائــرة األحــوال المدنيــة والجــوازات سياســة عامــة و  ."بعــد موافقــة الــزو  او الــولي خطيــاً القاصــرين 
واالكت ـــاء  ،عـــدم اشـــتراط حضـــور الـــزو ب تالفـــي اثـــار هـــاا الـــنص والـــروالـــت هم ل ،تقـــوم علـــى التســـهيل

 .برحضار الموافقة الخطية منه

تـم و  ،واالقامـة ،  شـكور متعلقـة بـالحق فـي التنقـل42  1121 فـي عـامورد للمركـز  أخـرر ناحيةومن 
ب عــدم ببســ بعضــها   شــكاور منهــا2  فــي حــين تــم اغــالق ،  شــكاور منهــا بنتيجــة مرضــية1  اغـالق

  شـكور قيـد 11زالـت  وما .ختصـاصعـدم تعـاون المشـتكي، او عـدم االواالخـر لثبوت وجـود انتهـار، 
او المــرور  ،المتابعــة مــي الجهــات اات العالقــة وتتمحــور حــول:  أ  االعتــاار عــن مــنح اان الــدخول

ية الصـعبة اإلنسـان نتيجـة االوضـا  حاولئر القادمين من سـوريا ةخاص ،وأبنائهن نساء أردنيات ألزوا 
ة.  ب  حجـز جـوازات سـ ر األجانـب مـن قبـل اربـاب العمـل يـاألردنكـونهم ال يحملـون الجنسـية  ،هنار

ق حـريتهم فـي االنتقـال بعـدما ثبـت للمركـز و ممـا يعـ 2626  لسنة 1خالفا لقانون جوازات الس ر رقم  
ـــــات. ـــــزوجين مـــــن اردني           احتجـــــازهم لهـــــاه الجـــــوازات.     صـــــدور قـــــرارات ابعـــــاد بحـــــق االجانـــــب المت

دون  2611لســنة   14 ب وفقــا ألحكــام قــانون االقامــة واالجانــب رقــم فــي ابعــاد االجانــ ســتمرار د  اال
  مــن العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والسياســة، 21مــنحهم الضــمانات المحــددة فــي المــادة  

والتي تقضـي بعـدم جـواز ابعـاد االجنبـي المقـيم بصـ ة قانونيـة اال تن يـاا لقـرار بموجـب احكـام القـانون، 
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و أ ،وعـر  قضـيته علـى السـلطات المختصـة ،عـر  االسـباب المميـدة لعـدم ابعـادهوبعد تمكينه مـن 
 .و امامهمأ ومن توكيل من يمثله امامها ،خصيصا لهاه الغاية و تعينهمعينه أمن تعلى 

 الحق في اللجوء:  .2
 :الالجئون السوريون 

وبـــالرغم مـــن عـــدم  .المملكـــة ملـــىكبيـــرة مـــن الالجئـــين الســـوريين  عـــدادأتـــدفق  1121شـــهد عـــام 
والبروتوكـول  ،2622 على ات اقية االمم المتحدة الخاصـة بمركـز الالجئـين لسـنة األردنمصادقة 

بشــكل جيــد فــي  ة تعاملــت مــي هــمالءيــاألردنالحكومــة  أن الملحــق بهــا، اال 2622الصــادر عــام 
 ،تشـكل قامـت بهـا فـرق التـي اتبعـد عشـرات الزيـار  ركـزومي الر فقـد رصـد الم .كثير من الوجوه

لهم وفق المعايير الدولية،  الممنوحة والمعترف بهالمراقبة مدر تمتي الالجئين السوريين بالحقوق 
 : ما يلي

و سـواء بطريـق شـرعي، أ زمـهلكـة منـا بدايـة األبل  عدد الالجئين السوريين الـاين دخلـوا للمم .2
ن وخمســـــة ي   مـــــائت112111  12/21/1121حتـــــى مـــــن خـــــالل "الشـــــير علـــــى الحـــــدود "

 .2 ةن الجئا والجئيوثالثة وسبع ًا،ن ال يوثمان
حتـى بلـ  عـدد المقيمـين فيـه والـاي  ،16/1/1121تم افتتا  مخيم الزعتري لالجئين بتارير  .1

ـــارير  ن الجئـــا يوثمانمائـــة وثمانيـــة وثالثـــ اً ن ال ـــيســـته وخمســـ   22111  12/21/1121ت
 . 1 ةوالجئ

االعـــداد  الســتيعاب ح1ب ال هـــودتجهيــز مخـــيم جديــد فــي منطقـــة مريجــتـــم  1121وفــي عــام  .1
 .ةلغربيفي منطقة مخيزن ا آخرتجهيز مخيم تم و  ،المتزايدة من الالجئين

                                                 
  الجئـا مـي اإلشـارة الـى 412144  1121بل  عدد الالجئين السوريين في المملكة منا بداية االزمة في سورية حتى بدايـة شـهر نيسـان عـام  2

  ســوري فــي االردن قبــل االحــدا  هنــار  حســب مقــرر اللجنــة التوجيهيــه العليــا الدارة شــمون الســوريين المقيمــين علــى 211111وجــود نحــو  
 ار  المملكة .

  حسب المصدر اعاله . 1121حتى بداية شهر نيسان عام الجئ   222111استقبل المخيم اكثر من   1
 ليستقبل الحاالت الخاصة من االط ال والنساء االرامل. 21/4/1121افتتا  هاا المخيم بتارير لقد تم  1
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قــرارا بقبــول الطلبــة الســوريين فــي المـــدارس  1122اصــدرت وزارة التربيــة والتعلــيم منــا عــام  .4
بـدعم مـن بعـ  الـدول  1121وقد سهلت افتتا  المدارس في مخيم الزعتري عـام  ،ةياألردن

 العربية الشقيقة. 

دهم فـي المـدن و جـمـاكن و أخيمـات الالجئـين السـوريين و ونتيجة للزيارات المتكررة ل ريـق المركـز لم
  المختل ة رصد ال ريق السلبيات التالية :

واألتربــة التــي تتكــاثر وتتطــاير مســببة مخــيم الزعتــري للســكن نتيجــة الغبــار  مالءمــةعــدم  . أ
 منطقــةطقــس الوجــدير بالــاكر ان  ،امراضــًا كثيــره لهــم، خاصــة قبــل تعبيــد مع ــم شــوارعه

وشديد البـرودة  ،شديد الحرارة في الصيفحي  يوجد المخيم  األردنالشمالية الشرقية من 
إلقامـــة  ، فـــي الرمثـــا مـــة مخـــيم  ســـكن البشابشـــهءعـــدم مال ملـــىفـــي الشـــتاء. هـــاا اضـــافة 

ـــاين فـــاقلعـــدم قدرتـــه علـــى اســـتيع ،الالجئـــين طاقتـــه  عـــددهم اب المزيـــد مـــن الالجئـــين ال
 .مما شكل انتهاكا للعديد من الحقوق للمقيمين فيه ،يةالستيعابا
 ،عــدم ن افتهــاو  ،وســوء وضــي الــدورات الصــحية ،الخــيم المخصصــة للســكن مالءمــةعــدم  . ب

خاصـــة فـــي بدايـــة االقامـــة فيـــه، وقـــد تـــم  فـــي مخـــيم الزعتـــري كافـــة الشـــوار  وعـــدم تعبيـــد
 .االهتمام بهاه النواقص الحقًا خاصة توفير كرفانات لالقامة والخدمات العامة

 ،وســـكن البشابشـــه ،مخـــيم الزعتـــري داد الكبيـــرة مـــن الالجئـــين فـــيصـــعوبة اســـتيعاب االعـــ . ت
 1121تـم عـام  مابة ية الصـعاإلنسـان وقصـرها علـى الحـاالت ،والتشدد في منح الك االت

لغايـة مغـادرة  ة،ن الجئـا والجئـيوثالثمائة وسبعة وسبع اً   اربعة عشر ال 24111تك يل  
ن يوسـتمائة وسـته وسـبع اً ن ال ي  ثمانية وثالث11212خيم، في حين تم رف  تك يل  الم

 .لعدم انطباق شروط الك الة عليهم ةالجئا والجئ
والعسـكرية  ،ا يعملـون فـي االجهـزة االمنيـةعدم ك الة الحق فـي التنقـل لالجئـين ممـن كـانو  .  

 .السورية

ضــية الســامية الداخليــة، والم و  ةر ا رئاســة الــوزراء، وز  كافــة : الجهــات المعنيــة وقــد خاطــب المركــز
  .لالجئين السوريين خدمةافضل  لتقديم ،بال المزيد من الجهودل لشمون الالجئين 
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 :الالجئون العراقيون 

نتيجــة تحســن  حبالدهــم ملــىعــداد كبيــرة مــن الالجئــين العــراقيين طوعيــة العــودة  1121 شـهد عــام
انخ ـــ  عـــدد نتيجـــة لـــالر . و األردنانخ ـــا  اعـــدادهم فـــي  ملـــىممـــا ادر  ،الحالـــة االمنيـــة فيهـــا
لالجئين كما هو مبين فـي االاي تقوم به الم وضية السامية لشمون  في بلد ثال طلبات التوطين 

اعـادة تـوطين  توفقا للم وضية السامية لشمون الالجئـين تمـ، وجدير بالاكر انه  1رقم  الجدول 
مــن  1121 فــي عــام  الجئــا عراقيــا 1122 

ـــاين  مجمـــو  طـــالبي اللجـــوء مـــن الالجئـــين ال
وحتــى  ،الســنوات الســابقة اقبلــت طلبــاتهم منــ

 .1121العام 

 الالجئون الفلسطينيون : 

تعطل جميي مرافق الخدمات التي  1121وفيما يتعلق بالالجئين ال لسطينيين شهد منتصف عام 
في جميي المخيمات ال لسـطينية فـي   األونروا تقدمها وكالة غو  وتشغيل الالجئين ال لسطينيين 

 ناألردبســبب عــدم اســتجابة مدارة الوكالــة فــي  حجــراء بــدء العــاملين فيهــا مضــرابًا شــامالً  حالمملكــة
ة رفضـــها ألي يـــاألردنلمطالــب تتعلـــق بتحســـين  ــروف العـــاملين المعيشـــية. وقـــد ابــدت الحكومـــة 

ويطالــب  .أو تراجــي فــي مســتور الخــدمات ل ئــات الالجئــين باريعــة العجــز فــي الموازنــة ،تقلــيص
بقضـية  المجتمـي الـدوليلتةكيـد التـزام  ،ة بتكثيف جهودها فـي هـاا المجـالياألردنالمركز الحكومة 

 قرارات االمم المتحدة اات الصلة.جئين ال لسطينيين لحين حلها وفق الال

 التوصيات:
فان المركز وعلى ضوء المالح ـات  ،والتنقل واللجوء ،لضمان التمتي ال علي بالحق بالجنسية واالقامة

 ان تقدم بها في تقاريره السابقة: والتي سبق له  ،التي رصدها يمكد التوصيات التالية
 أو نزعهـا مـن أي شـخص مال  ،  من الدستور، بحي  ال يتم مـنح الجنسـية2مادة  ت عيل نص ال

مال بموجــب قـــرار  خـــررواألوراق الثبوتيــة األ ،وفقــًا ألحكــام القـــانون، وان ال يــتم ســـحب الجنســية
 .ضمانات المحاكمة العادلة توافرقضائي وبشرط 

 لطلبات التوطين المقدمة لالجئين العراقيين مقارنةيبين ( 7جدول رقم )
 3103 3100 3101 3119 العام

 0660 2392 5157 2539 طلبات التوطين 
 099 995 2251 4253 الموافقة الفعلية
 %0009 %2100 %6603 %5609 النسبة المئوية 
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  حــول ســحب ارقــامهم الوطنيــة تشــكيل لجنــة محايــده للن ــر فــي الشــكاور المقدمــة مــن المــواطنين
عادتها لمن سحبت منهم بطريق غير قانوني وت عيل اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة طلبـات  ،وا 

 .التجنيس المقدمة من ابناء البادية الشمالية
   التــي تعطــي الحكــام اإلداريــين  ،  مــن قــانون اإلقامــة وشــمون األجانــب11تعــديل نــص المــادة

ــ وحصــر صــالحية  ،ايين صــالحية مصــدار قــرار اإلبعــاد لاجانــبوغيــرهم مــن المســمولين التن ي
  .االبعاد بالسلطة القضائية فقط

  بقـرارات  ياألردنـوزوجـة  ،ةيـاألردناالجراءات ال ورية والعاجلة للتةكد من عـدم مبعـاد زو   اتخاا
 .ضمانًا الستقرار األوضا  األسرية والمعيشية حمدارية

  وادخال التعديالت عليه بشكل يضمن انسجام مـواده مـي  ،الس راعادة الن ر في قانون جوازات
 .اكورا كانوا ام اناثا كافة ينياألردن أ عدم التمييز والمساواة بينمبد

  مواءمة التشريعات الوطنية وآلية اللجوء مي المعايير الدولية، والن ر في التصديق علـى ات اقيـة
المكمـل لهـا.  2621وبرتوكول جنيف لعام  ،2622جنيف بشةن المركز القانوني لالجئين لعام 
بما في الر سن  اإلنسان والمعايير الدولية لحقوق ،وايجاد آلية وطنية للجوء في المملكة تتالءم

 .قانون خاص باللجم
 وتكثيـــف جهـــود المســـاعدة والحمايـــة  ،لالجئـــين الســـوريين ةتحقيـــق مدارة أفضـــل للخـــدمات المقدمـــ

وحــــ   ،لمعالجـــة أي محـــاوالت الســـتغاللهم، خاصـــة ال ئـــات األشـــد ضـــع ًا وحاجـــة مـــنهم حلهـــم
 .المجتمي الدولي على القيام بمسمولياته في هاا الشةن
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للتعبيـــر الحـــر عــن ســـيادة الشـــعب. ون ـــرا لهـــاه  المشـــروعةتعــد االنتخابـــات النيابيـــة مـــن أهــم الوســـائل 
والعهــد الــدولي  اإلنســان األهميــة فقــد نصــت المواثيــق الدوليــة وفــي مقــدمتها االعــالن العــالمي لحقــوق

نتخـب على حق المواطن في أن ي   اإلنسانلحقوق  الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق العربي
 للمواطنين. هاا الحق ياألردنتخب في انتخابات ديمقراطية دورية ونزيهة. كما ك ل الدستور نوي  

بعـــد أن اقـــره مجلـــس النـــواب فـــي  1121  لســـنة 12صـــدور قـــانون االنتخـــاب رقـــم   1121شـــهد عـــام 
نائبـا حضـروا جلسـة مقـرار   11 نائبـا مـن أصـل   21 بةغلبيـة  26/2/1121جلسته المنعقدة بتـارير 

مشــرو  القــانون. وقــد كــان المركــز الــوطني قــد تــابي باهتمــام بــال  األجــواء التــي ســبقت صــدور قــانون 
والحوارات التي اجرتها ممسسات المجتمـي المـدني واألحـزاب السياسـية، وكـالر  1121االنتخاب لسنة 

التي تجرر فيهـا  2612ولى منا عام . وهاه هي المرة األوجهة ن ر الحكومة التي قدمت هاا القانون
ن جميـــي االنتخابـــات مبـــات تســـنه الســـلطة التشـــريعية، حيـــ  االنتخابـــات النيابيـــة بموجـــب قـــانون انتخا

 النيابية قبل مقرار هاا القانون كانت تجرر بموجب قوانين ممقتة تصدرها السلطة التن ياية. 

 والتي من أهمها:  ،قد تضمن العديد من األحكام الجديدة هأحكام هاا القانون نجد ملىوبالرجو  

 1121 أ  اســـتبدال ن ـــام الصـــوت الواحـــد الـــاي كـــان معتمـــدا فـــي االنتخابـــات النيابيـــة الســـابقة لعـــام 
صـــوت يختـــار بموجبـــه  ب هـــاا القـــانون أصـــبح للناخـــب صـــوتان:بالن ـــام االنتخـــابي المخـــتلط، وبموجـــ
تـــم اســـتحداثه فـــي القـــانون الجديـــد يـــتم مـــن خاللـــه  آخـــروصـــوت مرشـــحه للـــدائرة االنتخابيـــة المحليـــة، 

 جــرر التعــديل عليهــا فــي فــي البدايــة مقعــدًا   21  التصــويت لقائمــة وطنيــة نســبية مغلقــة خصــص لهــا
بموجــــب القــــانون المعــــدل لقـــــانون  1/1/1121اولــــى الجلســــات االســــتثنائية لمجلــــس النــــواب بتــــارير 

مقعـدًا ، وبـالرغم مـن الـر فـان القـانون ال يـزال يعتمـد   11 لتصبح  1121لسنة   11 االنتخاب رقم 
التصويت لمرشح واحد للدائرة االنتخابيـة المحليـة رغـم ت ـاوت عـدد المقاعـد المخصصـة لكـل دائـرة مـن 

بن ــام  وهــو مــا عــرف  ،مقعــد واحــد وخمســة مقاعــد تتــراو  بــين والتــي ،الــدوائر االنتخابيــة فــي المملكــة
 .2661ات عام منا انتخاب  الصوت الواحد

 والترشيح االنتخابالحق في 
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ولــيس بموجــب ن ــام يصــدر لهــاه  ، ب  الــنص علــى تقســيم الــدوائر االنتخابيــة بموجــب اات القــانون
الغاية كما كان عليه الحال في القانون السابق، وقد أبقى القانون الجديـد علـى عـدد الـدوائر االنتخابيـة 

نــواب يضــاف ملــيهم كوتــا   211  ملــىاال انــه رفــي عــدد ممثليهــا فــي المجلــس  دائــرة انتخابيــة  42 بـــ  
ليصـبح عـدد أعضـاء  ،مقعـداً   11 نائبا، ودائرة عامة على مستور الـوطن قوامهـا   22 نسائية بواقي 
 .انائب  211  من نائبا بدال  221 مجلس النواب 

وال ـرز فـي  ،في اإلدالء بصوته فـي أي مركـز مـن مراكـز االقتـرا  للناخب     منح هاا القانون الحق
 دائرته االنتخابية المحلية، وكالر فرز االصوات واعالن النتيجة في كل مركز اقترا .

تضــمن القــانون الــنص علــى العديــد مــن فقــد  2ارادة النــاخبينبــجــل عــدم التــةثير او التالعــب أ د  ومــن 
 الجرائم والعقوبات المقررة لها.

  عقوبات مشددة على استخدام المال السياسي.  21  هـ  كما فر  القانون في مادته رقم 

بقــااال ان اقــر  ه علــى ن ــام الصــوت الواحــد للــدائرة المحليــة مــي اضــافته ءار القــانون بصــيغته الحاليــة وا 
 ،للقائمة النسبية على مستور الوطن، قد عمل على تعميـق الخـالف بـين القـور السياسـية آخرلصوت 
انعكـــس الـــر و وطنـــي حـــول شـــكل الن ـــام االنتخـــابي.  توافـــق ملـــىوفـــوت فرصـــة الوصـــول  ،والحكومـــة

 ،الحرار السياسي من خالل المسـيرات واللقـاءات استمرارو  ،تخاببمقاطعة واسعة لعملية التسجيل لالن
العديـد مـن القـور السياسـية  االصـال ، وبعـد صـدور القـانون أعلـنوالندوات المناوئـة والمشـككة بعمليـة 

س والنقابية والشعبية عدم رضـاها عـن بعـ  بنـوده ورفضـها لهـا. كمـا رفضـت التعـديل الـاي اقـره مجلـ
  21ادة عــدد مقاعــد القائمــة النســبية  والقاضــي بزيــ ،األعيــان  علــى قــانون االنتخــابو  األمــة  النــواب
 ،موق هــا الــراف  لقــانون االنتخــاب. وشــددت علــى اً مقعــد  21 مقعــدا بــدال مــن   11 مقاعــد لتصــبح 

                                                 
المعـدل علـى ان " يعاقـب بــالحبس مـدة ال تقـل عـن سـتة أشــهر وال  1121لسـنة   12   مـن قـانون االنتخـاب االردنــي رقـم 22نصـت المـادة   2

 تزيــد علــى ألــف دينــار أو بكلتــا هــاتين العقــوبتين كــل مــن ارتكــب أيــا مــن األفعــال تزيــد علــى ســنتين أو بغرامــة ال تقــل عــن خمســمائة دينــار وال
و التالية: أ. احت   ببطاقة شخصية أو ببطاقة انتخاب عائـدة لغيـره دون حـق أو اسـتولى عليهـا أو أخ اهـا أو أتل هـا. ب. انتحـل شخصـية غيـره أ

  اكثر من مرة واحدة. د. ادعى العجـز عـن الكتابـة وهـو لـيس كـالر.  . عبـ  اسمه بقصد االقترا  في االنتخاب.  . استعمل حقه في االقترا
أو لـم  بةي صندوق من صناديق االقترا  أو الجداول االنتخابية أو األوراق المعدة لالقترا ، أو سرق أي من هـاه الجـداول، أو األوراق أو اتل هـا

االنتخــاب وســريته. و. دخــل ملــى مركــز االقتــرا  وال ــرز بقصــد شــراء يضــعها فــي الصــندوق أو قــام بــةي عمــل بقصــد المــس بســالمة مجــراءات 
 األصوات أو التةثير على العملية االنتخابية أو تةخيرها أو بقصد التعر  بسوء ألي من المسمولين عن مجرائها".
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لناخــب ثالثــة أصــوات بــدال مــن ومــنح ا مقعــدا،  41  ملــىوطالبــت برفــي عــدد مقاعــد القائمــة الوطنيــة 
نتيجـة لـرف  . و 2للقائمة الوطنيـة آخرو  ،للمحاف ة وصوته االنتخابية المحلية صوت لدائرت :صوتين

واألحــزاب السياســـية مقاطعتهـــا لالنتخابـــات الحكومــة لهـــاه المطالـــب الشـــعبية قــررت العديـــد مـــن القـــور 
ة قـــــــرارا يقضـــــــي برفـــــــي أســـــــعار المحروقـــــــات بتـــــــارير يـــــــاألردنوبعـــــــد أن اتخـــــــات الحكومـــــــة  النيابيـــــــة،

 واالعتصــامات التــي رافقهــا حــرق ،االحتجاجــاتة العديــد مــن يــاألردنشــهدت الســاحة  24/22/1121
ألصــوات المناديــة بمقاطعــة االنتخابــات ا توتصــاعد ،احتجاجــا علــى هــاا القــرار حللبطاقــات االنتخابيــة

 .أخررمرة 

الســـادس عشـــر  ياألردنـــصـــدور اإلرادة الملكيـــة الســـامية بحـــل مجلـــس النـــواب  1121كمـــا شـــهد عـــام 
قبل اتمام مدتـه  والدعوة إلجراء انتخابات نيابية مبكرة، وكان قرار حل المجلس ،4/21/1121بتارير 

القور السياسية والحزبية والشـعبية التـي عبـرت مـرارا وتكـرارا  الدستورية والبالغة أربي سنوات متوقعا من
التــي رافقــت االنتخابــات العامــة التــي أتــت بــالمجلس،  العديــدةبســبب التجــاوزات  عنــه عــن عــدم رضــاها

الاي يبدو انه لم يكن مقنعًا ل ئات مختل ة من المواطنين والتي عبرت عـن الـر بوسـائل  دائهألكالر و 
تعر  النتقادات شديدة منا  طالبت بحله. وكان المجلس قدو  األولين من عمره خالل العامينمختل ة 

الحـدر الحكومـات  خاصـة بعـد ان مـنح الثقـة ،1121مـن عـام  بدايـة عملـه فـي شـهر تشـرين الثـاني
الثقـة عنهـا، ممـا    اصوات فقط لنـواب حجبـوا6  صوتا مقابل  222باكثرية   11/21/1121بتارير 

االنتقـــادات للمجلـــس نتيجـــة  ليـــة تعاملـــه مـــي مل ـــات  هـــاه . ثـــم توالـــتالمجلـــس داءألعـــزز االنتقـــادات 
 هـــاه ال ســـاد التـــي شـــكل لهـــا المجلـــس العديـــد مـــن اللجـــان ليقـــوم بعـــد الـــر بحـــل غالبيتهـــا وطـــي مع ـــم

مقــرار المجلــس لــبع  القــوانين  ملــىباالضــافة  .المل ــات، خاصــة اات الحساســية الكبــرر للــرأي العــام
والقـانون  ،لقـانون المـالكين والمسـتةجرين والقـانون المعـدل ،قانون المطبوعـات والنشـركالقانون المعدل ل

لم تكن تتمتي بدعم قور سياسية وحزبية واعالميـة وعماليـة،  االجتماعي، التي المعدل لقانون الضمان
للتعبيــر عــن رفضــها  حالمجلــس بوابــة امــام 1121 فــي عــامممــا دفعهــا لتن يــا العديــد مــن االعتصــامات 

                                                 
لتعارضـه مـي حـق االنتخـاب المباشـر  أثار موضو  اعتماد ن ام االنتخاب بموجب القائمة المغلقة جدال واسعا في الوسـط السياسـي، والقـانوني 2

الاي نص عليه الدستور حسب وجهة ن ر بعضهم، مما دفـي الحكومـة ملـى توجيـه سـمالين للمجلـس العـالي لت سـير الدسـتور، طلبـت فيهمـا بيـان 
مــن  21  مــن المــادة 2 قــرة  ااا كــان االنتخــاب بةســلوب القــوائم بمــا فيهــا القائمــة المغلقــة يعــدف انتخابــا مباشــرا وفــق مــا هــو منصــوص عليــه فــي ال

أحكـام ال قـرة الدستور. وقد رد المجلس العالي لت سير الدسـتور بـان االنتخـاب بةسـلوب القـوائم بمـا فيهـا القائمـة المغلقـة يعـدف انتخابـا مباشـرا يت ـق و 
بيـة أو غيـر حزبيـة أو كانـت حز  ان تشـكيل القـوائم سـواء 16/2/1121  من الدستور. كمـا اجـاب المجلـس فـي رأيـه بتـارير 21من المادة    2 

 دستوريا.  مختلطة أمر جائز
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مقـرارا للقـوانين مقارنـة  اال أنه كان من أكثر المجالس لهاه التعديالت. وبالرغم من قصر مدة المجلس،
اقـــراره للتعـــديالت الدســـتورية التـــي صـــاغتها اللجنـــة الملكيـــة الخاصـــة  ملـــىباإلضـــافة  2بعمـــره البرلمـــاني

 ة طلبـت الثقـة منـه،  حكومـات متعاقبـ4  العـامين المنصـرمين الثقـة لــ بـالر، كمـا أنـه مـنح علـى مـدار
 و وزير.أولم يحجب الثقة عن اي حكومة 

التـي جـاء الـنص  1121لسـنة   22 اقـرار قـانون الهيئـة المسـتقلة لالنتخـاب رقـم  تـم 1121 في عـامو 
المعدل  ياألردنمن الدستور   21 ال قرة الثانية من المادة  ألول مرة في المملكة بموجبعلى منشائها 

بهـا صـالحية اإلشـراف علـى  ت. وقد انيط6/2/1121باشرت القيام بةعمالها بتارير  ما، 1122لعام 
دارتهــــا فــــي كــــل مراحلهــــا، يقررهــــا مجلــــس  أخــــررواإلشــــراف علــــى أي انتخابــــات  العمليــــة االنتخابيــــة وا 

ة التـي تتـولى فيهـا هيئـة مسـتقلة مهمـة يـاألردنالوزراء. وهي المرة األولى في تارير االنتخابـات النيابيـة 
 أن المركـــز الـــوطني لحقـــوق ملـــى. وهنـــا البـــد مـــن اإلشـــارة وادارتهـــا العمليـــة االنتخابيـــةعلـــى  إلشـــرافا

فـي المملكـة وفـي تقريريـه  اإلنسـان حقوق عن حالة أوضا  كان قد أوصى في تقاريره السابقة اإلنسان
الوطنيــة مثــل هــاه الهيئــة  االنتخابيــة بالعمــل علــى منشــاء حــول مجريــات العمليــة 1121و 1111لعــام 

جــراء انتخابــات صــدور اإلرادة الملكيــة بالــدعوة ال المســتقلة لتعمــل علــى مدارة العمليــة االنتخابيــة. وبعــد
وقد سبق الر أن فتحت  موعدا لالقترا ، 11/2/1121نيابية حددت الهيئة المستقلة لالنتخاب تارير 

بعـد  1/1/1121بيـة بتـارير الهيئة المستقلة لالنتخـاب بـاب التسـجيل للحصـول علـى البطاقـات االنتخا
 النتخابيــةاالبطاقــة لتمكينهــا مــن أداء مهامهــا، وتحديــد شــكل  ،أن اتخــات القــرارات واإلجــراءات الالزمــة

 ،امكانيــة تحديــد مركــز االقتــرا  عــنديــوان ت ســير القــوانين  ملــىاال الهيئــة ســم  وقــد وجهــت .هاومواصــ ات
وعـدم مخال ــة هـاا اإلجــراء  ،بجــواز اعتمـاد الــررد الـديوان و  ،وصـندوق محـدد للناخــب لـ دالء بصــوته

ومن اجل تسـهيل عمليـة التسـجيل علـى النـاخبين عملـت الهيئـة المسـتقلة لالنتخـاب علـى فـتح  للقانون.
  212 و كافــة دائــرة األحــوال المدنيــة فــي محاف ــات المملكــة مركــزًا للتســجيل فــي مكاتــب  11 قرابــة 

تسـيير بعـ  الحـافالت مـن قبـل  ملـىمراكز السـتقبال طلبـات مصـدار البطاقـات االنتخابيـة، باإلضـافة 

                                                 
بلــ  عــدد االســتجوابات مــاكرات، و   212  ســماال كمــا تقــدموا بـــ  411الــدورة العاديــة األولــى للمجلــس وجــه النــواب للحكومــة مــا يقـارب   خـالل 2

ــــ  1التـــي تقـــدم بهـــا النـــواب   ــــ   الـــدورة  مقترحـــًا بقـــانون. وخـــالل 22  اســـتجوابات. وتقـــدموا ب   ســـمااًل 212اإلســـتثنائية األولـــى تقـــدم المجلـــس ب
 )224  اسـتجوابات، و 1  سـماال للحكومـة، و 121الدستورية، ووجه النواب خالل اعمال الدورة العادية الثانيـة   للحكومة، وتم اقرار التعديالت

 .ماكرة نيابية
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جمــي طلبــات لالبعيــدة عــن مراكــز المحاف ــات القــرر والتجمعــات الســكانية  ملــىدائــرة األحــوال المدنيــة 
ممسسـات الو  الجامعـات بعـ  ملىمصدار البطاقات االنتخابية. كما عملت على مرسال مندوبين عنها 

نتيجـة لمـا قوبل باالعترا   ،بل المو  ين، مال أن هاا اإلجراءوالدوائر الستالم طلبات التسجيل من ق
االقـدام علـى  ملـىتم تناقله مـن معلومـات ت يـد ممارسـة بعـ  االدارات الضـغط علـى مو  يهـا لـدفعهم 

 األمر الاي يعد تدخال في مرادة الناخب الحرة.  ،عملية التسجيل

فتــــرة  الهيئــــة المســــتقلة لالنتخــــاب مــــددت، ســــجيل لالنتخابــــاتلضــــعف اإلقبــــال علــــى عمليــــة التون ــــرا 
يوما. ومي ان قانون الهيئـة يتـيح   22  ملىلتصل فترة التسجيل بمجموعها  حالتسجيل مرتين متتاليتين

 لها الر اال ان بع  القور السياسية والمراقبين ربطوا بين هاا القرار والرغبة في رفي نسبة المسـجلين
  111 مليونـا و 1/6/1121الاين لم يتجاوز عددهم بعد انتهاء فتـرة التمديـد األولـى للتسـجيل بتـارير 

 ،ان لجــوء الهيئــة المســتقلة لالنتخــاب لوســائل الحــ  همضــبعناخبــا وناخبــة، ولــالر رأر   644 ال ــا و
لحــ   كافــة، وســائل الدعايــة اتخــاام البطاقــة االنتخابيــة و التســجيل لالنتخابــات واســتال والتشــجيي علــى

المــواطنين علــى المبــادرة والتســجيل لالنتخابــات مــن األســباب التــي أســهمت فــي وصــول العــدد النهــائي 
  1111211 مـــا مجموعـــه  ملـــى 22/21/1121ديـــد الثانيـــة بتـــارير للمســـجلين بعـــد انتهـــاء فتـــرة التم

، وبهـــاا تكـــون نســـبة المســـجلين لالنتخابـــات ناخبـــاً   2161121و  ناخبـــة  2211124مـــنهم   ،اً ناخبـــ
ممـــن يحـــق لهــم االقتـــرا  بحســـب ســـجالت دائــرة األحـــوال المدنيـــة فـــي  %21.1 ،1121نيابيــة لعـــام ال

وبعــد  .  مليــون ناخبــة وناخــب1.2 اإلحصــائيات  خــروفقــًا ألوالبــال  عــددهم  ،محاف ــات المملكــة كافــة
علـى جـداول  ةانتهاء فترة االعترا  على قوائم المسجلين لالنتخابات بلغت نسبة االعتراضات المقبول

، %14ت نسـبة االعتراضـات المرفوضـة ، فيما وصـل%22ة بعد انتهاء مدة البت فيها الناخبين األولي
 اعتراضا مقدما من قبل المواطنين في جميي أنحاء المملكة.   14222 من أصل 

وقد سجل مرشحو االنتخابات النيابية  تم فتح باب الترشح لالنتخابات النيابية، 11/21/1121بتارير 
 مرشحا ومرشحة  2211 بعد ان قدم  األردنللمجلس السابي عشر العدد األكبر للمرشحين في تارير 

مرشـحا   116 االنتخابيـة العامـة  سـيدات، وبلـ  عـدد المرشـحين للـدائرة  111  بينهمطلبات للترشح، 
 مرشحا ومرشـحة علـى مسـتور الـدائرة المحليـة.  266 قائمة، مقابل   22 ومرشحة تقدموا من خالل 

منها لم تتضمن مرشـحات مـن النسـاء، هـاا وقـد  قائمة  22 القوائم الوطنية نجد ان  بنية ملىوبالن ر 
مرشــحا   11  قانونــا فــي قائمــة وطنيــة واحــدة فقــط رشــحت هــاه القائمــة ل عــدد المرشــحين المتــا اكتمــ
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قائمة خوضها بالحد االدنى لعـدد مرشـحي القـوائم الـاي   22 لخو  االنتخابات النيابية، فيما قررت 
ات ومـــي انتهـــاء مـــدة اســـتقبال طلبـــات االنســـحاب للمرشـــحين لالنتخابـــ مرشـــحين.  6  بــــ  حددتـــه الهيئـــة 

بعـد  سـيدات  212 مـن بيـنهم  ينمرشـح  212 عن الدوائر المحلية  لهمالنيابية اصبح العدد النهائي 
الـدائرة العامـة  عـنللمرشـحين  فيمـا اصـبح العـدد النهـائي .سيدات  21 بينهم  ،مرشحا  61 انسحاب 

وبـــالر يكـــون اجمـــالي المرشـــحين  .مرشـــحين  21 انســـحاب  ســـيدة بعـــد  12 مرشـــحا بيـــنهم   126 
والجهـات  ،طـار سـعي الهيئـة المسـتقلة لالنتخـابممرشحا ومرشحة. وفـي   2412  لالنتخابات النيابية

 ،مـوال نقديـة لهـمأتقـديم بو اعـوانهم علـى ارادة النـاخبين أحاربة اي تةثير يمارسـه المرشـحون المعنية لم
و حجـــزهم بطاقـــات أبعـــد االنتخابـــات مقابـــل التصـــويت لهـــم،  منـــافيب او تقـــديم وعـــود ،او مـــواد عينيـــة

القانونيـة الالزمـة بحقهـم  االجراءات اتخااو  ،للقضاء واعوانهم ،احالة عدد من المرشحين تتم انتخابية
ومالحقـة مرشـح خـامس بجـرائم  ،في مراكز االصال  والتةهيل علـى امـة التحقيـق مرشحين 4وتوقيف 

 ير في ارادة الناخبين.والتةث ،تتعلق باستخدام المال

عمـــل المركـــز الـــوطني  11/2/1121جـــل مراقبـــة االنتخابـــات النيابيـــة التـــي تـــم أجرامهـــا بتـــارير أومـــن 
علــى بنــاء تحــالف وطنــي بالتعــاون مــي ممسســات المجتمــي المــدني التــي بلــ  عــددها  اإلنســان لحقــوق

ممسســــة، لمراقبــــة العمليــــة االنتخابيــــة، وتــــم تشــــكيل فريــــق مــــن المنســــقين للمحاف ــــات والــــدوائر   21 
 جميـــــي مجـــــراءات ةلمتابعـــــ حمراقـــــب  2111  تـــــدريب ملـــــىمنســـــقا باإلضـــــافة   21 االنتخابيـــــة قوامـــــه 

ت اصـدر ال ريـق العديـد مـن البيانـا مايـوم االقتـرا ،  النيابيـة ومراحـل االنتخابـات ورصـدها، االنتخابات
واعــالن قــوائم النــاخبين والطعــون بهــا والترشــح  ،والمالح ــات حــول مجــراءات عمليــة تســجيل النــاخبين

وعملية  ،وتحديد مراكز االقترا  والترتيبات التي اتخاتها الهيئة المستقلة لالنتخاب ،والدعاية االنتخابية
اصــدر المركــز تقريــره االولــي كمــا  .2االقتــرا  وال ــرز واعــالن النتــائج ومــا رافقهــا مــن احــدا  وقــرارات

 . 1والنتائج التي تمخضت عنها عملية الرصد ،برصد مجريات العملية االنتخابية الخاص

 

 
                                                 

  ر الموقي االلكتروني للمركز الوطني لحقوق اإلنسان على الرابط التالي:لمعرفة المزيد حول هاه البيانات وما تضمنته من مالح ات ان 2
www.nchr.org.jo. 

 .على الموقي االلكتروني للمركز الوطني لحقوق اإلنسان 1121المركز الوطني حول مجريات العملية االنتخابية لعام رجاء مراجعة تقرير  1
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http://www.nchr.org.jo/
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 االنتخابات البلدية

شـهر  ملـى 22/6/1121جرامهـا بتـارير منتخابات البلدية التي كان مقررا تةجيل اال 1121 في عامتم 
اتخا مجلس الوزراء قرارًا بتةجيل االنتخابات البلدية فـي  4/21/1121. وبتارير 1121آاار من عام 

نــص  ملــى، والــر باالســتناد 24/1/11212أشــهر اعتبــارا مــن تــارير   2 جميــي أنحــاء المملكــة لمــدة 
اا دعــت ات المــادة الرابعــة مــن قــانون البلــديات التــي منحــت مجلــس الــوزراء صــالحية تةجيــل االنتخابــا

 وكان الديوان الخاص بت سير القـوانين قـد أصـدروسالمة االنتخاب الر.  ،مقتضيات المصلحة العامة
، والـــاي 24/22/1121والمنشـــور بالجريـــدة الرســـمية بتـــارير  1121لســـنة   6 القـــرار الت ســـيري رقـــم 

الثانيـة خـالل العـام فتـور  كانت قد طلبت وللمـرة اجاز للحكومة القيام بهاا اإلجراء، علما بان الحكومة
جــراء االنتخابـات البلديــة لعــام مقانونيـة مــن الـديوان الخــاص لت سـير القــوانين حــول مـدر قانونيــة تةجيـل 

مـن  4 المـادة  اات الـنص ملـىمسـتندًا  ،تةجيل مثل هاه االنتخابات ، وقد أفتى المجلس بجواز1121
النتخابــات البلديــة بــالتزامن مــي االنتخابــات جــراء امت . وقــد عــزز مــن هــاا التوجــه تعــار قــانون البلــديا

 1122، كمــا كــان للقــرار الصــادر فــي عــام 1121النيابيــة التــي كــان مقــررًا مجرامهــا فــي مطلــي عــام 
  111  ملـىعـدد البلـديات لها ليصـل  1بلدية دون رسم حدود  211 نحو  والاي تم بموجبه استحدا 

 .دورًا في هاا التةجيل بلدية
 

 التوصيات
تعزيــز حــق األفــراد فــي انتخابــات حــرة ونزيهــة فــرن المركــز يوصــي بجملــة مــن التوصــيات علــى بهــدف 

 النحو التالي:
 أواًل: التوصيات المتعلقة بقانون االنتخابات النيابية:

 عبيةـــة الشــــية والمشاركــياســددية الســـــراطي والتعــــاب بما يعزز التوجه الديمقــديل قانون االنتخــتع 
                                                 

. كمـا كلـف الهيئـة المسـتقلة لالنتخـاب باالشـراف عليهـا، وقـد شـرعت وزارة 11/1/1121مجلس الوزراء اجـراء االنتخابـات البلديـة بتـارير قرر  2
، وقــد أعلنــت الهيئــة المســتقلة لالنتخــاب أن عملهــا سيقتصــر علــى اإلشــراف البلديــة باتخــاا االجــراءات القانونيــة الجــراء االنتخابــات بــالر التــارير

بـــة علـــى حزمـــة اإلجـــراءات التن يايـــة المتخـــاة مـــن قبـــل وزارة الشـــمون البلديـــة، باعتبارهـــا الجهـــة التـــي تن ـــا احكـــام القـــانون وتـــدير العمليـــة والرقا
 االنتخابية بصورة كاملة.

، بالعمـل علـى مراعـاة مـا يلـي عنـد اسـتحدا  البلـديات: تحليـل أثـر هـاه 1122كان المركز الوطني لحقوق اإلنسان قد طالب فـي تقريـره لعـام  1
ايجـابي علـى تن يـا االختصاصـات البلديـة، ومراعـاة التوزيـي العـادل  التعديالت على االستدامة االقتصادية للبلدية، وان يكون لهاه التعديالت أثر

ة والحقوق واإلجراءات والديون وااللتزامات عند اقرار فصـل البلـديات، ومراعـاة التوزيـي العـادل لطـواقم البلـديات الحاليـة والبلديـة الجديـد لممتلكاتل
يضا  حدود البلديات  الجديدة وحصر عدد سكانها بصورة واضحة ودقيقة. وبما يخدم المواطن، وا 
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 . مي المعايير الدولية اات العالقةوعدالة التمثيل النيابي وفقا للدستور وبما ينسجم 
 .ضرورة وضو  االسس الخاصة  لتقسيم الدوائر االنتخابية 
  ضــرورة تضــمين قــانون االنتخــاب احكامــًا تضــمن متابعــة ومالحقــة مرتكبــي الجــرائم االنتخابيــة

يــة صــ ة االســتعجال وقيــام محكمــة متخصصــة والــر مــن خــالل اعطــاء معاقبــة الجــرائم االنتخاب
 بال صل بهاه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها قبل موعد االقترا .

  ضـــرورة تضـــمين القـــانون تقيـــد الجهـــات التـــي تقـــوم برعـــداد جـــداول النـــاخبين بالمعـــايير الدوليـــة
ون المتبعة في هاا المجال وتحدي  جداول الناخبين حسب القانون وبالتنسيق مي الهيئة وان تك

جميي المعلومات المتعلقة بالناخب معروفة على نحو صـحيح وسـليم وبصـورة واضـحة وشـ افة، 
 وان يتم تن يمها بشكل دقيق يسهل الرجو  مليها من قبل المواطن أومن له مصلحة في حينه.

  الحاجة لتحديد القانون النسبة التي تتضمن الحد األدنى الاي يمهل القائمة للدخول في التنـافس
 توزيي المقاعد. عند 

  وجــــود احكــــام تســــاعد الهيئــــة علــــى وضــــي الســــقوف الماليــــة المناســــبة ل ن ــــاق علــــى الحمــــالت
االنتخابية وتن يم استخدام المال في العملية االنتخابيـة ووضـي الضـوابط  القانونيـة الالزمـة بمـا 

ـــررادة النـــاخبينيك ـــل مبـــدأ تكـــافم ال ـــرص بـــين المرشـــح فية ، وضـــمان شـــ اين، وعـــدم المســـاس ب
، ووقـف الحمـالت والدعايـة مويل وتحديد سقوفها وكي ية صـرفهاالمعلومات المتعلقة بمصادر الت
زالة م اهرها قبل       ساعة من موعد االقترا  تحت طائلة المسمولية الجزائية.41االنتخابية وا 

 ين تـــوفير بيئـــة مناســـبة إلجـــراءات يـــوم االقتـــرا  بـــدءًا مـــن تـــوفير أمـــاكن اقتـــرا   تضـــمن للنـــاخب
االدالء بةصــواتهم بصــورة ميســرة  وتضـــمن حقهــم بســرية االقتــرا  مـــي التةكيــد علــى تهيئــة هـــاه 
ال روف لاشخاص اوي االعاقة من حي  تحسين بيئة غرفة االقتـرا  وال ـرز وتمكـين منـدوبي 
المرشحين من المراقبة الكاملة والدقيقة إلجراءات االقترا  منا دخول الناخب وحتى اتمام عملية 

 رز وجمي االصوات.ال 
  واحتســـابها بصـــورة تك ـــل الدقـــة  األصـــوات التـــي يحصـــل عليهـــا كـــل مرشـــحتطـــوير آليـــة جمـــي

 والسرعة  وتمكن مندوبي المرشحين والمراقبين المحليين والدوليين من متابعتها.
 
 االنتخابات البلدية:انيًا: التوصيات المتعلقة بث
  عادة النص كما كان لعامملغاء جواز حل المجالس البلدية قبل موعد  االنتخاب بثالثة أشهر وا 
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، بحيــ  تشــترط االســتقالة لمــن يرغــب فــي ترشــيح ن ســه لالنتخابــات القادمــة قبــل ثالثــة 2621
 أشهر من موعد االنتخاب. 

  .ملغاء جواز تةجيل االنتخاب دون مبرر مقني أو قوة قاهرة 
  ملغاء النص الاي يحرم سكان العاصمة والعقبة والبترا من انتخـاب مجالسـهم المحليـة خصوصـًا

أن سكان هاه األقاليم أردنيـون، ومـن حقهـم أن يـديروا شـمونهم مـن خـالل مجلـس بلـدي منتخـب 
مــن قــبلهم، أســوة بالبلــديات ا خــرر، وبمــا يت ــق مــي نــص المــادة السادســة مــن الدســتور األردنــي 

 أمام القانون سواء .   األردنيون
  تعديل القانون بتضمينه قواعد موضوعية تضمن عدم توسي مجلس الوزراء بممارسـة حقـه بحـل

المجالس المحلية، والنص على أن تـتم االنتخابـات خـالل ثالثـة أشـهر مـن تـارير حـل المجـالس 
 البلدية وليس خالل مدة عام. 

 واإلشـراف عليهـا للهيئـة المسـتقلة لالنتخـاب أسـوة  مسناد مدارة العملية االنتخابية للمجـالس البلديـة
 باالنتخابات النيابية. 

 الوطنيـــة، واعتمـــاد معـــايير وضـــي آليـــات واضـــحة لـــدمج البلـــديات وفصـــلها اســـتنادًا للمصـــلحة 
علـى قـدرتها  وضوعية في استحدا  البلديات الجديدة من أجل الح ا  على ديمومتها والح ـا م

 المشـاركة مـي األخـا بعـين االعتبـار الح ـا  علـى توسـيي قاعـدةفـي تةديـة الخـدمات للمـواطن، 
 المستدامة. وتحقيق التنمية
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ـــر22ك ـــل الدســـتور فـــي المـــادة   ـــة الـــرأي والتعبي ـــت  .وحريـــة الصـــحافة واإلعـــالم ،  منـــه حري كمـــا ك ل
 ،بوصـــ ها شـــرطا أساســـيا لتحقيـــق مبـــادت الشـــ افية ،واإلعـــالم ،المواثيـــق الدوليـــة حريـــة الـــرأي والتعبيـــر

 ،ومكافحـــة ال ســـاد ،اإلنســـان والمســـاءلة. الـــر ان حمايـــة هـــاا الحـــق مـــن اهـــم معـــززات حمايـــة حقـــوق
اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وثقافيا. وقد تضمن العهد الدولي  :واالسهام في حركة النهو  بالمجتمي

وحريـــة  ،علـــى الحـــق فـــي حريـــة الـــرأي والتعبيـــر 2والسياســـية نصـــا صـــريحا ،الخـــاص بـــالحقوق المدنيـــة
 ،والدولـة مكل ـة بسـلطاتها المختل ـة وبموجـب التزاماتهـا الدوليـة .وتداول المعلومـات ،الصحافة واإلعالم
هـاا فضـال عـن  .هاا الحق من خالل االمتنـا  عـن القيـام بافعـال تشـكل مساسـا بـهوالدستورية باحترام 

واالداريــة الك يلــة باعمالــه علــى  ،االجــراءات التشــريعية اتخــااو  ،حمايتــه مــن االنتهاكــات الواقعــة عليــه
 وك الة حرية التماس المعلومات وتلقيها وبثها دون تدخل.  ،ار  الواقي

ـــممقـــرار القـــانون  1121شـــهد عـــام  ـــانون المطبوعـــات والنشـــر رق وقـــد  .1121   لســـنة11  المعـــدل لق
       منهــــا ،تضـــمن هـــاا القـــانون بعـــ  االيجابيــــات التـــي تعـــزز حمايـــة الحـــق فــــي حريـــة الـــرأي والتعبيـــر

ومحكمـة االسـتئناف للن ـر فـي قضـايا المطبوعـات  ،تخصيص غرفـة قضـائية لـدر محكمـة البدايـة  أ 
وانقــاص مــدد الطعــن  ،النصــف ملــىوانقــاص مــدد تقــديم اللــوائح وتبادلهــا امــام محكمــة البدايــة  ،والنشــر

ان ت صــل   ب  .النصــف ايضــا ملــىوتقــديم اللــوائح وتبادلهــا امــام محــاكم االســتئناف ومحكمــة التمييــز 
قلـــم  ملــىالمحكمــة فــي القضـــايا المتعلقــة بالمطبوعـــات والنشــر خـــالل اربعــة اشــهر مـــن تــارير ورودهـــا 

محكمـة أمـن الدولـة ومحـاكم الصـلح بـالن ر فـي جـرائم النشـر المرتكبـة  اختصـاص    نـز   المحكمـة.
والــنص علــى أن  ،بواســطة وســائل اإلعــالم مــن خــالل الــنص علــى منشــاء غــرف قضــائية متخصصــة

ـــة عمـــان هـــو المخـــتص فـــي الن ـــر بـــالجرائم الواقعـــة علـــى أمـــن الدولـــة الـــداخلي  قاضـــي محكمـــة بداي
او وسـائل  ،وص عليها في قانون العقوبات النافا ااا ما ارتكبت بوساطة المطبوعـاتوالخارجي المنص

 االعالم المرئي والمسمو  المرخص بها.

تخـالف يـد العمـل الصـح ي، و والتعبيـر وتقحرية الـرأي من بع  المواد التي تمس غير ان القانون تض
التوجهات العالمية الخاصة بحرية االنترنت. وقد جاء في االسباب الموجبة الخاصة القرار هـاا الجـزء 

                                                 
    من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.26المادة   2

 الحق في حرية الرأي والتعبير والصحافة واإلعالم
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اللكترونيـة لعملهـا والـزام تن ـيم ممارسـة المواقـي ا ملـىالحاجـة  ملـىمن التعديل القـانوني مـا يلـي: "ن ـرا 
 أخـررخيص كـةي مطبوعـة صـح ية منها بالشمون الداخلية والخارجيـة للمملكـة بالتسـجيل والتـر  المهتمة

وفقا الحكام القانون واخضاعها لالحكام والجزاءات التي تخضي لهـا اي مطبوعـة صـح ية دون فـر  
 المطبوعــة االلكترونيــة اا التعــديل علــى وجــوب تســجيلنــص هــ كمــااو جــزاء اضــافي عليهــا".  ،اي قيــد

بق التسـجيل االختيـاري فـي هـاه في دائرة المطبوعات والنشر بينمـا كـان المطلـوب فـي السـا وترخيصها
ــــدائرة فحســــب، ــــي قطــــا  الصــــحافة  ال ــــرا  مــــن قبــــل العــــاملين ف ــــار الكثيــــر مــــن اوجــــه االعت ممــــا اث

اعتراضـات جـاءت مـن ممسسـات فاعلـة فـي  ملـىباالضـافة  ،االلكترونيـة، وكـالر مـن نقابـة الصـح يين
 المجتمي المدني. 

في هـاا القـانون اال ان النقطـة الخالفيـة االساسـية تـدور حـول طريقـة تن ـيم  أخرروهنار نقاط خالفية 
فبينمـا يقـوم علـى تن ـيم هـاه الشـمون فـي الـدول الديمقراطيـة العـاملون فـي  .شمون االعـالم االلكترونـي

لــدر هيئــة فنيــة تقتصــر مهمتهــاعلى التةكــد مــن ان عنــوان ويكت ــى بايــدا  عنــوان الموقــي ، هــاا القطــا 
ير مكـرر، وال تتـدخل فـي أي أمـر آخـر يتصـل بـالموقي، ويتـرر للقضـاء البـت فـي أي دعـور الموقي غ

تقام على الموقي المعروف عنوانه من قبل االشخاص والجهات المتضررة في حال وقو  ضرر عليهـا 
 اً وترخيصـ قانون المطبوعـات والنشـر ي ـر  تسـجيالً  اال ان ،اإلنسانكرامة  يتصل بحمايةوخاصة ما 

وجــدير بالــاكر فــي هــاا الســياق ان  .المواقــي مــن قبــل دائــرة المطبوعــات والنشــر كمــا ســبق اكــرههــاه ل
و أ ،خارجــة عــن االداب العامــة تبــ  مــوادالقضــاء المواقــي االلكترونيــة التــي  ملــىمع ــم الــدول تحيــل 
  .و تقتحم المواقيأ ،و تعب  بالمعامالت المالية واالقتصاديةأ ،تمس باالمن القومي

والاي تتوافـق احكامـه مـي مـا  ،1121ن اصدر قانون جرائم ان مة المعلومات لعام أوقد سبق لالردن 
نقابــة  فضــاًل عــن األردنويــرر العــاملون فــي المواقــي االلكترونيــة فــي  .مع ــم هــاه الــدولاليــه  تاهبــ

 ،الصــح يين بــان االحكــام الجديــدة المنصــوص عليهــا فــي القــانون ســتكون مقيــدة لالعــالم االلكترونــي
وقـد قامـت المواقـي االلكترونيـة ونقابـة الصـح يين  ،االعالمي في العالم األردنوسوف تمثر على تقييم 

ـــانون بســـبل مختل ـــة. وقـــد أعلنـــت غا ـــات احتجاجيـــة كمـــا ابـــدت اعتراضـــها علـــى الق لبيـــة المواقـــي بوق 
رفضــها التســجيل  األردناإلخباريــة االلكترونيــة األساســية والمــمثرة فــي صــناعة المشــهد اإلعالمــي فــي 

لدر دائرة المطبوعات والنشر. كما تم اطالق "التحالف المدني المناه  للقانون". وجـدير بالـاكر فـي 
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تعامـل مـي هـاا القـانون وتطبيقـه هاا السياق ان رئـيس الـوزراء ادلـى بتصـريحات افـاد فيهـا بةنـه سـيتم ال
 بحسن نية من قبل الحكومة.

ل أي يتسج عدمتبين  1121 في عاموحول مدر تعر  االعالميين لتجاوزات تمس الحريات العامة 
لـم يسـجل طـوال تاريخـه أيـة حالـة قتـل للصـح يين،  األردنأو خطف ل عالميين، علمـا أن  ،حالة قتل

وهاا الممشر هو األكثر أهمية فـي قيـاس الحريـات الصـح ية، ولـم تسـجل أيضـا أي حالـة خـرق تتعلـق 
ـــاإلغالق التـــام أو الممقـــت ألي صـــحي ة، وكـــالر لـــم تســـجل أي حالـــة لطـــرد مراســـلين أجانـــب مـــن  ،ب

 المملكة.

لعرقلة توزيي الصحف او المصادرة الرسمية لوثائق مـن هـاه كما لم ترد معلومات حول وقو  اية حالة 
تواجه الصـحف وهـي ارت ـا  تكل ـة المـواد الخـام والمعـدات التـي  مهمةوال تزال هنار مشكلة  .الصحف

 الر تقليص حجم االعالنات من الجهات الرسمية او حجبها.  ملىتدخل في هاه الصناعة يضاف 

وبنســـب  ،تهاكـــات التـــي مســـت الحريـــات الصـــح ية واالعالميـــةوبالمقابـــل رصـــد المركـــز جملـــة مـــن االن
استخدام القوة  ملىاو الل  ي على الصح يين باالضافة  ،مت اوتة تمثلت في االعتداء وااليااء الجسدي

واالعتـداء علـى معـداتهم وممتلكـاتهم الماديـة، وقـد تمــت  ،ادائهـم لمهــامهم فـي أثنـاءفـي بعـ  االحيـان 
 ملـىاضـافة  مـن قبـل جهـات غيـر رسـمية. أخرروفي احيان  ،عناصر االمنهاه االعتداءات من قبل 

ـــال والتوقيـــف الممقـــت ،وحضـــور االجتماعـــات العامـــة ،المنـــي مـــن ممارســـة العمـــل الصـــح ي  ،واالعتق
عــالوة علــى انمــاط مــن الرقابــة المســبقة والرقابــة  ،او مــن جهــة غيــر رســمية ،والتهديــد مــن جهــة رســمية

 منهـا اختـراق المواقـي االلكترونيـة والوقـف عـن العمـل او البـ . ونـاكرو  ،الصـح يةالالحقة على المواد 
 في هاا السياق:

 االيذاء الجسدي ومصادرة المعدات من قبل االجهزة االمنية: 
  بعـ  ضـباط الشـتائم مـن قبـل و عتـداء بالضـرب والتهديـد وكالـة "جراسـا نيـوز" لالتعر  مراسل

 ح12/1/1121االعتصامات على الـدوار الرابـي فـي عمـان بتـارير  تغطيته احد في أثناء الدرر
 اا قام همالء الضباط بضربه واخا البا  الصح ي منه.

 وحاف ما تم  ،ثم اعتقاله ومصادرة كاميرته ،االعتداء بدنيا ول  يا على صح ي من جريدة الغد
 .تسجيله عليها
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 تالف محتويات ك اميرته واالعتداء علـى عـدد مـن االعتداء على صح ي من وكالة "سكوبات" وا 
 ملـىتغطيـتهم اعتصـاما ضـد زيـارة مسـمول سـابق  فـي أثنـاء الصح يين من قبـل افـراد مـن االمـن

 . 1121تموز  2مدينة اربد بتارير 
 " 22/2/1121محاف ـة معـان بتـارير  مبنـىحتجـاز فـي للضـرب واال تعر  مراسل قناة "رميـا 

بــــين المحـــاف  وعـــدد مــــن وجهـــاء المدينـــة بســــبب اعتصـــام لعـــدد مــــن  خـــالل تغطيتـــه الجتمـــا 
 ن العمل.عالعاطلين 

 :المعدات من قبل جهات غير رسمية االيذاء الجسدي ومصادرة
  تعــر  فريــق قنــاة "الجزيــرة مباشـــر" لالعتــداء فــي محاف ــة مربــد، علـــى يــد عــدد مــن المنـــاوئين

الــاي صــدر فــي شــهر تشــرين الثــاني جــة قــرار رفــي الــدعم عــن المحروقــات الحتجــا  شــعبي نتي
العمارة التي كان ال ريق يغطي من على  ملىمجموعة من االشخاص  تاا صعد، 1121 لسنة

  .سطحها االحتجا  واعتدوا عليهم بالضرب وحطموا معداتهم
  هجــوم مــن قبــل مجموعــة مــن المنــاوئين لهــاه  ملــىتعــر  احــد الصــحافيين فــي المحاف ــة ااتهــا

 لثنيه عن تصوير ما يجري من اشتباكات بين المت اهرين واالمن العام. االحتجاجات
  اعتداء جسدي ول  ي من قبل عـدد مـن  ملىتعر  صحافيون في قناة "سكاي نيوز" ال ضائية

األشــخاص لــم تعــرف هــويتهم دون أســباب خــالل تغطيــتهم لالحتجاجــات بســبب رفــي الــدعم عــن 
 ملـى، ما ادر 22/22/1121حاف ة الكرر بتارير المحروقات في منطقة المزار الجنوبي في م

 .اصابة مساعد المصور بجرو  مختل ة
 موقــــييعمــــل فــــي  آخــــرو ، "ةيــــاألردن تعــــر  مصــــور صــــحافي يعمــــل فــــي صــــحي ة "الدســــتور 

 Jordan0Daysلالعتــــداء خــــالل تغطيتهمــــا اعتصــــام 1121كــــانون الثــــاني  11  ، بتــــارير ،
ـــا عتـــداء علـــى حيـــ  قـــام المعتـــدون بضـــربهما واالن، "حقـــوق ال مكـــارم" فـــي وســـط العاصـــمة عم 

 معداتهما.
  احد الصحافيين العاملين في ممسسة "نيو ميديا" في عمان من قبل مجموعة مـن  اتحطيم كامير

الـاي صـدر عـن دعم عـن المحروقـات المناوئين لالحتجاجات الشعبية الناجمـة عـن قـرار رفـي الـ
 .1121 الحكومة في شهر تشرين الثاني لسنة
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 فـي أثنـاء المواقي االلكترونية من قبل مجموعـة مـن االشـخاص اء على رئيس تحرير احداالعتد 
 ، طالــــب فيهــــا2/1/1121بتــــارير  تغطيتــــه الصــــح ية لمســــيرة ليليــــة فــــي منطقــــة البارحــــة برربــــد

 المحتجون الحكومة بتوفير و ائف وخ   االسعار. 

 المنع من ممارسة العمل وحضور االجتماعات العامة:
 ـــدرر صـــحافيا مـــن موقـــي "جـــو ـــراد مـــن قـــوات ال ـــي اف ـــة اعتصـــام أمـــام الســـ ارة 14من " مـــن تغطي

 .لتصويرالالزم لتصريح الالمصرية اا تم احتجاز كاميرته بحجة عدم امتالكه 
 فـي محـيط مخـيم لالجئـين السـوريين  مني افراد من األمن العام طاقم قناة "الجزيرة" مـن التصـوير

سـيتي" القريــب مــن مدينــة الرمثـا مــن اجــل اعـداد تقريــر عــن المخــيم الموجـودين فــي سكن"ســايبر 
وقــد قــام عــدد مــن رجــال األمــن ، علــى الــرغم مــن عــدم وجــود اي اشــارة تحــاير تمنــي التصــوير

 .باتالف شريط التصوير
  منــــي قــــوات األمــــن الموجــــودة عنــــد مــــداخل البرلمــــان صــــحافيين محتجــــين علــــى مشــــرو  قــــانون

الــدخول لحضـــور جلســة مجلـــس النــواب التـــي ناقشــت القـــانون  المطبوعــات والنشـــر المعــدل مـــن
 .وانتهت برقراره

 اجــه خر ة إليــاألردنعناصــر مــن األمــن العــام القــوة مــي مراســل احــدر القنــوات ال ضــائية  مااســتخد
من المركز الثقافي الملكي خالل تغطيته فعاليات احت اليـة األمـن العـام بـاليوم العـالمي لمكافحـة 

محاولتـه اجـراء مقــابالت  فــي أثنـاء ر الـاي يرافقـه والـرالشـريط مـن المصــو  المخـدرات ومصـادرة 
 صح ية.

 ة بعـ  الصـح يين مـن تغطيـة المنـا رة التـي يـاألردنالعالقات العامة في الجامعـة  مني مو  ي
واالمــين  ،ن متهــا كليــة الحقــوق فــي الجامعــة بــين االمــين العــام لحــزب جبهــة العمــل االســالمي

و عـــدم حملهـــم بطاقـــات أ ،العـــام لحـــزب التيـــار الـــوطني بحجـــة عـــدم وجـــود دعـــوات موجهـــة لهـــم
ات ان قـانون المطبوعـ ملـىباالضـافة  عامـة،كانت على الرغم من ان الدعوة للمنا رة  ،صح ية

 المناسبات العامة للقيام بتغطيتها. والنشر يعطي الصح ي حق حضور

طية الصــحفيين للمظــاهرات ـوالــذي كانــت اغلــب حاالتــل تــتم خــالل ت ــ ،االعتقــال والتوقيــف المؤقــت
 واالعتصامات:

  توقيف مراسل راديو البلد خالل تغطيته لالحتجاجات التي رافقت رفي الدعم عن المحروقات 
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وقـد قامــت االجهــزة  ،فـي منطقــة جبـل الحســين بـالرغم مــن ابـرازه بطاقتــه الصـح ية اكثــر مـن مــرة
 في وقت الحق.االمنية باالفرا  عنه 

 اضـــرابا عـــن  أاالفـــرا  بك الـــة عـــن الصـــحافي ناشـــر موقـــي "جراســـا نيـــوز" اإلخبـــاري بعـــد ان بـــد
 ."محكمة امن الدولة بتهمة "مناهضة ن ام الحكم ملىوياكر ان هاا الصحافي احيل  ،الطعام

 تغطيتــة  فـي أثنــاء كاميرتــه مـن قبــل االجهـزة االمنيــة ومصــادرة ،اعتقـال صــح ي مـن جريــدة الغـد
كما اعتقلت االجهزة االمنية خـالل االعتصـام  .1121تموز  2اعتصاما في مدينة اربد بتارير 

 .ااته الناطق باسم تنسيقية حرار الشمال
  قيــام االجهــزة االمنيــة بتوقيــف مراســلة برنــامج صــوت األغــوار الــاي يبــ  علــى راديــو البلــد لمــدة

أهـــالي ديـــر عـــال عـــن مـــوق هم مـــن قيامهـــا بعمـــل اســـتطال  رأر بـــين  فـــي أثنـــاء ثـــال  ســـاعات
مصـادرة هات هـا الخلـوي وجهـاز  تحي  تمـ ،االعتصامات والحرار الشعبي المطالب باإلصال 

 التسجيل.
  فـياعتقال مجموعـة مـن نشـطاء الحراكـات مـن قبـل االجهـزة االمنيـة بسـبب تعبيـرهم عـن ارائهـم 

 ،ضــهم بتقــوي  ن ــام الحكــما تــم اتهــام بعم ،المســيرات التــي تــم تن يــاها فــي مدينــة عمــان واربــد
 .بسبب الشعارات التي تم ترديدها

 رسمية:ات التهديد من جه
  تلقــى رئــيس تحريــر صــحي ة "النابضــة" األســبوعية تهديــدًا مــن احــد المحــاف ين علــى خل يــة نشــر

فــي أثنــاء مــادة صــح ية حــول شــكور بعــ  المــواطنين الــاين تضــرروا بســبب اتــالف ممتلكــاتهم 
 احدر المشاجرات.

  مــان "عوموقــي " راديــو البلــد"تهديــد احــد الــوزراء لصــح ي مــن وحــدة التحقيقــات االستقصــائية فــي
عــن بعــ  المخال ــات التــي تقــي ضــمن اعمــال  قيــق االستقصــائي الــاي كشــفالتح هنشــر ل "نــت

 الوزارة.
  التهديــد باالعتــداء علــى مبنــى  ملــىتعــر  احــد االعالميــين العــاملين فــي قنــاة "رميــا" ال ضــائية

 واستديوهاتها في حال عر  القناة لبرنامج محدد. القناة

 الرقابة المسبقة:
 حول تعيينات في مجلس النواب السادس عشر. معالمي الحيلولة دون نشر تقرير 
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 تـم نشـرها نتيجـة لـالر علـى  ما ،الحيلولة دون نشر مجموعة من المقاالت فـي الصـحف اليوميـة
 أعــرب ن قــديالصــح يب اتــالكأحــد ان  ملــىوتجــدر االشــارة فــي هــاا الســياق  .المواقــي االلكترونيــة

 .شكل متكرر ومتزايدبفي جريدة الرأي  عن احتجاجه على مني نشر مقاالته

 الرقابة الالحقة:
 بع  وسـائل االعـالم قيـام االجهـزة االمنيـة بالطلـب مـن مـدير تحريـر موقـي "عمـان نـت"  أفادت

اإللكترونــي مزالــة وثــائق تــم نشــرها تتعلــق بــبع  قضــايا الخصخصــة المثيــرة للجــدل. وقــد تمــت 
 مزالة هاه الوثائق بال عل عن الص حة الرئيسية للموقي.

  عـــن موقعهـــا اإللكترونـــي تنـــاول حـــرار قامـــت صـــحي ة العـــرب اليـــوم بازالـــة مقـــال الحـــد الكتـــاب
 الط يلة واشاد بنوعية هاا الحرار والر بعد ضغوطات مورست على ادارة الصحي ة.

  وجدير بالاكر ان دائرة المطبوعـات والنشـر قـد بينـت للمركـز انـه لـم يـتم تحريـر ايـة قضـية ضـد
ضـــد اي مملـــف او ناشـــر كتـــاب صـــادر داخـــل المملكـــة او خارجهـــا، كمـــا لـــم تحـــرر ايـــة قضـــية 

صـــحي ة يوميـــة او اســـبوعية صـــادرة داخـــل المملكـــة او خارجهـــا. علمـــا ان القضـــاء وحـــده هـــو 
 ملــىالســلطة التــي تملــر حــق ايقــاف توزيــي اي صــحي ة منشــورة فــي الــداخل او الخــار ، اضــافة 

 الكتب والمطبوعات األخرر.

 والوقف عن العمل او البث: 0اختراق المواقع االلكترونية
  اا صـر  المسـمولون فـي القنـاة انـه تـم بـ  أخبـار  ،قرصـنة وتشـويش ملـىتعرضت قناة اليرمـور

وعددًا من الشخصـيات  ،مضللة وعارية عن الصحة على الشريط العاجل مست الوحدة الوطنية
وقـف ممقـت لبثهـا مـن قبـل الشـركة  ملـىكمـا تعرضـت القنـاة ااتهـا  .ةيـاألردنالوطنية واإلسالمية 

 .المزودة نتيجة ضغوط مورست عليها
 اختراق الموقي اإللكتروني الخاص بحزب جبهة العمل االسالمي وقرصنته.  
  شــطب صــ حة قنــاة اليرمــور ال ضــائية علــى موقــي التواصــل االجتمــاعيfacebook  دون مــن

 .مبداء األسباب

                                                 
          اكـــدت اللجنـــة المعنيـــة بحقـــوق اإلنســـان توســـيي حمايـــة حريـــة التعبيـــر لتطـــال وســـائل اإلعـــالم الجديـــدة بمـــا فـــي الـــر المـــدونون أو مـــا يعـــرف 2

مـــن العهـــد الخـــاص بـــالحقوق المدنيـــة   26   علـــى المـــادة 14ان رقـــم  بــــ "الصـــح يين المـــواطنين". التعليـــق العـــام للجنـــة المعنيـــة بحقـــوق اإلنســـ
 . 1122تموز 12والسياسية المعتمد من قبل اللجنة بتارير 
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  في متالف الكثير من المل ات والمعلوماتتعر  موقي عين نيوز لعملية قرصنة تسببت. 
 حد البرامج.أ هابعد عرض 12/1/1121 االيقاف الممقت لب  قناة جوسات بتارير  

 في عـامأما فيما يتعلق بمحاكمة الصحفيين واالعالميين واصحاب االراء المختلفة فقد رصد المركز 
3103 : 

  تهمــة الحــ  علــى وآخــرين جوســات" ال ضــائية ومــديرة القنــاة المــدعي العــام لمالــر قنــاة "توجيــه
تغيير ن ام الحكـم بنـاء علـى قضـية حركتهـا ضـدهما هيئـة اإلعـالم المرئـي والمسـمو  علـى اثـر 

 برنامج عر  على القناة، والقضية ما تزال من ورة امام القضاء.
 رئيس تحرير ، و ينأحد الكتاب الصح ي اصدرت محكمة بداية عمان قرارا بعدم مسمولية كل من

مــن   1 و  2 جريـدة شــيحان عـن جــرم عـدم تحــري الدقـة والموضــوعية خالفـا ألحكــام المـادتين 
كرامــة االفــراد وحريــاتهم الشخصــية ونشــر  ملــىوعــن جــرم االســاءة  ،قــانون المطبوعــات والنشــر

مــن القــانون ااتــه. والــر علــى خل يــة الشــكور التــي   /د11 مشــاعات كاابــة وفقــا ألحكــام المــادة 
موقـــف النقابـــة مـــن  عـــن الصـــح ي المـــاكورلـــى مقالـــة للكاتـــب تقـــدمت بهـــا نقابـــة المهندســـين ع

 اعتصام المكاتب الهندسية.

ان المحكمـة وجـدت بنـاء علـى قراءتهـا   وقد جاء فـي القـرار الـاي اتخاتـه المحكمـة المختصـة مـا يلـي:
لما ت همه ال كما ي همه القارت أو األطراف وبما لها مـن صـالحية الت سـير فـرن  وت سيرها للمقال ووفقا
ين، جــزء يتعلـق بمعلومـات المقـال هـل هـي صـحيحة أم غيــر ءح ية جـاء علـى جـز موضـو  المـادة الصـ

 ملـى . وقـد توصـل القـرار في االعتصام ودوافعه وانعكاسـاته صحيحة، والجزء ا خر رأي كاتب المقال
أنــه:  فيمــا يتعلــق بــالجزء االول وهــو مــدر صــحة المعلومــات فــان المعلومــات قــد جــاءت صــحيحة مــن 
حيــ  االعتصــام ومكانــه وآليتــه وزيــارة السياســيين والبرلمــانيين لــه ومدتــه، وبهــاا فــان المحكمــة تجــد أن 

قــانون مـن   1 و  2 هـاا المقـال قـد تحـرر الموضــوعية والدقـة ممـا يعنـي عـدم انطبــاق نـص المـادتين 
أمــا الجــزء الثــاني وهــو رأي كاتــب المقــال فانــه ال يعــدو أن يكــون تعبيــرا عــن رأي  المطبوعــات والنشــر.

الكاتب باالعتصام وبةسبابه ونتائجه ومجرياته، وعلى ضوء الر فان المحكمة تجد أن هاا المقال هو 
در كونـه نقـدا ينطبـق تعبير عن وجهة ن ـر سياسـية حملـت نقـدا الداء مجلـس النقابـة، وبالتـالي ال يتعـ

وبهـــاه المناســـبة فانـــه مـــن الجـــدير بالـــاكر ان القضـــاء االردنـــي قـــد ســـبق  عليـــه شـــروط النقـــد المبـــا  .
 واصدر احكامًا ميزت بين جرائم الام والقد  والتحقير وبين النقد المبا .
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 :التوصيات
  مجراء مراجعة لمن ومة التشريعات النا مة لحرية الرأي والتعبير والتشريعات االعالميـة لتصـبح

اعــادة الن ــر  ملــىبحاجــة ماســة  . وهــاه المن ومــةاإلنســانمتوائمــة مــي المعــايير الدوليــة لحقــوق 
وتعـديلها بمـا يك ــل الخـرو  مـن دائـرة التخـبط التشـريعي التــي ادت  ،فيهـا كحزمـة تشـريعية واحـدة

سلســلة مــن التعــديالت خــالل  ملــىتعــر  بعــ  القــوانين مثــل قــانون المطبوعــات والنشــر  ملــى
بالعمـــل الصـــح ي وبحريـــة الـــرأي لهـــا صـــلة مجموعـــة قـــوانين أخـــرر  كمـــا أنالســـنوات األخيـــرة، 

فــي الحصــول قــانون العقوبــات وقــانون ضــمان الحــق ك :جوهريــةتعــديالت  ملــىتحتــا   والتعبيــر
وقـانون هيئـة االعـالم المرئـي والمسـمو ،  ،وقانون حماية وثائق وأسـرار الدولـة ،على المعلومات

 . ياألردنوقانون التن يا  ،وقانون ممسسة االااعة والتل زيون
  ين المختل ــة وانصــاف االعالميــ االحتجاجــاتتــةمين حمايــة أكبــر للصــح يين خــالل المســيرات و

 عليهم. ومالحقة من يعتدي، يًا ومعنوياً دااالنتهاكات وتعويضهم م ضحايا
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والتن ــيم، كمــا ك لــت المواثيــق الدوليــة لحقــوق  ،للمــواطنين الحــق فــي التجمــي 2ياألردنــك ــل الدســتور 
والتجمي بما في الر  ،والنقابات ،والجمعيات ،هاا الحق الاي يشمل تكوين األحزاب السياسية اإلنسان

بــالحق فــي حريــة الــرأي  والــاي يــرتبط ارتباطــًا وثيقــاً  تن ــيم المســيرات والم ــاهرات وال عاليــات العامــة،
الحــق فــي  ويمكــن أن يخضــي. اإلنســانوبــاقي من ومــة حقــوق  ،خــرروالتعبيــر، والحقــوق السياســية األ

مقراطي، لصيانة األمن القومي، أو القانون في مجتمي ديلبع  الحقوق التي يحددها التجمي والتن يم 
الحــق فــي التجمــي والتن ــيم فــردي  ويعــد   .الســالمة العامــة، أو الن ــام العــام أو حمايــة الصــحة العامــة

أو من مة مـي أشـخاص يت قـون  ،في تكوين جمعية الحق كل فردليك ل  فهو، الثبوت جمعي الممارسة
أو  ،الحق الجماعي لهاه الممسسات القيام بةنشطة لتحقيق مصالح منتسبيها كما يك لمعه في الرأي، 

ال أنـه ال م ،أو لتحقيـق األهـداف التـي أنشـئت ألجلهـا ،أو األشخاص الاين تسـعى لحمـايتهم ،أعضائها
 نقابة. أو ،أو من مة ،جمعيةل نتماءيجوز مرغام أحد على اال

وم ــــاهرات  ،والشـــعبية بتن ـــيم مســــيرات ومهرجانـــات ،ال عاليـــات الحزبيــــة اســــتمرار 1121شـــهد عـــام 
. النتخــابوبعــ  التشــريعات وعلــى رأســها قــانون ا وسياســاتها، الحكومــات حتجاجيــه علــى ممارســاتا

فــي  1114  لســنة 1لعامــة رقــم  جتماعــات ااالالتــي تمــت علــى قــانون لتعــديالت الجوهريــة لوقــد كــان 
موافقة الحاكم . وقد ألغت هاه التعديالت ات الشعبيةتن يم ال عاليتسهيل في  األكبر ثراأل 1122عام 

بمجـــرد مشـــعار يقـــدم مـــن  اكت ـــتاالداري المســبقة علـــى عقـــد االجتماعـــات العامـــة وتن ـــيم المســيرات. و 
 والغاية من االجتما . ،وأسماء من ميه ،وزمانه جتما عقد اال كانمن مي االجتما  يبين م

 :االعتصامات والمظاهرات

وقد  ،والم اهرات في أغلب محاف ات المملكة ،أيضًا تن يا العديد من االعتصامات 1121شهد عام 
ـت  أنـه تـم فـ   بعـ  ال عاليـات بالسـلمية، اال تميزت هاه ال عاليات في الغالب األعـم بـالقوةح فقـد فض 

نيـتهم أمام مسجد الكالوتي بالقوة بعـد معـالن المعتصـمين  اً عتصاما 21/1/1121بتارير  قوات الدرر
أنهــــت قــــوة مــــن األمــــن العــــام وقــــوات الــــدرر  2/4/1121لتوجــــه نحــــو الســــ ارة اإلســــرائيلية. وبتــــارير ا

                                                 
     من الدستور األردني.22/2الماده   2

 التجمعالحق في 
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ـــت قـــوات األمـــن والـــدرر  2/4/1121عتصـــامًا فـــي الـــدوار الرابـــي فـــي العاصـــمة عمـــان. وبتـــارير ا فضَّ
لـة، اعتصامًا أمـام مقـر رئاسـة الـوزراء فـي الـدوار الرابـي كـان يطالـب بـاإلفرا  عـن معتقلـي حـرار الط ي

مـن المشـاركين  اً شخصـ  22 كمـا تـم اعتقـال  .أشـخاص بجـرو   21 وأصيب خالل الـر االعتصـام 
علــى الــدوار الرابــي وســط  اً اعتصــام األمــنقــوات  فضــت 12/1/1121وبتــارير  فــي هــاا االعتصــام.

ســتخدمت وار، وقــد االعاصــمة عمــان بعــد أن قــرر المعتصــمون تن يــا اعتصــام م تــو  والمبيــت فــي الــد
األمــن فــ  رجــال  22/22/1121بعــ  المعتصــمين. وبتــارير  اعتقــالقامــت بمــن العنــف و قــوات األ

ال وس ات الاي ن  ا أمـام مقـر الشـركة الكـائن فـي العبـدلي وسـط  ي شركةوقوات الدرر اعتصام متقاعد
العاصـــمة عمـــان بعـــد مغـــالق المعتصـــمين الشـــار  العـــام احتجاجـــًا علـــى عـــدم تلبيـــة مطـــالبهم المتمثلـــه 

 وتوزيي األسهم.  ،والتامين الصحي ،بمكافةة نهاية الخدمة

 رفع الدعم عن المشتقات النفطية: التي تبعت قرار االحتجاجات

والغــــاز مســـاء يـــوم الثالثـــاء الموافــــق  ،رفــــي الـــدعم عـــن المشـــتقات الن طيـــةثـــر قـــرار الحكومـــة وعلـــى م
 رصـــد كافـــة، محاف ـــات المملكـــة مـــن موجـــة احتجاجـــات فـــي ومـــا أفضـــى مليـــه القـــرار 21/22/1121

ل ردود ال عل الشعبية والجماهيرية المعارضة لهاا القـرار، وكي يـة تعامـ اإلنسانالمركز الوطني لحقوق 
هـاه التطـورات، فـي  تـابيو  ،الشـعبية االحتجاجـاتأجهزة من اا القـانون  األمـن العـام وقـوات الـدرر  مـي 

مختلف محاف ات المملكة من خالل فـرق رصـد ميدانيـة شـكلها لهـاه الغايـة وبواسـطة ضـباط االرتبـاط 
 ،مغــالق الطــرق ملــىاحتجاجــات أدت  شــهدت أغلــب منــاطق المملكــةما الموجــودين فــي المحاف ــات. 

تـالف ل شـارات الضـوئية حـراق بعـ  الممتلكـات العامـة مـن محـاكم وبنـور وبلـديات وا  وشـهد مقلــيم  ،وا 
طــالق نــار  16 الشــمال   فقــد شــهد مقلــيم الجنــوب، أمــا وحــرق مطــارات ،حادثــة تــم فيهــا مغــالق طــرق وا 

منــاطق حــاالت احتجــا  فــي  وثمــاني لعقبــة،محاف ــة ا كــان هنــار حــالتي احتجــا  فــيو  ،ةحالــ  11 
حتكاكـــات بـــين المت ـــاهرين ا قـــي فيهـــالعـــدة أيـــام و الت ـــاهرات و  االحتجاجـــاتهـــاه  تامتـــدقـــد و  .الباديـــة

مـن  مبنـى  22 بــ  الضـرر المـادي  وقـد تسـببت هـاه االحتجاجـات برلحـاقوقوات الدرر واألمـن العـام. 
ــــاني المحاف ــــات ــــديات ،مب ــــال  محــــاكم ،والمتصــــرفيات والبل ــــيم وث ــــة والتعل وخمــــس  ،ومــــديريات التربي

بنكًا وصرافًا آليًا، ومحلين تجاريين، وأربي حاالت تعدي   21 ممسسات استهالكية مدنية وعسكرية، و
 على ممتلكات خاصة. 
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بيانــًا  مثــر قــرار رفــي األســعار وانــدال  االحتجاجــات الشــعبية اإلنســانوأصــدر المركــز الــوطني لحقــوق 
 الحــق الثابــت للمــواطنين فــي حريــة التعبيــر والتجمــي واالحتجــا . .2: فيــهأكــد  22/22/1121بتــارير 

لتزام بسلمية االحتجا  بشـكل كامـل اال .1ضمان الدولة لهاا الحق وحماية ممارسته بشكل كامل.  .1
قـانون بعـدم اسـتخدام التـزام أجهـزة من ـاا ال .4عتداء على الممتلكـات، عامـة كانـت أو خاصـة. وعدم اال

حتــرام حقــوق ا .2 القـوة مال فــي حـال الضــرورة القصـور وبمــا يتناســب مـي طبيعــة التهديـد للن ــام العـام.
تـــوفير المعلومـــة الدقيقـــة والكاملـــة وبشـــ افية حـــول  .2بشـــكل كامـــل لاشـــخاص المحتجـــزين.  اإلنســـان

عـدم ممكانيـة فصـل هـاه  .1 اإلجراءات االقتصادية المتخاة للتعامل مي الوضـي االقتصـادي الصـعب.
عتبارات السياسية التي تستدعي خطوات مصـالحية اكثـر عمقـًا اإلجراءات االقتصادية التقش ية عن اال

الحــوار  اتخــاا ملــىجميــي األطــراف  اإلنســانوشــمولية وديمقراطيــة. كمــا دعــا المركــز الــوطني لحقــوق 
 . 2الحلول التوافقية لها ملىوالتوصل  ،وسيلة فعالة للتغلب على الصعوبات التي تواجه الوطن

عتقــال المشــاركين فيهــا شــكل ، واالشــعبية االحتجاجــاتموجــات  ديــادز اوعلــى ضــوء تســار  االحــدا  و 
وزيارة المعتقلين حي  تمكنت فرق المركـز مـن  كافة المستجدات حقائق ومتابعةالتقصي ل اً المركز فريق
 ســــــواقة، مربــــــد، الكــــــرر، معــــــان،  :  موقوفــــــًا فــــــي مراكــــــز اإلصــــــال  والتةهيــــــل المختل ــــــة16مقابلــــــة  

.. وقـــد أطلـــق ســـرا  . حـــدثاً   26 الجويـــدة/رجال، الجويدة/نســـاء، ارميمـــين، البلقـــاء  هـــاا وتـــم توقيـــف 
  مــنهم 6و  ،  مــن الموقــوفين تــم ميقــافهم قضــائياً 11جميــي األحــدا  بموجــب ك ــاالت. وقــد تبــين أن  
  موقوفــًا مـــن هـــمالء أنهـــم مـــن 21، وقـــد اكـــر  2624أوق ــوا مداريـــًا بموجـــب قـــانون منــي الجـــرائم لعـــام 

  موقوفــًا ممــن تمــت مقــابلتهم أنهــم أعتقلــوا مــن أمــام مكــان ســكنهم أو مــن 21نشــطاء الحــرار. وافــاد  
منطقــة تشــهد تجمعــًا شــعبيًا دون أن يكونــوا قــد شــاركوا فــي أي مــرورهم فــي  فــي أثنــاءأمــاكن عملهــم أو 

لكــنهم ليســوا مــن  ،  مــنهم أنهــم شــاركوا فــي النشــاطات الشــعبية العامــة4  نشــاط احتجــاجي. كمــا أفــاد
فــي أو ســوء المعاملــة  ،أو اإلهانــة ،نشــطاء الحــرار. وبلــ  عــدد الــاين اكــروا أنهــم قــد تعرضــوا للضــرب

فيمــا بلــ  عــدد الــاين اكــروا أنهــم ح موقوفــاً   22تســليمهم للمراكــز األمنيــة  عتقــال وقبــل عمليــة اال أثنــاء
  21تـوقي هم فـي المراكـز األمنيـة   فـي أثنـاءأو اإلهانة وسوء المعاملة  ،أو الضرب ،تعرضوا للتعايب

موقوفًا. من جهة ثانية أكد جميي مـن تمـت مقـابلتهم انهـم لـم يتعرضـوا ألي معاملـة سـيئة بعـد ايـداعهم 

                                                 
لالطـــال  علـــى البيانـــات وتقـــارير تقصـــي الحقـــائق التـــي أصـــدرها المركـــز الـــوطني لحقـــوق اإلنســـان كافـــة، يرجـــى مراجعـــة الموقـــي اإللكترونـــي  2

 .www.nchr.org.joالخاص بالمركز من خالل الرابط اإللكتروني: 
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اإلصــال  والتةهيــل. وقــد شــاهد فريــق المركــز الــوطني أثــار الضــرب بشــكل كــدمات ورضــو   مراكــز
ضـمانات المحاكمـة العادلـة  من همالء الموقوفين بةنه لـم تـرا     شخصًا 11وافاد     موقوفًا.21على  

فهــامهم  فــي أثنــاء عمليــة التحقيــق معهــم مــن قبــل المــدعي العــام كالســما  بحضــور محــامي التحقيــق، وا 
عــة الــتهم الموجهــة ملــيهم، وعرضــهم علــى الطبيــب و/أو عــدم أخــا مــدعي عــام محكمــة أمــن الدولــة طبي

  موقوفـا انهـم تمكنـوا مـن معـالم اويهـم عـن مكـان 24باالعتبار قـولهم بـةنهم تعرضـوا للضـرب. وأفـاد  
مــدعي عــام محكمــة أمــن    موقوفــًا أن21واكــر   اعتقــالهم فــور ميــداعهم مراكــز اإلصــال  والتةهيــل.

  موقوفــًا أنــه لــم يــتم عرضــهم 11مهــم الــتهم المنســوبة ملــيهم عنــد مثــولهم امامــه. فيمــا اكــر  فهالدولــة ا
  مصـــابات فـــي صـــ وف 2هنـــار  كـــان ولـــم يســـمح لهـــم بتوكيـــل المحـــامين. و  ،علـــى الطبيـــب الشـــرعي

فـي لـى وفـاة احـدهما م لاسف الشـديدوأدت هاه االصابات  ،نان بليغتانشطاء الحرار من بينها مصابت
  مـــنهم للمحاكمـــة أمـــام 21  حـــدثًا قـــدم  21عتقـــال  ا. وتـــم محاف ـــة اربـــد نتيجـــة اصـــابته بعيـــار نـــاري

مدعي عام محكمة أمن الدولة حسبما أفادت مصـادر األمـن العـام. وقـد تـم اإلفـرا  عـنهم جميعـًا علـى 
مركــز فــي قابــل فريــق المركــز امــرأة واحــدة و  دفعــات بموجــب ك ــاالت بعــد أيــام معــدودة مــن اعتقــالهم.

 ،االعتقال والتحقيـق األولـي معهـا في أثناءجويدة/نساء اكرت أنها تعرضت للضرب ال اصال  وتةهيل
  مصابة بين صـ وف أفـراد األمـن 21هنار  كان وقد شاهد فريق المركز آثار كدمات على جسدها. و 

  مـــن أفـــراد هـــاه القـــوات 21ومـــن هـــمالء   ،رر حســـب مصـــادر مديريـــة األمـــن العـــامالعـــام وقـــوات الـــد
  حالــة نتجـت عــن اإلصـابة بــةعيرة 22ومــن هـاه اإلصـابات   ،سـتدعت مصـابتهم اإلدخــال للمستشـ ىا

توفيـا فيمـا بعـد.  ولاسـف الشـديدمنهـا فـي حالـة غيبوبـة اثنتان  :بليغة امنه اتمصاب  4 نارية، وكانت
تـــم فـــ   12/22/1121. وبتـــارير ف والوجـــهأمـــا بقيـــة المصـــابين فقـــد كانـــت مصـــاباتهم فـــي األطـــرا

عامل أمن من عمال ميناء العقبة، بعد قيامهم   11  نحوعتصام لعمال الميناء على مثر قرار فصل ا
ـــــى الطريـــــق. وبتـــــارير  ملـــــىبـــــرغالق طريـــــق الشـــــاللة بالحجـــــارة مـــــا أدر  وقـــــف حركـــــة الشـــــاحنات عل

وتم توقيـف رئـيس  ،محاف ة الم رقعتصام للعاملين في شركة الكهرباء في ا تم ف    21/21/1121
اعتصـامهم أمـام شـركتهم  فـي أثنـاءعاماًل مـن شـركة كيـبالت المتحـده   41 نقابة العاملين بالكهرباء و

بــالم رق بقــرار مــن المحــاف  ودون معرفــة أســباب التوقيــف وتــم مخــالء ســبيلهم بــاات اليــوم مــي صــدور 
ــم يصــدر قــرار  أن االعتصــام جــاء للمطالبــة علمــًا  بتــوقي هم، اً بيــان مــن محــاف  الم ــرق يمكــد فيــه أنــه ل

تم  22/21/1121برلغاء قرار فصل اثنين من العاملين في الشركة على خل ية نشاط نقابي. وبتارير 
الاي تم تن يـاه احتجاجـًا علـى قـرار الحكومـة و  ،ف  اعتصام على دوار وص ي التل في محاف ة مربد
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المســيل للــدمو  بكثافــة ل ــ   االعتصــام. وقــد أصــدر برفــي األســعار، واســتخدمت قــوات الــدرر الغــاز 
الجهـــات  بطـــمتكـــررة للموقـــوفين، كمـــا خا وقـــام بزيـــارات ،والتوصـــيات ،2المركـــز العديـــد مـــن البيانـــات

 بشةن أوضاعهم.  كافة المختصة

 التوصيات:
 حترام حق المواطنين في التجمي يوصي المركز بما يلي: اولضمان 

  اإلجــــراءات  اتخــــااو ، واالعتصــــامات والم ــــاهرات بحمايــــة المســــيراتقيــــام أجهــــزة من ــــاا القــــانون
 عليها.عتداء الا والتدابير الالزمة لعدم

 التةكيـــــــد علـــــــى عـــــــدم مشـــــــاركة أي مـــــــن منتســـــــبي األجهـــــــزة األمنيـــــــة فـــــــي حمايـــــــة المســـــــيرات، 
أو فضـــها مال بعـــد تلقيـــه تـــدريبًا كافيـــًا علـــى المعـــايير الدوليـــة المتعلقـــة بحقـــوق  ،واالعتصـــامات

 عمليات من اا القانون.  في أثناءضوابط استخدام القوة و  ،اإلنسان

                                                 
الـوطني لحقـوق اإلنسـان ان عبـر فـي بيـان سـابق  جـاء فيـه " سـبق للمركـز، الاي 11/21/1121بتارير  بيان المركز الوطني لحقوق اإلنسان 2

عــن القلـــق العتقــال نشـــطاء الحــرار الشـــبابي. وفـــي ضــوء اســـتمرار حجــز حريـــة هــمالء دون محاكمـــة فـــان المركــز يـــود أن يمكــد مجـــددًا احتـــرام 
االدعــاء ضــد أي مــن هــمالء الســلطات المســمولة للحــق فــي الت ــاهر والتجمــي الســلميين والحــق فــي التعبيــر عــن الــرأي بحريــة تامــة. وفــي حــال 

األشخاص بمخال ة معـايير وأسـس حريـة التعبيـر المضـمونة بموجـب الدسـتور األردنـي والصـكور الدوليـة لحقـوق اإلنسـان التـي التـزم بهـا األردن 
لمحاكمـة العادلـةح بـدءًا وال سيما اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فالبد من تـوفير ضـمانات ا

مركــز مــن محاكمــة هــمالء النشــطاء أمــام المحــاكم الن اميــة واحتــرام مبــدأي قرينــة البــراءة وأن األصــل هــو الحريــة واالســتثناء حجزهــا. أخيــرًا، ان ال
اإلصــال  واالن تــا   الــوطني لحقــوق اإلنســان يشــاطر الــرأي العــام موق ــه بــةن االســتمرار بحجــز حريــة هــمالء المــواطنين ال يتماشــى مــي عمليــة

ســبق  "وكــالر والرغبــة فــي المشــاركة العامــة الشــعبية الواســعة فــي االنتخابــات العامــة المقــررة ويــدعو الجهــات المختصــة لســرعة اإلفــرا  عــنهم..
بقلـــق  أوضـــح فيـــه مـــا يلـــي: " تـــابي المركـــز الـــوطني لحقـــوق اإلنســـان 12/6/1121بتـــارير  بيانـــاً أن اصـــدر  مركـــز الـــوطني لحقـــوق اإلنســـان لل

 االعتقــاالت األخيــرة فــي صــ وف نشــطاء الحــرار الشــبابي وفــي هــاا الصــدد يــود المركــز أن يل ــت االنتبــاه ملــى األمــور التاليــة: ان ارت ــا  وتيــرة
ر االعتقاالت في ص وف نشطاء الحرار ال ينسجم مي التوجه نحو االن تا  واإلصال  المنشود الاي تتبناه الحكومـة. / بـالرغم مـن تراجـي مسـتو 
تـي اإلساءة وسوء المعاملة بحق من يتم حجز حريتهم من قبـل أجهـزة من ـاا القـانون، مال أن هنـار حـاالت يـتم فيهـا ممارسـة مثـل هـاه المعاملـة ال

تتعــار  مــي النصــوص الدوليــة والوطنيــة المتعلقــة "بالســالمة الجســدية وعــدم التعــر  للتعــايب وغيــره مــن ضــروب ســوء المعاملــة". فقــد الحــ  
تحقق وجود كسر في كتف احد الموقوفين وكدمات على اثنين آخرين. / ال تزال هنـار ثغـرات وتجـاوزات فـي مجـراءات المحاكمـة العادلـة فريق ال

سـبة حسبما جاء في أقوال عدد من الموقوفين. كمـا ان الحـق الدسـتوري فـي عـدم محاكمـة المـدنيين اال امـام قضـاة مـدنيين لـم يـتم االلتـزام بـه بالن
الء. ضمان احترام الحـق فـي حريـة الـرأي والتعبيـر وحريـة االجتمـا  السـلمي. قيـام الجهـات الرسـمية المعنيـة فـي الدولـة بضـمان هـاا لعدد من هم 

الحــق بمــا فــي الــر تــوفير البيئــة المناســبة لممارســة الحــق بــالتجمي الســلمي ودون المســاس بحقــوق ا خــرين وحريــاتهم وكــالر دون الســما  لغيــر 
ون بالتدخل معيقين حق همالء، مما قد يوجـد ال وضـى ويشـكل تهديـدًا للحيـاة والممتلكـات العامـة. / يمكـد المركـز عـدم اسـتهداف اجهزة ان اا القان

أي شــخص يمــارس حقــه فــي التعبيــر الســلمي وبشــكل ينســجم مــي المعــايير الدوليــة اات العالقــة، واهميــة مراعــاة الوصــول ملــى التكييــف القــانوني 
 سناد التهم في مثل هاه األحوال".نصوص الدستورية، عند مالصحيح المستند ملى ال
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 ا رجــال األمــن والــدرر المشــاركين فــي عمليــات من ــا ملــىلتــدابير الالزمــة لضــمان التعــرف ا اتخــاا
 سمية أو رقميه بشكل واضح للعيان.ابراز دالالت با القانون

 يتطلـباألمـر الـاي  ،وتوثيـق للحقـائق الـاي يقـوم بـه اإلعالميـون مـن تقـص، الدور التةكيد على 
 وتوفير األمن والحماية الالزمة لهم. ،تسهيل مهامهم

  ـــة المتعلقـــة باســـتخدام القـــوة مـــن جانـــب األشـــخاص  اتبـــا الضـــوابط الدســـتورية والمعـــايير الدولي
 المكل ين برن اا القوانين في حاالت الضرورة القصور لحماية الن ام العام.

 ق في االنتهاكات التي يرتكبها األشخاص المكل ون برن اا القانون.التحقيق ال وري والدقي 
 ر مـن فعاليــة فكريــة وسياســية فــي ااتلضـمان عــدم تن يــا أكثــ ،التــدابير اإلجرائيــة الالزمــة اتخـاا 

 طراف المختل ة.شتباكات بين األ، أو االزمان والمكان، منعًا إلمكانية حدو  أي خالفات
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ق فــــي تةســــيس الحــــ اإلنســــان الخاصــــة بحقــــوق ،والدوليــــة ،والمواثيــــق العربيــــة ،ياألردنــــك ــــل الدســــتور 

مقــرار قـانون جديــد لاحـزاب السياســية تضــمن  1121وشـهد عــام  .مليهــا األحـزاب السياســية واالنضـمام
. تشـكيل لجنـة فـي وزارة الداخليـة تسـمى لجنـة شـمون األحـزاب 2ولعـل مـن أهمهـا:  االحكـامالعديد من 

ومتابعـة شـمونها برئاسـة وزيـر الداخليـة، وعضـوية  ،والتي تختص بالن ر فـي طلبـات تةسـيس األحـزاب
و مـن ممسسـات رئيس ديوان التشريي والرأي، وأمين عام وزارة العدل، وأمين عام وزارة الداخليـة، وعضـ

أي قــرار وجــوب تســبيب  .1. اإلنســان رئــيس الــوزراء والم ــو  العــام لحقــوق هالمــدني يســميالمجتمــي 
ـــأساللجنــة ألي مبــداء وعــدم جــواز صــادر مــن اللجنــة بشــةن رفــ  طلــب التةســيس  ـــأخباب ــ ـــأم ررــــ  امــ

ــــالمح ــــشا. 1.  24المـــادة   كمةـ ــــمســكون نســـبة المـأن تـــ ر ـشــــط الماتر ــ     .بالمئـــة  21  ءسين مـــن النســـاـ
 . عدم جواز حل الحـزب السياسـي مال بقـرار مـن المحكمـة المختصـة بنـاًء علـى دعـور تقيمهـا اللجنـة4

. مع ــاء مقــار األحــزاب السياســية مــن جميــي الضــرائب والرســوم الحكوميــة التــي تترتــب 2 . 14المــادة  
ت تـيش مقـار األحـزاب تصـال أو مداهمـة أو ا. عدم جواز مراقبة وسـائل 2 .قولةعلى االموال غير المن

ــــة 1 .ســــتثناء حــــاالت الجــــرم المشــــهودائي بمال بقــــرار قضــــا ــــق العامــــة والثقافي . جــــواز اســــتخدام المراف
. عــدم جــواز التعــر  ألي مــواطن أو 1 .واالجتماعيــة لاحــزاب ومراكــز النقابــات والجمعيــات واالنديــة

. الســما  6 .ب منتمائــة الحزبــيمســاءلته أو محاســبته أو المســاس بحقوقــة الدســتورية أو القانونيــة بســب
     . 12 حـــددها القــــانون فـــي المــــادة  رائــــقثمار أموالهـــا داخــــل المملكـــة فـــي طســــتاحـــزاب السياســـية بلا
. ضـــمان حـــق التقاضـــي لاحـــزاب ومراجعـــة القضـــاء وبـــاات الوقـــت ضـــمان حـــق االفـــراد بـــالت لم 21

 للقضاء من القرارات الصادرة بحقهم من األحزاب السياسية. 

 تالفيهـا حتـى ينسـجموجـوب  تـي ال يـزال المركـز يمكـدالعديـد مـن االشـكاليات اليتضمن القانون  أنمال 
. أبقــى القــانون 2 وعلــى النحــو التــالي: ،منــه  22 وتحديــدًا المــادة  ،ياألردنــمــي الدســتور  هــاا القــانون

المتكــررة بـــةن حـــزاب واالشــراف علـــى شــمونها، بـــالرغم مــن المطالبـــات مرجعيــة لااخليـــة علــى وزارة الد
يتها اسـتقاللوبصـورة تحـاف  علـى  ،تصبح وزارة العدل هي الجهة الحكومية التي تتـابي شـمون األحـزاب

ـــانوني يحـــدد الـــر.  بحيـــ  تكـــون مهمتهـــا الرئيســـية تلقـــي اشـــعارات تةســـيس األحـــزاب ضـــمن تعـــديل ق
 االليـة القـانون علـى . أبقى1القضاء.  ملىوتنحصر مسمولية الوزارة في حالة مخال ة القانون باإلحالة 

العديــد مــن  اتبــا ســم بالتعقيــد وعــدم اليســر مــن خــالل والتــي تت ،المتبعــة بالنســبة لتســجيل الحــزب ااتهــا

 إليها واالنضمامالحق في تأسيس األحزاب السياسية 



  

81 

  

 
 الوطني لحقوق اإلنسان المركز

مســلوب التــرخيص فــي حــين أن  اتبــا  ملــىومواعيــد طويلــة باالضــافة  ًا،االجــراءات التــي تتطلــب مــدد
ار أو االيــدا  ضــمن ضــوابط والتجــارب الدوليــة فــي هــاا الســياق هــو ن ــام االشــع ،أفضــل الممارســات

فـي يوجـب القـانون . 1لكي ال تشـكل مجـراءات التسـجيل عقبـه تحـول دون ممارسـة هـاا الحـق.  ،معينه
أمـين سـر اللجنـة التـي توجـب علـى  :فقـرة  أ   22 المـادة ومـن الـر العديد من مواده مجراءات طويلـة 

علــى وكيــل  التــي توجــب مــن القــانون  21 لمــادة وا ،علــى طلــب التســجيل خــالل ثالثــين يومــاً اإلجابــة 
المــدة التــي  ملــىيومــًا ويجــوز تمديـدها باالضــافة   22 االست سـارات خــالل  عــنةن يجيــب بــالممسسـين 

تصـدر اللجنـة قرارهـا خـالل سـتين التي تشترط أن   24 المادة  أوتحتاجها اللجنة لل صل في الطلب، 
. لـم يتضـمن 4. سـتالم االيضـاحاتامـن تـارير  أو خـالل ثالثـين يومـاً  ،يومـًا مـن تـارير تسـلم االشـعار

 ،ضــمن القــانون وأسســها تقــديم الــدعم المــالي لاحــزاب عــايير موضــوعية لبيــان مجــراءاتالقــانون أي م
منه في الوقت   11 ن ام يصدر لهاه الغاية وفقًا لما نصت عليه المادة  ملىكت ى المشر  باالحالة او 

مـن شـةنها التـاثير  أيـة مجـراءات اتخـااالاي كان مطلوبًا أن يتضـمن القـانون هـاه األسـس حتـى ال يـتم 
ومنهــا االعــالن عــن  ،فــي هــاا الشــةنالقواعــد المعمــول بهــا مراعــاة ، الــدعم المــاليمقــدار  علــى تحديــد
عـدد المقاعـد التـي و حـزب، عـدد االصـوات التـي حصـل عليهـا الو المشاركة في االنتخابات، و التةسيس، 

عـدد مقـار األحـزاب و عدد منتسـبي الحـزب، و نسبة تمثيل المرأة والشباب في الحزب، و فاز بها الحزب، 
من القـانون . تضـ2 في المناطق والمحاف ات مي التةكيد علـى مع ـاء األحـزاب مـن الضـرائب والرسـوم.

أو دمجـه فــي حــزب  ،االساسـي للحــزبعــدم جــواز تعـديل الن ــام الــنص علـى  /   منـه11فـي المــادة  
 وتطويرهـا، الداخليـة أن متـه مساسًا بحق الحزب في تعديل مما يعداال بموافقة مسبقة من اللجنة  آخر

مــن القــانون   11 . تضــمنت المـادة 2واالجـدر أن يكت ــي المشـر  برخطــار اللجنــة بمضـمون التعــديل. 
مــي مراعــاة أي عقوبــة أشــد فــي أي تشــريي  وقــد ورد فــي مطلــي المــادة عبــارة مجموعــة مــن العقوبــات 

 ،ثـل هـاا الـنصوجـود معـدم  ولـىوكـان األ ،تجهت مسـبقًا نحـو التشـديدان النية التشريعية مأي  ، آخر
وال قبــال المــواطنين علــى العمــل الحزبــي، إل لكــي ال تشــكل رادعــاً  ،وعــدم التوســي فــي فــر  العقوبــات

ت اعــــل و  حودعمهــــا ،تطــــوير بنيــــة األحــــزابينــــادي ب سياســــي المعلــــن مــــن الحكومــــةال أن الــــنهجســــيما 
أو من ي وضة حق  ،من القانون نصًا يجيز لرئيس اللجنة  16 . تضمنت المادة 1. 2معهاالمواطنين 

لتـزام الـاي االطال  على حسابات األحزاب السياسية وتدقيق قيودها المالية مما يشـكل تعارضـًا مـي اال
 والبيانات المالية لاحزاب في نهاية كل سنة.  ،لتدقيق الحساباتانوني مدقق ق باعتمادأورده المشر  

                                                 
 .1122لمزيد من المعلومات ان ر مخرجات لجنة الحوار الوطني في عام  2
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دور األحـزاب،  ت عيـل ملـىجملة من الممارسات الحكوميـة الهادفـة  1121شهد عام  أخررومن ناحية 
والقـوانين اات المسـاس  ،ج األحزاب في المشاورات المتعلقة بتشـكيل الحكومـاتوبخاصة ما يتعلق بدم

قــات و مقــار األحــزاب السياســية لرصــد مع ملــىوزارة التنميــة السياســية زيــارات تشــاورية ن ــات  . مابعملهــا
 العمـــــل ورش كمـــــا عقـــــدت ،األردنتطـــــوير الحيـــــاة السياســـــية فـــــي لعملهـــــا واالطـــــال  علـــــى تصـــــورها 

بيانــات تتضــمن العديــد مــن األحــزاب السياســية  رتصــدوا ألحــزاب السياســية.حــول عمــل ا والمــمتمرات
ومواق ها من قرار الحكومة برفـي  ،ومشرو  قانون األحزاب السياسية ،قانون االنتخابوجهة ن رها في 

االعالن عن االنتخابات النيابية  1121الدعم عن المشتقات الن طية وغيرها من القرارات. وشهد عام 
لمجلـــــس النـــــواب الســـــابي عشـــــر مـــــي دعـــــوات رســـــمية لاحـــــزاب السياســـــية للمشـــــاركة واالنخـــــراط فـــــي 

مواقـــف األحـــزاب   اوتـــتوت .ة أساســـها برامجـــي وحزبـــيتمهيـــدًا لتشـــكيل حكومـــات برلمانيـــ ،االنتخابـــات
وفقـــًا لتطـــور قـــرارات الحكومـــة فقـــد أعلنـــت بعـــ  األحـــزاب  ،اســـية مـــن المشـــاركة فـــي االنتخابـــاتالسي

  .هاوالمشاركة في ،فضل االنخراط وبعضها النيابية مقاطعتها لالنتخابات

  حزبـًا تقـدمت 11هنار  ، و حزباً   14  1121نهاية عام بل  عدد األحزاب السياسية المرخصة حتى 
ممــا يعكــس تطــورًا ملحو ــًا، ويتطلــب الــر  ،باحــز األبطلبــات لممارســة األنشــطة التحضــيرية لتةســيس 

 ،لتطـوير الحيـاة السياسـية اً يتضـمن تصـورات وخططـ ،وبرامجياً  ،بالضرورة من األحزاب عماًل ممسسياً 
 هـاالتـي يعانيكافـة  المعوقـاتلمشـاكل و لوحلـواًل  ،ياألردنـوالثقافيـة للمجتمـي  ،واالجتماعية ،واالقتصادية

عــام  فـي أي شـكور تتعلـق بـاألحزاب السياسـية المركـز لـم يتلـقو لـم يـتم حـل أي حـزب و هـاا المجتمـي. 
والم ــاهرات بعــ  ممارســات التضــييق علــى مــن خــالل االعتصــامات يســجل  المركــز اال أن ،1121

ضـــعف  كمـــا الحـــ وعلـــى المشـــاركين فـــي النشـــاطات السياســـية والعامـــة،  ،ونشـــطائه ،العمـــل الحزبـــي
فــــي العمــــل الحزبــــي  وضــــعف انخراطهــــا، كافــــة المســــتويات المــــرأة فــــي العمــــل الحزبــــي علــــى مشــــاركة

الـاي ي هـر  ح ـام القـوائم الوطنيـةن اتبـا و  1121واالنتخابي بـالرغم مـن تعـديل قـانون االنتخـاب لعـام 
  11 و ،خلـت تمامـًا مـن أي تمثيـل نسـائي منهـا قائمـة  24 االطال  على اسماء المرشحين فيها أن 

قـوائم   1 و ،مرأتيناكان تمثيل النساء فيها ب أخررقائمة   11 و ،مراة واحدةاقائمة مثلت النساء فيها 
وقائمـة واحـدة تضـمنت  ،نسـاء كـان التمثيـل فيهـا بـةربي أخـررقـوائم   1 و ،نسـاء  1 كل منهـا  تضمن

 .برئاسة سيدة مثلت بها النساء كان هنالر قائمتان فقط ومن بين القوائم التي 2نساء  2 

                                                 
 المنشور على موقي وكالة االنباء االردنية. 1121كانون ثان  2لتضامن النساء بتارير  الدولي معهدالوفقا لبيان صادر عن  2
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دورة تدريبيــــة  1/21/1121بتــــارير عقــــد  اإلنســــان ومـــن الجــــدير بالــــاكر أن المركــــز الــــوطني لحقــــوق
"من ومـة التشـريعات الوطنيـة النا مـة للحيـاة السياسـية ودور بعنـوان  كافـةألعضاء األحزاب السياسـية 

 تقديمو  ،التشريعات الوطنية اات العالقة بالعمل السياسيب توعية األحزابل ،المستقلة لالنتخاب" الهيئة
 توصيات لتطوير العمل الممسسي بالشراكة مي األحزاب. 

لتربيـة المدنيـة على كـل المسـتوياتح لتعزيـز اتهيئة البيئة المناسبة للعمل الحزبي وجوب  ويمكد المركز
 وبما ،ين لاحزابياألردننتماء امن  أو الحدَّ على  والسياسة وعدم ممارسة أي أعمال من شةنها التةثير

لعمـــل لمعاقـــة فـــةي ممارســـة ضـــد الحيـــاة الحزبيـــة تعنـــي  ،أن الحيـــاة الحزبيـــة فـــي طـــور البنـــاء والتنميـــة
 للثقافة المجتمعية السلبية تجاه هاا العمل. اً استمرار  وتمثل ،الحزبي

 التوصيات:
، يعــاود وتنشــيطها علــى أســس ديمقراطيــة ،ولحمايــة الحــق فــي تةســيس األحــزاب وتنميــة الحيــاة الحزبيــة

 ومن أهمها: ،األخا بتوصياته التي اكرها في التقارير السنوية السابقة المركز التةكيد على
  االنضــمامو  ،يتوافــق مــي المعــايير الدوليــة للحــق فــي تشــكيل األحــزابتطــوير البيئــة القانونيــة بمــا 

 ومنحها مزيدًا من الضمانات لنشر مبادئها وافكارها.  ،اليها
  بهيئة مستقلة وحيادية.بوزارة العدل، أو أن يناط تسجيل األحزاب السياسية 
 زالـة  ،تطـوير منـاهج مدرسـية وجامعيــة فـي مجـال التربيـة المدنيــة والسياسـية أي مـواد تتعــار  وا 

 اليها. االنضمامتشكيل األحزاب و الحق في و  ،التعدديه السياسيهومي  ،مي حرية الرأي والتعبير
 أو وقــف جميــي الممارســات الرســميه التــي مــن شــةنها التــاثير علــى االنتمــاء لاحــزاب السياســية ،

 نخراط في نشاطاتها. اال
 ـــة، قـــور المجتمـــي المـــدني مشـــرار ـــة والبـــرامج  كاف ـــالخطط التنموي بمـــا فيهـــا األحـــزاب السياســـية ب

 وعدم المس بحق األحزاب بمخاطبة الرأي العام بما في الر الشباب.  ،المجتمعية
 الـدعم المـالي لاحـزاب السياسـية بالتشـاور مـي هـاه األحـزاب والجهـات  االسرا  في تعـديل ن ـام

 ،م علــى ضـوئها تقـديم الـدعم لاحــزابيـت ،ت ـاق علـى أســس ومعـايير موضـوعيةة لالاات العالقـ
 وفقًا ألفضل الممارسات الدولية الناجحة في الدول الديمقراطية. 
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الصـكور الدوليـة ك لـت و . 2اليهـا االنضـمامسـيس النقابـات و ةفـي ت األردنيـين حق ياألردنك ل الدستور 

هـاا التوجـه الـدولي فـي لحقـوق اإلنسـان  ينالـدولي ينالعهـدو  ،اإلنسـاناإلعالن العالمي لحقوق بما فيها 
 . اعدد من نصوصه

 والمطالب العمالية: االحتجاجات
لتشمل العاملين في  االحتجاجاتمتدت هاه ، واالعمالية  اهرة االحتجاجات استمرار 1121شهد عام 
عـام  االحتجاجـاتما بلـ  عـدد  ،العام والخـاص ينالقطاع
عـــام  عـــن% 1زيـــادة قـــدرها وب ،  احتجـــا 612  1121
  احتجاجــًا. ويبــين الرســم 116اار  نــاا بلغــت آ ،1122

 العماليــة خــالل األعــوام االحتجاجــاتالبيــاني التــالي عــدد 
 1121/1121 1. 

ـــة االحتجاجـــاتوتنوعـــت   وتعـــددت واتخـــات  ،العمالي
راب واالعتصـــام، والتهديـــد ــــــــاالض :عـــدة أشـــكال منهـــا

، ويبــــين االنتحــــارمحاولــــة و أ واالنتحــــارباالضــــراب، 
وفقــا لنــو   ،االحتجاجــاتعــدد هــاه   1رقــم  الجــدول 

 هاا االحتجا :

 نحــوفقــد لــوح  تركــز  ،  القطــاعين الخــاص والعــامحســب قطــا  التشــغيل  حتجاجــاتلال أمــا بالنســبة
 ،ن فيـهيفي القطا  العـام مـن قبـل العـامل 1121 في عامالعمالية التي تم تن ياها  االحتجاجاتنصف 

احســاس قطاعــات  :األول :أمــرين ملــى  احتجاجــًا. ويمشــر الــر 446% وبواقــي  46.1وبنســبة بلغــت 
لتغطيــة حاجــاتهم األساســية، وال تك ــي  ،ةن رواتــبهم منخ ضــةبــالعــام واســعة مــن العــاملين فــي القطــا  

وعـــدم مراعـــاة ســـلم الرواتـــب وعـــالوات غـــالء  ،ازديـــاد متطلبـــات الحيـــاةو أســـعار الســـلي،  ارت ـــا  خـــروا 
                                                 

   من الدستور األردني.11 ، والمادة  22/1المادة   2
 1121اعــداد المرصــد العمــالي االردنــي، ومركــز ال ينيــق للدراســات االقتصــادية والعماليــة شــباط  1121تقريـر االحتجاجــات العماليــة فــي عــام  1

 .1ص حة 

 إليها واالنضمامالحق في تأسيس النقابات 

 3103( يبين عدد االحتجاجات ونوعها لعام 2جدول رقم )
االحتجاجات عدد  % المئوية النسبة  نوع االحتجاج 

 اضراب 401 4501
 اعتصام 224 2701
 تهديد باإلضراب 041 0601
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 …اإلحتج

3101   3100   



  

84 

  

 
 الوطني لحقوق اإلنسان المركز

العماليـــة التـــي ن ـــاها عـــاملون فـــي  االحتجاجـــاتمقابـــل الـــر بلغـــت نســـبة  ،المعيشـــة فـــي القطـــا  العـــام
العمــل فقــد  مــن%. أمــا المتعطلــون 41.1الخــاص  القطــا 

 االحتجاجــات% مــن مجمــل 1.4بلغــت نســبة احتجاجــاتهم 
 جاجــــــاتاالحتعــــــدد   6رقــــــم  جــــــدول اليبــــــين و  العماليــــــة.

 .2وفقا لقطا  العمل 1121العمالية لعام 

تعبيـرًا عـن اعتراضـها  ،أيضًا عدة احتجاجات ن ـاتها النقابـات المهنيـة والعماليـة 1121وقد شهد عام  
مـا يتعلـق بوقـف خصوصـًا  1121ان االجتمـاعي لعـام على التعديالت التي أدخلت على قانون الضم

خ ـ  الرواتـب التقاعديـة فـي المسـتقبل،  ملـىالتقاعد المبكر، وتقلـيص معامـل المن عـة الـاي قـد يـمدي 
% 2وتطبيق تةمينـات االمومـة، والتعطـل، التـي رفعـت علـى المشـتركين قيمـة االقتطـا  الشـهري بواقـي 

الت التـي ال تعـود يالنقابـات علـى هـاه التعـد احتجـتقد ، و % على الممسسات2.12، وعلى المممنين
 .ة في قادم األيامبال ائدة على قيمة الرواتب التقاعدي من وجهة ن رها

 المطالبة بإنشاء نقابات مهنية جديدة:
ـــات اللجنـــة التحضـــيرية لنقابـــة ال تـــزال   ن الشـــرعيينالشـــرعيين إلنشـــاء نقابـــة للمحـــامي المحـــامينمطالب
الشـــرعيين منـــا عـــام  المحـــامينوالـــر علـــى الـــرغم مـــن معـــداد مســـودة مشـــرو  قـــانون لنقابـــة  ،متواصـــلة
دائــرة قاضــي القضــاة. وقــد تركــزت المالمــح الرئيســية لمســودة القــانون علــى تــوفير  ملــىورفعــه  ،1122
والضــمان  ،ين الشــرعيين، وتةســيس صــندوق للتقاعــد والتكافــل االجتمــاعيوالحصــانة للمحــام ،الحمايــة

ال تـزال هنـار  أخـرروالتةمين الصحي فضاًل عن وضي جملة من الضوابط لتن يم المهنة. ومـن جهـة 
مـن أهمهــا  أ  منشــاء تن ـيم نقــابي للعــاملين و ، أخــررس نقابـات للعــاملين فــي قطاعـات مطالبـات بتةســي

في مهنة المحاسبة القانونية ب رعيها المحاسـبة والتـدقيق، اا ال تـزال هـاه المهنـة تـن م مـن قبـل جمعيـة 
فـي تـم المحاسبين القانونيين التي تخضي إلشراف مباشر من الهيئة العليا لمهنة المحاسبة، علما بةنـه 

كما تم عقـد مـمتمر عـام الطـالق مسـودة  وتدقيقها، مسودة قانون نقابة المحاسبين مراجعة 1121 عام
بـــ  مطالبـات عمــال شـركة البوتــاس الـاين يقــدر عـددهم  اســتمرارقـانون النشــاء نقابـة لهــاه المهنـة.  ب  

                                                 
 1121اعــداد المرصــد العمــالي االردنــي، مركــز ال ينيــق للدراســات االقتصــادية والعماليــة شــباط  1121تقريــر االحتجاجــات العماليــة فــي عــام  2

  .2  و 4ص حة  
 

  يبين عدد االحتجاجات العمالية (9رقم )الجدول 
3103وفقا لقطاع العمل لعام   

 قطاع العمل عدد االحتجاجات النسبة المئوية 
4902%  القطاع العام 449 
4307%  القطاع الخاص 225 
704%  المتعطلون عن العمل 67 
011%  المجموع 910 
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وفصـلها عـن نقابـة المنـاجم والتعـدين، باالضـافة للعمـال  ،مو ف بتةسـيس نقابـة خاصـة بهـم  1211 
يعملـــون فـــي  ،االف عامـــل وعاملـــة  1 العـــاملين فـــي الصـــناعات الدوائيـــة الـــاين ي ـــوق تعـــدادهم علـــى 

ممسســـة صـــناعية دوائيـــة،     مطالبـــة اللجنــــة التحضـــيرية لتةســـيس نقابـــة للطيـــارين المــــدنيين   12 
ــاي ،والبــاحثين عــن العمــل ،العــاملين والســما  لهــم  ،طيــار بشــكل رســمي  111ـ   ن يقــدر عــددهم بــوال

 بتةسيس نقابة للطيارين.

 :ال يــزال عــدم التجــانس فــي التمثيــل النقــابي ســائدًا فــي العديــد مــن النقابــات مثــلفــ ،أخــررمــن ناحيــة و 
فـي  والمطابي التـي يتبـي لهـا العـاملون ،والصناعات الغاائية ،نقابات المناجم والتعدين والبتروكيماويات

الصحف من غير الصح يين الاين ال يزالون يطالبون بتمثيلهم فـي نقابـات مسـتقلة. ويـرر المركـز أنـه 
وتوزيعهــا حســب أشـــكال النقابــات، اا ال يوجــد تجــانس بـــين  ،ال يــزال هنــار خلــل فــي تصـــنيف المهــن
وفـتح البـاب امـام منشـاء  ،اعـادة الن ـر فـي تصـنيف المهـن ملـىالعديد منها، ويدعو الجهـات المسـمولة 

واعتراضاتهم  ،ونشطاء عماليون بتوجيه انتقاداتهم ،استمر نقابيون وتحادات عمالية جديدة. او  ،نقابات
قابـــات وعضــوية مجـــالس االدارة والتمثيـــل للن ،علــى احتكـــار رمســـاء النقابــات العماليـــة للمواقـــي القياديـــة

ت جوهريــة علــى االن مــة الداخليــة فــي النقابــات اجراء تغييــرابــ طالــب هــمالءو داخــل المملكــة وخارجهــا، 
نصب رئيس االتحاد أو العام بما يعزز الحماية العمالية، كما طالبوا بمني الترشح لم واالتحاد ،العمالية

 ملــىســنوات   2 ألكثــر مــن دورتــين متتــاليتين، وتخ ــي  مــدة الــدورة النقابيــة مــن  نائــب رئــيس االتحــاد
ــ لقــاء وقــد استضــاف المركــز .ســنوات  4  ــين مــن أربــاب العمــل والحكومــة والنقابــات  اً حواري بــين ممثل

 .ستما  لوجهات ن رهمئمة واالتحاد العام للنقاباتح لالالمستقلة تحت التةسيس والنقابات القا

 عتداء على األطباء والممرضين:اال
أو  ،أطبـاء سواء أكانوا 1121عتداء على المهنيين النقابيين عام استمرت حاالت اال أخررومن جهة 

ممارسـتهم لمهـام عملهـم داخـل المستشـ يات التابعـة  فـي أثنـاءممرضين من العـاملين فـي وزارة الصـحة 
ورادعـة مـن شـةنها حمايـة  ،المعنيـة مجـراءات كافيـة خررلم تتخا وزارة الصحة وأجهزة الدولة األ، و 2لها

األطبــاء والممرضــين مــن هــاه االعتــداءات فــي حينهــا ح ا ــًا علــى ســالمتهم الجســدية وكــرامتهم، علمــًا 
 وجعلهــا ،تةديتــه لو ي تــه فــي أثنــاءبــةن قــانون العقوبــات كــان قــد غلــ  عقوبــة االعتــداء علــى الطبيــب 

. ثـال  سـنوات ملىلحبس من سنة ا هي لتصبح العقوبة ،اعتداء على مو ف عام يقوم بمهام و ي ته
                                                 

   ممرضين وفقا الحصاءات نقابتي االطباء والممرضين.2  طبيبا، والممرضين  11بل  عدد االطباء الاين تعرضوا للضرب   2
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اعتــداء   221  1122/1121عــامي  عتــداء المســجله علــى الكــوادر الطبيــةبلــ  عــدد حــاالت اال وقــد
  علــى 12  علــى كــوادر تمريضــية و 11و  ،  علــى اطبــاء26منهــا   ،وفــق احصــائيات وزارة الصــحة

 . 2مهن فنية وادارية
 التوصيات:

توصـياته الـواردة فـي تقـاريره السـنوية  يها يمكـد المركـزمل االنضمامولحماية الحق في تةسيس النقابات و 
 ويعاود التةكيد على أهمها: ،السابقة

 بلــورة  ملــى، ويــدعو والمعــايير الدوليــة ،تعــديل قــانون العمــل بمــا يجعلــه منســجمًا وأحكــام الدســتور
 التعديالت. هاهحول  كافة الجهات رمر توافقية بين

 صــاحبة االختصــاص بموجــب قــانون العمــل بتحديــد المهــن التــي يجــوز  مخاطبــة اللجنــة الثالثيــة
لهــا تشــكيل  للمنتســبين عــادة الن ــر فــي تصــنيف المهــن التــي يجــوزباللعــاملين فيهــا انشــاء نقابــة 

 .تعنى بشمونها نقابات
  النقابـات الموجـودة حاليـاً  ملـىالسما  بتشكيل نقابات مستقلة جديـدة حسـب األصـول باإلضـافة، 

ومنحهــا فرصــًة إلثبــات وجودهــا فــي حــال ثبــت ان هنــار عــددًا كبيــرًا مــن المنتســبين لهــا. ما ال 
 يوجد ما يمني في المعايير الدولية من تعددية النقابات للعاملين في اات المهنة.

 من تمثيـل ايجاد قـانون عـام يك ـل حـق التن ـيم النقـابي العمـالي لكـل قطـا  بصـورة حقيقيـة ويضـ
 االت اقيـــات الدوليـــةوبمـــا يت ـــق مـــي هم النقابـــات العماليـــة فـــي صـــياغته عادلـــة تســـأفـــراده بطريقـــة 

 .األردنالتي صادق عليها خاصة تلر  الصادرة عن من مة العمل الدولية
 على جميي العمال. ومعاييره العمل الآلئق تطبيق مبادت 
 ونقابــــات المهــــن الطبيــــة  ،واألجهــــزة األمنيــــة بالتعــــاون مــــي نقابــــة األطبــــاء ،وزارة الصــــحة اتخــــاا

عتـداءات فـي المهـن الطبيـة المختل ـة مـن اال التدابير الالزمـة لحمايـة األطبـاء والعـاملين خرراأل
أو ملزامـــه بـــالتعوي   ،بالعقوبـــةديل التشـــريعات لـــرد  المعتـــدي ســـواء بتعـــ ،التـــي يتعرضـــون لهـــا
تـــوفير الحمايـــة األمنيـــة و  ،التوعيـــة مـــن خـــالل وســـائل اإلعـــالم المختل ـــة ملـــىالعـــادل باإلضـــافة 

 اتخـااعتـداءات بم تعري  الجسـم الطبـي لمثـل هـاه االاإلجراءات المناسبة لعد اتخااو  ،المباشرة
مهـــام تـــوفير الكـــوادر الطبيـــة الالزمـــة لتةديـــة الومنهـــا  ،التـــدابير اإلداريـــة مـــن قبـــل وزارة الصـــحة

 من صلة عن أماكن العال . تكون ستقبال المرافقينالالمتزايده، وتوفير أماكن مخصصة 
                                                 

 .2/22/1121ادر عن وزارة الصحة بتارير بيان ص 2
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 ،الحـــق فـــي تةســـيس الجمعيـــات اإلنســـانوالدوليـــة لحقـــوق  ،والمواثيـــق العربيـــة ،ياألردنـــك ـــل الدســـتور 

ومراقبـة مواردهـا  ،مهمـة تن ـيم طريقـة تـةليف الجمعيـات القـانون ملـىالدسـتور مليهـا، وأوكـل  االنضمامو 
 .   من الدستور22المادة   وضمان ممارسته ،المحاف ة على جوهر هاا الحق المالية مي

، وال 1121 في عاممليها  االنضمامو  ،لم يطرأ جديد على التشريي النا م للحق في تشكيل الجمعيات
 ،النا م لهاا الحق يتضمن العديد من اإلشكاليات 11112  لسنة 22يزال قانون الجمعيات رقم  

المركز في تقاريره السنوية السابقة. ومن  شارأ كما ،والثغرات التي من شةنها تقييد ممارسة هاا الحق
الجدير بالاكر أن التطبيق العملي لهاا القانون خالل السنوات الماضية قد أفرز العديد من 

 اتخاامن أهمها:  أ  مراجعة هاا القانون، و ل العملية التي أكدت الحاجة الملحةو  ،اإلشكاليات القانونية
الوارد النص عليها في المادة الثالثة من  1مجلس مدارة السجل قرارًا بوقف تسجيل الجمعيات الخاصة

نت اء الغاية من النص عليها في ، لعدم ثبوت أي االقانون ختالف بينها وبين الجمعية العادية وا 
      .1121لسنة   11 تعطيل تن يا ن ام الجمعيات الخاصة رقم  ملىالقانون، األمر الاي أدر 

لتزام بمبادت الحاكمية الرشيدة بصورة دقيقة في ممارسة نشاطاتها، وخلو مع م أن متها عدم اال ب  
عدم تبني  ملىالداخلية من تحديد زمني لتولي األشخاص العاملين فيها ألي منصب قيادي، مضافًة 

فير المعلومات في عمل بع  الجمعيات مما يحرم المست يدين والجمهور من وتو  ،مبادت الش افية
الحاجة يمكد ، االمر الاي 1غالبية هاه الجمعيات في العاصمه عمان ، وتمركزالحصول عليها

 وأنشطة لدعم  ،وتبني الوزارة برامج ،ةنشطتها في مختلف المحاف اتالقيام بو  توسيي عمل الجمعياتل

                                                 
لمقاصد هاا القانون تعني كلمة  الجمعية  أي شـخص اعتبـاري مملـف مـن مجموعـة مـن األشـخاص ال يقـل عـددهم عـن سـبعة، ويـتم تسـجيله  2

أو تحقيــق اي من عــة  وفقــا ألحكــام هــاا القــانون، لتقــديم خــدمات أو القيــام بةنشــطة علــى أســاس تطــوعي دون أن يســتهدف جنــي الــربح واقتســامه،
ألي مــن أعضــائه، أو ألي شــخص محــدد بااتــه أو تحقيــق أي أهــداف سياســية تــدخل ضــمن نطــاق أعمــال األحــزاب السياســية وانشــطتها وفــق 

 أحكام التشريعات.
تعنــي عبــارة  الجمعيــة الخاصــة  الجمعيــة التــي تنحصــر العضــوية فيهــا بمجموعــة مــن األشــخاص ال يقــل عــددهم عــن ثالثــة، وال يزيــد علــى  1

 عشرين. 
  جمعيـة، والبلقـاء 121  جمعيـة، والزرقـاء  111  جمعيـة، وفـي مربـد  2111بل  عدد الجمعيـات المسـجلة والمرخصـة فـي العاصـمة عمـان   1
  جمعيــــة، 241  جمعيــــة، والكـــرر  16  جمعيـــة، وعجلـــون  22  جمعيـــة، وجــــرش  262  جمعيــــة، والم ـــرق  241ومادبـــا   جمعيـــة، 241 

   جمعية.21  جمعية، والعقبة  64  جمعية، ومعان  12والط يلة  

 إليها واالنضماملحق في تأسيس الجمعيات ا
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 محاف ات المملكة.  كافةالجمعيات في 

 تشكيل الجمعيات:

وعلــى ضــوء توجيهــات مــن رئــيس الــوزراء بمراجعــة قــانون الجمعيــات وتعديلــه، أنــه  ملــى ةتجــدر اإلشــار 
تــم المصــادق عليهــا،  اإلنســانوتطــويره، بمــا يت ــق مــي النصــوص الدســتورية، والمواثيــق الدوليــة لحقــوق 

ومنهــا  ،والممسســات اات العالقــة ،ة السياســيةوزارة التنميــمشــتركة تضــم فــي عضــويتها: تشــكيل لجنــة 
جتما  لغاية هاه اللح ة. ويمكد ن هاه اللجنة لم تتم دعوتها لالمال أ .اإلنسانالمركز الوطني لحقوق 

    ن ينطلــق مــن المبــادت التاليــة:المركــز بهــاا الخصــوص أن أي تعــديل علــى قــانون الجمعيــات يجــب أ
عترا . اال القضاء في حال ملىاللجم ، وعلى االدارة بالراإلدارة  حرية تكوين الجمعيات برشعار. 2
دون أيــة قيــود ســور تلــر يقهــا وأن متهــا الخاصــة وتعــديلها، . أن تتمتــي الجمعيــات بحــق وضــي مواث1

أو  ،أو الن ـــام العـــام ،الضـــرورية فـــي مجتمـــي ديمقراطـــي، لصـــيانة األمـــن القـــومي أو الســـالمة العامـــة
. ان يكـــون 1الن ـــام العـــام". مـــي عـــدم التوســـي فـــي ت ســـير م هـــوم " الصـــحة العامـــة أو ا داب العامـــة،

ـــ دارة الحكوميـــة ـــين ل ـــات لهيئـــة مســـتقلة تتكـــون مـــن ممثل ـــين لمن مـــات  ،االشـــراف علـــى الجمعي وممثل
يئة المستقلة . ان تتمتي الجمعيات بالحرية التامة في مدارة شمونها تحت اشراف اله4المجتمي المدني. 

  القضــاء لمحاســبة ايــة جمعيــة تخــالف القــانون. ملــى  التــي لهــا الحــق فــي اللجــوء 1المــاكورة فــي البنــد  
. ان 2دون تـدخل اإلدارة فـي الـر. تخـاب هيئاتهـا اإلداريـة بكـل حريـة . أن تتمتي الجمعيات بحـق ان2

ة الكثير من األمور التن يمية تم محالتستور، كل شمون الجمعيات، وأن ال ين م القانون، كما نص الد
. أن تتوقـف الحكومـة عـن 1. 1111األن مة والتعليمات التي تكررت في قانون الجمعيات لسـنة  ملى
ات، كمــا حــد  فــي جمعيــة االتحــادســتخدام الحــق فــي تعيــين هيئــات مداريــة ممقتــة إلدارة الجمعيــات و ا

. أن يــتم ملغـــاء 1العــام للجمعيــات الخيريــة.  االتحــادو  ،تحــاد جمعيــات العاصــمةاالمركــز اإلســالمي، و 
حالة معالجة أية مخال ات ترتكبها الجمعيات  قـانون العقوبـات الـاي  ملـىالعقوبات الواردة في القانون وا 

كمـا هـو الحـال االن، ويجـب أن  السـلطة التن يايـة قبـل مـنحل الجمعيـات . عدم جواز 6يتك ل بالر. 
. التةكيـــد علـــى حـــق 21لبيـــة نســـبية كبيـــرة أو للقضـــاء المخـــتص. ممـــا لهيئاتهـــا العامـــة وبةغيتـــرر الـــر 

 هااإلفصا  عن أن يتم والتبرعات من مصادر أردنية وأجنبية، شريطة ،الجمعيات في تلقي المساعدات
وتوضح أوجه ان اقها على  ،وأن ت هر في ميزانياتها السنوية ،للهيئة المستقلة المشرفة على الجمعيات

 ت وفقًا لن امها األساسي.أساس االهداف والغايا
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 تمويل الجمعيات:

ودعــــم الجمعيــــات مــــن أمــــوال صــــندوق دعــــم  ،العمــــل بتعليمــــات اإلن ــــاق اســــتمرار 1121شــــهد عــــام 
التي حددت أوجه دعم الجمعيات من أموال صندوق الجمعيات فـي مجـاالت  1122لسنة  2الجمعيات
أن هـــاه التعليمــــات  ويمكـــد المركــــز والمشـــاريي التــــي تـــدخل ضــــمن أهـــداف هـــاه الجمعيــــات. ،البـــرامج

ـــات بتن يـــا أنشـــطتها ـــات  ،تتضـــمن العديـــد مـــن االشـــكاليات التـــي تحـــول دون قيـــام الجمعي وتشـــكل عقب
أهمهــا:  أ  من تحديــد أوجــه من ــاق ودعــم و  ،تشــريعية أمــام ممارســة االفــراد حقهــم فــي تةســيس الجمعيــات

ـــة قانونيـــة تـــمدي  ســـتقرار أســـس الـــدعم المقدمـــة دم اعـــ ملـــىالجمعيـــات بموجـــب تعليمـــات يشـــكل مخال 
والتبـديل فـي أي وقـت، وعليـه كـان الواجـب أن  ،أن هاه التعليمات عرضة للتعـديلوال سيما للجمعيات 

يتضــــمن قــــانون الجمعيــــات تحديــــدًا لهــــاه األســــس.  ب  تضــــمنت التعليمــــات العديــــد مــــن النصــــوص 
أوجـــه الـــدعم التـــي يقررهـــا  الت ويضـــية التـــي تمـــنح صـــالحيات واســـعة لمجلـــس مدارة الســـجل فـــي تحديـــد

 الدعم المالي المباشر للجمعيات نح الوزير صالحية وضي أسس.     تضمنت التعليمات م1المجلس
هــاه االســس والمعــايير بموجــب ن ــام.  د  تخــالف هــاه التعليمــات  وكــان األولــى ان تصــدر، ومعايرهــا

عـدم  اسـتمرارالمعايير الدولية المتعلقـة بحـق الجمعيـات فـي الحصـول علـى الـدعم المـالي، فضـاًل عـن 
ومجلـس مدارة  ،والممسسات التي تشرف على الجمعيات ،واإلزدواجية في العمل بين الوزارات ،التنسيق

أي قـرار لتعـديل  اتخـااأو  ،جمعيـة تقـوم بالـدعوة لعقـد مجتمـا  الهيئـة العامـة السجل من حي  الزام أي
ومجلـس ادارة السـجل فـي آن   ،تبلي  الـوزارة المشـرفةبأو فتح مقار في مناطق المملكة  ،الن ام الداخلي

واالجــدر أن يــتم توحيــد المرجعيــات  األمــر الــاي يشــكل تضــاربًا واضــحًا بــين الجهــات الرســمية حواحــد
 رفة على عمل الجمعيات والتنسيق بينها. المش

  جمعيــة موزعــة حســب 1412  1121بلــ  عــدد الجمعيــات المســجله والعاملــة فــي المملكــة فــي عــام 
  411  جمعيـة، وزارة الداخليـة  1112: وزارة التنميـة االجتماعيـة  1جهة اإلشراف علـى النحـو التـالي

ـــــة، وزارة الثقافـــــة  11، وزارة التنميـــــة السياســـــية  جمعيـــــة   11  جمعيـــــة، وزارة الصـــــحة  214  جمعي

                                                 
د الجريـدة الرسـمية   مـن عـد212المنشـورة علـى الصـ حة   1122تعليمات االن اق ودعم الجمعيات من أموال صـندوق دعـم الجمعيـات لسـنة  2

 .1111  لسنة 22  من قانون الجمعيات وتعديالته رقم  11بموجب ال قرة   من المادة   2/1/1122بتارير   2111 رقم 
   منها وما جاء في المادة الرابعه ال قرة الثامنة منه.2  فقرة  2وفق ما جاء في المادة   1
 .14/2/1121بتارير  1/211هاه اإلحصائيات وفقا لكتاب امين عام سجل الجمعيات رقم ص د  / 1
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  21، وزارة البيئـــــة  جمعيـــــات  2، وزارة الزراعـــــة    جمعيـــــات21جمعيـــــة، وزارة الصـــــناعة والتجـــــارة  
ت ، وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــاجمعيــات  2  جمعيــة، وزارة األوقــاف والمقدســات اإلســالمية

فــــي حــــين بلــــ  عــــدد  ،جمعيـــات  1، ووزارة العــــدل  جمعيــــة  11ة الســــياحه وا ثــــار ر ا، وز جمعيـــة  1 
معيــات التــي صــدر قــرار   جمعيــة، وبلــ  عــدد الج221  1121 فــي عــامالجمعيــات التــي تــم تســجيلها 

   جمعية. 221العام   بحلها في اات

وفــق مكــان عملهــا فــي المحاف ــات فقــد كــان علــى النحــو التــالي:  ،أمــا بالنســبة لتوزيــي عمــل الجمعيــات
 ، الم ــــرق 162 ، اربــــد  211 ، مادبــــا  121 ، الزرقــــاء  211 ، البلقــــاء  2212محاف ــــة عمــــان  

  . 11 ، العقبة  221 ، معان  12  الط يلة  216 ، الكرر  214 ، عجلون  11 ، جرش  141 

في محاف ـات  وتمويلها الجمعيات ، قرر دعمجل الجمعياتأن مجلس مدارة س ملىهاا وتجدر اإلشارة 
سـتكمال دعـم بـاقي الجمعيـات فـي االعاصمة، واربد، والزرقاء، والط يلـة، والعقبـة، ومعـان علـى أن يـتم 

رط تواشــــ ،1121  طلبـــًا للـــدعم والتمويـــل عـــام 111ســــتلم  ا . وكـــان المجلـــس قـــدمحاف ـــات المملكـــة
ملبيًا لاهداف التي سجلت الجمعية من أجل تحقيقها، وأن ال أن يكون المشرو   للحصول على الدعم

وأن  ،ألــف دينــار كحــد أقصــى، وأن ال تتجــاوز مــدة المشــرو  الســنة  11 يتجــاوز طلــب المنحــة مبلــ  
 ،وأن يقــاوم جيــوب ال قــر والبطالــة ،أو لشــراء المركبــات ،يكــون المشــرو  لغايــات منشــاء البنيــة التحتيــة

% مــن مجمــالي 11بنســبة  هم فــي المشــرو ن تســوأ ،دراســة جــدور للمشــرو  ترفــق أن وعلــى الجمعيــة
. وفـي مجـال التعـاون الممسسـي مـي اً   دينـار 2111112المبل . وقد بل  المبل  المرصـود لهـاه الغايـة  

مـي الجمعيـات العاملـة  الجمعيات ن ات وزارة التنمية السياسية العديد من الممتمرات والـدورات بالشـراكة
 أنـه وألول مـرة. علمـًا وتطويرهـا االسـتراتيجية الوطنيـة للتنميـة السياسـيةبنـاء  واشراكها فـي، في المملكة
مـن قبـل  1121حزيـران  11رف  طلب قبول تمويل محدر الجمعيـات العاملـة بتـارير  األردنيتمف في 

 ء بناء على تنسيب وزير التنمية السياسية دون مبداء أسباب.ار رئاسة الوز 

 التوصيات:
لة من التوصيات على النحـو يوصي المركز بجم وحمايته، الحق في تةسيس الجمعيات تعزيز وبهدف
 : التالي

 األردني،  تطوير البيئة القانونية النا مة للحق في تةسيس الجمعيات بما يتوافق مي الدستور 
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 والمواثيق الدولية المصادق عليها.
 على عمل الجمعيات. ةلمشرفستحدا  الية وطنية لتوحيد المرجعيات الممسسية اا 
 والتوجه نحو تةسيس الجمعيات عـن طريـق تقـديم مشـعار  ،معادة الن ر بن ام تسجيل الجمعيات

لغايـة التســجيل  ،الجهــه الحكوميـة المختصـة، وتبســيط اإلجـراءات والمتابعـات اإلداريــة ملـىبـالر 
 االنضـــمامو  ،تســـيس الجمعيـــال دون تمتـــي المـــواطنين بـــالحق فـــي تةحتـــى ال تشـــكل مانعـــًا يحـــو 

 اليها.
 والحوارات العامة.  ،والخطط والسياسات الوطنية ،مشرار الجمعيات في المشاريي التنموية 
 ال تتضــمن الحــق فــي  ،التاكيــد علــى أن الصــالحية التن يميــة باإلشــراف علــى عمــل الجمعيــات

 أو منح أي جهة حق حل الجمعية. ،ية عملهااستقاللالمساس ب
  والممارســات ال ضــلى فــي كــلنتهــا  أســس الحاكميــة الرشــيدةالجمعيــات اوبالمقابــل فــرن علــى ، 

لتالفـــي عــــدم  حنطـــالق مـــن أولويــــات وطنيـــة فـــي تن يـــا أعمالهـــا، واالوالماليـــة ،أمورهـــا اإلداريـــة
 والتضارب في األنشطة التي يتم تن ياها. ،اإلزدواجية
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 واالجتماعية والثقافية الحقوق االقتصادية
 

 



  

04 

  

 
 الوطني لحقوق اإلنسان المركز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

94 

 

 
 الوطني لحقوق اإلنسان المركز

 

 :تمهيد

الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية المسماة حقوق الجيل الثاني هي طائ ة مستحدثة من حقـوق 
والدســاتير الوطنيــة. وقــد كرســت  اإلنســانالمحميــة بموجــب الصــكور الدوليــة المختل ــة لحقــوق  اإلنســان

ـــة لهـــاه  ،األمـــم المتحـــدة ـــة القانوني ـــة بعينهـــا لتن ـــيم الحماي ـــات دولي ـــة ات اقي وبعـــ  المن مـــات االقليمي
 الحقوق. 

 :نهـاةوتوصف االلتزامات الواقعة على كاهـل الدولـة بشـةن الحقـوق االقتصـادية واالجتماعيـة والثقافيـة ب
 ملـىلتنميـة مواردهـا بصـورة تـمدي  حعلـى الدولـة بـال مـا بوسـعهاتوجـب  ةالتزامات تدريجية أو برنامجيـ

  وأعمالها على الوجه االمثل. ،تلبية هاه الحقوق

والحقــوق االقتصــادية واالجتماعيــة  ،غيــر أن الخــط ال اصــل بــين الحقــوق المدنيــة والسياســية مــن جهــة
أو ال ــوري للحقــوق  ،حــالال فــي والثقافيــة مــن جهــة أخــرر لــيس واضــحًا تمامــًا، والت رقــة بــين التطبيــق

 صـادية واالجتماعيـة والثقافيـة لـيسأو البرنـامجي للحقـوق االقت ،والتطبيـق التـدريجي ،المدنية والسياسية
أمرًا حرفيًا. فهنار حقوق مدنية وسياسية يصعب اعمالها في الحال بسبب الوضي االقتصادي للدولة، 

وال تعتمـد علـى  ،من الممكن اعمالها في الحـالوفي المقابل هنار حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية 
 الموارد المالية للدولة.

أو األهميـــة بـــين كـــال النـــوعين مـــن حقـــوق  ،وفـــي كـــل األحـــوال ال شـــر أنـــه ال يوجـــد تـــدر  فـــي القيمـــة
 ،وعدم قابليتها للتجزئة. فهاه الحقوق يكمل بعضـها بعضـاً  ،، وفي ترابط هاه الحقوق وتكاملهااإلنسان
 ية. اإلنسانزر معًا لحماية الكرامة آوهي تت

 ،الحــق فــي العمــل :ومــن أهــم الحقــوق االقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة التــي ســيتناولها هــاا التقريــر
الـر يـولى التقريـر عنايتـه  ملـىوالحق في التعلـيم، والحـق فـي المسـتور الالئـق مـن العـيش. وباإلضـافة 

 والحق في البيئة. ،الحق في التنمية :وهما ،امنأو حقوق التض ،بحقين من حقوق الجيل الثال 
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في التنمية" عن الجمعيـة العامـة لامـم   التنمية" أهميته بعد أن صدر "معالن الحق"اكتسب الحق في 

. وقــد جــاء هــاا اإلعــالن فــي  ــل التطــورات والتغييــرات التــي طــرأت علــى تركيبــة 2612المتحــدة عــام 
مثر دخول العديد من بلدان العالم الثال  هيئة األمم المتحدة بعد أن تحررت من الدول  حالن ام الدولي
وقـد صـدر معـالن األمـم المتحـدة  منتصـف القـرن الماضـي. ها الوطني فـياستقاللونالت  ،االستعمارية
 : ما يليوتركزت أهدافه اإلنمائية الثمانية لال ية في ،2بشةن األل ية

 والجو .  ،القضاء على ال قر المدقي .2
 تحقيق تعميم التعليم االبتدائي.  .1
  وتمكين المرأة.  ،تعزيز المساواة بين الجنسين .1
 تخ ي  معدل وفيات األط ال.  .4
 سين صحة األمهات. تح .2
 والمالريا وغيرهما من األمرا .   ،اإليدز  مكافحة فيروس نقص المناعة البشري .2
 ك الة االستدامة البيئية.  .1
 مقامة شراكة عالمية من أجل التنمية.  .1

  :في ظل تحديات االلفية االنمائية 3103الواقع الراهن للمملكة في عام 

 وقـد التنميـة، ممشـر هـاه حيـ  مـن متوسـطاً  تصـنيً ا األردن 1122البشـرية لعـام  التنمية تقرير صنَّف
 اتخـا كمـا .والصـحة مجـالي التعلـيم فـي لال يـة اإلنمائيـة األهـداف تحقيـق نحـو تقـدًما األردن أحـرز

عوامـل  نتيجـة 1121عـام  التـي تعـر  لهـا، اال ان االزمـة االقتصـادية ال قـر علـى لقضـاءل خطـوات
سياسات الخصخصـة، وتراجـي النمـو االقتصـادي، وضـمور قطاعـات  :منها، و ومحلية اقتصادية دولية

فـي هـاا  اثرت سلبا في التقدم الاي تم احـرازه التي الزراعة والثروة الحيوانية، وسنوات الج اف المتتالية
 ارقـام وتراجـي السـكان، بين السن صغار نسبة ارت ا  ملىوالر  كبيرًا، تحدياً  البطالة المضمار. وتمثل

 فـرص العمـلالخريجين، مقابل تراجي فرص العمل حي  تراجي صـافي عـدد  وزيادة االقتصادي، النمو
، 1121لف و ي ة في عام أ  22.2  ملى ،1116لف و ي ة في عام أ  21.1  نحوالمستحدثة من 

                                                 
 .1/6/1111، الصادر بتارير  22/1 معالن األمم المتحدة بشةن األل ية الاي اتخاته الجمعية العامة في قرارها  2

 الحق في التنمية
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في هـاا االمـر  الطبيعية في السكان دورًا كبيراً وأدت الزيادة  .11222الف و ي ة في عام   21.6 ثم 
% مـنهم فـي 11.2يعـيش  1121نسمة في عام ألف   111 ماليين و  2  األردنبل  عدد سكان اا 

فــي مصــاف الــدول عاليــة التحضــر. ويتركــز  األردنممــا يضــي  ،1والبــاقي فــي الريــف والباديــة ،المــدن
ـــاةأســـوقـــد  مـــن مجمـــو  الســـكان فـــي العاصـــمة عمـــان.% 11.1 وارت ـــا   ،هم انخ ـــا  معـــدالت الوف

الماضــية  الســتالــاي اســتقر علــى مــدار الســنوات  معــدالت اإلخصــاب فــي ارت ــا  معــدل نمــو الســكان
 . 1121 التعداد العام للسكان والمساكن ملىسنويا، والر استنادا  %1.1عند 

سيتضــاعف عـدد الســكان  المقبلـة، ماومـن المتوقـي حــدو  تغيـرات سـكانية كبيــرة خـالل الخمســين سـنة 
ن الســــكان تقــــل % مــــ11.1أن نســــبة  1121، وقــــد أ هــــرت محصــــائيات عــــام 11121بحلــــول عــــام 
% 1.1 سنة. بينما نسبة  24–22  بين منهم تقي اعمارهم %26.4، ونسبة سنة  22  أعمارهم عن

، هـاا مـي األخـا بعــين االعتبـار أن هـاه النسـبة االخيــرة ســنة او أكثـر  22 كان تبلـ  اعمـارهم مـن السـ
، مقابل انخ ا  معـدل االنجـاب، في معدالت الوفيات بين كبار السنن را للتراجي المتوقي  حفي تزايد

 . 1122% من مجمو  السكان بحلول عام 4هاه ال ئة ما نسبته  المتوقي أن تشكل ومن

الــاي يشــكل تحــديًا أساســيًا واســتراتيجيا  شــح الميــاه :وأهمهــالطبيعيــة، فــي المــوارد ا اً شــح األردنويعـاني 
األكثــر فقــرًا بالميــاه فــي العــالم، حيــ  تبلــ   اا انــه يصــنف مــن ضــمن الــدول الســت ،ًا ومســتقبالً حاضــر 

متــرًا مكعبــًا ســنويا، وهــي مــن أقــل النســب فــي منطقــة الشــرق األوســط.   222 حصــة ال ــرد مــن الميــاه 
جــة % مــن الســكان متصــلون بالشــبكة العامــة للميــاه، مال أن مشــاكل التلــو  النات62.1وبــالرغم مــن أن 

، ومخرجـات المصـاني، والكيماويـات المسـتعملة فـي الزراعـة تزيـد ةعن سوء مدارة المياه العادمـة المنزليـ
تغطيــــة شــــبه كاملــــة للســــكان بالتيــــار  األردنفقــــد حقــــق  أخــــررمــــن ت ــــاقم األزمــــة المائيــــة. ومــــن جهــــة 

ولهــاا االمــر %ح 66.6فــي المملكــة نحــو  نســبة المســاكن الموصــولة بالكهربــاء حيــ  بلغــت ،الكهربــائي
 على نوعية حياة المواطن.  انعكاس ايجابي

 وبرنـــامج فقـــد صــن ت هيئــة األمــم المتحــدة للســكان، ،حيــ  التطــور االجتمــاعي واالقتصــادي امــا مــن
التنميـة  تقريـر بلدا حسب ممشرات  212 بين   211 في المرتبة  األردنالتنمية التابي لالمم المتحدة 

                                                 
2

 .1121 عام دائرة االحصاءات العامةالصادر عن  تقرير فرص العمل المستحدثة 
 .1121 عام دائرة االحصاءات العامةالصادر عن  تقرير مسح العمالة والبطالة 2
 توقعات المجلس االعلى للسكان. 1
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بمــوارده البشــرية الممهلــة والمدربــة بــالرغم مــن عــدم التــوازن فــي  األردن، اا يمتــاز 1121لعــام  البشــرية
مـن مجمـو  المشـتغلين فقـط % 22.1نسـبة اإلنـا  العـامالت قـد بلغـت من العمل بين الجنسين، حي  

 مي بع  الت اوت في األجور بين الاكور واإلنا ، خصوصًا في القطا  الخاص.

ان الدخل المعتمد لتحديد حالـة ال قـر يختلـف بـاختالف  من الدول منخ ضة الدخل، حي  األردنويعد 
دينـار اعتمـادا علـى نتـائج بيانـات   111  ـلـسـنويا ليتجـاوز اارت ي الاي ، العام لل رد تعريف خط ال قر

 . 1121 مسح ن قات ودخل األسرة لعام

اائي  يبلـ  ، ي هر ان خط ال قر المطلق  الغاائي وغيـر الغـ2%24.4 وبتحليل نسبة ال قر التي بلغت
دينـارا لل ـرد شـهريا . وعلـى مسـتور االسـرة المعياريـة  21.1ي أ دينـارا لل ـرد سـنويا  124)  الدخل فيه

ســرة المــدقي دينــارا شــهريا . كمــا يبلــ  خــط فقــر األ 122.1دينــارا ســنويا  أي   4161 يبلــ  خــط ال قــر 
أن خـط فقـر شـهريا علمـا  دينـار 222.1)  مـا قيمتـه فـرد  2-4 لغااء  ألسرة يبل  حجمها خط فقر ا 

هـم أ لل ـرد شـهريا . وربمـا كانـت البطالـة محـدر اً دينار  11  دينارا لل رد سنويا  أي 112الغااء قد بل   
  .1العمل عن% من ال قراء هم عاطلون 16.2حي  من نحو محددات ال قر، 

تكنولوجيا المعلومات  مسح استخدام ومن ضمنها ،وعلى صعيد انتشار التكنولوجيا فقد بينت الدراسات
ة تملــــر أجهــــزة حاســــوب يــــاألردن% مــــن األســــر 22.1أن  ،1122واالتصــــاالت داخــــل المنــــازل لعــــام 

% 61.6و ،% من األسر تملـر جهـاز تل ـاز61.1متصلة بشبكة اإلنترنت، و امنه %12، وشخصي
ًا فقــد بلغــت رضــيأ اً أمــا األســر التــي تملــر هات ــ لــديها خــط خلــوي. %61.2و ، ســاتاليت  اً تملــر القطــ

ثالجــة فقــد  ســر التــي تمتلــرمــا األ%. أ11.6 تملــر ســيارة خاصـةبلغـت نســبة األســر التــي و %، 21.2
ــــر غســــالة %61.1بلغــــت نســــبتها  ــــي تمتل ــــ  نســــبة األ .%61.1، والت ــــر مــــاياعاً وتبل ــــي تمتل  ســــر الت

 %.61.2تلر طباخ غاز التي تم، و %6.1 تمتلر سخانًا شمسياً التي و  ،11.1%

 جور:األ واقع

 ين ياألردنمن المشتغلين % 2.4أن  1ا هر مسح العمالة والبطالة السنوي لدائرة االحصاءات العامة
                                                 

 .1121اعتمادا على بيانات حالة ال قر في االردن الصادرة عن دائرة االحصاءات العامة عام 2 
 .1121عام  دائرة االحصاءات العامةتقرير مسح ال قر الصادر عن  1
 .1121تقرير دائرة االحصاءات العامة  1
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مـن العـاملين فـي  %21.4 وكش ت بيانات المسـح أن دينار شهريًا.  211 يتقاضون رواتب تقل عن 
 ،األردنلحـد االدنـى لاجـور المعتمـد فـي علمـًا أن ادينـار،   111 المملكة يتقاضون رواتـب تقـل عـن 

مــن  %12  دينــار شــهريا نحــو 111 دينــارًا. وقــد شــكلت نســبة مــن يتقاضــون اقــل مــن   261  يبلــ 
 نحـودينـار   111 عـن  تزيـدنسبة من يتقاضـون رواتـب  ين، في حين بلغتياألردناجمالي المشتغلين 

المبتـدئين بحسب البيانات المسحية لدائرة االحصاءات العامة. وت هر البيانات ااتهـا معانـاة  21.1%
مـن المشـتغلين  %22.2 نحـوان  ماجـور مرت عـة، أوصغار المـو  ين فـي الحصـول علـى  ،في العمل

دينار. وت هر البيانـات   111 يتقاضون رواتب تقل عن  سنة  14  ملى  22  من في ال ئة العمرية
النشـــاطات مـــن بــين  فــي القطــا  العقـــاري هــي األعلــى مـــن يتقاضــون أجــورًا مرت عـــة ن ســها، أن نســبة

دينار في هاا النشاط بلغت في عام   211 ، ما من نسبة من يتقاضون رواتب ت وق كافة االقتصادية
 من اجمالي المشتغلين في هاا القطا . %12.4نحو  1121

، األردنالدوليـة العاملـة فـي دينـار فـي المن مـات   211 بل  نسبة مـن يتقاضـون رواتـب تزيـد علـى وت
معدل من االجور الاين يتقاضون هاا ال التعدينية فتبل  نسبة العاملين فيها ، اما في الشركات11.1%
 %12.2لميـة والتقنيــة التـي يتقاضــى العـاملين فــي االنشـطة المهنيــة والع بعـدها فئــة ء، وتجـي11.1%

  دينار.  211  علىمن العاملين فيها اجورا تزيد 

 : لفعلية لتحقيق التنميةالسياسات والممارسات ا

وغيـر مباشـر  ،تعنـى بشـكل مباشـر التـي واالجتماعيـة االقتصـادية التنمويـة البـرامج مـن العديـدثمـة 
 المناسـبة تهيئـة البيئـة والر مـن خـالل ،والبطالة وزيادة فرص العمل في المملكة ال قر قضايا بمعالجة

 وتمكـين ،ومتابعتـه التنمـوي القـرار صـني فـي الشـعبية المشـاركة قاعـدة توسـييو  لجـاب االسـتثمارات،
بمجتمعـاتهم  للنهـو  حأولويـاتهم وترتيب احتياجاتهم تحديد من المحلية وال عاليات والهيئات المواطنين
القضــاء علــى  ملــىضــمن المشــاريي الميكرويــة الصــغيرة التــي تهــدف  تنميــة هــاه المجتمعــات،و  المحليــة

بـرامج  :األردنال قـر فـي الحـد مـن  ملـىاالمثلة على البرامج التـي تهـدف   اهرتي ال قر والبطالة. ومن
والجمعيـات  ،ولجـان الزكـاة صـندوق المعونـة الوطنيـة،تن يـاها  التـي يتـولى لالسـر ال قيـرة الدعم النقـدي

 ما التةمين الصـحي لل قـراء، برامج ملىاضافة  وغيرها من الممسسات. ،ووكالة الغو  الدولية الخيرية،
بالتعـاون  تقديم خـدمات صـحية للمـواطنين الوطنية،تتولى وزارة التنمية االجتماعية، وصندوق المعونة 
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المشـــاريي  دعمبـــوضـــمان حيـــاة كريمـــة لل قـــراء  فـــرص عمـــل ميجـــاد ملـــىباإلضـــافة مـــي وزارة الصـــحة. 
وتشــتمل علـى اعطــاء  كافـة، انحـاء المملكــة فــي مـن هــاه البـرامج العديــد يوجـد ما ،وتمويلهــا رويـةيكاالم

ان. ومن بين الممسسات وصناديق االئتم ريي المدرة للدخل،وتمويل المشا ،القرو  ال ردية والجماعية
والشــركة  ،وصــندوق اقــرا  المــرأة التعاونيــة، ممسســة االســكان :والجمعيــات التــي تــدعم هــاه البــرامج

 وصـندوق الزكـاة بالتعـاون مـي وزارة االوقـاف الهاشـمي، ياألردنـوالصـندوق  ة لتمويل المشاريي،ياألردن
 .والشمون والمقدسات اإلسالمية

وجـود بعـ  السياسـات  بـالرغم مـن البطالة في البالد في ارت ا  مستمر وت هر االحصاءات ان ارقام
وفــي طليعتهــا  ،والتــي تتبناهــا وزارة العمــل ،ياألردنــداخــل المجتمــي  هاتخ يــف حــدة انتشــار  ملــىالهادفــة 

لشـباب سـباًل والتـي تـوفر ل ،1122/1111لالعـوام  االستراتيجية الوطنيـة للتشـغيل وبرنامجهـا التن يـاي
ـــاق التشـــغيل  .لتمكيـــنهم مـــن ايجـــاد فـــرص عمـــل مالئمـــة لهـــم ـــويهـــدف ميث المنبثـــق عـــن هـــاه  ياألردن

لف أ  21  فرتو ين في القطا  الخاص ياألردنتح يز عملية استحدا  فرص للعمال  ملىاالستراتيجية 
 1124الـف فرصـة عمـل فـي العـام  11 ملـىاضـافة  ،1121فرصة اضافية للعمال حتـى نهايـة العـام 

بشكل متـوازن فـي مختلـف محاف ـات المملكـة، مع مها في سوق العمل، واستدامتها مي توقي استقرار 
وتنسـيق الجهـود بـين الحكومـة والقطـا   ،والر من خالل تن يا مجموعة من البـرامج المحـددة المقترحـة

بن الـاين تـم تـو ي هم مـن بـدء ياألردند بل  عدد العمال وقن مات االهلية غير الحكومية. الخاص والم
  .الف عامل  22  االستراتيجية نحو تطبيق

فتـدني  ،الطلـب علـى العمالـةالعـر  و تشـمل جـانبي  كثيـرة اعتبـارات ملـىاسباب انتشار البطالة  تعودو 
عــزوف  اســتمرارو  لاجــور، علــى ســبيل المثــال، يحــد مــن االقبــال علــى العمــل. مســتور الحــد االدنــى

بعـــ  نشـــاطات قطـــا  الخـــدمات يحـــد مـــن ال ـــرص المتاحـــة امـــام العمالـــة  عـــن العمـــل فـــي المـــواطنين
ال ـرص فـي التعيـين بشـكل كبيـر  المحسـوبية، وعـدم تكـافم، و ةكما يحد االعتماد على الواسـط .الوطنية

مــــة بــــين مخرجــــات القطــــا  التعليمــــي بشــــقيه المدرســــي ءويعمــــق عــــدم الموا مــــن اليــــات ســــوق العمــــل،
اعـداد الخـريجين مـن حملـة  من مشكلة البطالة. الر ان ارت ا  وبين متطلبات سوق العمل ،الجامعيو 

في مقتبـل العمـر _ علـى  همالقبال الكبير من قبل الشباب _ و او  ،الشهادة الجامعية على سبيل المثال
ة علـى يـاألردنت اقبـال الطـالب فـي الجامعـاو  ،المهني ت ضيله على التعليم، و االكاديمي اختيار التعليم

تســهم جميعهــا فــي  العمــلعليهــا فــي ســوق  الطلــب الكــافي دون التحقــق مــن وجــود تخصصــاتدراســة 
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للتغلــب عليهــا والقيــام بمختلــف  حمعالجــة جاريــةل الــة. وجميــي هــاه القضــايا تحتــا تعميــق مشــكلة البط
 الر. ملىالمشاريي التي تمدي 

 :3100/3102التنموي  البرنامج التنفيذي

خطة عمل الحكومـة فـي هـاا المجـال حتـى نهايـة عـام  ،1122/1121البرنامج التن ياي التنموييمثل 
بيئة  محور تحسين ،محور التشريي والعدل :وقد اشتمل هاا البرنامج على سبعة محاور، هي ،1121
ني ، محور اإلصالحات االدارية المالية والنقدية، محور دعم التشغيل والتدريب المهوتطويرها االعمال

محـور رفـي البحـ  العلمـي واالبـدا ، و التقني، محور الرفاه االجتماعي، محور التعليم والتعلـيم العـالي، 
عدد  ملى، والر استنادًا كافة مستور البنية التحتية. وقد شارر في اعداد هاا البرنامج الجهات المعنية

التكليف السامي والمبادرات  ، واألجندة الوطنية، وكتاباألردنكلنا  شملت توصيات هيئة ،من االسس
بـــرامج اإلصـــال  المـــالي  المختل ـــة، وتوصـــيات مجلـــس األمـــة عـــنالملكيـــة، واالســـتراتيجيات القطاعيـــة 

مراعـــاة مدمـــا  العناصـــر المرتبطـــة بعـــدد مـــن  تهـــاه االســـس، فقـــد تمـــ ملـــىواالقتصـــادي. وباإلضـــافة 
السياســات واالســتراتيجيات العامــة والمتعلقــة باألهــداف اإلنمائيــة لال يــة وممشــراتها، ووثيقــة سياســات 
ال رصـــة الســـكانية، واســــتراتيجية مكافحـــة ال قــــر مـــن خــــالل التنميـــة المحليــــة، واالســـتراتيجية التمويليــــة 

ـــة لمكافحـــة التصـــحر، واالســـتر  ـــة لاشـــخاص اوي اإلعاقـــة، وأولويـــات مخرجـــات المتكامل اتيجية الوطني
مـــة النـــو  االجتمـــاعي فـــي جوانـــب ة لمحاف ـــات المملكـــة، ومراعـــاة مواءالمخططـــات الشـــمولية الجـــاهز 

علــى مســتور اللجــان الوزاريــة  تمــت مناقشــتها التــي وفــي اطــار تن يــا هــاه البــرامج البرنــامج المختل ــة.
 ،األردن، جــرر تحديــد التحــديات التــي تواجــه 1121ولــى مــن العــام القطاعيــة خــالل األشــهر الســتة األ

 والتي تم تلخيصها على النحو االتي: 

 الح ا  على معدالت نمو اقتصادي مستقرة. -
تثبيـت التضـخم و و  ،معالجـة عجـز الموازنـة والمديونيـة المحاف ة على االستقرار المـالي والنقـدي  -

 الجاري .عجز الحساب  ومعالجة ،سعر صرف الدينار
 المحاف ة على نمو الصادرات الوطنية. -
 المملكة. ملىورموس األموال  ،ضمان تدفق االستثمارات -
 الحد من مشكلة ال قر. -
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 تحقيق درجة عالية من التوازن التنموي بين المناطق. -
 وارت ا  نسبة البطالة. ،معالجة االختالالت الهيكلية في سوق العمل -
 ود بالطاقة.وأمن التز  ،تحقيق األمن المائي -
 والقطاعي. ،زيادة اإلنتاجية على المستويين الكلي -

فكانـت  3100/3102اما األهداف طويلة األمد وقصيرة األمد للبرنـامج التنفيـذي التنمـوي لألعـوام 
 على النحو التالي:

 : األهداف طويلة األمد:والً أ  -
  ليكون مزدهرًا ومن تحًا على األسواق اإلقليمية والعالمية. حياألردنتطوير االقتصاد 
  استمرارعمل في مهن ترت ي قيمتها المضافة بللوح زهم  ،ين للتعلم الدائمياألردنمعداد. 
  ة.ياألردنتمكين االقتصاد الوطني من استيعاب التدفق السنوي المتنامي لايدي العاملة 
 وخاضـــــعة للمســــــاءلة، علــــــى  ،لتكــــــون مســـــتقرة ماليــــــًا وشــــــ افة حتعزيـــــز اإلدارة الحكوميــــــة

 الصعيدين المركزي والمحلي.
  ومسئوليهم المنتخبين. ،ين من محاسبة حكوماتهمياألردنتمكين 
  وتربيـة أجيـال  ،واالرتقاء به كمكـان آمـن ومناسـب للعـيش والعمـل ،األردنالمحاف ة على

 المستقبل.
  مختلف األصعدة.ين بمستور صحي الئق على ياألردنتمتي 
  ين على أن سهم ومساعدة غير القادرين منهم على تلبيـة احتياجـاتهم ياألردنتعزيز اعتماد

 األساسية.
 .تحسين نوعية البيئة والمحاف ة عليها 
  ومواصــــلة ت عيــــل دوره فــــي ح ــــ  الحقــــوق  ،ية الن ــــام القضــــائي وعدالتــــهاســــتقاللتعزيــــز

 والحريات.
 ية.لعاأكثر منتاجية وف  العام ليكون معادة هيكلة القطا 
 .  توفير مرافق وبنى تحتية اات ك اءة ومردود عال 
  للمشــاركة فــي األنشــطة السياســية واالقتصــادية  حين علــى فــرص متكافئــةيــاألردنحصــول

 والثقافية.
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 األهداف قصيرة األمد: :ثانياً  -
  وتطوير اإلطار التشريعي. ،نزاهتهو  القضاء يةاستقاللتعزيز 
  وزيادة االعتماد على الاات. ،المالي والنقديتعزيز االستقرار 
 وتعزيز تنافسية االقتصاد الوطني. ،واالستثمار ،تهيئة بيئة مالئمة لاعمال 
 ياألردنوالمحاف ة على اإلر  الحضاري والثقافي  ،تطوير المنتج السياحي. 
 .تعزيز تنافسية القطا  الزراعي وزيادة منتاجيته كما ونوعا 
 مـــة مخرجـــات التعلـــيم مـــي متطلبـــات ســـوق ءالمبنـــي علـــى المعرفـــة ومواالقتصـــاد تعزيـــز ا

 العمل.
 تعزيـــز التنميـــة المحليـــة بمـــا يحقـــق درجـــة عاليـــة مـــن التـــوازن التنمـــوي بـــين المحاف ـــات، 

 ومحاربة ال قر والبطالة.  ،وحماية الطبقة الوسطى
 ورفي ك اءة مدارتها.، تنمية مصادر المياه 
 هاوأشكال تنويي مصادر الطاقة. 

 مكونات برامج اإلنتاجية االقتصادية واالجتماعية:
تحســــين المنــــاخ وال ــــروف البيئيــــة والماديــــة لوالتــــي تهــــدف  ،البنيــــة التحتيــــة واالســــكان مشــــاريي -

وتشـجيي مقامـة المشـاريي اإلنتاجيــة  ،تـوفير خـدمات البنيـة التحتيـةبالمحيطـة بالمجتمعـات ال قيـرة 
 االستثمارية.

 مسكان األسر ال قيرة: -
فيــه متطلبــات الســكن  تــوافربالمســكن الــاي تكافــة تــةمين األســر األشــد فقــرًا فــي منــاطق المملكــة  -

 الصحي.
 وصيانتها مشرو  بناء مساكن األسر ال قيرة. 
 سكاناتها المخيمات مشاريي تطوير مناطق  . وا 
  .مشرو  الملر عبد اهلل الثاني إلسكان األسر ال قيرة 
 .مسكان وادي عربة 
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 المؤسسية للمجتمع المحلي:بناء القدرات 

ومكث ـة  ،اقامة مشاريي منتاجية مدرة للدخلبوزيادة الدخل للمجتمي المحلي  ،تحسين المستور المعيشي
شـراكهم فـي عمليـة ادارة  للعمالة، ومةسسة عملية بناء القدرات الممسسية لممسسات المجتمـي المحلـي وا 

 تقديم حلول سريعة لمشاكل المجتمعات المحلية.  ملىمضافة  التنمية الشاملة والمستدامة.
  .مشاريي المنح الصغيرة للجمعيات 
  .مشاريي التدخل المباشر 
  ."بناء القدرات الممسسية للمن مات غير الحكومية "قدرات 

 التنمية المحلية الشاملة:

وتعزيــز المشــاركة المحليــة فــي  ،تن يــا المشــاريي اإلنتاجيــة التنمويــةبخلــق اقتصــاديات محليــة مســتدامة 
 لتمكينها مستقبال من تن يا المشاريي وتمويلها. حعملية التنمية

 .التجمعات الري ية 
 .مشاريي التنمية الريادية الشاملة 
 مشاريي التنمية في مناطق جيوب ال قر. 

 التوصيات:
التــةثر  ملــىباإلضـافة  ،تعــود ياألردنــالتنميــة فــي المجتمـي  اســباب تراجــي معـدالت ان اهـم يـرر المركــز

المشاركة الشعبية  غيابو  واقتصادية، اسباب اجتماعية ملىبالعوامل الخارجية، وقلة الموارد الطبيعية، 
 سبيل الحد من هاه المشاكل والتحديات يوصي المركز بما يلي: وفي ،في صني القرار السياسي

 المملكــة فــي الوقــت الحــالي ومســتقبال، بتــةثيرات التغيــرات الســكانية التــي تواجههــا  زيــادة التوعيــة
والصــحية واالقتصــادية فــي ضــوء قلــة االمكانــات والمــوارد  ،واثــر الــر علــى المجــاالت التعليميــة

 المحدودة. 
 ال قـراء وتشـجيي تستهدف تمكين ،ايجاد من ومة اجتماعية للقضاء على مشكلتي ال قر والبطالة 

الشـخص الباحـ  عـن  عمل تتناسب وطبيعةفرص  ايجادالتي تسهم في  مبادت التشغيل الااتي
  .و ي ة



  

016 

  

 
 الوطني لحقوق اإلنسان المركز

 دارة تنوعهـــا  ،تعزيــز مشــاركة المــواطنين ال اعلــة والحــر ة فــي التقاســم العــادل للمــوارد األساســي ة وا 
فــي تطــوير آليــات المشــاركة  اا الســياق يــرر المركــز ان هنــار بطئــاً وفــي هــ ووســائلها والياتهــا،

صال  القطا  العام. ،الممسسية للمواطنين في صياغة السياسات العامة  وا 
 عند صياغة الموازنة العامة للدولة، بحي  تحتل  اإلنسان تبني المنهج القائم على م اهيم حقوق

 والعمل وغيرها االولوية في االن اق. ،حقوق المواطنين في التعليم والصحة
  والجمعيـات المعنيـة اات العالقـة ،المشاركة بين صندوق تنمية المحاف ـات والممسسـاتتعزيز، 

 لضمان است ادة اكبر قدر من المواطنين من برامج الصندوق.
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فـــال قر والبطالـــة والغـــالء  ،ينيـــاألردنوالمعيشـــية اليوميـــة أولويـــات اهتمـــام  ،تصـــدرت القضـــايا المطلبيـــة

ف ي  ل التحديات التي تواجههـا  ،وارت ا  األسعار بات هو الهاجس الاي يشغل المواطنين ،المعيشي
ومحدوديــة المســاعدات التــي وردت للخزينــة مقارنــة مــي المتطلبــات  ،العجــز المــالي ازديــادالمملكــة مــن 

ونــزو   فــي البورصــات العالميــة، 1ســعار الــن طبســبب ارت ــا  ا 2المتباينــة للدولــة، وارت ــا  فــاتورة الــدعم
ت ــاقم  ملــىكــل الــر أدر  ،ومــا تطلــب الــر مــن تــوفير الخــدمات العامــة لهــم ،آالف الالجئــين الســوريين

والـــاي ي ـــر  علـــى الحكومـــة اعـــادة ترتيـــب  ،ياألردنـــاألعبـــاء علـــى االقتصـــاد زيـــادة و  ،الضـــغوطات
ديــــدة، كمـــا يســـتوجب تخ ـــي  الن قــــات االولويـــات بصـــياغة موازنـــة محكمــــة، وتـــوفير فـــرص عمـــل ج

 ال ـروف المناسـبة وتـوفيرومني الهدر فـي المـال العـام، وت عيـل بـرامج االصـال  االقتصـادي  ،الجارية
هم فـي تحسـين مسـتور تحقيق نمـو اقتصـادي يسـلس المال الوطني ألتشجيي االستثمار، وتع يم دور ر 

 .4وأكدته المواثيق الدولية ،1ياألردنمعيشة المواطن الاي ك له الميثاق الوطني 

 :الوضع المالي

فــــي الموازنـــــة العامــــة بعـــــد  2ارت ـــــا  العجــــز المـــــالي ملــــىتشــــير البيانــــات الصـــــادرة عــــن وزارة الماليـــــة 
 1122  مليـون دينـار لعـام 2111.1مقابـل   1121مليون دينـار لعـام   2111.1 المساعدات ليبل  

مقابــل  1121  مليــون دينــار لعــام 1214.1  ملــىوعنــد اســتثناء المــنح الخارجيــة يرت ــي العجــز المــالي 
باســـتثناء المـــنح يقـــل بحـــوالي  1121ويـــاكر أن عجـــز عـــام  ،1122  عـــام 1261.1عجـــز بمقـــدار  

                                                 
مليــارات دينــار فروقــات اســعار ن طيــة  2: تحملــت الخزينــة العامــة خــالل العــامين االخيــرين 1/22/1121تصــريحات رئــيس الــوزراء بتــارير 2 

 والباقي لتوليد الكهرباء.مليون دينار للمحروقات  111منها  1121مليار دينار عام  1.2"دعم مشتقات ن طية" حي  سيصل المبل  الى 
 الف برميل بسبب انقطا  الغاز المصري. 211يستهلر األردن ما معدله مئة ألف برميل يوميا من الن ط الخام الاي ارت ي ملى  1
  مــن الميثــاق الــوطني االردنــي علــى أن:" محاربــة ال قــر ومعالجــة آثــاره هــدف اســتراتيجي للدولــة األردنيــة، ومســمولية وطنيــة 1نصــت المــادة   1

عطـاء األولويـة فيـه لاردنيـين، وتـوخي العدالـة فـي توزيـي الخـدمات ومشـاريي الت نميـة تستلزم اتاحة فرص العمل للقـادرين عليـه والبـاحثين عنـه، وا 
قــد  الناحيــة الجغرافيـة واالجتماعيــة، بمــا يلبـي الحاجــات األساســية للمـواطن، ويجعــل ال قــر حالـة اســتثنائية ويحــد مـن ت ــاقم آثــاره السـلبية التــي مـن

 تصيب ال رد والمجتمي".
ة، واالجتماعيـــة   مـــن العهـــد الـــدولي الخـــاص بـــالحقوق االقتصـــادي22  مـــن االعـــالن العـــالمي لحقـــوق اإلنســـان، المـــادة  2/12نـــص المـــادة   4

 والثقافية
 .1121وزارة المالية / نشرة مالية الحكومة العامة / العدد الثاني عشر، كانون الثاني  2

 الحق في مستوى معيشي الئق
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ياني التالي يوضح بوالرسم ال ،1122 في عاممليون دينار عن مستور العجز باستثناء المنح   421 
 .1111/1121ال ترة الممتدة من عام  فيتطور عجز الموازنة العامة في المملكة بالمليون دينار 

 

 

ـــــدين العـــــام فـــــي نهايـــــة   عـــــام وقـــــد وصـــــل صـــــافي ال
أي مـا  2  مليون دينـار22212حوالي   ملى 1121
% مــن النــاتج المحلــي االجمــالي مقابــل 12.2نســبته 

ـــــــار لعـــــــام   21412.1  ـــــــون دين  بنســـــــبة 1122ملي
والرسـم البيـاني يوضـح  .من الناتج المحلـي 22.4%

نســـــبة الـــــدين العـــــام مـــــن النـــــاتج المحلـــــي االجمـــــالي 
  .1111/1121للسنوات الممتدة بين 

% 4.4نسـبة ب% مقارنـة 4.1 ملـى 1121فقد وصل في عام  ،أما بالنسبة لمعدل التضخم في المملكة
مـن معـدل النمـو السـنوي المتحقـق فـي متوسـط نصـيب  %12ت ـاء نحـو وهو ما يعني اخ ،1122لعام 

ويعــزر معــدل التضــخم المتحقــق فــي  %.2.1نحــو  1121والبــال  فــي عــام  ،ال ــرد مــن النــاتج المحلــي
" البــي و  ومنتجاتهــا أللبــان"ا بنــد ح%4.2مجموعــة االغايــة بمعــدل أســعار ارت ــا   ملــىالعــام الماضــي 

بنـد و  2.4% بنسـبة أسـعارها التي ارت عت "والدواجن اللحوم" بندو  ،%1.2والسكر بمعدل  ،%21 بنسبة
أسـعار ارت عـت  فيمـا %.2.1الحبـوب ومنتجاتهـا بنسـبة  بند أسعار وانخ ا  ،%2الخضروات بنسبة 

                                                 
 .1121وزارة المالية / نشرة مالية الحكومة العامة / العدد الثاني عشر، كانون الثاني  2
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 التــــي "واألحايــــة المالبــــس" ومجموعــــة، %6 بنســــبة "النقــــل" بنــــدو  ،%1.2 بنســــبة "المســــاكن" مجموعــــة
والرســــم البيــــاني يوضــــح نســــبة التضــــخم خــــالل ال تــــرة الممتــــدة بــــين  .%4.1بنســــبة  أســــعارها رت عــــتا

1116/1121. 

 

 

ما تــم  .%24 ملـى% 24راو  مــن تحريـر أســعار المحروقـات بنســب تتـ 1121وقـد شــهدت نهايـة عــام 
للتــر، وتعــديل ســعر  فلــس  111 ليصــبح   61 الرصــاص اوكتــان  تعــديل ســعر البنــزين الخــالي مــن

فلســـا للتـــر، وتعـــديل ســـعر   212 فلســـًا للتـــر، وتعـــديل ســـعر الكـــاز ليصـــبح   212 الســـوالر ليصـــبح 
دينار. والـر   2.2 دنانير لالسطوانة بدال من   21 صبح يكيلو غرام ل  21.2 اسطوانة الغاز سعة 

دينــار   111 مقابــل تقــديم دعــم نقــدي مباشــر لاســر مــن اوي الــدخل المحــدود التــي يقــل دخلهــا عــن 
ة رفـي الـدعم عـن المشـتقات الن طيـة علـى اسـرة مـن اوي الـدخل المحـدود حسـب شهريا. وقد قـدرت كل ـ
وقــدمت الحكومــة لهــاه االســر الممل ــة مــن ســتة افــراد  ،دينــارا ســنويا  241  ـ  بــ دراســة اجرتهــا الحكومــة

ن دينـارا يل ـرد الواحـد مـن التعـوي  تبلـ  سـبعأي أن حصـة ا .سـنويا دينـارا  411 بــ  دعما نقديا يقـدر 
 عـــنوقـــد أســـ رت عمليـــة تحريـــر اســـعار المشـــتقات الن طيـــة  .قرشـــا يوميـــا لل ـــرد  26 ســنويا أي بواقـــي 

ارت ــا  اســعار بعــ  المــواد الغاائيــة كمشــتقات االلبــان والمجمــدات وبعــ  انــوا  الســكاكر والوجبــات 
% 22و% 6 بـين كمـا ارت عـت أجـور النقـل بنسـبة تراوحـت ،الشعبية بحجـة تحريـر اسـعار المحروقـات

فـي المملكـة مثـر تحريـر أسـعار  االحتجاجـاتو  2وقـد توالـت االعتصـامات .حسب نو  الوقـود المسـتخدم
                                                 

 نقال عن الرابط: 21/22/1121الدستور  2

13.9 

-0.7 

5 4.4 4.7 

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

  3103-3119معدل التضخم للسنوات 

 3103-3119معدل التضخم للسنوات 



  

001 

  

 
 الوطني لحقوق اإلنسان المركز

ــالعودة عــن قــرار رفــي أســعار المشــتقات الن طيــة،  ،المشــتقات الن طيــة وطالــب المعتصــمون الحكومــة ب
والبح  عن آليات من ورة وبعيدة المدر إلنقاا المملكة من وضعها المالي. واعتبر مت اهرون أن مـا 
تعانيه الـبالد هـو سـوء مدارة اقتصـادية، وعـدم جديـة فـي مكافحـة ال سـاد، وتقـاعس عـن اسـتغالل مـوارد 

وضـبط  ،مـن صـخر زيتـي وغيـره. ما علـى الحكومـة انتهـا  سياسـات اقتصـادية انتاجيـة وطنيـةالدولة، 
وتقــديم دعــم  ،االن ــاق الحكــومي والهــدر المــالي ووقــف سياســات الخصخصــة واقــرار ضــريبة تصــاعدية

رصــــــد المركــــــز الــــــوطني آراء  و .2واشــــــرار الشــــــباب بصــــــني القــــــرار ،لمشــــــاريي تنمويــــــة بالمحاف ــــــات
جيـب  ملـىعـدم اللجـوء  ملـىتحرير اسـعار المشـتقات الن طيـة والـاين دعـوا الحكومـة االقتصاديين حول 

ـــة العامـــة،  ـــة التـــي تســـتنزف الموازن ـــر المجدي ـــل اعـــادة الن ـــر فـــي المشـــاريي الحكوميـــة غي المـــواطن، ب
  1 والتــي تقــدر مجمــو  ميزانياتهــا بنحــو  ،هيئــة  21 تخ ــي  عــدد الهيئــات المســتقلة البــال  عــددها و 

وايجاد خطة وطنيـة لمعالجـة الهـدر المـالي الـاي يقـدر بنحـو  ،مليار دينار، وتخ يف الن قات الحكومية
 .مليار دينار  2.2 

% مقابــل 2.2 يبلــ ارت اعــا  1121مســة األولــى مــن عــام وقــد شــهد معــدل التضــخم خــالل الشــهور الخ
% 21.1و"النقــل" بنســبة " ، ما ســاهم بنــدي "الوقــود واإلنــارة1121% خــالل ن ــس ال تــرة مــن عــام 1.6

   .1من معدل التضخم

 :معدالت الفقر والبطالة

دينـارا ليتجـاوز  211ن خـط ال قـر العـام لل ـرد سـنويا ارت ـي مـن أ ملـى 1ةتـوافر تشير نتائج مسح ال قر الم
فقـد  .1121لعـام  هـاودخلاألسـرة اعتمادا على نتائج بيانات مسـح ن قـات  1121لعام  4دينار 111الـ 

                                                                                                                                                  
http://www.addustour.com/ViewTopic.aspx?ac=\LocalAndGover\2102\00\LocalAndGover_issue0840_da

y04_id440330.htm#.ULXRHmeZHm1 
 نقال عن الرابط: 6/22/1121الدستور  2

http://www.addustour.com/ViewTopic.aspx?ac=\LocalAndGover\2102\00\LocalAndGover_issue0844_da

y10_id448326.htm#.UKDaPWeZHm1 
  .ر المركزي األردنينحسب بيانات الب  1
يعــود ســبب عــدم تــوافر أرقــام حديثــة عــن ال قــر ون قــات االســر ألن آليــة اجــراء المســح اإلحصــائي لن قــات األســرة األردنيــة ودخلهــا يتطلــب مــدة  1

صـدار التقر  يـر زمنية طويلة، ن را لكبر العينة االحصائية ما تجري دائرة االحصاءات العامة المسح كـل عـامين، وتحتـا  عمليـة تحليـل العينـة وا 
 .لعامين أيضا

 .  11/2/1121العرب اليوم  4
http://alarabalyawm.net/Public_News/NewsDetails.aspx?lang=0&site_id=2&NewsID=2080 

http://www.addustour.com/ViewTopic.aspx?ac=/LocalAndGover/2012/11/LocalAndGover_issue1849_day14_id449335.htm#.ULXRHmeZHm0
http://www.addustour.com/ViewTopic.aspx?ac=/LocalAndGover/2012/11/LocalAndGover_issue1849_day14_id449335.htm#.ULXRHmeZHm0
http://www.addustour.com/ViewTopic.aspx?ac=/LocalAndGover/2012/11/LocalAndGover_issue1844_day09_id448326.htm#.UKDaPWeZHm0
http://www.addustour.com/ViewTopic.aspx?ac=/LocalAndGover/2012/11/LocalAndGover_issue1844_day09_id448326.htm#.UKDaPWeZHm0
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وبينــت االرقــام ان اعلــى متوســط للــدخل . دينــار 1141 بـــ  ة الســنوي يــاألردنقــدر متوســط دخــل االســرة 
الف دينار، فـي حـين كانـت مةدبـا  21.22حي  بل  الجاري لالسرة حسب المحاف ات كان في عمان 

       الـــف دينـــار، وجـــاءت محاف ـــة الكـــرر فـــي المرتبـــة الثانيـــة 2.62مـــن اقـــل المحاف ـــات بمتوســـط بلـــ  
الف دينار، وبل  متوسـط الـدخل  1.62بـ   جرشالف دينار، و  1.62بـ   مربدالف دينار، تلتها  1.12بـ  

الـف دينـار فـي  1.12الـف دينـار فـي محاف ـة معـان، و 1.22الـف دينـار، و 1.21لالسرة في العقبـة 
الف دينار  1.12الف دينار في الزرقاء، و 1.12في الط يلة، وألف دينار  1.12محاف ة عجلون، و

مــر الــاي يتطلــب رفــي المخصصــات الماليــة لبــرامج األ .2الــف دينــار فــي البلقــاء 1.11فــي الم ــرق، و
فـــي اســـعار المـــواد  اً ارت اعـــشـــهدت خـــالل العـــامين الماضـــيين مكافحـــة ال قـــر، وخصوصـــا ان المملكـــة 

وتقلــص قــدرة اصــحاب الــدخول  ،معــدالت ال قــرت ــاقم  ملــىســيمدي ممــا والمشــتقات الن طيــة  ،الغاائيــة
حالــة ال قــر فــي  1وتــدني مســتويات حيــاتهم المعيشــية. فوفقــا لتقريــر ،المحــدودة علــى تلبيــة احتياجــاتهم

% لـــوال 21 ملـــى% والتـــي كـــان مـــن المتوقـــي أن تصـــل 24.4بلغـــت نســـبة ال قـــر  1121لعـــام  األردن
ـــة الوطنيـــة  126.2البالغـــة لمختل ـــة والتحـــويالت الحكوميـــة ا ،المعونـــات المقدَّمـــة مـــن صـــندوق المعون

مليـون دينــار دون احتسـاب دعــم الســلي الغاائيـة، فقــد بلــ  خـط ال قــر المطلــق  الغـاائي وغيــر الغــاائي  
دينارًا لل رد شهريًا . وعلى مستور األسـرة المعياريـة والمكونـة مـن  21 أي ، دينارًا لل رد سنوياً  121.1

دينــارًا شــهريا . كمــا بلــ  خــط ال قــر المــدقي  122 أي دينــارًا ســنويا  4161لــ  خــط ال قــر   فــرد ب4/2 
  112بلــ   شــهريًا علمــًا أن خــط فقــر الغــااء قــد  دينــار  222.1 ر الغــااء  مــا قيمتــه لاســرة  خــط فقــ

أن اعتبار ال ـرد فقيـرًا حسـب هـاه المنهجيـة  ملىويشار  دينارًا لل رد شهريًا . 11 أي دينارًا لل رد سنويًا 
وأقل من  ،أما نسبة ال قر المدقي فقد بلغت أقل من نقطة مئوية واحدة يرتبط بخط ال قر العام للمملكة.

حســب األهــداف اإلنمائيــة لال يــة. كمــا تشــير  1122% بحلــول عــام 1.1بـــ  القيمــة المســتهدفة المقــدرة 
قضـاء موزعـة علـى   16 وجود ت اوت في نسب ال قر بين أقضية المملكة البـال  عـددها  ملىالبيانات 

ـــةما بلغـــت فـــي حـــده ،محاف ـــة  21  فـــي محاف ـــة العقبـــة  ا األقصـــى فـــي كـــل مـــن قضـــاء وادي عرب
 .1%26.2وقضاء الرويشد في محاف ة الم رق %، 12.2

                                                 
 .1121تقرير مسح ن قات األسرة / دائرة االحصاءات العامة لعام  2
 . 1121العامة لعام دائرة االحصاءات / حالة ال قر في االردن تقرير  1

مــن  اتبعـت دائـرة االحصـاءات العامـة منهجيـة قيـاس كل ـة السـعر الحـراري لشــريحة السـكان األقـل من اقـًا باعتمـاد العشـيرات الثالثـة األولـى بـدالً  1
يـد مـن دالعشيرين األول والثاني، والر يعود ملى أن مقياس االحتياجات األسرية ومستور الرفاه لاسرة األردنية قد تغير عما كـان عليـه، وأن الع

 االحتياجات االستهالكية سواء الغاائية وغير الغاائية باتت احتياجات ضرورية، األمر الاي سيرفي نسبة ال قر في المملكة.
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مازالت مشاريي مكافحة ال قـر عـاجزة عـن احتـواء هـاه ا فـة الخطيـرة التـي تهـدد النسـيج الـوطني، فمـن 
الزيــادة الســكانية التــي فاقــت نســبتها خــالل األعــوام  األردنفحــة ال قــر فــي أبــرز التحــديات المتعلقــة بمكا

مـــــن دول الجـــــوار، واألزمــــــات  األردن ملـــــىاللجـــــوء  تواصـــــلجانـــــب  ملـــــى%، 21الخمســـــة الماضـــــية 
 .االقتصــادية العالميـــة، والتراجـــي الـــاي وقـــي علـــى االقتصـــاد الـــوطني ومســـتور االســـتثمار فـــي المملكـــة

فبرامج تمكين جيوب ال قر التي تن اها الجهات المعنية بهدف تخ يف حدة ال قر تتعامل مي جيوب تم 
وزارة التنميــة  وتتعــاطى ،1121و 1111لعــام ون قاتهــا االســرة  تحديــدها بنــاًء علــى تقريــر مســح دخــل

الوصول على مستور المحاف ات"، بهدف و  االجتماعية مي ال قر على مستويين "على مستور الوطن،
التــي تقــوم علــى مبــدأ  2األســر ال قيــرة أينمــا كانــت مــن خــالل االســتراتيجية الوطنيــة لمكافحــة ال قــر ملــى

ــــة  ــــي العمــــل مــــي الجهــــات المعني ــــة التكامــــل ف والتــــي تشــــمل خمســــة محــــاور هــــي: شــــبكة األمــــان كاف
المحـور المعمـول و ، التةمينات االجتماعيةو البنية التحتية، و التشغيل والتدريب واإلنتاجية، و االجتماعي، 
 ،والـــاي ينـــدر  تحتهـــا معونـــات صـــندوق المعونـــة الوطنيـــة ،المتعلـــق بالحمايـــة االجتماعيـــةو بـــه حاليـــا 
الرعايــــــة والحمايــــــة التــــــي تقــــــدمها وزارة التنميــــــة االجتماعيــــــة. ومــــــن الجــــــدير بالــــــاكر أن و والخــــــدمات 

 ،ت معـــدالت ال قـــر مســـتقبالتوقعـــا، و االســـتراتيجية تطرقـــت ألثـــر ارت ـــا  األســـعار علـــى ال ئـــات ال قيـــرة
% مــن فــرص العمــل التــي اســتحدثت فــي القطــا  21ركــزت علــى محــور التشــغيل خصوصــا أن نحــو و 

تم مشغالها مـن قبـل العمالـة الوافـدة األمـر الـاي اعتبرتـه وزارة التنميـة االجتماعيـة  1121الخاص عام 
ويشــير المركــز بهــاا  .ر مــن الشــباب البــاحثين عــن فــرص عمــلغيــر مقبــول فــي  ــل وجــود عــدد كبيــ

أحــد المــواطنين النــار بن ســه فــي مكتــب صــندوق  أشــعل ما ،1121حادثــة حصــلت عــام  ملــىالصــدد 
تخصـيص مسـاعدة  1بسبب أوضـاعه الماليـة المترديـة ورفـ  صـندوق المعونـة حمعونة لواء بني كنانة

األمــر الــاي شــهرية لــه ولعائلتــه، بوصــ ها حالــة تــدل علــى ضــعف آليــات مكافحــة ال قــر فــي المملكــة، 
 لمحاربة هاه ا فة. حيتطلب تضافر الجهود

                                                 
  نقال عن الرابط: 1121/1111االستراتجية الوطنية لمكافحة ال قر للسنوات  2

http://www.mosd.gov.jo/index.php?option=com_content&view=article&id=0606:/2103/2121/&catid=00:00&Itemid=04 
  اسـرة ين ـق 11.121 ، 1121يقدم صندوق المعونة الوطنية معونات مالية بلـ  عـدد االسـر المسـت يدة منهـا خـالل االشـهر التسـعة مـن عـام  1

نــات بكل ــة شــهرية بلغــت نحــو معو   1112 ماليــين دينــار. وقــد بلــ  مجمــو  معونــات المعــوقين مــن المجمــو  اإلجمــالي  1عليهــا شــهريا نحــو 
ووفقـا  .اسرة قيمة أجهزة طبية ومعينـات ضـمن معونـات التةهيـل الجسـماني  414 الف دينار لـ  224وتم صرف حوالي  .  الف دينار111.1 

  1226 أســرة، اضــافة الــى زيـــادة   1211 الجــراءات الرقابــة والمتابعــة فــي الصــندوق للعــام الحــالي أوق ــت وعلقــت صــرف معونــات لحــوالي 
  1124 معونـة خـالل االشـهر التسـعة الماضـية، الـى جانـب تخ ـي  قيمـة   2211 معونة شهرية، فيما خصص الصندوق وانهى تعليق نحو 

 .معونة
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 معدالت البطالة وسبل مكافحتها

مـــن أبـــرز التحـــديات التـــي  األردنيعـــد  ارت ـــا  معـــدالت البطالـــة فـــي 
تواجـــــــه بـــــــرامج التنميـــــــة االقتصـــــــادية واالجتماعيـــــــة، فاإلحصـــــــاءات 

أن معــــدالت البطالــــة للربــــي األخيــــر مــــن عــــام  ملــــىتشــــير  2الرســــمية
% مقابـــــــل 21.1وبلـــــــ  المعـــــــدل للـــــــاكور  ،%21.2بلغـــــــت  1121
  يبين معدالت البطالة في عام 21والجدول رقم  لالنا .  26.6%
  .مقارنة باألعوام السابقة 1121

ووفقا لالحصاءات الصادرة عن دائرة االحصاءات العامة سجل اعلى معدل للبطالة لل ئتين العمـريتين 
% لكــل منهــا علــى التــوالي خــالل الربــي 11.1% و12.1ســنة ما بلغــت   11/14 ســنة، و  22/26 

% فـي حـين 26.2أعلى معدل للبطالة في محاف ة الط يلة حيـ  بلـ  ، وكان 1121األخير من عام 
مليـــون   1.2  األردن%. هـــاا ويوجـــد فـــي 1.1ســـجلت محاف ـــة عجلـــون أدنـــى معـــدل للبطالـــة ما بلـــ  

% غيـــر ناشـــطين، ويقـــدر عـــدد 21.1% ناشـــطون اقتصـــاديًا و11.1مـــواطن فـــي ســـن العمـــل، مـــنهم 
مـا تخرجـه  ملـى، باالضـافة فـرد  141.211ن العمـل  ، والمتعطلون مـفرد  2.122.411العاملين بـ   
فــــرد يضــــاف ملــــيهم بالمعــــدل   21.111 ســــنويًا والــــاي يبلــــ  بالمعــــد ل  مــــن طــــالبي العمــــل الجامعــــات

ألــف طالــب مــن الــاين أنهــوا   21  ملــىخــري ج مــن كليــات التعلــيم الجــامعي المتوســط مضــافًة   1111 
 بـين مـا يقـارب ملىالثانوية العامة، أو أخ قوا فيها، ووجود عمالة وافدة تصل حسب التقديرات الرسمية 

  الــف وافــد ووافــدة والــاي مــن شــةنه تحميــل الدولــة أعبــاء اقتصــادية ومعيشــية فــي  ــل 121 و  211 
ن ميــاه وكهربــاء. ولحــل مشــكلة البطالــة فــي المحــدودة، والمــوارد الطبيعيــة الشــحيحة مــ األردنممكانــات 
ألـف و ي ـة علـى األقـل   111 ألف فرصة عمل سنويا، أي مـا يعـادل   21 ال بد من توفير  األردن

ي، فعلــى ســبيل المثــال األردنــقــدرة االقتصــاد  ملــىخــالل العقــد المقبــل مال أن الــر غيــر ممكــن بــالن ر 
الــف فرصــة عمــل صــافية، وهــاا   21 ير نحــو مــن تــوف 1121ي خــالل العــام األردنــتمكــن االقتصــاد 

يستدعي توسيي قاعدة استيعاب المتعطلين من العمل من خـالل بـال الجهـودح لتمكيـنهم مـن الحصـول 
، لما لالر مـن آثـار ميجابيـة علـى التنميـة االجتماعيـة وتحسـين  ـروف األردنعلى فرص عمل خار  

 يين العاملين في الخار .األردنتي من المعيشة، واالست ادة من التحويالت النقدية التي ستة
                                                 

 http://www.dos.gov.jo/owa/user/owa/emp_unemp_y.list_tables_y: 1121امة: العمالة والبطالة لعام دائرة االحصاءات الع 2

( يبين معدالت البطالة الربعية 01جدول رقم )
3101/3103لألعوام   

 االرباع
 السنوات

3101 3100 3103 
 22.4 21.2 21.4 االول
 22.2 21.1 21.1 الثاني
 21.2 21.2 21.2 الثالث
 21.2 21.2 22.1 الرابع
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ازالـــة  تبحمـــالومـــو  ي البلـــديات قيـــام كـــوادر أمانـــة عمـــان  1121ومـــن ال ـــواهر التـــي حـــدثت عـــام 
والتي بررتها االمانـة بهـدف  ،المحال التجارية المتعدية على الشار  في محاف ات المملكة، و البسطات

 أخـــــررومشـــــكالت  ،ســـــير واختناقـــــات مروريـــــة  أزمـــــات ما منهـــــا تحـــــدتن ــــيم حركـــــة الســـــير والمشـــــاة 
للمواطنين، وياكر المركز في هاا الصدد حادثة وفاة المـواطن فـي منطقـة "الشـاطىء األوسـط" بالعقبـة 

بسبب تردي أوضاعه الماديـة  ،احتجاجًا على مزالة بسطته حمتةثرا بحروق عندما أقدم على حرق ن سه
 . 2واالجتماعية

 :نتاج الزراعياألمن ال ذائي واالرتقاء باال 

فرنـه يتطلـب ميجـاد من ومـة  ،أما بالنسبة لتحقيق األمن الغاائي واالرتقاء باالنتا  الزراعي في المملكة
جانــب  ملــىة اإلنتــا  دوزيــا ،علــى الزراعــةوتشــجيعهم المــزارعين  عمــل متكاملــة تشــمل سياســة تطــوير

ع ـــاء مســتلزمات اإلنتــا  الزراعــي ،الخــار  ملــىلتصـــدير الســلي  حايجــاد حلــول عمليــة والصـــناعات  ،وا 
فوفقـا لتصـريحات رئـيس اتحـاد  .تخ ي  أسـعار الطاقـة علـى القطـا و  ،الغاائية من الضرائب والرسوم

فرن القطا  الزراعي يتعر  لنكسـة حقيقيـة فـي  ـل ارت ـا  مسـتلزمات اإلنتـا   1األردنمزارعي وادي 
كمــا  .الوافــدة سياســة وزارة العمــل فــي اســتقدام العمالــة ملــىمضــافة  ،%11الزراعــي بنســبة تزيــد علــى 

ــم يــتم تجهيــز ســور  والتــي يقــارب  األردن% مــن مجمــو  البيــوت البالســتيكية فــي وادي 2صــر  أنــه ل
، ما %11ن را لل روف التي يمر بها المزارعـون، وتراجـي العقـود التصـديرية بنسـبة  اً   ال 11عددها  

ألـــف عقـــد عـــام   11 فـــي حـــين كانـــت  1121صـــديري عـــام خمســـة آالف عقـــد ت ملـــىنهـــا انخ ضـــت م
حيـ   ياألردنـالمسـتهلر األول للمنـتج الزراعـي  تعـد  بسبب األحدا  الجارية فـي سـورية، التـي  1122

%، وهنــــا يشــــدد المركــــز علــــى وضــــي 21 ملــــىانخ ــــ  حجــــم التصــــدير لهــــا خــــالل الموســــم الحــــالي 
 النقل البري والجوي. بلحل أزمة تصدير المنتجات الزراعية  حاستراتيجيات عملية لصالح المزار 

 :الحق في السكن

  1122لسنة   11 ةثار قانون المالكين والمستةجرين المعدل رقم ف أما بخصوص الحق في السكن،

                                                 
 .http://www.alrai.com/article/037760.htmlنقال عن الرابط:  6/6/1121الرأي  2
 نقال عن الرابط: 6/6/1121العرب اليوم  1

http://www.alarabalyawm.net/Public_News/NewsDetails.aspx?NewsID=22768&Lang=0&Site_ID=2 

http://www.alrai.com/article/537765.html
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  2المـــادة   التعـــديل الـــاي ورد علـــى ح بســـببحـــول عدالـــة القـــانون ياألردنـــجـــداًل واســـعاً  فـــي الشـــار  
ما وصـــل عـــدد  ،لقـــة بحـــق الورثـــة فـــي مشـــغال المـــةجور  المتع1بتحديـــد أجـــر المثـــل والمـــادة  المتعلقـــة 

يــة المــالكين والمســتةجرين" حســب جمعبــين الطــرفين " 1121 فــي عــامالقضــايا المســجلة فــي المحــاكم 
نـة خبـراء تشـكلها تعلـق بالمطالبـة بوجـود لجألف قضية أغلبها ي  26  علىما يزيد  حماية المستةجرين

علـــى  ياألردنـــفـــي الشـــار   االحتجاجـــاتو  2جـــر المثـــل. كمـــا توالـــت االعتصـــاماتكمـــةح لتحديـــد أالمح
بمـا يضـمن تحقيـق  القانون ما طالب المعتصمون بتعديل نص المادتين الخامسة والسابعة مـن القـانون

ومصـالح طرفـي  ،بايجاد حلول عمليـة تراعـي األمـن االجتمـاعي والعدالـة كما طالبوا ،المصلحة العامة
نقـــص  عـــنالمعادلـــة المالـــر والمســـتةجر. أمـــا بخصـــوص المســـاكن فقـــد رصـــد المركـــز أخبـــارا اعالميـــة 

وخصوصا عـدم وجـود المـدارس والمراكـز الصـحية والمواصـالت،  ،الخدمات في مساكن األسر الع ي ة
 .1كما أن مع م الوحدات السكنية تعاني تصدعات داخلية في جدرانها واسق ها

 :قلقطاع الن

مليـون دينـار   11 اما بخصوص قطا  النقـل، فقـد بلـ  مقـدار الـدعم الحكـومي المقـدم لاجـور سـنويا 
والتــي قــدرت منــا بدايــة العــام الحــالي وحتــى  ،مــن ضــمنها دعــم اجــور نقــل طــالب الجامعــات الرســمية

بــ  ت العامـة . وتقـدر نسـبة المـواطنين الـاين يسـتخدمون المواصـال1مليون دينـار  2.12 بـ  نهاية ايلول 
 :ملـىويعود سبب انخ ا  النسبة علـى الـرغم مـن الـدعم المـادي المقـد م مـن الحكومـة للقطـا   ،42%

عـــدم االلتـــزام بمواعيـــد حركـــة ثابتـــة، والعشـــوائية فـــي توزيـــي و ضـــعف مدارة مرافـــق المواصـــالت العامـــة، 
 عـــدم ثبـــات أعـــدادو عـــدم التـــزام الســـائقين بهـــاه المواقـــف، ، و عـــدم وجـــود مواقـــف لالنت ـــارو المســـارات، 
أو التخطيط  ،قلة الدراسات المتعلقة بتقييم الخدمة المقدمةو ، وتردداتها العاملة على الخطوط المركبات

                                                 
  .11/2/1121، 26/1/1121الدستور  2

http://www.addustour.com/ViewTopic.aspx?ac=\LocalAndGover\2102\13\LocalAndGover_issue0604_da

y00_id411407.htm#.UOvozqxbYUc 

http://www.addustour.com/ViewTopic.aspx?ac=\LocalAndGover\2102\10\LocalAndGover_issue0684_da

y28_id406068.htm#.UOvrbaxbYUc 
 .  2/1/1121الدستور  1

http://www.addustour.com/ViewTopic.aspx?ac=\LocalAndGover\2102\13\LocalAndGover_issue0610_da

y16_id307037.htm#.UUgBbzfmajg 
 .  12/21/1121الدستور  1

http://www.addustour.com/ViewTopic.aspx?ac=\Economy\2102\01\Economy_issue0828_day20_id44018

0.htm#.UVQkKzdqTek 

http://www.addustour.com/ViewTopic.aspx?ac=/LocalAndGover/2012/03/LocalAndGover_issue1614_day19_id400457.htm#.UOvozqxbYUc
http://www.addustour.com/ViewTopic.aspx?ac=/LocalAndGover/2012/03/LocalAndGover_issue1614_day19_id400457.htm#.UOvozqxbYUc
http://www.addustour.com/ViewTopic.aspx?ac=/LocalAndGover/2012/03/LocalAndGover_issue1601_day06_id397137.htm#.UUgBbzfmajg
http://www.addustour.com/ViewTopic.aspx?ac=/LocalAndGover/2012/03/LocalAndGover_issue1601_day06_id397137.htm#.UUgBbzfmajg
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أو بتعزيـز المسـارات والخطـوط. وقـد رصـد  ،المستقبلي لها فيما يتعلـق بتعزيـز أعـداد المركبـات العاملـة
طالب الجامعات التي وص ها بعضهم بةنهـا رحلـة عـااب  اطنين سواء المو  ين أوالمركز معاناة المو 

فـــالمواطنون ينت ـــرون  ،فـــال تخلـــو المواصــالت العامـــة يوميـــا مــن مشـــاهد تســـرد واقعهــا المريـــر ،يوميــة
ســاعات فــي طــوابير طويلــة، كمــا يعــاني قطــا  المواصــالت العامــة زحمــة لمــدة  حــافالت النقــل العــام
 ،الرابعـة، وخاصـة عنـد أبـواب الجامعـاتو وتحديـدا بـين السـاعة الثانيـة  هـرا  ،الاروة المرور في أوقات

، أو قتناء سيارات خاصة بقرو  بنكيةال يدفي المواطنينوبع  مناطق االختناق المروري، كل الر 
القطــا  الخــاص مــدفو  األجــر، فقــد فاقــت أعــداد واســتخدام القطــا  العــام وســائل نقــل الستعاضــة عــن ا

ــــ ــــي  ،ات الخصوصــــية فــــي المملكــــة المليــــون ونصــــف المليــــون ســــيارةالمركب أي بواقــــي ســــيارة لكــــل أرب
نقلهم مــن تــأشــخاص. وقــد شــهد هــاا العــام مقاطعــة طــالب الجامعــة الهاشــمية حــافالت الشــركة التــي 

 .2احتجاجا علـى مضـاع ة االجـور دون ابـداء ايـة اسـباب حوموقف ياجوز ،موقف رغدان ملىالجامعة 
وهنا يشدد المركز على حل مشكلة أزمة المواصالت حال جاريا، مما عـن طريـق زيـادة عـدد الباصـات 

ـــل الطـــالب مـــن و  ـــىالتـــي تنق ل ـــل الجامعـــات، ا  لتخ يـــف أزمـــة المواصـــالت  حأو التعاقـــد مـــي شـــركات نق
 الجامعية.

 :قطاع المياه

، الاي يشكل همـًا وطنيـًاح والـر 1ييواجه مشكلة العجز المائ األردنأما بالنسبة لقطا  المياه فال يزال 
في  ل ارت ا  الطلب على المياه مقارنة بزيادة عدد السكان، واالستعماالت المتعددة للشـرب والزراعـة 

مليـون متـر مكعـب سـنويًا، علمـًا   211 والصناعةح حي  ي قدر العجـز المـائي فـي المملكـة بـةكثر مـن 
%، وهي نسبة مرت عة ماا تمت مقارنتها بالمعيـار العـالمي المق ـدر بنسـبة 42أن ال اقد ي ش كل ما نسبته 

ت   يوضــح نســبة خدمــة المــواطنين مــن شــبكات الميــاه وشــبكا22، والجــدول رقــم  1% كحــد أعلــى22
 رفـــمشـاكل الص ملـىارة المياه والري، مضـافة اءات وز ـــصـعلى اح حي ونسبة ال اقد بناءصـرف الصــال

المـواطنين فـي  4الصحي، وتلو  المياه في مناطق مختل ة من المملكة. وقد رصد المركز اعتصـامات
                                                 

 http://www.addustour.com/ViewarchiveTopic.aspx .12/1/1121الدستور  2

 221يعــدف االردن مــن أفقــر أربــي دول فــي العــالم مائيــا علــى المســتور العــالمي، ما من نصــيب ال ــرد مــن الميــاه المتاحــة لالســتخدام ال يتجــاوز  1
 /سنويا.1م 2111/سنويا والر وفقا لوزارة المياه والري، مقارنة بمعدل استهالر ال رد في الدول ال قيرة مائيا والمقدر بـ 1م
 نوي لوزارة المياه والري.التقرير الس 1
 http://alrai.com/article/028362.html: الملر يوعز بحل مشكلة المياه في طيبة/الكرر 12/1/1121ان ر: الرأي  4

http://alrai.com/article/528362.html
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بســـبب انقطـــا  الميـــاه فـــي مع ـــم محاف ـــات المملكـــة كالزرقـــاء والرصـــي ة والكـــرر واربـــد  1121عـــام 
عمـان، والـاي مـن  ملـىمشـرو  جـر ميـاه الديسـي % مـن 16ومةدبا، وجدير بالاكر أنه تم انجاز نحـو 

شــةنه تحســين الوضــي المــائي، وانهــاء مشــاكل االزمــات المائيــة التــي واجهــت المملكــة خــالل العــامين 
الماضــيين. وقــد عملــت وزارة الميــاه علــى توقيــي ات اقيــةح لتوســعة محطــة الخربــة الســمراح لتنقيــة الميــاه 

مــي شــركة مصــني الســمرا لتطــوير قــدرة المحطــة  (BOT)ادة العادمـة وفــق ن ــام البنــاء والتشــغيل واإلعــ
على معالجة المواد الصلبة العالقة والبيولوجية وغيرهاح إلنتا  كميات أكبر من مياه الصرف الصـحي 
المعالجـــة المالئمـــة لالســـتخدام الزراعـــيح ممـــا سيســـهم فـــي اســـتبدال جـــزء مـــن الميـــاه العابـــة فـــي وادي 

 .وتحويلها لتلبية احتياجات المناطق الحضرية األكثر طلبا األردن

 التوصيات:
تةكيـــد توصــــياته الـــواردة فــــي التقـــارير الســــنوية لالعـــوام الماضــــية بخصـــوص الحــــد مــــن يعيـــد المركــــز 

 يشدد على ما يلي:و ورفي مستور معيشة المواطنين،  ،مستويات ال قر والبطالة
 علــى اســتخدام المــال العــام بوصــ ها احــد أهــم عوامــل  تعزيــز من ومــة الرقابــة الســابقة والالحقــة

مكافحة ال ساد المالي واالداري، المسـبب الرئيسـي فـي ال قـر والبطالـة، وقصـور التنميـة أو حتـى 
 فشلها.

  سن التشريعات التي تساعد القطا  الخاص على تحمل "المسمولية االجتماعية"، واحترام حقوق
فـي دعـم المجتمـي المحلـي فـي مجـاالت عـدة اهمهـا: التعلـيم والتـدريب، وانشـاء مشـاريي  اإلنسان

زيادة مسمولية الشركات الخاصة تجاه تحقيق التنمية البشرية. ملىصغيرة ومتوسطة، وبما يمدي 
وتســهم فــي  ،فــرص عمــل ميجــادتبنــي بــرامج اقتصــادية تعمــل علــى باصــحاب الــدخول المحــدودة 

 .ال قرالحد من اثار مشكلة 
  زيادة مسمولية الشركات الخاصة تجاه اصحاب الدخول المحـدودة بتبنـي بـرامج اقتصـادية تعمـل

 على ميجاد فرص عمل، وتسهم في الحد من اثار مشكلة ال قر.

                                                                                                                                                  

 http://www.alrai.com/article/028033.html: اعتصام في الكرر للمطالبة بحل مشكلة نقص مياه الشرب. 14/1/1121الرأي 

 http://alrai.com/article/020718.html شهور. 1: اعتصام في ك ريوبا احتجاجا على انقطا  المياه منا 11/1/1121الرأي 
 : اعتصام في اربد احتجاجا على انقطا  المياه والمطالبة بانهاء عقد الشركة ال رنسية. 6/6/1121الدستور 

http://www.addustour.com/ViewTopic.aspx?ac=\LocalAndGover\2102\10\LocalAndGover_issue0786_d

ay10_id436476.htm#.UIKcoVIfsoM 

 

http://www.alrai.com/article/528933.html
http://alrai.com/article/529708.html
http://www.addustour.com/ViewTopic.aspx?ac=/LocalAndGover/2012/09/LocalAndGover_issue1786_day09_id436476.htm#.UIKcoVIfsoM
http://www.addustour.com/ViewTopic.aspx?ac=/LocalAndGover/2012/09/LocalAndGover_issue1786_day09_id436476.htm#.UIKcoVIfsoM
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  ـــة فـــي ـــة الزراعي ـــيم االســـتراتيجية الوطني ـــة هـــاا القطـــا  حاألردناعـــادة تقي ـــادة انتاجي ونســـبة  ،لزي
 االجمالي.مساهمته في الناتج المحلي 

 ترشـيد اســتخدام الميــاه ووقــف الهـدر، وتحــدي  الشــبكات، ووقــف االعتـداء علــى االبــار الجوفيــة، 
 .لمياههاوالضر الجائر 

 وخصوصـــا فـــي المحاف ـــات،  ،تخصـــيص الـــدعم ال نـــي والمـــالي للمشـــاريي الصـــغيرة والمتوســـطة
 وتنشيط االقتصاد الوطني. ،لدورها في توفير فرص العمل وحل مشكلتي ال قر والبطالة

  ســــيما بــــين بــــرامج وال ،األردنزيــــادة التنســــيق بــــين الجهــــات المعنيــــة بالحمايــــة االجتماعيــــة فــــي
التشغيل، وتمكين ال ئات االقل دخال لتجنـب االزدواجيـة فـي الحصـول علـى المنـافي االجتماعيـة 

 من اكثر من جهة.
  وزيـــادة معـــدالت النمـــو  ، قـــر والبطالـــةللحـــد مـــن  ـــاهرتي الوتةهيلهـــاح تطـــوير الكـــوادر البشـــرية

 االقتصادي.
  تـوفير الـدعم المـادي الـالزم للبـدء بردخـال وسـائل نقـل حديثـه كالقطـارات بدعم خطط وزارة النقل

 .األردنالخ ي ة بين المدن الرئيسة في 
  والعمــل علــى ضــبط  ،لتعزيــز المنافســة فــي االســواق المحليــة حالبيئــة المناســبة تــوافرالتةكــد مــن

على التجار الاين يستغلون  السيما التالعب باالسعار وتكثيف الرقابةو  ،ارسات االستغالليةالمم
، وتن ــــيم عالقــــات الســــوق ومنــــي االحتكــــار والتحال ــــات أي  ــــرف لكســــب المزيــــد مــــن االربــــا 

 التجارية.
 المنت عين منه وفقـا لمعـايير موضـوعية دقيقـة فـي تحديـد لحاالت  صندوق المعونة الوطنية تقييم

 المساعدة. لهاالحالة التي ي تر  ان تقدم 
  عـــدم االكت ـــاء و  ،بايجـــاد أســـواق بديلـــة الصــحاب البســـطاتوالبلــديات  أمانـــة عمـــان الكبـــررقيــام

 .بحمالت الزالتها
 لتــوفير ح عربيــةممسســات التو يــف فــي الــدول ال، و تعزيــز الشــراكة بــين ممسســة التــدريب المهنــي

 .في الدول العربية بعد اتمام تدريبهم المهني للمواطنين األردنيينفرص عمل 

 

 



 

229 

 

 
 الوطني لحقوق اإلنسان المركز

 

 

  الحق في العمل لجميي المواطنين، واوجـب علـى الدولـة ان 11و  ، 2/1ك ل الدستور في المادتين  
لين م أسس  2662  لسنة 1ولالر جاء قانون العمل رقم   ،والنهو  به ،ه لهم بتوجية االقتصادتوافر 

والتـدابير القانونيـة  تمتي العمال بالحقوق والمزايـا، العالقة التعاقدية بين العمال وأرباب العمل، وبالتالي
فـــــي الجريـــــدة الرســـــمية العهـــــد الـــــدولي الخـــــاص بـــــالحقوق  األردنكمـــــا نشـــــر  المك ولـــــة بهـــــاا القـــــانون.

  حــــق االفــــراد فــــي التمتــــي بشــــروط عمــــل 2،1،1عيــــة الــــاي تنــــاول فــــي المــــواد  االقتصــــادية واالجتما
ة ومتســاوية تــوفير فــرص عمــل متكافئــة لجميــي العمــال، واجــور عمــل عادلــة ومنصــ بوتك ــل  ،مرضــية

والتحديــد  ،و ــروف عمــل تتــوافر فيهــا الســالمة والصــحة ،مين الحيــاة الكريمــةللجميــي دون تمييــز، وتــة
كمـــا وضـــعت االت اقيـــة  مدفوعـــة االجـــر بمـــا فيهـــا االســـتراحة واوقـــات ال ـــرا .المعقـــول لســـاعات العمـــل 

دخلــت حي ـز التن يــا فـي االول مــن  والتـي 2661رين وأفــراد أسـرهم لســنة الدوليـة لحمايـة العمــال المهـاج
تقنينًا وافيًا جامعًا شاماًل لجميي الضمانات والحقوق للعمال المهاجرين التي يتوجب  1111تموز لعام 

 هاه االت اقية الدولية.  ملى االنضمام ملىويدعو المركز الحكومة ، 2تزام بهااالل

، 1منهــاات اقيــة   14علــى   األردن  ات اقيــة دوليــة صــادق 216  كمــا اصــدرت من مــة العمــل الدوليــة
  المتعلقة بحرية التن يم النقابي التي لم 11وخصوصا تلر االت اقيات االساسية ما عدا االت اقية رقم  

   المتعلقة بالعمـل الالئـق التـي تتضـمن الحمايـة لحقـوق261يتم التوقيي عليهاح واالت اقية الدولية رقم  
 .22/2/1122اقرت بتارير  التيالعامالت في المنازل و 

ومـن وحمايتهـا، حقوق العمالة بعدد من االجراءات الهادفة لتعزيز  قامت وزارة العمل 1121 في عامو 
 1121 فــي عــامالــوزارة  ن ــاتت والمصــاني والمحــال التجاريــةح اا ديــد مــن المنشــآرزهــا:  أ  زيــارة العأب

                                                 
ومن أهم ما تناولته هاه االت اقية لحماية العمال المهاجرين وعائالتهم ما يلي:  الحـق فـي العمـل والحصـول علـى أجـر عـادل ومناسـب، وعـدم  2

، والمســاواة أمــام القــانون والحمايــة القانونيــة، والحريــة مــن العمــل الجبــري، والحمايــة مــن اإلجــراءات التعســ ية، والحــق فــي مســتور معيشــة التمييــز
مناسب، والحق فـي العمـل فـي  ـروف آمنـة، والحـق فـي العمـل سـاعات مناسـبة، والحـق فـي الراحـة، والحريـة مـن التحـرش الجنسـي، والحـق فـي 

 والحق في حرية المعتقد الديني وحرية الرأي والتعبير .تكوين النقابات، 
  حـول حـق التن ـيم والم اوضـة الجماعيـة، وات اقيـة من مـة العمـل الدوليـة رقـم 61ومن أهم هاه االت اقيات: ات اقية من مة العمل الدولية رقم   1
  211لعمــل الجبــري، وات اقيــة من مــة العمــل الدوليــة رقــم    حــول ملغــاء ا212  حــول العمــل الجبــري، وات اقيــة من مــة العمــل الدوليــة رقــم  16 

  حــول أســوأ أشــكال عمالــة األط ــال، وات اقيــة من مــة العمــل الدوليــة رقــم 211حــول الحــد األدنــى للســن، وات اقيــة من مــة العمــل الدوليــة رقــم  
 في االستخدام والمهنة.   حول التمييز222  حول المساواة في األجور، وات اقية من مة العمل الدولية رقم  211 

 الحق في العمل
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  مخال ـــة بحـــق المنشـــآت 24124  ة، وتحريـــرمنشـــة  1211 تـــم انـــاار زيـــارة ت تيشـــية، و  (46421)
  4211 تــم حـــل  ،شـــكور  2142 المخال ــة. فيمــا بلـــ  عــدد الشـــكاور العماليــة الــواردة لـــوزارة العمــل 

منها.  ب  منح العمال المصريين عدة فترات لتصـويب اوضـاعهم.     مـنح فتـره تصـويب للعـامالت 
ع ائهنفي المنازل  تصاريح العمل عن المدد السابقة.، و من غرامات االقامة ، وا 

  :الضمان االجتماعي

والثقافيـة،  الحكومة بموجب مصادقتها على العهد الـدولي للحقـوق االقتصـادية واالجتماعيـة لقد التزمت
بشـةن الضـمان االجتمـاعي  2621لسـنة   211 ودخولها طرفًا فـي ات اقيـة من مـة العمـل الدوليـة رقـم 

للتةمينــات االجتماعيــة، مثــل: العنايــة الطبيــة والبطالــة والســن المتقــدم واالصــابات فــي  المعــايير الــدنيا  
االســــتخدام أو المســــاهمة فــــي العمــــل واالمومــــة والعجــــز لجميــــي المــــواطنين بغــــ  الن ــــر عــــن تــــارير 

 .صندوق الضمان االجتماعي

للضــمان االجتمــاعي الــاي تضــمن  صــدور القــانون الممقــت اإلنســان وقــد تــابي المركــز الــوطني لحقــوق
لتشـمل أصـحاب العمـل والعـاملين  حتوسيي م لـة الضـمان االجتمـاعي منها، و مجموعة من اإليجابيات

تطبيــــق احكــــام تــــةمين األمومــــة ، و املين فــــي منشــــآتهموالشــــركاء المتضــــامنين العــــ ،لحســــابهم الخــــاص
  .والتعطل عن العمل

لحمايـة حقـوق  حوضي حـد اعلـى لاجـر الخاضـي للضـمان االجتمـاعيللقانون ومن الجوانب اإليجابية 
المنتســبين واألجيــال المتعاقبــة، ومعالجــة  ــاهرة االرت ــا  الكبيــر لــبع  الرواتــب التقاعديــة التــي تخــل 

 م هوم الحماية والعدالة االجتماعية.أيضا و  ،بمبدأ التكافلية

مـن الجوانـب والمطالبـات مـن قبـل بعـ  فئـات المجتمـي تطالـب بتعـديل  اً الح  المركز ان هنار عددو 
، واالجر الخاضي لالقتطا  في السـنة ومن ابرزها عدم رفي سن التقاعد، ،القانون كونها تمس حقوقهم

والـــر مــن خـــالل احتســـاب معامــل المن عـــة علـــى  ،للمشـــتركينوتخ ــي  عوائـــد التةمينـــات االجتماعيــة 
 .دال من األربي والعشرين اشتراكاأساس الستين اشتراكا األخيرة ب

 وبلــ  عــدد المــممن علــيهم ،منشــةة  22.611  ت الخاضــعة للضــمان االجتمــاعيوقــد بلــ  عــدد المنشــآ
 . 12/21/1121الف شخص حتى تارير   641.121 
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 :لتش يلة لاالستراتيجية الوطني

ان من أبرز التحديات التي تواجه برامج التنميـة االقتصـادية واالجتماعيـة هـو ارت ـا  معـدالت البطالـة 
أن معـــدالت البطالـــة للربـــي األخيـــر مـــن عـــام  ملـــىتشـــير  1الـــر ان االحصـــائيات الرســـمية ،األردنفـــي 

ـــ  المعـــدل للـــاكور 21.2بلغـــت  1121  1122 عـــام وفـــي .ل نـــا  %26.6% مقابـــل 21.1%، وبل
وبرنامجهـا التن يـاي  ،مطـالق االسـتراتيجية الوطنيـة للتشـغيل تـم ولغايات معالجة مشاكل ال قر والبطالـة

يجـاد فـرص  ،تمكينهم مـن بنـاء مسـتقبلهملالتي تعطي الشباب أهمية كبيرة ، و 1122/1111 لاعوام وا 
ية للتشغيل بجهد تشاركي ضـم معداد البرنامج التن ياي ل ستراتيجية الوطن وقد تم .العمل المالئمة لهم

وممسســات المجتمــي المــدني وممثلــي العمــال، والــر ضــمن أعمــال منتــدر  ،القطــاعين العــام والخــاص
 ". التن يا ملىالاي حمل شعار "من التخطيط  ياألردنالتشغيل 

ة تـوافر والحـوافز الم ،االستراتيجية المشكلة األساسية فـي غيـاب المواءمـة بـين العـر  والطلـب وعالجت
يجاد فرص عمل يبنون بها مستقبلهم يالء الشباب أهمية قصور، وا   .في سوق العمل، وا 

 وهي: ،ساسيةت االستراتيجية على ثالثة محاور أوقد ركز 
ن العمــل مــن خــالل االلتــزام بسياســة وادارة واضــحة عــالعــاطلين  الســتيعابو  حمحــور قصــير المــدر .أ

لتوســــي فــــي اتاحــــة االئتمــــان للشــــركات المايكرويــــة ا ملــــىوســــهلة التوقــــي للعمالــــة االجنبيــــة، باالضــــافة 
 والصغيرة والمتوسطة، وتقييم برامج سوق العمل الجارية وتعزيز النجا  فيها.

 ،العمــل ملــىيركــز علــى التوســي فــي بــرامج االنتقــال مــن الدراســة  ،محــور يتعلــق بالمــدر المتوســط .ب
 واصال  قطاعات التشغيل والتدريب التقني والمهني. 

س المـال البشـري أعـادة هيكلـة ر ، ويتمثل في زيـادة االنتاجيـةح برثير طويل االجلعلق بالتةمحور يت . 
ومهمــة  ،واالقتصـادي واحــالل العمالــة المحليــة، حيــ  ان المشــاريي االنتاجيــة تحمــل فــرص عمــل كبيــرة

 .ياألردنلالقتصاد 

ح يــز عمليــة اســتحدا  فــرص ت ملــىالمنبثــق عــن هــاه االســتراتيجية  ياألردنــويهــدف ميثــاق التشــغيل 
ـــوافرين فـــي القطـــا  الخـــاص يـــاألردنللعمـــال  الـــف فرصـــة اضـــافية للعمـــل حتـــى نهايـــة العـــام   21  ت

                                                 
  1121دائرة االحصاءات العامة:العمالة والبطالة لعام  2

http://www.dos.gov.jo/owa/user/owa/emp_unemp_y.list_tables_y 
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اسـتقرار مع مهـا فـي سـوق  ، مـي توقـي1124الـف فرصـة عمـل فـي العـام   11  ملـى، اضافة 1121
مجموعــة مــن البــرامج تن يــا بالعمــل واســتدامتها وبشــكل متــوازن فــي مختلــف محاف ــات المملكــة، والــر 

 .وتنسيق الجهود بين الحكومة والقطا  الخاص والمن مات األهليـة غيـر الحكوميـة ،المحددة المقترحة
الــف   22  نحــوين الــاين تــم تــو ي هم مــن بــدء تطبيــق االســتراتجية يــاألردنهــاا وقــد بلــ  عــدد العمــال 

 .عامل

 االعتصامات واالضرابات:

اعتصام واضـراب شـملت القطـاعين العـام والخـاص، وبلـ   611)  نحوالعمال  تن يا 1121شهد عام 
عقـــد   61  نـــزا ، وعـــدد االت اقيـــات المودعـــة  211 تعاملـــت معهـــا وزارة العمـــل  التـــيعـــدد النزاعـــات 
    ، وكانـــت مطالبـــات العمـــال منصـــبة علـــى االمـــور التاليـــة:  أ  زيـــادة االجـــور والرواتـــب. اعمـــل جماعيـــ

تـــب الثالـــ  عشـــر والرابـــي عشـــر.     اعتصـــامات ضـــد الهيكلــــة  ب  تحقيـــق مكاســـب اضـــافية كروا
وبعــ   ،و تطبيــق تعليمــات جديــدة.  د  مطالــب لتثبيــت العمــال وخصوصــا عمــال المياومــةأ ،االداريــة

وتحسـين االوضـا   ،عمال الضمان االجتماعي في و ائ هم.     احتجاجـات تتعلـق بـاألمور النقابيـة
 النقابية. 

 العمالة الزراعية:

بتعـــديل قــانون العمــل فـــي  1111، وبــالرغم مــن قيـــام الحكومــة عــام 2يتعلــق بالعمــال الـــزراعيين وفيمــا
ل الزراعيين الحكام قانون العمل اال انه ولغاية تاريخـه لـم تصـدر االن مـة اواخضا  العم ، 1المادة  

ــيهم. حالخاصــة لتن ــيم حقــوق العمــال الــزراعيين  عــام فــيوقــد اصــدرت وزارة العمــل  مــا يــمثر ســلبا عل
، %11وكانـت نسـبة العمـال المصـريين  ،جنبيةالف تصريح عمل لعمال من جنسيات أ  12  1121

يعملـون فـي هـاا القطـا . الـاين ين خاصـة مـن النسـاء واالط ـال ياألردنعدد من العمال  ملىباالضافة 
عـدد مـن  فـين ـات  التـيومـن خـالل الشـكاور والزيـارات الميدانيـة  ،1121 فـي عـاموقد رصد المركـز 

حــدو  االنتهاكــات التاليــة:  أ  عــدم شــمول العــاملين  اســتمرارهــا هــاه العمالــة، فيتوجــد  التــيالمنــاطق 
 ،بالتــةمين الصـــحي والضــمان االجتمـــاعي.  ب  طـــول ســاعات العمـــل ومخال ـــة الك ــالء لعقـــود العمـــل

                                                 
  علـى مخضـا  العـاملين فــي 1، والـاي نـص فـي المـادة  2662  لســنة1تـم تعـديل القـانون المعـدل لقـانون العمـل رقـم   21/1/1111بتـارير  2

 القطا  الزراعي ملى أحكام قانون العمل بموجب ن ام خاص يصدر لهاه الغاية، مال منه لم يتم مصدار مثل هاا الن ام لتاريخه.
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 ،ل المصـريينوعدم التقيد باحكام عقود العمل.     تالعب بع  اصحاب العمـل بعقـود العمـل للعمـا
  توقيــي بعــ  دل الزراعيــة مقابــل مبــال  ماليــة.  بالعمــل فــي اعمــال خــار  نطــاق االعمــا لهــموالســما  

 لضمان عدم هروبهم.  حالعمال المصريين على اوراق وسندات

 عامالت المنازل: 

وبلــ  عــدد العــامالت مــن الجنســية  ،عاملــة  41.212  1121بلــ  عــدد العــامالت فــي المنــازل عــام 
البنغالية و  ،عاملة  1.111واالندونيسية   ،  عاملة21.211والسيرالنكية   ،  عاملة2.662ال ليبينية  

ح ـرًا علـى  انت رضـ 1111ال لبينيـة واالندونيسـية منـا عـام  تـان. وما زالت الحكومعاملة  21.111 
زالــت تتوافــد مااال ان العمالــة مــن هــاين البلــدين  ،للعمــل فــي المنــازل األردن ملــىارســال العمالــة الوافــدة 

جملــة مــن االجــراءات  1121 فــي عــامعلــى المملكــة مــن خــالل مكاتــب االســتقدام. وقــد رصــد المركــز 
ومنهـا:  أ  اصـدرت  ،بشكل كبيـر فـي الحـد مـن العديـد مـن المشـاكل أسهمتاتخاتها وزارة العمل  التي

فتــرة  مــي وزارة الداخليــة وبقــرار مــن مجلــس الــوزراء قــرارًا بمــنح اصــحاب العالقــةوزارة العمــل وبالتنســيق 
العمــل.  ب  شــكلت وزارة العمــل  غرامــات االقامــة وتصــريح تصــويب اوضــا  العــامالت واع ــائهن مــن
  فقـــرة  أ  لجنـــة خاصـــة معنيـــة بحـــل مشـــكالت العـــامالت 6بقـــرار مـــن وزيـــر العمـــل بموجـــب المـــادة  

الــدول المرســلة للعمالـة بســبب خالفـات مــي اربــاب العمـل. وقــد رصـد المركــز مــا المقيمـات فــي سـ ارات 
، اسـتخدامهنو  تتعلـق باسـتقدام العـامالت ،1121 فـي عـاموطلـب مسـاعدة  ،وراشك  212 يزيد على 

 ،كمــا رصــد  ــاهرة مخال ــة العقــود الموقعــة بــين العــامالت واصــحاب مكاتــب االســتقدام لشــروط االجــور
 العمـــلطبيعـــة وبـــين  ،المت ـــق عليهـــا قبـــل ســـ رهن ومغـــادرة دولهـــنه وشـــروط العمـــل طبيعـــةاخـــتالف و 
قيــام وزارة العمــل بــرغالق وتوقيــف اكثــر مــن  ملــى. ويشــير المركــز األردن ملــىعنــد قــدومهن  هشــروطو 

مكاتب عن العمل نتيجة ارتكابها لمثل هاه المخال ات. وواضـح ان مسـةلة تن ـيم عقـود العمالـة  :ثالثه
 وعادلة الطراف المعادلة كافة. ،مراجعة شاملة ملىمازالت بحاجة  لكةمللم المنزلية الوافدة

 العمال العاملين في المناطق الصناعية المؤهلة: 

بزيـارات ميدانيـة لهـاه  1121 فـي عـامقـام المركـز  وفي مجال العمـال فـي المنـاطق الصـناعية الممهلـة
ـــاطق، وتبـــين وجـــود   عـــاملين اردنيـــين،   1611  شـــركة تضـــم  22  م تشـــا مـــوزعين علـــى  11المن

عامال اجنبيًا. وقد سجلت المالح ات التالية:  أ  عدم وجود الت تيش الليلي بشـكل دائـم،   16121 و
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مة المهنيــة فــي بعــ  المصــاني عــدم االلتــزام بالصــحة والســالو  ب  عــدم دفــي االجــور فــي مواعيــدها، 
عـدم معرفـة العمـال سـواء كـانوا اردنيـين  بشكل مناسب،     عدم توفير التامين الصـحي للعمـال،    

واجـور  ،، وعدم التزام الشركات بقانون العمل من حي  ساعات العملياألردناو وافدين بقانون العمل 
عــدم استصــدار تصــاريح  ملــىباالضــافة واســتغالل العمــال،  ،العمــل االضــافي، وحجــز جــوازات الســ ر

فـي احتســاب  والتالعـب ،العمـل وااون االقامـة، والحرمـان مـن حريـة التنقـل وتقييـدها فـي سـاعات الليـل
 ساعات العمل االضافي. 

  عمل االطفال:

والجهـات غيـر  ،تقـوم بهـا الحكومـة التـيوبخصوص عمل االط ال والتسول، وعلـى الـرغم مـن الجهـود 
الرســمية للحــد مــن  ــاهرة عمــل االط ــال اال انــه ومنــا صــدور التقريــر االحصــائي الصــادر عــن دائــرة 

الـف ط ـل عامـل، فـال تـزال هـاه   11 اكد وجـود مـا يزيـد علـى  يالا 1111االحصاءات العامة عام 
 ــال فــي عــدد مــن بزيــارات ميدانيــة لمواقــي عمــل األط 1121 فــي عــامال ــاهرة تت ــاقم. وقــد قــام المركــز 

 ،والمهـن الحرفيـة واإلنشـائية ،مناطق المملكة، وتبين انهم يعملون في مهن الميكانير وخدمة السـيارات
وتنـــدر  ضـــمن  ،وكلهـــا تشـــكل أعمـــاال خطـــرة علـــى األط ـــال .وورش الحـــدادة والـــدهان وجمـــي الن ايـــات

ركــز تزايـــد  ــاهرة عمـــل تصــنيف اســوأ أشـــكال عمــل األط ــال وفقـــا لالت اقيــات الدوليــة. وقـــد الحــ  الم
 . كمــا رصــد المركــز االنتهاكــات التــياالط ــال فــي التســوق فــي الشــوار  والتســول وغيرهــا مــن االعمــال

 ىالحد االدن ملى أ  طول ساعات العمل، وتدني االجور بحي  ال تصل  :ومن ابرزها ،يتعرضون لها
مارســـات التـــي تشـــتمل فـــي لالجـــور.  ب  تعـــر  األط ـــال العـــاملين فـــي مواقـــي العمـــل للعديـــد مـــن الم

    وجـود ممارسـات ال أخالقيـة  ية.اإلنسـان وغيرها من ضروب المعاملة غير ،اغلبها الضرب والشتم
مــرا  ألبيئــة العمــل وتعرضــهم  بسـببلعمـل.     معانــاة األط ــال العــاملين ا فــي أثنــاءتمـارس بحقهــم 

و أ ،مثـل السـقوط عـن السـقاالتو التعـر  لمخـاطر العمـل أة نتيجة استنشـاق غـازات وابخـرة و/مختل 
التعـــر  لحـــواد  الســـير. وجـــدير بالـــاكر انـــه تـــم تعـــديل قـــرار وزيـــر العمـــل المتعلـــق بقائمـــة األعمـــال 

  قانون من  14  المادة أحكام لخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة لاحدا ، والصادر بمقتضىا
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 . 11222حزيران  22الرسمية بتارير وتعديالته وتم نشره في الجريدة  2662   لسنة1  رقم العمل

  مكافحة االتجار بالبشر:

المركـــز قيــام المـــدعين العــامين والجهـــات المعنيــة بمالحقـــة  تــابي فــي مجــال مكافحـــة االتجــار بالبشـــر،
القضــــاء. هــــاا  ملــــىقضــــية   16، وخصوصــــا المتعلقــــة بتحويــــل  ومعــــاقبتهم المــــرتكبين لهــــاه الجــــرائم

مكافحـــة  ةمنشـــاء وحـــده متخصصـــة مـــن مديريـــة األمـــن العـــام ووزارة العمـــل تســـمى وحـــد ملـــىباإلضـــافة 
وعلـى الـرغم مـن  .الجهـات الرسـمية ملـىواحالتهـا  ،والتحقيـق بهـا ،االتجار بالبشر لمتابعة هـاه القضـايا

والبروتـــوكالت  ،1111االت اقيــة الدوليــة لمكافحــة الجريمــة عبــر الوطنيــة لعــام  ملــى االنضــمامانــه تــم 
ملحقـــه بهـــا، وخصوصـــا البرتوكـــول المتعلـــق بمنـــي وح ـــر االتجـــار بالبشـــر خاصـــة النســـاء واالط ـــال ال

، 1116لعـام   6 سن قانون مكافحة جرائم االتجار بالبشر رقم  ملى، باالضافة 11/4/1116بتارير 
لتــزام تحـد مـن اال ال زالــتان العديــد مـن المعوقـات اال . اشـتمل علـى الحمايــة والوقايـة والمحاكمـة الـاي

  مـن قـانون العمـل الخـاص 1  ةواهمهـا:  ا  عـدم ت عيـل نـص المـاد ،الكامل بمكافحة االتجـار بالبشـر
باصدار تعليمات خاصـة بالعمـال الـزراعيين.  ب  ضـعف تن يـا الخطـة االسـتراتيجة الوطنيـة لمكافحـة 

الحمايـة  تـوافر التـيضـمن المواصـ ات   االتجار بالبشـر.     بـطء اجـراءات اقامـة دار االيـواء  ملجـة
هيـــل ضـــحايا االتجـــار بالبشـــر، وتـــدريب االشـــخاص المعنيـــين ةواعـــادة ت ،والرعايـــة الصـــحية والقانونيـــة

 د  ضــعف ت عيــل      حمايــة ضــحايا االتجــار بالبشــر. علــى طرائــقوالقــائمين علــى ادارة دار االيــواء 
ى ان يتم تن يا برامج تدريبيـة احكام قانون مني جرائم االتجار بالبشر ومقاضاة مرتكبي هاه الجرائم عل

ورجــال  ،والقضــاة ،وخصوصــا المــدعين العــامين ،لرفــي ك ــاءة بعــ  الجهــات المختصــة بان ــاا القــانون
وم تشــي العمـل، والعــاملين فــي وحــدة مكافحـة االتجــار بالبشــر لـدر مديريــة االمــن العــام.  ،االمـن العــام

لمنــازل الصــادرة عــن وزارة العمــل المتعلقــة     عــدم ت عيــل التعليمــات الخاصــة بحمايــة العــامالت فــي ا
كــــد مــــن قيــــام الك ــــالء ومكاتــــب االســــتقدام ةطبيقهــــا علــــى مكاتــــب االســــتقدام والتوت ،بحقــــوق العــــامالت

ومتابعــة حقــوق العــامالت لــدر منــازل الك ــالء مــن خــالل م تشــي العمــل.  و  عــدم تطبيــق  ،بتطبيقهــا

                                                 
/األعمــال 1/األعمــال اات المخــاطر الن ســية واالجتماعيــة 1/األعمــال اات المخــاطر الجســدية 2تضــمن التعــديل مخــاطر االعمــال كمــا يلــي:  2

/المخـاطر البيولوجيـة والجرثوميـة  فيروسـات/بكتيريا/ط يليات وغيرهـا  2/ المخاطر ال يزيائيـة 2/ المخاطر الكيميائية 4اات المخاطر األخالقية 
 /مخاطر آخرر: العمل على الس ن.1خاطر األرغونومية  تالمم اإلنسان مي ا لة وادوات العمل  / الم1
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وتن يا االت اقيات الثنائية مي الدول المرسلة للعمالة في  ،التعليمات االخيرة لن ام االستقدام واالستخدام
والمتابعة الدقيقة  ،وربط التنازل عن العامل بالك يل ،والغاء بع  االجراءات المتعلقة بالك الة ،المنازل

 ،ضمان تطبيـق التعليمـات الجديـدةل حالعمل والداخلية على مكاتب االستقدام والشركات من قبل وزارتي
رب خــالف قــوائم لــدر وزارة الداخليــة والعمــل لمنــي اعطــاء االان فــي اســتقدام اي عامــل ااا مــا ووضــي 

ي شـكل مـن اشــكال ةتعـر  للعامـل بـلا وأ، دفي االجـور او حجـز جــوازات السـ رلـم يـاو  ،العمـل العقـد
قـــد تســـتخدم العمـــال االجانـــب بصـــورة  التـــياالنتهـــار.  ز  ضـــعف اجـــراءات الت تـــيش علـــى المنشـــآت 

 ليـــات االســـتقدامآكـــد مـــن ســـالمة ، والتةة مثـــل محـــالت التجميـــل والصـــالونات والمـــوالت وال نـــادقمخال ـــ
ن االجانــب، وكــالر و م وتطبيــق قــانون االقامــة وشــ ،لعمــلوســالمة بيئــة العمــل وااللتــزام باحكــام قــانون ا

 تطبيــق التعليمــات المتعلقــة فــي حــال اســتئجار االجانــب للمســاكن لغايــات تحديــد الســكن.     ضــعف
قــانون االقامــة وشــمون االجانــب وقــانون  هــاكــد مــن تطبيقلت تــيش علــى النــوادي والمالهــي للتةالرقابــة وا

الـبالد بتاشـيرة اللواتي يمكـن أن يـدخلن ، 2سيات غير المقيدةامالت من بع  الجنعالعمل خصوصا ال
عمــل.  ط  شـيرات اقامـة واان دون الحصـول علــى تة نـواديمـن خـالل الحــدود والمعـابر ويعملـن فــي ال

بعــــ  التــــدابير  اتخــــااويقتضــــي االمــــر  .قــــانون منــــي االتجــــار بالبشــــر بةحكــــام ضــــعف الــــوعي العــــام
ونشــر  ،انشــاء خــط ســاخن لقضــايا االتجــار بالبشــرو  ،اصــدار دليــل للعمــال االجانــب :االحترازيــة مثــل

ي الـــدول والعمـــل مـــ ،تلـــر الجـــرائملمالحقـــة  هواتـــف الضـــروريةاعالنـــات فـــي المعـــابر والحـــدود بارقـــام ال
  المجاورة لمكافحة ومني  اهرة االتجار.

 التوصيات:
 ،السابقة كافـةيعيد المركز التشديد على ما اورده من توصيات في تقاريره وتعزيزه، ولحماية هاا الحق 

 ويمكد ما يلي:
  في مجال حماية الصحة والسالمة المهنية يوصي المركز برعداد برامج توعيـة وتـدريب وتثقيـف

ـــة الســـالمة  ـــي العـــاملين فـــي المنشـــآت بةهمي ـــة لتوعيـــة جمي فـــي مجـــال الســـالمة والصـــحة المهني
 والصحة المهنية. 

                                                 
بالخـار ، أو عـن طريـق األردنيـة  الدبلوماسية البعثاتالجنسيات المقيدة: هي الجنسيات المشروط دخولها البالد بموجب تةشيرة مما عن طريق  2

الــدخول. الجنســيات غيــر المقيــدة: هــي الجنســيات التــي ليســت بحاجــة ملــى تةشــيرة مســبقة أي يمكــن وزارة الداخليــة وتكــون تةشــيرة مســبقة أي قبــل 
 الحصول عليها مباشرة في المركز الحدودي لقاء الرسم المقرر وقدره عشرة دنانير.
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  االســـرا  باصـــدار االن مـــه الالزمـــة بفـــي القطـــا  الزراعـــي، يوصـــي المركـــز  العمـــلوفـــي مجـــال
ـــــةغايـــــات تن ـــــيم حقـــــوق العمـــــال فـــــي هـــــاا القطـــــا ل والضـــــمان  يمين الصـــــح، واخضـــــاعهم للت

 االجتماعي.
  حمايــة العــاملين فيهــا مــن خــالل قيــام وصــي المركــز بفــي شــركات الخــدمات، ي العمــلفــي مجــال

وادارة المستشــ يات باالشــراف الكامــل علــى  ،وزارتــي الصــحة والعمــل وخاصــةالجهــات المختل ــة 
داراتهاح للتةكد من التزامها بالقانون وتطبيقها لشروط بيئة العمل القانونية.  شركات الخدمات وا 

  وفــي مجــال مكافحــة االتجــار بالبشــر، يوصــي المركــز بضــرورة تعزيــز جهــود مكافحــة االتجــار
بالبشــر، وســرعة انشــاء دور اليــواء بالبشــر مــن خــالل:  ت عيــل احكــام قــانون مكافحــة االتجــار 

ضـــحايا االتجـــار بالبشـــر، ووضـــي بـــرامج حمايـــة للتعـــافي الجســـدي والن ســـي واالجتمـــاعي، وفـــي 
 الوقت ااته تعزيز برامج التوعية والتثقيف في هاا المجال.

  يوصي المركز بما يلي: العمل المنزلي وفي مجال 
 والضمان االجتماعي. ،شمول العاملين في المنازل بالتةمين الصحي -
 ،وخصوصــا اللجنــة المعنيــة بحــل مشــكالت العــامالت ،ت عيــل ن ــام العــاملين فــي المنــازل -

 .ووضي آلية ل   المنازعات الناشئة عن عقد االستخدام
 متابعة مكاتب االستقدام وضي العامالت وضمان حصولهن على األجور. -
والرقابــة علــى  ،يــة  باإلشــرافت عيــل دور الم تشــين  المخــولين صــالحيات الضــابطة العدل -

ال ــروف المعيشــية للعــامالت فــي المنــازل، والــر مــن خــالل: توســيي صــالحيات م تشــي 
العمــل وتزويــدهم باإلمكانــات الالزمــة لمراقبــة أصــحاب مكاتــب اســتقدام الخادمــاتح والــر 

أو االتجـار بالبشـر،  ،للحد من االنتهاكات وت ادي تعر  همالء العامالت لخطـر الـدعارة
  لســـنة 2مـــن قـــانون جـــوازات الســـ ر الممقـــت وتعديالتـــه رقـــم    21المـــادة   نـــص عيـــل وت

 .، والمتعلقة بعدم جواز حجز جواز الس ر1111
  ـــة، ب العمـــلوفـــي مجـــال قطـــا  صـــناعة االلبســـة والمنســـوجات فـــي المنـــاطق االقتصـــادية الممهل

علــى المصــاني للتاكــد مــن التزامهــا باحكــام قــانون  هت تــيش ليليــبتن ــيم حمــالت يوصــي المركــز 
 العمل.
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  ــــة االط ــــال، يوصــــي المركــــز ــــة االط ــــال العــــاملين مــــن خــــالل بوفــــي مجــــال عمال  اتخــــااحماي
 اإلجراءات التالية:

إلعـادة األط ـال العـاملين  حت عيل دور وزارة التنمية االجتماعية في تطبيـق أحكـام القـانون -
عـــادة الن ـــر فـــي المـــادة   ملـــى   مـــن قـــانون العقوبـــات الخاصـــة بجـــرائم 116المـــدارس، وا 

 .اإلنسان التسول بما يت ق و المعايير الدولية لحقوق
  مـــن قـــانون العمـــل الخاصـــة بمنـــي تشـــغيل األحـــدا  باألعمـــال 14ت عيـــل نـــص المـــادة   -

 الخطيرة والمضرة بالصحة.
مـــديريات العمـــل فـــي المملكـــة للمراقبـــة م تشـــي العمـــل الخـــاص باألط ـــال فـــي  ت عيـــل دور -

 والت تيش ومعاقبة أرباب العمل المخال ين والر للحد من هاه ال اهرة.
ضــــمن الشــــروط المســــبقة التــــي حــــددها ومراقبتهــــا تن ــــيم عمــــل األحــــدا  فــــي المنشــــآت  -

ان و موافقــة ولــي األمــر، و ، ات الطبيــة للتةكــد مــن لياقــة الحــد وهــي:  ال حوصــ ،القــانون
 الست ساعات يوميا . عاما، وأن ال تتجاوز ساعات عمله 21لحد  عن اليقل عمر ا

 .والدينية والعطل االسبوعية ،عدم السما  بتشغيلهم خالل العطل الرسمية -
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  2  وواجبــاتهم حيــ  نصــت المــادة ،ينيــاألردنالحــق فــي التعلــيم فــي الدســتور تحــت فصـــل حقــوق  ورد

ن اختل ــوا  ،الحقــوق والواجبــات ون أمــام القــانون ســواء ال تمييــز بيــنهم فــييــاألردن -2" منـــه علـــى أن: وا 
وتك ـل الطمةنينـة ، تك ل الدولة العمل والتعليم ضمن حـدود ممكانياتهـا 1- في العرق أو اللغة أو الدين

  على انه "يحق للجماعات تةسـيس مدارسـها 26كما نصت المادة   .ين"ياألردنوتكافم ال رص لجميي 
أفرادهــا علــى أن تراعــي األحكــام العامــة المنصــوص عليهــا فــي القــانون وتخضــي  والقيــام عليهــا لتعلــيم

  أن "التعلـــيم األساســـي ملزامـــي 11فـــي حـــين أكـــدت المـــادة   "الحكومـــة فـــي برامجهـــا وتوجيههـــا لرقابـــة
  مــــن 11ومــــن التطـــورات االيجابيــــة تعـــديل المــــادة   ."دارس الحكومــــةمـــ لاردنيـــين وهــــو مجـــاني فــــي

علــيم يزيــد عــدد ســنوات الت ممــاالدســتور بالغــاء كلمــة االبتــدائي واالستعاضــة عنهــا بكلمــة "االساســي"، 
النا مة للحـق فـي التعلـيم لـم تميـز بـين  خررة األياألردنأن الدستور والقوانين المجاني االلزامي، علما 

نـا  فـي مجـال االلتحـاق فـي المراحـل التعليميـة بةنواعهـا بـل جـاء الدسـتور ليـنص علـى أن الاكور واإل
المواثيـق  ملـى األردنال تمييـز بيـنهم فـي الحقـوق والواجبـات. كمـا انضـم  ،ين أمـام القـانون سـواءياألردن

التــي تقــر الحــق فــي التعلــيم، وتمكــد ملزاميــة ومجانيــة التعلــيم األساســي، وتك ــل  اإلنســان الدوليــة لحقــوق
 حرية التعليم وحق األفراد في منشاء الممسسات التعليمية الخاصة تحت مشراف الدولة.

وأكــدت لجنــة الحقــوق االقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة المنبثقــة عــن العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق 
واالجتماعيــة والثقافيــة ان الحــق فــي التعلــيم يتمتـي بةهميــة حيويــة، وقــد جــرر تصــني ه بعــدة االقتصـادية 

ــًا وثقافيــًا، كمــا انــهائــطر  حــق مــدني وسياســي ايضــا، ألنــه  ق مختل ــة باعتبــاره حقــًا اقتصــاديًا واجتماعي
علـيم باعتبـاره . وقد ك لت المواثيق الدولية الحق فـي التكافة أساسي ل عمال التام وال عال لهاه الحقوق

ـــدعيم ـــزة لت عمـــال حقـــوق ،جـــوهرًا وركي ـــه فـــي االعـــالن العـــالمي لحقـــوق ، مااإلنســـان وا   ورد الـــنص علي
. وفـي العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق االقتصـادية واالجتماعيـة والثقافيـة فـي  12 فـي المـادة  اإلنسان

اإلنمــاء الكامــل  ملــىيوجــه   اللتــين ك لتــا الحــق فــي التعلــيم لكــل فــرد، واوصــتا أن 24و 21المــادتين  
الزمتـــا الـــدول بجعـــل التعلـــيم االبتـــدائي الزاميـــًا و ، اإلنســـان وتوطيـــد احتـــرام حقـــوق ،يةاإلنســـان لشخصـــيته
بمختلـف انواعـه، واتاحـة التعلـيم العـالي علـى واتاحتـه ومتاحًا للجميي، وتعميم التعلـيم الثـانوي  ،ومجانياً 

 التدريجي لمبدأ مجانية التعليم الثانوي والعالي.قدم المساواة تبعا للك اءة مي التبني 

 الحق في التعليم
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قانون التربية والتعليم  وبالرغم من ان ،وعلى الرغم من أن الدستور نص على مجانية التعليم األساسي
وان الدولـة  ،نـص بشـكل واضـح وصـريح علـى مجانيـة التعلـيم األساسـي والثـانوي2664   لسنة1رقم  

يجوز جمي التبرعات المدرسـية  /، مال أن القانون تضمن ما يلي: أتتحمل الجزء األكبر من هاه الكل ة
والـر بموجــب ن ــام يصـدر لهــاه الغايــة".  ،لتعزيــز العمـل التربــوي حفـي الممسســات التعليميـة الحكوميــة

والتــي  ،ي ــر  ضــريبة مبيعــات علــى القرطاســية التــي يحتاجهــا الطلبــة األردنأن  ملــىوتجــدر اإلشــارة 
مجباريــة للمــدارس بدايــة كــل عــام دراســي  اً رســوم ان دفــي الطــالبرر المركــز %. ويــ4/22تتــراو  بــين 

والسـنوات السـابقة  1122صـدور ارادة ملكيـة فـي عـام  ملىيشكل تحديًا ماديًا لبع  األسر، مما أدر 
وتعديالته الاي  2664   لسنة1كما ان قانون التربية والتعليم رقم   /تع ي الطلبة من هاه الرسوم. ب

ــيمحــدد أهــدا ــم يتضــمن نصوصــا تعكــس وجــوب  2واألســس التــي تقــوم عليهــا عمليــة التربيــة ،ف التعل ل
، التي تم التوافق اإلنسان توجيه مناهج التربية والتعليم لتشمل التركيز على المن ومة المتكاملة لحقوق

كمـا لـم يتضـمن هـاا القـانون  ة،يـاألردنعليها عالميا، وأضحت قواعدها االساسية جزءا من التشـريعات 
 وحرياته في المناهج المدرسية. ،اإلنسان مدما  مبادت حقوق ملىأية مشارة 

 :العملية التعليمية

ـــــة   مـــــا نســـــبته ، مشـــــكلة   دينار111.112.211  1121للعـــــام وزارة التربية والتعليم بلغـــــت موازن
شــكلت مــا    دينــار126.111.111  1122غــت عــام %مــن الموازنــة العامــة للدولــة، فيمــا بل22.11
% من الموازنـة العامـة. وبهـاا يتضـح حجـم الزيـادة فـي الموازنـة لهـاا العـام بينمـا تراجعـت 22.1نسبته 

  محصائيات عامة عـن أعـداد 21. ويبين الجدول رقم  1122نسبتها من الموازنة العامة مقارنة بعام 
، ويالحــ  أن نســبة عــدد المــدارس التابعــة 1121/ 1122 الدراســي المــدارس والمعلمــين والطلبــة للعــام

 ومدارس وكالة الغو  الدولية،  ،المدارس الخاصة، تليها التربية والتعليم تشكل النسبة األكبر لوزارة
 

                                                 
علــى أن: "الشــعب األردنــي وحــدة متكاملــة وال مكـان فيــه للتعصــب العنصــري أو اإلقليمــي، أو الطــائ ي أو العشــائري أو  1/ب/1نصـت المــادة  2

/ف : " تنبثــق األهــداف العامــة للتربيــة فــي 4ملــى "احتــرام حريــة ال ــرد وكرامتــه". كمــا جــاء فــي المــادة    1/ /1 العــائلي". كمــا أشــارت المــادة 
ن فلس ة التربية، وتتمثل في تكوين المواطن المممن باهلل تعالى المنتمي لوطنـه وأمتـه، المتحلـي بال ضـائل والكمـاالت اإلنسـانية النـامي المملكة م

ا في مختلف جوانب الشخصية الجسمية، والعقلية والروحية، والوجدانيـة واالجتماعيـة بحيـ  يصـبح الطالـب فـي نهايـة مراحـل التعلـيم مواطنـا قـادر 
 تقدير منسانية اإلنسان، وتكوين قيم واتجاهات ايجابيـة نحـو الـاات، وا خـرين والعمـل والتقـدم االجتمـاعي. وتمثـل المبـادت الديمقراطيـة فـي على:

  مـن القـانون ااتـه علـى أن تـمدي العمليـة التعليميـة ملـى 4و 1السلور ال ردي واالجتماعي". كما نص العديـد مـن ال قـرات الـواردة فـي المـادتين  
 منماء الشخصية اإلنسانية من الجوانب كافة.
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عـن  1121، كما ان نسـبة الزيـادة فـي عـدد المـدارس عـام خررالحكومية األ وأقلها نسبة هي المدارس
العــــــام الدراســــــي الســــــابق 

ـــــ   %. أمـــــا بالنســـــبة 2بل
ألعداد المعلمـين فتسـجل 
النســـبة األكبـــر للمعلمـــين 
التــــــابعين لــــــوزارة التربيــــــة 

، والزيـادة فـي أعـداد المعلمـين مـن ررخـوالتعليم، وأقل نسبة من المعلمين تسجل للمدارس الحكوميـة األ
. ويالحــ  أن عــدد الطلبــة %2الحــالي أيضــًا تســجل مــا نســبته  العــام الدراســي الســابق للعــام الدراســي

، وهـي النسـبة األعلـى وأقـل نسـبة هــم %21.6 شـكل مـا نســبتهلمـدارس وزارة التربيـة والتعلـيم ي التـابعين
ــــة التــــابع ــــدار  أخــــررن لمــــدارس حكوميــــة و الطلب الطلبــــة للعــــامين %. وعنــــد مقارنــــة عــــدد 1.116بمق

%. ويــرر المركــز ان االحصــاءات الســابقة تشــير 2ت الحــ  زيــادة عــدد الطلبــة بمقــدار  1122/1121
 ان الزيادة في عدد الطلبة يتوافق مي الزيادة في عدد المدارس وعدد المعلمين. ملى

بيئـة تضـمن التمتـي بـالحق فـي التعلـيم ق توفير و جملة من التحديات التي ما تزال تع ملىيشير المركز 
على المستور الواقعي، واهمها:  أ  تكرار  هور حاالت نقص الكادر التعليمي وخاصة بين المعلمين 

العلــــوم والرياضــــيات وال يزيــــاء وعلــــوم األر  واللغــــة  :الــــاكور مــــن أصــــحاب التخصصــــات فــــي مــــواد
دة كــل البعــد عــن تخصصــاتهم فــي حــال االنجليزيــة. عــدا عــن قيــام بعــ  المعلمــين بتــدريس مــواد بعيــ

وعدم تدريس هاه المـواد  ،مادة ما، مما يمثر على حسن سير العملية التربويةمدرسي وجود نقص في 
 سياســة االبتعــا  للطلبــة :ومنهــا العديــد مــن السياســات للحــد منــه،الــوزارة  وتنــتهجبالشــكل المطلــوب، 

علــى حسـاب وزارة التربيــة والتعلـيم مقابــل التزامــه  يـتم تــدريس الطالـب الجـامعيين فــي المـواد العلميــة، ما
والصـ ين الخـامس  ،سياسـة تةنيـ  الصـ وف االربعـة االولـىو بالخدمة فـي مـدارس الـوزارة بعـد التخـر ، 
تم االست ادة من المعلمـين وافقة المجتمي المحلي على الر. وتوالسادس في المناطق النائية ااا تمت م

سياسـة و ليا لتغطية الـنقص فـي الكـادر التعليمـي فـي مـدارس الـاكور، الاكور للتدريس في الص وف الع
ــــة او اقليمــــه عــــالوة شــــهرية تتــــراو   ــــاي يعمــــل خــــار  محاف ت ــــم ال ــــينالتح يــــز حيــــ  يصــــرف للمعل  ب

مــن  %21.2ين يــدرس فيهــا مــا نســبته مــن   دينــار.  ب  وجــود مــدارس تتبــي ن ــام ال تــرت211/221 
 :  مدرسـة، وتتركـز فـي مـدن121الطلبة،     وجود عدد من المدارس الحكومية المستةجرةح اا تبل   

 3100/3103( يبين إحصائيات عامة عن أعداد المدارس والمعلمين والطلبة لعام 03جدول رقم )
 النسبة الطلبة النسبة المعلمين النسبة المدارس السلطة

 %6209 0054221 %69002 72602 %5604 2426 وزارة التربية والتعليم
 %32 416237 %35034 36255 %4100 3472 مدارس خاصة
 %10119 04612 %1004 0472 %10115 25 حكومية أخرى

 %7 004263 %10143 4457 %3027 072 وكالة ال وث الدولية
  0691073  016412  6073 المجموع
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اسـتئجارها للمـدارس  اسـتمرارعمان واربـد والزرقـاء، وتعـزو وزارة التربيـة والتعلـيم األسـباب الكامنـة وراء 
قلــة  ملــىباإلضــافة  خاصــة فــي منــاطق االكت ــا  الســكاني ،قطــي أرا  للبنــاء عليهــا تــوافرعــدم  ملــى

. وتتميـــز المـــدارس اات البنـــاء الحــدي  فـــي بعـــ  منـــاطق األريـــاف أخــررالمــوارد الماليـــة فـــي أحيـــان 
وخـــدمات أفضـــل مـــن المـــدارس اات البنـــاء القـــديم، حيـــ  يـــتم بنـــاء هـــاه المـــدارس علـــى  ،بمواصـــ ات

ــيم ،مســاحات واســعة وبمواصــ ات مدروســة خطــة اســتراتيجية  ويشــيد المركــز بتبنــي وزارة التربيــة والتعل
 2662اال ان الهجــرات القســرية المتتابعــة منــا عــام  ،للــتخلص مــن المــدارس المســتةجرة واات ال تــرتين

وجـود العمالـة الوافـدة  ملـىاضـافة  ،من الالجئـين مـن الـدول المجـاورة وبةعـداد كبيـرة 1121وحتى عام 
نحــو زارة التربيــة والتعلــيم و  وتخصــصبصــحبة عــائالتهم حالــت دون تحقيــق الخطــة بــال ترة المطلوبــة. 

ن دينـــار العمـــال الصـــيانة.  د  وجـــود   ماليـــي4، و   مليـــون دينـــار ســـنويا لبنـــاء مـــدارس جديـــدة11 
أو عــدم  ،بســبب عــدم تــوافر التدفئــة حمــدارس حكوميــة يعــاني فيهــا الطلبــة شــدة البــرد فــي فصــل الشــتاء

لتقـيهم مـن البـرد، وفـي حـال  حتصـليحها وجود نوافا مكسورة يتقاسم الطلبـة كل ـة ملىك ايتها، باإلضافة 
ينبعــ  منهــا غــازات ضــارة خصوصــا فــي غــرف صــ ية  التــيم مــدافئ الكــاز اوجــود التدفئــة يــتم اســتخد
فتـــرة  أثنـــاءفـــي ةعـــداد الطلبـــة فيهـــا، عـــالوة علـــى عبـــ  الطلبـــة بتلـــر المـــدافئ ًا بضـــيقة تعـــاني اكت ا ـــ

حزمة من االجراءات تمثلت  اتخاتاالستراحة بين الحصص ما يشكل خطورة عليهم، علما ان الوزارة 
  شــعبة صــ ية جديــدة.     قلــة الن افــة فــي عــدد مــن 41111  مــدفةة غــاز لتدفئــة  21.111بشــراء  

ن تحسـي ملـىمما قد يشكل خطرا على صـحتهم، ويـدعو المركـز  حالمدارس خاصة في المرافق الصحية
 ،وتزويــدها بمســتلزمات التدفئــة المناســبة ،صــيانةلوصــيانة المــدارس التــي تحتــا   ،بيئــة الــتعلم الماديــة

ومتابعـــة  ،واالهتمـــام بن افــة المـــدارس وتعقيمهــا بشـــكل مســتمر ،وتوزيــي المعـــاطف شــتاء علـــى الطلبــة
ي متبنـاة مـن وزارتـوهـو احـد البـرامج ال ،المديريات لتطبيق برنامج "االعتماد الوطني للمدارس الصـحية"

بيئة معززة للصحة في جميـي مـدارس المملكـة مـن خـالل اشـراكها فـي التربية والتعليم والصحةح لتوفير 
برنــامج صــحي تربــوي يتكــون مــن عــدد مــن المعــايير الصــحية التــي يــتم تطبيقهــا فــي المــدارس برشــراف 

بيئـــة مدرســـية  .1 .منــةآمدرســـية بيئـــة  .1 .القيــادة واالدارة .2وهــاه المعـــايير هـــي:  ،الــوزارات المعنيـــة
الخـــــدمات الصـــــحية المقدمـــــة للطلبـــــة  .2 .التثقيـــــف الصـــــحي .2 .بيئـــــة مدرســـــية ن ي ـــــة .4 .صـــــحية

          .النشـــــــاط البـــــــدني .6 .التغايـــــــة .1 .خـــــــدمات االرشـــــــاد التربـــــــوي والصـــــــحة الن ســـــــية .1 .والعـــــــاملين
المـــدارس المشـــاركة فـــي البرنـــامج لعـــام مشـــاركة العـــاملين والمجتمـــي المحلـــي. هـــاا وقـــد بلـــ  عـــدد  .21

ويجـري تعميمـه علـى مختلـف محاف ـات المملكـة.  و  وجـود مـدارس  ،  مدرسة212  1122/1121
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أو مطبـات  ،تقي على الشوار  الرئيسية في محاف ات الجنوب من دون وجـود حـواجز حديديـة ألبوابهـا
جانـب وجـود بعـ  األسـوار  ملـىلـو  وتتعـر  للت ،بالقرب منها، كما أن خزانات المياه فيهـا مكشـوفة

وتشـكل  ،والبوابـات الحديديـة الضـخمة التـي تنقصـها الصـيانة ،المتصدعة التي تحيط بـبع  المـدارس
 ز  تراجــي أعــداد المســت يدين مــن مشــرو  "تغايــة أط ــال المــدارس  خطــورة كامنــة علــى حيــاة الطلبــة.

تغاية أط ال "في تن يا مشرو   ستمرارتعليم باالالحكومية"، علما أن المركز يشيد بقيام وزارة التربية وال
بل  عدد الطالب المشمولين بالمشرو  في العام  ماوبالتعاون مي وزارة التخطيط،  ،المدارس الحكومية"

 مــدارس  611  ألــف طالــب فــي منــاطق جيــوب ال قــر مــوزعين علــى  222  1122/1121الدراســي 
 ط  وجود ت اوت كبير بين بع  المدارس  دينار. خمسة ماليين ملىوبكل ة تصل  ،  مديرية21في  

ت ـاوت ثقـافي واضـح  ملـىات يـمدي واإلمكانوغالبية المدارس الحكومية في البرامج والمناهج  ،الخاصة
والتـي  ،داخل المجتمي الواحد خاصة في ضوء ال رص المتاحة في المملكة في بعـ  المواقـي القياديـة

أي  اتخـااين.  ي  عـدم يـاألردنتتطلب مهـارات قـد ال يوفرهـا التعلـيم العـام ممـا سـيزيد فـي التمـايز بـين 
ارت ـا  الرسـوم المدرسـية فـي عـدد  ملـىمـا يـمدي لتصـنيف المـدارس الخاصـة ممجراء من قبل الحكومـة 

ر أعبــاء ماليــة عــدا عــن تحميــل االســ ،مــن هــاه المــدارس بــالرغم مــن تــدني جــودة التعلــيم فــي بعضــها
 باه ة. 

 :التسرب المدرسي

ووضــعها برنــامج تعزيــز الثقافــة  ،وعلــى الــرغم مــن ســعي وزارة التربيــة والتعلــيم لتــوفير التعلــيم للجميــي
تزويدهم بالمعارف والخبرات وتةهيلهم بمعداد األط ال المتسربين من التعليم  ملىللمتسربين الاي هدف 

وخدمــة مجــتمعهم، اال انــه لــوح  عــدم الــتمكن مــن الســيطرة علــى  ،ملتمكيــنهم مــن بنــاء ااتهــ ،االيجابيــة
فيمــا كانــت فــي  ،%1.12 ،1122/1121شــكلت نســبة التســرب للعــام  ما ــاهرة التســرب المدرســي، 

 ،% خصوصا في القرر والبوادي الواقعة فـي جنـوب المملكـة1.14في المتوسط  1121/1122العام 
ـــة تـــمهلهم  الوســـطى، علمـــا أنواألغـــوار  ـــى وثيق ـــه يمهـــل الخـــريجين للحصـــول عل ـــامج المشـــار الي البرن

ليتخر  بعدها بمستور عامل ماهر. والجدير بالاكر انه تـم العمـل  حلاللتحاق بممسسة التدريب المهني
على توفير التعليم للجميـي، وفـر  عقوبـات  1111/1122من خالل خطة التطوير التربوي لاعوام 

، وتــوفير الــدعم األساسـيحرمــان الطالـب/ة مــن التعلــيم باو اي جهــة متسـببة  ،جزائيـة علــى ولـي االمــر
المادي للطلبة غير القـادرين علـى الوفـاء بالكل ـة غيـر المباشـرة مـن التعلـيم. وال ي ـوت المركـز فـي هـاا 
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المجــــال التــــاكير بــــان مســــمولية الدولــــة هــــي مســــمولية مباشــــرة فــــي ضــــمان التحــــاق الطالــــب بــــالتعليم 
هاه المسةلة في غاية اإللحا   تعد  المدارس، و  ملىحقة ا باء الاين ال يرسلون أبناءهم ومال ،األساسي

ضوء تزايد أعداد األط ال العـاملين ممـن هـم فـي سـن الدراسـة، خاصـة ان انخـراطهم فـي العمـل ال  في
نما من العديد مـن الحقـوق األ ة لـيس اقلهـا الحـق فـي الصـح خـرريحرمهم من الحق في التعليم فقط، وا 

واللعـــب والراحـــة، أو الحـــق فـــي النمـــاء مثـــل أقرانـــه. وجـــدير بالـــاكر ان هنـــار زيـــادة فـــي أعـــداد طلبـــات 
ن عـدد الطلبـة الملتحقـين بـالتعليم ، بحيـ  موخاصة الصناعي ،االلتحاق بالتعليم المهني بجميي فروعه

لتــوجيهي، األول الثــانوي وا الصــ ين  فــي 11111بلــ  حــوالي   1122/1121المهنــي للعــام الدراســي 
 األول ثانوي والتوجيهي. الص ين% من عدد الطالب في 12وتشكل اإلنا  ما نسبته 

 :ميةمحو األ

لما ت رزه من و ، 2621عام  ياألردنشوطًا كبيرًا في مكافحة األمية، منا صدور الدستور  األردن قطي
فقـد ، ولما تسببه أيضـا مـن عقبـات أمـام بـرامج التنميـة المسـتدامة اً اقتصاديو  اً تماعياجانعكاسات سلبية 
على عال  هاه المشكلة بخطة مدروسة مبرمجة، تمثلت في مغالق الرافد الـاي يغـاي حرصت الدولة 

وهم الطلبة الاين يتسربون من المـدارس قبـل امـتالكهم المهـارات األساسـية فـي القـراءة والكتابـة  ،األمية
تشـــريعات التـــي ت ـــر  ملزاميـــة التعلـــيم ومجانيتـــه، وفـــي الوقـــت ااتـــه عملـــت وزارة والحســـاب، فســـنت ال

وتوسـعت فيهـا حتـى شـملت جميـي أرجـاء  ،التربية والتعليم على فـتح مراكـز لتعلـيم الكبـار ومحـو األميـة
المملكـة، والــر لتـوفير ال ــرص التعليميـة للمــواطنين الــاين حالـت  ــروفهم دون مواصـلة تعلمهــم عنــدما 

وأصــبحوا يشــكلون عائقــا أمــام بــرامج التنميــة رغــم رغبــتهم بمواصــلة  ،ي ســن التعلــيم المدرســيكــانوا فــ
الوقائي والعالجي، وبرامج ما بعد محـو االميـة، ومسـار اكـاديمي،  :التعلم. وقد عملت الوزارة باسلوبين

لتعلـيم ومراكـز  ،ومسار مهني، ودراسات مسـائية ومنزليـة، كمـا دأبـت الـوزارة علـى فـتح صـ وف دراسـية
العديــد مــن البــرامج  ن ــات  دارســين. كمــا 21فيــه   تــوافرالكبــار ومحــو األميــة فــي أي تجمــي ســكاني ي

خ ــ   ملـىالــاي يهـدف ، ومحـو االميـة والمشـاريي للحـد مــن هـاه ال ـاهرة ومنهــا: برنـامج تعلـيم الكبــار
مـــيم المســـاهمة فـــي تعو ، 1122% أو اقـــل عـــام 2 ملـــى% ســـنويا لتصـــل 2 – 1.2نســـبة األميـــة مـــن 

محاولــة تــوفير فــرص عمــل مناســبة ومحاربــة البطالــة، و رفــي المســتور الثقــافي لــدر العــاملين، و التعلــيم، 
معالجــة  ــاهرة االميــة بم هومهــا المعاصــر، والــر مــن  ملــىســعي وزارة التربيــة والتعلــيم  ملــىباالضــافة 

والتربيـــة  ، بحيـــ  شـــملت اللغـــة العربيـــة1116منـــا عـــام ومناهجهـــا خـــالل تطـــوير كتـــب محـــو االميـــة 
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ومهـــــارات اســـــتخدام الحاســـــوب واللغـــــة االنجليزيـــــة. وتشـــــير  ،االســــالمية والرياضـــــيات والثقافـــــة العامـــــة
أن نســـبة االميـــة بـــين الـــاكور واالنـــا  لعـــام  ملـــىوتعلـــيم الكبـــار  ،االحصـــاءات المتعلقـــة بمحـــو األميـــة

فـي  وبل %، 1.2%، ولدر الاكور 21بلغت نسبة االمية لدر االنا   فيما%، 2.1قد بلغت  1121
المجمو  الكلي للملتحقين بمراكز تعليم الكبار ومحو  بل كما ،   مركزا241 عدد المراكز  1121 عام

أعلــى اإلنــا  لــدر األميــة نســبة الجنســين، علمــا أن دارســا مــن كــال   2221  كافــة لمســتوياتلاألميــة 
   سنة فةكثر.42سن   أن ال ئة العمرية األكثر التحاقًا بالمراكز هي منو الاكور،  منها لدر

 :اإلنسانوحقوق  المناهج

وتسـعى لتطويرهـا  ،أنهت وزارة التربية والتعلـيم تطـوير منـاهج المرحلـة األساسـية جميعهـا كمرحلـة أولـى
ومتابعـة  ،وتجديـدها اإلنسـان إلعـادة الن ـر فـي مصـ وفة حقـوق حبمرحلة ثانية، ما قامت بتشكيل لجنـة

مراحـل فـي كـل مرحلـة سـيتم تطـوير  ثالثـةالمرحلـة الثانيـة علـى  ن اوسـت ،اإلنسـان مدما  م اهيم حقوق
وتشــمل أدلــة المعلمــين أيضــًا، وســتقوم الدراســة فــي الجــزء الالحــق بتقيــيم دمــج  ،أربعــة صــ وف دراســية

أنــه تــم مدمــا  م ــاهيم  ملــىفــي عينــة مــن منــاهج المرحلــة األساســية. باإلضــافة  اإلنســان م ــاهيم حقــوق
الصف السادس وتم تدريب المعلمـين عليهـا  ملىحو األمية من الصف األول بمناهج م اإلنسان حقوق

أن المركــز قــد وقــي مــاكرة ت ــاهم مــي وزارة  ملــىاالشــارة فــي الوقــت ااتــه  مكــنوت. مــن قبــل مدارة التعلــيم
فـي الن ـام المدرسـي، مال ومبادئهـا  اإلنسان دما  م اهيم حقوقإل ح1/4/1116التربية والتعليم بتارير 

وســـرعة تغيـــر الـــوزراء  ،التمويـــل الـــالزم تـــوافرانـــه لـــم يـــتم تن يـــا مـــا ورد فـــي هـــاه المـــاكرة بســـبب عـــدم 
 والمسمولين. 

 :طفالألارياض 

التحــديات التــي اشــار اليهــا فــي تقــاريره الســنوية الســابقة حــول ريــا  االط ــال،  اســتمراريمكــد المركــز 
التـــي أثبتـــت ، رنشـــاء ريـــا  األط ـــالبالتعلـــيم مـــا قبـــل المدرســـي  بـــرامجلتوســـي فـــي لمـــن جديـــد  ويـــدعو

، الدراســـات أنهــــا تخ ــــ  مــــن معــــدالت التســــرب، وتزيـــد مــــن فــــرص نجــــا  التعلــــيم المدرســــي الالحــــق
وتلــر التــي تتمتــي برمكانــات  ،فــي ردم ال جــوة التعليميــة بــين المنــاطق األقــل ح ــا هــاثر أ ملــىباإلضــافة 

د التــي تبــال فــي هــاا الســبيل فــي المنــاطق األكثــر حاجــة اا بلــ  عــدد أفضــل. هــاا بــالرغم مــن الجهــو 
وزارة التربيــة والتعلـــيم  وطـــورت  شـــعبة صــ يه. 61  1121الغــرف المســـتحدثة لريــا  االط ـــال لعــام 
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 اً تــدريبي اً برنامجــ تن ــام الجــودة لريــا  االط ــال، ووضــعت عــد  وأ المعــايير االنمائيــة للط ولــة المبكــرة،
بلغـت نســبة التوسـي فــي  ماوزيـادة نســب الملتحقـين فــي برنـامج ريـا  االط ــال  ،ليــهلتةهيـل القـائمين ع

فـي هـاا المجـال هـاا ومـن اهـم المشـاريي التـي يـتم العمـل عليهـا  ،%21، 1121الط ال لعـام اريا  
 .. برنامج رفي استعداد االط ال للتعلـيم1 .مشاركة االهل في الروضة .1 .التوعية الوالدية .2برنامج 

 .Smart Kidsبرنامج  .4

 :التربية الخاصة

أما بخصوص التربية الخاصة فال تزال ادارة التربية الخاصة في وزارة التربية والتعليم تواجه جملة مـن 
اإلعاقات الطالب من اوي وأهمها:  أ  عدم جاهزية غالبية المدارس الستقبال  ،التحديات والصعوبات

هـاه  لمـدارس لتصـبح مالئمـة السـتقبالهم كـون تكل ـةلهـاه ا الحركية، وصعوبة مجراء صـيانة وتعـديالت
بـرامج توعويـة  ملـى ب  الحاجـة  .للمدرسـة الواحـدة ينـارد  4.211 حـوالي مرت عه، اا تبل  التعديالت 

ن فــي المــدارسح حيــ  ان يقو للمعــواألهــالي تتعلــق بم هــوم الــدمج الشــامل  يرينموجهــة للمدرســين والمــد
قين مما يمثر على و والمعلمين واإلداريين يحملون اتجاها سلبيا تجاه األط ال المعبع  أولياء األمور 

بـالبرامج المتعلقـة  المـديريناألهـالي والمعلمـين و  المعرفـة الكافيـة مـن قبـلالتحاقهم بالمدارس.     عدم 
العـاملين فـي بـرامج  المـديرينحاجة المعلمين و   د  .االلتحاق بها ملىبالطلبة الموهوبين لتوجيه الطلبة 

 اإلعاقــة.التربيــة الخاصــة لبــرامج تدريبيــة متخصصــة حــول كي يــة التعامــل مــي كــل فئــة مــن فئــات اوي 
الصـم والـبكم وغيـرهم مـن ، و قين حركيـاو وتحديـدا المواصـالت للمعـ ،    عدم ك اية التسهيالت الماديـة

قـــدأمـــاكن  ملـــىالطلبـــة الموهـــوبين للوصـــول  صـــة فـــي البـــوادي واألريـــاف. البـــرامج الخاصـــة بهـــم، خا ع 
بسبب تدني االجور وقلة الحـوافز. هـاا وقـد  حقينف المعلمين الممهلين لتعليم المعو عزو  ملىباإلضافة 

اإلعاقـة مـن اوي  اً   طالبـ21122  1121بل  مجمو  الطلبة الملتحقـين ببـرامج التربيـة الخاصـة لعـام 
قين ، وصعوبات النطق واللغـة والمعـو صم والبكموال ،صعوبات التعلم واالعاقة العقليةبين ت اوتت  التي

  مدرسـة 22  غرفة ص ية، وبل  عدد المـدارس  121بل  عدد غرف الطالب اوي االعاقة  و حركيا، 
االســــرا  بــــاجراءات الحــــاق مراكــــز الطلبــــة اوي االعاقــــة العقليــــة  ملــــىالمركــــز  يــــدعوللصــــم والــــبكم، و 

  حكم انها المرجعية االساسية لتعليم الطلبة اوي االعاقة.مالر وزارة التربية والتعليم ب ملى"المنارات" 
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 :العنف المدرسي

الجسدي والل  ي والن سي كافة: شكاله با اهرة العنف المدرسي  استمرارومن األمور التي يمسف لها 
وبــين الطلبــة والمدرســين مــن جهــة  ،وزيــادة حــاالت العنــف بــين الطلبــة أن ســهم مــن جهــة ،1121لعــام 
، وعدم تمكن وزارة التربية والتعليم من الحد من هاه ال اهرة الخطيـرة. وقـد وصـل عـدد الشـكاور أخرر

حــاالت  عــنعــدد الشــكاور المقدمــة  بلــ  فيمــا  شــكور، 222  نحــووزارة التربيــة والتعلــيم  ملــىالمقدمــة 
ز ان . ويمكد المركـ1122/1121  شكور خالل العام الدراسي 11  ملى البالعنف الواقعة على الط

دارة المدرســة مــي  حشــكاور يقــدمونبعــ  الطلبــة وأوليــاء أمــورهم ال  خوفــا مــن تغيــر تعامــل المعلمــين وا 
الطالـب المشــتكي، األمــر الــاي يــوحي بــان حجــم هــاه المشــكلة اكبــر ممــا يبــدو. أمــا عــن مواضــيي هــاه 

همــال. ويشــار  ،الشــكاور فقــد تمحــورت حــول وجــود مســاءات جســدية أن نحــو  ملــىول  يــة ومعنويــة وا 
دارة المـدارس واألخـوة الـاين  نصف األط ال يتعرضون إلسـاءات بدنيـة مـن أوليـاء األمـور والمعلمـين وا 

كانـت ل سـاءة الجسـدية، األمـر الـاي ي قـد  رمـن الشـكاو  %21يشاركون الط ل مكان مقامتـه. كمـا أن 
ــد لــديهم ملــىاألط ــال الشــعور باألمــان فــي المدرســة، ويــدفعهم   ،االكتئــاب والحــزن التغيــب عنهــا، ويول

والعنــف والرغبــة فــي االنتقــام، وجميعهــا آثــار ســلبية تتنــاق  مــي الرســالة التعليميــة  ،والخجــل واالرتبــار
 والتربوية للمعلم. 

ويســجل المركــز قيــام وزارة التربيــة والتعلــيم بتن يــا مشــرو   معــا نحــو بيئــة مدرســية امنــة  بالتعــاون مــي 
في المدارس بطريقة علمية تربوية مدروسة على اساس الح ا  اليونيسف الاي يركز على مني العنف 

ي تجـاوزات أا  على هيبة المدرسة والمعلم من على معادلة حماية الطالب من العنف، وبالمقابل الح 
تطبيــق شــعارات  لنتوقــف لنتحــاور لننــاقش لنتخــا القــرار بشــكل جمــاعي وســلمي . ومــا ب، والــر ةطالبيــ

. كمــا أن هنــار خطــة وطنيــة كافــة ولكنــه لــم يكتمــل بعــد فــي المــديريات ،اً زال تن يــا هــاا المشــرو  ســاري
وفي كل مديرية يوجد ضابط ارتباط معني  ،تم تعميمها على الميدانو ها الوزارة تلحماية األط ال وضع

، وتــم تن يــا ورشــة تدريبيــة روالمشــاركة بــالتحقيق واســتقبال الشــكاو  ،بالحمايــة ومتابعــة الخطــة الوطنيــة
وكتيبـات  ،رتباط من قبل الوزارة. كما يقوم قسم حماية األط ال برصدار بوسترات ومطويـاتلضباط اال

العنف ضـد الممتلكـات المدرسـية بشـكل شـبه بللتوعية والتثقيف ومعر  رسوم. وهنار برنامج للتوعية 
 وقأو ناشـط فـي حقـ يومي بحي  يتم تن يا زيارات ميدانية للمدارس يتم فيها استضافة طبيب أو محـام  

 أو تربوي لتوعية الطلبة وأولياء األمور في هاا المجال.، اإلنسان
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 :المدارس الخاصة

ســــجل المركــــز ارتكــــاب بعــــ  مدارات المــــدارس الخاصــــة لعــــدد مــــن االنتهاكــــات التــــي تمــــس حقــــوق 
وتو يـــف  ،تـــدني أجـــور المعلمـــين فـــي العديـــد مـــن المـــدارس الخاصـــة اســـتمرار أ   :وأهمهـــا ،المعلمـــين

مخال ــة  ياألردنـيقـل عـن الحــد األدنـى لاجــور وفقـا لقـانون العمــل  ن بــةجريمعلمـبعـ  هـاه المــدارس 
العديـد مـن المـدارس عقـود المعلمـين والمعلمـات  فسـر  ب  .بالر العقـود المبرمـة بينهـا وبـين المعلمـين

عــادة تجديــد عقــودهم فــي بدايــة ال صــل الدراســي األول، للحيلولــة  فــي نهايــة ال صــل الدراســي الثــاني، وا 
دفـــي الرواتــب عـــن  ملــى    لجــوء بعـــ  المــدارس الخاصـــة  .دون دفــي رواتــبهم فـــي العطلــة الصـــي ية

ال ـــة صـــريحة لعقـــد العمـــل الموحـــد الخـــاص بعمـــل   أشـــهر فـــي الســـنة فقـــط، األمـــر الـــاي يعـــد مخ21 
وهـي: وزارة التربيـة والتعلــيم،  ،والموقـي مــن األطـراف اات العالقـةومعلماتهـا الخاصـة معلمـي المـدارس 

ووزارة العمــل، ونقابــة العــاملين فــي التعلــيم الخــاص، ونقابــة أصــحاب المــدارس الخاصــة، والــاي يعطــي 
 د  اقتطـا  اشـتراكات  .ة كاملـة بـدءًا مـن سـنة العمـل الثانيـةالمعلمين والمعلمات الحق فـي أجـور السـن

الضـــمان االجتمـــاعي كاملـــة مـــن راتـــب المعلمـــة أو المعلـــم مـــن قبـــل بعـــ  المـــدارس الخاصـــة، وقيـــام 
بعضها بتةجيل مشرار المعلمـات والمعلمـين العـاملين فيهـا بالضـمان االجتمـاعي بعـد مباشـرتهم العمـل. 

التــةمين الصــحي للمعلمــات والمعلمــين. كمــا ان العقــد الموحــد  فرتــو      غالبيــة المــدارس الخاصــة ال
ال  ،المعتمـــد لـــدر نقابـــة اصـــحاب المـــدارس الخاصـــة والمبـــرم بـــين المعلـــم وصـــاحب المدرســـة الخاصـــة

يتضمن اي نص على الزامية توفير التةمين الصحي للمعلمين والمعلمات العاملين فـي هـاه المـدارس. 
  21دد كبيـــر مـــن المـــدارس الخاصـــة علـــى مجـــازة األمومـــة البالغـــة   و  ال تحصـــل المعلمـــات فـــي عـــ
غالبيــة مدارات المــدارس الخاصــة راتــب العاملــة خــالل مجازتهــا،  توقــفأســابيي قبــل الــوالدة وبعــدهاح اا 

 خـرا  وبعضـها ،بعـ  مدارات المـدارس الخاصـة المعلمـة مـن عملهـا عنـدما تعلـم بحملهـا فيما ت صـل
تتحــدد مجــازة  أخــررومــنهم مــن يحــددها بعشــرين يومــا، وفــي مــدارس  ،وعينيحــدد اجــازة األمومــة بةســب

اا لم توافق المعلمة تجبر علـى تقـديم اسـتقالتها.  ز   ،دون راتبو   أيام 21 بـ  االمومة  العديـد  حسـموا 
وا عــن دوامهــم الصــباحي، كمــا ال خر ةمــن ادارات المــدارس الخاصــة مــن رواتــب المعلمــين خاصــة ماا تــ

يحصل العديد من المعلمات والمعلمين على بدل عمل مضافي عندما يمتد دوامهـم ألكثـر مـن سـاعات 
 .ياألردن  من قانون العمل 26العمل الرسمي، خالفا لنص المادة  
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 :نقابة المعلمين

وتطويرهــا  ،الرتقــاء برســالة المعلــمل حينيــاألردنوفــي هــاا المجــال يشــيد المركــز بتةســيس نقابــة المعلمــين 
واالجتمـاعي للمعلـم، كمـا يشـيد  ،والمحاف ة على اخالقياتهـا، واالسـهام برفـي المسـتور العلمـي والثقـافي

ومنها:  أ  انشاء صـندوق للتقاعـد.  ب  مـنح قـرو  حسـنة النقابة لجملة من المزايا، المركز بتحقيق 
ــــزوا .     انشــــاء صــــندوق التكافــــل  ــــيم وال ــــةمين الصــــحي الخــــاص. للتعل ــــوفير الت      االجتمــــاعي.  د  ت

    تطوير مهنية المعلم من خالل عقد الدورات والندوات وايجـاد فـرص عمـل مـن خـالل التعـاون مـي 
تطوير التشريعات بمـا يحمـي حقـوق المعلـم وكرامتـة. ويسـجل  ملىالجهات المعنية، فضال عن السعي 

واهمهــا:  أ  يــتم انتخــاب اعضــاء النقابــة  ،عــدد مــن الثغــراتالمركــز علــى قــانون نقابــة المعلمــين وجــود 
وليس على مستور المملكة.  ب  عدم شـمول المتقاعـدين بعضـوية النقابـة.  ،على مستور المحاف ات

    عــدم مــنح المعلمــين ال رصــة فــي االســهام بصــياغة المنــاهج.  د  عــدم مــنح النقابــة ال رصــة فــي 
 والتعليم. االسهام برسم سياسات وزارة التربية

 :بناء قدرات العاملين في القطاع التعليمي

وفيمـا يخــص بنــاء قـدرات العــاملين فــي القطــا  التعليمـي، فــان هنــار بـرامج تدريبيــة عديــدة تن ــاها مدارة 
 :ومنهـا ،التدريب في وزارة التربية والتعليم يخضـي لهـا جميـي المعلمـين واإلداريـين فـي مواضـيي مختل ـة

العلـــوم المدرســـية، برنـــامج أمنـــاء المكتبـــات المدرســـية، برنـــامج تطـــوير اإلدارة برنـــامج فنيـــي مختبـــرات 
المدرســــية، برنــــامج المدرســــة والمديريــــة، برنــــامج رعايــــة الــــن س االجتماعيــــة، برنــــامج قيمــــي مختبــــرات 
، الحاسوب المدرسية، برنامج المرشدين التربويين، برنامج اإلحالل الو ي ي، برنـامج القيـادات التربويـة

المهنــة. وجــدير بالــاكر أن كــل برنــامج يــتم تطبيقــه عــن طريــق معــداد الــوزارة  ملــىمج مــن المدرســة برنــا
معلمــا، ثــم   11 وهــو عينــة منتخبــة مــن األقــاليم الثالثــة فــي المملكــة وعــددهم يقــارب  ،ل ريــق محــوري

بحيــ   آخــرويشــكلون فريقــًا محوريــًا  ،لتــدريب زمالئهــم حالمــديريات ملــىينتقــل هــاا ال ريــق بعــد التــدريب 
 صـممتالزمة لتطـوير مهـاراتهم، لدعم المعلمين وتوفير المصادر اليصبح دور الوزارة رقابيًا. كما انه 
نـات بين أكاديمية الملكة رانيا شبكة تربط  المعل مين ضمن المبح  الواحـد. وجـدير بالـاكر أن أحـد مكو 

جامعـة كولومبيـا علـى تن يـاه هـو عقـد هاا البرنامج الاي تعمل األكاديميـة بالشـراكة مـي كليـة المعل مين/
ورشات عمل مستمر ة للمعل مين في مباح  العلوم والكتابـة فـي اللغـة اإلنجليزيـة والرياضـيات، وورشـات 
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المــدارس فــي القيــادة لتحســين التــدريس. وتعتمــد األكاديميــة برنــامج تنميــة مهني ــة مكث  ــًا  يريالعمــل لمــد
ومســتمر ة للــتعل م ولصــقل معــرفتهم ومهــاراتهم مــي الوقــت  ،دائمــةومتناميــًا بحيــ  يــوف ر للمعل مــين فرصــًا 

ولمعالجـــة صـــعوبات التن يـــا حيـــ  صـــمم برنـــامج التنميـــة المهني ـــة لـــيالءم مبـــادرة تطـــوير التعلـــيم نحـــو 
 االقتصاد المعرفي. 

 :التعليم العالي

والـاي مـن  ،تعليميـةوعلى صعيد التعلـيم العـالي، يـن م قـانون التعلـيم العـالي والبحـ  العلمـي العمليـة ال
  فقرة 1ما ورد في المادة  ك  1122/1121تبنته الخطة اإلستراتيجية للتعليم العالي   ماجملة أهدافه 

وحـق التعبيـر واحتـرام  ،وتعزيزه بما يضمن حرية العمـل األكـاديمي ،:"رعاية النهج الديمقراطيوهو    
وتـوفير البيئـة  ،واسـتخدام الت كيـر العلمـي الناقـد ،وتحمـل المسـمولية ،والعمل برو  ال ريق ،خرالرأي ا 

والتميــز واالبتكــار وصــقل المواهــب والمســاهمة فــي تنميـــة  ،األكاديميــة والن ســية واالجتماعيــة الداعمــة
وتشـــجيي البحـــ  العلمـــي ودعمـــه ورفـــي مســـتواه وبخاصـــة  ،المعرفـــة فـــي مجـــال األدب وال نـــون والعلـــوم
 تعلـيم حقـوق ملـىالمجتمـي وتنميتـه". مال أنهـا لـم تشـر صـراحة  البح  العلمـي التطبيقـي الموجـه لخدمـة

لــىمـن جهـة، و  اإلنسـان متاحتـه للجميـي علـى أســاس المسـاواة والك ـاءة كمــا  والبـد مــنأن التعلـيم حـق،  ا 
الخطة اإلستراتيجية. ويتولى مجلس التعلـيم العـالي  في اإلنسان هي متبناة في المعايير الدولية لحقوق

صدار الوضي السياساتبيم العالي تن يم شمون التعل أسـس ، ووضـي لممسسات التعليميةلخيص اتر ، وا 
مداري ومــالي، كمــا أن  اســتقاللالقبــول وغيرهــا، فــي الوقــت الــاي تتمتــي فيــه ممسســات التعلــيم العــالي ب

تطـورا  األردنالتعليم متا  للعموم وفق معايير تحددها أسـس للقبـول. ويشـهد قطـا  التعلـيم العـالي فـي 
واعـداد الطلبـة المسـجلين والزيـادة فـي  ،الزيادة في عدد ممسسات التعلـيم العـالي هونموا ملحو ين تمكد

  11  1121حجم االن اق الحكومي، وقد بلـ  عـدد ممسسـات التعلـيم العـالي فـي المملكـة حتـى نهايـة 
ن مقليميتــان.   جامعــة خاصــة، وجامعتــا11جامعــة تــدرس فيهــا مختلــف التخصصــات العلميــة، ومنهــا  

، حيـ  يـتم تحصـيل األردنلرسوم الجامعيـة، فتعـد هـاه المسـةلة محـدر مشـكاليات التعلـيم فـي لوبالنسبة 
الرسـوم الجامعيـة العاليـة التـي  ملـىوهـي فـي زيـادة بـاطراد. باإلضـافة  ،رسوم جامعية عالية مـن الطلبـة

ثالثـــة أو أربعـــة أضـــعاف رســـوم  ملـــىيـــدفعها طلبـــة البرنـــامج المـــوازي أو المســـائي والتـــي تصـــل تقريبـــا 
 ياألردنـوهنا يمكن ميراد المالح ات التالية:  أ  يتحمـل الطالـب  الطالب الدارس في البرنامج العادي.
في  ياألردنمستور دخل المواطن بقيمة الرسوم عالية قياسا  تعد  و  ،كل ة التعليم الجامعي بشكل رئيسي
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مـن موازنـة الجامعـة.  ب  ينطـوي البرنـامج المـوازي علـى  بسـيطاً  جـزءاً  حالياً  حين ان الحكومة تتحمل
يـدفي الطالـب فـي البرنـامج المـوازي تقريبـا ثالثـة أضـعاف مـا يدفعـه الطالـب الـاي  ماتمييز بين الطلبـة 

يدرس في البرنامج غير الموازي، ويتم قبوله بمعدل اقل عن الطالب الدارس في البرنامج العادي، مما 
ويقبل بمعدل اقـل،  ،البرنامج الموازي يدفي رسوما أعلى مقابل مقعد جامعي يجعل الطالب الدارس في

ين يخضـــعون لـــن س البرنـــامج خـــر أو البرنـــامج المســـائي والطلبـــة ا  ،علمـــا أن طلبـــة البرنـــامج المـــوازي
  ضــعف ان ــاق الحكومــة علــى الطلبــة غيــر القــادرين ماليــا عبــر صــندوق دعــم الطالــب،    .التعليمــي

مسـتور  ملـىهاا الرقـم قلياًل بالقياس  يعد    مليون دينارًا، و 22  ،1121/ 1122عام حي  أن قت في ال
قـد لالست ادة من المنح والصناديق  واتقدم ارت ـا  الرسوم الجامعية، علما أن أجمالي عدد الطلبة الاين

طالبـــا وطالبـــة شـــروط الحصـــول علـــى المـــنح   11416 حقـــق مـــنهم  ،وطالبـــة اً طالبـــ  11141بلـــ   
البـة فـي مختلـف الجامعـات طالبـا وط  11112  فيما بل  عـدد الطلبـة الـاين اسـت ادوا منهـا ،والقرو 
 .الرسمية

أما فيما يتعلق بةسس قبول الطلبة في الجامعات الرسمية، فيتولى مكتب التنسيق الموحـد قبـول الطلبـة 
ة سـندا لقـانون التعلـيم العـالي، يـاألردنين فـي الجامعـات يـاألردنبـة في الجامعات وفق أسس القبـول للطل

حــد مــن فــرص المســاواة علــى أســاس االت االســتثناء علــى أســس التنــافس يويمكــن اعتبــار ان تعــدد حــ
% 21و % ألبنـاء الشـهداء،22% ألبناء العاملين فـي القـوات المسـلحة، و11الك اءة العلمية، فهنالر 
% 2و% ألبناء العاملين في وزارة التربية والتعليم والمتقاعدين، 2و الخاصة، ألبناء العشائر والمدارس

% ألبنــاء العــاملين فــي 1و% مــن حملــة الدراســة الثانويــة فــي الســنوات الســابقة، 2وألبنــاء المغتــربين، 
ألبنـاء المخيمـات،  اً   مقعـد121تخصـيص   ملـىباإلضـافة الجامعات من غير أعضاء هيئـة التـدريس 

وغيرها من االستثناءات التي منحت عـددا مـن المقاعـد. وبهـاا وصـل االسـتثناء علـى القبـول التنافسـي 
بحيــ  أصــبح هــو القاعــدة ولــيس االســتثناء، ويعــد الــر عمــال تمييزيــا يتنــافى  %21 لــىمــا يزيــد ع ملــى

 .ياألردندستور لالاي يكرسه كل من القانون الدولي واتكافم ال رص و  ،ومبدأ المساواة

 :اإلنسان تعليم حقوق

 طـر  بعـ  الجامعـات لمسـاق حقـوق ملـىفـي التعلـيم العـالي يشـار  اإلنسان وعلى صعيد تعليم حقوق
أو كمــادة  ،مال أن هــاا المســاق مــا زال طرحــه محصــورا فــي كليــات الحقــوق والعلــوم السياســية ،اإلنســان
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الطالبية التـي  اإلنسان ملغاء بع  أندية حقوق ملىالر اإلشارة  ملىيضاف  .اختيارية لطلبة الجامعة
 كمــا .أخــررأصــال فــي جامعــات ، فيمــا ال توجــد كانــت تمــارس نشــاطات توعويــة فــي بعــ  الجامعــات

فــال  ،زالــت آليــة التمثيــل الطالبــي محــدر مشــكاليات تمكــين الطلبــة مــن المشــاركة والتعبيــر عــن ااتهــمما
لكـل منهـا و تمثيـل الطلبـة فـي كـل جامعـة بشـكل من ـرد تم ما يـ يوجد اتحاد عـام لجميـي طـالب المملكـة،

تصـــريح الطلبـــة بوجـــود تـــدخالت ومالحقـــات مـــن قبـــل  ملـــىآليتهـــا التمثيليـــة الخاصـــة. هـــاا باإلضـــافة 
واختيـار  ،األجهزة األمنية للتةثير على االنتخابات الطالبية مما يشكل تحديا لحق الطلبة في المشاركة

شهد زيـادة حـاالت العنـف الجـامعي، وقـد أصـبحت  ـاهرة  1121ممثليهم بحرية. كما يالح  ان عام 
مجــراءات ســريعة وشــ افة  اتخــاامقلقــة وخطيــرة تهــدد ممسســة التعلــيم والســلم االجتمــاعي، ممــا يســتدعي 

ا  الرســوم بحـ  ارت ـو  ،بحــ  أسـس القبـول فـي الجامعــات ملـىللبحـ  فـي أسـبابها األمــر الـاي بحاجـة 
ومــدر ارتباطهــا بزيــادة  ،اإلنســان الجامعيــة، وعــدم تمكــين الطــالب مــن حقــوقهم، وضــعف تعلــيم حقــوق

 الضغوط المجتمعية المختل ة التي يتعر  لها الطلبة. ملىباإلضافة حالة العنف الجامعي، 

 التوصيات:
 ،لتـوفير الحمايـة للحـق فـي التعلــيم حجملـة مـن االجـراءات اتخـااوفـي ضـوء كـل الـر، يوصـي المركـز ب

 ومن ابرزها ما يلي: 

 ولــيس  ،ليشــمل مرحلتــي ريــا  األط ــال ضــمن المرحلــة اإللزاميــة حتعــديل قــانون التربيــة والتعلــيم
 .فقط مرحلة الروضة

  تطــوير المنــاهج لمرحلتــي التعلــيم االساســي والثــانوي، بحيــ  يــتم التركيــز علــى مســاقات العلــوم
 يساعد الطلبة على مجابهة متطلبات الحياة في القرن الواحد والعشرين.والرياضيات وكل ما 

 .منح مجالس امناء الجامعات االستقاللية في ادارتها ودعمها ماليًا بما يك ل سبل تطويرها 
 .ملغاء ضريبة المبيعات على القرطاسية التي يستخدمها الطلبة 
  ب من قانون التربية والتعليم.11مصدار ن ام لتصنيف المدارس الخاصة استجابة للمادة/ 
 يضمن تقيد الممسسات التعليمية بةهداف التعلـيم وغاياتـه ،وضي آلية ون ام رقابة كاف وفعال، 

 وبالمعايير التي وضعتها الدولة للحق في التعليم.
 المعـــايير الدوليـــة مـــن حيـــ  حريـــة التن ـــيم ة المعلمـــين ليةخـــا بعـــين االعتبـــار تعـــديل قـــانون نقابـــ

 .وت عيل دور المعلم في السياسة التعليمية ،يته عن الحكومةستقاللاالنقابي و 
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 بغيــة  حتعزيــز البنيــة التحتيــة للشــبكة المدرســية، بزيــادة نســبة اإلن ــاق علــى التعلــيم قــدر االمكــان
نهــاء االعتمــاد علــى المــدارس المســتةجرة ،المعلمــينزيــادة عــدد المــدارس و انشــاء المزيــد مــن   ،وا 

 ون ام ال ترتين تدريجيا، وبشكل مالئم لحاجة المجتمي.
 تعزيـــز برنــامج التغايـــة و  ،والرقابـــة عليهــا ،زيــادة خــدمات الرعايـــة الصــحية للطلبـــة فــي المــدارس

 .منه ليشمل اكبر شريحة ممكنة حالمدرسية
  والمالعــــــب  ،وتــــــوفير الســــــاحات، وخاصــــــة التدفئــــــةالمقدمــــــة فــــــي المــــــدارس  خــــــدماتالتطــــــوير

 هـاه المـدارس فـيتكـون  واالعتناء بالن افـة والصـرف الصـحي، والحـرص علـى أن ،والمختبرات
 .ةأماكن آمن

 .تعزيز برامج الحد من  اهرة التسرب من المدارس 
 وانهاء اثارها. ،من هاه ال اهرة ح للحدماديا وتمكينها تعزيز برامج محو األمية 
 اإلنســان  يــا مــاكرة الت ــاهم بــين المركــز الــوطني لحقــوقتنل حالعمــل علــى تــوفير التمويــل الــالزم 

 .في المناهج اإلنسان استكمال ادما  م اهيم حقوقو ووزارة التربية والتعليم، 
 عتبـار البعـد الجنـدري والـر مـن ، وخاصة األخـا بعـين االتعزيز فرص اإللتحاق بالتعليم المهني

 وتوفير فرص لتبادل الخبرات. ،بهوزيادة اعداد الملتحقين  ،خالل التمكين المادي
 فيهـا، مـي تعلـيم الطلبـة مختلـف  اإلنسان حقوقم اهيم ودمج  ،تطوير البرامج الالص ية استمرار

ســة لممار  حانــوا  ال نــون مــن رســم ومســر  وموســيقى، والتةكيــد علــى تــوفير اإلحتياجــات الكافيــة
 .وتوفير الكادر ال ني الممهل لها ،الرياضة

  ت عيـــل  ملـــىباإلضـــافة  ،الطالبيـــة والبـــرامج المشـــابهة فـــي ادارة الطلبـــة لشـــمونهمت عيـــل المجـــالس
 للمشاركة في تطوير البيئة التعليمية. حمجالس األهل

 التي تتقاضاها المدارس الخاصة زيادة الرسوم المدرسية ضبط. 
  ر بـرامج وتطـويكافـة، وتوفير التدابير التيسـيرية لهـم فـي المـدارس  ،قينتطوير برامج تعليم المعو

 الطلبة الموهوبين.
 ــيم والــر بتن يــا  ،ميــالء مســةلة العنــف المدرســي األولويــة فــي معالجــة التحــديات فــي مجــال التعل

ووضـــي اجـــراءات ل صـــل طلبـــة الثانويـــة عـــن طلبـــة المرحلـــة  ،الخطـــة الوطنيـــة لحمايـــة األط ـــال
 .األساسية
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 بشــكل متواصــل، ووضــي وبنــاء قــدراتهم ، تحســين اوضــا  المعلمــين خاصــة الرواتــب والعــالوات
 اجراءات فعالة لمراقبة انتهاكات حقوقهم في مدارس القطا  الخاص.

 يجـــاد ن ـــام الوتقلـــيص االســـتثناءات  ،اعـــادة الن ـــر فـــي أســـس القبـــول فـــي الجامعـــات الرســـمية
 تعليمي أكثر عدال ومساواة.

 كافة لطلبة ل اإلنسان والر بتعميم مساق حقوق ،في التعليم الجامعي اإلنسان تبني تعليم حقوق
 .اإلنسان او في داخل كل تخصص والسما  برنشاء أندية طالبية لحقوق ،سواء كمساق عام

  معادة الن ر في آلية التمثيـل الطالبـي بمـا يك ـل وضـي آليـة انتخـاب ممثلـي الطلبـة بشـكل أكثـر
 األجهزة األمنية.دون تدخل و  ،ديمقراطية
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، ويحق خرراأل اإلنسان لتمتي بحقوقلال غنى عنه  اإلنسان الصحة حق أساسي من حقوقالحق في 

 العيش بكرامة.  ملىيمكن بلوغه وي ضي  ،لكل منسان أن يتمتي بةعلى مستور من الصحة

الحــق فــي الصـــحة وضــمانه للمــواطنين، وقـــد أولــت المواثيـــق  ملـــىمــن اإلشــارة  ياألردنـــخــال الدســتور 
 ، حيـ  نصـتاإلنسـان الصحة اهتماما خاصـًا لمـا يمثلـه هـاا الحـق مـن أهميـة لحيـاةالحق في  الدولية

  مــن العهــد 21، والمــادة  2641لعــام  اإلنســان العــالمي لحقــوق  مــن اإلعــالن 12علــى الــر المــادة  
ـــــه  ـــــاي صـــــادق علي ـــــة ال ـــــة والثقافي ـــــالحقوق اإلقتصـــــادية واإلجتماعي ـــــدولي الخـــــاص ب ـــــارير  األردنال بت

 . 22/2/1112في الجريدة الرسمية بتارير ونشر  ،11/2/2612

 1111لســـنة   41  المعـــدل رقـــم وعلـــى صـــعيد التشـــريعات الوطنيـــة، نجـــد أن قـــانون الصـــحة العامـــة
ما نصـت المـادة  تمكد مسمولية الدولة عن تقديم الرعاية الصحية بةشـكالها المختل ـة. مواد احتور على

 ،ة مسمولة عن جميي الشمون الصحية في المملكةتكون الوزار    من قانون الصحة العامة "على أن1 
 : يلي وتشمل مهامها بصورة خاصة ما

  .والعالجية والرقابية ،الح ا  على الصحة العامة بتقديم الخدمات الصحية الوقائية . أ
  .شراف عليهاوالخاص واإل ،تن يم الخدمات الصحية المقدمة من القطاعين العام . ب
  .ة لديهاتوافر في حدود اإلمكانات المتوفير التةمين الصحي للمواطنين  . ت
علـى مدارتهـا  شـرافواإل ،منشاء الممسسات والمعاهد الصحية والتعليمية والتدريبية التابعـة للـوزارة .  

 مراعاة أحكام التشريعات النافاة اات العالقة. مي

 الصحة الوقائية: 

للحـد مـن انتشـار ح 1121يسجل المركز مجموعة من اإلجـراءات المباولـة مـن قبـل وزارة الصـحة عـام 
 : 2األمرا  بنوعيها السارية وغير السارية، ومن أبرزها

 للوقايـــة مـــن األمــرا  غيـــر الســـارية  حتشــكيل لجنـــة وطنيـــة لمتابعــة تن يـــا االســـتراتيجية الوطنيــة
ركــزت االســتراتيجية علــى الوقايــة مــن األمــرا  المزمنــة  أمــرا  القلــب والســكري  ماوعالجهــا. 

                                                 
 وزارة الصحة.  2

 الحق في الصحـة
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ــدم  والســرطان  عبــر تغييــر الم ــاهيم والســلوكات الصــحية الخاطئــة المرتبطــة بعوامــل وضــغط ال
ـــة ، و الخطـــورة الرئيســـة لهـــاه األمـــرا  ـــادة الـــوزن والســـمنةبالمتمثل ـــة  ،التـــدخين والكحـــول وزي وقل

وزيــادة الكوليســترول  ،وعــدم الكشــف المبكــر عــن أمــرا  الســكري وضــغط الــدم ،النشــاط البــدني
  .والدهون

 للحــد مــن انتشــار هــاه  حواتخــاا اإلجــراءات الوقائيــة الالزمــة ،لامــرا  الســارية الرصــد الوبــائي
األمـــرا  واالســـتمرار بتن يـــا ورش العمـــل التدريبيـــة الخاصـــة برصـــد األمـــرا  الســـارية للكـــوادر 

 العام والخاص.  :الطبية في القطاعين
  أن القضــــاء علــــى العديــــد مــــن األمــــرا  الســــارية، والتحســــن فــــي أداء الصــــحة وجــــدير بالــــاكر

العالجيــة خــالل نصــف القــرن الماضــي قــد اســهم فــي تقليــل عــدد الوفيــات المبكــرة، ما بلــ  معــدل 
ناثــ اً ،  اكــور 11212العمــر المتوقــي عنــد الــوالدة وفقــا  لعــدد الســكان المقــدر عــام    ســنة. 11   اً وا 

أمــرا   : مثــل األردنوقـد تمــت الســيطرة علــى مع ــم األمــرا  السـارية بشــكل جيــد وفعــال فــي 
ــديكي، والكــزاز  ــدفتيريا، شــلل األط ــال، الســعال ال والــر بســبب  ،ال

ارت ـــا  معـــدالت التغطيـــة بالمطـــاعيم ضـــد هـــاه األمـــرا ، مال أن 
تشـكل  زالـتوالتهاب الكبـد ما ،الجهاز التن سياإلسهاالت وأمرا  

يبـــــــين عـــــــدد المصـــــــابين   21رقـــــــم  الجـــــــدول و  رئيســـــــية. اً أمراضـــــــ
 .11211باألمرا  السارية لعام 

 لدعم برنـامج التطعـيم الـوطني مثـل  حالقيام بحمالت تطعيم مضافية
الســـــالالت الســـــبي، ما ان بكتيريـــــا  يمطعـــــوم المكـــــورات الرئويـــــة ا

المكـــورات الرئويـــة تتســـبب بـــةمرا  التهـــاب الرئـــة والســـحايا واألان 
 . من األسباب الرئيسة للوفيات بين األط ال تعد  و  ،الوسطى

 متابعة ضبط العدور في مستش يات القطا  العام والخاص. 
  الغــااء والميــاه واألمــرا  مجــاالت بمتخصصــة الفــرق فنيــة مــن القطاعــات المعنيــة   2 تشــكيل

والط يليـــات  ،والصـــحة المهنيـــة واألمـــرا  المنقولـــة بواســـطة الحشـــرات ،الســـارية وغيـــر الســـارية

                                                 
  نسمة.  2146111 بل   1121عدد السكان  المقدر  لعام  2
 وزارة الصحة/ مديرية األمرا  السارية.  1

 * تعد  من االمرا  التي يتم كش ها لدر الوافدين. 

عدد المصابين ( يبين 02جدول رقم )
 3103باألمراض السارية لعام 

 عدد الحاالت المرضاسم 
 512 التهاب الكبد الوبائي )أ(

 5 التهاب الكبد )ب(
 022 التسمم ال ذائي
 96 الحمى المالطية

 007 المالريا*
 22 البلهارسيا*

 012 اللشمانيا الجلدية
 46 الحصبة األلمانية

 6747 جدري ماء
 7 سحايا وبائي

 235 سحايا غير وبائي
 06 اإليدز

 45 الخنازيرأنفلونزا 
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مواجهـة التحـديات الصـحية التـي ي رضـها لإلعداد استراتيجية وخطة للعمـل تكـون جـاهزة للتن يـا 
 .التغير المناخي

 دية الخاصة بالوقاية من اإلصـابة بـاألمرا  االرشا األدلةو  ،معداد النشرات والبوسترات التثقي ية
  .للعاملين في المجال الصحي السارية

 معداد النشرات والبوسترات التثقي ية الخاصة بالوقاية من اإلصابة باألمرا  السارية للمجتمي.  
  .عقد دورات تدريبية لاطباء حول أساليب التعامل مي المرضى والمراجعين 
  يتبــي مداريــًا لــدائرة الشــمون القانونيــة فــي  الــاي والمواثيــق الدوليــة ناإلنســا اســتحدا  قســم حقــوق

 ،اإلنسـان وزارة الصحة. وتناط بهاا القسـم مهمـة اسـتقبال القضـايا والمخاطبـات المتعلقـة بحقـوق
 .وتقديم التوصيات حيالها ،ومعالجتها ،ومتابعتها ودراستها

 الصحة العالجية: 

تقدم وزارة الصحـة خدماتهــا الصـحية األوليـة والثانويـة والثالثيـة مــن خــالل شبكــة متصلـــة مــن المراكــز 
 والر على النحو التالي: كافة، أنحـاء المملكـة فيالصحيـة والمستش يـات العامـة والخاصة والموزعـة 

  :الرعاية الصحيـة األوليــة . أ

باإلضـافـــــة ملــــى الخدمـــــات  ،م هـــــوم الرعايــــة الشاملـــــة ملــــىتستنـــــد خــــدمات الرعايـــــة الصحيـــــة األوليـــــة 
. وتــدار خــدمات الرعايــة الصحيــة األوليــة 2المراكـز الصحيــة األوليــة والشـاملةفـي األساسية التي تقـدم 

  211  1121بلــ  عــددها عــام  ،فــي المملكــة مـــن خـــالل شبكـــة واسعـــة مـــن مراكـــز الرعايـــة الصحيـــة
. 1اً مركـز   111 ، ال رعية   مركزاً 112 ، األولية   مركزاً 12 موزعة على النحو التالي: الشاملة  اً مركز 

ملكيــة مــن خــالل كمــا تشــارر فــي تقــديم خــدمات الرعايــة الصــحية األوليــة كــل مــن الخــدمات الطبيــة ال
 ملـــى  عيــــادة طبيــة، باإلضافــــة 11ن مـــن خــالل  ووكالـــة غــــو  وتشــغيل الالجئيــــ ة،عياداتهــا الميدانيـــ

 مساهمـة القطا  الخاص والخيري في هـاا المجال. 

                                                 
ة مثــل التثقيـــف الصحـــي، الصحـــة اإلنجابيــة، ســالمة الميـــاه، الرقابــة علـــى الغـــااء، اإلصــحا  البيئـــي، الكشــف المبكـــر عــن األمـــرا ، الصحـــ 2

حـة كافالمدرسيـة، الصحة المهنية، مكافحة األمـرا  الساريـة، الصحة السنية، صحة المسنين واوي االعاقة، الوقايــة مــن الحــواد  واإلدمـان وم
 التدخين وغيرها.

 وزارة الصحة.  1



  

048 

  

 
 الوطني لحقوق اإلنسان المركز

 :الرعايـة الصحيــة الثانويــة والثالثيـــة  . ب

تشــارر فيهــا ، تقــديم خــدمات تخصصيـــة ملــىيســتند م هــوم خــدمات الرعايــة الصــحية الثانويــة والثالثـــية 
، وقـد بلـ  وكم هـا مـي األخــا بعيــن االعتبـار الت ـاوت فـي نـو  الخدمـة المقدمـةكافـة القطاعات الصحية 
بلـ  عـدد االسـرة فـي المستشـ يات  فيمـا ،يات  مستش 212  1121ي المملكة لعام عدد المستش يات ف

 تعــد  مــن الســكان، و   21.111 لكــل  اً   ســرير 26، اي بمعــدل  اً   ســرير 21121  1121ة لعــام يــاألردن
هــاه النســبة مقبولــة وفقــًا للمعــايير الدوليــة اات 

بلـــ  عـــدد األطبـــاء فـــي المملكـــة لعـــام  ،العالقـــة
  12،2  طبيبــًا اي بمعــدل  22121  1121

 يعـــد  . و 2مـــن الســـكان  21.111 طبيـــب لكـــل 
 .هاا المعدل مقبواًل أيضًا وفقًا للمعايير الدوليـة

 ،يبـــين عـــدد المستشـــ يات  24رقـــم  الجـــدول و 
 :11211وعدد األسرة في المملكة لعام 

وزارة الصحة وتوسعة وتحدي  عـددًا مـن المستشـ يات التابعـة لهـا علـى النحـو  منشاء 1121شهد عام 
 :1ا تي

  ًا،  ســـرير 422وقســـم البـــاطني بســـعة   ،مبنـــى جديـــد ألقســـام الجراحـــةمستشـــ ى البشـــير: منشـــاء 
  .1  م41،111وبمساحة مجمالية تبل   

 والطوارت والعمليات ،مستش ى االمير حسين/البلقاء: تحدي  وتوسعة أقسام اإلسعاف.  
 باإلضافة  .1  م22111وبمساحة مجمالية تبل    ،  سرير211: توسعة بسعة  مستش ى الكرر

  .1  م1211اء مبنى للطب الشرعي لمحاف ات الجنوب بمساحة  منش ملى
 1  م112وبمساحة مجمالية تبل    ،: تحدي  قسم اإلسعاف والطوارتمستش ى معان . 
 استحدا  موقي لجهاز التصوير الطبقيمستش ى غور الصافي :.  

                                                 
الرقم أعاله يشمل االطباء في كـل مـن:   وزارة الصـحة، الخـدمات الطبيـة الملكيـة، القطـا  الخـاص، مستشـ ى الملـر الممسـس عبـداهلل األول،  2

 مستش ى الجامعة األردنية، وكالة الغو   .
 وزارة الصحة.  1
 وزارة الصحة.  1

 3103وعدد األسرة في المملكة لعام  ،يبين عدد المستشفيات( 04جدول رقم )

 القطاع الصحي
عــــــدد 

 المستشفيات
عــــــدد 
 األسرة

النسبة 
 المئوية 

 %2200 4573 20 وزارة الصحة
 %3103 3432 03 الخدمات الطبية
 %406 574 0 يةاألردنمستشفى الجامعة 

المؤسس عبداهلل  مستشفى الملك
 %404 536 0 الجامعي

 %2307 2902 60 القطاع الخاص
 %011 03102 016 المجموع
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   وتشغيله.  ًا،مضافي اً   سرير 41مستش ى االمير فيصل في الزرقاء: بناء طابق مضافي بسعة 
 قسـم العـال  الطبيعـي، قسـم غسـيل هوتحديثـ مستش ى جرش: توسـعة مبنـى العيـادات الخارجيـة ،

الكلى، الصيدلية، بنـر الـدم، قسـم اإلدارة، المطـبر، المصـبغة، المسـتودعات، وبمسـاحة مجماليـة 
  .1  م6111تبل   

 وتشـــغيله، وبنـــاء طـــابق  اً   ســـرير 41عجلـــون: توســـعة المستشـــ ى بســـعة  فـــي  مستشـــ ى االيمـــان
  .مضافي لقسم الباطني

أمـــا عـــدد  ،11222حتـــى نهايـــة عـــام  اً مريضـــ  4211 بلـــ  العـــدد اإلجمـــالي لمرضـــى ال شـــل الكلـــوي 
والـر حتـى  ،حالـة  1242 فانه يبل   األردنالحاالت التي تتلقى العال  في جميي وحدات الديلزة في 

. 1حالـة أحيـاء  264 ، منهـا 1122جديـدة فـي عـام  ةحالـ  121 وقد تم تسـجيل  .1122نهاية عام 
ما ين للجنسينح ياألردنواحتل سرطان الثدي المرتبة األولى بين السرطانات الخمس األكثر شيوعًا بين 

ســـرطانات القولـــون  تلتهـــا ،%26.2  حالـــة مـــا نســـبته 622 بــــ  الحـــاالت المســـجلة  عـــدد بلـــ  مجمـــالي
 % ثــم ســرطان الغــدد الليم ــاوي22.2مــا نســبته حالــة   221الحــاالت   عــدد بلــ  مجمــالي ماوالمســتقيم 

ثم سرطان البروستات  .%1.1  حالة ما نسبته 111  % ثم سرطان الرئة1.6وبنسبة  ة،  حال111 
 .1%4.2بنسبة حالة   121 وسرطانات الدم 

ترول الكوليســو  ،1121% فــي عــام 16.1 وبلغــت نســبة المصــابين بمــر  الســكري والســكري الكــامن
ــــدم  ــــي ال ــــي ف ــــة و %، 12الكل ــــوزن و %، 41.1الشــــحوم الثالثي ــــادة ال %، 12.62البدانــــة و %، 11.2زي

 . 4%12.2ارت ا  ضغط الدم و 

وعلــى الــرغم مــن الجهــود المباولــة مــن قبــل وزارة الصــحة لتطــوير وتحســين الخــدمات الصــحية والطبيــة 
تــزال تعــاني جملــة مــن المشــاكل  مال أن بعــ  المستشــ يات والمراكــز الصــحية ال المقدمــة للمــواطنين،

: نقــص الكــوادر والمعــدات الطبيــة الالزمــة فــي بعــ  المستشــ يات مــن أبرزهــاو ، ق تحقيــق أهــدافهاو تعــ
بعــــ  األدويـــــة و  ،، نقـــــص بعــــ  المطـــــاعيمكافــــة والمراكــــز الصـــــحية المنتشــــرة فـــــي أنحــــاء المملكـــــة

                                                 
 يس سجل خاص بمر  ال شل الكلوي. تم تةس 1/2/1111بتارير  2
 وزارة الصحة/ مديرية األمرا  غير السارية.  1
 وزارة الصحة/ مديرية األمرا  غير السارية. 1
 وزارة الصحة/ مديرية األمرا  غير السارية. 4
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 حبع  مستش يات المملكـةوخاصة أدوية األمرا  المزمنة كالضغط والسكري والقلب في  ،الضرورية
مما يضطر المرضى لشرائها على ن قـتهم الخاصـة مـن الصـيدليات، طـول فتـرة المواعيـد فـي العيـادات 

وتحديدًا  ،الخارجية، االكت ا  الاي تشهده أقسام اإلسعاف والطوارت في بع  المستش يات الحكومية
  .مستش ى البشير بسبب نقص األطباء وال نيين

 الصحة النفسية: 

كافيــًا للصــحة الن ســية كبــاقي األمــرا   قــانون الصــحة العامــة نجــد أنــه لــم يعــط اهتمامــا ملــىبــالرجو  
 ،  طبيبًا عامًا في مجال الصحة الن سية21وزارة الصحة   تدريبشهد  1121عام  ، غير أنخرراأل

مـــي   عيـــادات صـــحة ن ســـية مجتمعيـــة فـــي محاف ـــات عمـــان والزرقـــاء واربـــد بالتعـــاون 1وتـــم افتتـــا   
أن االســــتراتيجية الوطنيــــة للصــــحة الن ســــية لاعــــوام  ملــــىمن مــــة الصــــحة العالميــــة. وتجــــدر اإلشــــارة 

قد ركزت على مدما  الصحة الن سية فـي خـدمات الرعايـة الصـحية األوليـة مـن خـالل  1122/1122
المراكز الصحية، واستقطاب وتشجيي األطبـاء للتخصـص فـي مجـال الصـحة الن سـية لسـد الـنقص فـي 

والـاي يتبـي لـه كـل  ،مستش ى المركز الوطني للصحة الن سـية التـابي لـوزارة الصـحة يعد  و  المجال. الر
كرامـة ، والمركـز الـوطني لتةهيـل المـدمنين الجهـة الرئيسـية لتقـديم خـدمات  : مركز التةهيل الن سي من

جاالت. هاا باإلضافة التوعية في هاه الم ملىباالضافة الصحة الن سية العالجية واإلشرافية والتدريبية 
النشاط القضائي المتعلق برصدار التقارير القضائية للحـاالت المحولـة مـن جميـي المحـاكم المدنيـة  ملى

  14 والعســكرية والشــرعية، كمـــا يــتم تقـــديم الخــدمات العالجيــة الن ســـية فــي وزارة الصـــحة مــن خـــالل 
 .مراكز اإلصال  والتةهيل ومن ضمنها عيادات ،كافةعيادة خارجية موزعة على مدن المملكة 

 المساءلة الطبية:

اي تطور علـى مشـرو  قـانون المسـاءلة الطبيـة الـاي ال يـزال فـي ديـوان التشـريي  1121لم يشهد عام 
والرأي لغاية ا ن على الرغم من الحاجة الملحة إلقراره للحد من  اهرة األخطاء الطبية، علمـًا أنـه تـم 

الـــاي ضـــم ممثلـــين عـــن ديـــوان  ،مـــن قبـــل ال ريـــق الـــوطني 1121االت ـــاق علـــى مســـودة القـــانون عـــام 
 1121وقـــد شـــهد عـــام  .التشـــريي والـــرأي، وعـــدد مـــن القضـــاة والمحـــامين واألطبـــاء وأصـــحاب الخبـــرات

مثــر  حيومــا علــى امــة التحقيــق  22 توقيــف طبيــب ع ــام يعمــل فــي احــد المستشــ يات الحكوميــة لمــدة 
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. كما تم ميقاف طبيب عن العمل ممقتا من 2تهمة اإلهمال واسند للطبيب ،مهماله وتسببه بوفاة مواطن
قبل مجلس نقابة األطباء ومخاطبة وزارة الصحة إلغالق عيادته لحين استكمال مجراءات التحقيق في 
القضــية المقدمــة ضــده مــن قبــل مواطنــة اجــرر لهــا عمليــة جراحيــة تجميليــة أمــام مجلــس التةديــب فــي 

 . 1النقابة

 االعتداء على الكوادر الطبية: 

للوقــوف علــى أســباب  ــاهرة  حونقابــة األطبــاء ،تشــكيل لجنــة مــن قبــل وزارة الصــحة 1121شــهد عــام  
يجـاد الحلـول الك يلـة للحـد مـن انتشـارها. وقـد بلغـت  ،االعتداء على الكوادر الطبية مـن جوانبهـا كافـة وا 

. وغالبــًا مــا تحــد  حــاالت االعتــداء علــى 1  حالــه12  1121حــاالت االعتــداء البــدني والل  ــي عــام 
الكــوادر الطبيــة فــي أقســام اإلســعاف والطــوارت فــي المستشــ يات المكت ــة بالمرضــى والحــاالت الطارئــة 

  مــن قــانون 211هــمالء المرضــى والمــراجعين. وقــد تــم تشــديد العقوبــة بموجــب المــادة   مــن قبــل اوي
جانـب  ملـى ،خـرراو الكـوادر الطبيـة األ ،األطبـاء على كل من يقـوم باالعتـداء علـى ياألردنالعقوبات 

 التعاون مي مديرية األمن العام لتخصيص شرطة نسائية في المستش يات.

 ال ذاء والدواء:

تشــديد الرقابــة الصــحية علــى الممسســات والمصــاني الغاائيــة، ما تــم مغــالق العديــد  1121شــهد عــام  
وتوجيــه اإلنــاارات والمخال ـات لهــا مــن قبــل الممسسـة العامــة للغــااء والـدواء، والــر نتيجــة ضــبط  ،منهـا

ــــر  ملــــىكميــــات مــــن المــــواد الغاائيــــة ال اســــدة منتهيــــة الصــــالحية واتالفهــــاح باإلضــــافة  عــــدم التــــزام تل
الممسســات والمصــاني الغاائيــة بشــروط الصــحة والســـالمة 

اءات المتخــــاة اإلجــــر   22رقــــم  الجــــدول وي هــــر العامــــة. 
بحــق المخــال ين علــى ضــوء االنشــطة الرقابيــة علــى الغــااء 

مختلـف فـي  التي قامت بها الممسسة العامة للغااء والدواء
 .1122مقارنة مي عام  1121مناطق المملكة في عام 

                                                 
 .  1/1/1121صحي ة الدستور/ تارير  2
 .  1/1/1121صحي ة العرب اليوم/ تارير  1
 .  21/22/1121صحي ة الدستور/ تارير  1

( يبين عدد المؤسسات والمصانع التي تم اغالقها 05جدول رقم )
أو توجيل المخالفات واالنذارات لها من قبل المؤسسة العامة 

 3100/3103لل ذاء والدواء خالل عامي 
 3103 3100 اإلجراء
 32047 32707 إنذار
 0239 0932 مخالفة
 670 552 إغالق
 35647 20312 المجموع
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  كميـــة المـــواد 22فيمــا يبـــين الجـــدول رقـــم  
الممسســـة العامـــة  الغاائيـــة المتل ـــة مـــن قبـــل
مقارنــة مــي  1121للغــااء والــدواء فــي عــام 

 . 11222عام 

أســــعار    دواء مقارنــــة مــــي162أســـعار   1121 فــــي عــــامخ ضـــت الممسســــة العامــــة للغـــااء والــــدواء 
وأمــرا  القلــب والــدهنيات، وأدويــة  ،ابرزهــا أدويــة أمــرا  األوعيــة الدمويــة 1122دواء عــام   112 

 فـي عـاملسكري، كما رصد المركز مغالق الممسسـة العامـة للغـااء والـدواء األمرا  الن سية وأمرا  ا
 ،تقريبـــاً  ةصـــيدلي  1124مـــن أصـــل   1122  صـــيدلية عـــام 21   صـــيدلية مقارنـــة مـــي 11  1121

وأدويـة مهربـة.  تمارس نشاطها في المملكة ضبط في حيازتها أدوية مزورةح وأدوية منتهيـة الصـالحيةح
 . 1األردنفي  امارس نشاطهت اً   مصنع26أدوية من اصل   ي  مصنع1مغالق   ملىباإلضافة 

 : التأمين الصحي

أكــدت المواثيــق الدوليــة حــق ال ــرد فــي الحصــول علــى التةمينــات والضــمانات االجتماعيــة، وقــد نصــت 
. وبلغــت 1  مــن العهـد الــدولي الخـاص بــالحقوق االقتصـادية واالجتماعيــة والثقافيـة6علـى الــر المـادة  

التةمين مدارة  الصادرة عن% من المواطنين وفقًا للمعلومات 12.1 ،1121المممنين صحيًا عام نسبة 
، بمن فيهم أبناء المناطق النائية في وزارة الصحة الصحي

وشــــبكة األمــــان االجتمــــاعي واألط ــــال دون  ،واألشــــد فقــــراً 
الـدعم مـن صـندوق المعونـة الوطنيـة  وومتلقـ ،ست سـنوات

ــــدم واألعضــــاءو والمتبرعــــ ،نو والمعــــاق ــــار الســــن  ،ن بال وكب
نسبة المممنين صـحيا   21رقم  يبين الجدول و  والحوامل.

 .1121حسب الجهات التةمينية لعام 

                                                 
 الممسسة العامة للغااء والدواء. 2
 الممسسة العامة للغااء والدواء.  1
  من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية علـى أنـه: " تقـرر الـدول األطـراف فـي هـاا العهـد بحـق 6نصت المادة   1

 الجتماعية". كل شخص في الضمان االجتماعي بما في الر التةمينات ا

( يبين كمية المواد ال ذائية المتلفة من قبل المؤسسة العامة لل ذاء 06جدول رقم )
  3100/3103والدواء لعامي 

 3103 وزن اإلتالفات/طن 3100 وزن اإلتالفات/طن الجهة الرقابية ذات العالقة
 0447 0019 مواد غذائية متداولة
 622 562 مواد غذائية مستوردة

 3021 0677 المجموع

( يبين نسبة المؤمنيين صحيًا حسب جهات 07جدول رقم )
 3103التأمين لعام 

 نسبة المؤمنين الجهة
 %4207 وزارة الصحة

 %3506 الخدمات الطبية الملكية
 %004 المستشفيات الجامعية

 %400 األمم المتحدة لتش يل الالجئينوكالة 
 %609 القطاع الخاص

 %2607 المجموع
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الربي الرابي من  في األردنب 2وجدير بالاكر أن دائرة االحصاءات العامة ن ات مسحا للتةمين الصحي
أ هــــر أن المعــــدل العــــام للتغطيــــة بالتــــةمين ، و 1122نشــــرت نتائجــــه فــــي ايلــــول عــــام و ، 1121عــــام 

% للــاكور ، كمــا أ هــرت نتــائج 26% ل نــا  مقابــل 12  :%11 نحــوالصــحي فــي المملكــة قــد بلــ  
% 11.2المســـح أن المنـــاطق الري يـــة أكثـــر شـــموال بالتـــةمين الصـــحي مـــن المنـــاطق الحضـــرية بنســـبة 

 ،وب مـممنين صـحيافي اقلـيم الجنـ% من االفراد 12 نحوكما أن  % لكل منهما على التوالي،22.1و
وأكــدت نتــائج  ،%61أن غالبيــة ســكان محاف ــة عجلــون مــممنين صــحيا بنســبة بلغــت  ملــىباإلضــافة 

ـــي االط ـــال دون ســـن السادســـة مـــممنين صـــحيا مـــن قبـــل وزارة الصـــحة المســـح % مـــن 61و ،أن جمي
لنتـــائج أن االط ـــال دون ســـن السادســـة مـــممنين صـــحيا بغـــ  الن ـــر عـــن جنســـياتهم، كمـــا أ هـــرت ا

 ،مممنين صحيا لدر جهة واحدة فقط من جهات التةمين المختل ة ياألردن% من أفراد المجتمي 22.4
% مــنهم لــديهم ازدواجيــة فــي التــةمين، وبينــت نتــائج المســح أن تــةمين وزارة الصــحة هــو التــةمين 1.1و

بلغــت نســبة االفــراد غيــر فيمــا  ،%22بنســبة بلغــت حــوالي  ياألردنــاالكثــر انتشــارا بــين أفــراد المجتمــي 
ومن االمور الجديرة  .%16ين المممنين من وكالة الغو  دون أن يكون لهم أي تةمين صحي ياألردن

والتــي نشــرت فــي  1111-1122لاعــوام  1باالهتمــام مــا أشــارت اليــه االســتراتيجية الوطنيــة للتشــغيل
ن الصــحي ســواء المــدني أو أن مــو  ي القطــا  العــام يتلقــون خــدمات التــةمي وهــو 1121حزيــران عــام 

 حلممسســات الكبــررالعسـكري، بينمــا يقتصــر تــوفير خدمــة التــةمين الصـحي فــي القطــا  الخــاص علــى ا
األمـر الــاي ينــتج  ن،فير خدمـة التــةمين الصـحي للمــو  يأي أنـه كلمــا زاد حجـم الشــركة تـزداد نســبة تــو 

د األسباب الرئيسية التي هو أح% من مو  ي القطا  الخاص بالتةمين الصحي. و 11عنه عدم تمتي 
 هم في ت ضيل الشباب العمل في القطا  العام على القطا  الخاص.تس

 : تكاليف العالج

وتطبيقهــا  ،%41تــم رفــي أجــور المعالجــة فــي الئحــة األجــور ســارية الم عــول فــي وزارة الصــحة بنســبة 
ـــــدر وزارة الصـــــحة والمرضـــــى  ـــــى حســـــاب المخصصـــــات المرصـــــودة ل ـــــى المرضـــــى المحـــــولين عل عل

التةمينـــات الصـــحية لـــدر الجامعـــات والشـــركات التـــي تـــرتبط بات اقيـــات محاســـبية مـــي وزارة بالمشـــمولين 

                                                 
  1121دائرة االحصاءات العامة، التةمين الصحي واإلن اق على الصحة في األردن  2

http://www.dos.gov.jo/dos_home_a/main/Analasis_Reports/health_ins/health_ins.pdf 
 http://www.mol.gov.jo/tabid/304/default.aspxاالستراتيجية الوطنية للتشغيل  1
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كمــا تــم رفــي اجــور المعالجــة فــي الئحــة  التــةمين الصــحي العســكري.بالصــحة والمرضــى المشــمولين 
% على ان يستمر العمل بالئحة األجـور الحاليـة لاردنيـين 41ين القادرين بنسبة ياألردنر لغير األجو 

 . 2بشكل مباشر القادرين غير المممنين الاين يراجعون ممسسات الوزارة

الحكومـــة تعليمـــات جديـــدة ل ع ـــاءات الطبيـــة منحـــت بموجبهـــا وزارة الصـــحة ممثلـــة بمديريـــة  وضـــعت
واقتصــار دور وحــدة شــمون المرضــى غيــر المــممنين علــى  ،مــنح اإلع ــاء التــةمين الصــحي الحــق فــي

استقبال الطلبات فقـط حيـ  تسـتكمل اإلجـراءات الالزمـة فـي الـوزارة والـدائرة فيمـا يـتم اسـتقبال الطلبـات 
وتشـــمل هـــاه اإلجـــراءات حســـب  .مدارة التـــةمين الصـــحي فـــي الـــوزارة ملـــىالمحولـــة مـــن رئاســـة الـــوزراء 

ة للتــدقيق علــى عــدم شــمول المـــري  بــاي نــو  مــن أنــوا  التــةمين الصــحي بمـــا التعليمــات وضــي آليــ
ودراســـة طلـــب اإلع ـــاء الطبـــي مـــن قبـــل المعنيـــين  ،يضـــمن عـــدم ازدواجيـــة االنت ـــا  بالتـــةمين الصـــحي

والـر تجنبـا السـتغالل اإلع ـاء الطبـي. كمـا  حةتـوافر القـرار المناسـب وفقـا للمعطيـات الم اتخااو  ،بالوزارة
 ه،تشـخيص حالـل ،أكدت التعليمات وجوب مجراء ال حص الطبي للمري  من قبل أطباء وزارة الصحة

وفقـا للحالـة المرضـية بحيـ  يراعـى المستشـ ى األقـرب  هتـوتحديد المر  والمستش ى المناسـب لمعالج
ديــد المستشـ ى المناســب لمعالجـة المــري  وفقــا مكــان مقامـة المــري ، وللـوزير او مــن ي وضـه تح ملـى

ـــة المرضـــية  ،التكل ـــة المتوقعـــة للعـــال  تحديـــدكمـــا أوجبـــت التعليمـــات  .بـــهاو ل ـــروف خاصـــة  ،للحال
 . 1وتحديد فترة اإلع اء الطبي بمدة تحددها اللجنة الطبية المعالجة في وزارة الصحة

صدرت  ط ال المصابين بمر  التقزم وقصر القامةيقضي بـوقف العال  المجاني لا اً الحكومة قرار  وا 
بحجــة أن هــاا المــر  بــات مكل ــا جــدا علــى خزينــة الدولــة، وأن تكل ــة العــال  مرت عــة، اا يصــل ثمــن 

علــب دواء   2 و  1 دينــارا، ويحتــا  المــري  حســب حالتــه الصــحية بــين   61 علبــة الــدواء الواحــدة 
 .1وتحديدًا اوي الدخل المتوسط والمحدود ،خالل الشهر الواحد، وهاا بالنتيجة يثقل كاهل المواطن

 التوصيات:
  1122توصياته السابقة الواردة في تقريره لعام على  تةكيدالاية الحق في الصحة، يعيد المركز لحمو 

                                                 
 .  22/1/1121صحي ة العرب اليوم/ تارير  2
 .21/1/1121صحي ة الدستور/ تارير  1
 .12/1/1121صحي ة الغد، تارير  1
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 : يلي ، ويشدد على مابهاا الحقفيما يتعلق 
  الرعاية الثانوية والثالثية ملىالتركيز على الرعاية الوقائية الشاملة، باإلضافة.  
 ألنهــا  ،زيــادة نســبة اإلن ــاق الحكــومي علــى الصــحة األوليــة كجــزء مــن تعزيــز الحــق فــي الصــحة

 األساس في مني ت اقم األمرا ، ونشر ثقافة طب األسرة، والكشف المبكر عن األمرا .
 وعية الخدمات الصحية وفقـًا للمعـايير الدوليـة، وتـوخي العدالـة فـي توزيـي التركيز على تحسين ن

  .الموارد البشرية، واألجهزة، والخبرات   الخدمات الصحية جغرافيا
 السعي نحو شـمولية خـدمات الرعايـة الصـحية األوليـة بحيـ  تشـمل العنايـة بـاألمرا  المزمنـة، 

 وتقديم االستشارات الطبية.
  ميجاد ن ام فعال للجودة، سواء تعلق األمر بعمل المختبرات الحكومية والخاصة، او بتشـخيص

والقســــطرة المختل ــــة، وااللتــــزام بالمســــتويات  ،كعمليــــات التن يــــر أخــــررالطبيــــب، او بــــرجراءات 
لضـبط بعــ  األمـرا  الشــائعة كمـر  الســكري والتـوتر الشــرياني،  حالعالميـة المتعـارف عليهــا

 تعــد  مــن ســالمة تلــر العمليــات أواًل، ومــدر ضــرورة مجرائهــا للمــري  ثانيــًا، حيــ   لتةكــدلوالــر 
وال بـد مـن حمايـة هـاا الحـق  ،والمـواطن ،اإلنسـان الرعاية الصحية بكل أشكالها حقـًا مـن حقـوق

 بجميي الوسائل. 
 ـــل وزارة الصـــحة ـــة المشـــكلة مـــن قب ـــا التوصـــيات الصـــادرة عـــن اللجن لضـــبط  حاإلســـرا  فـــي تن ي

 استخدام أجهزة الليزر في المملكة. 
  األردنمنشاء بنر معلومات وطني عن الصحة في . 
  اعتبــار الصــحة الن ســية جــزًءا اساســيًا مــن خــدمات الرعايــة الصــحية، وزيــادة عــدد المراكــز التــي

خـدمات صــحية لاط ـال دون ســن  تــوفيركافـة. و  تعنـى بالصــحة الن سـية لتغطــي أقـاليم المملكــة
 .لهم مال عن طريق العيادات الن سية توافرال ت ، ماسنة  21 

  ،اإلسرا  في منشاء مبنى مركز التوقيف القضائي في مستش ى المركز الوطني للصحة الن سـية
 ملـىونقل مرضى التخلف العقلـي منـه  ، كرامة العمل على معادة هيكلة مركز التةهيل الن سي و 

 برعاية هاه ال ئة من المرضى. تصاصخوزارة التنمية االجتماعية كونها صاحبة اال
  اإلسـرا  فــي دراســة موضــو  المســمولية الطبيــة مـن جوانبــه كافــة، تمهيــدًا إلصــدار قــانون يراعــي

ال يـمثر علـى ارت ـا  كل هـا، و ومقـدمي الخدمـة الصـحية والطبيـة،  ،الح ا  على حقـوق المرضـى
وكالر التعاون بين الجهات المختصة ونقابة األطباء لضمان حسن التعاون مي المرضى سواء 
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لتغطيــة  حاو مــن العــرب واألجانــب. ودراســة ميجــاد ن ــام للتــةمين الشــامل ،كــانوا مــن المــواطنين
يل الخاصة به من قبل التعويضات المالية التي تقررها المحاكم، بحي  يتم التوافق على الت اص

 الجهات المختصة بالتعاون مي نقابة األطباء.
 فــي التركيــز علــى عمليــات الت تــيش والرقابــة ال عالــة مــن قبــل وزارة الصــحة والممسســة  ســتمراراال

العامة للغااء والدواءح لضمان تقيد جميي الممسسات والمصاني الغاائيـة والمطـاعم المنتشـرة فـي 
  أنحاء المملكة كافة بشروط الصحة والسالمة العامة.

 لتـوفير الـدواء بةقـل األسـعار الممكنـة  حسـعيرالعمل على تخ ي  أسعار األدوية طبقًا ألسس الت
 للمواطنين.

 بغيــــة التةكــــد مـــــن مراعاتهــــا لقواعــــد عملهـــــا حتشــــديد الرقابــــة علـــــى شــــركات الدراســــات الدوائيـــــة 
 . هاوشروط

 الـاين لـم يشــملهم  ،العمـل علـى توسـيي م لـة التــةمين الصـحي بمختلـف أنواعـه لبــاقي المـواطنين
 . خرآأي تةمين صحي 

  المغاالة في األجور الطبيةح وخصوصًا تخصصات الجراحة والنسائية والتوليد.الحد من 
 المـواطنين بسـبب السـياحة  ملـىالخطوات المناسبة لعدم تةثر الخدمات الصحية التي تقـدم  اتخاا

فــي تشــجيعها ودعمهــا، وفــي الوقــت ن ســه  ســتمراروالتــي يجــب اال ،العالجيــة مــن الــدول العربيــة
 هاه المعادلة بدقه.  تجويدها، والح ا  على

 وخاصـة فـي بعـ   ،الخطوات المناسبة للتركيز على التميز فـي تقـديم الخـدمات الصـحية تخااا
 .فرو  الطب

 التركيـــز علـــى تجويـــد التعلـــيم فـــي كليـــات الطـــب المختل ـــة، واالعتنـــاء المســـتمر برفـــي مســـتواها، 
 واعتبارها كليات تميز في الجامعات تتمتي بجميي ما تتمتي به الكليات المماثلة في العالم.

 . التركيز على تكثيف برامج التخصص في فرو  الطب المختل ة في الداخل والخار 
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فــــي بيئــــة ســــليمة، اال أن  اإلنســــان قــــد خــــال مــــن الــــنص علــــى حــــق ياألردنــــبــــالرغم مــــن أن الدســــتور 
قـانون حمايـة البيئـة  قد ك لت هاا الحق، كما ك ل األردنالتي صادق عليها العديدة االت اقيات الدولية 

 االن مة والتعليمات الصادرة بموجبه هاا الحق.و  1112  لسنة 21رقم  

اختيـار مواقـي  معدلـة لتعليمـات تعليمـات 1121اقرت الحكومـة فـي عـام ف ،اما على الصعيد التشريعي
  مـن قـانون حمايـة البيئـة 4    مـن المـادة4والصادرة بموجـب ال قـرة   1122النشاطات التنموية لسنة 

 ملــىويهــدف هــاا الن ــام  ،، والتــي تطبــق علــى مواقــي النشــاطات التنمويــة كافــة1112لســنة   21 رقــم 
نهـا تتطلـب ان يبعـد موقـي الحصول على موافقة اللجنة إلقامة هاه االنشطة، ويسجل لهاه التعليمـات ا

 النشاط التنموي مسافة مقررة بشروط خاصة لكل نشاط عن التجمي السكاني و/أو حدود التن يم. 

 ملــى ورفعهـا ،مــن مشـاريي القـوانين واالن مــة والتعليمـات اً وزارة البيئـة عـدد معــداد 1121شـهد عـام لقـد 
تحديـــد ح لحمايـــة البيئـــة المعمـــول بـــهمشـــرو  قـــانون معـــدل لقـــانون : أهمهـــا مـــن ديـــوان الـــرأي والتشـــريي

 ،القـانون االطـاري إلدارة الن ايـات ومشـرو  ،تهـاومعالج الثغرات وال جوات التي اعتـرت القـانون الحـالي
مشــــرو  و ، 1121دقيق البيئــــي المعدلــــة لســــنة مشــــرو  تعليمــــات التــــ مشــــرو  ن ــــام حمايــــة الطبيعــــة،و 

 .1121تعليمات اعتماد الجهات االستشارية لسنة 

 اسات واألداء البيئي:السي

بعـ  السياسـات البيئيـة المتمثلـة برعـداد المسـودة األولـى المحدثـ ة  1121 فـي عـاموزارة البيئة  طو رت
، واالنتهــــاء مــــن مراجعــــة الخطــــة التن يايــــة 1111-1121لاجنــــدة الوطنيــــة / قطــــا  البيئــــة لاعــــوام 

والبــدء باعــداد الخطــة االســتراتيجية للــوزارة لاعــوام  ،1121-1122إلســتراتيجية وزارة البيئــة لالعــوام 
بالعمل على  ومبادرتهاالعادة تةهيل سيل الزرقاء،  اً وطني اً وزارة البيئة برنامجووضي ، 1121-1122

منشــــاء ن ــــام مدارة المعلومــــات البيئيــــة بالتعــــاون مـــــي مركــــز البيئــــة والتنميــــة لالقلــــيم العربــــي واوروبـــــا 
سياســـة وطنيـــة خاصـــة بـــالتغير المنـــاخي، والبـــدء باعـــداد تقريـــر البالغـــات  ســـيداري ، واعـــداد مســـودة 

العديـد مـن  ملـى األردنمام ضـوبـالرغم مـن ان .األردنفـي الصـادر الوطنية الثال  عن التغيـر المنـاخي 

  الحق في بيئة سليمة
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 درة بمقتضـاه اال انـه يمكـن تسـجيل العديـداصـن البيئـة واالن مـة والتعليمـات الواصدار قانو  ،االت اقيات
 والتي تتضح معالمها في المجاالت التالية: ،في بيئة سليمة اإلنسان الممارسات واالنتهاكات لحقمن 

 :في مجال تلوث الهواء

والغبـار العـالق الـدقيق فـي بعـ  المنـاطق  ،كيـز ملوثـات الهـواء الغازيـةمسـتويات تر وزارة البيئـة  تراقب
 المـــوقر،  :فــي بيئـــة ســليمة فــي منــاطق اإلنســان والمــدن الصــناعية التــي تشــهد انتهاكـــًا واضــحًا لحــق

ـــة، البقعـــة، الرصـــي ة، ـــزة، الخالدي ـــة الحســـن  الجي ـــداهلل الثـــاني الصناعية/ســـحاب، مدين ـــر عب ـــة المل مدين
رصـد أي تسـرب لغـازات البـرومين و تم مراقبة تية/الكرر ، كما ومدينة الحسين الصناع ،الصناعية/مربد

لبحــر الميــت مــن خــالل الــربط المباشــر مــي وزارة والكلــورين فــي محــيط مصــاني البــرومين فــي منطقــة ا
تم مراقبة نوعية الهواء في البمر الساخنة تالر  ملىالبيئة مي األجهزة الكاش ة لهاه الغازات. باالضافة 

يـــة  فـــي من ـــدقيق فـــي طقـــة الهاشـــمية ومراقبـــة مســـتويات تر  ملوثـــات الهـــواء الغاز  كيـــز الغبـــار العـــالق ال
نبعاثــات الصــادرة مــن المصــادر الثابتــة. وبــالرغم مــن كيــز االاراقبــة تر تــي ال حــيص والرشــادية، وممنطق

التلــو   مــن ال حــيص يشــكوناإلســمنت فــي  نياهــاه االجــراءات ال يــزال المواطنــون المجــاورون لمصــ
قـب باهتمـام درجـة التلـو  الـاي يحدثـه هـاا المصـني اوان المركز الـوطني ير  ،ساعات الليل فيخاصة 

والضـجيج النـاجم عنـه، واالهتـزازات الناجمـة عـن  ،فـي تلـر المنطقـةة تـوبيئ اإلنسـانواثاره علـى صـحة 
 احدا  تشققات في منازلهم. ملىوالتي ادت  ،الت جيرات التي اشتكى منها المواطنون

 موارد المياه:

 الميــــاه الجوفيــــة، الميــــاه  وزارة البيئــــة نوعيــــة الميــــاه فــــي المملكــــة بشــــكل دوري لعــــدة قطاعــــات تراقــــب
ـــ ـــاه الخارجـــة مـــن محطـــات الصـــرف الصـــحي ، الســـطحية، مي ـــة، ميـــاه الســـدود، المي اه الســـيول واألودي

  محطـة مراقبـة ميدانيـة موزعـة علـى أهـم المصـادر 21باإلضافة لمراقبة نوعيـة الميـاه عـن بعـد عبـر  
ـــة الســـطحية فـــي المملكـــة ونهـــر الزرقـــاء  ،ونهـــر اليرمـــور ،األردنمـــن نهـــر  والتـــي تشـــمل كـــالً  ،المائي

 وسد الملر طالل. ،قناة الملر عبداهلل ملىباإلضافة 

مـــن العوالـــق يوميـــا فـــي محطـــات  اً مكعبـــ اً   متـــر 221اســـتمرت ســـلطة الميـــاه بطـــر    1121 فــي عـــامو 
محطــة الخربــة الســمراء مــن محطــة رفــي  ملــىالمعالجــة المنتشــرة فــي اطــراف العاصــمة عمــان، واســالتها 
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فـي  وزارة المياه بطـر  جـزء مـن تلـر المخل ـات تقومان يتم جلبها عبر الصهاريج، كما عين غزال بعد 
الخربـة السـمراء نتيجـة لعجـز المحطـات فـي المنـاطق المجـاورة للعاصـمة  ملـىمحطة عين غزال لتسال 
، لعـدم %21بمقـدار  يةالسـتيعابفوق طاقتها ا يحمل محطة الخربة السمراء عن معالجتها، االمر الاي

وتــمثر  ،صــبحت تشــكل هــاه المخل ــات مكــاره صــحيةأ ما مخل ــات مســلر عمــان، الســتيعابتصــميمها 
على االبار االرتوازية في منطقة بيرين، وتلو  احوا  مجاري االوديـة األمـر الـاي ينـتج عنـه روائـح 
ــاباب والحشــرات علــى ضــ اف المجــرر وفــي المنــاطق  كريهــة وغــازات ســامة، وازديــاد نســبة انتشــار ال

 هم فــي احــدا  تلــو  كبيــرل، كمــا انهــا تســقابليــة بعــ  المنــاطق لالشــتعا ملــىباالضــافة المجــاورة لــه، 
ممـا  حفـي المنـاطق للبيئة خاصة لسيل الزرقاء ولسد الملر طالل. االمر الاي انعكـس علـى المـزارعين

 استخدام تلر المياه لري مزروعاتهم.  حرمانهم من ملىادر 

 :البنية التحتية

فـي تصـريف ميـاه االمطـار بصـورة وخاصة  ،البنية التحتيةفي  وجه الضعفأبع   1121شهد عام 
واهـدار العقبـة ومعـان، ممـا سـبب ضـيا   :مثـل خـرروبعـ  المـدن األ ،صـحيحة فـي العاصـمة عمـان

لمســاعدتها فــي حــل االزمــة المائيــة،  حالميــاه التــي كــان مــن الممكــن رفــد المملكــة بهــا كميــة كبيــرة مــن
ين. لسـير والحيـاة االعتياديـة للمـواطنفـي انسـياب حركـة ا خلق حالـة مـن االربـار وال وضـى ملىمضافة 

تراجعــا واضــحا فــي عمليــات صــيانة الطــرق، مــرده عــدم التنســيق بــين  1121وبــاات الوقــت شــهد عــام 
وتن يا العديد من مشاريي البنية التحتيـة المتالحقـة االمـر الـاي انعكـس سـلبيا علـى  ،الجهات المختصة
 حالة هاه الطرق.

 والتنوع الحيوي )البيولوجي(:حماية الطبيعة 

 والتصـحر والزحـف العمرانـي ،زالت المملكة تواجه التحديات الرئيسة في مجال البيئة من شح المياه ما
ــة التصــدي لهــاه التحــديات   411علــى منحــة بقيمــة   1121 فــي عــاموزارة البيئــة  ، حصــلتولمحاول

لتحـدي  االســتراتيجية الوطنيـة لمكافحــة التصـحر، واالســتراتيجية الوطنيـة للتنــو  الحيــوي،  ،ف دوالرالا
عالنهـا لو  ووضي برنامج وطني العادة تةهيل سيل الزرقـاء، منطقـة وادي ابـن منطقتـين هـامتين بيئيـًا  ا 

ـــات  عـــداد مشـــرو  للتمويـــل لوضـــي األولوي حماد/محاف ـــة الكـــرر، ومنطقـــة ســـوف/محاف ة جـــرش ، وا 
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عتمـاد ال حوزارة البيئة دراسة حـول األسـس المرجعيـةتن يا  1121نية للتنو  الحيوي.كما شهد عام الوط
صدار نشرات توعية حول السالمة اإلحيائية.  مختبرات وطنية ل حص المواد المحورة وراثيًا، وا 

 :ال ابات

ســبة الثــروة الحمايــة الكافيـة للغطــاء الحرجـي فــي المملكــة، اا التزيـد ن فرتــو اســات البيئيـة ال يزال الستـال
% مــن مســاحة المملكــة رغــم ان الحــد االدنــى المقبــول للغطــاء الحرجــي 2 لــىالحرجيــة فــي المملكــة ع

يـه، وبـالرغم مـن % مـن المسـاحة الكليـة ف2الاي يك ل بيئة سليمة ومحمية من التلو  في أي بلـد هـو 
لمسـاحات الحرجيــة ســواء فـي الجــور علـى هــاه ا ســتمراراال 1121قــد شـهد عــام ، فالمسـاحة هتـدني هــا

 وبسـببمصـادر للتدفئـة خصوصـا فـي  ـل ارت ـا  اسـعار المحروقـات،  علـى لحصـوللين من المـواطن
الجهــات الرســمية بالــدور  الــر عــدم قيــام ملــىيضــاف  بســبب الحرائــق،كــالر عمليــات الرعــي الجــائر، و 

رقعـة الغابـات الحرجيـة،  زيادة هاه المساحة مـن خـالل التوسـي فـي زيـادةمول منها في العمل على ةالم
تن يـا بعـ  المشـاريي العمرانيـة فـي  بالعمـل علـى ويكمن الخطر االكبر على مساحة الغابات الحرجية

بـــالرغم مـــن ما  ه فـــي منطقـــة غابـــات بـــرقش،م رو  الكليـــة العســـكرية المنـــوي انشـــامنـــاطق الغابـــات كمشـــ
ــــةالحركــــة مطالبــــة  ــــوطني باالضــــافة و  ،البيئيــــة الوطني ــــىالمركــــز ال ليــــات الشــــعبية عاالعديــــد مــــن ال  مل

وحمايــة غابــة بــرقش مــن االعتــداء  ،فــي بيئــة ســليمة اإلنســان وممسسـات المجتمــي المــدني الحتــرام حــق
اقامة مشرو  الكلية العسكرية فـي  عليها، اال أن المركز يالح  عدم الوضو  في الموقف الرسمي من

مواقف حكومية غامضة ومتةرجحـة بـين الموافقـة والـرف  علـى تن يـا  1121شهد عام  ما حبةهاه الغا
 ،ثــروة وطنيــة تعــدكافــة الغابــات الحرجيــة فــي المملكــة و يمكــد المركــز ان غابــة بــرقش هــاا المشــرو ، و 
  والتوسي بها لزيادة الغطاء الحرجي في المملكة. ،جب المحاف ة عليهاتومحمية طبيعية، 

 :لنوويالمفاعل ا

والعديد مـن ممسسـات  ،تقبل فكرة انشاء الم اعل النووي من قبل األوساط الشعبية عدم لى الرغم منع
 المجـاالت، اال انـه يالحـ  هوبعـ  الخبـراء فـي هـا ،المجتمي المدني العاملة في مجـال البيئـة والطاقـة

والبحـ  عـن  ،تعـدين اليورانيـومتوقيي العديد من ات اقيات بهاا المشرو   مضي الحكومة قدما في تن يا
اجـه عمليـة اتمامـه تو  الـايوتركيب الم اعـل النـووي،  ،الشركات التي ستعمل على انشاء البنية التحتية

 تـوافر، عـدم موقـي الم اعـل النـووي تحديده، ئا  تكل ة تعدين اليورانيوم وأعبا: ارت اهمها عدة مشكالت
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 ملـى، لتعامـل مـي مخـاطر وحـاالت الطـوارتالبنيـة التحتيـة ل تـوافرعدم  ،مياه التبريد في  ل شح المياه
جانب تراجي دول العالم المتقدمة عن المضي في بناء الم اعالت النووية بعد كارثة فوكوشيما النووية 

مسـاعدة دوليـة لمواجهـة آثـار هـاه  ملـىفي اليابان، وتعار السيطرة اليابانية على احتواء آثارها والدعوة 
عتماد علـى الطاقـة المتجـددة ة التنسيق البيئي بةن يتم االئوهي ،ةياألردنبة جمعية البيئة ومطال ،الكارثة

 بداًل من بناء الم اعل النووي.

 النفايات وادارتها:

وأمانــة عمــان الكبــرر بموجــب ن ــام منــي المكــاره لســنة  ،تنــاط مهمــة ادارة الن ايــات الصــلبة بالبلــديات
، ون ـــام ادارة الن ايـــات 2611لســـنة  21وتعديالتـــه، ون ـــام مجلـــس الخـــدمات المشـــتركة رقـــم  2611

ت ــاقم مشــكلة انتشــار الن ايــات فــي العديــد مــن  1121، وقــد شــهد عــام 1112 لســنة 11الصــلبة رقــم 
البلــديات بجمعهــا  يـام امانــة عمــان الكبـرر وبعــ بســبب عــدم ق حوعلــى رأســها العاصـمة عمــان ،المـدن
والـتخلص  ،الن ايات المخصصة لهـا بشـكل دوري سـليم، ما لـوح  تـراكم هـاه الن ايـات مكب ملىونقلها 

منهـا عبـر حرقهـا فـي مواقعهـا، ممـا شـكل انتهاكـًا خطيـرًا للحـق فـي بيئـة سـليمة وخاصـة عنـدما تتجمـي 
ان هـاه  سـيما ،انبعـا  الـروائح والغـازات السـامة منهـا ملـىمدي ايام وبشكل متراكم مما يـ لعدةالن ايات 

الن ايـات الخطـرة والطبيـة تعـالج بطريقـة  مازالـتال اهرة انتشرت فـي المنـاطق السـكنية المزدحمـة. كمـا 
الشـــركات تقليديـــة عبـــر التخـــزين والطمـــر فـــي مكب ـــي ســـواقة والغبـــاوي، بعـــد اســـتقبالها مـــن الممسســـات و 

 .المحلية

 الذباب:مكافحة 

بشـكل  ة هـاه ال ـاهرةتم معالجـتـولم  ،الاباب بشكل كثيف الت منطقة االغوار تعاني  اهرة انتشارماز 
بتن يــا الخطــة الوطنيــة لمكافحــة الــاباب فــي  1121كــاف، بــالرغم مــن قيــام الجهــات المعنيــة فــي عــام 

 : من خاللاالغوار 
 .كافة وتوزيعها على مناطق االغوار ،تصنيي مصائد غاائية للاباب .2
 االغوار. ملىت عيل دور االدارة الملكية لحماية البيئة في مني دخول السماد غير المعالج  .1
 تن يا العديد من حمالت الرش من قبل وزارة الزراعة.  .1
 تن يا حملة اعالمية متكاملة بهاا الشةن. .4
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  :الرقابة والتفتيش

وزارة و وزارة الصــــحة، و  الملكيــــة لحمايــــة البيئــــة،ة، واالدارة ئــــوزارة البيبــــات الرقابيــــة ممثلــــة يئــــتعمــــل اله
وأمانـه عمـان الكبـرر، وسـلطه مقلــيم  ،ةالبلديـ ة الشـمونزار و و  ،والممسسـة العامـة للغـااء والـدواء ،الزراعـة

علـــى مراقبـــة والحركــة البيئيـــة الوطنيــة، الميـــاه،  ةســـلطالعقبــة الخاصـــة، وســلطه المصـــادر الطبيعيــة، و 
خالل تطبيق القوانين واالن مة والتعليمات الخاصة بحماية البيئة علـى الوضي البيئي في المملكة من 

 يلي: الممسسات التي قد تمثر نشاطاتها على البيئة، ومن اهم وسائل الرقابة التي تمارسها ما

   :التراخيص . أ

 ةوحرفيـ ة  ترخيصًا لمشاريي صناعية وزراعيـ2226لجنة التراخيص المركزية   منح 1121شهد عام 
  2161ترخيصـًا مـن أصـل    126  ، بالمقارنـة مـي1121 فـي عـامقـدمت  اً   طلب2162من أصل  
  طلبــًا لتــرخيص مشــاريي فــي عــام 111رفضــت اللجنــة  وفــي المقابــل  ،1122 فــي عــامطلبــًا قــدمت 

لمخال تهــا الشــروط  والــر ،1122فــي عــام    طلبــًا لتــرخيص مشــاريي112  لـــ رفضــها مقابــل ،1121
 1121شــهد عــام  وقــد . 21البيئيــة لتــرخيص المشــاريي االســتثمارية، كمــا هــو موضــح بالجــدول رقــم  

  دراسات منها، ومناقشة خطط التسـوية البيئيـة المتعلقـة 1واعتماد  ،   دراسة تدقيق بيئي22مراجعة  
  دراســـة لتقيـــيم األثـــر 12بهـــا، ومراجعـــة  

  11البيئــي لعــدة مشــاريي. بالمقارنــة مــي  
مراجعتهــا  تدراسـة لتقيـيم األثــر البيئـي تمـ

  .1122 في عام

 االغالقات:  . ب

  12 بــ  حرفية وزراعية وصـناعية وخدميـة  مقارنـة   آتمنش  2 وزارة البيئة  اغالق 1121شهد عام 
لمبين موزعة على النحو ا 1122 في عاماغالقها  منشةة تم

واســـتقبلت اإلدارة الملكيـــة فـــي عـــام   .26  فـــي الجـــدول رقـــم
  شـــــكور تـــــم 2421  شـــــكور، مقارنـــــة بــــــ   2211  1121

 .1122استقبالها في عام 

 ( يبين التراخيص البيئية واعدادها02جدول رقم )

 المجموع مستودعات حرفي زراعي صناعي نتيجة طلبات الترخيص

 0009 351 322 21 556 موافقة
 377 44 62 22 023 عدم موافقة
 0296 394 396 002 622 المجموع

 حسب نوع المنشأة االغالقات ( يبين عدد09جدول رقم )
 3103 3100 3101 نوع المنشاة

 1 05 6 حرفية
 0 2 1 زراعية
 2 6 2 صناعية
 3 0 0 خدمية
 6 35 01 المجموع
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 المخالفات: . ت

ــــة  خال ــــت ــــي وزارة البيئ ــــة  22،624  1121عــــام ف ــــف أنحــــاء المملكــــة بالمقارن ــــي مختل ـــــ   منشــــةة ف ب
ارت اعًا ملحو ًا في عدد المخال ات البيئية  1121كما شهد عام  ،1122  مخال ة في عام 12241 

  مخال ـة للمركبـات، 22،216 و  مخال ـة صـحية، 11،111تم تسجيل   ما المتعلقة بالصحة العامة،
بعــ  المصــاني  مــي اإلشــارة الســتمرار . 1122  فــي عــامتــم تســجيلها    مخال ــة1121مقارنــة مــي  

ــــورش الصــــناعية والمحــــالت التج نحــــو  1121ســــجل عــــام  مابالعمــــل علــــى تلويــــ  الهــــواء، اريــــة وال
تمثلـت برلقـاء ن ايـات او  1122  مخال ة تم تسجيلها في عـام 1121بمقارنة مي   ،  مخال ة1،662 

حرق اطارات مـن مصـاني وورش 
صــــــــــناعية ومحــــــــــالت تجاريــــــــــة. 
موزعــــة علــــى النحــــو المبــــين فــــي 

  .11الجدول رقم  

 االنذارات: . ث

االدارة الملكية لحماية البيئة  1121عام  وجهت
 عـــددها المنشـــآت بلـــ  ملـــىمـــن االنـــاارات  اً عـــدد

 تحويـلتـم  ،  منشـآت2  تقـغلأو  ،  اناارا262 
المحـــاكم المختصـــة كمـــا  ملـــىمنشـــآت منهـــا   4 

  .12هو مبين في الجدول رقم  

 فـرن المركـز الـوطني لحقـوق ،وبالرغم مـن الجهـود السـابق اكرهـا لمحاولـة الحـد مـن االنتهاكـات البيئيـة
 همها:سليمة أ في بيئة اإلنسان زالت هنالر عدة معوقات تواجه حماية حقمايمكد بةنه  اإلنسان

 ازدواجية القوانين التي تعنى بحماية بيئة سليمة.  .2
 حالجغرافــي لــبع  ال ــرو  والم ــارز الخاصــة بــاالدارة الملكيــة لحمايــة البيئــة ختصــاصاتســا  اال .1

 مما يشكل عائقًا لسرعة التعامل مي الشكاور.

 ( يبين نوع وعدد المخالفات البيئية31الجدول رقم )
نوع 

 المخالفة
صحة ال ورش المياه البحرية النباتية حيوانية

 العامة
 مركبات

عدد 
 050519 210222 20990 621 04 020 616 المخالفات

 يبين عدد االنذارات( 30الجدول رقم )
 المجموع زراعي خدمي حرفي صناعي انذارات
 090 92 9 40 42 انذارات
 6 0 3 1 2 اغالقات
 إلىتحويل 

 المحكمة
3 0 1 0 4 



  

064 

  

 
 الوطني لحقوق اإلنسان المركز

از  وجـود تنـ ملـىممـا يـمدي  حعدم وضو  آلية تطبيق القوانين البيئية بين الجهات المعنيـة بـالر .1
 أخــــرر ملــــىة مــــن جهــــة يــــبــــين تلــــر الجهــــات، وخاصــــة اخــــتالف السياســــات البيئ ختصــــاصاال
وزارة البيئة  والممسسـات المعنيـة  اختصاص، وزارة الزراعة اختصاص، هرة المياوزا اختصاص 

 بحماية البيئة في المملكة. 
زيــادة  ملــىممــا يــمدي  حوالــوعي البيئــي لــدر شــريحة كبيــرة مــن المــواطنين ،نقــص الثقافــة البيئيــة .4

ويسـتدعي دعــم من مـات المجتمـي المــدني البيئيـة للقيـام بمهمــة  ،الجهــات الرسـميةاألعبـاء علـى 
 برامج التدريب البيئي.تن يا و  ،التوعية والتثقيف

 :التوصيات
الحماية  ريتوفمن شةنها  ،جملة من اإلجراءات اتخاايوصي ب وفي ضوء كل الر فرن المركز الوطني

 :ما يليللحق في بيئة سليمة، ومن أبرزها 
 واصـــــحاب الخبـــــرة  ،م الجهـــــات المعنيـــــة كافـــــة مـــــن جمعيـــــات بيئـــــةضـــــتشـــــكيل لجنـــــة وطنيـــــة ت

مــي  ،ة واالقتصــادية لمشــرو  الم اعــل النــووييــلتوضــيح الجوانــب الصــحية والبيئ حواالختصــاص
 وبديلة ومستدامة للطاقة.  ،في البح  عن مصادر جديدة األردنالتاكيد على ترتيب اولويات 

 ــ مــن متابعــة مشــرو  الكليــة العســكرية، مــي تةكيــد موقــف  اً واضــح اً اتخــاا الجهــات الرســمية موق 
 ،فـــي بيئـــة ســـليمة اإلنســـانبمـــا يضـــمن حـــق  ،المركـــز بـــرف  االعتـــداء علـــى الغابـــات الحرجيـــة

 وحماية غابة برقش.
 لتمكينها من استيعاب مياه  هاحوتحديثن اق مطار في الطرق واالتطوير مجاري تصريف مياه اال

 االمطار.
 الن ايــــات جمــــي بلتمكــــين العــــاملين  حتــــوفير الكابســــات  الضــــاغطات  الخاصــــة بجمــــي الن ايــــات

 بشكل يومي.ها من التخلص منتها ادار و 
  بشــكل يسـتجيب مــي الزيــادة الســكانية فــي  هاوتحــديثالتةكيـد علــى تطــوير محطــات الميـاه العادمــة

 المدن والقرر. 
 لضـمان عـدم اعـادة تصـنيعها مـن قبـل  حراقبة آليات الـتخلص مـن الن ايـات الطبيـة بشـكل سـليمم

 بع  الجهات التجارية.
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 مـن الدسـتور  22/1ما نصـت المـادة   ،حرية اإلبدا  الثقـافي 1122ك لت التعديالت الدستورية لعام 

والثقـافي والرياضـي بمـا ال يخـالف تك ل الدولة حرية البح  العلمـي واإلبـدا  األدبـي وال نـي " :على ان
"تك ل الدولة حرية  على أن:   منه22/2المادة   فيما نصت حاو الن ام العام وا داب" ،حكام القانونا

انون. باإلضـافة وسائر وسائل التعبيـر بشـرط ان ال يتجـاوز حـدود القـ ،بالقول والكتابة والتصوير الرأي
ال يجـــوز أن تـــمثر القـــوانين التـــي تصـــدر : "  مـــن الدســـتور نصـــت علـــى انـــه211/2ان المـــادة   ملـــى

كمـــا  .هاتبموجــب هــاا الدســتور لتن ــيم الحقــوق والحريــات علـــى جــوهر هــاه الحقــوق أو تمــس أساســيا
وقانون األسماء رعاية الثقافة، وقانون حماية حق المملف،  نصت العديد من نصوص القوانين كقانون

التجاريـــة، وقـــانون المجلـــس األعلـــى للشـــباب، وقـــانون حمايـــة التـــرا  العمرانـــي والحضـــري وغيرهـــا مـــن 
الحيـاة بالحـق فـي المشـاركة  يعـد  كمـا  .على حماية الحقوق الثقافية، وتعزيزها للمواطن األردني القوانين

وقـد ورد الـر علـى  ،اإلنسـان ة لحقـوقدعـت لهـا العديـد مـن االت اقيـات الدوليـ الثقافية من الحقوق التي
العهـد  مـن  22 ، والمادة اإلنسان اإلعالن العالمي لحقوق من  11 وجه الخصوص في نص المادة 

 في الحق ملى أخرردولية  صكور وتشير .واالجتماعية والثقافية ،الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية
 جوانـب جميـي فـي االشـترار فـي والحـق ،2للمجتمـي الثقافيـة األنشـطة فـي ةقـدم المسـاوا علـى االشـترار

فـي  والحـق ،1وال نيـة الثقافيـة الحيـاة فـي الكاملـة المشـاركة فـي والحـق، 1ةوالثقافيـ الحيـاة االجتماعيـة
مكانيـــة الوصـــول 4ينخـــر ا  مـــي حيـــاة الثقافيـــة علـــى قـــدم المســـاواةالبالمشـــاركة  الحيـــاة الثقافيـــة  ملـــى، وا 

 لاشـخاص والسياسـية مـن حقـوق ومـا تناولـه العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة ،2واالشترار فيهـا
عـالن ،بثقـافتهم الخاصـة مـن حقهـم التمتـي أقليـات ملـى المنتمـين  شـعائره، وممارسـة الخـاص ديـنهم وا 
 2. الخاصة لغتهم واستخدام

 اا تم  ،الهيئات والمراكز الثقافية المسجلة لدر وزارة الثقافةتزايدا ملحو ا في عدد  1121عام  شهد
                                                 

 ال قرة  هــ .  2يز العنصري المادة ياالت اقية الدولية للقضاء على جميي اشكال التم 2
   فقرة    .21ات اقية القضاء على جميي اشكال التمييز ضد المرأة المادة   1
 .1ال قرة  12ات اقية حقوق الط ل المادة  1
 .2ال قرة  11ات اقية حقوق االشخاص اوي االعاقة المادة  4
 /ز .41/2االت اقية الدولية لحماية حقوق جميي العمال المهاجرين وافراد اسرهم المادة   2
 .11العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة  2 

 الحقوق الثقافية

http://www.ohchr.org/AR/UDHR/Pages/Introduction.aspx
http://www2.ohchr.org/english/law/cescr.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/cescr.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/cescr.htm
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  هيئــة ثقافيــة، ليصــل عــدد الجمعيــات وال ــرق والمنتــديات والمراكــز والــروابط 21تســجيل مــا مجموعــه  
     مقارنـــة ،هيئـــة ثقافيـــة  462التقريـــر   هـــاا لـــوزارة حتـــى تـــارير اعـــدادالمســـجلة لـــدر ا والنـــوادي الثقافيـــة

 .1122هيئة ثقافية حتى عام   416 بـ  

ونشـر التعلـيم الثقـافي فـي مجـاالت مختل ـة.  ،وتعمل هاه الهيئـات علـى تشـجيي اإلبـدا  الثقـافي وال نـي
 ، اال انهـــا  دينـــار422،211مـــا مجموعـــه  ب 1121 عـــامهـــاه الهيئـــات فـــي وزارة الثقافـــة  دعمـــتوقـــد 

زارة مــا مجموعــه تعــاني ضــعف التمويــل المقــدم لهــا القامــة ال عاليــات الثقافيــة. وقــد قــدمت الــو  مازالــت
والبــال  عــددها  ،مســاهمة فــي دعــم المشــاريي وال عاليــات الثقافيــة فــي المحاف ــات  دينــار 111،111 
 ثقافيــا فــي مختلــف محاف ــات المملكــة. نــامهرجا  12 عقــد  1121 فــي عــامو تــم    فعاليــة،2211 

السـس الـدعم  وقـي االختيـار عليهـا بعـد مطابقتهـاالتي   عناوين من الكتب 221لـ   جزئي ديم دعموتق
  الــف نســخة. 44  عنوانــا مــن الكتــب بواقــي  14 لـــ   االف نســخة. ودعــم كلــي221  بواقــي هوشــروط

 دبـا مدينـة الثقافـةةنـوان ضـمن مشـرو  م  عنوانـا بواقـي الـف نسـخة مـن كـل ع11نشـر   ملـىباإلضافة 
  عناوين لالط ال ضمن مشرو  مكتبـة االسـرة 21عنوانا منها    21، واصدار  1121ية لعام األردن
ــــاألردن ــــي  ي ــــوان، واهــــداء     االف2ة بواق ــــب للممسســــات   21،122نســــخة لكــــل عن نســــخة مــــن الكت

  واالفراد.

يــة التــي وضــعتها بالمقابــل الحــ  المركــز انــه علــى الــرغم مــن انتهــاء ال تــرة الزمنيــة لخطــة التنميــة الثقاف
، والتــي تشــتمل علــى العديــد مــن المشــاريي والبــرامج مثــل مكتبــة األســرة 1116/1121الــوزارة لالعــوام 

ـــاألردن ـــل المتنقلـــة، وبرنـــامج دعـــم ي ـــق التـــرا  الثقـــافي، ومكتبـــة الط  ة، ومشـــرو  الـــاخيرة العربيـــة لتوثي
مادبــا،   :حاف ــات المملكــةفــي بعــ  م ياألردنــين، ومشــرو  مســح التــرا  الثقــافي يــاألردنالمبــدعين 

مكتبــة التــرا  العربــي،  ومشــرو  التنــو  الثقــافي ومســابقة اإلبــدا  الشــبابي، ومشــرو  ،الكــرر، عجلــون 
 ، ومشرو  التدريب على ال نون التشكيلية والموسـيقىياألردنكاتب وكتاب، ومهرجان المسر  وبرنامج 

نتيجـة لل ـروف  1121ام ع ملىتم تاجيلها  التيئز الدولة التقديرية والتشجيعية والخزف، وبرنامج جوا
 . 2، وبرنامج الت ر  اإلبداعي والبرنامج الوطني لتنمية ثقافة الحواراالقتصادية

                                                 
 .http://www.culture.gov.joلمزيد من المعلومات حول هاه البرامج، ان ر موقي وزارة الثقافة على الرابط  2
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وتـمثر سـلبا علـى الحقـوق  والتـي مازالـت مسـتمرة هحديات التي اوردتها الخطط السابقثمة العديد من الت
  ضــــعف البنيــــة التحتيــــة لقطــــا  الثقافــــة فــــي مع ــــم 2  :تي فــــي مقدمــــة هــــاه التحــــدياتةالثقافيــــة، ويــــ

  محدودية الـدعم المقـدم 1  .  تركيز ال عل الثقافي اليومي في العاصمة عمان1  .محاف ات المملكة
والبالغـــة  ،1121ة لعـــام ي ضـــوء تقلـــيص موازنـــة وزارة الثقافـــللهيئـــات الثقافيـــة وللمبـــدعين والمثق ـــين فـــ

التي بلغت  1122مقارنة بموازنة عام  اً   دينار 1،241،621داره    دينارا بانخ ا  مق1،212،111 
سـواء  1121لعـام  لالصـدارات مـن الكتـب والمجـالت   تدني دعم الوزارة4  .  دينار22،214،111 

 2قــرار الحكومــة القاضــي بريقــاف دعــم صــندوق الثقافـــة اســتمرار  2  .دعمــا كليــا او جزئيــا الــر كــان
للنشــاط الثقــافي، وتطــوير  مــن اهميــة هــاا الصــندوق علــى الــرغم العامــة،بمســو  التــوفير علــى الموازنــة 

 1بمنتــدر األربعــاء   ميقــاف المنتــدر الثقــافي المعــروف2 . مشـاريي تتعلــق بالمســر  والموســيقى والــدراما
الـــاي تن مـــه دائـــرة المكتبـــة الوطنيـــة بســـبب قلـــة الموازنـــة الماليـــة المخصصـــة  1121منـــا بدايـــة عـــام 

وتوقــف البــرامج الثقافيــة لــديها نتيجــة  ،جــي الــدور الثقــافي المنــاط بةمانــة عمــان الكبــرر  ترا1  .للــدائرة
دعم لــوالتــي تحتـا   ،ازديـاد عـدد الهيئــات الثقافيـة المســجلة لـدر وزارة الثقافـة  1  .للعجـز فـي موازنتهــا

  ارت ــــا  كلــــف المنــــتج الثقــــافي االبــــداعي الرت ــــا  تكــــاليف الطباعــــة والنتــــا  ال نــــي 6  .مــــالي جديــــد
  ضـعف االهتمـام بالجانـب الثقـافي علـى المسـتور الرسـمي والمجتمعـي علـى الـرغم مـن 21  .والتوزيي

 اهمية هاا القطا .

اا تم في  ،1112في عام  بدأالاي  ةياألردناستمر العمل في مشرو  المدن الثقافية  1121 في عامو 
لتكون بالر أول مدينة ثقافية أردنيـة،  ،1111ة لعام ياألردنالر العام اختيار مدينة مربد مدينة للثقافة 

 ،1116ة للعـام يـاألردنأما مدينة الكرر فقد اختيرت مدينة للثقافـة  ،1111تلتها مدينة السلط في عام 
دبـا لتكـون مدينـة ةالختيـار علـى محاف ـة مأن وقـي ا ملى، 1122ومعان لعام  ،1121ثم الزرقاء لعام 

. وقــد بلــ  حجــم اإلن ــاق 1121فيمــا اختيــرت عجلــون مدينــة للثقافــة لعــام  1121ة لعــام يــاألردنالثقافــة 
ألـف دينـار جـرر رصـدها   121 ألـف دينـار مـن أصـل   211 قرابة  1121على هاا المشرو  لعام 

                                                 
يجــاد ت 2 نميــة ثقافــة وطنيــة شــاملة وتــوفير منــاخ انشــىء هــاا الصــندوق لــدعم الحركــة الثقافيــة وال نيــة أمــال برعــادة االعتبــار للثقافــة والمثق ــين وا 

هــاا فــي مناســب ل بــدا  فــي المجــاالت الثقافيــة وال نيــة، وتنشــيط الهيئــات والممسســات، وقــد أوجــد القــانون عــددًا مــن الروافــد الماليــة التــي تصــب 
 رافـدا كانـت تعـد التـي اإلعـالم وسـائل معالنـات علـى ملغـاء الضـريبة واجه هاا الصندوق صعوبات بسـبب 1121الصندوق وتدعمه. وفي عام 

 له. أساسيا
منتــدر االربعــاء: احــد االنشــطة الثقافيــة التـــي تن ــاها دائــرة المكتبــة الوطنيــة، ويخصــص لمناقشـــة موضــو  معــين مــن المواضــيي االجتماعيـــة  1

 .  في احدر هاه المواضييضافة احد المسمولين للتحد  والثقافية والسياسية ما تتم است
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 المهمـةلهاه الغاية اال انه تم تخ يضها نتيجة للضعف في الموازنة. ويعـد هـاا المشـرو  مـن المشـاريي 
 ،ة مـن الجوانــب الثقافيــة، وت عــيال للحــرار واألنشــطة الثقافيــةيــاألردنالتـي تــةتي تلبيــة الحتياجــات المــدن 

ويتركــز الهــدف مــن  ،وجــه ودعــم المشــاريي والهيئــات والجمعيــات الثقافيــة فيهــا لتقــوم بــدورها علــى أكمــل
المدن الثقافية اإلسـهام فـي تحقيـق عدالـة توزيـي مكتسـبات التنميـة الثقافيـة، وتعزيـز تنميـة  طر  مشرو 

والمحاف ـات،  الحرار الثقافي في مدينـة الثقافـة، والمسـاهمة فـي بنـاء البنيـة التحتيـة للثقافـة فـي األقـاليم
المحاف ـات. مال أن هـاا المشـرو  ال يـزال  ثقـافي ألبنـاءوتشـجيي اإلبـدا  والمبـدعين والتـرويج للمنـتج ال
لعـدم دعمـه مـن قبـل القطـا  الخـاص، كمـا انـه يشـهد  حيواجه انتقادات حادة من الجسم الثقـافي األدبـي

بال المزيـد مـن  ملىعزوفا واضحا من قبل الجمهور عن حضور اغلب ال عاليات، األمر الاي يحتا  
 الجهود لتغيير هاا الواقي.

فــي منطقـة رأس العــين فــي  االنتهــاء مـن اعمــال انشــاء المتحـف الــوطني الجديـد 1121شــهد عـام كمـا 
ــان قلــب العاصــمة  ، ومــن المتوقــي 12/2/1121، وقــد جــرر ح ــل اشــهاره يــوم الخمــيس الموافــق  عم 
" تـــرا  المملكـــة الحضـــاري األردن. وســـوف يعـــر  "متحـــف 1121 عـــام صـــيف فـــيافتتاحـــه رســـميا 

 األردنوســـيكون مركـــزًا وطنيـــًا شـــاماًل للمعرفـــة والتعلـــيم فـــي آن معـــًا، كمـــا ســـيعكس تـــارير  ،والتـــاريخي
 المستقبل. ملىفي الماضي والحاضر مي التطلي  األردنبةسلوب تعليمي مبتكر يروي قصة  تهوحضار 

مــن أهــم االدوار التــي ســيقوم بهــا، حيــ  ســيتم تخطــيط البــرامج  2األردنويعــد الــدور التعليمــي لم تحــف 
ورسـالته التعليميـة، كمـا يهـدف  ،بشكل يتماشـى مـي أهـداف المتحـف هاوتصميموورش العمل الت اعلية 

 بالثقافات المختل ة.  األردنربط  ملى

وقـد شـهد  المجـال، فـي هـاا النا مـة التشـريعات علـى جديـد يطرأ لم ال كرية الملكية حماية مجال وفي 
حقــوق الملكيــة ال كريــة المحالــة مــن مكتــب حمايــة قضــايا االعتــداء علــى  تراجعــا فــي عــدد 1121عــام 

قضـية   122مقابـل     قضـية221  ملـى 2661حق المملف لعـام  لقانون حماية استنادا حق المملف
 .11211عام  في   قضية211و  1122 في عام

                                                 
 http://jordanmuseum.jo/ar/about_usلالستزادة حول هاا الموضو  يمكن االطال  على الموقي االلكتروني للمتحف  2
  كتابـا 1221  كتابـا، مقابـل   1641بلـ    1121لعـام  ISBNالـدولي  المعياري الرقم على التي حصلت الكتب عدد ملى أن باإلشارة حري 1

 .1121 عام   كتابا1111، و 1122عام 
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 واستمر شهرا 22/2/1121بدأ بتارير  ينياألردنلنقابة ال نانين  م تو   يا اعتصامتن 1121شهد عام 
التمسر بكرامـة و  لمطالبة بالمساواة في الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وبالعدالة االجتماعيةل

تةكيــد مســمولية الدولــة فــي هــاا المجــال. وقــد جــاء هــاا االعتصــام فــي ســياق االحتجــا  علــى ال نــانين و 
ية بوعودهـا التـي سـلطات الرسـموالشـعور بالخـاالن الناشـئ عـن عـدم وفـاء ال ،سوء األوضـا  المعيشـية

     :مـــا يلـــيب ال نـــانين اات الطـــابي الثقـــافيان التزمـــت بهـــا وفقـــًا للمعتصـــمين. وقـــد تمثلـــت مطالـــب ســـبق 
ت عيــل دور ببتشـجيي االسـتثمار فـي هـاا المجـال  هودعمـ ي أ  تح يـز االنتـا  ال نـي والـدرامي والموسـيق

 ب  الوفاء بوعـد تخصـيص المبـال   .يي مجال اإلنتا  الدرامي والموسيقممسسة اإلااعة والتل زيون ف
الالزمــة لتةســيس شــركة انتــا  تتــولى تــوفير رأس المــال الــالزم للبــدء برنتــا  أعمــال دراميــة علــى اســاس 

وفرقــة وطنيــة  ،    انشــاء فرقــة وطنيــة للمســر  .دخــال يضــمن االســتدامة لهــاه الشــركة فرتــو ، و ربحــي
فـرص لتـوفير  حوقعتها وتوقعها الحكومات المتعاقبـة توكول واالت اقيات التيو  د  ت عيل البر  .للموسيقى

ان تلقــت وقــد تــم تعليــق االعتصــام بعــد  هيليــة المتخصصــة فــي ال نــون.ةالبعثــات والمــنح والــدورات الت
  .المسمولين لمطالبها من قبل النقابة وعودا بريجاد حل  

رئاسة الوزراء لسحب قانون رعاية الثقافة من مجلس النـواب  1121 في عامزارة الثقافة خاطبت و وقد 
ليــة جديــدة آندوق دعــم الثقافــة، والــر مــن خــالل العــادة الن ــر فــي المــواد الخاصــة بصــح قبــل مناقشــته

 ،مجلس الـوزراء ملىلالر ورفعها  ليشكل رافدا اساسيا لدعم نشاطاتها، وقد تم تقديم المقترحات الالزمة
، اا ان األردنشكل اعادة الصندوق دعما معنوًيا وماليا للجسـم الثقـافي فـي تلدراسة، وسوما زالت قيد ا
تــوفير لالتــي تحتــا  المجتمــي لــدعم النشــاطات الثقافيــة و  ،رســالة قويــة مــن الحكومــة يعــد  هــاا االجــراء، 

  مصادر مالية دائمة.

لعــام   21 قــانون االحصــاءات العامــة رقــم  1121 فــي عــامفقــد اقــر مجلــس االمــة  أخــررومــن ناحيــة 
القانونيــة التــي يمكــن اعتبارهــا تقييــدا لحــق المــواطنين فــي البحــ   مــي ابقائــه علــى النصــوص 1121
ت العامــة فــي قــانون اإلحصــاءا اللتــان جاءتــا ،2  منــه4،1ن  اوخصوصــا مــا تضــمنته المادتــ ،العلمــي

ألي ممسسة عامة أو خاصة مجراء مي دراسـة ميدانيـة  انال تجيز  لتانوال ،1111لسنة  1الممقت رقم 

                                                 
  علـــى ان: "تـــرتبط الـــدائرة بـــالوزير وتعتبـــر الجهـــة الحكوميـــة الوحيـــدة المخولـــة بجمـــي المعلومـــات والبيانـــات اإلحصـــائية مـــن 4تـــنص المـــادة   2

علـى: " أ/ يجـوز ألي جهــة غيـر رسـمية مجــراء مسـح محصـائي يتعلــق بتسـويق منتجاتهـا أو خــدماتها. ب/  1المبحـوثين.....  كمـا تـنص المــادة 
 ي جهة غير رسمية جمي معلومات محصائية لحساب جهة آخرر ونشرها شريطة الحصول على مان خطي مسبق من المدير العام.يجوز أل
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ان قامــت رئاســة الــوزراء برصــدار تعمــيم لتن يــا هــاه ائــرة اإلحصــاءات العامــة، وقــد ســبق مال بموافقــة د
 11/2/1122. وكـان المركــز الـوطني قـد خاطــب رئـيس الـوزراء بتــارير 14/1/11222المـواد بتـارير 
ية مي االلتزامات الدولية بموجب المعاهدات المصادق عليها مة التشريعات الوطنءلموا في مطار سعيه

والتعمــيم المشــار مليهمــا تضــمنا قيــودا علــى  ،بــين أن قــانون اإلحصــاءات العامــة مامــن قبــل المملكــة، 
والمنشـورة فـي الجريـدة الرسـمية  الحقوق المك ولة في المواثيق الدولية المصادق عليها من قبـل المملكـة

ت الدسـتورية االخيـرة لعـام التعـديال كمـا انهـا تخـالف ،1المن ومـة القانونيـة الوطنيـة جزءا مـن تعد  والتي 
ـــداعي والثقـــافي والرياضـــي باإلضـــافة  1122 ـــت حريـــة البحـــ  العلمـــي واالب ـــي ك ل ـــىالت مخال تهمـــا  مل

واللجنة االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة التـي  ،اإلنسانللتعليقات الصادرة عن اللجنة المعنية بحقوق 
 .1تعد ت سيرا لاللتزامات الواردة في المواثيق الدولية

ما  ملىوصل  مال حصائيات األخيرة  وفقاً  جداً  اً مجال البح  العلمي منخ ض اليزال حجم اإلن اق في
 ن ــاقاإل فــي مجــال دناألر أن موقــي  ملــى% مــن النــاتج اإلجمــالي، وتشــير اإلحصــائيات 1.42نســبته 
مـن   222 منشآت األعمال على البح  والتطوير وفقا لممشرات التنافسـية العالميـة فـي المرتبـة  على

، وفـي مجـال تسـجيل  61 أمـا فـي مجـال نوعيـة البحـ  العلمـي فهـو فـي المرتبـة  ،دولة  216 أصل 
في   11 ، كما يقي في المرتبة  12 يقي في المرتبة  األردنبراءات االخترا  لكل مليون شخص فان 

،  12  مجال حماية الملكية ال كرية، اما بالنسبة لالستثمار األجنبي ونقل التكنولوجيا فيقي في المرتبة
، األمــر الــاي يكشــف عــن العديــد مــن 4 12 وفــي مجــال تــوافر المهندســين والعلمــاء فيقــي فــي المرتبــة 

                                                 
فيـه العديـد مـن الشـروط الواجـب مراعاتهـا قبـل الشـرو  فـي  1/1122/ 14بتـارير  11/22/1111اصدرت رئاسة الـوزراء تعميمـا يحمـل رقـم  2

د الموافقة المسبقة من الدائرة على المنهجية وأسـئلة االسـتمارة أو علـى شـخوص البـاحثين وعـدم مـنح مراكـز مجراء أي دراسة ميدانية وضرورة أخ
 القطا  الخاص تصريحا من قبل وزارة الداخلية قبل التنسيق مي دائرة اإلحصاءات العامة.

فـرد حريــة الــراي والتعبيــر والتمــاس مختلــف ضــروب  مــن العهــد الــدولي الخــاص بـالحقوق المدنيــة والسياســية والتــي تك ــل لكــل 26ان ـر المــادة  1
مــن العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق االقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة والتــي اكــدت حــق  21المعلومــات واعتنــاق االراء والتعبيــر عنهــا، والمــادة 

علــيم أو الدراســة أو المناقشــة أو التوثيـــق أو االفــراد ســواء بشــكل فــردي أو جمــاعي بـــالتعلم ونقــل المعــارف واالفكــار عــن طريـــق االبحــا  أو الت
ــاة الثقافيــة والتمتــي ب وائــد التقــدم  22االنتــا  أو االبــدا  أو الكتابــة، وكــالر مــا تضــمنته المــادة  التــي اكــدت حــق االفــراد فــي المشــاركة فــي الحي

 فني أو ادبي صنعه.العلمي وتطبيقاته واالست ادة من النتائج المعنوية والمادية الناتجة عن أي اثر علمي أو 
مــــن العهــــد الــــدولي الخــــاص بــــالحقوق  22الم ســــر للمــــادة  21ان ــــر التعليــــق العــــام للجنــــة الحقــــوق االقتصــــادية واالجتماعيــــة والثقافيــــة رقــــم  1

وتطبيقاتــه، حمايــة  االقتصـادية واالجتماعيــة والثقافيــة حيـ  يقــي علــى الدولـة بموجبــه   المشــاركة فـي الحيــاة الثقافيــة، التمتـي ب وائــد التقــدم العلمـي
 ها  .المصالح المعنوية المادية الي عمل علمي أو فني أو ادبي، التزام حرية البح  العلمي والنشاط االبداعي، وصيانة العلم والثقافة واشاعت

 .12/4/1121تصريح خاص لمدير عام صندوق البح  العلمي الدكتور عبداهلل الزعبي لصحي ة الدستور بتارير  4



 

232 

 

 
 الوطني لحقوق اإلنسان المركز

ات نــ: غيــاب قاعــدة بيانــات واضــحة وجــادة ل مكاوهــي ،زال يعانيهــا البحــ  العلمــيمــاالمشــاكل التــي 
وضـــعف مســـاهمة القطـــا  الخـــاص فـــي تمويـــل  ،البحثيـــة البشـــرية والماديـــة داخـــل الممسســـات البحثيـــة

ـــاءات ـــة البحثيـــة، وهجـــرة العقـــول والك  ـــط البحـــ  العلمـــي بتطـــوير األردنخـــار   ملـــى العملي ، وعـــدم رب
وغيـاب تـاثيره علـى واقـي  ،وتدني نوعيتـه ،لعلميالصناعات المحلية، وهو ما يمثر على جودة البح  ا

. ويمكـــد المركـــز مـــا ورد فـــي تقـــاريره الســـابقة مـــن العمـــل علـــى االســـت ادة مـــن ياألردنـــحيـــاة المجتمـــي 
وتطــوير بــرامج ربــط الباحــ   ،ة لــدر ادارة صــندوق دعــم البحــ  العلمــيتــوافر المخصصــات الماليــة الم

ـــدأ التشـــاركية فـــي عمـــل  ـــز مب ـــة واالنتاجيـــة، وتعزي ـــة الصـــناعية والزراعي بممسســـات القطاعـــات المختل 
 بين مختلف القطاعات.  األبحا  التطبيقية

فـي مجـال  باالسـهام اإلنسان المركز الوطني لحقوق يقومو 
بهــــــدف التوعيــــــة بــــــالحقوق  اإلنســــــان نشــــــر ثقافــــــة حقــــــوق

والحقــــــــوق المدنيــــــــة  والثقافيــــــــة االقتصــــــــادية واالجتماعيــــــــة
فــي المركــز  ن ــاها بلــ  عــدد االنشــطة التــي والسياســية، اا

 .كافـــة فـــي محاف ـــات المملكـــة اً نشـــاط  14  1121 عـــام
مــواطن مــن مختلــف   1111  اســت اد منهــا مــا يزيــد علــى

  مجـاالت نشـر 11وي هـر الجـدول رقـم   ،العمريـة ال ئات
 .1121 في عامالتي ن اها المركز  اإلنسان ثقافة حقوق

 التوصيات: 
ويدعو  ،ره السابقة من توصياتما ورد في تقاري اإلنسان المركز الوطني لحقوقيمكد وفي هاا السياق 

 : ملى
 خاصـــة قـــانون رعايـــة الثقافـــة واألن مـــة  ،اعـــادة الن ـــر فـــي التشـــريعات النا مـــة للعمـــل الثقـــافي

 .هوتنشيط لدعم العمل الثقافي لتلبية االحتياجات األساسية ،الناتجة عنه
 تحقيــق أهــدافها فــي تهامســاعدالماليــة لــوزارة الثقافــة مــن اجــل علــى زيــادة المخصصــات  العمــل 

فــي دعــم الهيئــات الثقافيــة والمبــدعين وال نــانين ولــدعم تةهيــل البنيــة التحتيــة لقطــا   ســتمرارواال
 دعم الثقافة. صندوق وت عيل ،الثقافة في مختلف محاف ات المملكة

التي  اإلنسان( مجاالت نشر ثقافة حقوق 33جدول رقم )
 3103نفذها المركز في عام 

 العدد المجال
 31 الدورات التدريبية

 36 المحاضرات
 4 الندوات

 3 المؤتمرات
 31 االجتماعات
 0 المسرحيات
 01 لقاء تشاوري
 24 المجموع
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  والر  ،الثقافة والنهو  بها تنميةل حممسسات المجتمي المدنيتعزيز التنسيق بين وزارة الثقافة و
ة الوطنيـة، وتوسـيي وتةكيد الصـبغ ،لاهمية التي ينطوي عليها ال عل الثقافي في صياغة الهوية

 .خررفاق الت اعل مي الثقافات األآ
 المســمولية  تحمــل ملــىالممسســات الخاصــة واألهليــة  ملــىالمــواطنين المقتــدرين باإلضــافة  دعــوة

التـي ال يمكـن لهـا ان  دعم الحركـة الثقافيـة وال نيـةلـ حالمجتمـي والـوطننحـو  مالملقاة علـى عـاتقه
 .تنمو دون دعم المجتمي بةكمله وبصور مختل ة

 وبنـاء اسـتراتيجيه وطنيـة ثقافيـة  1121/1122قرار خطـة التنميـة الثقافيـة لاعـوام ا االسرا  في
ـــنهج التشـــاركي بواضـــحة  ـــدة صـــياغة الخطـــة فـــياعتمـــاد ال ـــين الجدي وزارة الثقافـــة وممسســـات  ب

 المجتمي المدني اات العالقة.
 وجهة منتاجه.  ،وفق نو  المنتج الثقافي انشاء قاعدة بيانات ثقافية وطنية العمل على 
  ـــات والمـــمتمرات الوطنيـــة ـــد المهرجان ـــى تن ـــيم مواعيـــد عق  بحيـــ  ال تكـــون .هوتنســـيقالعمـــل عل

العمــل و  ،بـاقي االشــهر مـن المواســم الثقافيـة وخلــو ،مــن السـنة هر معينـةاشــ جميعهـا متزامنــة فـي
  .بعضا مواضيي تلر المهرجانات والممتمرات بحي  ال تكرر بعضها التنسيق في على

 ـــة للنشـــاط ال اســـتكمال مقامـــة بنـــى ـــافيتحتي ـــف محاف ـــات المملكـــة ثق ـــة" فـــي مختل  ح"مراكـــز ثقافي
 ال عاليات واألنشطة وت عيل الحرار الثقافي. الستيعاب

 صــدار قــانون "حمايــة اللغــة العربيــة"، لمــا لهــاا القــانون مــن  ،االهتمــام باللغــة العربيــة ورعايتهــا وا 
ل الثقافات األ  .خرردور في الح ا  على هويتنا القومية في مواجهة تغ و 

 توجيـــه و وثقافـــة الشـــباب باعتبارهمـــا عمـــاد المجتمـــي وعنـــوان مســـتقبله،  ،االهتمـــام بثقافـــة الط ـــل
ونشــر األفكــار والمعرفــة التــي  ،وســائل اإلعــالم لالهتمــام بمختلــف مجــاالت الحيــاة االجتماعيــة

 .ات البعيدة عن قيم المجتميتحارب كل نزعات االنحراف والسلوكو  ،ترقى بسلور ال رد
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 :تمهيد

 ،جـرر االهتمـام بهـا التـي اإلنسـانحقـوق  فئـاتاألكثر ضع ًا وحاجـة للحمايـة هـي احـدر اكثـر  ال ئات
ال كـرة األساسـية مـن حمايـة فئـات ضـعي ة أو محرومـة  تتمثـلوتسليط الضوء علـى أوضـاعها مـمخرًا. و 

وال تسـتجيب وحـدها الحتياجـات  ،كافية ليستفي المجتمي في ان الحقوق المعترف بها عمومًا لافراد 
 لــــةوهــــاه المعام بغيرهــــا،بغيــــة مســــاواتها ال عليــــة  حهــــاه ال ئــــات، مــــا يســــتدعي منحهــــا حمايــــة اضــــافية

 قانونًا.  ئزجا ابيايج ييزانما هي تمو  ،مح وراً  تمييزاً  يستل الت ضيلية

واالسـتغالل  ،هاه ال ئات من السكان بص ات معينة تجعلها أكثر عرضة للتهمـيش واإلقصـاء وتتصف
 ،اإلنسـانالدولـة. وكثيـرًا مـا تعـاني هـاه ال ئـات الحرمـان مـن أبسـط حقـوق  كانواالضطهاد من بقيـة سـ

 نوعــاً والحريــات األساســية، وقــد يعــاني األفــراد الــاين يعيشــون فــي بعــ  المنــاطق الجغرافيــة فــي الدولــة 
 قياسًا بالمناطق الجغرافية األخرر. األساسيةاالجتماعية  الخدماتمن التمييز والحرمان من 

لكن ال شـر خرر. والتي تختلف من دولة أل ،المعنية لل ئاتيوجد تعريف مت ق عليه داخليًا ودوليًا  وال
أن هــاه ال ئــات تشــمل ماليــين مــن البشــر المهــددين بــال قر والتهمــيش. وال تــزال النســاء هــن األكثــر فــي 

والعنـف والتمييـز فـي عـدد كبيـر مـن الـدول. وعـامالت المنـازل دون شـر مـن  ،عرضة للتهميش وال قـر
بة كبيـرة مـن اوي الـدخل لحقـوقهن. وتعـيش نسـ واالنتهـار ،عرضة للتهميش واالسـتغالل رال ئات األكث

ومسـاكن  ،وفي أوضـا  اقتصـادية واجتماعيـة بائسـة ،وعلى هامش المجتمي ،المحدود تحت خط ال قر
 ،اللجوء عنوالباحثون  ،المهاجرة والالجئون ةالعمال تحرمأبسط الشروط الصحية. وكثيرًا ما  ملىت تقر 
وهـم  ،عمـل والتعلـيم والرعايـة الصـحيةالجنسية من الحقوق األساسـية بمـا فـي الـر الحـق فـي ال وعديمو
واالستغالل الجنسي أكثـر مـن  ،خاصة بهم. وتتعر  المرأة الالجئة لخطر التحرش عناية ملىبحاجة 

غيرهـا. كمــا أن األقليــات الوطنيــة والعرقيــة والدينيــة واللغويـة عرضــة للتهمــيش واإلقصــاء فــي كثيــر مــن 
 ،لكنهم ولاسف األكثر عرضة للتهمـيش ،في المجتميباب الغالبية الع مى النساء والش تمثلالدول. و 

 واالقتصادية. سياسيةواإلقصاء في الحياة ال
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وال  ،التمييـــز وعـــدم مســـاواتهم مـــي ا خـــرين أيضـــًا مـــن االعاقـــة يواالشـــخاص او  ،كبـــار الســـن ويعـــاني
لقـة بحقـوق . أمـا ات اقيـة األمـم المتحـدة المتعهميح ى المسـنون حتـى ا ن بات اقيـة دوليـة لحمايـة حقـوق

مزيـد مــن الجهـود والمــوارد  ملـىبحاجــة  تـزالفـال  مــمخراً األشـخاص اوي اإلعاقـة والتــي أمكـن اعتمادهـا 
قــدم المســاواة مــي ا خــرين فــي  علــىمــن المشــاركة  تحــرمأن جميــي هــاه ال ئــات  والمالحــ لتطبيقهــا. 

 بشكل خاص. اوالقرارات التي تخصه ،عملية اتخاا القرار بشكل عام

والبـــرامج والخـــدمات االجتماعيـــة  ،ا التقريـــر واقـــي حمايـــة بعـــ  هـــاه ال ئـــات فـــي المملكـــةهـــا ويتنـــاول
 وكبار السن.  ،وي اإلعاقةاواألشخاص  ،واألط ال ،بالنساء الخاصةوال سيما  ،الموجهة لها
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ويمخـا علـى التعـديالت  ،عـام ين بشـكليـاألردنك ل الدستور مبدأ المساواة في المادة السادسة منه بـين 

، وقــد تضــمنت هــاه 2لــى اســاس الجــنسع عــدم الــنص صــراحة علــى المســاواة 1122الدســتورية لعــام 
وان  ،التعـــديالت التةكيـــد علـــى ان األســـرة هـــي اســـاس المجتمـــي قوامهـــا الـــدين واالخـــالق وحـــب الـــوطن

ت ايضـًا علـى ان القـانون ونصـت هـاه التعـديال .القانون يح   كيانها الشرعي ويقـوي اواصـرها وقيمهـا
 .يحمي االمومة والط ولة والشيخوخة ويرعى النشء واوي االعاقات ويحميهم من اإلساءة واالسـتغالل

الحكومـة ات اقيـة القضـاء علـى جميـي اشـكال التمييـز ضـد المـرأة "سـيداو" فـي  نشرت آخروعلى صعيد 
اال ان  ،مـة التشـريعات الوطنيـةوبـالر اصـبحت جـزءًا مـن من و  ،2/1/1111الجريدة الرسمية بتـارير 

 .ز  من االت اقية د، / ، 6/1،22استمر بالتح   على المواد   األردن

 :التفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة التقرير الدوري الخامس

التقريـــر الــــدوري  ةناقشــــم جـــرت ،1121ااار مـــن عــــام  1شـــباط ولغايــــة  21مــــن فـــي ال تــــرة الممتـــدة 
التقريــر الرســمي  ملــىاســتنادا والــر  .الت اقيــة القضــاء علــى جميــي اشــكال التمييــز ضــد المــرأةالخــامس 

فـي يد مـن الجهـات الحكوميـة وغيـر الحكوميـة دوالع ،ية لشمون المرأةاألردناللجنة الوطنية  اعدتهالاي 
تقريـر ال تـرة ال هاا وقد غطى .2/2/1121والاي تم رفعه لامين العام لامم المتحدة بتارير المملكة، 

الــاي  هونوعــوبــين المسـتجدات المتعلقــة بكــم التقــدم  ،1116تشــرين الثــاني و  1112الواقعـة بــين تمــوز 
 علــى طريــق تن يــا بنــود االت اقيــة فــي جميــي المجــاالت بمــا فيهــا التعلــيم والصــحةيــة األردنتحقــق للمــرأة 
تقـــدما ملحو ـــا فـــي عـــدد مـــن  األردناحـــراز  ملـــى. وخلـــص التقريـــر صـــادية واالجتماعيـــةتوالتنميـــة االق

المحاور التي تناولتها االت اقيـة سـواء علـى صـعيد التشـريعات او علـى صـعيد االجـراءات التـي اتخـات 
واالرتقـــاء بوضـــي المـــرأة وفـــق الدســـتور والقـــوانين والسياســـات العامـــة  ،لتحقيـــق المســـاواة بـــين الجنســـين

مراعاة النـو  االجتمـاعي فيمـا يتعلـق بـالخطط الجهود المباولة في سبيل  ملىكما اشار التقرير  .للدولة
                                                 

اللجنة الوطنية األردنية لشمون المرأة وشركاءها من من مـات المجتمـي المـدني وممـثالت مـن مجلـس النـواب واالعيـان قـد تقـدمن فـي ياكر أن  2
بمقترحات الى رئيس اللجنة الملكية واعضائها لتعديل الدستور، وقد تم االخـا ببعضـها كـالنص علـى حمايـة االسـرة، وحمايـة حقـوق  1122عام 

ة. فيمـــا لـــم يـــتم االخـــا ببعضـــها االخـــر كعـــدم الـــنص علـــى المكانـــة التشـــريعية لالت اقيـــات الدوليـــة لحقـــوق اإلنســـان التـــي االشـــخاص اوي اإلعاقـــ
 صادقت عليها المملكة، وعدم النص على مساواة األردنيين امام القانون دون تمييز على اساس الجنس.

 

 حقوق المرأة
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بعـــــ  الممشـــــرات والتوصـــــيات الـــــواردة فـــــي  ملـــــىواالســـــتراتيجات العامـــــة، وقيـــــاس مـــــدر االســـــتجابة 
 المالح ات الختامية للجنة القضاء على جميي اشكال التمييز ضد المرأة.

معنية بحقوق المـرأة    ممسسة مجتمي مدني12ي تحال ا ضم  األردنومن جانب اخر قاد اتحاد المرأة 
والقــوانين التمييزيــة تقريــر ال ــل الــوطني للتقريــر الــوطني الخــامس الــاي ركــز علــى القضــايا  اعــد  حيــ  

نــي م : تعــديل المــادة السادســة مــن الدســتور لتشــملأهمهــاضــد المــرأة، وتقــدم بمجموعــة مــن التوصــيات 
اصـدار قـانون  ،التمييـز كافـة اشـكالالتمييز على اسـاس الجـنس، اصـدار قـانون المسـاواة والـاي يجـرم 

سـواء فـي الحيـاة الخاصـة ام العامـة، زيـادة  ،كافـةالعنف  اشكالخاص بالعنف ضد المرأة والاي يجرم 
مشاركة المرأة في صني القـرار مـن خـالل زيـادة فـرص العمـل فـي القطـا  العـام والغـاء ال جـوة فـي سـن 

قــة بمــنح المــرأة جنســيتها ألبنائهــا، والمصــادقة علــى   والمتعل6/1التقاعــد، والغــاء الــتح   علــى المــادة  
 البرتوكول االختياري لالت اقية. 

مجموعـة مـن التوصـيات للحكومـة اهمهـا: اقـرار قـوانين  لجنة القضـاء علـى التمييـز ضـد المـرأةدمت وق
واعــــادة الن ــــر فــــي التح  ــــات والتصــــديق علــــى البرتوكــــول  ،شــــاملة لتحقيــــق المســــاواة بــــين الجنســــين

 ملىاالختياري الملحق باالت اقية، وتشجيي وتعزيز المساواة بين المرأة والرجل، وتشجيي التدابير الرامية 
معالجــة جميــي اشــكال العنــف  ملــىتغييــر الصــورة النمطيــة الثقافيــة عــن المــرأة، واتخــاا التــدابير الراميــة 

ضـــد النســـاء وال تيـــات، بمـــا فـــي الـــر جـــرائم االغتصـــاب، واعـــداد بـــرامج تثقي يـــة وتدريبيـــة للمســـمولين 
الحكوميين بشـةن العنـف ضـد المـرأة، وانشـاء مالجـئ للنسـاء فـي المنـاطق الحضـرية والري يـة، وتطـوير 

ال سيما في المواقي و  ،لمرأة في الحياة العامةزيادة تمثيل ا ملىخدمات المشورة، وتعزيز التدابير الرامية 
 القيادية، وتعديل قانون العمل لمني التحرش الجنسي والتمييز، والحد من حاالت الزوا  المبكر.

 :ةياألردناالستراتيجية الوطنية للمرأة 

ة لاعـــــــــوام يـــــــــاألردناالســـــــــتراتيجية الوطنيـــــــــة للمـــــــــرأة  11/2/1121مجلـــــــــس الـــــــــوزراء بتـــــــــارير  اقـــــــــر
ة لشــمون المــرأة بالتعــاون مــي الجهــات المعنيــة يــاألردن  والتــي اعــدتها اللجنــة الوطنيــة 1121/1121 

تعزيـز دور المـرأة فـي رسـم السياسـات وصـناعة  ملـىوقـد هـدفت هـاه االسـتراتيجية  .كافـة بحقوق المـرأة
مـــي القـــرارات فـــي مختلـــف المحـــاور والقطاعـــات ممـــا يمهلهـــا للمشـــاركة العامـــة فـــي بنـــاء االســـرة والمجت
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والـــوطن وتحقيـــق التنميـــة المســـتدامة فـــي مجتمــــي تســـودة العدالـــة والمســـاواة وتكـــافم ال ـــرص. وركــــزت 
 االستراتيجية على التمكين السياسي واالقتصادي للمرأة وحمايتها من العنف.

 :الحقوق المدنية والسياسية للمرأة

 ،ومشـاركتها العامـة عدة مستجدات تتصف باإليجابية على صعيد دعم حقوق المـرأة 1121شهد عام 
 : وهي كاالتي

وقــد تــم بموجبــه رفــي  1121لســنة   12  أ  صــدور قــانون االنتخــاب لمجلــس النــواب وتعديالتــه رقــم 
/ب  1حيـ  نصـت المـادة   ،خمسـة عشـر مقعـداً  ملـىالكوتا المخصصة للنساء من اثنـي عشـر مقعـدًا 

مــن القــانون علــى ان " يخصــص للنســاء خمســة عشــر مقعــدًا نيابيــًا ويــتم تحديــد أســماء ال ــائزات بتلــر 
باإلضـــافة للمقاعـــد التـــي تحصـــل عليهـــا النســـاء  ،  مـــن هـــاا القـــانون22المقاعـــد وفـــق احكـــام المـــادة  

% 21 ات نسـبةياألردنحصدت النساء تنافسيًا وفقًا إلحكام ال قرتين  أ  و    من هاه المادة ". حي  
اي  ،علــى حســاب الكوتــا اً مقعــد  22 مقاعــد تنافســيًا و ةمــن مقاعــد مجلــس النــواب الســابي عشــر، ثالثــ

وهي النسبة االعلى في تـارير المشـاركة السياسـية للنسـاء  ،اً مقعد  221 مقعدًا من اصل   21 بواقي 
 .%21.11اب السادس عشر نسبة تمثيل النساء في مجلس النو  كانتو  ،األردنفي 

ــــة  آخــــرومــــن جانــــب  ــــات البرلماني ــــات المســــجالت لالنتخاب مــــن العــــدد  %41.21بلغــــت نســــبة الناخب
 % من همالء الناخبين. 22.11االجمالي للناخبين فيما يشكل الناخبين الاكور 

  منـه علـى انـه :" يجـب 2حي  جاء في المـادة   1121  لسنة 22 ب  صدور قانون االحزاب رقم  
ان ال يقل عدد االعضاء الممسسين ألي حزب عن خمسمائة شخص من سبي محاف ات علـى ان ال 

  .%2بة الممسسين من كل محاف ة عن % ونس21يقل عدد النساء بينهم عن 

ما ارت ــي عــدد القضــاة مــن النســاء عــام  ،    شــهدت مشــاركة المــرأة فــي ســلر القضــاء تطــورًا ملحو ــاً 
ــــىليصــــل  1121 ــــي حــــين كــــان عــــدد القضــــاة مــــنهن فــــي عــــام  قاضــــية  241  مل   211  1122ف
 .ياتقاض

 تشكيل االئتالف الوطني لتعزيز مشاركة المرأة في االنتخابات البرلمانية لعام  1122 د  شهد عام 
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بحيــــ  تغطــــي نشــــاطات  1121-1121. واطـــالق االســــتراتيجية الوطنيــــة لالئــــتالف لالعــــوام 1121
 البلدية القادمة.  االئتالف مشاركة المرأة باالنتخابات

 : شاركتها في الحياة العامة واهمهايسجل المركز بع  المآخا التي تمس حقوق المرأة وم ،وبالمقابل
المتعلقــة بمــنح المــرأة حقــًا متســاويًا مــي الرجــل فيمــا يتعلــق   6/1الــتح   علــى المــادة   اســتمرار .2

والر خالفـًا لكـل مـن ال قـرة االولـى مـن المـادة السادسـة مـن الدسـتور  ،بمنحها الجنسية ألط الها
ين امام القانون سواء ال تمييز بينهم في الحقوق والواجبـات ياألردنالتي نصت على ان  ياألردن

  2والمادة التاسعة من قانون الجنسية وتعديالته رقم   ،وان اختل وا في العرق او اللغة أو الدين
ون فـي الدسـتور يـاألردنفكلمـة  ."أردنيـون اينمـا وجـدوا ياألردنـأوالد تمكـد أن "التـي  2624لسنة 
ممـــا يعنـــي أن أوالد االم  ،فـــي قـــانون االنتخـــاب تشـــمل كـــاًل مـــن الـــاكر واالنثـــى ياألردنـــوكلمـــة 
 ،هــم أردنيــون وال يجــوز حرمــانهم مــن الجنســية ياألردنــة مــثلهم فــي الــر مثــل أوالد االب يــاألردن

  .6/1ومن الجدير بالاكر ان المركز قد اوصى في تقاريره السابقة برفي التح   على المادة  
عـدم مصــادقة الحكومـة علــى البرتوكـول االختيــاري الملحــق بات اقيـة القضــاء علـى جميــي اشــكال  .1

التمييـــز ضـــد المـــرأة رغـــم توصـــية المركـــز بـــالر فـــي تقـــاريره الســـابقة ومخاطبتـــه لرئاســـة الـــوزراء 
 .2للمصادقة على البرتوكول 24/22/1121 بتارير

لم يتم تعيين أي قاضية شـرعية فـي القضـاء الشـرعي رغـم وجـود نسـاء مـمهالت يحملـن درجـات  .1
، كما تخلو المحاكم الشرعية من وجود مو  ات يعملن رفيعة في مجال الشريعة والقانون علمية

وعـدم تعيـين سـيدة فـي  ،ريةويالح  أيضا عدم تعيـين قاضـية فـي المحكمـة الدسـتو  .في المحاكم
وكــالر تعيــين ســيدة واحــدة فقــط فــي اللجنــة الملكيــة  .مجلــس م وضــي الهيئــة المســتقلة لالنتخــاب

 .لتعزيز من ومة النزاهة
 عدم ت عيل المواد المتعلقة بصندوق تسليف الن قة الوارد في قانون االحوال الشخصية الممقت  .4

                                                 
 11/21/1111ودخل حيـز الن ـاا بتـارير  6/21/2666اعتمد وعر  للتوقيي والتصديق بموجب قرار الجمعية العامة لامم المتحدة بتارير  2

ز ضـد ويتيح البرتوكول تلقي الشكاور ال ردية من االفراد الاين يزعمون فيها بانهم ضحايا االنتهار امـام لجنـة القضـاء علـى جميـي اشـكال التمييـ
 .المرأة
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كمـا لــم يصــدر الن ـام الــالزم لت عيــل احكـام هــاه المــادة رغـم مــرور مــا  .1121لســنة   12 رقـم 
 سنوات على صدور القانون.  1 يقارب 

والتي تنص على وقف  2621لسنة   22 من قانون العقوبات رقم  2 111عدم تعديل المادة   .2
و تعليـــق تن يـــا العقـــاب الـــاي فـــر  علـــى المحكـــوم عليـــه الـــاي ارتكـــب احـــد الجـــرائم أ ،مالحقـــة

وقـد  .الواردة في ال صـل الخـاص  بجـرائم االعتـداء علـى العـر   فـي حـال زواجـه مـن ضـحيته
طالبــت المن مــات النســائية بــالر الن هــاا الــزوا  علــى ار  الواقــي يع ــي المجــرم مــن العقوبــة 

ويشـــكل جريمـــة اضـــافية بحـــق الضـــحية  ،بحجـــة دفـــي العـــار االجتمـــاعي عـــن الضـــحية وعائلتهـــا
االمــر الــاي يتطلــب ســرعة تــدخل  ،ويلحــق مزيــدًا مــن االار الن ســي والجســدي بهــا طيلــة حياتهــا

المشــر  بــالنص علــى عــدم وقــف المالحقــة او تعليــق تن يــا العقــاب مــي مراعــاة مصــلحة الط ــل 
 .ال ضلى في النسب ااا نجم عن االعتداء حمل

نصـوص  مـن خـالل ايجـاد 1111لسـنة   11 دنيـة وتعديالتـه رقـم ن ـام الخدمـة الم عدم تعديل .2
والنص على الزاميـة تـوفير دور حضـانة  ،في ساعة رضاعة قانونية تضمن حق المرأة المو  ة

ألط ال المو  ات وان تصرف العالوة العائلية للمو  ـة بـن س شـروط العـالوة التـي تـدفي للرجـل 
 المو ف.

وقـانون التقاعـد العسـكري  2626لسـنة   14 وتعديالتـه رقـم  عدم تعديل قانوني التقاعد المـدني .1
والمتعلقة بحـال المو  ـة التابعـة للتقاعـد المـدني او العسـكري  2626لسنة   11 وتعديالته رقم 

فهــي تعطــى الراتــب  ،ااا خصــص لهــا راتــب تقاعــد عــن خــدماتها ،والتــي تتقاضــى راتبــًا موروثــا
أكثـر مـن راتـب تقاعـدي رغـم ان كـل مـن الـراتبين  بدعور عدم الجمي بـين خراالكثر ويوقف ا 

ـــة، كمـــا ان راتـــب التقاعـــد يقطـــي عـــن الزوجـــات  اســـتحق نتيجـــة جهـــد وعمـــل واقتطاعـــات مختل 
 ويعاد اليهن استحقاقهن ااا ما اصبحن ارامل أو مطلقات وااا  ،والبنات واالمهات عند تزوجهن

                                                 
. ااا عقــد زوا  صــحيح بــين مرتكــب احــدر الجــرائم الــواردة فــي هــاا ال صــل وبــين المعتــدر عليهــا أوق ــت المالحقــة وااا كــان صــدر الحكــم 2 2

. تستعيد النيابة العامة حقها في مالحقة الدعور العموميـة وفـي تن يـا العقوبـة قبـل 1بالقضية علق تن يا العقاب الاي فر  على المحكوم عليه 
 ء ثال  سنوات على الجنحة وانقضاء خمس سنوات على الجناية ااا انتهى الزوا  بطالق المرأة دون سبب مشرو .انقضا
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 .قطي نهائيايتكرر زواجهن 

 المرأة الريفية:

وهـدفت  .واقـي المـرأة الري يـة وحقهـا فـي الغـااء الكـافيعـن دراسـة  اإلنسـان الـوطني لحقـوقاعد المركز 
مــــة ءفـــي الغـــااء مـــن خـــالل بيـــان مـــدر موا توضـــيح واقـــي حقـــوق المـــرأة الري يـــة وحقهــــا ملـــىالدراســـة 

ومــدر ك الــة حقــوق  ،التشــريعات الوطنيــة فــي ك الــة هــاا الحــق وموق هــا مــن المواثيــق الدوليــة النا مــة
كمـــا تهـــدف  ،المـــرأة الري يـــة فـــي الصـــحة والتعلـــيم والعمـــل والضـــمان االجتمـــاعي والحمايـــة االجتماعيـــة

تشخيص االسباب التي تحول دون اعمال هـاا الحـق ودور الجهـات المعنيـة فـي التصـدي  ملىالدراسة 
مـرأة الري يـة مسـمولة عـن انتـا  أن ال ملـىوخلصت الدراسـة  .النساء الري يات هال اهرة ال قر التي تعاني

دون الحصــول علــى  ،الغــااء إلعالــة اط الهــا مــن خــالل العمــل فــي الحديقــة المنزليــة وتربيــة الحيوانــات
واجتهــادات  ،حيــ  تعتمــد علــى خبــرات متوارثــة ،المهــارات الكافيــة للقيــام بهــاه االعمــال بصــورة منتجــة

رت الدراسة وجود عقبات اجتماعية واقتصادية كما ا ه .مستور التقنية الالزمة ملىال ترقى  ،شخصية
تحــد مــن قــدرتها علــى العمــل واالنتــا  ب اعليــة وك ــاءة لتلبيــة احتياجــات االمــن الغــاائي. وهنــار عــدة 

ق مشـــاركة المـــرأة الري يـــة فـــي النشـــاطات االنمائيـــة منهـــا كثـــرة االعبـــاء العائليـــة التـــي تثقـــل و عوامــل تعـــ
 انيــمثر  معــاً  نجــاب وتربيــة االط ــالفاال .كة فــي نشــاطات تعليميــةكاهلهــا وال تتــيح لهــا الخــرو  والمشــار 
علـى اقتصـار العمـل علـى نشـاطات زراعيـة محـدودة  انويشـجع ،على تقسـيم العمـل بـين المـرأة والرجـل

كمــا ان المشــاركة فــي هيئــات التخطــيط والتن يــا فــي  .فــي حديقــة المنــزل او تربيــة الحيوانــات الصــغيرة
ممـا يحــد مـن ايصـال صــوتها  ،المحليـة ال تــزال محـدودة جـدًا بالنســبة للمـرأة اإلدارات العامـة والمجـالس

وقــدمت الدراســة عــدة توصــيات  .وعكــس تطلعاتهــا حــول الشــمون التــي تتصــل بحياتهــا وحيــاة عائلتهــا
والعمـــل علـــى تكثيـــف الجهـــود لتطـــوير قـــدرات المـــرأة  ،1116اقـــرار مشـــرو  قـــانون الغـــااء عـــام  :منهـــا

 والسعي لزيادة تمكين المرأة في الحصول على قرو . ،االنتاجية الري ية ورفي ك اءتها

 واقع المرأة في قطاعي السياحة وتكنولوجيا المعلومات:

ــــا واقــــي المــــرأة فــــي قطــــا" عــــناعــــدت وزارة العمــــل دراســــة  آخــــرومــــن جانــــب  عي الســــياحة وتكنولوجي
وقــد عرضــت هــاه الدراســة ألوضــا  النســاء  ."، كنمــوا  إلســهام المــرأة فــي قطــا  الخــدماتالمعلومــات

وتبين ان نسبة مشاركة المرأة في  ،التي تواجههن المعوقاتالعامالت في هاين القطاعين وتحديد اهم 
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وقـد اكـدت الدراسـة . %11فـي قطـا  تكنولوجيـا المعلومـات  تبلـ % فـي حـين 12 تبلـ قطا  السـياحة 
غيــر ان االقبــال ضــعيف علــى  ،تشــغيل النسـاءان اصـحاب العمــل فــي كــال القطـاعين ال يمــانعون فــي 

بيئـة  تـوافروالـر بسـبب عـدم  ،فـرص العمـل فيهمـا تـوافربالرغم من ارت ا  نسبة االجور و  العمل فيهما
كمــا أن الن ــرة . حضــانات تــوافرعمــل مناســبة مــن حيــ  اوقــات العمــل وصــعوبة المواصــالت وعــدم 

كبيـر فـي انخ ـا  نسـبة مشـاركة المـرأة فـي هـاا السلبية لعمـل المـرأة فـي قطـا  السـياحة كـان لهـا اثـر 
 .القطا 

مــن خــالل مشــرو   ة لشــمون المــرأةيــاألردنتعكــف وزارة العمــل مــي اللجنــة الوطنيــة  آخــروعلــى صــعيد 
االنصاف في االجر باعداد دراسة حول االنصاف في االجر في قطـا  التعلـيم الخـاص ومـن المتوقـي 

 .1121اطالق الدراسة في عام 

 :المرأةالعنف ضد 

حيــ  اشــادت بالتعــديالت  األردن ملــىتقريــرًا عــن زيارتهــا  اعــدت المقــررة الخاصــة بــالعنف ضــد المــرأة
اال انهـا ابـدت بعـ  المالح ـات علـى عـدم  ،التي اجرتها الحكومة على المن ومة التشـريعية الوطنيـة

البــت بــرقرار وط ،شـمول التعــديالت الدســتورية صــراحًة الــنص علــى المسـاواة بغــ  الن ــر عــن الجــنس
الدوليــة تجــاه ات اقيــة القضــاء علــى جميــي  األردنتشــريي يح ــر التمييــز ضــد المــرأة بموجــب التزامــات 

كمـــا انتقـــدت قـــانون الحمايـــة مـــن العنـــف االســـري كونـــه يعطـــي االولويـــة  ،اشـــكال التمييـــز ضـــد المـــرأة
ية اإلنسـان وق ال رديـةللمصالحة ومصلحة العائلة بما يضي حقـوق العائلـة فـي المقـام االول مقابـل الحقـ

كمــا شــددت علــى ان يتضــمن قــانون العقوبــات الــنص صــراحة . للمــرأة بوصــ ها ضــحية للعنــف االســري
مـي االخـا بعـين االعتبـار  ،مـن القـانون علـى قضـايا قتـل النسـاء  61  على عدم تطبيـق احكـام المـادة

السوابق الجنائية في ارتكـاب العنـف قبـل الت كيـر فـي اي  ـروف مخ  ـة وقـد نـوقش التقريـر فـي الـدورة 
  الدائم لدر االمم المتحدة. األردنمن قبل مندوب  12/2/1121في  اإلنسان العشرين لمجلس حقوق

كرة ت اهم مي وزارة التنمية االجتماعية أعد ما اإلنسانومن الجدير بالاكر أن المركز الوطني لحقوق  
 ملـىة لشـمون المـرأة، وتهـدف هـاه المـاكرة يـاألردنووزارة الداخلية ومديرية االمـن العـام واللجنـة الوطنيـة 

تدعيم العمـل المشـترر فـي مجـال شـكاور المـرأة المعن ـة وتعزيـز التعـاون المشـترر، وتبـادل المعلومـات 
التنسيق المشترر فيما يتعلق بمواجهة هاا العنف من  ملىبرالضافة  والبيانات حول العنف ضد المرأة،
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خــالل تن يــا انشــطة وبــرامج مشــتركة إليقافــه بمختلــف 
الوســــائل واالســــاليب القانونيــــة واالجتماعيــــة والثقافيــــة 

حمايــــــة االســــــرة والتربويـــــة. وتشــــــير احصـــــاءات ادارة 
ان جــــرائم العنــــف  ملــــىالتابعــــة لمديريــــة االمــــن العــــام 

كانــت علــى النحــو  1121الواقعــة علــى النســاء لعــام 
  .11المبين بالجدول رقم  

 التوصيات: 
 اتخـاابيوصي المركز  تهاوحمايولتعزيز حقوق المرأة 

 :جراءات القانونية والعملية منهاجملة من اال
  البرتوكــول االختيــاري الت اقيــة القضــاء علــى جميــي اشــكال التمييــز ضــد المــرأةالمصــادقة علــى 

 والخاص بالشكاور ال ردية.
   من ات اقية القضاء علـى جميـي اشـكال التمييـز ضـد المـرأة والتـي 6/1رفي التح   عن المادة  

 تتعلق بمنح المرأة جنسيتها ألبنائها.
  مواقي صني القرار. ملىتعزيز المشاركة السياسية للمرأة وتمكينها من الوصول 
 وتعيين مو  ات في المحاكم الشرعية ،تعيين قضاة من النساء في سلر القضاء الشرعي. 
  سـنة21هـو  و سن الزوا   بشةنااللتزام بالقاعدة العامة الواردة في قانون االحوال الشخصية  ، 

االستثناء اال في اضيق الحـدود خصوصـًا فـي  ـل المشـاكل االجتماعيـة  ىملوان ال يتم اللجوء 
 .والن سية التي ترافق الزوا  المبكر

  التعـــاون بـــين جميـــي الجهـــات المعنيـــة لمواجهـــة العنـــف ضـــد المـــرأة بمختلـــف االدوات والوســـائل
 .واالجتماعية والثقافية والتربويةالقانونية 

  وتحسين  روف حياتها  ،تستطيي من خاللها خدمة المجتميادما  المرأة بعملية التنمية بصورة
 .وبما يعكس ت وقها العلمي في مراحل الدراسة كافة وحياة اسرتها

 

 

 3103جرائم العنف الواقعة على النساء لعام ( يبين 32جدول رقم )

الواقعة  عدد القضايا الجريمة
 على النساء

المجني عدد 
 عليهن

 45 29 االيذاء البليغ
 27 37 الشروع بالقتل

 41 27 الخطف
 23 23 هتك العرض
 7 7 االغتصاب

 32 32 القتل
 244 721 التهديد

 6 4 الحض على الفجور
 3 3 الب اء

المقاومة واالعتداء على 
 01 01 الموظفين
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بحمايــة حقــوق الط ــل بــالنص  فــي ال قــرة الرابعــة مــن المــادة السادســة مــن الدســتور علــى  األردنالتــزم 
رعايـة الدولـة للط ولــة وحمايتهـا، وكـالر المصــادقة علـى االت اقيــة الدوليـة لحقـوق الط ــل، ولكنـه تح ــ  

ــدين، والمــادتين  24علــى المــادة   ام   المتعلقتــين بن ــ12  و 11  المتعلقــة بحــق ال كــر والوجــدان وال
التبنــي والرعايــة البديلــة للط ــل المحــروم بصــ ة دائمــة، او ممقتــة مــن بيئتــه العائليــة. وحــري بالــاكر أن 

رفـي الـتح   عـن  ملـىالثالـ  دعـت  األردنية التي اعدت التقريـر المـوازي لتقريـر األردناللجنة الوطنية 
المـــادتين األخيـــرتين، وال ســـيما ان االت اقيـــة تجيـــز صـــراحة االخـــا بن ـــام الك الـــة وهـــو ن ـــام معـــروف 

 باالسالم.

، وتجدر االشـارة وحمايتها التشريعات الخاصة بتعزيز حقوق الط ل من اقرار أي   1121 لم يشهد عام
وتـم طرحـه للنقـاش  والرأي، ديوان التشريي ملىحقوق الط ل وزارة التنمية االجتماعية قانون  مرسال ملى
، وبـاات من مـات المجتمـي المـدني للخـرو  بصـيغة توافقيـة للمشـرو  المختصة وكالر مي الجهات مي

، التعــديلاإلقــرار و بحقــوق الط ــل تســتوجب  لهــا صــلةتــزال هنــار مجموعــة مــن التشــريعات  الوقــت مــا
الحمايــة مــن العنــف  األحــدا ، وقــانون العمــل، وقــانون قــانونمشــرو  قــانون حقــوق الط ــل، و  :منهــاو 

االســرة  دليشــمل افــرا حشــموله ةتوســيي م لــو  ،وضــي تعريــف للعنــف االســري ملــىاالســري، الــاي يحتــا  
اعـــادة الن ـــر فـــي النصـــوص المتعلقـــة باجباريـــة الخضـــو  لجلســـات االرشـــاد و المقيمـــين خـــار  المنـــزل، 

  .وان اليخضي الر لرغبة االفراد ةوالر بموجب قرار من المحكم ،االسري

تــم  ،لاللتزامــات الناشــئة عــن التصــديق علــى االت اقيــة الدوليــة لحقــوق الط ــل األردن تن يــا وفــي اطــار
وفـي  .1112/11222للسـنوات  الرسمي الرابي والخـامس الت اقيـة حقـوق الط ـل" األردناطالق تقرير "
ح تقريـر االمـم المتحـدة لحقـوق الط ـل  تقريـر ال ـل  1اإلنسـان المركز الـوطني لحقـوق أعد  السياق ااته 

والسياســــات والبــــرامج  ،اا تــــم تســــليط الضــــوء علــــى التغييــــرات التــــي طــــرات علــــى التشــــريعات الوطنيــــة
ورصد الشكاور التي  ،ت اقية، كما تم رصد انتهاكات حقوق الط لستراتيجيات المستحدثة تن ياا لالواال

                                                 
 أعد بشراكة بين المجلس الوطني لشمون األسرة، ووزارة الخارجية بالتعاون مي من مة اليونيسيف، ومشاركة واسعة من القطاعات الحكومية. 2
قــام المركــز برعــداده بالتعــاون مــي شــبكة "أيــدر معــي"، التــي تــم تشــكيلها مــن عــدد مــن المن مــات غيــر الحكوميــة، ومن مــات المجتمــي المــدني  1

 المعنية بحقوق الط ل.

 حقوق الطفل
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وزارة التنميــة اإلجتماعيــة دار انشــاء  1121كمــا شــهد عــام يهــم. او  األط ــال او مــن تلقاهـا المركــز مــن
تقـديم خـدمات وبـرامج رعايــة  ملـىتهـدف  والتــي ،األردنتربيـة وتةهيـل ال تيـات الجانحـات ألول مـرة فـي 

عادة دمج ،وتةهيل  .في المجتمي ال تيات الجانحات وا 

 العنف ضد األطفال:

وسط حاالت اإلساءة لاط ال بل  مت 1121بحسب األرقام الصادرة عن وزارة التنمية االجتماعية لعام 
اال ، حالـة  2121 حمايـة األسـرة وأقسـامها تم تسجيلها في مكاتـب الخدمـة االجتماعيـة فـي مدارة التي 

العنـف ضـد األط ـال ال يـتم التبليـ   حـاالتأن غالبيـة عكـس واقـي الحـال، خصوصـا الـرقم ال ي اأن "هـا
عزا عدم التبلي   1122تتم خلف أبواب موصدة". وكان تقرير لمن مة منقاا الط ل نشر عام  ، ماعنها

وأوضــح التقريـر أنــه وعلــى  ."المحرمــات" االجتماعيـة، والخــوف مـن المجتمــي ملــىعـن حــاالت اإلسـاءة 
الـــرغم مـــن تجـــريم قـــانون العقوبـــات للعنـــف ضـــد 

العديـد مـن الخطـوات فـي هـاا  اتخـاا"األط ال"، و 
الصــــــدد، مال أن األط ــــــال "مــــــا يزالــــــون ضــــــحايا 

وبحسب أرقـام وزارة التنميـة االجتماعيـة  للعنف".
، 1121ولغايــــة العــــام  2661فرنــــه منــــا العــــام 

ـــلـــب ـــ  عــــــــ ــــــــدد حــــ االت اإلســاءة لاط ــال المبلــ  ــ
كمــا تشــير االرقــام ، ألــف حالــة  11 عنهــا نحــو 

ان مجمـو   ملـىدارة حماية االسـرة الصادرة عن ا
االط ـــــال الــــــاين كــــــانوا ضـــــحايا للجــــــرائم والتــــــي 

ـــة االس ــــتعاملـــت معهـــا ادارة حماي ــــعرة فـــي ــــــ ام ـــــــ
  ط ل كما يبينه الجدول رقم 122  بل ي 1121

 14 . 

 :الرعاية االجتماعية مؤسسات

همال في ممسسات الرعاية ،الكشف عن حاالت عنف 1121شهد عام  جتماعية، وهو ما كشـ ه اال وا 
خلــف جــدران » وحمــل االســم ،احــد االفــالم االستقصــائية الــاي تــم بثــه علــى احــدر القنــوات ال ضــائية

األطفال والتي تعاملت معها ( يبين عدد القضايا الواقعة على 34جدول رقم )
 3103-3101خالل األعوام  إدارة حماية األسرة

 نوع االعتداء

 المجموع العام
 للمجني عليهم
من األطفال 

3101 

 المجموع العام
 للمجني عليهم
من األطفال 

3100 

 المجموع العام
 للمجني عليهم
من األطفال 

3103 
 11 21 21 االغتصاب

 22 21 21 الشروع باالغتصاب
 142 124 411 هتك العرض

 16 41 41 فعل منافي للحياء
 2 22 21 الخطف

 2 1 1 الحض على الفجور
 21 21 24 متفرقة جنسية
 11 41 14 متفرقة أخرى

 241 224 212 ايذاء األطفال جسديا
ايذاء زوجات اقل من 

 12 11 - سنة 02

ايذاء االناث البال ات 
 11 6 42 واألطفال معا

 122 112 111 المجموع
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ات فـي ممسسـات األط ـال اوي اإلعاقـحمايـة  الخلل والتقصـير فـي لم مدريا هر هاا ال  ما« الصمت
 .جتماعيةالرعاية اال

 ،وضــا  دور الرعايــة االجتماعيــةفــي أ وعلــى اثــر الــر شــكل وزيــر التنميــة االجتماعيــة لجنــة للتحقيــق
 ،ودور االط ـال ال اقـدين للسـند االسـري ،م اوضاعها بما في الـر مراكـز االشـخاص اوي االعاقـةيوتقي

أهمهـا وجـود النتـائج، ومـن مـن  اً والـاي تضـمن عـدد ،2/6/1121 يروقد اصـدرت اللجنـة تقريرهـا بتـار 
تتحمــل المســمولية و  .اوجــه قصــور متعــددة فــي ادارة ملــف الرعايــة االجتماعيــة تخطيطــا وتن يــاا وتقييمــا

التربية والتعلـيم والصـحة جـزءا مـن  تيوزار تحمل كل من  ملىضافة ا ،وزارة التنمية االجتماعية الرئيسة
مجــالس ادارات دور االط ــال ال اقــدين للســند االســري بشــكل خــاص  تحميــل فضــاًل عــن هــاه المســمولية

كما ا هر التقرير وجود مشاكل تتعلق بالبيئة المادية والموارد البشرية والية  .ايضاً  جزءا من المسمولية
تقرير عدم الها ومن االمور التي أكديعي النا م لهاه الدور والمراكز، واالطار التشر  ،الرقابة واالشراف

وجــود مرجعيــة وطنيــة تتحمــل المســمولية اإلســتراتيجية بعيــدة المــدر لبــرامج التوعيــة المتعلقــة بالوقايــة 
جليــًا فــي تضــارب وتقــاطي مهــام المجــالس  األوليــة مــن العنــف ضــد الط ــل قبــل وقوعــه، ما  هــر الــر

رة  مــي الــوزارات مجلـس الــوطني لشــمون األســالالمعــوقين، و  صاخلعليـا  المجلــس األعلــى لشــمون األشــا
 المجلــس االعلــى للشــباب الــاي المعنيــة بتقــديم الخــدمات مباشــرة لاط ــال. ومــن ضــمن هــاه المجــالس 

وافـق عليهـا مجلـس  ، والتي1116ولغاية  1112أعد استراتيجية وطنية للشباب لاعوام من سبق أن 
اشتملت على ثالثـة محـاور مـن ضـمنها محـور الشـباب والحقـوق المدنيـة  ، وقد1112الوزراء في عام 

 والمواطنة . 

قين يعــد مســمولية مــا حــد  مــن انتهاكــات لعــدد مــن المعــو ان  اإلنســان ويــرر المركــز الــوطني لحقــوق
ان العمـل علـى انهـاء العنـف ضـد االط ـال يجـب ان يتجـاوز مسـمولية حكوميـة فقـط. و  ت، وليسنيةوط

بدأ من تطوير التشريعات التي تضمن يتعلقة بكل قطا  من ردا، ليصبح نهجا شموليًا، االستجابات الم
واإلهمال والمخـاطر التـي يتعـر  لهـا، والتـي يجـب أن تشـمل  ،كافةالحماية للط ل من أشكال العنف 

 عقوبـــات ، 21وبشـــكل ســـريي ملغـــاء المـــواد فـــي قـــانون العقوبـــات التـــي تبـــيح الضـــرب التـــةديبي  مـــادة 
ســواء فــي جــد بهــا الط ــل كافــة فــي جميــي البيئــات التــي يو علــى ح ــر وتجــريم أشــكال العنــف والعمــل 
ــالتبلي  عــن العنــف ضــد األط ــالأو الممسســات االالمدرســة  أوالمنــزل  همــالهم  ،جتماعيــة، واإللــزام ب وا 

ملزامية التحقيق المستقل فـي  وال بد من النص علىوالنص على العقاب صراحة لكل من يخ ق بالر، 
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ومراعـاة حاجـاتهم فـي  ،حقـوق الضـحاياالقـوانين ل ضـمان ملـىباالضافة ي حاالت وفيات األط ال، جمي
 ،مجتماعيــة لهــلر لــدر تقــديم الخــدمات الصــحية واالجميــي مراحــل اإلفصــا  والتحقيــق والتقاضــي، وكــا

علـــى والقواعـــد اإلداريـــة التـــي تحـــول دون مقاضـــاة المعتـــدين  ،ي اإلجـــراءاتيـــمج الغـــاء كمـــا ال بـــد مـــن
بمـا يضـمن عـدم افـالت المـدراس والممسسـات اإلجتماعيـة االعتـداءات التـي تقـي فـي  وخاصـةاالط ال 

ال بد من ايالء مسةلة الوقاية االوليـة مـن العنـف ضـد الط ـل أهميـة و من العقاب.  مرتكبي هاه االفعال
 سرة.والمجلس األعلى لشمون األ وبرامجه، قينو في خطط المجلس األعلى لشمون المعبالغة 

 :النسب مجهولو

النسب، ما ن ـم هـمالء عـددًا مـن االعتصـامات حـاولوا  يقضية االط ال مجهول 1121 عام برزت في
بتغييـر الـرقم الـوطني الـاي يميـزهم عـن  تلخصـلمطالبـة بحقـوقهم التـي تاتباه لقضـيتهم، و ل ت االنفيها 

تــوفير  ملــى. وتــوفير فــرص عمــل تمــنحهم حيــاة كريمــة، مضــافة معــينبقيــة المــواطنين، كونــه يبــدأ بــرقم 
 ،وقــد تــابي المركــز هــاه القضــية باهتمــام مــي الجهــات المعنيــةشــرد. تهم مــن المناســبة لحمــايت مســاكن
زالة ما قد ي هم أو ي هر وكةنه عمل تمييزي بحقهمهمتشغيلوطالب ب  .، وا 

 1121 فـي عـامباشـرت دائـرة االحـوال المدنيـة والجـوازات االط ـال  الءم ايجاد حلول لمشاكل هـوبهدف 
ت مــــطلبــــا ت  22 بتغييـــر االرقــــام الوطنيــــة لمجهــــولي النســـب، اا بلــــ  اجمــــالي الطلبــــات التـــي قــــدمت 

 الجهـات الرسـمية التـةمين الصـحي تـوفيرلها جميعها. وما يزال همالء االط ال يـدعون عـدم  االستجابة
لم يتمكنوا من الحصول على المساكن المناسبة، األمر الـاي يبقـي قضـيتهم م توحـة وقابلـة أنهم و ، لهم

 ايجاد حلول جارية لمشاكلهم.سرعة لالن جار مجددًا مما يستدعي 

 :طفالعمالة األ

وينص على ميقا  عقوبات وغرامات مالية بحـق  ،قانون العمل تشغيل االط الالاي يح ر  في الوقت
الـف ط ـل فـي   11 وجـود  ملـىوزارة العمـل تشـير  ، اال ان احصـائيات2المنشآت التي تشـغل االط ـال

                                                 
  علـى أنـه: " مـي مراعـاة االحكـام المتعلقـة بالتـدريب المهنـي ال يجـوز بـةي حـال تشـغيل الحـد  الـاي لـم 11في المـادة   2وينص قانون العمل 2

  من القانون على أنه: "ال يجوز تشغيل الحد  الاي لـم يكمـل الثامنـة عشـرة 14يكمل السادسة عشرة من عمره بةي صورة"، كما تنص المادة  
أو المرهقــة، أو المضــرة بالصــحة، وتحــدد هــاه االعمــال بقــرارات يصــدرها الــوزير بعــد اســتطال  آراء الجهـــات مــن عمــره فــي االعمــال الخطــرة 

 الرسمية المختصة."
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 ،وتعكس هاه االرقام تراخي الجهات الحكومية ،بعضهم في أماكن واعمال خطرة سوق العمل، ويعمل
غيــاب التن ــيم  1121 فــي عــامر مكمــا اســتال ــاهرة.  وعــدم قيامهــا بمســموليتها الرقابيــة للحــد مــن هــاه

ما يالحـ  غيـاب  ،سـنة  22 فوق سـن  ألوضا  األط ال المنخرطين في سوق العمل ممن همال عال 
الرقابة ال عالة على توافر شروط العمل المنصوص عليها في قانون العمـل بمـا فـي الـر تـوفير شـروط 

تعرضــهم  ، ممــا قــد ينــتج عنــهوالصــحة المهنيــة فــي االمــاكن التــي يعملــون بهــا ،األمـن والســالمة العامــة
صابات العمل العارضة.، و ل همال والعنف  ا 

 :األحداثعدالة 

الـاي ، مجلـس النـواب ملـىقـانون األحـدا  بصـيغته المعدلـة مشـرو  الحكومـة  مرسال 1121شهد عام 
قـديم المسـاعدة القانونيـة سـنوات، كمـا أوجـب ت  1 سنة بدال من   21  ملىلة الجنائية ءرفي سن المسا

مروره بجميي مراحل المحاكمة، ووسـي مشـرو  القـانون دائـرة نهـج العدالـة اإلصـالحية  في أثناء للحد 
ــالتحو  أو مــا يعــرف بالعقوبــات البديلــة، والتــي يمكــن  ،العقوبــات غيــر الســالبة للحريــةنحــو ل المتمثــل ب

أو مـدعين عـامين أو  ،عدليـة سواء أكانوا ضابطةاللجوء اليها  بقضايا االحدا  من للجهات المتعاملة
االجتمــاعيين جــزء مــن تشــكيلة المحكمــة التــي تن ــر  المتخصصــين مشــرو  القــانون ان ، واعتبــرقضــاة

ح لتجـاوز العديــد باإلســرا  فـي مقــرار قـانون األحــدا  يالمركــز الـوطنيةمـل و  فـي قضــية الحـد  المــتهم.
قيات بحــق األحــدا  دون أ. تســجيل االســب أهمهــا: مـنو  ،ي هــاا المجــالنتهاكــات فــمـن اإلشــكاالت واال

وعــدم االكت ــاء بــالقيود والســجالت الشــرطية. ب.  ،االعتمــاد علــى قــرار صــادر عــن المحــاكم المختصــة
توقيف االحدا  اداريا اا كثيرا ما تطلب الشرطة من قاضـي االحـدا  اعـادة الحـد   المشـتكى عليـه  

وخاصــة  ،وفـر  االقامــة الجبريـة عليـه ،المركـز االمنـي بعــد انتهـاء محكمـة االحــدا  مـن قضـيته ملـى
  في قضايا السرقة، االمر الاي يعد مخال ة للمعايير الدولية.

، ما بلـ  عـدد 1122ارت اعًا في عدد الجرائم المرتكبة من قبل االحدا  مقارنة بعـام  1121شهد عام 
  جريمة تم ارتكابها 1211  جريمة مقارنة بـ   1422  1121الحدا  لعام الجرائم المرتكبة من قبل ا

 ، ومـن االمـور المقلقـة التـي ت هرهـا احصـاءات 12، كما هو مبـين فـي الجـدول رقـم  1122في عام 
والتــي تــم  اإلنســانالجــرائم المرتكبــة مــن االحــدا  هــو ازديــاد فــي عــدد الجنايــات، والجــنح الواقعــة علــى 

 ، 1122  جناية وجنحة لعام 112  جناية وجنحة مقارنة بـ   121والبالغة   1121 ارتكابها في عام
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ارت ا  عدد الجرائم الواقعة علـى األمـوال التـي وكالر 
ــــــي عــــــام  ــــــم ارتكابهــــــا ف   2212ما بلغــــــت   1121ت

 .1122  جريمة لعام 2411جريمة مقارنة بـ   

وفـــــي مجـــــال تعزيـــــز وحمايـــــة حقـــــوق األط ـــــال علـــــى 
المستور الدولي أقرت الجمعيـة العامـة لامـم المتحـدة 

علــق البرتوكــول االختيــاري الت اقيــة حقــوق الط ــل المت
بــــرجراء تقــــديم البالغــــات، وفتحــــت البــــاب للتوقيــــي او 

، وقد سبق 1121/شباط /11المصادقة عليه بتارير 
للمركــز الــوطني ان ســاهم بتقــديم توصــياته حيــال هــاا البرتوكــول بالتعــاون مــي لجنــة التنســيق الدوليــة، 

ال لالفــراد، او الل اتاحــة المجــاضــافية لحمايــة حقــوق االط ــال مــن خــ ولكــون البرتوكــول يــوفر وســيلة
الجماعات ، او ممثليهم بتقديم الشـكاور والبالغـات للجنـة حقـوق الط ـل، فـان المركـز الـوطني يوصـي 

 الحكومة بالتوقيي والمصادقة عليه. 

  :التوصيات
 :ما يليب اإلنسان يوصي المركز الوطني لحقوق

 ت اقية حقوق األط ال.ت اقية الدولية الاقرار مشرو  قانون حقوق الط ل بما ينسجم مي اال 
  اقــرار مشــرو  قــانون االحــدا  بمــا فــي الــر االســرا  فــي تطــوير ن ــام شــامل للعقوبــات البديلــة

 واالبقاء على االحتجاز كخيار أخير. ،لاط ال
 تعديل القانون.مي التةكيد على الحاجة الملحة ل ل قانون الحماية من العنف االسري،ت عي 
 مـــن قـــانون العمـــل الخاصـــة بمنـــي تشـــغيل 14ل نـــص المـــادة  االجـــراءات الالزمـــة لت عيـــ اتخـــاا  

 واالعمال المضرة بالصحة. ،االط ال باالعمال الخطيرة
  ـــــى المـــــواد اعـــــادة الن ـــــر ـــــلمـــــن ا  12،11 بالتح  ـــــات عل ـــــوق الط  ـــــة حق  االنضـــــمام، و ت اقي

 .ال ردية الط ل الخاص بتقديم الشكاور المكمل الت اقية حقوق لبروتوكولل

                                                 
 .1121تم اعداد هاا الجدول من قبل المركز الوطني لحقوق اإلنسان باالعتماد على التقرير االحصائي الجنائي لعام  2

( يبين عدد الجرائم المرتكبة من قبل االحداث في 35جدول رقم )
 31030-3100عامي 

عام  نوع الجريمة
3100 

عام 
3103 

 362 326 اإلنسانالجنايات والجنح التي تقع على 
 00 2 الجرائم المخلة بالثقة العامة
 0625 0472 الجرائم التي تقع على األموال

 2 3 الجرائم التي تمس الدين واالسرة
 042 96 الجرائم التي تقع على االدارة العامة

 70 76 الجرائم التي تشكل خطرا على السالمة العامة
 301 063 الجرائم المخلة باالداب العامة

 65 77 جرائم أخرى
 3450 3021 المجموع
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  ــــة األط ــــال مــــن ــــة لحماي ــــة غيــــر أشــــكال االســــتغالل واالوضــــي اســــتراتيجية وطني تجــــار والعمال
تطــوير ن ــام وطنــي لرصــد ط ولــة، و وت عيــل خطــط العمــل الوطنيــة لل كافــة، المشــروعة والعنــف

ــة الوقــوف علــى  حواالســاءة الواقعــة علــى األط ــال ،حــاالت العنــف حجــم  ــاهرة اإلســاءة لمحاول
 انماطها.لاط ال بمختلف 
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  منـــه حقـــوق األشـــخاص اوي االعاقـــة، وكـــرامتهم مـــن االســـاءة 1فـــي المـــادة   ياألردنـــك ـــل الدســـتور 

، كما ك ل مبدأ احترام كرامة األشخاص المتةصلة، واستقاللهم الااتي، بمـا فـي الـر حريـة 2واالستغالل
وقد ت رجم هاا المبدأ فـي رميـة االسـتراتيجية الوطنيـة لاشـخاص  واستقالليتهم. خياراتهم بةن سهم،تقرير 

اوي اإلعاقـــات، التـــي نصـــت علـــى: "ميجـــاد مجتمـــي يتمتـــي فيـــه األشـــخاص اوو اإلعاقـــة بحيـــاة كريمـــة 
لغـاء قـانون والتي نـتج عنهـا م مستدامة، تحقق لهم المشاركة ال اعلة القائمة على اإلنصاف والمساواة"،

لســنة   12 ، واصــدارقانون حقــوق االشــخاص المعــوقين رقــم 2661لســنة   21 رعايــة المعــوقين رقــم 
شراكهم بصورة كاملة وفاعلة 1111 ، الاي تضمن نصوصًا تك ل مشاركة األشخاص اوي اإلعاقة، وا 

بــرامج، والخطــط   منــه بةنــه:" اتخــاا التــدابير وال1فــي المجتمــي. وقــد عــر ف القــانون الــدمج فــي المــادة  
تحقيـق المشـاركة الكاملـة للشـخص المعـوق فـي شـتى منـاحي الحيـاة، دون  ملـىوالسياسات التي تهـدف 

حتور القانون على نصوص تلزم اكما  .أي شكل من أشكال التمييز، وعلى قدم المساواة مي ا خرين"
لحيــاة االجتماعيــة، مدمــا  األشــخاص اوي اإلعاقــة فــي بــرامج ممسســات التعلــيم، والصــحة، والعمــل، وا

وتنبثـق سياسـة المملكـة والتزاماتهـا تجــاه  .والسياسـية، والثقافيـة والعامـة، والبـرامج الرياضـية، والترويحيــة
، اإلنســـان، واإلعـــالن العـــالمي لحقـــوق ياألردنـــاوي االعاقـــة مـــن القـــيم العربيـــة اإلســـالمية، والدســـتور 
ولية المتعلقة بحقوق االشـخاص المعـوقين. وقـد والمبادت واألحكام المنصوص عليها في االت اقيات الد

علـى االت اقيـة الدوليـة لحقـوق األشـخاص اوي اإلعاقـة،  1كانت المملكة من أوائل الدول التي صـادقت
معلنــة بــالر التزامهــا بتن يــا بنودهــاح تحقيقــًا لهــدفها، وغايتهــا المتمثلــة بحمايــة حقــوق األشــخاص اوي 

 ، والحريات األساسية.اإلنساناإلعاقة، وضمان تمتعهم الكامل بحقوق 

ح والـر لعوامـل 1ال تـزال محـدودة نسـبياً نهـا ةب األردنفـي  عاقـة اإل البيانات المتـوافرة حـول حجـم وتشير
نتــــائج المســــوحات الجزئيــــة، وتقــــارير مراكــــز  ملــــىثقافيــــة، وفنيــــة متعــــددة. وتســــتند البيانــــات المتــــوافرة 

                                                 
علـى ان:" يحمـي القـانون األمومـة والط ولـة والشـيخوخة، ويرعـى الـنشء واوي اإلعاقـات، ويحمـيهم  مـن الدسـتور األردنـي  1/2 نص المـادة ت 2

 من اإلساءة واالستغالل".
، ووقـي علـى البروتوكـول االختيـاري، وسيصـادق 1111/ 12/1االردن علـى االت اقيـة الدوليـة لحقـوق االشـخاص اوي االعاقـة بتـارير  صـادق 1

 المترتبة على الر.عليه بعد دراسة االلتزامات 
 .%2،11تشير الى ان نسبة اإلعاقة في المملكة تبل   1114بيانات تعداد السكان والمساكن لعام  1

 األشخاص ذوي االعاقةحقوق 
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الحاجـة الملحــة إلجـراء مسـح دقيـق، وشــامل  ملـىالتشـخيص، والممسسـات الخدميـة، ويشـير هــاا الواقـي 
عة انتشارها، ومداه، وتوفير معلومات عن مستور الخدمات، حجم اإلعاقة ونوعيتها، وطبي ملىللتعرف 

والتسهيالت المقدمـة لـاوي اإلعاقـة، والعقبـات والعوائـق التـي يواجهونهـا، وتحـد مـن مسـتور اسـتمتاعهم 
 بحقوقهم. 

أن نسبة  ملى من مة الصحة العالمية والبنر الدولي   1121وأشار التقرير العالمي عن اإلعاقة لعام 
أخـررح حيـ   ملـى% من مجمو  السكان، وتختلف هاه النسبة مـن دولـة 22.2 اإلعاقة في العالم تبل 

اخــتالف تصــني ات  ملــىتتــةثر بعوامــل اجتماعيــة، واقتصــادية  الحــروب.. ال قــر.. الجــو  ، باإلضــافة 
اإلعاقــة، وتعري اتهــا فــي تلــر الــدول، وقــد أجــرت وزارة التنميــة االجتماعيــة مســحا وطنيــا، بــين أن نســبة 

% مـن 2.1محاف ـات المملكـة تبلـ  األشخاص اوي اإلعاقة في مع م 
نهاح علمًا بةنـه لـم يـتم مجـراء مسـح لاشـخاص اوي اإلعاقـة مجمو  سكا

  يبـين اعـداد األشـخاص اوي 12في محاف ة العاصمة. والجدول رقم  
 . 1114االعاقة، ونسبهم، وفقا لنتائج التعداد السكاني لعام 

                                                                                                                                                  

  حالـة معاقـة 41126سـنة، وقـد شـخص    21 مركز تشخيص اإلعاقات التابي لوزارة الصـحة، يقـوم بتشـخيص الحـاالت مـن الـوالدة ولغايـة  -
 . 1116وحتى نهاية عام  2661منا عام 

تشـير بيانـات مديريــة شـمون المعــوقين فـي وزارة التنميـة االجتماعيــة ملـى أن عــدد الحـاالت التــي تـم تشخيصـها فــي مركـز الكشــف المبكـر عــن  -
  حالــة 1642عاقــات فــي منطقــة حطــين بلغــت  اإلعاقــات، ومركــز التةهيــل المجتمعــي فــي منطقــة تــل المــنطح ومركــز الكشــف المبكــر عــن اإل

 . 1116 – 1111خالل األعوام 
عامـًا أيـة   21 لم تصدر اللجان الطبية اللوائية التابعة لوزارة الصحة، وهي الجهة المسمولة عن تشخيص الحـاالت لمـن تزيـد أعمـارهم علـى  -

 تقارير توضح أعداد الاين تم تشخيصهم. 
ون مـي من مـة الهانـدي كـاب انترناشـونال وجمعيـة أجرر برنامج التةهيل المجتمعي التابي للمجلس األعلى لشـمون األشـخاص المعـوقين بالتعـا -

 .%4.1اوي اإلعاقة في المنطقة  حي  بلغت نسبة األشخاص 1116سيدات الضليل مسحا في منطقة الضليل  من منزل لمنزل  عام 
ألشــخاص اوي بــدأ المجلــس األعلــى لشــمون األشــخاص المعــوقين فــي مرســاء قواعــد بنــر معلومــات وطنــي، يتضــمن البيانــات الكاملــة عــن ا -

جراء المسوح   بالتعـاون مـي الجمعيـات المحليـة مـن خـالل بـرامج التةهيـل ات الميدانية الشاملة  بيـت لبيـتاإلعاقة ونو  الخدمات المقدمة لهم. وا 
 المجتمعي. 

ن المســوحات اســهم المجلــس األعلــى لشــمون األشــخاص المعــوقين مــي دائــرة اإلحصــاءات العامــة فــي تضــمين قضــايا اإلعاقــة فــي مجموعــة مــ -
التي تجريها الدائرة دوريـًا، ومنهـا: مسـح فـرص العمـل المسـتحدثة، ومسـح االسـتخدام وتعويضـات العـاملين، وسلسـلة المسـو  االقتصـادية، وتمـت 

 .  1124مراجعة الجزء الخاص بمسح األشخاص اوي اإلعاقة وتعديلها في مسح السكان والمساكن الاي سين ا عام 
علـى بعـ  االسـئلة المتعلقـة باإلعاقـةح لعـدم  أجـابقـد و ، 1114التي تليه تم الحصول عليها من التعداد السكاني لعام هاا الجدول والجداول  2

   توافر بيانات ت صيلية شاملة ودقيقة عن حجم، وخصائص وتوزيي اإلعاقة في المملكة.

( يبين توزيع االشخاص 36جدول رقم)
 0األردنذوي االعاقة في 

 النسبة العدد الجنس
 63% 37631 اناث
 22% 06746 ذكور

 %011 44266 المجموع
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وقــد عمــل المجلــس األعلــى لشــمون األشــخاص المعــوقين علــى منشــاء قاعــدة بيانــات وطنيــة، تتضــمن 
، وتقدم لهم خـدمات  21.111 متكاملة عن األشخاص اوي اإلعاقة، الاين يزيد عددهم على  بيانات

أن المجلـس األعلـى لشـمون  ملـىمن قبل المجلس، وشركائه من المجتمي المـدني. وتجـدر اإلشـارة هنـا 
بالتنسيق مي اللجنة االقتصادية االجتماعية لدول غرب آسـيا  1121األشخاص المعوقين بدأ في عام 

للخـــرو  بممشـــرات معتمـــدة إلحصـــائيات اإلعاقـــةح لمعرفـــة حجـــم اســـكوا  باســـتخدام منهجيـــات علميـــةح  
 انتشارها، ونوعية الخدمات المقدمة للمعوقين، ومستواها، والتحديات المتعددة التي يواجهونها.

فـي  وسيقوم المجلس بالتعاون والتنسيق مي دائرة اإلحصاءات العامة بتطبيق قـوائم مجموعـة واشـنطن،
ح للخـرو  بممشـرات واقعيـة لحالـة 1124محصائيات اإلعاقة في التعداد العام للمسـاكن، والسـكان لعـام 

 .2األردناإلعاقة في 

 اهم المعوقات التي يعانيها االشخاص ذوو االعاقة: 
يشوبها النقص الكبيـر فـي تسـهيالت التنقـل  ياألردنما زالت البيئة المحلية في المجتمي  التنقل: . أ

عـدم  ملـىلاشخاص اوي االعاقة، وعدم وجود وسائل نقل عامة مهيةة السـتخدامهم، باإلضـافة 
 توافر مواقف كافية خاصة لهمح مما يضطرهم للتعر  للمخال ات.

 

 ملــىرصـد المركــز معانـاة بعــ  الطلبـة اوي اإلعاقــة مـن صــعوبة الوصـول  الحـق فــي التعلــيم: . ب
المــدارس، او االنت ــام فــي بعــ  الصــ وفح بســبب نقــص التعــديالت فــي المرافــق الصــحية فــي 
المدارس، وال تزال المدارس التـي تـم اجـراء تعـديالت عليهـا السـتقبال طلبـة مـن االشـخاص اوي 

ـــ   ـــة، اا بل غرفـــة صـــ ية   111 مـــدارس الســـتقبال الطلبـــة الصـــم، و  21 عـــددها االعاقـــة قليل
الستقبال الطلبة الاين يعانون صعوبات التعلم، ومدرسـة واحـدة السـتقبال الطلبـة اوي االعاقـات 

 ر ــيـلمين غـــن المعـان نسبة كبيرة م زـركــد المــا رصـمـ". ك1وفينــــــالمك اديمية ــرية، وهي "أكــالبص

                                                 
أواًل: عــدم االت ــاق علــى تصــني ات وتعري ــات محــددة ل ئــات  :ترجـي أســباب ال ــروق بــين التقــديرات العالميــة، ونتــائج المســو  المحليــة ملـى ا تــي 2

طن ثانيــًا: اســتخدام األســاليب التقليديــة فــي المســو   الطرائــق، واألســاليب، والمنهجيــات . وفــي المقابــل، يــتم اعتمــاد قــوائم مجموعــة واشــن.اإلعاقــة
رابعــًا: الن ـــرة .ثالثــًا: الكل ــة المرت عــة إلجــراء مســوحات وطنيـــة حســب األســاليب الحديثــة.إلحصــاءات اإلعاقــة فــي المســوحات العالميــة الحديثـــة

المجتمعيـــة النمطيـــة التـــي تـــدفي األســـر لعـــدم اإلفصـــا  عـــن وجـــود اإلعاقـــات. خامســـًا: األســـاليب المختل ـــة لتشـــخيص األشـــخاص اوي اإلعاقـــة 
 سادسًا: حاجة الكوادر لتدريب متخصص في مجال اإلعاقة. .وتقييمهم

 .طالبا من محاف ات المملكة، ومخدومين بسكن داخلي 11طالبا، منهم  121وزارة التربية والتعليم: تضم اكاديمية المك وفين  1



  

006 

  

 
 الوطني لحقوق اإلنسان المركز

للتعامــل مــي االشــخاص اوي االعاقــة، وخصوصــا فــي المــدارس الحكوميــةح ن ــرا لقلــة  مــمهلين
التربيــــــة الخاصــــــة فــــــي هــــــاه باعــــــداد المعلمــــــين المتخصصــــــين 

المــدارس، باإلضــافة ملــى قلـــة المخصصــات الماليــة المرصـــودة 
لمــدارس الطلبــة اوي االعاقــات، ونقــص وســائل النقــل، وتســرب 
كوادر العاملين مي المعوقينح لقلة الحوافز الممنوحـة لهـم، وقلـة 
المبـــاني المملوكـــة لـــوزارة التربيـــة والتعلـــيم للطلبـــة الصـــم، حيـــ  

ن للـــوزارة والبـــاقي مســـتةجرة. والجـــدير بالـــاكر أن هنالـــر مدرســـتا
هنالــر برنــامج تن ــاه وزارة التربيــة والتعلــيمح لتعلــيم اوي االعاقــة 

طالبـــا مـــدمجين ضـــمن المـــدارس   222 الحركيـــة يســـت يد منـــه 
الحكومية، وتمت تهيئة جميي التسـهيالت البيئيـة لهـم، والجـدول 

ب المسـتور   يبين توزيي االشخاص اوي االعاقـة حسـ11رقم  
 .1114التعليمي، وفقا لنتائج التعداد السكاني لعام 

. 2%1 ملـــىشـــخاص المعـــوقين تصـــل ن األبينـــت اإلحصـــاءات ان نســـبة البطالـــة بـــي التشـــ يل: .  
%، ونسبة العاطلين 22.2فما فوق   22 ونسبة العاملين من األشخاص اوي اإلعاقة من سن 

%، ونســبة األشــخاص غيــر الناشــطين اقتصــاديًا  ال يبحــ  عــن عمــل، وغيــر 2.1العمــل  عــن
. والجدير بالاكر أنه تم منشاء وحدة تشغيل األشخاص اوي اإلعاقة في 1%11 مستعد للبح  

وزارة العمــل، ومتابعــة طلبــات التشــغيل المقدمــة مــنهم. وتــم 
  مـــن تعليمـــات اختيـــار المـــو  ين 11تعـــديل المـــادة رقـــم  

تعييــــــــنهم فــــــــي الو ــــــــائف الحكوميــــــــة، لتصــــــــبح النســــــــبة و 
% مــن مجمــو  الشــواغر فــي 4المخصصــة لــاوي اإلعاقــة 

%. وقد تم 2ية بنسبة اإلنسانالدوائر الحكومية، وللحاالت 
  شخصـــا مـــن اوي اإلعاقـــة فـــي القطـــاعين 226  تشـــغيل

العــام والخــاص بالتنســيق مــي ديــوان الخدمــة المدنيــة ووزارة 

                                                 
 .1121على لشمون االشخاص المعوقين: واقي االعاقة في األردن المجلس األ 2
 .1121التقرير السنوي للمجلس األعلى لشمون األشخاص المعوقين للعام  1

( توزيع االشخاص ذوي 37جدول رقم )
 لتعليمياالعاقة حسب المستوى ا

 الجنس
 اناث ذكور مستوى التعليم

 2593 9210 أمي
 247 0272 ملم

 0200 4195 ابتدائي
 0540 2944 إعدادي
 0206 3661 أساسي

 42 214 تلمذة مهنية
 0322 3626 ثانوي

 400 722 دبلوم متوسط
 325 727 بكالوريوس
 7 22 دبلوم عال
 32 011 ماجستير
 3 23 دكتوراه

 31 44 غير مبين
 06026 36497 المجموع

( يبين توزيع األشخاص ذوي االعاقة 32جدول رقم )
 حسب النشاط االقتصادي

 االناث الذكور النشاط االقتصادي
 566 4735 مشت ل
 730 3727 متعطل
 977 0423 طالب

 4359 299 مدبر منزل
 322 0342 لل دخل

 9922 06299 سن مرض/ عجز / كبر
 1 605 أخرى

 3 31 غير مبين
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  يوضـــح توزيـــي االشـــخاص المعـــوقين فـــي المملكـــة حســـب النشـــاط 11 العمـــل، والجـــدول رقـــم 
 .1114االقتصادي وفقا لنتائج التعداد السكاني لعام 

هنـــار ضـــرورة لرفـــي مســـتور وعـــي افـــراد المجتمـــي، وزيـــادة تثقـــي هم بقـــدرات  التوعيـــة والتثقيـــف: .  
هنالـــر االشـــخاص اوي االعاقـــة بمختلـــف فئـــاتهم، والتعريـــف بحقـــوقهم واحتـــرام خصوصـــيتهم. و 

جهود تبال لنشر الـوعي فـي المملكـة حـول تجـريم استئصـال األرحـام، وتحريمهـا لـاوات اإلعاقـة 
العقلية، والعمل على سن  تعديالت تشـريعية تحمـي حقـوقهن. وقـد بـال المجلـس األعلـى لشـمون 
األشــــخاص المعــــوقين، والمجــــالس الدينيــــة االســــالمية والمســــيحية، وممسســــات األشــــخاص اوي 

جان المرأة اات اإلعاقة جهوداح لمني استمرار هاه ال اهرة. وتشير احصـائيات عـام اإلعاقة، ول
 .1122  حالة عام 24عدم وجود حاالت استئصال ارحام مقارنة مي   ملى 1121

 : 3103اهم التطورات التي رصدها المركز لهذا الحق في عام 

، وقـد تـم تقـديم دعـم 2تم شمول جميي االشخاص اوي االعاقة بالتامين الصـحي الحكـومي الصحة: . أ
  الــف دينــارح 11.111لــوزارة الصــحة مــن قبــل المجلــس االعلــى لشــمون األشــخاص المعــوقين قيمتــه  

فــي مستشــ ى الكــرر الحكــومي، وغرفــة للتــدخل المبكــر فــي مركــز تشــخيص   PKUإلنشــاء مختبــر  
 .1تابي لوزارة الصحة لتن يا برنامج البورتيجاإلعاقات المبكرة ال

 

تشكلت لجنة متخصصة في المجلس األعلى لشمون األشـخاص المعـوقينح  المشاركة السياسية: . ب
ح لتسـهيل عمليـة االنتخـاب لـاوي اإلعاقـة، حيـ  تـم 1121للتنسيق مي الهيئة المستقلة لالنتخاب عـام 

 :ومنها اركتهممركز اقترا  بالتسهيالت المناسبة لمش 112تجهيز 
 اتخات مجراءات لتسهيل مهمة المرافق الشخصي للناخبين من اوي اإلعاقة البصرية.  -
في مـداخل جميـي   sign language  تم توفير شاشات عر  تل زيونية، تستخدم لغة اإلشارة -

 مراكز االقترا .
 تم توزيي بروشورات توعوية عن هاه التسهيالت. -

                                                 
 .http://www.alrai.com/article/022010.html :على الرابط 11/2/1121الرأي  2
ريب البـورتيج: هـو برنـامج تـدريبي تعليمـي للتـدخل المبكـر يطبـق علـى األط ـال اوي اإلعاقـة منـا الـوالدة وحتـى سـن تسـي سـنوات، حيـ  تـم تـد 1
  دورات تدريبيـة ن ـات 2  متطوعة من برامج التةهيل المجتمعي ومعلمات ريا  األط ال على تطبيق واستخدام البرنامج من خـالل عقـد  11 

 في عدد من محاف ات المملكةح لبناء قدرات العاملين في هاا المجال.
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 في االنتخابات، بص ة شخصية أوضمن الكتل الوطنية.مرشحا من اوي اإلعاقة  21شارر  -

تــم اعتمــاد نمــوا  خــاص بتوثيــق مصــابات العنــف، واإلســاءة  ورصــد االنتهاكــات: ىنظــام الشــكاو ج. 
لاط ال اوي االعاقة، ويتم تن ياه بالقيام بزيارات المتابعة للجمعيات، والمراكز التي تعنى باألشخاص 

 ة االسرة في حال اكتشاف حاالت للعنف، واإلساءة في المراكز.اوي االعاقةح البال  ادارة حماي

تم تن يا المرحلة الثانية من مشـرو  "تحـد"، وهـو برنـامج يـدمج األشـخاص اوي  الرياضة والترويح:د. 
  مدرســة فــي المملكــة بــدعم مــن المجلــس 21اإلعاقــة مــن خــالل الرياضــة البارالمبيــة، ويشــتمل علــى  

 .1121نامج الرياضة، وحياتنا الثقافي البريطاني ضمن بر 

 التسهيالت البيئية: ه. 

  جلسة توعوية  في محاف ات المملكة االثنتي عشرة  عن كودة متطلبـات البنـاء   21 تم تن يم
الخــاص باألشــخاص اوي اإلعاقــة، وشــملت المحــاف ين، ورمســاء البلديــة، ومهندســين، وممثلــين 

  عن المجتمي المحلي.
  صمم المجلس األعلى لشمون األشخاص المعوقين بروشورات حول التسهيالت البيئيةح لتسـهيل

الوصــول واالتصــال فــي المرافــق الســياحية، والــر بالتعــاون مــي القــائمين علــى مشــرو  تطــوير 
  مطعــم، وبــدعم مــن وكالــة 111 ، وجمعيــة المطــاعم، وبمشــاركة  1رقــم   األردنالســياحة فــي 

  . USAID التنمية األمريكية 

ويسجل المركـز للمجلـس االعلـى لشـمون االشـخاص المعـوقين شـراءه خـدمات التعلـيم المقدمـة مـن قبـل 
% من تكل ة الطالب الواحد، وقد بلغت قيمـة هـاا 21الجمعيات المقدمة للخدمات لاوي اإلعاقة بنسبة 

ب للجمعيــات % مــن تكل ــة الطالــب مراعــاًة للوضــي االقتصــادي الصــع211الــدعم فــي الجنــوب بنســبة 
  المقدمة للخدمات لاشخاص اوي اإلعاقة.

  طالبـا فـي المـدارس الدامجـة 222ويثمن المركز للمجلس األعلى لشـمون األشـخاص المعـوقين دعـم  
فــــي كــــل أقــــاليم المملكــــة  دعــــم مواصــــالت ،  1122/1121لل صــــل الدراســــي الثــــاني للعــــام الدراســــي 

  121وي اإلعاقــة" فــي أقــاليم المملكــة الثالثــة لـــ  وصــرف "منحــة ســمو األميــر رعــد بــن زيــد للطلبــة ا
  طالبــًا وطالبــة فــي الجامعــات 142، ومنحــة لـــ  1121/1122طالًبــا وطالبــة جامعيــة للعــام الدراســي 
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متابعـــة المجلــــس لتـــوفير التســـهيالت البيئيــــة  ملـــىباإلضــــافة  .1122/1121الرســـمية للعـــام الدراســـي 
  دينــار، لبــرامج األنديــة، 42.211وتقــديم دعــم مــالي مقــداره   ،للمــدارس التابعــة لــوزارة التربيــة والتعلــيم

ودعـــم اللجنـــة البارالمبيـــة  ،1121والنشـــاطات الرياضـــية الخاصـــة باألشـــخاص اوي اإلعاقـــة فـــي عـــام 
   دينارًا. 211.112ة بمبل   ياألردن

 لتوصيات:ا
اوي االعاقـــة، يمكـــد المركـــز توصـــياته  فـــي ضـــوء مـــا تمـــت االشـــارة اليـــه، ولتعزيـــز حقـــوق االشـــخاص

 السابقة الواردة في تقاريره السنوية، وأهمها: 
   أن مــة  واقــرار ح1111  لســنة 12العمــل علــى ت عيــل قــانون حقــوق األشــخاص المعــوقين رقــم

 تعليمات لهاه الغاية.و 
  والـاي يتضـمن ، المعـوقينالبرنامج المتبنى من قبـل المجلـس االعلـى لشـمون االشـخاص مراعاة

 لتبلي  عن األط ال اوي اإلعاقة منا الوالدةح لربطهم ببرامج الكشف المبكر والتدخل المبكر.ا
  نشر ثقافة مجتمعية قائمة على اساس التنـو  البشـري، وتعزيـز المنحـى الحقـوقي ولـيس الرعـائي

 شخاص اوي االعاقة.في قضايا اال
 يرتكـــز فـــي تقصـــي الحقـــائق، ونشـــرها علـــى المنحـــى الحقـــوقي، ولـــيس  معـــالم متخصـــص انشـــاء

 الرعائي.
   ضـــرورة معرفـــة االعـــداد الحقيقيـــة لالشـــخاص اوي االعاقـــة فـــي جميـــي المحاف ـــات وفقـــًا لنـــو

 .االعاقة واالعمار والممهالت
   برامج الدمج التعليمي وبما يسمح بتعزيز يتناسب مي قدرات اوي اإلعاقةح تعليمي وضي منها

دارات ممهلــة للتعامــل مــي الطلبــة  ل ئــات اإلعاقــة المختل ــة، ورفــد الممسســات التعليميــة بكــوادر وا 
  لهم. فضال عن توفير التسهيالت البيئية المناسبة اوي اإلعاقة

   مدروســة   عامــًا فمــا فــوق ووضــي خطــة 21اســتقطاب بــرامج تقييميــة لــاوي االعاقــة مــن عمــر
 وبما يسمح برنخراطهم في سوق العمل. لتهيئتهم وتةهيلهم مهنياً 

  زيــادة قاعـات التــدريب العملـي للطلبــة ة يـاألردنحـ  القـائمين علــى التعلـيم العــالي فـي الجامعــات
 ية في مراكز التربية الخاصة  كمًا ونوعًا .اإلنسانالملتحقين بمجال العلوم 
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 خاص اوي االعاقةح للحـد مـن حـواد  السـير بحيـ  تتضـمنمراجعة االستراتيجية الوطنية لاش 
تشديد العقوبات على المخال ات الخطرة، التي قد تنجم عنهـا حـواد  مسـببة ل عاقـات بمختلـف 

 1111لســـنة   46   مـــن قـــانون الســـير رقـــم 16/21اشـــكالها وأنواعهـــا، وت عيـــل نـــص المـــادة  
المتعلق بالمخال ة، التي تمني استعمال المواقف الخاصـة باألشـخاص اوي اإلعاقـة واسـتغاللها، 

 ضمن المخال ات الواردة في متن القانون. 
  التوعية المجتمعية ألهالي ال تيات اوات االعاقة العقلية بعـدم استئصـال ارحـامهنح عمـال بـالقيم

 .ة حقوق االشخاص اوي اإلعاقة  من ات اقي22الدينية ونص المادة  
  توكــــول االختيـــــاري الملحــــق باالت اقيـــــة الدوليــــة لحقـــــوق االشـــــخاص اوي و المصــــادقة علـــــى البر

 االعاقة.
  تضـــمين البـــرامج والخـــدمات الخاصـــة باألشـــخاص اوي اإلعاقـــة فـــي البـــرامج والخطـــط التنمويـــة

الحقــوق، والخــدمات كافــة، التــي ســتتبناها الدولــة، وأن تتضــمن الخطــط فــي كــل وزارة وممسســة 
 التي توفرها لكل المواطنين بمن فيهم اوو اإلعاقة.
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نجـــد العديـــد مـــن  ماتتعـــدد المصـــطلحات المســـتخدمة لوصـــف كبـــار الســـن حتـــى فـــي الوثـــائق الدوليـــة. 
المســــميات مثــــل: "كبــــار الســــن"، و"المســــنين"، "واألكبــــر ســــنا"، و"فئــــة العمــــر الثالثــــة"، و"الشــــيخوخة"، 

  11  لــىمصــطلح "فئــة العمــر الرابعــة" للداللــة علــى األشــخاص الــاين يزيــد عمــرهم ع ملــىباإلضــافة 
 مصــــطلح "كبــــار الســــن" عامــــا. مال أن لجنــــة الحقــــوق االقتصــــادية واالجتماعيــــة والثقافيــــة قــــد اختــــارت

 older persons 2 عاما فةكثر.  21 ، للداللة على ال ئة العمرية لاشخاص البالغين 

اا  ،ياألردنــحمايــة هـاه ال ئــة العمريــة مــن أفــراد المجتمــي  1122لقـد ك لــت التعــديالت الدســتورية لعــام 
 ءالـــنشوالشـــيخوخة ويرعـــى  ،" يحمـــي القـــانون األمومـــة والط ولـــة :  منـــه علـــى أن2/2نصـــت المـــادة  
ويحميهم من اإلساءة واالستغالل"، ومن المتوقـي أن يـنعكس جـوهر هـاا الـنص علـى  ،واوي اإلعاقات

قـــد عـــرف المســـن مـــن الناحيـــة  ياألردنـــمال ان المشـــر   التشـــريعات الخاصـــة بالمســـنين فـــي المســـتقبل،
قــة لـه فــي جملـة القــوانين واألن مــة ولــم يتنـاول العوامــل البيولوجيـة، واألوضــا  الصـحية المراف ،العمريـة

 ،والماليــة والصــحية ،والمعونــة االجتماعيــة ،التــي شــرعت لغايــات تن ــيم العمــل والتقاعــد ،1والتعليمــات
" الشخص الاي يزيد عمره  :نهةب. اا اكت ى بالنص في تعري ه للمسن هاوترخيص وتن يم دور المسنين

وزارة التنمية االجتماعية الم لة الرئيسية للرعاية  عد  تو  .ل نا  اً   عام22 و ،  عاما للاكور21  لىع
 . األردنوالعناية بكبار السن في 

تمثــل بعــدم وجــود ات اقيــة دوليــة  بقضــايا كبــار الســن مغيبــا دوليــا، وقــد وحتــى وقــت قريــب  ــل االهتمــام
عالميـا، تـم عقـد الكثيـر مـن المـمتمرات  هم، اال انه في  ل االزدياد المطـرد فـي اعـدادبهمشاملة تعنى 

ـــة التـــي اقـــر خاللهـــا العديـــد مـــن التوصـــيات والمبـــادت التوجيهيـــة وااللتزامـــات المتعلقـــة ببـــرامج  ،الدولي
مال  لالهتمـام بقضـايا كبـار السـن فـي مختلـف دول العـالم. المناخ المواتي ايجاد ملىرعايتهم، مما ادر 

ــاثرةأن هــاه الجهــود تبقــى  تعنــى بحقــوق كبــار  ،نســة ممــا يســتدعي تبنــي ات اقيــة دوليــةوغيــر متجا متن
                                                 

. ووفقــًا للممارســة المتبعــة فــي اإلدارات اإلحصــائية لامــم المتحــدة، 41/612و 41/2وهــو التعبيــر الــاي اســتخدم فــي قــراري الجمعيــة العامــة  2
سـنة فـةكثر،  تعـد  مدارة اإلحصـاءات التابعـة لالتحـاد األوروبـي أن "كبـار السـن" هـم  21تشمل هاه المصطلحات األشخاص الاين تبل  أعمارهم 

 سنة أو أكثر .  22الاين بلغوا من العمر 
 أو حـين عمـره، مـن السـتين المو ـف اكمـال حـين علـى انـه 2626 لسـنة 14 رقـم والعسـكري المـدني التقاعـد من قـانون 21تنص المادة رقم 1 

 التقاعد". أحالته ملى تجب خدمة سنة أربعين أكماله

 حقوق كبار السن



  

212 

  

 
 الوطني لحقوق اإلنسان المركز

 ،روف هـاه ال ئـة العمريـة ـللتحـديات التـي ت رضـها السن، ما لم يعـد باإلمكـان مغ ـال حقيقـة التصـدي 
 ،ية، فقــد بــين التقريــر الجديــد الــاي أصــدره صــندوق األمــم المتحــدة للســكاناإلنســان والمرتبطــة بحقوقهــا

والرابطــة الدوليـــة لمســاعدة المســـنين بمناســـبة االحت ــال بـــاليوم الــدولي لكبـــار الســـن الــاي حمـــل عنـــوان 
انه من المتوقـي ان يصـبح  "الشيخوخة في القرن الحادي والعشرين: فرصة لالحت ال ومواجهة التحدي"

سـنوات عشـر  وفـي ،أكثر عددًا من السكان دون سن الخامسـة عشـرة 1121جيل كبار السن في عام 
مليـون نسـمة علـى مـدر العقـد، وانـه  111فقط، سـيتجاوز عـدد كبـار السـن رقـم البليـون، بزيـادة تنـاهز 

والبلــدان  ،مــن بــين كــل ثالثــة أشــخاص فــي ســن الســتين أو أكثــر، يعــيش شخصــان فــي البلــدان الناميــة
اص مـن بـين قرابة أربعـة أشـخ ملى، سيرت ي هاا الرقم 1121اات االقتصاديات الناشئة، وبحلول عام 

 . 2مسالة الشيخوخة مدعاة للقلق في البلدان المتقدمة والنامية كونبهاا تو كل خمسة"، 

والزيـادة  ،ليس بعيدا في هاا المجال عما يجري دوليا، ف ي  ـل هـاه الط ـرة السـكانية ياألردنوالمشهد 
القضـية  بـرزت هـاه فقـد ،ومـا يرافقهـا مـن تغييـر فـي التركيـب السـكاني ،المتوقعة في اعـداد كبـار السـن

وبـــرامج التنميـــة الوطنيـــة. فلـــم يعـــد  ،واضـــعي السياســـاتلحـــدر القضـــايا الملحـــة التـــي تشـــكل تحـــديا رك
باإلمكان مغ ال هاه المسةلة التي أصـبحت مـدعاة لالهتمـام لتةثيرهـا المباشـر علـى المـدر البعيـد علـى 

وفقا لبيانات  ت نسبة عدد كبار السنبلغ ماالهياكل االجتماعية واالقتصادية، وبرامج التنمية الوطنية، 
من مجمالي عدد السكان لعام  %1.1عاما فما فوق   22  دائرة اإلحصاءات العامة من ال ئة العمرية

لــى، و 1111% بحلــول عــام 1.4 ملــى، ويتوقــي أن تصــل هــاه النســبة 1121 % بحلــول عـــام 2.21 ا 
 حتطـوير الخطـط والبـرامج الوطنيـة القـادرة علـى معالجـة هـاه القضـايا ملى أخيرا. وقد تم التنبه 11211

وان كانت التزال بحاجة للتحدي   ،مما وضي مسالة كبار السن ضمن سلم أوليات صانعي السياسات
 مي المعايير الدولية لحقوق كبار السن. والتطوير لتتواءم

دور ميواء كبـار السـن  ملىالزيارات  العديد من اإلنسان أجرر المركز الوطني لحقوق 1121 في عامو 
الزرقـــاء دار  ومحاف ـــة ،ومحاف ـــة البلقـــاء دور،  2 المنتشـــرة فـــي كـــل مـــن محاف ـــة العاصـــمة بواقـــي 

زالـت تعـاني المشـاكل التـي مافي محاف ة اربد، وقـد الحـ  ال ريـق الزائـر ان هـاه الـدور  أخررو  .واحده

                                                 
 .UNFBA ،HQ/1121/22نشرة الصحي ة لصندوق االمم المتحدة للسكان  2
 .1121احصائيات صادرة عن دائرة االحصاءات العامة  1
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عـدم مناسـبة مع ـم  .2: مـا يلـيوالتـي تتمثـل في ،وأوردهـا فـي تقـاريره السـابقة ،ان رصدها سبق للمركز
دور ميــواء المســنين لحاجــات المســنين مــن حيــ  مســاحة الغــرف المخصصــة للنــزالء وعــددهم، وعـــدم 

ية للمســت يدين مــن الســتيعابمــي عــدد الغــرف، والطاقــة ا  تناســب عــدد المرافــق الصــحية  دورات الميــاه
الصــحية المتخصصــة باإلضــافة الفتقارهــا  . افتقــار اغلــب دور المســنين للرعايــة1خدمــة هــاه الــدور. 

ـــة.  ومخـــتصالن ســـيين، واالجتمـــاعيين،  للمختصـــين ـــواء 1التغاي ـــار مع ـــم دور االي ـــى. افتق امـــاكن  مل
عـدم وجـود سـجالت للمنت عـين فـي دور رعايـة  .4 والصاالت الرياضـية، والمكتبـات للمطالعـة. ،الترفيه

دور  محــدرفــي  مجهولـة االســم والهويــة ةوفــاة لمســن عــن حالــة 1121الكشــف فــي عـام  المسـنين اا تــم
 فــي تلــر الــدار، وبحســب الــوزارة فقــد امضــت الســيدة اعامــ  21 قرابــة  رعايــة المســنين بعــد ان امضــت

وعلـى اثــر  ليـتم بعـدها ميوامهـا بــدار للمسـنين، ،المسـنة سـامية "االسـم مســتعار" فتـرة فـي دار للمتســولين
منت عـا،   121 الر أجرت وزارة التنمية االجتماعية مسحا شامال لمنت عي دور الرعاية والبال  عددهم 

بشـةنهم منـا فتـرة طويلـة، باإلضـافة  هـمو يراجـي او  حـاالت لكبـار سـن لـم حي  كشف المسح عـن وجـود
اكثــر مــن  اشــخاص مجهــولي الهويــة، مــنهم مــن مضــى علــى وجــوده فــي دار الرعايــة  2 وجــود  ملــى
ت فـان اسـتخدامها قليـل توافر ساحات للتشميس في مع م دور االيواء وان  توافر. عدم 2 .اً عام  12 

عدم جاهزية الدور بمـا  .1 .ا. عدم فصل مالبس المقيمين في بع  الدور عن بعضها بعض2 جدا.
وافتقارهـا للمماسـر الجانبيـة لت ـادي خطـر  ،يتالءم مي الوضي الصحي لكبار السـن مـن حيـ  الممـرات

واقتصـارها علـى مشـاهدة التل ـاز فـي  . غياب البرامج واألنشطة الترفيهية الموجهة للمسـنين1االنزالق. 
واإلهمـال سـواء نتيجـة غيـاب  ،لعنف الن سيل. تعر  كبار السن في دور المسنين 6 بع  االحيان.

ممـا يضـعف مـن تقـديرهم لـااتهم. ويتعـر  كبـار  حلن سـيوبـين الطبيـب ا حالتواصل بينهم وبـين أسـرهم
  وزارة التنمية االجتماعية من قبل ةالمشكلاا جاء في تقرير لجنة الت تيش  لعنف الجسدي،ليضا السن أ
ة بجولـة ت تيشـية علـى بنـاء ملحـق قيام اللجن في أثناءالعثور بالصدفة  انه قد تم 12/1/1121بتارير 

وبـــداخل كـــل واحـــدة منهـــا ســـرير وحمـــام م تـــو  علـــى  ،ي زنـــازين ان راديـــةعلـــى أربـــ دور اإليـــواء رحـــدرب
إليقـا  العقوبـة  وجدار سمير قادر على عزل األصوات العالية. وقد توقعت اللجنة أنهـا منشـةة ،الغرفة

 حالمــــدعي العــــام ملــــىبالمســــنين، وعلــــى ال ــــور تــــم تشــــميي المركــــز بالشــــمي األحمــــر، وتحويــــل مدارتــــه 
الر عدم وجـود ضـوابط لقبـول المسـت يدين مـن خدمـة  ملى. ويضاف 21الستكمال مجراءات التحقيق. 

ويصــن ون علــى انهــم حــاالت منســانية مثــل  ،هــاه الــدور، فــالكثير مــنهم فــي ســن اقــل ممــا هــو م تــر 
 .مخال ة بالر تعليمات الترخيص ان مة الداخليةبع  الدور ل . افتقار22المعوقين وال قراء. 
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         منهــــا،، و فئــــة كبــــار الســــنهــــا ا رصــــد المركــــز الــــوطني جملــــة مــــن المشــــاكل والقضــــايا التــــي تعانيكمــــ
. النقص الملحو  في التخصصات الطبية التي تعنى بكبار السن كطب الشيخوخة، وتمري  كبار 2

بمـا عدم وجـود سياسـات صـحية شـاملة  .1. 2عدم وجود الرعاية المنزلية المجانية ملىالسن باإلضافة 
مراكــز صــحية متخصصــة يشــرف  تــوافرعــدم  .1ورعايــة المرضــى.  واعــادة التاهيــل ،فــي الــر الوقايــة

فـي  ية الماديـة للمسـن بحيـ  يـتمسـتقاللعـدم اال .4عليها أطباء متخصصون للتعامل مي كبار السـن. 
جبـارهم علـى  ،السـتغالل المـادي واالقتصـادي مـن قبـل أقـاربهم وأبنـائهمكثير مـن االحيـان تعرضـهم ل وا 

ممتلكـاتهم  ملـى ، أو حرمانهم من الوصولخررأحدا  تغييرات في الوصية أو في الوثائق القانونية األ
 المقـدم مـن قبـل وزارة التنميـة االجتماعيـة اا . عدم ك اية راتب المعونـة الوطنيـة2والتمتي بها.  ،المالية

وهي  دينارا،  211  ن أربعة أفراد فما فوقدينارا، والحد األقصى لعائلة تتكون م 42 تبل  حصة ال رد
ال تك ــي إلعالــة أو ســد حاجــة المســن مــن الغــااء والمــاء والمــةور والملــبس والرعايــة الصــحية. وقــد بلــ  

فئة  انعلما  سرة،أ  16141  1121ويعيلها مسن عام  ،شهرية عدد األسر التي تتلقى معونة وطنية
. عــدم قيــام وزارة 2 %.11بنســبة مقــدارها  ونــه وطنيــةالمســنين هــي مــن اكثــر ال ئــات التــي تتلقــى مع

 توافرعدم  .1عامالت المنازل لكبار السن.  او تجديد مع اءات رسوم ،منح التنمية االجتماعية بتقديم
وحـــالتهم االجتماعيـــة ومصـــدر دخلهـــم  ،قاعـــدة بيانـــات وطنيـــة تخـــص فئـــة كبـــار الســـن تبـــين اعـــدادهم

 وتصني اتهم.

واقـي المسـنين وأثـره فـي التخطـيط  عـنكش ت دراسة أجرتها وزارة التنمية االجتماعيـة  1121 في عامو 
االســتراتيجي لقطــاعهم، عــن أولويــات قضــاياهم، التــي تحتــا  للتــدخل بهــا، وتضــافر جهــود المن مــات 

الــاي قــد يصــبح فــي حــدود  ،وغيــر الحكوميــة لمعالجتهــا، فــي  ــل التزايــد المطــرد ألعــدادهم ،الحكوميــة
ـــر القضـــايا،هي:المليـــون مليـــون أو مليـــون ونصـــف  نحـــو 1111م عـــا أ. م هـــوم المســـن،  مســـن، وتل

وتعري ه اإلجرائي، وعالقته بالتشريعات، واإلحصاءات الوطنية، والمعايير الدولية، والدراسات العلميـة، 

                                                 
ة اشار تقرير لجنة المجلس االقتصادي واالجتماعي لمنطقة غرب اسيا في مساهمتها في تقرير االمين العام لامم المتحـدة وفقـا لقـرار الجمعيـ 2

، الـى انــه مــن 1121فـي عــام  MIPAA ، والـاي عــر  خـالل االســتعرا  والتقيــيم الثـاني لخطــة عمـل مدريــد للشــيخوخة22/211العامـة رقــم 
 :، ولمزيد من المعلومات ان ر2ضمن العقبات التي تواجه كبار السن في منطقة غرب اسيا قلة االشخاص الممهلين لتقديم الخدمة لهاه ال ئة

Contribution of the Economic and Social Commission for Western Asia (UN/ESCWA) to the 

Secretary/General Report pursuant General Assembly Resolution 60/082.,  

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/OlderPersons/Submissions/ESCWA.pdf 

http://www.un.org/arabic/esa/ageing/employment.html 

 

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/OlderPersons/Submissions/ESCWA.pdf
http://www.un.org/arabic/esa/ageing/employment.html
http://www.un.org/arabic/esa/ageing/employment.html
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ين ب: مكانـــة المســـن، ودوره المجتمعـــي، فـــي  ـــل تـــةرجح الثقافـــة المجتمعيـــة بـــ والممارســـات العمليـــة.
 : مســـتور جـــودة الخـــدمات المختل ـــة المقدمـــة للمســـنين، ورضـــاهم عنهـــاح بصـــ تهم  التقليـــد والحداثـــة.

هــ: ك ـاءة القـائمين علـى  د: مستور تميز الممسسات المعنيـة بخدمـة المسـنين، وشـ افيتها. متلقين لها.
وتنميـــتهم، كمـــا  و: األطـــر المنطقيـــة لبـــرامج رعايـــة المســـنين، رعايـــة المســـنين، وتنميـــتهم، وفـــاعليتهم.
ز: مشــكالت كبــار الســن،  مهــا، والجهــات المختصــة بتن يــاها.يتعكســها نوعيــة أهــدافها، وممشــرات تقي

 وعالقتها بنوعهم االجتماعي، والتحوالت المجتمعية.

واألن مــة النهاريــة  ،أصــدرت وزارة التنميــة االجتماعيــة ن ــام تــرخيص دور المســنين 1121 فــي عــامو 
 ت اقيــات مــي الجمعيــات التــي تعمــل علــى تقــديم خــدمات الرعايــة لكبــار الســناالوجــددت الخاصــة بهــم، 

لكل مسن محول من قبل الـوزارة  اً شهري اً   دينار 111لقيمة الدعم المقدم لها من   ورفعها ،1121لعام 
إلنشـاء دار للمسـنين فـي محاف ـة  ح، كمـا صـدرت موافقـة مـن مجلـس الـوزراءاً شـهري اً   دينار 121  ملى

 .الزرقاء

 :التوصيات 
 التي تك ل الحماية والرعاية ل ئة كبار السن. ،العمل على وضي التشريعات الوطنية 
 وال عــال فــي بــرامج التنميــة الوطنيـــة ،ادمــاجهم الكامــلبالمســنين  تحســين أوضــا  العمــل علــى، 

قرار السياسات والبرامج الرامية    النهو  بحقوق هاه ال ئة. ملىوا 
  والممسسـات  ،والمبادرات بالتعاون مي األعـالم المرئـي والمسـمو  والمقـروءتن يا البرامج التثقي ية

 .في المجتميواحترامهم فئة كبار السن  حقوق تعزيزملى التربوية التي تهدف 
 وتوفير الرعاية الصحية ل ئة كبار السن. ،في م لة التةمين الصحي التوسي 
 االهتمـــام الـــالزم مـــن قبـــل  والطـــب الن ســـي للشـــيخوخة ،ميـــالء علـــم الشـــيخوخة وطـــب الشـــيخوخة

  وادخالها ضمن المساقات التعليمية المختل ة. ،الممسسات التعليمية
 واألبحا  المتعلقة بكبار السن ،دعم الدراسات. 
  يجـاد ا ليـات  ،وتشديد العقوبات على بع  الجرائم ،يم سوء معاملة كبار السنتجر في حقهـم وا 

ضــمن  أو ،ســواء فــي مراكــز الرعايــة االجتماعيــة االت ســوء المعاملــةالمناســبة للكشــف عــن حــ
 اسرهم. 
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  بناء آليات لتةطير وتحسين التعاون البيني بين الممسسـات الرسـمية المعنيـة بحقـوق كبـار السـن
 وبين ممسسات المجتمي المدني لتحقيق التكامل بما فيه مصلحة ورفاه كبار السن.  ،من جهة

  اخصائي ين والن سيين و ياالجتماع المختصينبالكوادر الممهلة بما في الر رفد دور كبار السن
 .التغاية
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 2102عام خالل الشكاوى التي استقبلها المركز 

 .1121مجمالي عدد الشكاور الواردة للمركز الوطني لحقوق اإلنسان وفقًا للحقوق المدعى انتهاكها لعام 

 
 الحق موضوع الشكاوى

عــدد 
 الشكاوى

تم إغالقها 
 بنتيجة مرضية

تم إغالقها دون 
 نتيجة مرضية

خارج اختصاص 
 المركز

قيد 
 المتابعة

عـدم تعاون 
 المشتكي

عدم ثبوت 
 وجود انتهاك

 2 0 29 0 0 02 62 الحق في الجنسية
 2 1 32 3 1 2 40 الحق في حرية االقامة والتنقل

 1 1 3 1 1 1 3 الحق في الحياة
 1 1 1 1 1 3 3 الحق في اللجوء

 3 1 4 0 0 04 33 الحق في الحرية الشخصية
لتعذيب لالحق في عدم الخضوع 

 7 3 22 5 1 31 73 وفي المعاملة اإلنسانية

 3 0 66 02 1 04 96 العملالحق في 
 1 1 2 1 1 1 2 الحق في التأمينات االجتماعية
حقوق نزالء مراكز االصالح 

 والتأهيل
06 9 1 1 4 1 2 

 1 1 5 0 1 4 01 الحق في الصحة
 1 0 9 0 1 5 06 الحق في التعليم

 1 1 7 1 1 2 01 زيالحق في المساواة وعدم التمي
 3 1 07 2 1 00 22 الحق في محاكمة عادلة 

 1 1 4 0 1 1 5 حقوق الطفل
 1 1 1 0 1 0 3 حقوق اسرية

 0 3 1 0 1 3 6 الحق في مستوى معيشي مالئم
 0 1 2 1 1 0 5 الحق في السكن

 0 0 3 3 1 3 2 الحق في حرية الرأي والتعبير
 3 1 1 1 1 1 3 الحق في الملكية

 0 1 0 1 1 3 4 الحق في بيئة سليمة
 0 1 0 1 1 1 3 والتنظيمالحق في التجمع 

 1 1 3 1 1 1 3 الحق في االنتخاب والترشح
 1 1 0 1 1 1 0 الحق في المعتقد الديني

 39 2 326 27 3 006 432 المجموع الكلي
 %607 %303 %5500 %206 %104 %37 %011 النسبة المئوية %
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   1122 لعــام شــكور  262  ب  شــكور مقارنــة 411العــام   عــدد الشــكاور التــي تلقاهــا المركــز لهــاا لــ ب
عدد الشـكاور المتعلقــــة  بل  بينما ،  شكور112عــــدد الشكاور المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية   بل و 

فيما بل  عدد الشكاور المتعلقة بحقـوق ال ئـات  ،شكور  242بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
كمـا تـم اغـالق % بنجـا ، 11شـكور أي مـا نسـبته   222. وقد تم اغالق  فقط ورا  شك1المستضع ة  

خــــار   لوقوعهــــا  شــــكور 11 اغــــالق و  ،دون التوصــــل الــــى نتيجــــة مرضــــية %1.4ســــبة نب يين  شــــكو 1 
لعــدم  ح  شــكور16مــن اجمــالي عــدد الشــكاور. كمــا تــم اغــالق  % 1.2نســبته  أي مــا المركــز اختصــاص

ــــدد الشـــكاور التـــي ال تـــزال قيـــد  ،%2.1وبنســـبة  إلنســـاناثبـــوت وجـــود أي انتهـــار لحقـــوق  ـــ  عـــ بينمـــا بل
غــالق بنتيجــة غيــر الاانخ ــا  حــاالت رجــي اســباب تو  ، %22.2 همــا نســبت  شــكور أي 112المتابعــة  

، وطلباتـهبصـورة ايجابيـة لتوصـيات المركـز  ، او استجابتهاالمشتكى عليها الجهة تعاونعدم مرضيه ملى 
وباات الوقت يمكد المركز ان زيادة عدد الشكاور التي ما تزال قيد المتابعة يعود الى جملـة مـن االسـباب 

 .عدم وجود نص في قانون المركز يلزم الجهات بالرد على طلبات المركز في مدة معينةاهمها من 
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 الوطني لحقوق اإلنسان المركز

 .1121الواردة للمركز الوطني لحقوق اإلنسان وفقًا للحقوق المدعى انتهاكها لعام  طلبات المساعدةمجمالي عدد 

  طلبــًا لعــام 222مقارنــة بـــ   اً طلبــ  221التــي تلقاهــا المركــز لهــاا العــام   المســاعدةطلبــات  اجمــاليلــ  ب
بينمــا كــان عــدد  ،  طلبــاً 21، وكــان عــدد طلبــات المســاعدة المتعلقــة بــالحقوق المدنيــة والسياســية  1122

ت المسـاعدة عـدد طلبـا  ، فيمـا بلـاً   طلبـ41الطلبات المتعلقة بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
 %12  طلبـــًا أي مـــا نســـبته 16. وقـــد تـــم اغـــالق  ت  طلبـــا 21المتعلقـــة بحقـــوق ال ئـــات المستضـــع ة  

. كمـا بلـ  %2نسـبته  أي مـا ت  طلبـا1دون نتيجة مرضية  نما بل  عدد الطلبات التي اغلقت بي ،بنجا 
   طلبــا12تقبل المركــز  واســ  ،%16  طلبــًا أي مــا نســبته 41عــدد الطلبــات التــي مــا تــزال قيــد المتابعــة  

 2102عام خالل التي استقبلها المركز  طلبات المساعدة

عدد  الحق موضوع الطلب 
 الطلبات 

تم إغالقها 
 بنتيجة مرضية

تم إغالقها دون 
 نتيجة مرضية

خارج اختصاص 
 المركز

قيد 
 المتابعة

 تعاون عدم 
 طالب المساعدة 

عدم ثبوت 
 انتهاكوجود 

 0 0 5 3 3 2 04 الحق في الجنسية

 0 1 07 3 3 4 36 الحق في حرية االقامة والتنقل

  1 0 1 0 1 3 الحق في اللجوء 
 1 1 3 1 1 3 4 الحق في المساواه وعدم التمييز 

الحق في التظلم ومخاطبة 
 السلطات 

0 1 1 1 0 1 1 

لتعذيب لالحق في عدم الخضوع 
 1 1 3 0 1 3 5 اإلنسانيةوفي المعاملة 

 2 1 4 2 1 3 03 الحق في الصحة
 2 1 2 0 1 2 01 الحق في العمل

 1 1 3 5 1 3 9 الحق في مستوى معيشي مالئم
 1 1 1 1 1 0 0 حقوق المرأة
 0 1 3 1 1 1 2 حقوق الطفل

 0 1 2 1 1 3 6 قينو حقوق المع
 1 1 3 0 0 1 4 الحق في التعليم

نزالء مراكز االصالح حقوق 
 0 1 0 2 0 6 03 والتأهيل 

 1 0  1 1 1 0 3 حقوق أسرية 
 1 1 0  1 1 0 العامة فالحق في تقلد الوظائ

 1 0 0 2 1 0 6 الحق في محاكمة عادلة
 00 2 47 30 7 39 002 المجموع الكلي
 %905 %305 %29 % 02 %6 %35 %011 النسب المئوية



  

202 

  

 
 الوطني لحقوق اإلنسان المركز

اســـباب اغـــالق عـــدد مـــن الحـــاالت بنتيجـــة غيـــر  هـــاا وترجـــي %،21بمـــا نســـبته  ،تقـــي خـــار  اختصاصـــه
المطلــوب منهــا المســاعدة بصــورة ايجابيــة لتوصــيات وطلبــات المركــز،  الجهــةملــى عــدم اســتجابة  ةمرضــي

 لمركز في مدة معينة.امضافة ملى عدم وجود نص في قانون المركز يلزم الجهات بالرد على طلبات 

مقارنـــة  1121عـــام   فـــيوطلبـــات المســـاعدة التـــي وردت الـــى المركـــز  ،عـــدد الشـــكاورتراجـــي  ويالحـــ  
باألعوام السابقة كمـا هـو مبـين 

التــالي، ويعــزر هــاا فــي الشــكل 
تعـــدد الممسســـات التراجـــي الـــى 

 ،الم ــــالممثــــل ديــــوان  الوطنيــــة
جتمــــــي المــــــدني وممسســــــات الم

التـــــــــــــي تســـــــــــــتقبل الشـــــــــــــكاور، 
باإلضـــــافة الـــــى تراجـــــي بعـــــ  

، وشـكاور انوا  االنتهاكات التي كانت تحصل في السنوات السابقة كتلر المتعلقة بسحب االرقام الوطنية
  .عامالت المنازل

 وســائل المرتبــة األولــى بــين وبالحضــور الشخصــي للمركــز ة،احتلــت وســيلة اســتقبال الشــكاور شــ اهوقــد 
عبـر الحضـور الشخصـي  ةشـ اه وردتجمالي الشكاور م% من 16.4ن ما نسبته م ما تقبال الشكاور،اس

عبــر وســيلة اســتقبال الشــكاور  فــي المرتبــة الثانيــة ت. وجــاءالمــو  ينوشــر  الشــكاور أمــام  ،ملــى المركــز
جاءت وسيلة استقبال الشكاور  لثةفي المرتبة الثاالشكاور، و  جمالي م% من 24 انسبته تبلغ ماال اكس 

فــي المرتبــة  الرصــد الصــح ي والمهــام الرصــدية ت وســيلةوحلــ ،% 1.1بنســبة و عبــر البريــد االلكترونــي  
نسـبة الشــكاور التـي تـم اسـتقبالها مـن خــالل ضـباط االرتبـاط فـي المحاف ــات  توبلغـ %،4الرابعـة بنسـبة 

وبـدورهم  ،االرتباط من خـالل التعريـف بهـم االمر الاي يشير الى التركيز على ت عيل دور ضباط 2.2%
 . ومتابعتها باستخدام مختلف وسائل االعالم ،في مجال استقبال الشكاور

ما  االستقبالوسائل وشخصيًا المرتبة األولى من بين  ةش اهطلبات المساعدة احتلت وسيلة استقبال فيما 
مـن  طلبـات المسـاعدةفـي المرتبـة الثانيـة طريقـة تقـديم  ت. وجـاءالطلباتجمالي م% من 12 انسبتهبلغت 

فــي المرتبــة حلــت و  ،%1.1 ة منهمــابلغــت النســبة لكــل واحــد ما يوالبريــد اإللكترونــ ،خــالل الخــط الســاخن
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منهـا ة لكـل واحـد% 1 انسـبته تبلغـ مامـن خـالل ضـباط االرتبـاط والبريـد العـادي وسيلة االستقبال  الثالثة
 . الطلباتجمالي ممن 
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 الوطني لحقوق اإلنسان المركز

 اســتمرار صــدارة فيتضــح مــن الرســم البيــاني التــالي  ،أمــا بالنســبة لتوزيــي الشــكاور علــى محاف ــات المملكــة
ويعـود السـبب فـي الـر الـى  ،الشـكاور% مـن 21العاصـمة بعـدد الشـكاور الـواردة للمركـز بنسـبة محاف ة 

عـدم وجـود فـرو  للمركـز فـي هـا، و وقـرب المركـز مـن المـواطنين القـاطنين في ،ارت ا  عدد سكان المحاف ة
المقدمـة الشـكاور  ت نسـبةفـي المرتبـة الثانيـة حيـ  بلغـ الزرقـاءمحاف ة  تجاءو  ،باقي محاف ات المملكة

، %21من المقيمـين فيهـا 
جاءت وفي المرتبة الثالثة 

ت حيــ  بلغــ اربــداف ــة مح
 ،%2.1الشـــــــكاور  نســـــــبة

وفـــــــــــي المرتبـــــــــــة الرابعـــــــــــة 
 مةدبــــــــا محاف ــــــــة جــــــــاءت 

 .%4 ةسببن

%، 21فقــد جــاءت محاف ــة العاصــمة بالمرتبــة االولــى بنســبة  القانونيــة امــا بالنســبة لطلبــات المســاعدات
محاف ــة  جــاءت وفــي المرتبــة الثانيــة

المرتبــــــــــة و %، 21بنســــــــــبة  الزرقــــــــــاء
ــــــــة  ــــــــمحافاحتلتهــــــــا الثالث جــــــــرش  ا ت
، اما لكل منهما %4بنسبة وعجلون 
فــي  افقــد جاءتــ والكــرر اربــد اتـمحاف 

لكــــل  %1.1المرتبــــة الرابعــــة بنســــبة 
 . منهما

نسبة الشكاور حسب الجهة الحكومية التـي قـدمت التالي فيبين الشكل  ،أما بالنسبة للجهة المشتكى عليها
نيـــة بالنســـبة األكبـــر مـــن عـــدد الشـــكاور الـــواردة ويالحـــ  اســـتمرار احت ـــا  الجهـــات األم ،الشـــكاور ضـــدها

ضد مديريـة األمـن العـام، % 12وجاءت كما يلي: من مجمو  الشكاور،  %42بلغت نسبتها  االلمركز، 
نســبة ارت ــا  بكمــا يالحــ    ،%6 بنســبة وزارة الداخليــة ثــم%، 21.2 بنســبة ليهــا دائــرة المخــابرات العامــةت

 المحافظة عدد الشكاوى وطلبات المساعدة المقدمة للمركز حسب
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 لعـام% 2.11و 1122% لعـام 12ـ % مقارنة ب12بلغت  ماستقدام الشكاور المتعلقة بالعمل ومكاتب اال
1121. 

 
والتنميـة الـوزارات كـوزارات التربيـة والتعلـيم والصـحة بعـ  يالح  انخ ا  نسبة الشكاور المقدمـة بحـق و 

اال ان  1122وبــالرغم مــن انخ ــا  نســبة هــاه الشــكاور مقارنــة بعــام  .1122االجتماعيــة مقارنــه بعــام 
ـــى ـــة والـــوزارات الشـــكاور عل ـــة الجهـــات االمني ـــزال تحتـــل النســـبة االكبـــر مـــن عـــدد  األساســـية الحكومي ال ت

، االمر الـاي يسـتدعي قيامهـا مما يشير ملى أنها لم تتخا اإلجراءات المةمولة لوقف االنتهاكات ،الشكاور
 . باالجراءات الالزمة لوقف هاه االنتهاكات

 طلبـــاتن النســبة األكبـــر مــن أالتـــالي فيبـــين الشــكل  ،منهــاتقــديم المســـاعدة مــا بالنســـبة للجهــة المطلـــوب ا
 مـا احتلـت طلبـات المسـاعدة الخاصـة بالعمـلفي ،%12األمنية، ما بلغت كانت موجهه للجهات المساعدة 

وقد  ،%1.1طلبات المساعدة الموجهة الى وزارة الخارجية ما نسبته ، و %2 ما نسبته ومكاتب االستقدام 
  طلبًا لعام 22ـ  ب طلب واحد مقارنة علىوزارة التنمية االجتماعية  ملىطلبات المساعدة الواردة اقتصرت 
  21  ـ  طلبــات مقارنــة بــ2كمــا انخ ضــت طلبــات المســاعدة الموجهــة الــى رئاســة الــوزراء الــى  ، 1122

 .1122لعام  اً طلب
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 عدد الشكاوى بالنسبة للجنسية 

مشـتكين مـن حملـة الجنسـية االردنيـة اا بلـ  عـدد الجنسـية، حسب الي هر الشكل التالي أعداد المشتكين و 
وجـاءت الجنسـية ال لسـطينية  ،%21، فيما احتلت الجنسية ال لبينية المرتبة الثانيـة بنسـبة %11ما نسبته 
 .%2.2الثالثة ما بلغت نسبتها بالمرتبة 
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 الوطني لحقوق اإلنسان المركز

شـــكلت  ألردنيـــة قــدفي هـــر الرســم البيـــاني التــالي أن الجنســية ا ،أمــا بخصــوص جنســـية طــالبي المســاعدات
، وجاءت الجنسية ال لسـطينية فـي المرتبـة المساعدة% من مجمو  أعداد طالبي 21 ما بلغت النسبة األكبر
  .لكل منهما %1المصرية والسورية بنسبة  تين، وفي المرتبة الثالثة الجنسي%21الثانية بنسبة 

 

 

 

 

 

 تقسيم الشكاوى وطلبات المساعدة حسب الجنس

اا بلغــت نسـبتها فــي  ،وطلبـات المســاعدة المقدمـة مــن الـاكور ،ارت ــا  نسـبة الشــكاوروي هـر الشــكل التـالي 
%، 11شـكاور المقدمـة مـن االنـا   فيما بلغت نسـبة ال  ،في طلبات المساعدة %12%، و  11شكاور ال

 .  %16وطلبات المساعدة 

 اناث ذكور
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 2012أعداد الشكاوى وطلبات المساعدة حسب الجنس خالل عام 

 الشكاوى طلبات المساعدة 
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 عدد طلبات المساعدة بالنسبة للجنسية 


