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 مةالمقد  : أولا 

ة قرار الخط  إ تم   إليجابي  افعلى الصعيد  ؛عالمات فارقة قليلة م2015نسان في المملكة عام شهدت حالة حقوق اإل
لى جاللة الملك في شهر آذار من العام إ تفع)ر   من ِقبل مجلس الوزراء ة لحقوق اإلنسان في نهاية العامالوطني  
العام  منذ بدايةقرارها ا  ة المذكورة و عداد الخط  إة النقاشات والمشاورات التي رافقت عملي   واسهمت ،(م الحالي  2016
إلنسان المختلفة؛ ال بقضايا حقوق ا م في توسيع دائرة االهتمام الرسمي  2016بع األول من عام حتى الر  و م 2014

 ؛ا كانت عليه الحال في السابقة مختلفة عم  هذه الحقوق بمنهجي   ة التعامل مع  ما على صعيد إدراك الحكومة أهمي  سي  
ا درجة يض  أسعت وات   ،سية التي تعترض الوفاء بهذه الحقوقة والمؤس  تسليط االنتباه على العقبات التشريعي   جرىفقد 

تحديد فيما  باإلمكان بحيث أصبح ،ةعن الممارسات الخاطئة لألجهزة التنفيذي   مالتي تنج لالنتهاكاتالحكومة متابعة 
 .بشأن حق  أو حقوق معي نة حاالت منفردة أم أن ها مجر د ا عام ا  و اتجاه  أ ا  نمطكانت االنتهاكات الواقعة تمث ل ذا إ

طراف ة بين األزت العالقة التشاركي  تعز  وفوق ذلك كل ه  ،بموضوع الحقوق بشكل عام   كذلك زادت نسبة الوعي الشعبي  
والمركز  ،سات المجتمع المدني  ومؤس   ،الحكومة – في المملكة هاالفاعلة في ميدان حماية حقوق اإلنسان وتعزيز 

 حافة. والص   ،لحقوق اإلنسان الوطني  

ن  داء القضاء في مجال أر ن، فقد تطو  يخريأل  لطتين اا على صعيد الس  أم   بقيت  ضمانات المحاكمة العادلة، وا 
 ة غياب الفصل التام  خاص   قائمة،نسان ة الرئيسة التي تعيق االرتقاء في واقع حقوق اإلدات واالختالالت البنيوي  المحد  

في محاكمة المدنيين، وفي  ة بشكل كاملالنظامي  محاكم لل وضمان االختصاص النوعي   ،ة والمحاكمبين النيابة العام  
ة بشكل الفت للنظر عن ميدان حماية حقوق المواطن لطة التشريعي  ؛ بينما غابت الس  ءات وشكاوى التعذيباد عا
وقد حوى التقرير في  ،ة محدودة، باستثناء جهود فردي  خالل الفترة من عمر البرلمان السابع عشر ةاته األساسي  وحري  

 م.2015ي المملكة خالل العام صفحاته تفصيالت أكثر ومتابعة لحالة أوضاع حقوق اإلنسان ف

 لى ثالث فئات رئيسة، هي: إجرى تبويب هذه الحقوق  هذه الحالة،ولتسهيل متابعة 

   ةة والسياسي  الحقوق المدني.  

 والثقافي ة. ةجتماعي  واال ةقتصادي  الحقوق اال 

 (ن  المرأة، والطفل، واألشخاص ذوي اإلعاقة، وكبار الس  الفئات األكثر عرضة لالنتهاك ) حقوق.  
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 ة ة والسياسي  : الحقوق المدني  ال  أو  

في  ة، والحق  في الحياة وفي السالمة الجسدي   منها: الحق   ،من الحقوق اة عدد  ة والسياسي  تشمل فئة الحقوق المدني  
 والحق  ، والرأي  ة التعبير في حري   في محاكمة عادلة، والحق   في المساواة أمام القانون، والحق   ة، والحق  المشاركة العام  

في  في الحصول على المعلومات، والحق   ات والنقابات، والحق  وتكوين األحزاب والجمعي   ع السلمي  ة التجم  في حري  
في  ة، والحق  ة الديني  ة المعتقد والتفكير والحري  في حري   ة، والحق  الحصول على الجنسي   في فر، والحق  والس  االنتقال ة حري  

 ة. الشخصي   لكرامةواة احترام الخصوصي  

ة هم  من اقتراحات إلجراء تعديالت كامل حول هذه الحقوق تضم   ة لحقوق اإلنسان محورة الوطني  وجاء في الخط  
 ،ع المواطن والمقيم بهذه الحقوق بشكل كاملمن تمت   تحد   ن مواد  ة التي تتضم  ة لعدد من التشريعات الوطني  وجوهري  

 . ة التي التزم بها األردن  كوك الدولي  الص   الدستور ومع   مواءمة هذه القوانين مع  إلى وتهدف التعديالت المقترحة 

نتهاكات ا ة للتعامل مع  جراءات عملي  ا  خاذ مبادرات و بات   -ل في مجالهك  - كما شرعت الوزارات واألجهزة المرتبطة بها
تقارير  ةوأصدرت الحكومة ثالث ،الحقوقترتبط بهذه وجر اء تطبيق سياسات عام ة ة الممارسات العملي   نتيجةوقعت 

 . والسياسات جراءات والمبادراتة حول تلك اإلة توضيحي  دوري  

ة لتنفيذ سات التنفيذي  الوزراء ورؤساء األجهزة والمؤس   (والسابق الحالي  رئيسا الحكومة )ه ة وااللتزام وج   على الجدي  وتدليال  
 ة بحقوق اإلنسان. ة والخاص  اإلنسان وعن الهيئات الدولي  لحقوق  التوصيات التي تصدر عن المركز الوطني  

الى  م2013ة صدرت عام ا لتوجيهات ملكي  ه من الحكومة أتى تنفيذ  هذا التوج   ر أن  استذكاالمناسب هنا  من ماورب  
وشملت المبادرات  ،لحقوق اإلنسان والعمل على تنفيذها لدراسة توصيات المركز الوطني   ات الرسمية المعنيةلطالس  
ة وحقوق الفئات ة والثقافي  جتماعي  واال ةقتصادي  ة والحقوق االة والسياسي  ليها الحقوق المدني  إشار ة الم  جراءات الحكومي  واإل

 واألشخاص ذوي اإلعاقة(.  ،ن  وكبار الس   ،والطفل ،نتهاك )المرأةاألكثر عرضة لال

 ةوالثقافي  ة جتماعي  ة واالا: الحقوق االقتصادي  ثاني  

ى في مستو   ة، والحق  حي  ى الئق من الرعاية الص  في مستو   في التعليم، والحق   تشمل هذه الفئة من الحقوق الحق  
ر وسائل نقل في توف   في سكن مالئم، والحق   في العمل، والحق   ر من الفاقة والفقر، والحق  ومالئم والتحر   معيشي كاف  

دم فوائد التق  بع ة والتمت  ة الفكري  في المشاركة في الحياة الثقافية وحماية الملكي   حق  في بيئة سليمة، وال مالئمة، والحق  
 بداعي. ة البحث العلمي والنشاط اإلالعلمي وتطبيقاته، وحري  
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 نتهاكثالثا : حقوق الفئات األكثر عرضة لال

ة في مختلف المجاالت السياسي   في المساواة على أساس النوع االجتماعي   ما الحق  حقوق المرأة، ال سي   هذه الفئة تشمل
ز يالتمي محاربة، و ش الجنسي  من العنف بمختلف أشكاله، ومن التحر   -المرأة ي  أ– في حمايتها ة، والحق  قتصادي  واال
ألشخاص ذوي اإلعاقة ة باة الخاص  ة الدولي  هناك حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة التي كفلتها االتفاقي   ثم   ،هاضد  
 . م(1989الطفل )اتفاقي ة حقوق الطفل ، وحقوق ن  (، وحقوق كبار الس  م2006)

 م2015عام  نسان في األردن  إلفي واقع حقوق ا لى حدوث تغيير نوعي  لم تؤد  إا جهود الحكومة المبرزة سابق   لكن  
قائمة اإلشكاالت الرئيسة  تالتي حصلت استمر  ة يجابي  فمقابل الخطوات اإل ؛ا كانت عليه في السنوات السالفةعم  

، ومعالجة العقبات  الثالث التي شك لت للمركز مصدر قلق، وهي: بطء )أو غياب( التنفيذ لتوصيات المركز الوطني 
، باإلضافة إلى  التي تنشأ نتيجة إعطاء األولوي ات العتبارات األمن والعادات والتقاليد االجتماعي ة والموروث الثقافي 
ر ا إزاء مسألة تعث ر تنفيذ  تأثير السياسات العام ة في حقوق اإلنسان في المملكة؛ مع  أن  خطوات عملي ة اتخ ذت مؤخ 
توصيات المركز الوطني  بصدور التوجيه الملكي  بدراسة هذه التوصيات وتنفيذها قبل ثالثة أعوام، وكذلك توجيهات 

 رؤساء األجهزة التنفيذي ة لتنفيذ توصيات المركز الوطني  لحقوق اإلنسان. للوزراء و  –الحالي  والسابق–رئيسي  الوزراء 

لكن بقيت دون إجابة األسئلة الثالثة عشر التي طرحها المركز في تقريره العاشر حول المحاكمة العادلة، والحق  في  
ي وجود بعض السياسات غير تأسيس النقابات، وحول العالقة بين حري ة التعبير واألمن، ودور العادات والتقاليد ف

الصديقة لحقوق اإلنسان، وفي تبرير تحف ظات األردن  على مواد  رئيسة في اتفاقي ة منع التمييز ضد  المرأة وحقوق 
الطفل، واالمتناع عن المصادقة على عدد من البروتوكوالت االختياري ة الرئيسة، وكذلك استمرار العديد من الممارسات 

تنسجم مع  متطل بات احترام حقوق اإلنسان، كما بقيت السياسات العام ة للحكومة غافلة عن هدف والسياسات التي ال 
إدماج حقوق اإلنسان ضمن األولوي ات والبرامج التي تشملها مثل هذه السياسات، وكانت هذه القضي ة األخيرة أبرز ما 

  م.2014 أشار إليه التقرير الحادي عشر للمركز الوطني  لحقوق اإلنسان لعام

 ة حل  ة )وزير العمل( صالحي  لطات التنفيذي  عطاء الس  ا  نشاء النقابات و إفي  ت القيود المعروفة على الحق  كما استمر  
وضمان  مستقل ة، ةسبق من وزارة العمل إلنشاء نقابات عمالي  ة واشتراط الحصول على الترخيص الم  النقابات العمالي  

 ة. االعتباري  ة ع بالشخصي  لتمت  اها في حق  

من هنا، يجد المراقب أن  السياسات العام ة للدولة، ومثلها دور الموروث الثقافي  إلى جانب اعتبارات األمن، قد شك لت 
 أبرز المعيقات أمام حصول تقد م جوهري  في ميدان حماية حقوق اإلنسان وتعزيزها.
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 هذه بلت من قِ نة تم  ة ومن ممارسات معي  السياسيات العام  بر ة هي األكثر عرضة للتأث  ة والسياسي  كانت الحقوق المدني  
ةلطاتالس   وأكثر ما يبرز هذا . ، وحتى من أوجه قصور مختلفة في التشريعات الوطني ةنفاذ القانونإأجهزة  ، خاص 

حافة واإلعالم والتجم ع السلم . وبرزت مسألة التراجع في ميدان الحري ات المدني ة، ال سي ما حري ة التعبير وحري ة الص  ي 
صدار األحكام جر اء  القيود المتزايدة على حري ة التعبير والتجم ع في ارتفاع عدد قضايا التوقيف والحجز للحري ة وا 
طالة اللسان، وتعكير صفو العالقات مع  دولة  ، أبرزها )اإلرهاب، وتقويض نظام الحكم، وا  التوس ع في استخدام ت ه م 

 أجنبي ة(.

لضمانات التي يوفرها الدستور والمعايير بشكل يتعارض مع  ام حاالت توقيف وسجن صحفيين 2015قد شهد عام و 
ة أو الشخصي  والحقوق القليل من هذه الحاالت يمكن تبريره بدواعي حماية الكرامة والسمعة و  ،ة لحقوق اإلنسانالدولي  

جميع تلك القضايا تشك ل تهديد ا لألمن الوطني   وبينما تصر  الس لطات على أن   عتبارات األمن المشروعة.إلى ا استناد  ا
، يتمث ل  ر ا، وفي حاالت كثيرة تلبية لهدف سياسي  بشكل أو بآخر، يرى مراقبون أن  مثل هذه اإلجراءات تم  تبن يها مؤخ 
ة في الرغبة في إضعاف المعارضة، وتجفيف مصادر االنتقاد واالحتجاج، وبالتالي التضييق بطرق مختلفة على حري  

التعبير التي تعتبر من أكثر الحري ات حساسي ة وأهمي ة لإلنسان وللمجتمع وللدولة. ويذهب بعضهم إلى حد  التأكيد أن  
العمل على احتواء المجتمع بشكل عام  هو عنصر أساسي  في استراتيجي ة الدولة؛ وذلك بهدف الحيلولة دون تنامي أو 

ة تلك ال تي تطالب باإلصالحات الجذري ة وبتغيير نهج النظام، سواء تعل ق األمر تجذ ر قوى سياسي ة بعينها، خاص 
بالعدالة االجتماعي ة وتكافؤ الفرص والمساواة، أو بالموقف من إسرائيل والصهيوني ة ومن السياسات والمشاريع 

جهة ثانية يجب أال  تدفعنا والمخط طات الغربي ة في المنطقة العربي ة والتطو رات في الدول العربي ة األخرى عموم ا. ومن 
هذه السياسات الرسمي ة إلى غض  النظر عن التذكير بأن  المجتمع ذاته يعاني من التشرذم وضعف المناعة والتطر ف، 

ناته، وأن  هذه السياسات  يحظى بدعم، ولو من  – أو بعضها –وحتى العنف وشيوع حالة من االستقطاب بين مكو 
 حتى ولو كان الجمهور العريض يعارضها. نسبة ضئيلة في أوساط النخبة،

حافة لم تترد د الس لطات في توقيف صحفيين، ولو لفترات متباينة، طويلة في حاالت.  وعلى صعيد حري ة اإلعالم والص 
لزام واضح أو تشريع إحيث ال يوجد  ؛عالم العمومي  كبير لمواصفات اإل لى حد  إة تفتقر عالم األردني  وسائل اإل أن   ومع  

 عالم على وضع نظام مستقل  لى جانب عدم قدرة اإلإحافة لصالح المجتمع والجمهور، أن تعمل الص  يقضي بمكتوب 
ت تشريعات قر  قد ألطات الس   ، ومع  أن  ةعالم وااللتزام بشروط الموضوعي  ة اإلقة بمهني  الشكاوى المتعل   وفع ال للتعامل مع  

في  باإلضافة إلى بعض البنود التي جاءت ،ةالمستقل   عالم العام  ة اإلكإنشاء محط   ،ةيجابي  جاءت ببعض القواعد اإل
، إال أن  عام ةلكتروني  وحتى بعض فقرات قانون الجرائم اإل ،م2016( لسنة 26والمسموع رقم ) عالم المرئي  قانون اإل
حفيين.2015  م قد شهد توقيف أكبر عدد من الص 
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لى جانب ذلك  اء انتقاد سياسات مستقلين جر  و عت الحكومة في توقيف أشخاص من نشطاء الحراكات الشعبية توس   ،وا 
ن )عامة للدولة ومسؤولين عموميين؛  معة والكرامة بالس   الحظر ضد  المساسبعض هذه االنتقادات  تجاوزتوا 

 . (عن النقد الموضوعي في حاالتإلى جانب ابتعادها ا، ة أحيان  الشخصي  

في  بشكل عام ة في هذه الحاالتقي استخدام القو  بن ا  )و  ة ذات طابع سلمي  لطات نشاطات جماعي  كما منعت الس   
لطات احتجزت الس  كما  ،عن الرأي   سة للتعبير السلمي  ة مكر  ات سلمي  ون تنفيذ فعالي  داري  إمنع حكام و  ،دنى(األ الحد  
 المركز.  وكل  هذا تم  توثيقه من ِقبل ؛ةشخاص أثر مشاركتهم في اعتصامات ومسيرات سلمي  من األ اعدد  

ى سم  تحت م   ة العمل المجتمعي  وتقييد حري   من نشاطات المجتمع المدني   ة كانت نتيجتها الحد  ووقعت ممارسات رسمي  
ا ما ما، ال سي  ر   ومبر  من هذه اللوائح قد يكون مقبوال   اجزء   . ومع أن  ة لعمل هيئات المجتمع المدني  اللوائح التنظيمي  

ات، وتنسيق مبادراتها ة في عمل الجمعي  والشفافي   ةشروط الحوكم ومراعاة (جنبي  التمويل األ)ة لي  آق منها بضبط يتعل  
وكذلك مشروع القانون  ،اتق بإنشاء الجمعي  المتعل   القانون الحالي   إن  ف ،ةة الوطني  وتوجيهها نحو خدمة األهداف التنموي  

 م والفع ال.النشط والمنظ   ة العمل المدني  رة أمام حري  ا غير مبر  قيود   النقترح يشمالم  

ن كانت غير جوهري  – ةأنجزت الحكومة تعديالت تشريعي  قضاء لوعلى صعيد ا تفعيل دور القضاء .فقد من شأنها  –ةوا 
ة اإللكتروني   ةر سواي مفهوم العقوبات البديلة )األتبن   وتم  ، ةتعليمات التفتيش على المحاكم النظامي   المجلس القضائي   أقر  

ا ة، وانخفض عدد الموقوفين قضائي  في وزارة العدل للمساعدة القانوني   واستحداث مكتب خاص   ،ة(والخدمة المجتمعي  
وهناك مراجعة لمجموعة من . ن في عمل القضاء الشرعي  وجرى تحس   ،م(2014م مقارنة بالعام )2015عام 

، وان كانت مسائل مثل قوننة الجلوة العشائرية وتزويج المغتصبة من لتي تمس الحقوق المدنية السياسيةالتشريعات ا
 المغتصب يستدعي التحفظ بشأنها.

ة لقضايا حقوق اإلنسان، سواء في مجال سياسة أكثر حساسي   انتهاج فقد تم   ،ق بإجراءات األمن العامما يتعل   وفي
ن بقيت الش ،حتجزينة أو معاملة الم  تحسين البيئة االحتجازي   في  رتكبكاوى تتواتر على المركز بشأن انتهاكات ت  وا 

. وتقوم اإلدارة رات والبحث الجنائي  مكافحة المخد   دارتي  إبل من قِ  مجاالت التعذيب والمعاملة القاسية والالإنساني ة
 ،قةبمتابعة الحاالت التي يحدث فيها انتهاكات واضحة وموث   بشكل عاما شخصي   من العام  ومدير األ ة لألمن العام  العام  

مارسوا التعذيب  أفراد من األمن العام   دة بحق  صدرت أحكام مشد  قد و  .بما في ذلك حاالت تعذيب أفضت إلى الوفاة
نفاذ إراد ارمة على ممارسات عناصر وأفت هذه الرقابة الص  وأد   ،أشخاص ة أو القاسية بحق  أو المعاملة الالإنساني  

من ِقبل القضاء الشرطي  والس لطة  ساع ظاهرة المعاملة القاسية والمهينةمن ات  إلى الحد  من شكاوي التعذيب و القانون 
 ، وبالتالي تقليص ظاهرة اإلفالت من العقاب. اإلداري ة في جهاز األمن العام
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 تم  للجمهور، و  فهي لم تعلن بشكل كاف  ؛ ةبقيت موسومة بعدم الشفافي   ارمةهذه اإلجراءات الص   فإن   ،ذلك ومع  
 ن يعتد  أولذلك ال يمكن  ؛ةبل جهة مستقل  وليس من قِ  بل القضاء الشرطي  من قِ  بشأنها صدار الحكم والعقوبةا  التحقيق و 
في  فالت من العقابلم تسهم في دحض االنطباع السائد بوجود ظاهرة اإلحتى إنها جراءات بشكل عام، بهذه اإل

؛ لذلك تحتاج إدارة األمن العام   أوساط جهاز األمن العام ، ولم تسعف الجهود التي بذلت لتطوير عمل القضاء الشرطي 
ة للماد ة  من قانون العقوبات  )208(إلى أن تغي ر مثل هذا النهج، لكن هذا التطو ر يستدعي تعديالت تشريعي ة، وخاص 

 .م(1960( لعام )16رقم )

بل من قِ  الجسيمبما في ذلك القتل واإليذاء  ،رتفاع حوادث االعتداء على رجال األمناإلى هنا اإلشارة  من كما ال بد  
أو  األمنتحد ي شكال الخروج على القانون و أكشكل من  ي  سواء بدواعي االنتقام الشخص ،مةعصابات وجماعات منظ  

 . نتيجة توج هات جرمي ة جنائي ة

 ،من الدستور (8/2)ة ة بموجب الماد  ة األردني  ا في المنظومة القانوني  ساسي  أ يعتبر مبدأ  حظر التعذيب  ن  أغم من بالر  و 
ن بقي مثلم التعذيب عقوبات تجر   (208)ة الماد   كما أن   هي النتيجة في هذا المجال فإن   (،اء  هذا التجريم متجز   )وا 

الشروط الكفيلة  مم ا أد ى إلى غياب ،بالسياسات وببعض الممارسات واقتران ذلكة البيئة التشريعي   استمرار القصور في
فالت من ة اإلا من إشكالي  ص نهائي  عاءات التعذيب والتخل  في شكاوى واد   ةة ومحايدالتحقيق من جهة مستقل   لمباشرة

 ي  رملك التوصيف الج  ، وكذبحق  مرتكبيها يقاع العقوبة المناسبةا  العقاب، وتوفير التوثيق السليم لحاالت التعذيب و 
ة ة من الحصول على التعويض المناسب، ومنح المحاكم النظامي  ؛ ناهيك عن تمكين الضحي  لهذه الجريمة المالئم

 بالنظر في دعاوى التعذيب.  االختصاص النوعي  

ا  وطني  ت سجال  سوأس  تعذيب محدودة، قد باشرت التحقيق في دعاوى  المدني ة ةالنيابة العام   ل هنا أن  يسج   ،ذلك ومع  
ا أن  لقضايا التعذيب.  ، ة بشأن معاملة النزالء والموقوفين في مراكز التحقيق األولي  قد تراجع عدد الشكاوى الفردي  علم 

دارة المخد   البحث الجنائي   ستثناء إدارتي  اب  رات. وا 

أو  هذا لم ينهِ  لكن   ،المحاكمة العادلةة لتوفير المزيد من ضمانات لطات في مراجعة التشريعات الجزائي  كما شرعت الس  
ة التجريم، وغياب الضمانات يعالج التعريف المبهم للتعذيب والوسم بجريمة اإلرهاب لجرائم قد ال تكون كذلك، وازدواجي  

ا ع  م قد شهد توس  2015عام  ر المثير للقلق هو أن  والتطو   .ة في المحاكمات التي تجريها محكمة أمن الدولةجرائي  اإل
وذلك  ،( من قانون منع اإلرهاب2ة )ة ودعم اإلرهاب بموجب الماد  ا في استخدام مفهوم الترويج لجماعة إرهابي  ملحوظ  

 (. 147ة )على عكس ما جاء في قانون العقوبات: الماد  
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يجيز للقاضي ا مم   ،( من قانون منع اإلرهاب2ة )الماد   في نص   ي  رمعن مبدأ القصد الج   التغاضي   كما يلحظ المراقب  
ل من ة ال تشك  هم على أفعال عادي  سناد وصف اإلرهاب للمت  إة، وبالتالي ة على جرائم عادي  تطبيق النصوص القانوني  

ا لممارسات قد تكون في ا ظاهر  ل ردع  هذا النهج قد شك   ة. والنتيجة المباشرة لذلك أن   إرهابي  ة أعماال  الناحية الفعلي  
؛ فقد جرى طرح تعديالت على قانون أصول غب العادي  د الش  أو مجر   الس لمي   حتجاج من االجوهرها أشكاال  

المحاكمات الجزائي ة وقانون العقوبات قد تجر م ممارسة الحق  المشروع في اإلضراب بالنسبة إلى العم ال والموظفين 
 الحكوميين.

والبيئة وغيرها من تلك النظم  مان االجتماعي  حة والتعليم والنقل والعمل والض  الص   أنظمةتراجعت وعلى صعيد آخر، 
. فعلى صعيد الحق  في مستوى الئق من الرعاية ةوالثقافي   جتماعية  واال ةقتصادي  ل مرتكزات الوفاء بالحقوق االالتي تشك  

اب الصحي ة، يشهد القطاع الطبي  والعالجي  حالة من التخب ط على غير صعيد، وفي حين استمر ت التحدي ات، مثل غي
التأمين الصحي  الشامل في البالد، وضعف مستوى الخدمة الصحي ة في األطراف فقد برزت مشكالت جديدة، منها: 
 ، طول م دد االنتظار للوصول إلى المعالجة التي قد تمتد  إلى أسابيع وحتى أشهر لحاالت تتطل ب تدخ ال  طبي ا عاجال 

الملكي ة، ونقص األدوية وارتفاع أسعارها وارتفاع عدد الشكاوى من سواء في وزارة الص حة أو لدى الخدمات الطبي ة 
 . األخطاء الطبي ة

ة وزارة التربية والتعليم لتحسين مستوى العملي   التي تبذلها جهودالمن  أم ا نظام التعليم فليس بأفضل حال؛ فبالرغم
فاالختالف  ؛ةة بقيت دون معالجة جدي  بنيوي  أوجه الخلل ال إن  ف ،ة في مدارس المملكة على مختلف المستوياتالتعليمي  

، مينة السليمة والتدريب المناسب للمعل  ة بين مناطق المملكة، وغياب البيئة التنافسي  في مستوى الخدمات التعليمي  
ص من التلقين وتنمية القدرة على التحليل والنقد والتفكير ة التدريس بالتخل  تطوير منهجي  عدم و  ،المناهج وضعف
م تحس ن ا نوعي ا ولو بالحد  األدنى، سواء على 2015ومن ث م  لم يشهد عام  ،بعيدة المنال اهداف  أبقيت  جميعها العقالني  

 ،عدعلى مختلف الص   التعليم الجامعي   تاستمرت مشكالصعيد البنية التحي ة أو نوعي ة التعليم العام  والجامعي  مع ا، ف
 ،ةم لتطوير التعليم وتطوير الموارد البشري  2015لت في العام ة التي شك  للجنة الملكي  ولم يلمس الجمهور نتائج جهود ا

التي تحوم التمييز  ةليس فقط لشبه ،بانتقادات واسعة في عد ة جامعات حكومي ة وحظي ما يعرف بالبرنامج الموازي
 ةحكومي   لجامعات حسين الوضع المالي  ى تإلى أد   فبينما ،ة التعليم وجودتهنوعي   فيبل لتأثيره حول هذا البرنامج، 

، كما أن  األزمات المالي ة واإلداري ة التي تعانيها الجامعات اة التعليم أيض  ي نوعي  هذا البرنامج بشكل جد   مس   عديدة
ل إلى حلول جذري ة.  الرسمي ة استمر ت بدون التوص 
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ذلك بسبب  م، جاء2015عام  المبادرات المحدودةستثناء بعض ادت أوضاع الفئات األكثر عرضة لالنتهاك، بوتجم  
صعبة بل وتخب ط في التخطيط وغياب  ةة وخارجي  لظروف داخلي   أملتها ليس فقطة عابرة للحكومات سياسيات رسمي  

ة ل الرافعة الفعلي  ة تمث  جميع هذه النظم الحقوقي  طبع ا ال يخفى على أحد أن   د في ثنايا التقرير.مفن   الرؤية، وجميع ذلك
، وأن  تراجعها يمس  بشكل كبير حقوق المواطنين األساسي ة وقدرة المجتمع على التقد م في المملكة للمجتمع المدني  
طالة محاربة الفقر والبِ و  قتصادي  اال ز على النمو  التي ترك   ،ة للحكومةقتصادي  السياسات االعلم ا أن  . والعطاء واإلبداع

فالسياسة الريعي ة بقيت هي النهج األبرز  ؛طالةالفقر والبِ  ا في تفاقم مشكلتي  دور  ؤد ي ، تفقط وتحقيق الرفاه االجتماعي  
للحكومات المتعاقبة، ولم تظهر أي ة بوادر تشي بأن  السلطات تأخذ ضرورة إدماج حقوق اإلنسان في السياسات العام ة 

 بشيء من االهتمام أو الجدي ة. 

، إن في حالة  ةخاص   ،هدف وطني  هي بل  ،اان في أعمال التنمية ترف  مسألة دمج حقوق اإلنس لم تعد  وعليه،  األردن 
لم يكن ألي  سبب آخر فبسبب ثورات الربيع العربي  والِحراك المطلبي  المستمر  في المملكة، الذي يرفع شعار محاربة 

 واحترام كرامة اإلنسان. العيش الكريمالفساد وتحقيق التنمية المستدامة و 

 في السياسات العام ة االقتصادي ة؛ حترام حقوق اإلنسانإدماج اخالل  إال منأو تجسيده  هذا الشعار تفعيلال يمكن و 
وفي ضوء الفجوة الكبيرة في واقع التنمية  .والتزام قانوني   جوهري   حق  بل هي  شعار لم تعد مجر دة فالعدالة االجتماعي  

في تلك  ةحترام الكرامة اإلنساني  اتوفير العيش الكريم و لشعبية  بفي األردن  بين المركز واألطراف، فإن  المطالب ا
للمواطن، وبالتالي جزء ا أساسي ا من السياسات العام ة للدولة، ويجب  اا دستوري  حق  المناطق المهم شة يجب أن تصبح 

حاجات إلى  أقرب يجعله ه الذيبشكلللتنمية و  األمم المتحدة قد بدأت في بلورة هذا المفهومأال يفاجئ ذلك أحد ا؛ ف
م وأهداف التنمية 2000، وقد تو ج هذا النهج بصدور أهداف األلفي ة عام منذ بداية هذا القرن واهتماماتهالمواطن 

عن دورة الجمعي ة العام ة للمنظ مة الدولي ة على مستوى رؤساء  م2015م، التي صدرت عام 2030الم ستدامة لعام 
 .الدول

س ب  هذا النهج األ ممي  إذا ما قامت التنمية ف ها، ومن وتفعيل الناستطوير قدرات  أساس علىيمكن أن تتحق ق فقط ح 
ة وهذه القدرات مرتبطة بحاجات اإلنسان المادي   ؛ةتفعيل هذه القدرات بدون تطوير قدرات الفرد الذاتي   غير الممكن

 لإلبداع والعطاء. أمامه فساح المجالإة والتفكير، وكذلك ه في الحري  ما حق  سي   ال ،ةوالفكري  
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لتحقيق هذه الغاية،  ة في العمل الوطني  وأسس أساسي   مبادئي من تبن   بد   فالموارد الدولة محدودة وحتى لو كانت 
 :تشمل

وعدم المساواة من خالل التشريعات والسياسات، ومن خالل المساءلة الجد ية للممارسات  التمييزمحاربة  -1
 المضاد ة.

، سواء تلك المفروضة من المؤس سات من الخارج عن اإلمالءاتا ة بعيد  وطني  ات أو استراتيجي   طخطي تبن   -2
( أو الدول المانحة والشركات االستثماري ة الكبرى، والحد  من  المالي ة الدولي ة )البنك الدولي  وصندوق النقد الدولي 

ة تدخ الت الش ركات العمالقة،   في القرارات التنموي ة الوطني ة.تأثير هذه الجهات، وخاص 

 .ضمان تكافؤ الفرص مع   الوطني  باألجندة الوطني ة، تمكين المجتمع المدني   -3

بدون نظرة ي )الذي قد يؤد  األجنبي   ستثمارلعناصر تشجيع االمتعد دة االعتبارات يعتمد مقاربه  بناء نهج عملي   -4
 .موال(األغسيل  ت مثلإلى مشكالحقوقي ة 

 هتمام بالنمو  ة واالالخدمي   الحاجات الذي يعتمد سياسات إشباع ستثمار الربحي  عن اال واالبتعاد ،اجزيادة اإلنت -5
 ة.اإلنتاجي   تعزيز عن ابعيد   فقط

 اتفي مجال التنمية وتحديد األولوي   مستقال   القرار الوطني  يكون أن هذه هي المتطل بات التي يجب الوفاء بها لضمان 
 .وبمشاركة المواطن وعلى أساس أجندة حقوق اإلنسان

ا وعي اهذتحقيق  بويتطل   في ذلك  بما، مستقال   ة، وقضاء  ورقابة شعبي  ة ة ناشطاجتماعي   ةحركا و مجتمعي   ه الغاية أيض 
 بل الغني  قانون عادل يستطيع الفقير ق على أساس ومساءلة توسيع الدور الرقابي  للمحكمة الدستوري ة على القوانين،

ا وجود  هذايستدعي و  .الوصول إليه المساعدة وكذلك توفير  ،معلوماتالفي الحصول على  د للحق  قانون جي  أيض 
وحماية الحركة العمالي ة، التي هي الطرف األضعف في العالقة ال تفعيل حقوق العم   ثم   ؛للمحتاجين إليها القانوني ة

ة الخاص  عم ال في المملكة، دون التضحي ة بمصالح قطاع األعمال والمصالح الثالثي ة بين الحكومة وقطاع األعمال وال
من  جميعهم وحماية هؤالء والمتوس طة؛المشاريع الصغيرة  على مستوى أصحاب ةخاص   لهؤالء، ةوالتجاري  

 الزائدة، ومن احتمال ابتالعهم من ِقبل كبار الرأس ماليين. ة والرسومومن القيود الضريبي   ،ةالبيروقراطي  

عبة أمام حدوث ا في استمرار كثير من العقد الص  دور   تؤد ي ة والعاداتجتماعي  ة والتقاليد االالعوامل الثقافي   ومع  أن  
نتهاك، إال أن  مة حقوق الفئات األكثر ضعف ا واألكثر عرضة لالفي منظو  رات نوعية  وملموس وتطو   ن فعلي  تحس  
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محاوالت الحكومة التعامل مع  المشكالت التي تواجه نزالء مراكز اإليواء، وحماية المرأة والفتيات من العنف، وقضايا 
لهذه الزواج الم بك ر للقاصرات أو الفتيات، وتزويج المغصوبة للمغتصب بقيت دون المستوى المطلوب لتوفير الحماية 

 عاقةشخاص ذوي اإلباستثناء التعديل المقترح لقانون األ- في مجال التشريع ةرة حكومي  مباد ةي  أكما غابت  ،الفئات
قة في تقارير المركز السابقة ة الموث  وجه القصور القانوني  ألمعالجة  -( عقوبات308وتعديالت جزئي ة على الما د ة )

ن ا  و  التي ،ةالعشائري   ةفت في موضوع الجلو ا بشكل الحيان  أ للموروث الثقافي   ي  بدور السلالوبرز  ،بشأن هذه الفئات
جريمة القتل أو هتك جرائم جنائي ة خطرة مثل يام األولى من وقوع كانت تسهم في حقن الدماء خالل الساعات واأل

 ،ا كاملة بريئة ينتهك مبدأ سيادة القانونسر  ا وأ  ساعها لتشمل أشخاص  ت  او ومباركتها رسمي ا  استمرارها إن  ، فالعرض
أو األشخاص  الجاني الشخص ذوي من ة لكثير من األشخاصة الخاص  في الملكي   ال سي ما الحق   ،ةوالحقوق الشخصي  

ناة  ،ن  ما األطفال والنساء وكبار الس  ال سي   ،الفئات األكثر عرضة لالنتهاك عاني من هذه الممارسة بشكل خاص  ت. و الج 
العنف واالستغالل، ويحرم األطفال بسبب هذه العادة من الكثير من وتتعر ض النساء بشكل خاص  ألشكال متعد دة من 

ة غير المنقولة تأثير المنازل  بعدالحقوق وعلى رأسها الحق  في التعليم وفي بيئة أسري ة سليمة؛ ناهيك  واألمالك الخاص 
 . ة لكبار الس ن   على الحق  في مستوى معيشي  الئق وفي الرعاية الصحي ة المناسبة خاص 

العديد من الحقوق الواردة في الفئات الثالث المذكورة  مس تالقيود المذكورة قد  / أو االنتهاكات و ا أن  واضح   القد بد
دد هذه المقد مة، بين  تراوحت بشكل عام   االنتهاكاتبت في وجود مثل هذه العوامل التي تسب   ن  أويلحظ  في ص 

 وأمكانات والموارد، ة اإلومحدودي   ،ةالسياسات االقتصادي   وأ، ةمن وحماية الكرامة الشخصي  األصيانة اعتبارات 
 ، أو هذه العوامل مجتمعة في بعض الحقوق.االعتبارات المرتبطة بالموروث الثقافي  

من بين م أن  2015لكن تبي ن من عملي ات الر صد والمتابعة التي قام بها المركز الوطني  لحقوق اإلنسان خالل العام و 
 ة المرتبة األولى.االعتبارات األمني   تتبو أم 2015مت بدورة حقوق اإلنسان في العام ة التي تحك  هذا الثالثي

وهما: حقوق  ،مجتمع على هذا الكوكب دولة أو تين ألي  ي  ن في العالقة بين قيمتين حيو التمع  م هذه الحقيقة وتحت  
رغم تمايزهما  ومتكاملتين بشكل عام   القيمتان متناغمتينن تكون هاتان أفالمنطق والضرورة تحتمان  ؛مننسان واألاإل

ة عبر نسان من رحم المعاناة والصراع والحروب التي شهدتها البشري  فقد ولدت منظومة حقوق اإل ؛ةمن الناحية العملي  
ة حق  ة للفردالكرامة اإلنساني   حماية ألجل العالمي ة جاء تطوير هذه المنظومةف ،تاريخها الطويل ه في الحياة وفي ، خاص 

 مم المتحدة كما ينص  مة األ  ساس التعاون بين الدول ومنظ  أعلى ، و من الدوليينتحقيق السلم واألالحري ة في إطار 
التي أك دتها  العالقة بين األمن وحقوق اإلنسان (. لكن  63 ،56 ،55 ،13 ،3، 2، 1: خيرة )المواد  ميثاق هذه األ

، لدرجة بدأ اا وتشابك  كثر تعقيد  أى خيرة منح  خذت في العقود األأ ميثاق األ مم المتحدةمنظومة حقوق اإلنسان العالمي ة و 
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نسان خيرة بحماية حقوق اإللتزام هذه األاللدول وبين  من الوطني  عتبارات األابين  ظهور التوت ر بشكل الفت للنظر
 .ومنع انتهاكها

التقاطع ء هذا و دورها في نش الوطني ة،و ، سواء الكوني ة أةالجيوسياسي  ة وحتى ة واالجتماعي  ة واالقتصادي  لبيئة السياسي  ول
سمى ليس للدولة لهدف األاة باعتباره ضرورة حيوي   فاألمن الوطني  بين قيمتين حيوي تين للدول وللمجتمعات في آِن؛ 

ة للنظام ز الشرعي  ركائ هم  أنسان هي وحقوق اإل في الوقت نفسه، فقط، بل وللمجتمع وللنخبة وللنظام السياسي  
،مستقرار والتقد  واال السياسي   لهدفين اوتقتضي محاولة التوفيق بين هذين  ، وبالتالي هي من أقوى ركائز األمن الوطني 

 .نسانحقوق اإل وكذلك معايير ومبادئمن ومضامينه، األ مفهوم كل  منالنظر في 

األمن؟ هل هو بفما المقصود  ،ق بتعريف األمن ذاتهتعل  يسئلة ل هذه األوأو   ،بةسئلة كثيرة ومتشع  يثير أمن مفهوم األف
 والمجتمع؟ ثم   ،الدولة: ثنينأمن المجتمع؟ وهل يوجد فرق بين اال أمهل هو أمن الدولة و ؟ المواطن م أمنأأمن الحاكم 
ن كانا مختلفين فعال  و  الفرق؟ما هو هذا  ال توجد محكمة مثال  و  (محكمة أمن الدولة)لماذا توجد ف متكاملينن كانا ا  و  ،ا 

 ؟؟ أو ليس القضاء النظامي  هو الذي يجب أن يحمي كال  من النظام السياسي  والمجتمع مع امن المجتمعأ

اسئلة هذه السلسلة التي ال تنتهي من األ لكن   في  وحقوق اإلنسان مناأل أ خرى، وهي واقع كل  من ةإشكالي   تترك أيض 
من جهة  لسياسي  الحاكمة والنظام اات النخبة برز فجوة واسعة بين مصالح وأولوي  حيث ت ؛ةنظمة غير الديمقراطي  األ
وغيره من القضايا الحيوي ة األخرى بما في ذلك حقوق  منخرى بشأن األأ  من جهة  ومصالحه المجتمع أولوي اتو 

ة تحدي ات خيارات مواجه و بلورةأات، وصناعة ولوي  تحديد األ اإلنسان، وأكثر ما يظهر هذا التفاوت عند بلوغ مرحلة
ماهية بيان و  ،امن المجتمع والحكومة والمواطن مع   مام كل  أيات لتهديد وتحديد الفرص والتحد  اوتحديد مصادر  األمن

ة التي تستقبل جتماعي  باسم المجتمع ونيابة عنه، والبنى اال دارة الشأن الوطني  إى ة التي تتول  ي  العالقة بين البنى السياس
  .يات المرتبطة بمصادر التهديد ذاتهاوالتحد   دارة للشأن األمني  هذه اإلنتائج مثل 

فالحديث عادة في هذا الشأن هو حول ما ؛ ا من موضوع األمنووضوح   فهو أكثر بساطة ،نسانحقوق اإل مفهوما م  أ
عقاب الحربين أضح في ومالمحها تت   عناصرهانسان التي تبلورت وأخذت لحديثة لحقوق اإلايعرف بالمنظومة 

من  ة على المسرح األوروبي  خاص   (وما سبقهما)وذلك لمعالجة ما رافق هاتين الحربين  ؛لقرن الماضياالكونيتين في 
 المجتمع الدولي  ، لذلك تحر ك بشكل ال يوصففي مختلف بقاع المعمورة و المجتمعات  على حروب جر ت الويالت

نسان، ذلك لحقوق اإل لتي كان بدايتها اإلعالن العالمي  ا عروفة،الم نسانوصكوك حقوق اإلمواثيق صياغة وقام ب
م، ليتلوه وينبثق عنه العديد من 1948/ عام  ولاألحدة في العاشر من شهر كانون مم المت  ته األقر  أالذي  الصك  

وتشمل هذه  ،نسانة لحقوق اإلو المنظومة الدولي  أ ةات التعاهدي  عرف باالتفاقي  لت ما ي  شك   التي اتتفاقي  واال لصكوكا
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 العهد الدولي  و  م(،1965) التمييز العنصري   جميع أشكال ة محاربةتفاقي  او  ،م(1951ة الالجئين )المنظومة: اتفاقي  
التمييز اتفاقي ة منع م(، و 1966ة )ة واالجتماعي  للحقوق االقتصادي   والعهد الدولي   ،م(1966ة )ة والسياسي  للحقوق المدني  

ة م(1989ة حقوق الطفل )تفاقي  او  ،م(1984ة مكافحة التعذيب )تفاقي  او  ،م(1979المرأة ) ضد   ، واالتفاقي ة الخاص 
 .م(2007عاقة )شخاص ذوي اإلة األتفاقي  او (، م1990بالعم ال المهاجرين وأ سرهم )

ة قة بحري  ة المتعل  مة العمل الدولي  ة منظ  تفاقي  ا، و اتفاقي ة الالجئين ستثناءاات جميعها بتفاقي  طرف في هذه اال ردن  واأل
 . التنظيم النقابي  

ة للجان المنبثقة عرف بالتعليقات العام  كوك والمواثيق وتطويرها من خالل ما ي  هذه الص   تفسيراتع في ورغم التوس  
لتزاماتها بموجب هذه متثال الدول الاالتي ترصد وتتابع مدى  -الحكومي ة وغير الحكومي ة– اتلي  نتشار اآلاو ، عنها
وبحقوقهم المتساوية  لدى البشرلة قرار بالكرامة المتأص  اإل ؛اواحد تقريب   هو جوهرها فإن   ،ةات الدولي  تفاقي  ثيق واالالموا
جاء في ديباجة  (، كماالم في العالمة والعدل والس  ساس الحري  هو )أقرار( و اإلأعتراف )هذا اال ن  ة باعتبار أالثابت
ا "أن  (م1948) نسانلحقوق اإل عالن العالمي  اإل أفضى إلى ها ؤ زدراانسان هذه و تناسي حقوق اإل، الذي أك د أيض 
ة ع فيه الفرد بحري  نبثاق عالم يتمت  اة البشر هو ليه عام  إغاية ما يرنو  ؛ لذلك فإن  نساني  ة آذت الضمير اإلعمال همجي  أ

ى القانون حماية ن يتول  أ من الضروري   ن ه، وبموجب هذه الوثيقة المهم ة فإر من الفزع والفاقةالقول والعقيدة ويتحر  
هكذا تت ضح العالقة العضوي ة بين  د على االستبداد والظلم.لى التمر  إخر األمر آالمرء  نسان لكي ال يضطر  حقوق اإل

، واحترام حقوق اإلنسان، ال سي ما سيادة القانون؛ فسيادة القانون هي جوهر  صيانة األمن بشق يه؛ الداخلي  والخارجي 
ا عصب الحماية لحقوق اإلنسان؛ بمعنى أن  األمن هو الضمانة الحقيقة الحترام حقوق اإلنسان  األمن، وهي أيض 
مثلما أن  حقوق اإلنسان هي الوقاية ضد  الفوضى والتمر د أبرز مصادر تهديد األمن. وعليه، فقد تأك د للبشري ة 

وف يتسب ب بالضرورة في أعمال همجي ة بشعة تهد د األمن وبالتجربة القاسية والمريرة أن  تجاهل حقوق اإلنسان س
وتطال الحقوق والحري ات األساسي ة لألفراد، ال سي ما الحق  في الحياة؛ فإذا لم يتم  ضمان حقوق اإلنسان بموجب 

 القانون )الدستور( فإن  االستبداد والظلم اللذين سيتبعان سوف يؤد يان إلى الثورة والتمر د ال محالة.

شكل من  لم تكن سوى ثورات الربيع العربي  ف ؛اة حالي  ببالغه الواقع المفجع في عدد من الدول العربي   هذه الفقرة توجز
يات التي تواجه برز التحد  أنسان من العالقة بين األمن وحقوق اإل ، كما أصبحتالطغيانو د على الظلم أشكال التمر  

 .؛ واألردن  ليس بمختلف عنهاخيرةا في العقود األحديد  ت، و ةة والعربي  الدول والمجتمعات العالمي  

في جرى عقد مؤتمرين عربيين  استشعار ا لهذه العالقة وأهمي ة تحقيق التوازن بين صيانة األمن واحترام حقوق اإلنسانو 
ن حروب ة مما تعيشه الدول والمجتمعات العربي   للتباحث فيوذلك  ؛حول األمن وحقوق اإلنسان السنتين األخيرتين
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خرى؛ وبالتالي إهدار حقوق اإلنسان أمتهان لإلنسان ولكرامته من جهة او ، وصراعات وعنف وتهديد لألمن من جهة
 . واألمن في آن  

المنضوية تحت مظل ة  ةنسان العربي  ة لحقوق اإلسات الوطني  تنظيم المؤتمرين المذكورين شراكة بين المؤس   وقد تم  
وكانت  ،ةة دول عربي  عد   في سات من المجتمع المدني  وبمشاركة مؤس   ،ة العربالداخلي  ومجلس وزراء  الشبكة العربي ة

كال  من األمن واحترام حقوق  ب على كثير من المعيقات التي تعترضة كافية للتغل  النهائي   هذين المؤتمرين توصيات
 .تنفيذ تلك التوصيات بأمانة وشفافي ة تم   اإلنسان إذا ما

السبب في يعود و  سيبقى قائم ا ولفترة غير قصيرة، نسانمن وحقوق اإلالتوتر في العالقة بين األأن   لكن من الواضح
 ،التي بلغت حالة من التعقيد والتناقضات الوطني ة والدولي ة لى البيئةإ -في البداية جاء ذكرهكما - الحالة همثل هذ
حالة من عدم االستقرار واألمن في العديد من الدول  تداخلت العوامل الخارجي ة مع  الظروف الداخلي ة لخلق بحيث

عيد الخارجي  فعلت العولمة وتدخ الت القوى الخارجي ة في الدول األخرى  في ، وبالتالي تسب بتفعلها العربي ة؛ فعلى الص 
ة، يبرالية الغربي  للكان تأثير ا ومثل ذلك للمواطن، ةة والثقافي  جتماعي  واال ةقتصادي  كثير من الحقوق االل نتهاكحصول ا
  ستعمار.شة، والعدوان وااللمتوح  اة مالي   والرأس

في انتهاك الحري ات  ايض  أفعلها  مجتمعة اتكبت الحري  و  ةدية السياسي  ة وغياب التعد  ة والشمولي  لطوي  كما فعلت الس  
 ع السلمي  لتجم  اة لمعتقد وحري  اة وحري  ، ة الرأي والتعبيرما حري  ال سي  والحقوق المدني ة والسياسي ة األساسي ة لألفراد، 

 فة والكراهية والتطر  لتمييز والعنصري  اشكال أمختلف  انتهاكات أيض  بهذه اال ترتبطاو  ،اتحزاب والجمعي  وتكوين األ
العنيف حتى وصلت المجتمعات العالمي ة برم تها إلى حالة أقرب إلى الحرب الكوني ة، تحت مسم ى الحرب على 

 اإلرهاب.

ن أال يمكن الذي من لى األإمر بالنسبة وكذا األ ،مناأل ال في ظل  إصان ق وت  ن تتحق  أنسان ال يمكن حقوق اإلوألن  
فقد تطل ب األمر العمل بكل  الس بل لتحقيق حالة التوازن  نسان وصيانتهاحترام حقوق اإلا ال في ظل  إ ق ويستقر  يتحق  

لبديهي ة تؤك د الخطأ الفكري  والمفاهيمي  وكذلك السياسي  في المنهج الذي المطلوب بين هذين الهدفين الحيويين. هذه ا
يطرح السؤال حول أي  الهدفين أهم  وأولى بالتطبيق واالحترام: حقوق اإلنسان أم األمن؟ فالس ؤال المنطقي  هو: كيف 

ما هو حاصل في المنطقة يمكن تحقيق التوازن بين االثنين في حال نشأت ظروف قد تؤد ي إلى التضارب بينهما ك
؟  وفي معظم الدول العربي ة بما فيها األردن 
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ا دائم ا وبشكل بين األمن وحقوق اإلنسان  ا التكامل واالنسجام المفترضمثل هذ ن  فالواقع يشير إلى أ ليس متاح 
ا أمام إمكاني ة وضع ن عين الدوليين ألبالمشر   اا حد، مم  أتوماتيكي   على عدد من الحقوق قيود يتركوا الباب مفتوح 

لحقوق  عالن العالمي  ( من اإل29ة )الماد   وتحد د كل  منة. القيمة الحيوي   هات مراعاة لدواعي األمن وصيانة هذوالحري  
، طبيعة هذه القيود ةة والسياسي  للحقوق المدني   ج( من العهد الدولي  /  19ة )الماد  اإلنسان الذي ورد ذكره سابق ا، و 

( لبعض derogationو التعليق )أل ضمن مفهوم ما يعرف بالتحل   من هاتين الوثيقتين خرىأ   في مواد   األمر وكذلك
 الحقوق والحري ات لدواع  معي نة.

 ، رات التي تجيز للدولة فرض قيود محد دة على حري ة التعبير تلك المتعل قة بصيانة األمن الوطني  ومن أبرز المبر 
ي ة والحقوق الشخصي ة. وقد الحظ المركز الوطني  لحقوق اإلنسان أن  التصادم بين وكذلك حماية الكرامة اإلنسان

اعتبارات صيانة األمن وحماية الكرامة والحقوق الشخصي ة من جهة وضمان حقوق اإلنسان في األردن  قد برزت في 
 بشكل الفت للن ظر. م2015عام 

ة في ضوء وأصبح من الصعب تجاهل هذا التطو ر الذي فرض نفسه على  ، خاص  الحالة الوطني ة بشكل مستمر 
الشكاوى التي كانت ترد  إلى المركز وترك زت على الممارسات التي رافقت ما ي عرف بحملة )أو سياسة( إعادة هيبة 

بعض  تتيح للدولة وضع قيود على التياالعتبارات هذه  ن  أغير الدولة، ومكافحة المخد رات، والحرب على اإلرهاب. 
تحديد هذه  ن يتم  أ برز هذه الشروط:أومن  ،اة وصارمة أيض  هم  مضمن شروط وتقييدات  تقد جاء الحري ات والحقوق

وأن تكون  عتبارات مشروعة،حال الضرورة القصوى فقط، وال وأن يكون تطبيقها فيط وواضح، في قانون مبس   القيود
 ت.بشكل مؤق  

ا شروط   المعايير الدولي ة لحقوق اإلنسان وضعت التي قد تمر  بها الدول، ةو الظروف االستثنائي  أوفي حاالت الطوارئ 
ة حري ة التعبير أ لللتحل   تة، ولفترة مؤق   هذه القيود كثر صرامة بحيث تكونمن مراعاة بعض حقوق اإلنسان، خاص 
خرى حدة والدول األالمت   ممبالغ األ  مع وجوب إ ،حة، وفي مجتمع ديمقراطي  والص   دة، ولحفظ النظام العام  ة محد  زمني  
أو تحل ل. ويأتي  قيود ي  أة من ساسي  ات األاستثناء عدد من الحقوق والحري   حوال والظروف تم  تها. وفي جميع األبمد  

 ومنع الرق   ،في الحياة وحماية الحق   ،في المحاكمة العادلة، وعدم ممارسة التعذيب الحق   وفي مقد مة هذه الحقوق
 ة. والعبودي  

ين في هذا هم  مخرين آين أا في فقرتين منفصلتين مبدنف  آليها إالمشار  العالمي   ( من اإلعالن29ة )دت الماد  ك  أكما 
 الماد ة ا وكامال  حر   ان تنمو نمو  ألشخصيته  ةتاح فيه وحدفرد واجبات نحو المجتمع الذي ت   ( على كل  أ) هما: ،الشأن

مم أهداف األ   ممارسة تتناقض مع   )حقوق اإلنسان( هذه الحقوق ن تمارسأحوال بحال من األ "وال يصح   ،(29/1)
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لكن  ،و قيودأة مطلقة بدون حدود وال حري   ،فال حقوق مفتوحة بدون واجبات ؛(29/3)الماد ة  "بمبادئها حدة أو تخل  المت  
ة ان لضبط ثنائي  ة القب  فالقانون هو حب   ؛القانونيجب أن يتضم نها شروط  بموجبا ا صارم  هذه الحدود ضبطت ضبط  

 هذا سؤال ِبر ْسِم اإلجابة.هذا األمر؟  القانون األردني   يوف رفهل  ،مننسان واألحقوق اإل

ما  باستمرار في إطار ثنائي ة األمن وحقوق اإلنسان، وهو: لحقوق اإلنسان المركز الوطني  يطرحه  ؤال الذيهذا الس  
الحقوق التي كفلها الدستور والمعايير الدولي ة التي ألزمت ماهية هذا القانون؟ هل هو القانون الذي ينتهك جوهر 

 ن  س  قانون ي   أي   أن   ، وذلك بتأكيدمسبق ا( 128ة )في الماد   الدستور األردني  عنه أجاب  الدولة األردني ة نفسها بها؟
 ومنعمن الدولة أمحكمة و رهاب منع اإل قوانينهل  ،مه؟ لكنالذي ينظ   جوهر الحق   يمس   أاليجب  حق   لتنظيم أي  
جراءات تجس   في واقع األمر قعديدة في قانون العقوبات وما يطب   مواد  مثلها الجرائم و  د من لوائح وأنظمة وسياسات وا 

ا( 128) رقم ةة الدستوري  الماد   ا وروح   ؟نص 

، لكن  بعضهم لقد شك لت آفة اإلرهاب التي است  -شر ت منذ فترة تهديد ا مباشر ا لكل  من األمن وحقوق اإلنسان في آن 
ة أولئك المعنيين بحماية األمن ومكافحة هذه اآلفة أخذوا يتصر فون وكأن  على حقوق اإلنسان أن تتراجع  - خاص 

حباط خططهم ومؤامراتهم ع لى المجتمعات، ال سي ما األماكن لتفسح الطريق أمام إجراءات األمن ومالحقة اإلرهابين وا 
الحيوي ة والتجم عات المدني ة واألشخاص األبرياء، وانضم ت الدولة األردني ة إلى الحملة الدولي ة ضد  اإلرهاب، ووج هت 
جل  جهدها العسكري  واالستخباراتي  لمنع حدوث اختراقات أمني ة على الس احة األردني ة، لكن تبين في ما بعد  أن  

الدولي ة على اإلرهاب تعني التصادم مع  قوى وأشخاص وأفكار غير اإلرهابيين أنفسهم؛ فهناك اإلرهابيون،  الحرب
ا طبيعي ين ومعنوي ين ليسوا بالضر  ورة ممارسين لفعل اإلرهاب، وهناك البيئة الداعمة لإلرهاب، التي تشمل شخوص 

قد تختلف أو ال تتعاطف مع  األهداف  – حاصلوكما هو  –بشكل مباشر كان ذلك أم غير مباشر، لكن ها سواء 
رات هذه الحركات السياسي ة أو حتى الفكرية   السياسي ة للتحالف المناهض لإلرهاب، أو رب ما قد تتف هم )ولو جزئي ا( مبر 

، ولكن يمتلك وجهة نظر  مختلفة لهؤالء اإلرهابيين، ولو أن ها قد ترفض أساليبهم الوحشي ة، وهناك من هو محايد فعال 
بشأن الموقف الرسمي  حيال الخيارات العسكري ة والسياسي ة التي تستخدم لمواجهة اإلرهاب؛ ومن هؤالء صحافيون 
ومفك رون ونشطاء أو سياسيون، وأشخاص عاديون مستقل ون، قد يعب رون عن هذه القضايا المتداخلة والمتعارضة 

حفيين والمهنيين ونشطاء حقوق اإلنسان. وعليه، مختلفة، وقد جرى توقيف ومحاكمة عدد من هؤال بطرائق ء ومن الص 
فال يمكن اختصار الخطاب السياسي  والفكري  في إطار )مع  وضد ( اإلرهاب، كما أن  مسألة اإلرهاب شيء وحملة 

 محاربة اإلرهاب شيء آخر إلى درجة كبيرة.
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نات ومن منتقدي السياسات العام ة لذلك ازدادت شكاوي التعذيب واالعتقال والتوقيف للصحفيين وأصحاب ا لمدو 
المتعل قة بالحرب على اإلرهاب تحديد ا وغيرها، كما جرى ويجري التغاضي عن شروط محاكمات هؤالء على نحو  

 عادل أحيان ا. 

ا أ التي وبالطريقة )رهاب ة على اإلوالحرب الكوني   من جهة، ةرهابي  عمال اإلواأل رهابي  اإل التهديد ن  لذلك، بدا واضح 
كما أن  بعض من تم   ،تضارب بشكل عام   حالةفي  ردن  من في األة واألوضعت الحري   ( من جهة ثانية قدتجري

وء عدم  توقيفهم ومحاكمتكم ومعاقبتهم رب ما قد خالف ليس فقط القوانين النافذة التي أشرنا إليها قبل قليل في ض 
لة. ويعتقد المركز الوطني  أن  هذه 128انسجامها مع  الماد ة الدستوري ة ) (، بل وخالف معايير حقوق اإلنسان ذات الص 

لهما: االعتقاد اإلشكالي ة بين األمن و  حقوق اإلنسان على درجة من التعقيد، ومن أبرز أسباب هذا التعقيد أمران، أو 
لدى صانعي القرار أن  باإلمكان تجاهل اعتبارات حقوق اإلنسان في أثناء مقارعة اإلرهاب ومحاولة صيانة األمن؛ 

بإدارة الحرب على هذه اآلفة؛ إذ يلحظ  نيينبل المعمن قِ  الحقيقي ة لإلرهاب األسباب حقيقة تعد دية تجاهلوالثاني: 
ه ا رسمي ا إلنكار الحاجة إلى بحث أي  من األسباب الممكنة لإلرهاب غير تلك المتعل قة بدور الد ين وما  المرء توج 
، ال بل يذهب الموقف الرسمي  إلى حد  اعتبار التعم ق في بحث أسباب اإلرهاب شكال  من  يوصف بالتطر ف الد يني 

، ال أش كال تبرير هذه الظاهرة. ومثل هذا اإلنكار ألسباب اإلرهاب األ خرى غير تلك المرتبطة بالفكر السلفي  الجهادي 
ة ال ديني ة-سي ما السياسي ة واالجتماعي ة، منها والتركيز على العوامل األيدولوجي ة  لن يجعل هذه الظاهرة تختفي  -خاص 

زداد عدد او  ،ت مساحات المقابرمتد  او  ،لنازحين والالجئيناعداد أكثرت  ا؛ لذماركام والد  سع حجم الر  مهما ات  
جذوره المتعد دة الديني ة منها وغير الديني ة، وتشمل هذه األخيرة اعتبارات  فلإلرهاب؛ حتجازماكن االأالمعتقالت و 

وافع التي تسي ر اإلرهابيين، بل إن  سياسي ة واقتصادي ة واجتماعي ة، وال تقتصر الجذور أو االعتبارات السياسي ة على الد  
لها تأثير ا في اآلخرين المتابعين من المواطنين لعملي ة محاربة اإلرهاب ودور األردن  فيها، بما في ذلك مواقف 
قليمي ة مهم ة لهؤالء المواطنين؛ إذ ال يستطيع أحد تجاهل ما تحمله  وسياسات شركاء األردن  تجاه قضايا وطني ة وا 

اإلرهاب في ثناياها من أهداف جيوسياسي ة وأيدولوجي ة واقتصادي ة وثقافي ة، وحتى نفسي ة تؤث ر في قطاع الحرب على 
، ال سي ما في جيل الشباب الذي هم وقود اإلرهاب بشكل عام . وأهم  ما يبرز في هذا الشأن  واسع من المجتمع األردني 

، ال سي ما وا ة في ظل  حالة دور الواقع السياسي  في العالم العربي  قع الحريا ت والحقوق األساسي ة بشكل عام ، خاص 
ق الجرح ويضاعف الرغبة في من، ال بل يعم  ق األفاليأس ال يحق   اليأس الناجمة عن سياسات دول عربي ة بعينها؛

 واضح. المتتابعة كما هو األجيالوليس على صعيد جيل بعينه، بل عبر شيء  االنتقام والتصميم على المغامرة بكل  
باإلضافة  اقتصادي ة، ةسياسي  هي إلى حد  كبير أو في المقام األو ل، ة العربي   المنطقةفي جذور اإلرهاب  ن  وعليه، فإ

 ارتــــد أشــارير دولي ة قـانت تقـكير والتحفيز لجــلب المجن دين، و دي ة التي تتبو أ موقع التبر ـــالد يني ة/ العقماته لى مقو  إ
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تجاه الشعب الفلسطيني خاصة االمعان في بناء  إسرائيلسياسات السياسات الطائفي ة في العراق و  دور إلىكذلك 
 ال بد  لكن  .. بما في ذلك المسجد األقصىواإلسالميةالمقدسات المسيحية يد و المستوطنات وتهويد الضفة الغربية وته

 ،ستمرار هذه الجريمة الشائنة وتفاقمهااسهم في أة قد فهم جذور اإلرهاب السياسي   اإلصرار على تجاهل من تأكيد أن  
ما  نتيجةأو  ،ة في تغذيتها، سواء بما تفعله هذه األطرافة ودولي  خرى محلي  دوار أطراف أ  أوكذلك الحيلولة دون كشف 

تضاهي ؛ فهناك من يرى أن  االعتبارات السياسي ة واالستراتيجي ة واالقتصادي ة والقومي ة تمتنع عن فعله وأتحجم 
التعامل مع   أن  لهذا يرى المركز الوطني   االعتبارات الديني ة أو تزيد في مسألة تأجيج اإلرهاب وتحديد المواقف منه؛

تتبعها الدوافع رب ما و  ،ةاإلرهاب في المنطقة العربي  الجهود للتعامل مع   مةفي مقد  يجب أن يأتي ة السياسي   االعتبارات
قبال رهاب و ساع اإلت  ة الط للدوافع السياسي  ز وكمنش  كمحف   نين والثقافة يأتيافالد   ؛لةة المضل  ني  ة والتعبئة الدياأليدولوجي   ا 

، كما يتبد ى الب عد الجيوسياسي  للحرب ةنخراط في صفوف الجماعات اإلرهابي  والمسلم على اال الشباب العربي   بعض
لذلك ينصح المركز الوطني  بأال  يتم  إغماض العينين  ال يمكن إنكاره؛ بحيثعلى اإلرهاب ووجوده أصال  بهذا الشكل 

عن الب عد السياسي  لإلرهاب، سواء من حيث دوافع اإلرهابيين أو أهداف الذين يشن ون الحرب عليه. ويؤك د هذا الفهم 
رهاب، والتعامل اإل جذورمعالجة  الذي تم  تصميمه لينطلق منة رهابي  التهديدات اإل للتعامل الفع ال مع   طار الدولي  اإل
من  ي طلبجميع الحقوق التي  يمس   في واقع الحالفاإلرهاب  ؛ثارهآمن  ذيه، وحماية ضحاياه، والحد  جيه ومنف  مرو   مع  

استيعاب هذا  غفلت أو تغافلت عنقد  –ةوبالتحديد في المنطقة العربي  – ةة العالمي  لكن االستراتيجي   ،الدولة حمايتها
لسياسي ة والنفسي ة لإلرهاب، غير أن  ما يهم  المركز الوطني  لحقوق اإلنسان في المقام األو ل ؛ أي  فهم الدوافع االدرس

 عدم تجاوز متطل بات احترام حقوق اإلنسان في إطار مكافحة اإلرهاب.

 ن  إبل ة لإلرهاب، ة المضاد  االستراتيجي   نسجم مع  تليس فقط  اإلنسان المحافظة على حقوق ن  وتؤك د األ مم المت حدة أ
مر أرهاب ة لمكافحة اإلجراءات قوي  إفوجود  ؛ةستراتيجي  هذه اال نجاح في حقوق عنصر جوهري  ال هذه لتزام بحمايةاال

حترام حقوق اإلنسان هو ا أن   المنظ مة الدولي ة عتبرتلذلك ا ؛نسانلمنع وقوع انتهاكات صارخة لحقوق اإل ضروري  
: تجفيف مصادر ، فهيخرىاألربعة األ   أم ا العناصر ،لمكافحة اإلرهابة ة وطني  استراتيجي   مس ألي  اس الخااألس

قناع الشباب بعدم اإلصغاء واالنضمام للجماعات اإلرهابي  و ة، المادي   هاإلرهاب ومنابع الحيلولة دون تقديم الجمهور و ة، ا 
لكن هذه  القانون. بموجب ة أعضائهاة ومحاكممالحقة الجماعات اإلرهابي  و الدعم والمساندة لهذه الجماعات، 

؛ بالشكل المطلوب تعالج الواقع العربي  في هذه األوقات والظروف ال اإلرهاببشأن التعامل مع  االستراتيجي ة العالمي ة
ة ليتسن ى تحقيق نتائج معقولة وذات  لذا ال بد  من إعطاء الب عد السياسي  لإلرهاب والحملة الدولي ة ضد ه أهمي ة خاص 
. لهذه  ، الذي يكتوي بنار اإلرهاب والحرب على اإلرهاب في آن  مصداقي ة وتحظى بتوافق وطني  لدى الجمهور العربي 

لى الذهن هنا، هو: هل تلب ي استراتيجي ة مكافحة اإلرهاب في األردن  هذه االعتبارات، فإن  الس ؤال الذي يتبادر إ
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عوامل تنضوي في إطار العالقات الدولي ة واعتبارات السياسة  رهاب تقتضي التعامل مع  فمكافحة اإلاالعتبارات؟ 
للمجتمع  بات أخرىمتطل   الخارجي ة للدولة واالعتبارات األمني ة إضافة إلى االعتبارات األيدولوجي ة. وعليه، فهناك

 ،ةتعزيز الديمقراطي  و ة، جتماعي  تحقيق العدالة االو نسان، حترام حقوق اإلامتها: في مقد   األردني  وللدولة األردني ة يأتي
والداعمين والطامعين في خيراتها ومواردها من الدول الخارجي ة ة م  عالء حكم القانون، والوقوف في وجه خصوم األ  ا  و 

نعاش فكرة اإل، ستعادة التضامن العربي  أهمي ة وقف تدمير الذات وا، و ها التوس عيةياساتوسإلسرائيل  القومي  حياء وا 
؛ لهذا فإن  القوة العسكري ة واألمني ة بحاجة إلى عناصر أ خرى متم مة، أبرزها معالجة ةة وبعث روح النهضة العربي  م  ألل

ة للثورة الذكرى المئوي   والحقوقي ة في الدول العربي ة. من هنا، يمكن القول: إن  الترد ي في الحالة السياسي ة واالقتصادي ة 
عادة النظر في كثير من الم  ل مناسبة للتمع  ة الكبرى تمث  العربي   في  ة والعمل السياسي  مات حول البيئة السياسي  ل  س  ن وا 
فالثورة التي انطلقت قبل قرن لتحقيق عز ة  ة!م  األ حال ليهآلِت إمعالجة ما  هذه الحرب وفي في ردن  ودور األ ،ردن  األ

األ م ة وكرامتها واستقاللها ال يمكن أن تغفل عن واقع هذه األ م ة اليوم؛ فالحال اليوم رب ما يكون أحوج إلى مبادئ الثورة 
اشمي ة ثانية هكون نقطة البداية مبادرة توقد  ،م1916مم ا كان عليه األمر عند انطالقها في العاشر من حزيران عام 

بذات أهمي ة تلك التي أطلقها الشريف حسين بن علي  إلحياء مجد األم ة، بحيث ينبعث األمل في جيل الشباب 
، ويكون االرتقاء بحقوق اإلنسان واستعادة كرامة المواطن العربي  هو المدخل لمثل هذه التي قد تأخذ شكل  العربي 

وفي  ،ةمن الشعوب والمجتمعات العربي  أق التوازن بين حماية يحق   (عال  )رسمي  وشعبي   مؤتمر عربي  إلى  الدعوة
بالتزامات نفسه يستنهض ِهم م الشباب للنهوض والخروج من حالة اليأس وتدمير الذات، وفي الوقت نفسه يفي الوقت 

سة لحماية كر  ة الم  دني  ر ة األمن تحليل االستراتيجي   ال بد   وكمدخل لمثل هذه المبادرة،نسان. ة بحقوق اإلالدول العربي  
 من.األ

متطل بات حقوق مراعاة  م على صعيد األمن وحقوق اإلنسان بين2015في العام  ردن  الحالة في األ لقد تأرجحت
اإلنسان أوقات ا وتجاهلها في أوقات كثيرة؛ فقد أ خضعت الس لطات كثير ا من الحقوق والحري ات لمتطل بات األمن، فجرى 

دامةمحاربة اإلرهابالتوس ع في توقيف صحفيين ومحاكمة نشطاء حقوق اإلنسان وسجن أشخاص تحت م سم ى   ، وا 
المركز  أن   . ومع  وغيرهاحلف الناتو أعضاء التحالف ودول مع  - توبةالمكتوبة وغير المك - عالقات التحالف

اختراق اإلرهابيين للس احة األردني ة، فهو يدعو إلى تطوير استراتيجي ة العمل لتحاشي الوطني  لحقوق اإلنسان يؤي د 
ن تشمل استراتيجي ة محاربة ؛ لذا يجد المركز من األجدى أةفي البيئة األردني   وطني ة للحيلولة دون توطين هذه اآلفة

، أمرين  ه الحقوقي  ( التوج  ب) .الناجح ( العمل السياسي  )أ: اإلرهاب الوطني ة، باإلضافة إلى العمل العسكري  األمني 
لقياس  احترام حقوق اإلنسان هي المعيار األساسي   ال ننسى أن  أإذ يجب  ؛ك بحماية كرامة المواطن()التمس   الجاد  

ا أنه نظام حكم.  ة وحكم القانون ألي  جتماعي  والعدالة اال ة السياسية  ي  ر الشرعمدى توف   وجد وسائل أنجع من تال علم 
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)جـ( تقويم األجندة السياسي ة للقوى ة وسيادة القانون لمحاربة آفة اإلرهاب. جتماعي  ة والعدالة االة السياسي  الشرعي  
 للتحالف المناوئ لإلرهاب.الخارجي ة والداخلي ة التي تشك ل العمود الفقري  

من لذلك سيكون  ما؛جذوره ه لن يجتث  لكن   العنيف مؤقت ا، فرهاب والتطر  قد يحبط مظاهر اإل فقط مني  ل األالح  إن  
حرب مفتوحة باسم "الحرب على اإلرهاب"، التي تنطوي في ثناياها أهداف جيوسياسي ة في  األردن   ينخرطال أاألجدى 

ة التخطيط لتفتيت دول عربي ة وأمني ة لألطراف المخت ، خاص  لفة ليست بالضرورة متوافقة مع  المصالح الحيوي ة لألردن 
نقاد األنظمة والنخب الس لطوي ة القمعي ة التي  شقيقة وتقسيمها إلى دويالت على أ سس طائفي ة وعرقي ة وجهوي ة، وا 

في ة في هذه اللعبة الدولي   نخراط اإلجباري  االليه هذا حكمت شعوبها بالقبضة األمني ة؛ وأو ل هذه التبعات هو ما أد ى إ
، ناهيك عات المجتمع األردني  تطل  ( و ةما الحقوقي   لى حد  ا  و واالقتصادي ة ) ةمني  األالرسمي ة سياسات انفصام واضح بين ال

اللجوء السوري  عم ا أفرز هذا االنخراط من تبعات اجتماعي ة واقتصادي ة وأمني ة عالية الكلفة، سواء أعلى صعيد 
، والكلفة االقتصادي ة  ة تأجيل وتيرة اإلصالح السياسي  الحقيقي  وتبعاته أم الكلف األمني ة والسياسات األ خرى، خاص 

ة للدولة فالسياسات العام   المتراكمة بتراجع الصادرات وانكماش السياحة وارتفاع حجم المديوني ة وتراكم عجز الموازنة؛
قد  هذا النهج ومن غير شك فإن   "،بالحرب على اإلرهاب" عرفبات ما ي  خطير في شروط ومتطل  يجري اختزالها بشكل 

؛ فهذه الحرب الدائرة على اإلرهاب والمفتوحة ة لفئات واسعة في المجتمع األردني  عات وقيم حيوي  تطل  مس  بمصالح و 
ذا لم يتم   وخطرة للغاية، دةمعق  و بة مرك   على كل  االحتماالت وغير المحد دة من حيث  الزمان واألجندة مهم ة تحليلها  وا 

فقد يكون من نتائجها في نهاية المطاف ما يشكل  كبيرة على األردن  ة لى نتائج سلبي  إة فقد تقود د وبموضوعي  بتجر  
 عن ذلكوالتغاضي  بشكل حاسم، . هذه حقيقة يجب أن يدركها صانعو القرارعلى األردن كيانا  وهوية خطرا  وجوديا  

يهامهم من قِ و  ف الديني  سبب اإلرهاب هو التطر   أن  واعتبار  هو تجاهلأ  ينار الد  بل تج  خديعة الشباب والتضليل بهم وا 
، اإلرهاب ؛ فالغالبي ة من األردنيين تؤي د جهود الدولة في مواجهةوحده ال يكفي فقط وتوجيه جل  الجهود إلى هذا الب عد

واختزاله على نطاق التضليل الديني  وأهداف الدولة )داعش(. وعليه، فال  ة لهبالتفسيرات الرسمي   لكن  قليلين مقتنعون
بد  من االستدارة اآلن إلى أهداف األطراف األ خرى ومصارحة الرأي العام  بشأنها والخطط للتعامل مع  ما يتعارض مع  

ة تزايد القناعة  مصالح األردن  منها؛ فهذه الحرب أخذت تفرز معطيات تبعث على القلق العميق لدى كثيرين، خاص 
لى حد  طر أمن النخبةيليس، للحكومةاألمني ة واالقتصادي ة قد تالشى في السياسات  األردني   من المجتمعي  األ بأن   ، وا 

لة التي يجري محاكمة من ينتقدها وحكمه بتهم قاسية ت صل إلى كبير مصالح الدول الخارجي ة الحليفة والصديقة والممو 
د تهمة اإلرهاب.  ح 

ة من القلق، ومن وحقوق اإلنسان جوهرها الحري   األساس،ها اإلرهاب آفة حقوق اإلنسان وعدو  بناء  على ما سلف، ف
وتتعر ض هذه القيم بدون استثناء  ة التعبير وغياب الظلم والالمساواةعتقاد وحري  ة االالخوف ومن الفاقة، وضمان حري  
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لذلك ال بد  من إعادة االعتبار إلى هذه  فعلي ة قد تضعها أمام اختبار قاس  في أي  وقت؛ إلى محاربة وتحد يات
المبادئ األساسي ة التي تشك ل مصالح حيوي ة للمجتمع األردني  والدولة األردني ة، سواء في إطار الحرب على اإلرهاب 

 أو غيرها من السياسات العام ة للدولة.

 نخرط األردن  االذي  ،عليه الدولي   الحرب على اإلرهاب وبطريقة الرد   أن  ، ليس فقط كبير د  لى حإ ،اما هو قائم حالي  ف
. وفي ة واألمن في تضاربقد وضعت الحري   ،فيها ، بل ومصالح األردن  الحيوي ة ال سي ما البقاء الوطني  على المحك 

دد، ال بد  أن يتذك ر المعني ون أن   هذا  سات للتعامل مع  ات والمؤس  لي  األدوات والمعايير واآلت ة أعد  مم الحي  األ  هذا الص 
وحتى ال يضط ر ستقرار. وبالتالي ضمان السالم واال التصادم بين هدفين جوهريين لألم ة؛ األمن وحقوق اإلنسان،

ى صعيد ورب ما إلى ما هو أبعد  من ذلك عل لصالح األمن التخل ي عنهاحقوق اإلنسان أو  المجتمع أو الدولة إلغفال
اله وي ة والكيان فال بد  من إحياء األدوات والمعايير وتفعيل اآللي ات التي تضمن حماية حقوق اإلنسان تعزيز ا لحماية 

 من بعينه.اللد حقوق اإلنسان هو ااألمن الذي يخفي أو يهد   . إن  المجتمع الحاضنة والضامنة لبقاء األ م ة والدولة

 الظروف وأصعبها من حيث أشد   يعيش المجتمع األردني   وطني  لحقوق اإلنسان أن  لهذه االعتبارات، يرى المركز ال
 التقليدي   ؛يهاإذ تلتقي أو تجتمع على هذا المجتمع مصادر التهديد بشق   ؛مصادر تهديد األمن المجتمعي   تفاقم

 :تتمث ل هذه التهديدات فيو  .)غير التقليدي( والمستجد  

، السالح النووي  و ، العدوان الخارجي  ، و نيالالجئ، و ةالحروب اإلقليمي  و اإلرهاب، وتشمل:  ،ةالتهديدات الخارجي   - أ
 .التوسعي   الصهيوني   ، والخطرل الخارجي  التدخ  و 

 :وتتمث ل فية، مصادر التهديد غير التقليدي    - ب

 بما في ذلك ارتفاع المديوني ة، وعجز الموازنة، وتراجع قطاعات حيوي ة م ، ثل تأز م الوضع االقتصادي 
 الزراعة والسياحة، وحتى االستثمار.

  ِطالة.الفقر والب 

 عتداء على المال العام  الفساد واال. 

   ة.ات األساسي  ة والحري  ة والسياسي  الحقوق المدني   وتقييدة ات األساسي  تراجع الحري  
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 الرعاية والحق  في مستوى الئق من  ،األمن الغذائي  وتراجع ضمانات  ،رتفاع تكاليف المعيشة والغالءا
ة في األطراف  .الصحي ة، خاص 

  ر والقلق النفسي  التوت  و الثأر، ، وحاالت االنتحار، و ة والعنف المجتمعي  الجريمة العادي  ارتفاع نسبة ،
 .المرأة العنف ضد  و 

  واالت جار بهارات المخد  االنتشار الواسع لتعاطي. 

 حتيال.السرقات واال 

   وغيرها. ،ةطائفي  الجندة واأل ،ةصولي  واألجندة األ ،ت المجتمعي  التفت 

   تهديد النظام العام. 

   ة. وي  تهديد اله 

   الجهوي  و ، اإلقليمي  و ، يني  الد  و ، الطبقي   :الصراع المجتمعي. 

 اته؟حاجات المجتمع وأولوي  مفهوم األمن انطالق ا من د المرء كيف يحد   :هوو  األخير، ؤالالس  واآلن، يأتي 

ز قدرة المجتمع على المحافظة على يعز   ، وهو الذيأو األمن اإلنساني   األمن المجتمعي   هو األمن الحقيقي  إن  
تكييف هذه الطموحات في وجه  ، وبالتالي يقنع المجتمع بضرورةاته وطموحاتهة وعلى تطلع  خصائصه األساسي  

يتأت ى ذلك إال إذا كان مجموع  دون أن يفقد قدرته على المقاومة والصمود، وال يمكن أن يات المختلفةالظروف والتحد  
مواطنيه يشعرون أن هم جزء من العملي ة السياسي ة االستراتيجي ة القائمة، وأن  مصالحهم الحيوي ة وتطل عاتهم الكبرى ال يتم  

األمني ة  لتهديداتبروز ا من فبالرغم. التضحية بها أو تجاهلها تحت أي  اعتبار، بما في ذلك اعتبارات األمن نفسه
، أو يرى المجتمع تقتنع األكثري ةفي خطر عندما  المجتمعي   الوطني   يصبح األمن (ة أو المحتملةالفعلي  مباشرة )ال

 ا،ة سلمي  في االنتقاد والمعارضة للسياسات العام   بما في ذلك الحق   ،ةساسي  ات األالتهديد هو للحقوق والحري   ته أن  برم  
 ، ناهيك عن الخوف والخشية من ضياع اله وي ة.حكم القانونة و في الحياة والديمقراطي   وكذلك الحق  
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التعامل لتشمل محاربة اإلرهاب لذلك، يوصي المركز الوطني  لحقوق اإلنسان بأن تجري عملي ة مراجعة الستراتيجي ة 
هذه مثل طار بناء إوفي حيوي ة للمجتمع األردني  وعبر حوار وطني  شامل. ة ة ولوجستي  سياسي  جيو أهداف  ع  م
لب حولها، ال بد  من تأكيد االعتبارات اآلتية:  وطني   وتحقيق توافق ةستراتيجي  اال  ص 

 حترام حقوق اإلنسانا. 

 ةجتماعي  تعزيز العدالة اال. 

   ةة والشفافي  ترسيخ القيم الديمقراطي. 

 محاربة الفساد والفاسدين. 

 اإلعالء من شأن حكم القانون ونزاهة القضاء واستقالله. 

  إعادة االعتبار للقيم الوطني ة والمثل العليا، ال سي ما حماية الوجود الوطني  واله وي ة ومواجهة التهديدات
ة المشروع اإلسرائيلي  التوس عي   .الخارجي ة، خاص 

 أخير ا، التذك ر أن  المدخل السليم والوحيد للنجاح في هذا االختبار هو احترام كرامة المواطن ووضعه موضع الثقة
 فعلي ا؛ ليضع هو بدوره ثقته بالدولة وبمؤس ساتها.

 

انــــم  ـع   

  م2016آب  23
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 أولا: الحقوق المدنية والسياسية
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 في الحياة والسالمة الجسدية الحق   -1

 . وعلى الر غم من خلو  1الذي كفلته العهود والمواثيق الدوليةو  إنسان، لكل   األساسي ة الحقوق من الحياة في الحق   يعتبر
في الس المة الجسدي ة الذي كفله الدستور  بخالف الحق   من الن ص صراحة  على حماية هذا الحق   ياألردنالدستور 

لهذا  الالزمة الحمايةن  المنظومة القانوني ة الجزائي ة قد أضفت إف ،(8) الماد ة بموجب الفقرة الثانية من بشكل  جزئي  
التي لها، و  الصالحيات القانوني ة الم تاحة القضائي ةالس لطة كما تطب ق  وجر مت المساس به بأقسى صور الجزاء. الحق  

، ولكن رغم من حقه في الحياة وسالمة جسده اإلنسانينطوي على حرمان  فعل جرمي   تستوجب عدم الت ساهل مع أي  
 ،ينهذين الحق   التي تمس   الث غراتتزال هناك مجموعة من  الفحياة والس المة الجسدي ة في ال هذا االهتمام بالحق  

 .بالحياة لعوامل المؤث رة في الحق  ابابتداء   هاوسنتناول

 :عقوبة اإلعدام

لحقوق  القانون الدولي   في أساسي هذا مبدأ .اف  ال يجوز حرمان أحد من حياته تعس  ، و أصيل في الحياة فرد حق   لكل  
ه لكن الت وج  و  ،بشكل  قاطع   ال يحظر عقوبة اإلعدام اإلنسانلحقوق  القانون الدولي   ن  أ إلى اإلشارةوتجدر  ،اإلنسان

العقوبات اعتبارها من التعامل معها على  إلىيدفع  العام
 خطورة   حال ارتكاب الجرائم األشد  ذ في تفرض وتنف  و ستثنائية، اال

 تبن ت ،األردنوفي  ة.ر العديد من الضمانات القانوني  وبعد توف  
 إلى لكن ها لم تنضم   ،يقر بها من الت وجه العالمي   االدولة نهج  

البروتوكول االختياري  الثاني الملحق بالعهد الدولي  للحقوق 
ذ إ ؛المدني ة والسياسي ة الذي يطالب األطراف بإلغاء عقوبة اإلعدام

( سنة، وعلى 18) ن  ق هذه العقوبة على من هم دون سِ ال تطب  
الجرائم المعاقب حصر  وتم   ،المرأة الحامـل أو المصاب بالجنون

خطورة )كالقتل  ة األشد  ة الجنائي  القضايا الجرمي  في عليها باإلعدام 
 ة العفـو العام  إمكاني   كما أن   ،، واغتصاب القاصر(اإلرهابالعمد، و 
 ،2وقانون العقوبات رة ومنصوص عليها في الدستورمتوف   والخاص  
 . 3القانوني ةبعد سلسلة من اإلجراءات  ال  ذ هذه العقوبة إوال تنف  

 

عدد األحكام التي تقضي بتنفيذ عقوبة يبين  (1)رقم الجدول 
 م.2015-م2008اإلعدام خالل األعوام 

 العام
الجنايات  محكمة

 الكبرى
محكمة أمن 

 الدولة
مجموع 
 األحكام

 6 1 5 م2008
 7 - 7 م2009
 9 - 9 م2010
 20 - 20 م2011
 13 - 13 م2012
 7 - 7 م2013
 1 - 1 م2014
 6 - 6 م2015

الجدول من إعداد المركز، باالستناد إلى البيانات الصادرة عن 
 محكمة أمن الدولة ومحكمة الجنايات الكبرى.
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العقوبة  م21/12/2014حيث نف ذت بتاريخ  م؛2006لتنفيذ أحكام اإلعدام منذ عام  اة تعليق  األردنيقطعت الس لطات 
امرأة  من بينهما ،ةبأحكام قطعي   عقوبة اإلعدام بمحكومينِ  تنفيذ م4/1/2015تاريخ ا، تال ذلك في ( محكوم  11) بحق  
قد اإلعدام ب م  احكأهم بحق   ت( أشخاص مم ن صدر 10) أن   إلى اإلشارةوتجدر  .ة خطيرةنتيجة قضايا ج رمي   أ دينت

كما بلغ عدد نزالء مراكز اإلصالح  .م2014شخاص عام أ (3)ـِ مقارنة بِ  م2015عام  فادوا من العفو الخاص  ستا
 في تعليق تنفيذ البعض يرىو . ة  ( نزيل12من بينهم ) ،م2015عام  ا( محكوم  112والتأهيل من المحكومين باإلعدام )

 .النفسي   عذيبمن أشكال الت   شكال  لتنفيذها أو إلغائها  عقوبة اإلعدام من غير تحديد موعد  نهائي  

 :ة وعدم الخضوع للت عذيبالمة الجسدي  في الس   الحق  

( من الدستور 8/2) الماد ة نص   باستحداث ياألردن القانوني   للنظام األساسي ة المبادئ من الت عذيب حظر مبدأ أضحى
ن كان بصورة  مجتزأة ،قد جر م  م1960( لسنة 16رقم ) ياألردنأن  قانون العقوبات ، كما 4ياألردن وبذلك  الت عذيب وا 

الت حديات التي تواجه  . ومن أهم  5المالحقة الفع الة لمحاكمة مرتكبي جرائم التعذيب تشريعي ة قاصرة عنتوف رت بيئة 
 ،القصد الخاص  يقصر القانون مفهوم التعذيب بحيث  ه؛وتجريم تعريف التعذيب األردنعاء بالتعذيب في شكاوى االد  

 الماد ةتعاب حدة لمناهضة التعذيب. كما ة األمم المت  لما ورد في اتفاقي   اخالف   وذلك ؛انتزاع اإلقرار أو االعترافوهو: 
الوفاة أو إحداث  إلى، إال  إذا أفضت هذه الجريمة ةجريمة الت عذيب ضمن طائفة الجرائم الجنحوي  بإدراجها ( 208)

مخالفة  صريحة لما هو وارد في االتفاقية هذا الت وصيف يشك ل و  .مصاف  الجرائم الجنائي ة إلى تنتقل عندها فقط ،عاهة
اعتبار  ناهيك عن أن   ،خطورة الدولي ة من وجوب إسباغ الصفة الجنائي ة على أفعال التعذيب بوصفها الجريمة األشد  

أك دها في تقاريره قد المركز ، كان ةنتائج قانوني ة مغايرة لمبدأ المالحقة وفق ا لالتفاقي   إلىالت عذيب جريمة جنحوي ة يفضي 
دد  وال بد   .6بالعفو والت قادم وخروج الش روع بها من نطاق الت جريم العقوبة سقوطة إمكاني  ، كالس ابقة من في هذا الص 
لحقوق  المركز الوطني   التي تقد م بها، ياألردن( من قانون العقوبات 208) الماد ةالمتعل قة ب مالحظاتال إلى اإلشارة
. 2015ن الثاني لعام ( تشري23-20بتاريخ ) مام لجنة مناهضة التعذيبأالثالث  مناقشة تقريره الدوري  عند  اإلنسان

ادرة عن المركز إلى اإلشارةمع  . وقد أبدت اللجنة في مالحظاتها 7أن  هذه المالحظات تضم نتها التقارير السنوي ة الص 
 (.208) الماد ةقلقها من تعريف الت عذيب كما جاء في  الختامي ة

إجراء تعديالت قانوني ة تضمن مالحقة قضائي ة  ايستدعي تعزيز مبدأ المالحقة القضائي ة الفع الة لجريمة الت عذيب أيض  و 
جراء تحقيقات مستقلة وفع الة بشأن هذه الش كاوى من جديد  اإلنسانويؤك د المركز الوطني  لحقوق  ،للمشتكى عليهم وا 
( من قانون العقوبات، وتعامل أجهزة 208) الماد ةضرورة وضع حد  لظاهرة عدم محاكمة مرتكبي الت عذيب بموجب 

كما  .8الماد ةالقانون مع األفعال المرتكبة على نحو  أساسي بأن ها مجر د مخالفات مسلكي ة ال تستوجب تطبيق هذه  إنفاذ
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وجود بيئة   اأن  إسباغ وصف جرمي  آخر كاإليذاء بصوره المختلفة يعني فعلي   إلى اشير في تقارير المركز سابق  أ  
دد من  ما يتعل ق بهذه مناسبة  لإلفالت من العقاب في إشكالية المالحقة  إلى اإلشارةالجريمة. وال بد  في هذا الص 

بطل بها محكمة الت مييز االعترافات المنتزعة تحت وطأة الت عذيب الجزائي ة لمرتكبي جريمة الت عذيب في الحاالت التي ت  
بل النيابة العامة فيها المالحقة القضائي ة من قِ  من الحاالت التي ال تتم   احيث رصد المركز عدد   المعاملة؛أو سوء 

لمرتكبي جريمة الت عذيب على الر غم من صدور الحكم القضائي  من المرجعية القضائي ة األعلى في الدولة ببطالن 
مم ا يعني تأكيد وقوع الفعل الجرمي   ،الت عذيبتحت وطأة سبب انتزاعها االعترافات ب

من جديد  . ويؤك د المركز9
لجنة مناهضة التعذيب  اوهذا ما أكد ته أيض   ،المالحقة القضائي ة الفع الة تستدعي بالضرورة استقالل لجان الت حقيق أن  

في مالحظاتها الختامي ة لألردن في قولها:" تعرب اللجنة عن قلقها حيال استمرار فشل الدولة الطرف بإنشاء آلية 
 ..". .عذيب المزعوم،والت  سوء المعاملة بة للقيام بالتحقيقات مستقل  

رة  إجراء تعديالت قانوني ة لمحاكمة مرتكبي الت عذيب أمام المحاكم بوكان الر د الحكومي  حول مطالبة المركز المتكر 
ة القضاء الشرطي  ومحكمة استئناف شرطي ة تعديل قانون األمن العام واستحداث مديري   إلى اإلشارةالمدني ة قد اكتفى ب

مع المعايير الدولي ة للمحاكمة  اأن  ذلك يت فق تمام  عن  امعب ر   ،للقرارات الصادرة عن محكمة الشرطةكجهة طعن 
لجنة مناهضة الت عذيب أعربت في مالحظاتها الختامي ة عن قلقها حيال بقاء المحاكم  . لكن  اإلنسانالعادلة وحقوق 

 .10دولة(ة )محكمة الش رطة ومحكمة أمن الياألردنة في الدولة الخاص  

الر د الحكومي  حول مطالبة المركز هذه قد أبدى  لكن   ضرورة استقاللية لجان الت حقيق، على باستمرار   المركز وقد أك د
دد احتجاجه بأن  المركز الوطني  يرك ز على الت عذيب دون سوء المعاملة. ويبي ن المركز  قانون  أن  في هذا الص 

ن ما نص  على  هينة في نص  لم يجر م المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنساني ة أو الم   ياألردن العقوبات صريح، وا 
 ( من قانون العقوبات. 208) الماد ةتجريم الت عذيب فقط ضمن 

قصور  إلىباإلضافة  ،فإن  المركز يبدي قلقه من قصور المالحقة القضائي ة الفع الة واإلدانة في جريمة التعذيب ،لذا
دد  التشريعات بالن ص صراحة على سرعة إجراء التعديالت القانوني ة  إلىتعويض ضحايا التعذيب. ويدعو في هذا الص 

المحاكم النظامي ة لالختصاص النوعي  بالن ظر في قضايا الت عذيب؛ لضمان مقاضاة مرتكبي هذه  االتي تمنح أيض  
دانتهم وتعويض الضحايا. عادة يحرم هذا الوضع غير  أن   الجرائم وا  ضحايا التعذيب من الحصول على التعويض، وا 

أن   ايقتضي بتعويض ضحايا التعذيب، علم   اوصريح   اخاص   انص   ياألردنإذ لم يتضم ن القانون المدني   ؛التأهيل
ال و (. 267-256) تيناد  ة الواردة في المالن صوص التي تحكم التعويض في القانون المدني  تقتصر على القواعد العام  

( من 14) الماد ةفي القانون المدني  مع  كما ال تتفق آلية الت عويض الواردة ،بالت عويضبمقتضى مسؤولي ة الدولة تقوم 
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عادة واحتسابه عن الت عذيب  مجعويض الناما يتعل ق بتقدير الت   االتفاقية في من حيث الخسارة الالحقة والر بح الفائت، وا 
وضمان عدم تكرار الفعل واالعتذار والترضية. وأشارت لجنة مناهضة الت عذيب بهذا  اوجسدي   انفسي  تأهيل الضحية 

الحصول على في  ضحايا التعذيب وسوء المعاملة ر حق  قلقها حيال نقص األحكام الصريحة التي توف   إلىالصدد 
 الماد ةاالقتضاء ب ب  س  مل وجه ممكن ح  ق إعادة التأهيل واإلصالح على أكائالتعويض العادل والمناسب، ومنها طر 

 ة.( من االتفاقي  14)

  :، فهيم2015عذيب خالل عام طورات في مجال مناهضة الت  برز الت  أم ا أ

لقضايا  اوطني   سجال   أس ست، و م2013عام  حقيق في مزاعم التعذيبالت   األردنة في بدأت النيابة العام   -1
محكمة الشرطة أو غيرها من المحاكم  إلىالحاالت قبل إرسالها  تلسج  حيث  ؛م2014عام عذيب الت  

ة بالتعذيب وسوء المعاملة خاص   قضايا( 7م )2015النيابة العامة قد تلقت في عام  أن   إلىويشار  .ةالخاص  
 .م2014خالل عام  قضي ة( 29)بـِ مقارنة  

 ل أن ي نص  التي يؤم  ، صول محاكمات الجزائيةأة قانوني العقوبات و وخاص   ،ةلتشريعات الجزائي  امراجعة ب البدء -2
 .ة لمحتاجيهاضمانات المحاكمة العادلة والمساعدة القانوني   المزيد من توفير على فيها

من  اناقش عدد  حيث  م2015حزيران  15-14 في الثاني لمناهضة التعذيب المؤتمر اإلقليمي  انعقد  -3
وفي ختام المؤتمر  .اوتفاعلي   اء  قاش حولها على نحو بن  الن   وكانقة بالتعذيب المواضيع واإلشكاليات المتعل  
 .11الت وصياتتبنى المشاركون مجموعة من 

مديرية األمن العام من إعداد دليل الت عامل مع الموقوفين، وتنفيذ عدة برامج تدريبي ة متخصصة حول  انتهاء -4
.  المعايير الدولي ة الخاصة بالت عامل مع المحتجزين في مركز تدريب إدارة البحث الجنائي 

لة بحق  ما يتعل ق بقضايا الت عذيب وسوء المعاملة؛ فقد بلغ مجموع هذه القضايا  وفي ة األمن العاملين في مديري   المسج 
ر فيها  قضي ة( 147للمحاكمة أمام قائد الوحدة و) قضي ة( 45حيل منها )م، أ  2015في عام  قضي ة( 239العام ) تقر 

لمحكمة الشرطة، في حين ما  قضي ة( 20بينما أ حيلت ) ،عي العام الشرطي  بل المد  قِ منع محاكمة المشتكى عليهم من 
العاملين في  لة بحق  بلغ مجموع قضايا التعذيب وسوء المعاملة المسج   ،. وبالمقارنة12( شكوى قيد الن ظر27تزال )
. أم ا قضايا سوء 13واحدة لمحكمة الشرطة قضي ةأ حيلت منها  قضي ة،( 140م )2014ة األمن العام في عام مديري  

ا12، أ دين فيها )قضي ة( 38م فقد بلغت )2015نزالء مراكز اإلصالح والتأهيل عام  المعاملة المرتكبة بحق    ،( شخص 
. بل المد  من قِ  ا( شخص  26بينما م نعت محاكمة ) فقد بلغ عدد مثل هذه  ،م2014أم ا خالل العام و عي العام الشرطي 
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م فقد 2013مع عام  بالمقارنةو . ا( شخص  30بينما م نعت محاكمة ) ،ا( شخص  31، أ دين فيها )قضي ة( 61القضايا )
قضايا ( 9محكمة الشرطة، و) إلىم 2013؛ أ حيلت قضيتان من هذه القضايا المرتكبة عام قضي ة( 36بلغ العدد )

ر منع المحاكمة في ) للمحاكمة أمام قائد الوحدة،  . قضي ة( 18وتقر 

ضهم للتعذيب وسوء عاءات تعر  باد  قة شكاوى المواطنين المتعل   اإلنسانى المركز الوطني  لحقوق على صعيد آخر، يتلق  
ة التي يقوم بها مندوبوه في إنفاذ القانون واإلدارات األمني ة المختلفة في أثناء الزيارات الدوري  المعاملة على أيدي موظ  

ة )الفاكس، لمراكز اإلصالح والتأهيل وأماكن التوقيف المؤقت، وعن طريق الشكاوى التي ترد إليه من طرائق عد  
، والمقابلة الشخصي ة، وغيرها(. وفي عام والبريد  عاء ن االد  ( شكوى تتضم  92ى المركز )م تلق  2015اإللكتروني 
( شكوى 87)بـِ في إنفاذ القانون واإلدارات األمني ة المختلفة مقارنة ض للتعذيب وسوء المعاملة على أيدي موظ  بالتعر  
( شكوى 85م، و)2011( شكوى عام 58م، و)2012( شكوى عام 67م، و)2013( شكوى عام 77م، و)2014عام 

 م.2010خالل عام 

خالل وى ا( شك8ى )وغيره من ضروب سوء المعاملة في مراكز اإلصالح والتأهيل تلق   رب والتعذيببخصوص الض  و 
( شكاوى 5م، و)2013عام خالل ( شكوى 19)وم، 2014عام خالل ( شكوى 11)بـِ مقارنه  ،م فقط2015عام 
 (.2) الجدول يبرزه كما ،م2010عام خالل ( شكاوى 4م، و)2011( شكاوى خالل عام 3) وم، 2012عام خالل 

 م2015 –م 2010قة بالتعذيب وسوء المعاملة الواردة للمركز خالل األعوام ة تسوية الشكوى المتعل  كيفي   يبين (2)رقم  الجدول

عام  تسوية الشكاوى
 م2015

عام 
 م2014

عام 
 م2013

عام 
 م2012

عام 
 م2011

عام 
 م2010

 عدد الشكاوى ضد  
المراكز واإلدارات 

 ة المختلفةاألمني  

فظت بناء على طلب عدد الشكاوى التي ح  
 15 4 13 13 11 22 المشتكي

غلقت لعدم ثبوت عدد الشكاوى التي أ  
 10 15 18 15 14 25 االنتهاك

محكمة  إلىحيلت عدد الشكاوى التي أ  
 3 - - 1 - 2 الشرطة

 57 39 36 48 62 43 عدد الشكاوى التي ما تزال قيد المتابعة
 85 58 67 77 87 92 المجموع

ة عدد الشكوى الخاص  
بالضرب والتعذيب في 

مراكز اإلصالح 

فظت بناء على طلب عدد الشكاوى التي ح  
 المشتكي

 
- 
 

5 4 - - - 
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ة الشكاوى الفردي   أعداد م انخفاض2015ته لمراكز اإلصالح والتأهيل خالل عام االمركز خالل زيار  سج لوقد 
م ارتفاع أعداد شكاوى 2015كما رصد خالل عام  ،معاملة النزالء والموقوفين على نحو  ملحوظة بسوء الخاص  

  :يما يأت عاءاتومن أبرز هذه الد  والت زييف،  مخد راتإدارتي البحث الجنائي ومكافحة ال عاءات التعذيب ضد  واد  

األفراد العاملين في إدارة مكافحة  مجموعة من على يدم 02/05/2015عذيب بتاريخ ز( للت  . : تعر ض المدعو )عأوال  
ادر عن مركز الطب  والت زييف/ قسم إربد. و  مخد راتال الشرعي  في إقليم الش مال بذات التاريخ  أشار الت قرير الطبي  الص 

لبي  ي  القالن هي العصبي ن أن  سبب وفاته يكمن في ى، وبة أجزاء في جسد المتوف  وجود كدمات على عد   إلىأعاله 
ه مد   ،صيتين والكدمات المرافقة. وبالنتيجةنسكابات الدموي ة بالخِ م عن االجالنا عي عام الش رطة للمت همين ارتكاب وج 

نحة التعذيب وانتزاع توجيه ج   إلى ( من قانون العقوبات، إضافة  195) الماد ةالموت بموجب  إلىفضي الضرب الم  
أمام محكمة  . وال تزال إجراءات المحاكمةياألردن( من قانون العقوبات 208) الماد ةاإلقرار واالعتراف بموجب 

 همين.الشخصي  عن المت   همحق  ى حتى تاريخه. مع العلم بإسقاط ذوي المتوف  ة مستمر   الشرطة

دارة البحث الجنائي في إفراد العاملين في مبنى بل مجموعة من األعذيب من قِ للت   ن(. )ع عودض الم: تعر  اثاني  
ادر عن مركز الطب  قد و م. 30/09/2015العاصمة بتاريخ  الشرعي  في مستشفى البشير  أشار الت قرير الطبي  الص 

ه مد   ،ى. وبالنتيجةجسد المتوف   ة أجزاء فيعلى عد   تعذيب وآثار كدمات وجود إلى عي عام الش رطة للمت همين وج 
نحة التعذيب توجيه ج   إلى ( من قانون العقوبات، إضافة  195) الماد ةالموت بموجب  إلىفضي ارتكاب الضرب الم  

أمام محكمة  . وال تزال إجراءات المحاكمةياألردن( من قانون العقوبات 208) الماد ةوانتزاع اإلقرار واالعتراف بموجب 
 حتى تاريخه.ة مستمر   الشرطة

ي :اثالث   بل مجموعة  من األفراد العاملين في مركز أمن أبو من قِ  الالعتداء ضرب  و( . و( و)ج. ن )ستعر ض المدعو 
 الماد ةألحكام  ايذاء استناد  المشتكى عليهم بارتكابهم جرمي اإلتم ت إدانة  ،. وبالنتيجةم24/10/2015نصير بتاريخ 

 ( من قانون األمن العام. 37/3) الماد ة( من قانون العقوبات، و 334)

غلقت لعدم ثبوت عدد الشكاوى التي أ   والتأهيل
 2 1 - 5  5 االنتهاك

محكمة  إلىحيلت عدد الشكاوى التي أ  
 - - - - - - الشرطة

 2 2 5 10 6 3 عدد الشكاوى قيد المتابعة
 4 3 5 19 11 8 المجموع

 الشكاوى الواردة إليه إلىالجدول من إعداد المركز، باالستناد 
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 ي:تحو اآلفهي على الن   ،عذيبإثبات الت   إلىعاءات الت عذيب التي استقبلها المركز ولم تؤد  الت حققات فيها أم ا اد  

بل مجموعة من األفراد من قِ للضرب  تعر ض أنهه و فاد ذو ؛ حيث أبوفاته تحت الت عذيب( أ. أ)ى عى ذوو المتوف  : اد  أوال  
ن لدى األفراد العامليأن   غير   ،م21/07/2015إدارة البحث الجنائي  بتاريخ ات البادية الملكي ة/ قسم قو  العاملين في 

أثناء احتجازه في بادية الموق ر باستخدامه في  اقد أقدم على االنتحار شنق  قد أفادوا بأنَّ هذا الشخص القسم المذكور 
لت  ،هيئة تحقيق من داخل جهاز األمن العام تلك  ش   ،قطعة قماش. وبناء  على ذلك اعتبار أن  سبب الوفاة  إلىوتوص 

رت تبع   ،هو االنتحار وال وجود ألي ة شبهة جنائي ة  لذلك حفظ األوراق التحقيقي ة.  اوقر 

بل مجموعة من األفراد من قِ حيث أفادوا بتعر ضه للضرب  ،بوفاته تحت الت عذيب( م. ف)ى عى ذوو المتوف  اد  : اثاني  
ن لدى األفراد العاملي أن   ، غير  م13/12/2015قسم إدارة البحث الجنائي  بتاريخ مركز أمن البيادر/ العاملين في 

أثناء احتجازه في المركز المذكور باستخدامه في  اأن  هذا الشخص قد أقدم على االنتحار شنق   أفادواالقسم المذكور 
للمركز معرفة نتائج هذا  ن  س  ت  ولم ي   ،هيئة تحقيق من جهاز األمن العام تلك  ش  ، به. وبناء  على ذلك البنطال الخاص  

  الت حقيق.

بل مجموعة من األفراد من قِ  رب الم برحبوفاته تحت الت عذيب بسبب تعر ضه للض   (أ. أ) ى: اد عى ذوو المتوف  اثالث  
أن  هذا  أفادوااألفراد العاملين لدى هذا المركز  لكن   ،م10/12/2015وتأهيل سواقة بتاريخ  مركز إصالحالعاملين في 

تم  تشكيل هيئة تحقيق من ذات  ،أثناء وجوده في الزنزانة. وبناء  على ذلكفي الشخص قد تعر ض لصعقة كهربائي ة 
 موافاة المركز بالنتائج حتى تاريخه. تم  ، ولم تجهاز األمن العام

األفراد قبل بل مجموعة من قِ  منرب الم برح بوفاته تحت الت عذيب بسبب تعر ضه للض  ( ق. إ) ىاد عى ذوو المتوف  : ارابع  
ذكروا لدى هذا المركز ، لكن  األفراد العاملين م13/11/2015( بتاريخ 1مركز إصالح وتأهيل الموقر )العاملين في 

أثناء مشاجرته مع نزيل  آخر. وبناء  في كدمة في منطقة الرأس  إلىأن  سبب وفاة هذا الشخص كانت نتيجة  لتعر ضه 
ه المد   ،على ذلك ( من قانون 195) الماد ةالموت بموجب  إلىفضي عي العام للن زيل المعتدي تهمة الضرب الم  وج 
 .ياألردنالعقوبات 

 : مخد راتقضايا ال

ة فإنها ما تزال في تزايد مجابهة هذه اآلف إلىة الهادفة واالستراتيجيات الوطني   التي ت بذل غم من مختلف الجهودبالر  
 ا  م ارتفاع2015قد شهد عام . و ةة الشاب  ة بين الفئات العمري  خاص  دة داخل المملكة متعد  ة مناطق جغرافي  في  ملموس

( 982أن  عدد القضايا المضبوطة خالل هذا العام قد بلغت ) إلى؛ إذ تشير المعلومات مخد راتفي عدد قضايا ال ا  الفت
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بقضايا االتجار في حين بلغ عدد المضبوطين  ،حيازة وتعاطي قضي ة( 10080المخد رة، و) جار بالمواد  ات   قضي ة
 ا( شخص  1216حيل )أ  و  ،اشخص   (14040) ، بينما بلغ عدد المضبوطين بقضايا الحيازة والت عاطيا( شخص  1651)

 .14والتزييف مخد راتمركز اإلدمان التابع إلدارة مكافحة ال في للمعالجة

زييف بجهود في مجال تنفيذ عدد من المحاضرات والت   مخد راتال دارة مكافحةإمن العام عن قيام ة األمديري   أعلنتوقد 
ال "مثل برنامج  ،وتنفيذ عدد من البرامج ،محاضرة   (3331من المدارس والجامعات بلغت ) عدد  طلبة ة لالتوعوي  

وعدد من المقابالت  ورشة عمل، (86دوات وورش العمل بلغت )وعدد من الن   ،ا( برنامج  52بواقع ) "مخد راتلل
  .( لقاء  72ة بلغت )ذاعي  ة واإلالتلفزيوني  

 الوفيات وحاالت االنتحار في المملكة. 

 .أهيلوفيات مراكز اإلصالح والت   ( أ)

حالة ( وفاة طبيعية و 26منها ) ،م2015( حالة وفاة في مراكز اإلصالح والتأهيل في عام 30رصد المركز وقوع )
( حالة وفاة 24بـ ) مقارنة   ،( حاالت انتحار3و)، 15رخآ رب من نزيل  عرض للض  الت   نتيجة ةغير طبيعي   واحدة وفاة

( حالة 11م، منها )2012( حالة وفاة لعام 12) م، وكذلك2013( حالة وفاة لعام 25م، و)2014ة في عام طبيعي  
( حالة وفاة 18م، و)2010( حالة وفاة لعام 17م، و)2011( حالة وفاة عام 18و) ،ة وحالة انتحار واحدةوفاة طبيعي  

دراسة موضوع وفيات مراكز  إلىمركز يدعو في هذا الس ياق، فإن  الم. و 2008( حالة وفاة عام 24م، و)2009عام 
سبانتداخل بذلك أمور عديدة يجب أخذها تذ إ ؛اإلصالح والتأهيل نزيل  قيق إثر وفاة أي  عند تشكيل هيئات التح بالح 

  .16من النزالء

 .حاالت االنتحار ( ب)

 بِـ مقارنة  حالة ( 113) حيث بلغت ؛م2015ارتفاع حاالت االنتحار عام  إلىمن العام ة األحصائيات مديري  إتشير 
في  عادة   سباب االنتحارأ. وتعود 17م2012( حالة عام 86م، و)2013( حاالت عام 108)، و( حالة انتحار100)

الظروف  إلىتعود حيان كثيرة أفي و  ،ةعاطفي   اوأحيان   ،ةمالي   وأة و اجتماعي  أة نفسي   متعد دة   ظروف   إلىمجملها 
  ورة مجتمعة .المذك
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 م10/11/2015 نشاء بتاريخسطح عمارة قيد اإل على من نفسيهما إلقائهمانتيجة  شقيقتين وفاة ثارت حادثةأوقد 
وقد حد دت جهات تحقيقي ة أن  الوفاة جاءت نتيجة  في حينها،ة ة المختص  للجهات القضائي   قضي ةحيلت الأ  و ، الرأي العام
 نفسيهما من على سطح العمارة المذكورة.إلقائهما 

 ير. الوفيات نتيجة حوادث الس  

ل المركز الوطني   ، م2013في العامين  هير عنم انخفاض في عدد حوادث الس  2015خالل عام  اإلنسانلحقوق  سج 
 ،احادث   (102441) إلىم 2014في العام انخفضت  ( حادث ا107864م )2013ففي حين بلغت في عام  ؛م2014و

صابة )608( حادث ا، نجم عنها وفاة )101345) إلىم 2015عام  باالنخفاضت واستمر   ا وا   ( آخرين. 9712( شخص 

جامعة  خط   ة لباصـطالب/ (25)ما يقارب دون وقوع كارثة موت لِ  م13/10/2015ة بتاريخ لهي  وقد حالت العناية اإل
 .ا( شخص  20عن ) صيب في هذا الحادث ما ال يقل  أ  ذ إ ؛ةنتيجة السرعة الجنوني   ةمؤت

من العام في ة األير في مديري  دارة الس  إجهود دد بهذا الصَّ  على توصيات المركز الوطني   د الحكومي  ن الر  وقد تضم  
ة الرقابة المروري   تعزيزة بجميع أنواعها من خالل وفيات وجرحى وأضرار مادي  الحوادث المروري ة ومن من  مجال الحد  

 ة  آلي   رقابة   مكانت أات أو راجلة( )آلي   مكشوفة   رقابة   سواء   ،بهدف تخفيض أعداد الحوادث المرورية ونتائجها
وذلك لغايات رفع مستوى الوعي  ؛ةبرامج التوعي   إلى، باإلضافة ة()المباحث المروري   ة  مخفي   رقابة   م)الكاميرات( أ

 وتعريفهم بأهم   ،ةوبمختلف فئاتهم العمري   ،كافة لدى شرائح المجتمع لوك اإليجابي  والعمل على تعزيز الس   ،المروري  
 ؛ة وأسبابهابالحوادث المروري  قة ة ونشر اإلحصائيات المتعل  ات التي تطرأ على التشريعات المروري  طورات والمستجد  الت  

  .يردهم بقواعد الس  لزيادة مستوى التزامهم وتقي  

بما في ذلك  أهمية دراسة العوامل الرئيسة التي تسهم في وقوع حوادث السير،في هذا الس ياق  المركز الوطني  يؤك د و 
 منة.آة بيئة مروري   إلى دراسة البيئة والطرق وجسور المشاة وصوال  

 ة، والمبالغة في أعمال المداهمة والقبض. استخدام القو   اإلفراط في

باقتحام  م2013عام  اخبار  إ( 22و) م2014عام  اخبار  إ( 18)ـِ مقارنة ب اخبار  إ( 24م )2015ى المركز عام تلق  
مطلوبين  علىقاء القبض إلمن مناطق المملكة عند  كان في عدد  األطفال والس  الن ساء و ترويع  عنها منج ،ةالمنازل بالقو  

ثناء أفي رقات واالختالسات الكبرى وقضايا االحتيال، و وبعض قضايا الس   مخد راتوقضايا ال ةخاص   ةفي قضايا أمني  
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كانت على فم 2015برز تلك المداهمات عام أأم ا  .جميعها ة التي طالت محافظات المملكةالحمالت األمني   تنفيذ
 ي:تالن حو اآل

ة مطلوبين للجهات القضائي   (3) لقاء القبض علىإل م15/6/2015محافظة معان بتاريخ تم ت في داهمة التي الم  )أ(. 
جرى خالل تلك قد و  ة، مت همين بجرائم قتل وجرح عناصر من األمن العام بمن فيهم ضابط برتبة مالزم أول.واألمني  

 ة األمني ة الم هاجمة،القو   تهممقاومأثناء في  نبل المطلوبيمن قِ ” آر بي جي“ة وقذائف ة الناري  حسلالمداهمة استخدام األ
عمال أ وقوع ذلك تال .من قوات األمن إصابة أحدهم خطيرة فرادأ( 4) صابةا  و ، نجم عنها وفاة مطلوبين وفرار الثالثو 

 شك ل وعلى إثر تلك األحداث ،يطرة عليهاة بالس  مني  قامت القوات األ م16/6/2015شغب وعنف في المحافظة بتاريخ 
ولغاية  م6/7/2015طراف خالل الفترة من ألاب ىلتقالمنطقة وا زاري حقائق فريق تقص   المركز الوطني  

بل المطلوبين لقوات األمن أو ضرورة سيادة احترام القانون من قِ  إلى اللجهات المعنية داعي  دم تقريره وق   ،م9/7/2015
عانة قو   ،ةاستخدام القو   إلىمن ذويهم، وعدم اللجوء    ات األمن للقيام بدورها.وا 

ضبط  خاللها بن/ جنوب العاصمة تم  ة في منطقة الل  مني  أحملة م 7/9/2015من العام بتاريخ ة األذت مديري  نف  )ب(. 
أمام  د هؤالءأثناء مثول أحفي و  م13/9/2015وبتاريخ . وسرقة سيارات مخد راتة قضايا على خلفي   امطلوب   (12)
ثرها إسعف على ة أ  ي  قلب بنوبة   تعر ض إلصابة رجارة بقصد االت  مخد   بتهمة حيازة مواد  عي عام أمن الدولة مد  

س والدورة سبب الوفاة لقصور في وظائف التنف   ل الطبيب الشرعي  وعل   ،إال أنه ما لبث أن فارق الحياة ،للمستشفى
ة بالهواء في عيرة الناري  طالق األإون خمس مركبات بيستقل   األشخاصمجموعة من  تثر ذلك قامإوعلى  ،ةالدموي  

حد أونشوب حريق في  في المنطقة انقطاع التيار الكهربائي   إلىى د  أا مم   ،ل الكهرباءار بمحو  ضرام الن  ا  بن و منطقة الل  
شخاص مجهولو أقدم أ ةالليلتلك منتصف  وفيالذوا بالفرار، ث م  الحجارة على مدخل المنطقة  واوضعكما  ،المنازل

 مجون. الذوا بالفرارث م  بن الل   /ة التعاوني  سكان الرحماني  إخر في منطقة آل كهرباء جاه محو  طالق النار بات  إوية على اله  
 حداث.ة على تلك األمني  ات األوقد سيطرت القو   ،رواحصابات باألإدون وقوع  يار الكهربائي  عن ذلك انقطاع الت  

المقابر  ىحدإقدم على تدنيس أكان قد  م10/10/2015بتاريخ  األشخاصحد أة القبض على مني  أقوة  ألقت)ج(. 
ح والمقاومة الشديدة من ونتيجة االشتباك المسل   ،القبور فيهاعدد  من ربد وتكسير شواهد إفي محافظة  ةسالمي  اإل

صيب أو  ،بعيار ناري   هصابتإنتيجة  همحدأقتل  ةدوات الحاد  ة والحجارة واألسلحة الناري  باستخدام األ هشقائأالمطلوب و 
 ،)سيف( ةداة حاد  أالقبض على المطلوب وبحوزته  تم  قد و  ،صابة اثنين منهم بليغةإمن ات األ( من أفراد قو  5)

 شقائه.أحد أ إلىباإلضافة 
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مركز العاملين في بسبب اعتقال  م28/10/2015ربد بتاريخ إحداث شغب في منطقة الصريح بمحافظة أ )د(. وقعت
 خراآل إخالء سبيلرفض بينما تم   حدهماأفراج عن اإلجرى و  ،بينهمانشبت مشاجرة  نتيجة لمطلوبينأمن الحصن 

 ،طاراتبالحجارة واإل غلق شارع رئيس  أ  على مركز الترخيص و  اءعتدوقد جرى خالل هذه األعمال اال ،بالكفالة
يطرة على شخاص والس  أ (8)عنها اعتقال  مجة ساعات ند  عمن ومثيري الشغب لات األت المواجهة بين قو  واستمر  

  .حداثاأل

ة نف ذت مديري  م 2013هيبة الدولة التي بدأتها الس لطات عام اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة إلعادة فرض وضمن 
القبض على  إلى(، أد ت 12.080ة حمالت ومداهمات أمني ة بلغ عددها )م عد  2015األمن العام خالل العام 

، ( مركبة  9.803، كما تم  ضبط )مخد راتمطلوب ا على خلفية قضايا مختلفة معظمها قضايا جنائي ة و ( 67.594)
  ( قطعة سالح.1.891وضبط )

ة دت مديري  ك  أفقد  اإلنسانحول االلتزام باحترام حقوق  م2014الحكومة على توصيات المركز لعام  وفي معرض رد  
هناك  ن  أ تحقيقاتها ومن خاللوذلك بتأكيد أن ه إذا ما ثبت  ،18ام( من قانون األمن الع9) الماد ةبمن العام التزامها األ

ءلة المتجاوزين آمس تم  تات البحث والمداهمة إللقاء القبض على المطلوبين فسأثناء عملي  في ة في استعمال القو   اإفراط  
ة ق باإلفراط في استعمال القو  مون بشكاوى تتعل  يتقد   نالبعض مم   ن  أ دد الر  ك  كما أ ،محكمة الشرطة إلىلذلك باإلحالة 

سواء  من ادعاءات  ،للمركز الت حقق ولم يتسنَّ ة. ق بمحاولة التهرب من المالحقة القانوني  يكون لهم هدف آخر يتعل  
 ة األمن العام. البعض في كثير  من الحاالت أو من إجراءات مديري  

دد  عدم كفاية الن صوص القانوني ة المنظ مة إلجراءات تفتيش المنازل والواردة في قانون أصول  إلىوي شار في هذا الص 
في نطاق حاالت الت فتيش التي ال تتطل ب الحصول  اوخصوص   ،م1961( لسنة 9رقم ) ياألردنالمحاكمات الجزائي ة 
 اإلشارةب جتبارتكاب الجريمة فقط. كما تباه تقوم على مجر د االشو ، بل المدعي العام الم ختص  على إذن  مسبق من قِ 

لة بإجراءات الت فتيش بصورة  تكفل حق   إلى  ة. في حرمة حياته الخاص   اإلنسان ضرورة صياغة الن صوص ذات الص 

 :كان أهمها ،مجموعة  من االنتهاكات غير المألوفة بالس نوات الس ابقة م2015العام وقد شهد 

توفي  25/6/2015ففي  ،م2015ة خالل عام ياألردناألراضي مصدرها األراضي السوري ة في تساقط قذائف  .(أ)
 أحد المواطنين نتيجة سقوط قذيفتين في منطقة الر مثا. 

صيب طفل  أ   م20/8/2015ففي  ؛األشخاص وفاة عدد  من إلىمم ا أد ى  ،إطالق العيارات الناري ة في األفراح .(ب)
استدعى  وقد ،زفاف في مدينة إربد أودت بحياته أثناء حضوره حفلفي  سنوات برصاصة  طائشة( 8ن العمر )يبلغ م
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طلقي األعيرة الناري ة ة حمالت  أمني ة  على م  ذلك تم  تنفيذ عد  وألجل  ،ذلك من الحكومة ضرورة مناهضة هذه الظاهرة
ديوان  إلىرفعته ثم   ،جديد لألسلحة والذخائرة مشروع قانون أعد ت وزارة الداخلي  في هذا الس ياق، في المناسبات. و 

في المناسبات  طلقي العيارات الناريةتغليظ العقوبات على م   إلىويهدف المشروع  ،التشريع والرأي في رئاسة الوزراء
 . هاوحملاألسلحة ة ووضع أسس جديدة لموضوع اقتناء وتوماتيكي  سلحة األومنع ترخيص األ االجتماعي ة االحتفالي ة

ة حاالت تسب بت بوفاة وقوع عد   م2015حيث شهد عام  ؛من األفراد على رجال األمن العام. وقوع االعتداءات (ج)
 برز تلك الحوادث:أومن  .مالمعتدى عليه

طالق العيارات النارية عليه من إنتيجة  م21/9/2016دارة البحث الجنائي بتاريخ إ قتل شرطي برتبة وكيل/ -1
 بل مجهول.قِ 

طالق النار من ضة إلبعد تعر   ،متأثرا بجراحة م20/9/2015بتاريخ  مخد راتدارة مكافحة الإفراد أحد أقتل  -2
 .مخد راتمطلوبين خطيرين في مجال تجارة ال

 طالق النار عليهماإنتيجة  م1/12/2015ة بتاريخ ات الخارجي  ب الدوري  قتل شرطيين برتبة نقيب وعريف/ مرت   -3
 القانون. بل خارجين علىمن قِ 

فيضانات عم ت شوارع  إلى م2015عام  في موسم الش تاء هطل األمطار العزيزةأد ى . حوادث الس يول والغرق. (د)
 األشخاصعن ذلك وفاة عدد من  مجنو  ،العديد من البنايات والمنازلداهمت المياه حتى إن   واألنفاق،ان العاصمة عم  

ادرة عن المديري   ؛هذا العام عداد حاالت الغرق خالللوحظ ارتفاع أقد و  وأصيب آخرون. ة حيث تشير الت قارير الص 
صابة  ،اشخص  ( 51)وفاة  عنها مجن، ا( حادث  74أن  عدد حوادث الغرق قد بلغت ) إلىة للد فاع المدني  العام    (39)وا 

 . اشخص  

 إلى م26/10/2015 بتاريخ انعم   ة في جمركلعاب الناري  أد ى انفجار حاوية األ انفجار حاوية األلعاب الناري ة. .(ه)
صابة عشر  رت الحكومة حظر استيراد ،ان شخص  يمقتل ستة أشخاص وا   مثل هذه المفرقعات وفي ضوء ذلك قر 

 . م1/11/2015مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ  قرار أصدره بموجب
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 الت وصيات اآلتية: تأكيده اإلنسانلحقوق  ، يجد د المركز الوطني  ما سبقوفي ضوء 

  :عقوبة اإلعدام

 بالحقوق المدني ة والسياسي ة البروتوكول االختياري  الثاني الملحق بالعهد الدولي  الخاص   إلىالن ظر في االنضمام 
 يتم   لحين أنو  .مدى الحياةالحبس بعقوبة  واالستعاضة عنهاة إلغاء عقوبة اإلعدام من التشريعات الوطني  المتضم ن 

  خاذ الخطوات اآلتية:من ات   ال بد   ،ذلك

رة لعقوبة اإلعدام وتقيي -1 ووضع ضوابط  ،خطورة د نطاقها في الجرائم األشد  االستمرار في دراسة الت شريعات المقر 
 .اإلعدام على إجراءات الت حقيق واإلثبات في القضايا الجنائي ة التي تكون عقوبتها اوشروط أكثر حزم  

الخطيرة كالقتل  التعديالت القانونية التي تضمن استبدال عقوبة السجن المؤبد في بعض الجرائم جراءإ -2
وذلك كبديل  عن بعض حاالت الحكم  ،ا( عام  50ة )عقوبة السجن مدى الحياة أو لمد  واغتصاب القاصر ب

 باإلعدام.

مع إخضاع العقوبة لجميع  ،توجب اإلعدامع المحاكم باألخذ باألعذار المخففة إذا كان الفعل جناية ضرورة توس   -3
 ، وتأكيد عدم الن طق بالعقوبة إال  بإجماع آراء أعضاء المحكمة. اوتمييز   اطرق الطعن استئناف  

 ي الش كاوى. في تلق   اإلنسانة بحقوق الن ظر في قبول اختصاص اللجنة المعني   -4

 تجميد تنفيذ عقوبة اإلعدام. إلىالن ظر في العودة  -5

 :مخد راتال

الوعي واستقطاب  لبث  نشطة أ تنفيذ من خالل مخد راتاستراتيجية الوقاية من جريمة الوتطوير تفعيل وتقييم  -1
داء أوتقييم  ،مة للضحايا والجناةقييم الخدمات المقد  وت ،"مخد راتمن ال مجتمع خال  "عم وترسيخ ثقافة الد  

 .م الخدمةسات التي تقد  المؤس  

 . مخد راتال مضار   بي نت ة مواد  الجامعي  و  لمدرسي ةة اتضمين المناهج الدراسي   -2

والتوعية  ،رشاد الديني  الوعظ واإل نشاطاتة و ة من خالل المساجد والكنائس ودور العبادة عام  التوعية الديني   -3
 ،المجتمعليمة على مستوى ة الس  دارة التربوي  زيادة برامج اإلو  ،ةكاف   شرائح المجتمعل ةهة الموج  ة العام  ي  اإلعالم
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سباب الدافعة والعمل على معالجة األ عن حاالت الت عاطي رة في الكشف المبك  وتعزيز عمل الشرطة المجتمعي  
 .له

 اد  جي   يجاد فرص عمل تضمن دخال  إفراد على ة التي تساعد األعمال المهني  سرة الصغيرة واألدعم مشاريع األ -4
 .فةعن هذه اآل الهم وحياة سليمة بعيد  

 . مخد راترويج لللت  غايات استخدم بعضها لالتي قد ي   ،ةة والمقاهي العام  تفعيل مراقبة األماكن الترفيهي  ب االستمرار -5

 سكرات الشبابي ة الصيفي ة. عوتوسيع الم ،والن ظر في إعادة خدمة العلم ،طالةمحاربة البِ  -6

 : عذيبالت  

الس ابقة في مجال الت صدي للت عذيب وغيره من ضروب يؤك د المركز الوطني  جميع توصياته التي وردت في تقاريره 
  الت الية: خاذ اإلجراءات الفوري ة لتفعيل الت وصيات، إال  أن ه يبدي ضرورة ات  19سوء المعاملة

بالنظر في قضايا  ة االختصاص النوعي  المحاكم النظامي   -اأيض  –ة التي تمنح عديالت القانوني  جراء الت  إ -1
دانتهم وتعويض الضحايا   .التعذيب؛ لضمان مقاضاة مرتكبي هذه الجرائم وا 

ضرورة التزام الدولة و  ،ضحايا التعذيب بالتعويض المباشر من الدولة ص صراحة في القانون على حق  لن  ا -2
 . يتم   لم أمالجاني  إلىالتعرف  تم  أسواء  هم،وتأهيلبتعويض ضحايا التعذيب 

ة ومحايدة ونزيهة بجميع شكاوى وادعاءات التعذيب اإلجراءات العاجلة التي تضمن إجراء تحقيقات مستقل   خاذات   -3
ة أمام محكمة ة بالمالحقة القضائي  ة الخاص  ة واإلداري  ة والقضائي  ات القانوني  وسوء المعاملة، ومعالجة اإلشكالي  

 الشرطة.

ة العاجلة، التي تضمن إحالة من تثبت إدانتهم من ة واإلداري  ي  ة والقضائدابير التشريعي  خاذ اإلجراءات والت  ات   -4
، نظامي  القضاء ال إلىالموظفين الرسميين الذين قاموا أو شاركوا أو سكتوا أو تواطأوا عند القيام بتلك األفعال 

 ومقاضاة مرتكبي التعذيب، وفرض العقوبات بما يتناسب والخطورة الجرمية. 
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 حوادث االنتحار:

 بنائهم وبناتهمأفات ة بمراقبة تصر  سرة خاص  توعية المجتمع واأل إلىتستند ضرورة تبن ي استراتيجيات وطنية  -1
تفعيل دور المساجد والكنائس لتقوية الوازع الديني لدى ، و ةدراسة األسباب االجتماعية واالقتصادية واألسري  و 

 .ة بذلكة خاص  برامج توعوي  طالق ا  حة النفسية و االهتمام بالص  و  ،كافة فئات المجتمع

 .طالة وتشغيل الشبابتفعيل الخطة االستراتيجية للقضاء على البِ  -2

 ة، والمبالغة في أعمال المداهمة والقبض: في استخدام القو   اإلفراط

بصورة  تكفل  م1961( لسنة 9الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائي ة رقم ) ،تعديل أحكام تفتيش المنازل -1
 ة. حرمة الحياة الخاص  

 ومراعاة حرمة ،ةة واقتحام المنازل بالقو  مني  االلتزام بتطبيق القانون عند اللجوء للمداهمات األ ضرورة -2
وكذلك  نقانو الة المنصوص عليها في الدستور وفي ة والموضوعي  االلتزام بالشروط الشكلي   من خالل المساكن
ال سي ما عدم  ،عي العامة من المد  بما في ذلك الحصول على الموافقة الخطي   ،لةذات الص   الدولي ةالمعايير 

استخدام القوة إال  في الضرورة القصوى وبالحدود الد نيا لتفادي تعر ض أجهزة إنفاذ القانون لإليذاء على يد 
 المطلوبين أو الخارجين على القانون أو أفراد العصابات اإلجرامي ة. 
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ية واألمان الشخصي الحق   -2  في الحر 

يتهم منذ لحظة إلقاء حجز حر   بالر غم من الت قدم الذي طرأ في مجال توفير الضمانات المطلوبة لألشخاص الذين يتم  
ية: االستعانة توتتعل ق هذه الثغرات بالضمانات اآل ،ال تزال موجودةة من الث غرات الرئيس ا  القبض عليهم إال  أن  عدد

جراء فحص طبي  مستقل  20بمحام   عالم الموقوفين بحقوقهم وقت االحتجاز، وبالتهم ، وا  عالم أقارب الموقوف، وا  ، وا 
دد ال بد  من إعادة تأكيد أن  مد  في غضون  هم، والمثول أمام قاض  يلإهة الموج   ة زمنية قصيرة. وفي هذا الص 

ل عتق  و من الن ص صراحة على منح الشخص الم  ة قانون أصول المحاكمات الجزائية، تخلالتشريعات الوطنية، وخاص  
ة قد سمح قانون أصول المحاكمات الجزائي   عن أن   في االستعانة بمحام  من لحظة توقيفه لدى الشرطة، فضال   الحق  
  .21استجواب الموقوفين بدون محامين في الحاالت الطارئة فقطبين وبصورة  استثنائية  عين العام  للمد  

يتهم وحرمانهم من حر  األشخاص اعتقال بلطة اإلداري ة م للس  1954( لسنة 7ع الجرائم رقم )كما يسمح قانون من
احتجاز بلطات التحقيق لس   قانون محكمة أمن الدولة الذي يعطي الحق   إلىهنا  اإلشارةب بموجب قرارات إداري ة. وتج

ة الذي وقانون أصول المحاكمات الجزائي   ،المرجع القضائي المختص   إلىالتهم ام قبل إحة سبعة أي  المشتبه بهم مد  
ى "مصلحة التحقيق"، عندما أناط التوقيف بمعيار عام واسع يسم   ةقاعدة عام  يجعل التوقيف الس ابق للمحاكمة وكأنه 

نة على إذا قد مت النيابة العامة بي   ،كدليل لإلدانة عي العام  هم بدون حضور المد  دلي بها المت  وكذلك قبول اإلفادة التي ي  
يجاد البيئة إي سهم في  هذا كل  و  ،22وأن الشخص قد أد اها بطوعه واختياره ،دليت بها هذه اإلفادةالظروف التي أ  

  ة أو القاسية.انتهاكات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة الالإنساني  ة وقوع حتمالي  الالمناسبة 

 ات رقابيةإيجاد آلي   ن  إإذ  ؛اضمانات وحده ال يعتبر كافي  على هذه ال أن  تعديل التشريعات بالنص   إلىويجب التنويه 
فمعظم االنتهاكات التي تجد طريقها  ت؛مان الت قيد بتطبيق هذه الضمانافع الة على أرض الواقع ضروري لض ةوقائي  
على أرض ة الوقائي  اآلليات الرقابية تلك  مثل التقرير السنوي  الذي يصدره المركز الوطني تقع بسبب قصور إلى

 الواقع. 

 ت:الت وقيف األولي  واالحتجاز المؤق  

   ة األمن العام.ت لدى مديري  مراكز التوقيف المؤق 

( زيارة 300ة األمن العام بتنفيذ أكثر من )مديري   في اإلنسانة وحقوق وبالتعاون مع مكتب الشفافي   قام المركز الوطني  
بهدف االطالع على تلك األماكن  م2015-م2013المملكة خالل األعوام ت في أماكن التوقيف المؤق   إلىعلنة غير م  

االطالع المباشر على ظروف  مالحظاته بعدوتم  تسجيل  ،ونهامة والمعاملة للموقوفين التي يتلق  ورصد الخدمات المقد  
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همت في حصول سأقد  اتأن  هذا الزيار في  شك   . والانفرادشهادات الموقوفين على  إلىة واالستماع البيئة االحتجازي  
كجزء من عدد من أماكن التوقيف اإلداري تم ت صيانة  ؛ إذفي تلك األماكن البيئة االحتجازيةتطو رات ملموسة على 
وتوسيع مساحة الحجز في بعض   ،االهتمام بالتهوية واإلضاءة والمرافق الصحيةالتي تشمل:  تأهيل البيئة االحتجازية

ة تلك المتعل قة ات النوم الالزمة )األغطية والفراش(، وحفظ السجالت بشكل  منتظم وخاص  من تلك األماكن، وتوفير أدو 
( مراكز توقيف 8ة األمن العام )مديري   أغلقت ،الت وجهة وبالزيارات. وضمن هذا ة وبالمكالمات الهاتفي  بالرعاية الصحي  

قة بالس جون ة المتعل  ة والوطني  المعايير الدولي   مع  ة إلجراء أعمال الصيانة لتحقيق تطابقها تة في المراكز األمني  مؤق  
 باتها حول التعامل مع  ها على جميع مرت  تمعم  نة مدو   اأيض   ة األمن العام  مديري   أصدرتت، كما ومراكز التوقيف المؤق  

 ة األمن العام  مديري  هتمام اورغم  (، ولكنهاموتنظ   األشخاصة احتجاز مارسات التي تحكم عملي  نة الم  المحتجزين )مدو  
هناك بعض المالحظات حول أوضاع تلك األماكن والموقوفين  تزالما إال  أن ه  هاوتطوير أوضاع أماكن االحتجاز ب

 : وأهمها، م2015هم خالل عام يلإمة والخدمات المقد  

ة صيانة دورات المياه والمرافق وخاص   ،عدم صيانة عدد  من األبنية القديمة التي ت عاني من تهالك الب نى التحتية -1
 هاوارتفاع ،في فصل الشتاء انخفاض درجة الحرارةار الرطوبة و وانتش ،ي مستوى النظافة فيهاتدن  و الصحية، 

هذه األماكن مراكز ومن  ،ةة والمستلزمات الصحي  عدد  من هذه المراكز من المرافق الصحي   ، وخلو  ا  صيف
ان، وشرطة محافظة الزرقاء )مركز أمن األزرق ان، ووسط عم  عم   من: شرق لمديريات كل  التوقيف التابعة 

ت للنساء(، ومديرية شرطة ة شرطة محافظة الكرك )شعبة الحجز المؤق  لالجئين، ومركز أمن بلعما(، ومديري  
 الطفيلة )مركز أمن الحسا(.

ة شرطة لواء ة في مديري  وخاص   ،تةق  ة المناسبة في العديد من مراكز االحتجاز المؤ ر الت هوية الصحي  عدم توف   -2
ة ة شرطة العقبة )مركز أمن القويرة(، وقيادة قوات البادية الملكي  البتراء )مركز أمن لواء البتراء(، ومديري  

ان )مركز أمن ن )مركز أمن النصر(، ومديرية شرطة شمال عم  اة شرق عم  )مقاطعة بادية الموقر(، ومديري  
ان ة شرطة جنوب عم  ة(، ومديري  شرفي  ان )مركز أمن األالشميساني(، ومديرية وسط عم  الرشيد، ومركز أمن 

ة ة شرطة غرب البلقاء )مركز أمن البحر الميت(، ومديري  من مرج الحمام(، ومديري  أ)مركز أمن البيادر، ومركز 
زار الجنوبي(، ة شرطة محافظة الكرك )مركز أمن المشرطة محافظة عجلون )مركز أمن المدينة(، ومديري  

 ة شرطة محافظة الطفيلة )مركز أمن الحسا(. ومديري  

بسبب االكتظاظ في بعض المراكز األمنية في المحافظات  23الن قص في الفراش واألغطية ووجبات الطعام -3
ربد.و الزرقاء، و ان، الكبرى الثالث: عم    ا 
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ت، وعدم تخصيص الت وقيف المؤق  للشرب أو لالغتسال في معظم مراكز مياه سواء  الصالحة كمية ال نقص -4
 أماكن إلقامة الشعائر الديني ة.

 ،ة المراكز األمنيةوخاص   ،د الفعلي باالحتفاظ بسجالت دقيقة ومنتظمة في بعض أماكن االحتجازعدم الت قي   -5
 ة الموظفين، والمكان الفعلي لالحتجاز، والحالة الصحيةوي  تشمل تسجيل وقت إلقاء القبض ومكانه، وتحديد ه  

ووقت زيارة الشخص  ،للشخص عند وصوله مركز االحتجاز، والوقت الذي تم  فيه االتصال باألسرة والمحامي
  لمركز وعند نقله منه.ا إلىة عند وصوله المحتجز، ومعلومات عن الفحوص الطبي  

البحث ة إدارتي لطتي التحقيق واالحتجاز في بعض اإلدارات األمني ة وخاص  االستمرار في الجمع بين س    -6
دارات في أماكن حتفاظ المؤقت بموقوفين تلك اإلاال إلىحيث يصار  ؛والت زييف مخد راتالجنائي ومكافحة ال

 ض للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.ارتفاع ادعاءات التعر   إلىي التوقيف المؤقتة التابعة لها، مم ا يؤد  

 .24بالموقوفين من األحداث والنساء في معظم تلك المراكز األمني ةة خاص  ماكن لالحتفاظ أتخصيص عدم  -7

   ة:أماكن االحتجاز المؤقت في دائرة المخابرات العام 

ة ونوعية الطعام المقد مة ومستوى تعتبر مواصفات البيئة االحتجازية )الغرف( لمركز توقيف دائرة المخابرات العام  
علنة الس ابقة للمركز الوطني دة في ضوء الزيارات الم  مة للموقوفين جي  وخدمات الصحة النفسية المقد   الرعاية الصحي ة

نه من االطالع على أوضاع الموقوفين فيه وتقييم المعاملة من خالل االلتقاء بالموقوفين ، والتي تمك  25اإلنسانلحقوق 
ة بشكل دوري ومنتظم م  ه  ة والمطلوبة للقيام بهذه الم  لرقابة المستقل  ر اعلنة ال توف  على انفراد. إال  أن  تلك الزيارات الم  

لالطالع على األوضاع الحياتية اليومية للموقوفين وسماع شكاويهم. وقد طالب المركز الوطني بالسماح لفريقه 
على توصيات  اإال  أن  التقرير األول الذي صدر رد   ،مركز التوقيف التابع لها إلىلنة عبإجراء زيارات غير م   المختص  

 ة.مركز التوقيف في دائرة المخابرات العام   إلىعلنة فقط ة تنفيذ الزيارات الم  م أك د إمكاني  2014المركز لعام 

دد يؤك د المركز الوطني المالحظات التي سبق وأن أشار إليها في تقاريره الس ابقة حول ظروف  ،وفي هذا الص 
 ها:ة، وأهم  العام   حتجاز بمركز توقيف دائرة المخابراتاال

عي عام محكمة أمن وعادة  ما يصدر قرار الت وقيف عن مد   ،األشخاص طول أمد التوقيف القضائي  لبعض - أ
 الدولة لمدة تتجاوز الثالثة أشهر.
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في الغرف االنفرادية داخل مركز التوقيف، ودون الس ماح باختالط المحتجزين حتى في فترات تناول حالة العزلة  - ب
 أو خالل فترة التشميس.الطعام 

عي بموجب قرار مد   ا  ومنع زيارة بعض الموقوفين منهم أحيان ،ارهم خالل الزيارةبزو   االلتقاءعدم الس ماح للن زالء ب - ج
 . مم ا يجعلهم بمعزل عن أسرهم ومحاميهم ،26عام محكمة أمن الدولة

يستقبلها ت الشكاوى التي المركز. واستمر   إلىالش كاوى التي وصلت  إلى اوقد أمكن تأكيد هذه المالحظات استناد  
السفر وبعض  جوازاتهذا العام على غرار األعوام السابقة حول قيام الدائرة بحجز  اإلنسانالمركز الوطني لحقوق 

. غير أن ه من 27الثبوتية األخرى، والمنع من السفر، وعدم منح الموافقة األمنية لغايات الحصول على عملق ثائالو 
ة خالل انخفاض أعداد تلك الش كاوى المتعل قة بالبيئة االحتجازي ة في مركز الت وقيف الت ابع للمخابرات العام  الم الحظ 

  م مقارنة  باألعوام الس ابقة.2015العام 

:  الت وقيف اإلداري 

مع عام  بالمقارنة ا( موقوف  19.860) إلىبأعداد الموقوفين اإلداريين ليصل مقارنة   ام انخفاض  2015شهد عام 
مقارنة  بأعداد  اما زال يمث ل ارتفاع   ، غير  أن  ذلكا( موقوف  20.216) احيث بلغ عدد الموقوفين إداري   ؛م2014

م. 2011لعام  ا( موقوف  11345م، و)2012لعام  ا( موقوف  12410م، و)2013لعام ( 12766) و ،االموقوفين إداري  
( 25( شكوى، و)89قة بالتوقيف اإلداري بلغت )خبارات المتعل  من الشكاوى واإل ام عدد  2015ى المركز عام وقد تلق  

حيث بلغ عدد الش كاوى المتعلقة بالت وقيف اإلداري   ؛م2014الجبري ة، بالمقارنة مع عام  اإلقامةشكوى حول الر بط ب
الجبري ة، بينما بلغت عدد الش كاوى المتعلقة بالتوقيف اإلداري   اإلقامة( شكوى تتعل ق بالر بط ب37) ( شكوى، و120)

رى معظم هؤالء الموقوفين جعلم ا أن  الجبري ة.  اإلقامةحول الر بط ب ( شكوى48( شكوى، و)59)م 2013في عام 
 م2015-م2003عوام الشكاوى الواردة للمركز خالل األ إلى. وباالستناد 28بعد تنفيذ فترة العقوبة اتوقيفهم إداري  
اإلداريين للصالحيات الممنوحة لهم بموجب أحكام قانون ام ك  في ممارسة الح   اواضح   اف  هناك تعس   ن أن  وبتحليلها، يتبي  

  .م1954منع الجرائم لسنة 

ة في ضوء عدم سواء  االجتماعية أو النفسية أو حتى االقتصادية مستمر   ،سليبات التوقيف اإلداري ونتائجهاوما تزال 
شير إليها في التقرير الذي أصدره المركز الوطني حول التوقيف ي لجملة التجاوزات والمخالفات التي سبق وأن أ  التصد  

وفترات التوقيف والمتمثلة في إشكاليات تقديم الكفالة،  ،م2010خالل عام  29تنفيذية( ة بأيد  اإلداري )صالحيات قضائي  
، بل اإداري   األشخاصاستمرار الحكام اإلداريين في توقيف  تطو رات بهذا الشأن من حيث لم يشهد أي   ؛ إذ30اإلداري
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ثالث سنوات  إلىدد توقيف طويلة قد تصل ة بم  ياألردنوطالت قرارات الت وقيف مواطنين أجانب يقيمون على األراضي 
ر ات   ن من تقديم الكفالة، أوبسبب عدم التمك    إلىهذا باإلضافة بأمر الموقوف،  خاذ إجراءات اإلبعاد، أو البت  تأخ 
)سجل تراكمي لقيود  تصدر بناء  على القيد األمني  التي ام اإلداريين، ك  بل الح  الجبرية من قِ  اإلقامةقرارات الر بط ب

ل هذا حيث يمث   ؛وهو إجراء مخالف لمبدأ الشرعية في قانون العقوبات ،بل األجهزة األمني ةمن قِ  المشتبه بهم( والت نسيب
وما  ،ى قضايا الش رفسم  تحت م   ات ظاهرة توقيف الن ساء إداري  استمر  كما  .جميعهاة للقوانين ة العام  القانون المظل  

ن  بعضهن ما زلن قيد الت وقيف منذ إإذ  ؛في الحياة هن  بدعوى حماية حق   تهن  يترت ب على تلك القرارات من سلب حري  
 .31ى خاص  سنوات طويلة، وهناك جهود  وطني ة  للعمل على إخالء سبيلهن أو وضعهن في مأو  

بصورة  تخالف التزامات المملكة بما جاء في المواثيق الدولي ة، رصد المركز خالل سنوات  حر يةوفي مجال حجز ال
 ية:تاآلم استمرار العديد من المخالفات 2015عمله وفي العام 

ي قرارات التوقيف اإلداري على القرارات القضائية الصادرة من المحاكم المختصة بالبراءة أو عدم تعد   استمرار -1
 المسؤولية. 

استمرار عدم االلتزام باألصول القانونية للتوقيف اإلداري، والمتمثلة بعدم السماح للمحامين بحضور التحقيق مع  -2
 ة، وأن تكون هذه الشكوى غير منظورة أمام القضاء.الشخص المشتبه به، والتحقيق دون وجود شكوى خطي  

وفي بعض الحاالت دون وجود واقعة أو وجود  بعد انتهاء اإلجراءات القضائية 32العمل بنظام "اإلعادة" استمرار -3
هداره لمبدأ 33أصحاب "القيود األمنية" األشخاص بحق   اواقعة غير معاقب عليها قانون   ، "عالوة على مخالفته وا 

 .34ة"عدم جواز مالحقة الشخص عن الفعل أكثر من مر  

ق من معالجة ا قد يحق  غم مم  الر   على ،اإلداريي ند أن قانون منع الجرائم المعمول به من الحك ام يؤك  أن المركز  ويود  
ة والفوائد المباشرة على صعيد تحقيق األمن للمجتمع وفرض سلطان القانون وتقوية دور لبعض الضرورات األمني  

ور، ويخالف بصورة  مباشرة  أحكام الدست ،للمواثيق الدولي ة التي صادقت عليها المملكة ايشك ل خرق   فهو ،الحاكم اإلداري
هم بريء حتى تثبت "المت   هما: ،ة الذي يستند على قاعدتين أساسيتينة الجزائي  عدا عن كونه يخالف مبدأ الشرعي  

لغاء هذا إ ويجد د المركز تأكيد توصياته الس ابقة حول ضرورةفي القانون".  "ال جريمة وال عقوبة إال  بنص   إدانته" و
ومنح مثل هذه  ،ةمن الخطورة الجرمي   ة للحد  دابير الوقائي  تتضمن الت   احكام  أة وتضمين القوانين الجزائي   ،االقانون فور  

عندما يجري استخدامه بشكل انتقائي و/ أو بدون احترام  اويزداد األمر سوء   .اة حصر  لمحاكم النظامي  لالصالحيات 
 األسس والضوابط الواردة في هذا القانون.
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:  الت وقيف القضائي 

إذ  ؛م2015خالل عام  35افي أعداد الموقوفين قضائي   اانخفاض   ،ة األمن العامحصائيات مديري  إل افق  و   ،الحظ المركز
م، بينما 2013عام  ا( شخص  23593) و ،م2014عام  ا( شخص  30835)ـِ قارنة بم ا( شخص  28437تم  توقيف )

د قد تجاوز عد اأن  عدد الموقوفين قضائي   إلى اإلشارة. وتجدر ا( شخص  25211)م 2012عام بلغ عدد هؤالء 
م 2014عام بمقارنة   ا( شخص  15765م )2015إذ بلغ عدد المحكومين عام  ؛م2015-م2011المحكومين لألعوام 

 . ا( شخص  13233م )2013وفي عام  ،ا( شخص  16077)

ة  بأعداد المحكومين. وعلى الر غم من الحظ المركز الوطني  ارتفاع أعداد الموقوفين القضائيين مقارن ،من ناحية  ثانية
ما يتعل ق بالجرائم التي  في م2009( لسنة 19الت عديالت التي طالت قانون أصول المحاكمات الجزائية المعد ل رقم )

 اتدبير   ،مدع  عام   معن قاض  أ اكان صادر  أحيث اعتبر التوقيف القضائي سواء   ؛يتوج ب الت وقيف فيها وشروط الت وقيف
ين تقليص عدد الموقوفين القضائيين. وال تزال أعداد الموقوفين القضائي إلىوليس عقوبة، إال  أن  ذلك لم يؤد   ااحتياطي  

ر البت  في  في القضايا المعروضة على  ارتفاع مقارنة  بأعداد المحكومين. ويستدعي هذا ضرورة دراسة أسباب تأخ 
 اإلشارة. وتجدر 36ة العقوبةدد طويلة قد تتجاوز أحيان ا مد  همين لم  المت  وأسباب االستمرار في توقيف بعض  ،القضاء

دد في  وبالنتيجة أعلنت المحكمة براءته من التهمة  ،ة تجاوزت ثالث سنواتل( لمد  . توقيف الس يد )ع إلىهذا الص 
  المنسوبة إليه. 

دد ضرورة وجود ضوابط ومعايير موضوعية واضحة للت وقيف في مرحلة التحقيق االبتدائي في ويؤك د المركز  هذا الص 
م استمرار التوقيف 2015حيث تم  خالل العام  ؛لطة الدولة في التحقيقالفرد وس   حر يةأو المحاكمة كضمانة الحترام 

 ،دد تجاوزت الثالث سنواتتوقيفهم لم   ص تم  وقد تم  رصد حاالت ألشخا ،ة العقوبةمد   ادد طويلة تتجاوز أحيان  لم  
المحاكمة بضمانات  اواضح   ويعتبر ذلك إخالال   ،رارات ببراءتهم أو عدم مسؤوليتهموبالنتيجة أصدرت المحكمة ق

( من قانون أصول 114) الماد ةبوضع ضوابط للتوقيف، وكذلك تعديل  لذا يتطل ب األمر تعديل التشريعات ؛العادلة
 . 37المحاكمات الجزائية

ة أخرى تقع أو قضايا جنائي   إرهابي ةهمين بأعمال ومن أبرز الحاالت التي تشهد طول أمد االحتجاز تلك المتعلقة بالمت  
( 13822م )2015حيث بلغ عدد الموقوفين لحساب محكمة أمن الدولة عام  ؛ضمن اختصاص محكمة أمن الدولة

م استمرار التأخير في تحديد مواعيد الجلسات لألشخاص 2015رصد المركز الوطني خالل عام . كما اشخص  
 ة معقولة أو في اإلفراج. ة زمني  لحقهم في المحاكمة في غضون مد   ادد طويلة خالف  ة تلك القضايا لم  الموقوفين على ذم  



     

54 
 

 

دائل للتوقيف بتطبيق اإلسوارة قد قامت بإدخال ب 38أن  لجنة تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائيةوالجدير بالذكر 
بل د له من قِ حيث تمنع هذه اإلسوارة الشخص من مغادرة المكان الجغرافي الذي يحد   ؛كبديل عن التوقيف اإللكتروني ة

مالي  على الخزينة لقاء التوقيف في مراكز اإلصالح والتأهيل، وتجنيب  تحقيق وفر   إلىي ذلك القاضي. وسيؤد  
 االختالط بالمحكومين من أصحاب األسبقيات الجرمي ة.  شخاصاأل

 مراكز اإلصالح والت أهيل:

وبلغ عدد  ،( نزيال  16000-10000م ما بين )2015تراوح عدد النزالء في مراكز اإلصالح والتأهيل في عام 
حيث بلغ  ؛م2014 ، مقارنة  بـعام( نزيال  64062م )2015مراكز اإلصالح والتأهيل خالل عام  إلىاإلدخاالت 

 . ( نزيال  49592) م2013، وعام ( نزيال  67128عددهم )

  :هاومن أبرز  ،حدوث عدد  من الخطوات في مجال تطوير هذه المراكز إلى اإلشارةوال ب د  من 

 رجال. /جويدةالد( في مركز إصالح وتأهيل ، من صيانة وترميم مهجع )أ االنتهاء  )أ(.

 ( وأم  1وتطوير أداء المشاغل الحرفي ة في مركزي إصالح وتأهيل الموقر) ،ة للنزالءخاص  إنشاء حديقة زيارات  )ب(.
 اللولو.

.  (.ج)  تنفيذ برامج توعوي ة لحملة الفكر التكفيري  من خالل لجنة مكافحة الفكر التكفيري 

  .39...(، وولوحات فنيةة معارض وبازارات )خزف، ومطرزات، مشاركة إدارة مراكز اإلصالح والت أهيل في عد    (.د)

 ن تجهيز جناح خاص  ، وطرح مبادرة "اهتمام" التي تتضم  41و"تهيئة" 40االستمرار بتنفيذ برنامج "تهوين" (.ه)
 ، واالستمرار ببرنامج "مساندة".42مبادرة "مزايا" إلىللمعوقين، إضافة 

 حماية حقوق الن زالء والحق   في االتي تؤثر سلب   تكالم استمرار جملة من المش2015عام  رصد المركز ،المقابلفي 
، التي تم ت  حر يةفي ال   ومن أبرزها: 43إليها في تقاريره السابقة، اإلشارةوفي األمان الشخصي 

 مشكلة فوات جلسات المحاكمات. استمرار )أ(.
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معيار مدروس لتحديد الطاقة غم من بناء مراكز جديدة، وعدم اعتماد على الر   ،المراكزاالكتظاظ في عدد  من  )ب(.
لمبيت اصة لمرافق الخدمات و ة للسجن والمساحة المخص  جون يأخذ بعين االعتبار المساحة الكلي  االستيعابية للس  

 .نزيل   كل  ل

 ،جة الثانية واألصدقاء من زيارتهمى "بالتنظيمات غير المشروعة" من منع األقارب من الدر )ت(. اشتكى نزالء ما يسم  
جراءات التفتيش التي تخترق الخصوصية  . وا 

( عام 309)ـِ في مراكز اإلصالح والت أهيل، مقارنة  ب ا  ( إضراب416م حدوث )2015ل المركز خالل عام كما سج  
م. ومن المالحظ ارتفاع وتيرة 2011( خالل عام 276م، و)2012( عام 342م، و)2013( عام 319و) ،م2014

ات بسبب ة مر  ( لعد  2تلك اإلضرابات عن العام السابق، وقد رصد المركز إضراب نزالء مركز إصالح وتأهيل الموقر )
التي هي عبارة عن معماري لغرف هذا المركز، صميم اللتا إلى احالة العزلة التي يعانون منها في المركز المذكور نظر  

كما ال يسمح للنزالء باالختالط خالل فترات التشميس أو عند تناول الطعام،  ،وال تسمح باختالط النزالء انفراديةزنازن 
ة االحتجاز في سرة إال ألرقام هواتف ثابتة، وبسب استمرار طول مد  وعدم السماح بإجراء اتصاالت هاتفية مع األ  

ة أخرى تقع ضمن أو قضايا جنائي   إرهابي ةة قيامهم بأعمال نتظار المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة على خلفي  ا
 اختصاص محكمة أمن الدولة.

  الت وصيات:

 إلىإال  أنه يدعو الحكومة  44تأكيد توصياته الواردة في تقاريره السنوية الس ابقة،وفي ضوء ما سبق، يجد د المركز 
 ية:تاإلجراءات لتنفيذ الت وصيات اآل خاذسرعة ات  

 :  الت وقيف االداري 

 ،استجابة لتوصياته الواردة في تقاريره السنوية السابقة افور   م1954إلغاء قانون منع الجرائم لسنة  -1
ومراجعة أحكام  ،ةمن الخطورة الجرمي   ن التدابير الوقائية للحد  تتضم   اة أحكام  وتضمين القوانين الجزائي  

ولحين تنفيذ  .االمحاكم النظامية حصر   إلىات ومنح مثل هذه الصالحي   ،تشديد العقوبات في حالة الت كرار
 ية على هذا القانون. تيوصي المركز بإجراء التعديالت اآل ،ذلك

 م بها.ة وااللتزاة بالبراءة أو عدم المسؤولي  ة واألحكام النهائي  ضمان احترام القرارات القضائي   -2
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باعها عند ( من قانون منع الجرائم من حيث اإلجراءات الواجب ات  4) الماد ة ن بنص  ام اإلداريي  التزام الحك   -3
 م  ومن ث   األشخاصرة القبض وسماع أقوال بإصدار مذك   وذلك فيما يختص   ،وقيف اإلداري  الت   إلىاللجوء 

 .وقيف اإلداري  رات الت  إصدار مذك  

   الت:   وقيف القضائي 

رات تأكيد تجديد مذك  مع  لها، التبليغ بين المحاكم والسجون، وتحديد آلية واضحة تكالمن مش الحد   -1
وتفعيل آلية التفتيش على  ،لتجديد بشكل تلقائيا إلىوعدم اللجوء  ،ةالتوقيف ضمن المواعيد القانوني  

 كل   على حق   جل النص  أ من تعديل التشريعات من بد   نه الأكما  ة،لطة القضائي  بل الس  السجون من قِ 
ت عليه لما نص   ا  وفق ؛غير قانوني في الحصول على تعويض و اعتقالأة توقيف شخص كان ضحي  
 .المملكةبها التي التزمت المواثيق الدولية 

 . وقيفللت  وضع ضوابط  -2

وطول  وقيف القضائي  بهدف معالجة موضوع الت   ؛ة بالعقوبات البديلةي التشريعات الخاص  اإلسراع في تبن   -3
 .ئهاأثنافي و حاكمة الم  أمده قبل 

 ة من أجل التسريع في إجراءات المحاكمة. العمل على تطوير التشريعات والممارسات القضائي   -4

   ة األمن العاموقيف األولي  واالحتجاز المؤقت لدى مديري  الت: 

على الطبيب سرهم وعرضهم ة بما يضمن اتصال المحتجزين بأ  اإلسراع بتعديل التشريعات الوطني   -1
 والحصول على المساعدة القانونية الالزمة منذ لحظة إلقاء القبض وخالل فترات التحقيق األولي.

ة القائمة ضمن معايير تضمن توفير الرعاية والحماية تحديث أماكن االحتجاز في المراكز األمني   -2
 بما ينسجم مع المعايير الدولية ذات العالقة. و  ،للمحتجزين

ة وي  لقاء القبض ومكانه، وتحديد ه  إتشمل تسجيل وقت  ،أماكن االحتجاز بسجالت دقيقة فياالحتفاظ  -3
ة للشخص عند وصوله مركز االحتجاز، والوقت الموظفين، والمكان الفعلي لالحتجاز، والحالة الصحي  

ص مات عن الفحو ز، ومعلو ج  حت  ووقت زيارة الشخص الم   ،سرة والمحاميفيه االتصال باأل   الذي تم  
 لمركز وعند نقله منه.ا إلىالطبية عند وصوله 



     

57 
 

 

 45مراكز اإلصالح والت أهيل : 

 .وزارة العدل إلىة شراف على مراكز االصالح والتأهيل من وزارة الداخلي  نقل اإل -1

التشريعي  ومن ضمنها تفعيل النص   ،يجاد حلول لمشكلة االكتظاظ في مراكز اإلصالح والتأهيلإ -2
ي عقوبات بديلة عن حجز وتبن   ،ر من قانون العقوبات(مكر   (54) الماد ةبوقف تنفيذ العقوبة ) الخاص  

 .حر يةال

 ةماكن التوقيف لدى دائرة المخابرات العام  أ:  

 .ةمركز التوقيف التابع لدئرة المخابرات العام   إلىعلنة السماح للمركز الوطني بتنفيذ زيارات غير م   -1

وتفعيل التفتيش على  ،ةدائرة المخابرات العام   لمحكمة أمن الدولة عن مقر   العام  عاء مكاتب االد  نقل  -2
ا تنفيذ   ؛عاء العام المدنيبل رؤساء المحاكم وجهاز االد  ة من قِ مركز التوقيف التابع لدائرة المخابرات العام  

 .م2004لسنة  (9)صالح والتأهيل رقم من قانون مراكز اإل (8) الماد ةالحكام 
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 في محاكمة عادلة حق  ال -3

كفل الدستور  كما ،الوسريع وفع  ونزيهة وعادل  بل قضاء مستقل  من قِ  في محاكمة عادلة ة الحق  كفلت المواثيق الدولي  
من  (27) الماد ة هلطات، الذي أكدتبين الس   رنل الم  تأكيد مبدأ الفصمن خالل ة لطة القضائي  استقالل الس   ي  األردن

ها المحاكم على اختالف أنواعها ودرجاتها، ة تتوال  ة مستقل  لطة القضائي  : "الس  ت علىنص  والتي  ،ي  األردنالدستور 
 سم الملك".افق القانون بتصدر جميع األحكام و  و 

 ، أبرزها:األفراد في محاكمة عادلة التشريعات التي من شأنها تعزيز حق   لعدد من تعديال  م 2015شهد عام 

مجلس  إلىورفعه مجلس الوزراء،  بلمن قِ  م2007لسنة  (25)ل لقانون التنفيذ رقم القانون المعد   إقرار مشروع :ولا أ
ن وتضم  . 46لغاية تاريخه لم يقر  ة ثانية لمزيد من البحث والتشاور، و ة مر  اللجنة القانوني   إلىالنواب الذي أعاده بدوره 

  :امنهو ، ز ضمانات المحاكمة العادلةفي تعزيهم قانون مجموعة من األحكام التي تسمشروع ال

ا كان مم   ،ة مفتوحةن كانت تلك المد  أبل المدين بعد ة زمنية لتسديد الدين في حال عرض تسوية من قِ تحديد مد   -1
 األمر الذي يضر   ،عشرات السنين في بعض األحيان إلىة كانت تصل دد زمني  داد لم  إطالة فترة الس   إلىي يؤد  

 بالدائنين.

ل التي من هنالك بعض اإلشكاليات في مشروع القانون المعد   غم من اإليجابيات سالفة الذكر، إال أن  وبالر  
كما  عسرالم   حبس إلىعلى عدم اللجوء صراحة  ، ومنها: غياب النص  في محاكمة عادلة ا المساس بالحق  شأنه

 .ةوالسياسي  ة بالحقوق المدني   الخاص   ( من العهد الدولي  11) الماد ةتقتضي 

 : 47هابرز نقاط ا، أ نتضم  الذي  ،م1960لسنة  (16)رقم  العقوبات تعديل قانون: اثاني  

 .وغيرهاوسرقة المواشي المياه و االعتداء على الموظف العام  جرائم على تغليظ العقوبات -1

 تقضي أن ا  تقديري   ا  فمخف   ا  سبب وجدت ذاإ للمحكمة لالمعد   النص   فبموجب ؛(99) الماد ة نص   صياغة إعادة -2
 خمس لمدة تينالمؤق   واالعتقال األشغال بعقوبة تقضي نوأ اإلعدام، عقوبة من بدال   دةالمؤب   األشغال بعقوبة
 ةجنائي   عقوبة أي   من فتخف   أن -أي المحكمة- ولها دين،المؤب   واالعتقال األشغال عقوبة من بدال   سنة عشرة
 كما هي في القانون الحالي.  نصفها من بدال   ثلثها على ال يزيد بما أخرى
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الطلب من المحكوم عليه في هذه العقوبات  لتتمث  و  ،حر يةالبة للالس  للعقوبات  ة بديال  المجتمعي  العقوبات  يقاعإ -3
 إذ تنص   ؛أو البلديات أو غيرها نكبار الس  في بعض الجرائم البسيطة خدمة المجتمع، كالخدمة في أماكن إيواء 

كم على شخص بالحبس مدة ال تزيد على سنة، فيجوز مشروع القانون على "أنه إذا ح   ( من27) الماد ة
العمل بالنفع العام عقوبة كافية  ة إذا اقتنعت بأن  منفعة عام   إلىل الحبس للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تحو  

 . ي تطبيق العقوبات"دها قاضلتي يحد  روط اللقيود والش  ا  فقوذلك و   ؛دين بها ذلك الشخصللجريمة التي أ  

 اهم  مويعتبر تبرير اإللغاء  القانون، في وردت القانون أينما من( 14) الماد ة نص   من( الشاقة) كلمة لغاءإ -4
ت ع د   التي ،ةالدولي   اإلنسان معايير حقوق تراعي األردن في ةالعقابي   السياسة أن  حيث جاء فيه  ؛بشكل خاص  

نمالها،  وجود ال ةالعقابي   المنظومة وضمن بموجبها ةشاق  ال إلشغالا  عليه.  المحكوم وضع مع مالئمة أشغال وا 

بحيث  ،دينة واالعتقال المؤب  على لألشغال الشاق  أ تحديد حد  ب( من القانون 20) الماد ة نص  إعادة صياغة  -5
من  سنة بدال   (20تين لتصبح )ة واالعتقال المؤق  األعلى لألشغال الشاق   ل الحد  د  ( سنة، كما ع  30أصبحت )

 . ( سنة15)

تعديل  تم   فقد ؛ضة للجاني في جرائم االعتداء على العر قة بوقف المالحقة القضائي  ( المتعل  308) الماد ةتعديل  -6
نما ،تعد تشمل جميع جرائم االعتداء على العرضبحيث لم أحكام الفقرة )أ( منها  الجرائم التي  اقتصرت على وا 

شمل كما المعتدى عليها. و برم عقد زواج صحيح بين مرتكبها أ  جبها وقف المالحقة القضائية إذا يجري بمو 
ة بمواقعه ( الخاص  294/1)ونا، الز   بجريمة قةمتعل  ( ال282): يةتالتعديل الجرائم المنصوص عليها بالمواد اآل

( 304/1)وة بجريمة هتك العرض، ( الخاص  298/1)ونثى )غير زوجة( لم تكمل الثامنة عشرة من عمرها، أ  
، وتعديل ا  عام (18)كر عن طريق الخداع بوعد الزواج التي يتجاوز عمرها بكارة البنت البِ  ة بفض  الخاص  

ة وفي تنفيذ ها في مالحقة الدعوى العمومي  ة حق  أعاله بحيث تستعيد النيابة العام   ( من النص  3أحكام الفقرة )
ق المرأة دون سبب مشروع قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ إبرام عقد ذا انتهى الزواج بطالإالعقوبة 
 . الزواج

 المفرقعات أو النارية األسهم أو النارية العيارات طالقإ ظاهرة عالجةلم   رةمكر  ( 330) الماد ة نص   استحداث -7
 (200) والغرامة عن شهر ال تقل   الحبس لمدة العقوبة تكون بحيث ،واألفراح المناسبات في ترخيص دون

 نجم ذاإ واألشغال ،سنة عن تقل   ال ةمد   الحبسحينئذ   نو كت العقوبةفإن   إيذاء فعل ذلك عن نجم ذاإ اأم   دينار،
 .حامل امرأة إجهاض أو تشويه أو عضو استئصال وأ بتر الفعل عن
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 ذوي ضد   جرائم يرتكبون من بحق   تغليظ العقوبات من خالل الحماية من اذوي اإلعاقة مزيد   األشخاصمنح  -8
 . مدالع   غير والقتل واالغتصاب والخطف والهجر كاإلهمال ،اإلعاقة

 نظــام مـن( 13) الماد ة بمقتضى الصادرة النظامية المحاكم على التفتيش تعليمات القضائي   المجلس إقرار :اثالث  
 في وجاء .48م2015آب  13 منذ بها العمل بدأ التي ،م2015 لسنـة (43) رقـم النظامية المحاكم على التفتيــش

 القاضـي، عمل مكان في أو القضائي التفتيش جهاز مكاتب في ضاةالق   أعمال على التفتيش يجرى أنه التعليمات
 التفتيش قضاة تقييم يتم كما عـــام، كل من أيار شهر بداية قبل القضاة أعمال عن ةالسنوي   التفتيش تقارير وترفع

 وبالطريقة ينتدبه من أو القضائي للمجلس ةقضائي   غير بأعمال يقومون الذين ضاةوالق   والمبعوثين المعارين والقضاة
 .مناسبة يراها التي

 في اسلب  ن بعض النصوص التي من شأنها التأثير مشروع القانون تضم   غم من اإليجابيات السابق ذكرها، إال أن  وبالر  
 ها:وأهم   ،ضمانات المحاكمة العادلة

ت إذ نص   ؛ى إعاقة النظام العامجرم اإلضرابات المهنية والعمالية تحت مسم  ي امشروع القانون نص   تضمين -2
 ي: أتل على ما يرة( من مشروع القانون المعد  مكر   /183) الماد ة

   نامتنع عن العمل بهدف الضغط لتحقيق مطلب معي   ،اكان أو خاص   اعام   ،موظف أو مستخدم كل، 
ة ة للجمهور يعاقب بالحبس مد  ة أو أساسي  م خدمات عام  سات التي تقد  على ذلك في المؤس   ضأو حر  
 مائتي دينار. إلى اشهر أو بالغرامة من خمسين دينار  أثالثة 

   باء والمياه ة والكهر  عاية الصحي  صل نشاطها بمرفق خدمي كالر  سة يت  يها مؤس  وتعتبر الخدمات التي تؤد
  .ةة أو األساسي  ن الخدمات العام  مِ  والقضاء والنقلالهاتف والتعليم و 

    الناس أو  ذا كان الترك أو االمتناع من شانه أن يعرض حياةإاألعلى لهذه العقوبة  ويضاعف الحد
عام والميادين والساحات الطريق الأو في قطع  ،أو فتنة بين الناس امنهم لخطر يحدث اضطراب  أ

 ة. العام  
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 الدولية المعايير مع ة )المطلقة( يتعارضالتعديل وفي هذه الصيغة الفضفاضة والعام   هذا إن  ف ومن ث م ،
مركز الوطني لحقوق سبق للقد و . والتعبير الرأي حر يةو  اإلضراب في الحق   اوخصوص   ،اإلنسان لحقوق
  :يالمذكورة أعاله على النحو اآلت الماد ة جهة نظره حيال نص  أن أبدى و   اإلنسان

الن ص القانوني  مع التصريحات الحكومي ة، التي تفيد بأن  مناط الت جريم هو تعطيل المرافق  هذايتنافى  -1
في  في اإلضراب لحظر ممارسة الحق   ايض  أ الماد ةلكن يمكن تفسير هذه  ،ة في الدولةة والحيوي  العام  
 .  ...و ،التعليم :مثل ،مهن

( من العهد الدولي  8) الماد ةما ورد في  االدولية، وخصوص   األردن التزامات الماد ةتخالف هذه  -2
في  ومعايير منظمة العمل الدولي التي تحمي الحق   للحقوق االقتصادي ة واالجتماعي ة والثقافي ة

 باستثناء مهن محدودة وبشروط.  ،أخير ضراب كمالذ  اإل

الجزائي  أقرب  يجعل من نطاق التجريم ،الثالثة بظرف مشد د استثنائي  مطلق الصياغة الفقرةجاءت  -3
 .عمومية الوصف التي تتنافى مع األسس الراسخة في الت جريم إلى

ث ات على استحدالتي نص  ، 49م1965لسنة  (38)( من قانون األمن العام وتعديالته رقم 80) الماد ة: تعديل رابعا  
حيث  ؛الشرطة في الجنحة الستئناف القرارات الصادرة عن محكمة ة القضاء الشرطي ومحكمة استئناف شرطي  مديري  

محكمة  أمامأحكام محكمة الشرطة في الجنايات تخضع للطعن بها  كما أن   ،اا ال تقبل الطعن استئناف  كانت سابق  
حد أعضاء هيئة محكمة االستئناف من القضاة أة الجنايات الكبرى، على أن يكون سوة بقرارات محكمالتمييز أ  

 ئي. يه رئيس المجلس القضاسم  النظاميين ي  

كان  ،األفراد في محاكمة عادلة لطة التنفيذية لتعزيز حق  م جملة من القرارات الصادرة عن الس  2015كما شهد عام 
 ها: أهم  

 بتاريخ الوزراء مجلسر اقر بموجب  كبديل عن التوقيف القضائي اإللكتروني ةسوارة : تطبيق استخدام اإلوال  أ
في قانون  اإللكتروني ةسوارة اإل استخداموقد جاء هذا القرار لتضمين النصوص القانونية الالزمة  ،م20/9/2015

لجنة )المركز الوطني لحقوق  تلشك  وزارة العدل  بالذكر أن   ي  رِ م. وح  1961( لسنة 9رقم ) ةأصول المحاكمات الجزائي  
ل في مراحله مشروع القانون المعد   ن  إذ إ ة؛فيها( لغايات تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائي   ا/عضو  اإلنسان
 عرضه على ديوان التشريع والرأي.  إلىصار بل اللجنة، وبعدها سي  ة إلقراره من قِ النهائي  
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وشؤون األسرة،  اإلنسانة حقوق ة داخل وزارة العدل ضمن مديري  استحداث مكتب خاص بالمساعدة القانوني  : اثاني  
عطاء األوصاف  ،ة داخل مركز الوزارة والمحاكمدة هيكل تنظيمي لقسم المساعدة القانوني  تطوير مسو   إلىباإلضافة  وا 

 .عب التابعة لهالوظيفية للعاملين والمهام الوظيفية المنوطة بالعاملين في القسم والش  

ة بتاريخ في مجال المساعدة القانوني   ينياألردنوزارة العدل ونقابة المحامين  رة تفاهم بينتوقيع مذك  : اثالث   
عت بين ق  رة التفاهم التي و  عالوة على مذك   ،بمحام   االستعانة ماسي   وال ،الدفاع حق   ضمانات لتعزيز ؛م18/02/2015

ات تقديم خدمات المساعدة لتطوير مأسسة آلي   م14/10/2014وزارة العدل ومركز العدل للمساعدة القانونية بتاريخ 
 .ن يغطي التعاون مختلف محافظات المملكةأعلى  ،القانونية وتطويرها

في محاكمة  ليها بخصوص الحق  إ اإلشارةت التي تم   ،م2015رات اإليجابية لعام رافق هذه التطو   ،من ناحية ثانية
 برزها:أفي محاكمة عادلة بأفضل صورة، ومن  المواطنين في الحق  ع يات التي تعيق تمت  جملة من التحد   ،عادلة

مع معايير  تتعارض التي مواد  ة لتعديل الغم من المطالبة المستمر  استمرار العمل بقانون محكمة أمن الدولة بالر   :أوال  
لطة التنفيذية في من الس   ال  ة رئيس الوزراء تشكيل هذه المحكمة، ما يعني تدخ  . صالحي  1برزها: أ، و اإلنسانحقوق 

. الخروج 2على إنشاء هذه المحكمة وتشكيلها بموجب القانون مباشرة.  فاألجدر هو النص   ؛لطة القضائيةأعمال الس  
من الفاعل  رمي ومسؤولية كل  ة الواردة في قانون العقوبات بخصوص: )أ( قواعد االشتراك الج  على القواعد العام  

االحتفاظ بالموقوف/  ة/ الشرطة في)ب( صالحيات الضابطة العدلي   .لشريك في هذه الجرائمل واض والمتدخ  والمحر  
دد الطعن بأحكام ( ساعة. )ج( م  24من ) ( أيام بدال  7ة )ز الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية لمد  حتج  الم  

 ة. محكمة أمن الدولة في القضايا الجنائي  

ل المعد  القانون الحالي  أن  ، ويرى المركز م وتعديالته2006( لسنة 55رقم ) اإلرهاب: استمرار العمل بقانون منع اثاني   
 : 50ها على النحو اآلتيالتي يمكن إبراز أهم  ن العديد من اإلشكاليات تضم  

   ي اإلرهاب( من القانون، بخالف ما جاء في تعريف العمل 2) الماد ةي بموجب اإلرهابع في مفهوم العمل التوس
في المنظومة  اب  ع في التعريف يحدث تضار  التوس   ن  فإ ،وعليه(. 147) الماد ةفي قانون العقوبات بموجب 

لعدم المساواة بين المخاطبين بمضمون  ال مصدر  ا يشك  ة، مم  تطبيق النصوص العقابي   أثناءفي التشريعية 
 . ةقانوني  القاعدة ال

   تطبيق  ةإمكاني  جيز للقاضي الذي ي  ( من القانون، 2) الماد ة في نص   رميالتغاضي عن مفهوم القصد الج
سناد وصف  ،ة على جرائمالنصوص القانوني    إرهابي ة ل أعماال  ة قد ال تشك  هم على أفعال عادي  للمت   اإلرهابوا 
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كفلت ضمانات المحاكمة العادلة وعدم المالحقة على الجرائم ة التي الدولي   . وهذا النهج مخالف للمعاييرعال  ف
 (7)ن ادتبالحقوق المدنية والسياسية، والما من العهد الدولي الخاص   (14) الماد ةبناء  على اتفاق جنائي ) إال
مة المنظ  لمتحدة لمكافحة الجريمة امن اتفاقية األمم  (2) الماد ة، و اإلنسانمن اإلعالن العالمي لحقوق  (11)و
 ة(. ر الوطني  غي

  إحداث فتنة" ،"سالمة المجتمع" ،مثل "النظام العام" ،بعبارات فضفاضة وواسعة اإلرهابي ةوصف األعمال "،  "
ف جميع هذه العبارات واسعة الداللة، وباإلمكان التصر   ن  إإذ  ؛ناس"" ترويع ال ،" إلقاء الرعب" ،أمن المجتمع"

وهذا  ،ا  إرهابي   و نشاط في إطارها عمال  أعمل  ة واعتبار أي  النصوص القانوني  في استخدامها عند تطبيق 
 ،ة والسياسيةبالحقوق المدني   ( من العهد الدولي الخاص  14و 4) تيناد  الم اوتحديد   ،يتناقض مع المعايير الدولية

اءها إهدار جر   و أن يتم  أ ،المكفولةشأنها المساس بالحقوق تدابير من  أي  لطات خاذ الس  ن كفلتا عدم ات  ياللت
 ضمانات المحاكمة العادلة. 

   عمال   أجنبي ةة بدولة ياألردنالت الدولة فعل من شأنه تعكير صِ  ب( من القانون أيَّ  /3) الماد ةاعتبرت 
ي دون تحديد أي ضوابط اإلرهابفعل تحت وصف العمل  مر الذي يمكن من خالله إدراج أي  أل، ااإرهابي  

لمي والمشاركة العامة(، ع الس  في التجم   التعبير )والحق   حر يةفي  للحق   ال انتهاك  ا يشك  مم   ،موضوعية وقانونية
 .هاونقل هاوبث   هاونشر المعلومات ي بتلق   اإلعالمالنشر و  حر يةأو حتى 

في محاكمة  ة للحق  والمبادئ العام  ى أحكام تتعارض مع أحكام الدستور لم مراجعة التشريعات التي تحتوي ع: عداثالث  
وقانون  ،ةوقانون تحصيل األموال األميري   ،وقانون منع الجرائم ،نون الجماركهذه التشريعات: قا هم  أومن  ،عادلة

 ة.ة صالحيات قضائي  لطة التنفيذي  ى أحكام تمنح العاملين في الس  لة، التي تحتوي عالجرائم االقتصادي  

   اآلتي إلى اإلشارة، فيمكن في مجال القضاء الشرعي   اأم : 

مشروع القانون إقرار  كان أبرزها: ،إقرار عدد من التشريعات ذات العالقة بالقضاء الشرعيم 2015شهد عام  -1
صدور نظام صندوق تسليف النفقة رقم ، و م2015( لسنة 20ل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم )المعد  

 م. 2015( لسنة 48)

 ق تطبيق المحاكم الشرعية للقانونمحكمة قانون، تباشر تدقين ستكو التي  ،ةاستحداث المحكمة العليا الشرعي   -2
قد ولترسيخ مبدأ التقاضي على درجتين. و  ،بوصفها المرجع األعلى والنهائي في التقاضي في المحاكم الشرعية

ة من خمسة قضاة، وفي ل في هيئتها العادي  المحكمة العليا الشرعية تتشك   قانون المحاكم الشرعية على أن   نص  
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ي اليمين القانونية أمام ة سامية، ويؤد  ن رئيسها وتنهى خدماته بإرادة ملكي  عي  ة من سبعة قضاة، وي  هيئتها العام  
رات الصادرة عن مة على األحكام والقراالمحكمة بالنظر في الطلبات والطعون المقد   جاللة الملك. وتختص  

يجابي على بنية من التطور االغم وبالر  رعية. لشا لقانون أصول المحاكمات افق  ة، و  محاكم االستئناف الشرعي  
ل القضاء المتمث   بوحدة نه المساس  ة من شأنشاء المحكمة العليا الشرعي  إ المركز يرى أن   ن  القضاء الشرعي، فإ

وكان المفروض مراعاة ذلك في التعديالت الدستورية بحيث تصبح هذه المحكمة دائرة من  ،محكمة التمييزفي 
 دوائر محكمة التمييز. 

ة الخاص   م2014واستجابة لتوصية المركز الواردة في تقريره الحادي عشر لعام  ،قامت دائرة قاضي القضاة -3
مشكلة  حل  في محاولة لتيسير على المراجعين ة للباالكتظاظ الذي تشهده دوائر التنفيذ الشرعي بإجراءات إضافي  

  :من خاللاالكتظاظ 

ى جميع محاكم التنفيذ في صة لتطوير وتعميم حوسبة أعمال التنفيذ علتوقيع اتفاقية مع شركة متخص   -أ 
 . المملكة

لتمكين المحكوم لهم  اإللكتروني ةسرة إلصدار بطاقة األ   ياألردنتوقيع مذكرة تفاهم مع البنك اإلسالمي   -ب 
 .من استيفاء المبالغ المحكوم بها وأغلبهم من النساء

المبالغ  ا عليهم ودعوتهم الستالماستخدام الرسائل القصيرة للتواصل مع أطراف القضايا التنفيذية تيسير    -ج 
  .المالية المخصصة لهم

كبر عدد من أإلتاحة الفرصة أمام  ؛وخاصة محاكم التنفيذ ،ةتمديد وقت عمل عدد من المحاكم الشرعي   -د 
 مها المحاكم. المراجعين من الحصول على الخدمات التي تقد  

ق منها ما يتعل   ،التي تواجه القضاء الشرعي ياتال تزال هناك بعض التحد  فا ورد أعاله وعلى الرغم مم  
  .محاكم لتكون أةالمهي   غير المستأجرة والمباني ةالتحتي   والبنى ،القضائي للعمل المساندة ةالفني   بالجوانب

 اآلتي إلى اإلشارة، فيمكن الكنسي   أما في مجال القضاء : 

 األحكام من مجموعة نالذي تضم  ، 51م2014 لسنة( 28) رقم المسيحية الطوائف مجالس قانون غم من إقرارعلى الر  
التي  اإلشكاليات، من اعدد   نيتضم   يزال القانون ال إال أن   عادلة محاكمة في الحق   تعزيز في اإلسهام شأنها من التي

  أهمها:
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 .التمييز محكمة لرقابة ةالمسيحي   بالطوائف ةالخاص   االستئناف محاكم قرارات إخضاع عدم -أ 

 استقرار عدم بيسب   الذي األمر ،جميعها القضايا على قيطب   ثابت محاكمات أصول قانون وجود عدم -ب 
 . للمواطنين

 ة. ارتفاع رسوم تسجيل القضايا أمام المحاكم الكنسي   -ج

( شكوى، 28في محاكمة عادلة ) والمتعلقة بالحق   م2015اها المركز الوطني في عام بلغ عدد الشكاوى التي تلق  
إذ  ؛م من بعض اإلجراءات القضائيةتمحورت حول طول أمد التوقيف القضائي، ورفض طلبات إخالء السبيل، والتظل  

غالق ) إلى( منها بالوصول 7ق )تم إغال غالق5نتيجة مرضية، وا  ( 2) ( منها كونها تقع خارج اختصاص المركز، وا 
 ( منها قيد المتابعة والتحقيق. 13و) وشكوى واحدة لعدم تعاون المشتكي، منها لعدم ثبوت وجود انتهاك،

مساعدة، تمحورت حول تقديم لل ا( طلب  28) م2015طلبات المساعدة، فقد استقبل المركز في عام  إلىا بالنسبة أم  
غالقنتيجة مرضية،  إلى( منها بالوصول 5إغالق ) إذ تم   ؛والخاص ة، وطلبات العفو العام  المساعدة القانوني   ( 4) وا 

غالق ) ،انتهاك وجود ثبوت لعدم منها غالق ( منها كونها تقع خارج اختصاص المركز، 4وا   طلب مساعدة لعدم( 2)وا 
 . 52( منها قيد المتابعة والتحقيق13و)، المساعدةطالب  تعاون

 الت وصيات: 

  :يأتيوصي بما ي المركز ن  إالمنوطة به، ف ولضمان النهوض بالنظام القضائي، وتمكينه من أداء المهام  

محاكم ة بمحاكمة المدنيين أمام تأكيد القاعدة العام   بحيث يتم   ياألردن( من الدستور 101) الماد ةضرورة تعديل  -1
  ة )القضاء النظامي(مدني  

  .القضاء النظامي إلىفي اللجوء  اإلنسان على حق   ال خروج  الذي يمث   ،ةع في إنشاء المحاكم الخاص  عدم التوس   -2

ة فق علية؛ لمواءمتها مع االتفاقيات الدولي  ت  ليها مراجعة التشريعات الوطنية ضمن برنامج ي  عهد إتشكيل لجنة ي   -3
ممثلين من وزارة العدل وديوان التشريع  نشرها في الجريدة الرسمية، بحيث تضم   وتم   األردنالتي صادق عليها 

 سات المجتمع المدني. والرأي ونقابة المحامين، وممثلين عن كليات الحقوق في الجامعات، وممثلين عن مؤس  

حلة التحقيق األولي أمام بالتمثيل القانوني في مر  تفعيل تطبيق نصوص أحكام قانون نقابة المحامين الخاص   -4
 . ةالضابطة العدلي  
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األصل  ، وأن  واجبات الدولة أحقاق الحق   هم  من أ في أن   خفض تكاليف التقاضي بما ينسجم مع المبدأ المستقر   -5
 . االدولة ترعى العدل مجان   يقوم على أن  

 والتجهيزات.تحديث البنية التحتية لبعض المحاكم النظامية والشرعية من حيث المساحة  -6
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 وءالحق في الجنسية واإلقامة واللج -4
   ة:محور الجنسي 

 منها اإلعالنو  اإلنسان،ة لحقوق الدولي   المواثيق كبيرة منمجموعة  به من الحقوق التي اعترفت الجنسية في الحق  
 ةالمدني   بالحقوق الخاص   الدولي والعهد ،العنصري   التمييز أشكال جميع على القضاء واتفاقية ،اإلنسان لحقوق العالمي  
 المرأة ةجنسي   واتفاقية المرأة، ضد   التمييز أشكال جميع على القضاء ةواتفاقي   الطفل، حقوق ةواتفاقي   ة،والسياسي  
 وأفراد المهاجرين العمال جميع حقوق لحماية ةالدولي   ةواالتفاقي   اإلعاقة، ذوي األشخاص حقوق ةواتفاقي   جة،المتزو  
 .وغيرها الكثير من االتفاقيات والمعايير الدولية األخرى ،أسرهم

في  قة بالحق  ة المتعل  ذكر على المنظومة القانوني  رات تشريعية ت  ة تطو  أي  م 2015لم يشهد عام وفي هذا الس ياق، 
على  الموافقةوالقاضي ب م9/11/2014خ بتاري الصادر ر مجلس الوزراءاقر غم من وعلى الر   ،في المملكةة الجنسي  

 نت منح الميزات الخدمية لهؤالء،التي تضم   ،ينأردنيجات من غير ات المتزو  ياألردنة بأبناء حزمة التسهيالت الخاص  
ر ـبدى تحفظاته على تلك المزاياالمركز أ ن  إال أ و ين ال يزالون على مقاعد الدراسة أالذ ومنها عدم شمول غير ال قص 
كما واجه  .53الفئات بجميعاقة( بالتأمين الصحي، وكذلك عدم منحهم رخص قيادة ة )اإلعن لديهم ظروف خاص  مم  

مام رئاسة أم 14/6/2015يوم  هم لالعتصاممجموعة منا اضطر ع بهذه التسهيالت مم  المستفيدون عقبات كثيره للتمت  
ات ياألردنة بأبناء تعريفية خاص  ( بطاقة 54511صدار )إ تم  قد نه . وجدير بالذكر أقرارالالوزراء للمطالبة بتنفيذ بنود 

 .54م31/12/2015حتى تاريخ 

ة المقيمين في تجمعات سكاني   األشخاصلة لدراسة أوضاع عمل اللجنة المشك   توقف ر  استم ،م2012منذ عام  -1
ة الذين يشكون من عدم حيازتهم ألي   ،خرى من لواءي البادية الشرقية والغربيةفي بلدة الرويشد وبعض القرى األ

 ا يفاقم مشكلة هؤالء ويزيد من معاناتهم. مم   ،فرل والسَّ التنق  نهم من وثائق تمك  

 فقد استمر   ،أردنيمواطن  ة من أي  رقام الوطني  سحب األ إلىشكوى تشير  ةي  أ م2015للمركز خالل عام  لم يرد -2
ة إال رقام الوطني  سحب األ ال يتم  أفي المتمثل  تعزيز هذا الحق  في سهم أالذي  العمل بقرار مجلس الوزراء

على تنسيب اللجنة  ة بقرار من رئاسة الوزراء بناء  رقام الوطني  عادة األإ تم  ت ، كماالوزراء فقطبموافقة مجلس 
دد، و  .رقاماألتلك عادة إدراسة طلبات بالمكلفة  ة الدائمةالوزاري   يأسف المركز لعدم تجاوب وزارة في هذا الص 
رقامهم عيدت أقة بطلب الحصول على عدد من أ  المركز ومراجعاته العديدة المتعل   مخاطباتة مع الداخلي  
  .م2015ة خالل عام الوطني  
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  ل: والتنق   اإلقامةمحور 

خرى أات ا الزم لوجود وقيام حقوق وحري  وجودهم ن  أة باعتبار ة األساسي  ل من الحقوق الشخصي  والتنق   اإلقامةفي  الحق  
غ قانوني وغيرها من نسان أو حبسه أو إبعاده بغير مسو  إ في عدم جواز القبض على أي   االنتخاب والحق   كحق  

بل يخضع  ،أي ليست لها صفة الحقوق المطلقة ؛ةتلك الحقوق من الحقوق النسبي   الحقوق، ومن جهة أخرى تعد  
وكذلك  ،ت وحماية النظام العام  القيود التي تفرض في إطار احترام التشريعا إلىل التنق   حر يةاألفراد عند ممارستهم ل
 ة ذاتها. ات العام  مراعاة الحقوق والحري  

 ي:أتعلى ما ي حيث نص   ؛حماية هذا الحق   إلى( منه 9) الماد ةفي  ياألردنشار الدستور أ ،اووطني  

ن التنقل في جهة ما أو يمنع م اإلقامةأردني ن يحظر على أ. ال يجوز 2من ديار المملكة.  أردني  بعاد إ. ال يجوز 1"
 نة في القانون". المبي    في األحوالالإن في مكان معي   اإلقامةن يلزم بأوال 

م جملة 2015وقد شهد عام  ،55م هذا الحق  1973( لسنة 24جانب وتعديالته رقم )اإلقامة وشؤون األقانون  ينظ مو 
 ها:كان أهم   ،ق بهرات التي تتعل  التطو  من 

ن الذي تضم   ،م2001( لسنة 9المدنية رقم ) األحوالل لقانون م المعد  2015( لسنة 18القانون رقم ) صدور -1
 ي: أتأبرزها ما ي ،من التعديالت اعدد  

   إلىا من تاريخ اكتسابه تلك الجنسية م خالل تسعين يوم  ة ولم يتقد  ياألردنمن اكتسب الجنسية  تغريم كل 
( من 51) الماد ة نص   ب  س  ا ح  ن دينار  يمبلغ خمس المدنية إلتمام اإلجراءات األحوالحد مكاتب دائرة أ

 ة.المدني   األحوالالقانون المعد ل لقانون 

  ة عن عنوانه، وفي حال إعطاء معلومات خاطئة عن المدني   األحوالح لدائرة ن يصر  أمواطن ب لزام كل  إ
  .56ةمعلومات كاذبة لجهة رسمي  عطاء إصة بجرم المحكمة المخت   إلىحال العنوان ي  

   قاعدة بيانات  نشأ لهذه الغايةوت   ،أو المقيم في المملكة ياألردنخذ بصمة أل وجاء في القانون المعد
 .ة بهاخاص  

 حكام هذا أدائرة خالل سنتين من تاريخ نفاذ ح لدى الا أن يصر  ( عام  16) لىيزيد عمره ع أردني لزام كل  إ
تغيير يطرأ على  ة والجوازات عن أي  المدني   وأن يلتزم بتبليغ دائرة األحوال ،عنوانهل عن القانون المعد  



     

69 
 

 

جراء من خالل المواطنين طالبوا بتسهيل ذلك اإل ن  أال إا من تاريخ التغيير، ( يوم  30هذا العنوان خالل )
 المدنية. بضرورة الحضور الشخصي لدائرة األحوال لكتروني وعدم حصرهاعتماد التبليغ اإل

  بالغ عن العنوان، وأضاف القانون ( دنانير في حال عدم اإل10مبلغ ) ةالمدني   األحوالتستوفي دائرة
ا ولم يحصل على بطاقة ( عام  18بلغ ) أردني ( دنانير على كل  10جديدة مقدارها ) ال رسوم  المعد  

من كل  ادينار   (50)ائرة مبلغ سرة لم يحصل على دفتر عائلة، كما تستوفي الدأ   رب   ة، وعلى كل  شخصي  
 الماد ة)د( من  رتين )ج( وقفى عنها ولم يلتزم بأحكام الفو فقدها أو تخل  أة ي  األردنة من اكتسب الجنسي  

ن يتقدم أعليه فة ي  األردنة شخص الجنسي   ذا اكتسب أي  إعلى "ج.  التي تنص   ،من هذا القانون (38)
م ضمن دائرة اختصاصه ببيانات المكتب الذي يقي إلىة الجنسي   ا من تاريخ اكتسابه تلكخالل تسعين يوم  

فعليه  عنها ىو تخل  أة ي  األردنة عن الجنسي   أردني أي  ذا فقد إد.  سرته للتسجيل بالسجل المدني.أ  عن 
و أة ياألردنالجنسية ة العائدة له وبطاقات من فقد ا تسليم دفتر العائلة والبطاقة الشخصي  خالل ستين يوم  

قنصلية المملكة ذات  إلىو ألديه  ال  و المكتب الذي كان مسج  أالدائرة  إلىمن عائلته  هاى عنتخل  
 العالقة".

 ة ة االستعاضة عن الكفالة العدلي  ا صالحي  ي  ضه خط  أو من يفو   األحوالمدير  الم عد ل منح القانون
عن  ي مقابل مبلغ ال يقل  خط  د الجديدة بتقديم تعه   (51) الماد ةالمنصوص عليها في الفقرة )أ( من 

ة مفقودة أو بدل في حال طلب الحصول على بدل بطاقة شخصي   ادينار   (50) لىدنانير وال يزيد ع (10)
 دفتر عائلة مفقود. 

لعمال من ا إلىاإلقامة بالنسبة جانب من غرامات تجاوز ال األالقاضي بإعفاء العم  صدور قرر مجلس الوزراء  -2
وشؤون األجانب  اإلقامةال األجانب المخالفين ألحكام قانون عفاء العم  إن القرار حيث تضم   ؛دةات المقي  الجنسي  

م، وكان وزير 2015نيسان  23شباط وحتى  25بة عليهم خالل الفترة من المترت   اإلقامةمن غرامات تجاوز 
بة على بإعفاء الغرامات المترت  تة، ووقف العمل ر في شهر آب وقف العمل بتمديد اإلقامات المؤق  ة قد قر  الداخلي  

 .تةالمؤق   اإلقامةتجاوزات 

سات ضاة عشائريين ومؤس  جهاء العشائر وق  م مع و  2015ة في شهر تشرين الثاني من عام التقى وزير الداخلي   -3
 حتى الجد   ا في جرائم القتل التي تمتد  ة، وتحديد  مجتمع مدني ورجال دين، وبحث موضوع الجلوة العشائري  

 ة من قانون منع الجرائم.جراءات المستمد  للتخفيف من آثار الجلوة واإل ؛الخامس
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 ( شكوى تم  20م )2015ل خالل عام والتنق   اإلقامةفي  قة بالحق  لمركز والمتعل  ا إلىعدد الشكاوى الواردة بلغ  -4
شكوى قيد  (15)وبقيت  ،فيما فصلت ثالث منها بنتيجة غير مرضية ،الفصل في اثنتين منها بنتيجة مرضية

 المتابعة مع الجهات ذات العالقة.

 57محور اللجوء: 

ة مم المتحدة الخاص  المصادقة على اتفاقية األموقف الحكومة األردني ة من لى ر عتطو   ي  أم 2015لم يطرأ في عام 
عة التفاهم الموق  رة بها. واكتفت الحكومة بمذك  م الملحق 1967م والبروتوكول الصادر عام 1951بمركز الالجئين لسنة 

م كإطار قانوني ومرجعي لعملها وللتنسيق مع 1998ة العليا لشؤون الالجئين لعام والمفوضي   األردن م بين1998عام 
ن كان ذلك ال ينفي وجود ا  و  ،د في كثير من الوجوهة تعاملها مع الالجئين بشكل جي  ي  األردنل للدولة ة، ويسج  المفوضي  

يات هائلة رافقها الناجمة عن ممارسات فردية، وعن ضخامة حجم اللجوء وما الزمه من تحد  ة بعض االنتهاكات الفردي  
 م لألردن. قد  تواضع الدعم الدولي الم  

  :الالجئون الفلسطينيون 

 يعيش  بعض هم في، محافظات المملكة عون في مختلفا من الالجئين الفلسطينيين يتوز  ا كبير  عدد   األردنيحتضن 
القرب من المخيمات؛ ة بعات سكني  ة، ويعيش الالجئون اآلخرون في تجم  ة وثالثة غير رسمي  مات رسمي  عشر مخي  

ة ي  األردنة منهم يحملون الجنسي   اكبير   اء  جز  ن  إحيث  ه؛ة متشابهة واقتصادي  وجميعهم يعيشون تحت ظروف اجتماعي  
وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين مع ة وبالتعاون ي  األردنم الحكومة . وتقد  ةبناء قطاع غز  أباستثناء 

 الدعم لهم.الفلسطينيين )األونروا( 

 ؛بل )األونروا(مة لهم من قِ م نتيجة لتخفيض الخدمات المقد  2015ا في عام ا كبير  ي  واجه الالجئون الفلسطينيون تحد  
ة، وتشمل التعليم االبتدائي والمهني والرعاية الصحية األولي   ،ةي  اإلنسانة والخدمات م خدمات التنمية البشري  حيث تقد  

 ،طارئةوالدعم المجتمعي والبنية التحتية وتحسين المخيمات والقروض الصغيرة واالستجابة الشبكة األمان االجتماعي و 
ة ساعة، ضمن سلسلة إجراءات عن العمل لمد   اف  توق   م15/6/2015موظفي )األونروا( يوم تنفيذ  إلىى د  أا مم  

 ة.تصعيدي  

ياجات المالية استمرار الفجوة الكبيرة بين االحت إلىشارت أو  ،ة الموضوع بقلق عميقياألردنتابعت الحكومة  ،بدورها
موارد هذه الهيئة المالية من جهة أخرى، لالجئين )األونروا( من جهة، و مم المتحدة إلغاثة وتشغيل االالزمة لوكالة األ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
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جئين وتشغيل الالرفضت اإلجراءات التي تنوي وكالة األمم المتحدة إلغاثة  ياألردنسات المجتمع المدني وكانت مؤس  
 .""انعكاساتها السلبية على مختلف المستويات خاذها لـات   "ونرواالفلسطينيين "األ

الوكالة تواجه  ن  أ إلىلالجئين الفلسطينيين "األونروا" حدة إلغاثة وتشغيل اض العام لوكالة األمم المت  شار المفو  أقد و 
الالجئين يمثل "قنبلة موقوتة"  ""عزلة واستبعاد وحرمان من أن   ار  ة على اإلطالق في تاريخها"، محذ  "أخطر أزمة مالي  

 60.للمنطقة

ة ألبناء ة والمرحلة الجامعي  ة للمرحلة الثانوي  تقديم خدمات التعليم المجاني  في ة مساهمتها ي  األردنر للحكومة ويقد  
التي تنتهي  ،ةساسي  ة حتى نهاية المرحلة األحيث يقتصر دور )األونروا( على تقديم الخدمات التعليمي   ؛الالجئين

 ف العاشر.بالص  

 نه تم  أال إبموعده لمدارس )األونروا(،  وكانت األزمة المالية )لألونروا( قد ألقت بشكوك حول استئناف العام الدراسي
( 172مي ومديري )األونروا( بعملهم في )خمسة آالف من معل   حو  نم 24/8/2015تجاوز األزمة والتحق بتاريخ 

 مدرسة تابعة للوكالة في المملكة. 

  :الالجئون السوريون 

ا عداد  أ -ةزمة السوري  منذ بداية األ-المملكة استقبلت  
عددهم  كبيرة من الالجئين السوريين بلغ

( حركة دخول 3). ويظهر الجدول رقم 61(1.369.652)
لىمن و  هموخروجالالجئين السوريين  غم . وبالر  األردن ا 
 ن  أال إلالجئين السوريين  األردنمن استمرار دعم 

 األردنات مكانإدادهم الكبيرة واحتياجاتهم فاقت عأ
زاء مشكلة نقص التمويل إة لها، خاص  المحدودة على تحم  

 ،ة السامية لشؤون الالجئينضت له المفوضي  التي تعر  
ة بتقليص التي كان من نتيجته أن قامت المفوضي  

لي عن معالجة مرضى التالسيميا من التخ   :مثل ،خدماتها

 58ةراضي األردني  على األ  نون السوريئولالج(: ا3الجدول رقم )
 1،369،652 ةعلى األراضي األردني   ينسوريعدد ال

 تقريب ا 750،000 ةعلى أرض المملكة قبل األزمة السوري   ينسوريعدد ال
دخلوا األردن بطريقة غير الذين  ينسوريعدد ال

 م31/12/2015حتى  مشروعة
529،843 

حتى  ا إلى بالدهمعادوا طوعي   ين الذينسوريعدد ال
 م31/12/2015

174،551 

مات أكبرها مخي   5عين على موز  ال ينسوريعدد ال
 م31/12/2015حتى الزعتري 

115،477 

ة لدى المفوضي   وءلجطالبي ك ينلمسج  ال ينسوريعدد ال
 م31/12/2015حتى  الالجئين السامية لشوؤن

634،155 

 على البطاقة الممغنطة واحصلين الذين سوريعدد ال
 م31/12/2015حتى 

472،259 

 إعادتها ألصحابها تتم  التي ة سوري  ائق الوثعدد ال
 م16/2/2016م ولغاية 2015خالل عام 

154،055 

عدد الطالب السوريين الذين استقبلتهم المدارس 
الموجودة داخل المخي مات حتى تاريخ 

 م31/12/2015
26،200 

عدد الطالب السوريين في المدراس األردني ة خارج 
 59المخي مات

145،000 
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% من الالجئين 86"نحو  ن  بألهم. وقد صدر تقرير أ ممي يفيد  رةوكذلك وقف المعونات المتكر   ،الالجئين السوريين
". ا  يومي   دوالر أميركي   (3.2) الفقر بدخل مقداره دون خط  يعيشون  األردنة بالسوريين المقيمين في المجتمعات المحلي  

نصف مليون الجئ سوري سيواجهون احتمال  حو  ن ن  أن الغذائي التابع لألمم المتحدة مدت مصادر قطاع األك  أكما 
 والنقص الحاد   ،مدادات واألموال والمساعدات الغذائيةفي اإل ة بهم بسبب النقص الحاد  ة الخاص  ف المعونة الغذائي  توق  

 ة على هؤالء الالجئين.في الكوبونات الموزع  

 واقعاتِ  األردنالمخاوف من عدم تسجيل سوريين في  إلىيشير  "أرض العون القانوني"ته منظمة عد  أصدر تقرير كما 
  .62ااجتماعي   اتا يعمل على زيادة عدد النساء غير المحمي  مم   ،لون مواليدهمنهم ال يسج  إف ومن ث م  ا، زواجهم رسمي  

 ن مكاتب لكل  م الزعتري تتضم  ة في مخي  ضافي  إة مرافق ي  األردنبإقامة الحكومة  اإلنسانالوطني لحقوق  المركز هوينو  
صدار شهادات للمواليد وتثبيت واقعات  ؛ةة والمحكمة الشرعي  المدني   األحوالمن دائرة  لتسهيل تسجيل واقعات الزواج وا 
 .االوفاة أيض  

 دت وزارةك  أ ،العمل لقانون مخالفات ةخلفي   على سوريين الجئين بعادإ عن ثتتحد   63صحفية تقارير صدور ثروعلى إ
 ةنعمل، مبي   المملكة بسبب عدم حصولهم على تصاريح في العاملين من سوري الجئ أي   إبعاد يتم   لم أنه العمل

 إلى سوري الجئ أي   عادةإ تتم   لم كما ،"الوزارة اتصالحي   من ليس اساس  أ بعادموضوع اإل ن  أل ذلك؛ فعل استحالة"
 .64العمل قانون مخالفة بسبب ماتالمخي  

ماكن وجودهم ات الالجئين السوريين وأملمخي  رة المتكر   اإلنسانفريق المركز الوطني لحقوق ل الرصدي ة زياراتلل ونتيجة  
 ية: ، رصد المركز السلبيات اآلتالمختلفةفي المدن 

 مات من المخي   شكوى الالجئين السوريين المقيمين خارج
ة بل المفوضي  عدم االنتظام بدفع المساعدات الطارئة من قِ 

قدرتهم على  فير األمر الذي أث   ،السامية لشؤون الالجئين
 بات العيش الكريم.األدنى من متطل   مواجهة الحد  

   الف من لطات لم تسمح لآلالس   ن  أة نشرت تقارير دولي
 (12) حو  نحيث بقي  ؛راضي المملكةأدخول ب األشخاص

مات عدد الالجئين السوريين في المخي   يبين (4جدول رقم )ال
 م31/12/2015بتاريخ 
 العدد مالمخي  

 79،307 م الزعتريمخي  
 6077 م مريجب الفهود )األردني اإلماراتي(مخي  

 640 م الحديقةمخي  
 265 م سايبر ستيمخي  

 29،188 م األزرقمخي  
 115،477 المجموع
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من  األشخاصسبب منع بعض  ن  أة ياألردننت الحكومة قد بي  عليه، فو  .من هؤالء في المنطقة الحدودية الف  أ
 ة بحته.مني  أالمملكة هو ألسباب  إلىالدخول 

  :الالجئون السودانيون 

من بينها الحرب ، في ظروف مختلفة األردن إلىجاؤوا  ا( سوداني  3541)حو ثالث سنوات نومنذ  األردنيوجد في 
 أراضي المملكة وادخلقد غلب هؤالء أ ن  ة أد مصادر رسمي  ة التي شهدتها مناطق مثل دارفور وغيرها. وتؤك  هلي  األ

و بجوازات أ ،ة األطفالخاص   ،تهريبالقد دخل بأسلوب  - وهو عدد محدود -اآلخر  همبعضو  ،بواسطة فيزا عالج
على صفة الجئ معترف بهم من راضي المملكة الموجودين على أ% من السودانيين 60حو نوقد حصل  ،رةسفر مزو  

 لين كطالبي لجوء. % مسج  40بينما البقية (، RSDة )جراءات تحديد صفة اللجوء الفردي  إضية من خالل بل المفو  قِ 

 ؛لشؤون الالجئين العلياضية مام مبنى المفو  أ ااعتصام  ( من هؤالء 500)لى م نفذ ما يزيد ع16/11/2015بتاريخ 
 ،حة والتعليم والمساعدة الماليةالص  خدمات الدعم للمأوى و وتوفير وتقديم  ،ساسية لالجئللمطالبة بمنحهم الحقوق األ

ستراليا وكندا وسواها من أميركية و والواليات المتحدة األ الغربية وروباأتوطينهم في دول تحريك ملفاتهم بهدف إعادة و 
نما يعتمد على إقرار  ن  ضية أدت المفو  ك  ، فيما أتستجيب لطلبات الالجئينالدول التي  عادة توطينهم ليس بيدها وا 

 الدول التي تستقبل مثل هؤالء الالجئين. 

هذه  ن  إال أ ،اي  مضية العليا لالجئين إقناع هؤالء بفض  االعتصام سلالمفو   ة وموظفوياألردنلطات وقد حاولت الس  
 فض  ب ةقامت الجهات األمني  م 16/12/2015وبتاريخ  ،هذا الوضع ألكثر من شهرين الجهود لم تفلح، واستمر  

ضية وكذلك السفارة فادت المفو  . وقد أالسودان إلىعادتهم إمكان تجميع بهدف  إلىة ونقل المعتصمين االعتصام بالقو  
 هذا االعتصام.  قدمت على فض  منهما عندما أ ي  بالتنسيق مع ألطات لم تقم الس   ن  ان بأالسودانية في عم  

هؤالء  أن  دة مؤك   ،بالدهم إلىي عن قرار إعادة السودانيين اإلعالمة عبر ناطقها ي  األردنأعلنت الحكومة  ،من جهتها
 األردندخلوا  نهمحيث إ ؛انضية العليا لشؤون الالجئين في عم  بل المفو  عون بصفة الجئين من قِ السودانيين ال يتمت  

 لغايات العالج.

تزويده بمعلومات حول اإلجراء الحكومي بحق  ا  ة طالبر خاطب المركز وزير الداخلي  وفور حصول هذا التطو  
شملت لقاءات مع  ة تحقق واسعة حول المسألةجرى عملي  ، وفي ضوء ذلك أا  لم يصله نهائي  ، غير  أن  الرد  المذكورين

 ،ا حصلوضح فيه موقف المركز مم  ا أصدر تقرير  ضية العليا لالجئين، وأالسودانية وفي المفو  مسؤولين في السفارة 
 ي: ن هذا التقرير ما يأتوتضم  
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من المواطنين السودانيين موضوع البحث لتأكيد أو نفي ما جاء على لسان  بأي   االتصالن المركز من لم يتمك   -1
المفوضية السامية لشؤن الالجئين، والسفارة و  ،ةياألردنة ة الثالثة: الحكومطراف المعني  طرف من األ كل  

 ضية العليا لالجئين.السودانية حول مسألة ترحيل المواطنين السودانيين المعتصمين أمام المفو  

ذا كانت إما سي   ال ،البلد األ م   إلىهاد السياسي أو الخوف من العودة االضط "عيتد  "التعامل مع جماعة  إن   -2
دة حياته حماية الشخص المهد   ن  إحيث  ؛حالة بمفردها يوجب دراسة كل   ،ح بشكل عامنزاع مسل  مناطق فيها 

دة حياتهم مهد   أن  عون ولي لألشخاص الذين يد  ة بالقانون الد  قاعدة عرفي   عد  ت ،م غيرهأكان ا الجئ  أسواء  ،بخطر
 عدم وجود خطر على حياة هؤالء. جهة رسمية  تأكيد أي  بالخطر، وال يكفي 

المذكورين ودخولهم  األشخاصن للمفوضية الحقيقة حول ظروف مجيء ن تبي  أكان يجب على الحكومة  -3
 ،بلدهم األصلي إلىحتمل في حال عودتهم عاء بالخطر الم  بما في ذلك عدم مصداقية االد   ،ةي  األردناألراضي 

المعلومات الموثقة. وكذلك التنسيق مع الحكومة السودانية بشكل  ة لديها مثل هذهلطات المعني  إذا كانت الس  
والحصول على  ،رةالحماية غير مبر   إلىعاءات المذكورين بالحاجة اد   أفضل وعبر وزارة الخارجية لبيان أن  

شكل  ض ألي  تعر  البما في ذلك  ،ة خطورة قد تقع عليهض ألي  لن يتعر   األشخاصهؤالء من  اأي   ضمانات بأن  
وأن  ،غير سليم بمثل هذا التهديد افتراضعاء أو اد   ي  أالجسدية، ولدحض  ةسالمالأو  للحياةمن أشكال التهديد 

حياتهم وللمحافظة على مصداقية لضمان  اشفافية تعزيز   ا بكل  هذه اإلجراءات بشكل مفصح عنه علني   تتم  
 انتقاد إلىقد بادرت  المنظمات المعنية غير الحكوميةغير جهة دولية من  ن  ومن الالفت للنظر أ .جراءاإل

 . ودون التحقق من الوقائع ة من خالل وزارة الداخليةياألردنلطات قدمت عليه الس  أاإلجراء الذي 

 قة بمنحجراءات التحقق لديها المتعل  إن الالجئين المباشرة بإعادة فحص ضية العليا لشؤو المفو   كان علىكما    
 تكالرة تعاني من نزاعات مسلحة ومن مشجار بالبشر من مناطق كثيت  صفة الجئ في ضوء تفاقم ظاهرة اال

ليها لتبرير إن و مها المذكور لتحقق من المعلومات التي قد  باوكذلك المباشرة  ،طالة وفقر وأزمات اقتصاديةبِ 
عالنها للمأل طلبات الحصول على حق   الجمهور والمجتمع  حق  حفاظ ا على و  ،ةللشفافي اوذلك ضمان   ؛اللجوء وا 

 أن يعرف الحقيقة. بالدولي 

سئلة األ نوأن تجيب ع ،بصورة الواقع اإلنسانلحقوق كان األجدر بوزارة الداخلية أن تضع المركز الوطني  -4
لألردن ن من إصدار تقريره في الوقت المناسب لدحض ما جاء من إدانة الوزارة ليتمك   إلىالمركز هها وج  التي 
 .65األردنلصورة  اسيئ  م   االتي نشرت تقرير   ،منظمة هيومان رايتس ووتش :مثل ،ةدولي  ة بل منظمات حقوقي  من قِ 
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 الت وصيات: 

وصى بها المركز في سبيل معالجة بعض التي أ ،66عوام السابقةا توصيات هذا العام عن األقد ال تختلف كثير  
 ي: ضرورة القيام بما يأتتأكيد المركز يعيد  لذا فإن   النتهاكات؛ا

د اإلطار التشريعي ومسؤولية األطراف وأولويات وضع استراتيجية وطنية حول مسألة اللجوء والالجئين تحد   -1
 ، ومسؤوليةم  ودة الطوعية، ومسؤولية الدولة األجهة مسؤولياتها من حيث ضمان الع لية تنفيذ كل  الدولة وآ

 عادة التوطين.الدولة المضيفة، وكذلك األطراف الفاعلة في إ

 جنيف وبرتوكول لالجئين، القانوني بالمركز ةم الخاص  1951 لعام جنيف اتفاقية على المصادقة في النظر -2
 لحقوق ةالدولي   والمعايير تتالءم المملكة في للجوء ةة وطني  قانوني   ةآلي   و إيجادأ. لها لالمكم   م1967 لعام

 لهم الالزم الدعم وتقديم ،األردنفي  الالجئين تجاه بمسؤولياته الدولي المجتمع ضمن قياموبشكل  ي ،اإلنسان
 . تهممساعدو  حمايتهم جهود وتكثيف

المقيمين في  األشخاصمة من عدد من لة لدراسة طلبات التجنيس المقد  ة المشك  تفعيل دور اللجنة الخاص   -3
بناء ت التي تعترض أكالومعالجة المش األشخاصلمشكلة هؤالء  سرعة إيجاد حل  البادية الشمالية، بما يضمن 

 ة. ي  األردنتها الحكومة قر  سبيل حصولهم على التسهيالت التي أجانب في جات من أات المتزو  ياألردن

شخص عن مكان إقامته تحت مفهوم  ي  م؛ لضمان عدم إبعاد أ1954ع الجرائم لعام تعديل قانون من -4
 قاربه.اني وأسرته من الدرجة األولى فقط دون سواه من أو قصرها على الجأ )الجلوة(،
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 يحفي النتخاب والترش الحق   -5

ة التي هذه األهمي   إلى اونظر   .عن سيادة الشعب ر  ة للتعبير الح  الوسائل الشرعي   ة من أهم  عد  االنتخابات النيابي  ت  
 والعهد الدولي الخاص   اإلنسانمتها اإلعالن العالمي لحقوق الدولية، وفي مقد  ت المواثيق فقد نص   ،تكتسبها االنتخابات

في انتخابات  ب  خ  ت  نْ ي  و   ب  خِ ت  نْ المواطن في أن ي   ، على حق  اإلنسانة والميثاق العربي لحقوق ة والسياسي  بالحقوق المدني  
 للمواطنين. هذا الحق   ياألردنكما كفل الدستور  ،ة ونزيهةديمقراطية دوري  

هذا العام قد  ن  أة، إال ة أو بلدية عام  إلجراء انتخابات نيابي   أو قانوني   استحقاق دستوري   م أي  2015لم يشهد عام 
ة الثانية في المقعد الشاغر في الدائرة االنتخابي   ءة  لملبإجراء انتخابات  فرعي   ممثال   اوقانوني   ادستوري   اشهد استحقاق  

م. وبعد 24/10/2015تاريخ ب لىارحمة اهلل تع إلىالنائب عطوي المجالي الذي انتقل ثر وفاة إمحافظة الكرك، على 
ص لنائب مسلم عن الدائرة ا بشغور المقعد المخص  ة لالنتخاب رسمي  ن أبلغ رئيس مجلس النواب الهيئة المستقل  أ

ة لالنتخاب يوم دت الهيئة المستقل  حد   ،67( من الدستور88) الماد ة لنص   اة الثانية لمحافظة الكرك سند  االنتخابي  
ة في عمر مجلس تلك االنتخابات سادس انتخابات فرعي   ة. وتعد  إلجراء االنتخابات الفرعي   ام موعد  19/12/2015

جريت فيها أ  األكثر من حيث عدد المرات التي  إذ يعتبر المجلس النيابي الحالي ؛68النواب السابع عشر الحالي
 م.1989ة في عام ة منذ عودة الحياة النيابي  االنتخابات الفرعي  

ية الثانية في محافظة ة للدائرة االنتخاب  فتح باب الترشح لالنتخابات الفرعي   ن تم  أوبعد  ،م15/11/2015وبتاريخ 
ة لالنتخاب ضي الهيئة المستقل  ة لالنتخاب، وقد وافق مجلس مفو  حين بطلبات للهيئة المستقل  ( مرش  10م )الكرك، تقد  

ة ة القانوني  وانتهاء المد   ،ةفة القطعي  حين الص  وبعد اكتساب طلبات المرش   لالنتخاب هذه،ح على جميع طلبات الترش  
 الماد ة ا لنص  ح سند  بيل إغالق باب سحب الترش  وق   ،ضية القاضي بقبول طلبات الترشيحللطعن بقرار مجلس المفو  

، 69حينمرش   (9) بِـ  اليبقى باب المنافسة محصور   ،حهحين سحب ترش  حد المرش  أ( من قانون االنتخاب أعلن 18)
حسب بيان  ة لالنتخابضي الهيئة المستقل  ( ساعة أحال مجلس مفو  48من ) ة بأقل  بيل إجراء االنتخابات الفرعي  وق  

ح اسم المرش   ن  أة في الهيئة ن للجنة تدقيق البطاقات االنتخابي  النائب العام، بعد أن تبي   إلىحد المرشحين أصادر عن 
حد منتسبي أم، بأنه 14/12/2015ة بتاريخ المدني   األحوالالتأشير عليه في جدول الناخبين الوارد من دائرة  قد تم  

دت نه ما يزال على رأس عمله. وأك  أنتخابات، و حه لالبيل ترش  عيد استخدامه كمستخدم مدني ق  األمن العام بعد أن أ  
قراره الخطي بأنها تنطبق عليه،  ،ح باالطالع على جميع الشروط الواردة في قانون االنتخابالهيئة قيام المرش   وا 

 وخاض المنافسة يوم االقتراع لعدم صدور قرار قضائي بحقه حتى تاريخه. 
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 ال المركز الوطني فريق  ة في محافظة الكرك، شك  ة في تلك الدائرة االنتخابي  الفرعي  ة ة االنتخابي  جريات العملي  ولمراقبة م  
( غرفة 37نت )، تضم  ا( مركز  20، البالغ عددها )جميعهاتوزيعهم على مراكز االقتراع والفرز  تم   ا( مراقب  19قوامه )

تحديد مركز شباب شيحان  وتم   ،صة لإلناث( غرفة مخص  19صة للذكور، و)( غرفة مخص  18اقتراع وفرز، منها )
  الستخراج النتائج. امركز  

جريت على أساسها االنتخابات كجداول نهائية، أ   م2013ة لعام ة العام  نتخابات النيابي  االاعتماد الجداول  كما تم  
وناخبة، بلغ عدد الذكور  ا( ناخب  16078لين في هذه الدائرة )ة في هذه الدائرة، وقد كان عدد الناخبين المسج  الفرعي  
ة مقدارها ( ناخبة بنسبة مئوي  8730%، فيما بلغ عدد الناخبات )45.7ة مقدارها ا بنسبة مئوي  ( ناخب  7348منهم )
وناخبة  ا( ناخب  7071ة بلغ عدد المقترعين )% من العدد اإلجمالي للناخبين، وعند انتهاء العملية االنتخابي  54.3

ة ( ناخبا بنسبة مئوي  3542%، فيما بلغ عدد الناخبين الذكور الذين أدلوا بأصواتهم )43.97ة مقدارها بنسبة مئوي  
د %. وبع49.91ة مقدارها ( ناخبة بنسبة مئوي  3529) %، وعدد الناخبات اللواتي أدلين بأصواتهن  50.09مقدارها 

امح جمال عطوي المجالي في ح سة لالنتخاب فوز المرش  علنت الهيئة المستقل  أانتهاء عملية االقتراع والفرز 
 ة االقتراع.ة نتائج عملي  طعن بصح   ل أي  ة الثانية لمحافظة الكرك، ولم يسج  ة عن الدائرة االنتخابي  االنتخابات الفرعي  

ال أنها لم تكن لتؤثر ة االقتراع، إصد التابع للمركز الوطني العديد من المالحظات على سير عملي  ل فريق الر  وقد سج  
 : 70من أبرزها ،النتيجةفي 

 استياء عام لدى جمهور الناخبين، وحدوث  إلىع بطاقات االقتراع على الناخبين ة توزيى عدم معرفة آلي  د  أ
للبنات(،  ة الشاملةة مركز االقتراع والفرز )مدرسة الجدعا الثانوي  فوضى أمام عدد من مركز االقتراع، خاص  

 القتراع. هم عن بعض منوعزوف  ،غرف االقتراع إلىوتأخير دخول الناخبين 

   ة ومثال ذلك ما حصل في )مدرسة مسعر األساسي   ،حين داخل مراكز االقتراعوجود مؤازرين لبعض المرش
 ة الشاملة للبنات(.مدرسة الجدعا الثانوي  و  ،المختلطة

   ة يوم االقتراع أمام مراكز االقتراع. استمرار الدعاية االنتخابي 

   ة الشاملة للبنين، ة الثانوي  أثناء فترة االقتراع )مدرسة الرب  في ف بعض لجان االقتراع والفرز عن العمل توق
مدرسة الجدعا و ة الشاملة المختلطة، مدرسة الياروت الثانوي  و ة الشاملة المختلطة، مدرسة السماكية الثانوي  و 

ة المختلطة األولى، وضة األساسي  مدرسة الر  و ة للبنين، ي  األساس ةمدرسة أريحا وأبو ترابو ة الشاملة للبنات، الثانوي  
 ة الشاملة للبنات(. ر الثانوي  مدرسة مغي  و 
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دارة الشأن العاماأل عالقة بحق   ذا اتشريعي   انشاط   م2015شهد عام  ،من جانب آخر  قر  أإذ  ؛فراد في االنتخاب وا 
بل دولة رئيس الوزراء خالل مؤتمر عالن عنه من قِ اإل وتم   ،م2015مجلس الوزراء مشروع قانون االنتخاب لسنة 

ة المفتوحة على مستوى برز مالمح هذه القانون: اعتماد القائمة النسبي  أم، ومن 31/8/2015حفي عقد بتاريخ ص
ا. ( مقعد  15) ة بِـ ، واإلبقاء على الكوتا النسائي  ا( مقعد  130) إلى (150اب من )المحافظة، وخفض عدد مقاعد النو  

التصويت لمن يريد من  م  ومن ث   ،حة أوال  ت إلحدى القوائم المرش  ن يصو  أللناخب  نه يحق  إوبموجب هذه القانون ف
من  حين من نفس القائمة التي صوت لها، كما اعتبر القانون المحافظة دائرة انتخابية واحدة، واستثنى كال  المرش  

ابية، أكثر من دائرة انتخ إلىتقسيمها  ذ سيتم  ؛ إةكثافتها السكاني  ل ؛ربد من ذلكوا  رقاء الز   تين ومحافظاالعاصمة عم  
الدورة االستثنائية  إلىفة مشروع قانون االنتخاب الجديد ة السامية بإضارادة الملكي  م صدرت اإل7/9/2015وبتاريخ 

 ة. لمجلس األم  

، بين إشادة به لمغادرته نظام هيالحِ  ةعالن عن مشروع قانون االنتخاب، تباينت ردود فعل األحزاب السياسي  وفور اإل
ظ على إرجاء إصدار التحف   وت الواحد بطريقة أخرى، مع  من اعتبره إعادة إنتاج للص  و علن، وت الواحد كما أ  الص  

سس لحكومات ة ال يؤ  المشروع بصيغته الحالي   ة أن  دت أحزاب سياسي  وبينما أك   ،ا بشكل مستقل  النظام االنتخابي الحق  
ن ألغى الص  هذا  أخرى أن   أحزاب   ة، اعتبرتبرلماني   نه أعاد إنتاجه "بطريقة فإ وت الواحد المباشر شكال  القانون وا 

ة ة حزبي  دي  لتعد   ا  قانوني   ا  ر إطار دة مشروع القانون كونه ال يوف  رفضهم لمسو   ا  ( حزب20) ىحيث أبد ؛71اعتماد القائمة
 داخل البرلمان.

 بل الحكومةقرار صيغة مشروع القانون الحالي من قِ ا قبل أردني  ا ( حزب  27وأن توافق )أنه سبق  إلى اإلشارةوتجدر 
على صيغة توافقية لمشروع قانون انتخاب جديد، يقوم "على أساس اعتماد النظام المختلط مناصفة بين الدوائر 

ل القوائم من األحزاب ن تتشك  منهما، على أ % من عدد مقاعد المجلس لكل  50ة، وبواقع ة والقائمة الوطني  المحلي  
 إلىحال ن الجديد الم  األخذ به عند صياغة مشروع القانو  هذه المقترح لم يتم   . إال أن  "ةة والشخصيات الوطني  السياسي  

 ة. مجلس األم  

عتمد دة المقترحة للنظام الذي سي  عن المسو   72اإلعالملعة لبعض وسائل كشفت مصادر مط   ،صلوعلى صعيد مت  
للنظام الجديد  افق  ة في المملكة و  عدد الدوائر االنتخابي   ن  إحيث قالت هذه المصادر  ؛وابمقاعد مجلس الن  لتوزيع 

ا للكوتا ( مقعد  15)بينما ي خص ص   ،ا لنظام القائمة المفتوحةفق  ا و  ( عضو  115انتخاب )فيها  ، يتم  ( دائرة23سيكون )
إلغاء بعض المقاعد  إلىالذي قد يفضي  ،هة عن مخاوفها من هذه التوج  القوى السياسي  من عديد الر ة، وقد عب  النسائي  
ة خارج نطاق لطة التنفيذي  بموجب نظام تصدره الس   نه سيتم  اة و ة ومنحها لدائرة أخرى، خاص  صة لدائرة انتخابي  المخص  
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برز االنتقادات الرئيسة أمن  اواحد   نه كان يعد  إفنشره بشكل رسمي في حينه،  ن لم يتم  ا  النظام و  اهذ . إال أن  73القانون
الذي طالب منتقدوه بضرورة أن يحتوي القانون على تقسيمات الدوائر  مشروع قانون االنتخاب، إلىهة الموج  

 لطة التنفيذية. بل الس  إصدارها بشكل نظام من قِ  ة، ال أن يتم  االنتخابي  

حزاب أو ة ة مع قوى سياسي  سلسلة من اللقاءات الحواري  ة في مجلس النواب قد شرعت بعقد وكانت اللجنة القانوني  
على  جالت اللجنة م  ة السابقين، ومن ث  استهلتها بلقاء مغلق جمعها برؤساء الحكومات ورؤساء المجالس النيابي  

ة ي  مع المواطنين والفعاليات السياس اوطني   اعة، فتحت خاللها حوار  محافظات المملكة المختلفة، وعقدت لقاءات موس  
المالحظات. وقد تفاوتت مالحظات المواطنين بين الثناء على  محافظة، وحرصت على االستماع لكل   ة في كل  والمدني  

 ،بزيادة عدد مقاعد بعض المحافظات مطالبات أخرىو وت الواحد في مشروع القانون الجديد، عضلة الص  تجاوز م  
وخالل هذه اللقاءات طالبت  .الحسم، وكيفية احتساب األصواتبة استفسارات عن النظام االنتخابي، وعت إلىإضافة 

ب، واعتماد القائمة ص لألحزان تخص  أة، على نظام القائمة الوطني   إلىة عديدة بضرورة العودة ة وحزبي  فعاليات سياسي  
ظام تقسيم الدوائر في إصدار ن ة نفسها الحق  لطة التنفيذي  ة المغلقة وليست المفتوحة، وانتقد هؤالء منح الس  النسبي  

ة يخالف أحكام الدستور. وأشار ة وعرقي  اعتبارات ديني   إلى اة استناد  توزيع المقاعد النيابي   ة، كما اعتبروا أن  االنتخابي  
ة لبعض التي منحت كوتا خاص   ،ف من عدم دستورية بعض النصوص التي وردت في المشروعالتخو   إلى همبعض

ة لطة التنفيذي  ة الكوتا، ومنح الس  ة حول دستوري  المحكمة الدستوري   إلى، مطالبين بتوجيه سؤال ياألردنفئات المجتمع 
من بعض مواد مشروع  الجميع كانت لهم مواقف مختلفة لة أن  والمحص   ،بإصدار تقسيم الدوائر في نظام نفسها الحق  

 للقانون.ة تحسين الصيغة النهائي   إلى ادع الجميع ن  إحيث  ؛القانون

ل لالنتخاب لعام مجلس النواب مقترحاته على مشروع القانون المعد   إلىرفع قد  اإلنسانوكان المركز الوطني لحقوق 
 برزها:أمن  ،نت العديد من الت وصياتالتي تضم   ،م2015

ة المنصوص عليها المقاعد النيابي   إلىضافة إدائرة،  بواقع مقعد واحد لكل   اص للنساء خمسة عشر مقعد  يخص   -1
 (. 8) الماد ةفي الفقرة )أ( من هذه 

 المطالبة باعتماد القائمة النسبية المغلقة.  -2

ن عدم اضمبشرط  ،ة تصدرها الهيئة بموجب تعليماتسس موضوعي  أ  فق تحديد سقف للحمالت االنتخابية و   -3
 .74المساس بمبدأ تكافؤ الفرص

 ة السابقة.هات التي حصلت على الجداول االنتخابي  للتشو   اتفادي  ة التسجيل المباشر من الناخبين اعتماد آلي   -4



     

80 
 

 

 ؛م2015ة لالنتخاب لعام ل لقانون الهيئة المستقل  ة مشروع القانون المعد  م إقرار مجلس األم  2015كما شهد عام 
ة من إدارة العملي  ة لالنتخاب لتمكينها ت على توسيع صالحيات الهيئة المستقل  ة التي نص  تنفيذا للتعديالت الدستوري  

ة انتخابات عام   ي  أة والبلدية و دارة االنتخابات النيابي  إة م  ه  الهيئة م   لشراف عليها. وقد منح القانون المعد  ة واإلاالنتخابي  
فها بها مجلس الوزراء بناء  على طلب من الجهة شراف عليها يكل  و اإلأانتخابات أخرى  دارة أي  ا  ا ألحكام القانون، و فق  و  
ة م  ه  ن كانت م  أ، بعد ياألردن( من الدستور 2( فقره )67) الماد ةبأحكام  عمال   ،ا بإجراء تلك االنتخاباتلة قانون  مخو  ال

رها مجلس انتخابات أخرى يقر   شراف على أي  دارتها واإلا  شراف على االنتخابات النيابية و الهيئة تقتصر على اإل
اب وقانون البلديات قانون االنتخاب ليشمل قانون االنتخابات لمجلس النو  الوزراء، كما شملت التعديالت إعادة تعريف 

 ح. إعادة تعريف الناخب والمرش   إلىة، باإلضافة ة انتخابي  عملي   م أي  قانون آخر ينظ   وأي  

ب األمر الذي تطل   ،اب واألعيانواسع داخل مجلسي النو   جدلبة بتعين الجهاز التنفيذي للهيئة الخاص   الماد ةوحظيت 
إخضاع الجهاز  إلىاب الداعي الرأي على قبول موقف مجلس النو   عقد جلسة مشتركة لحسم الموضوع، وقد استقر  

 إلىاألعيان الذي كان يدعو ا لرأي مجلس ة، خالف  أحكام نظام الخدمة المدني   إلىالتنفيذي وتعيين الموظفين 
ة مساسه مكاني  إمن  اسات المجتمع المدني هذا النهج، انطالق  مؤس  ، ولم تستحسن بعض نظام خاص   إلىإخضاعهم 

ضين باعتباره المسؤول على صالحيات مجلس المفو   اي  خاذ قراراتها، ناهيك عن كونه تعد  ة الهيئة في ات  بمبدأ استقاللي  
 ق بعمل الهيئة.قرار يتعل   خاذ أي  ت  اخير عن األول واأل

نت وقد تضم   ،م2015( لعام 41ون البلديات رقم )ل لقانم إقرار القانون المعد  2015شهد عام  ،خرآوعلى صعيد 
ها وصالحيات هام  ا في ممارسة م  نتخبة والقائمة حالي  ة الم  دخلت على القانون استمرار المجالس البلدي  التعديالت التي أ  
ا عدم إجراء انتخابات ا يعني حكم  م، مم  2017يف عام ص إلىأي  ؛أربع سنوات ةة، بمعنى بقائها لمد  المجالس المحلي  

دخلت على القانون على االستمرار بتعيين ربع عدد أعضاء مجلس قبل، كما أبقت التعديالت التي أ  ة العام الم  بلدي  
 .إبقائها على تعين األمين العام   إلىان، باإلضافة أمانة عم  

ة، ة أنها مناطق تنموي  ة بحج  لطة إقليم البتراء من انتخاب مجالسها البلدي  ة وس  كما استثنى القانون منطقة العقبة الخاص  
ص القانون كوتا للنساء في ة أبناء المملكة، كما خص  ع به بقي  دستوري يتمت   حرمان أهلها من حق   إلىمم ا أد ى 

تابعة للمجلس البلدي ة البل النساء األعضاء في المجالس المحلي  % إلشغالها من قِ 25ة نسبتها المجالس البلدي  
ص القانون للنساء خص  كما  ،ةعدد المقترعين ضمن مجالسهن المحلي   إلىاصالت على أعلى األصوات بالنسبة والح
حصلت على أعلى  حة التيبل المرش  إشغاله من قِ  لعضوية المجلس المحلي، على أن يتم   ا على األقل  ا واحد  مقعد  

 حين.بالتنافس المباشر مع باقي المرش   ولم يحالفها الحظ  عدد المقترعين  إلىاألصوات بالنسبة 
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نه سيعمل أم، ويرى أنصار هذا القانون 2015 ( لعام49) ة رقمم إقرار قانون الالمركزي  2015في عام  ايض  أوجرى 
محافظة ومجلس  ة في كل  من خالل إنشاء مجالس تنفيذي  ي ة في إدارة الشأن المحل  على توسيع قاعدة المشاركة الشعبي  
 أكبر. ة صالحيات  ة على مستوى المحافظات من خالل منح اإلدارات المحلي  ة اإلداري  محافظة، وتطبيق مبدأ الالمركزي  

ما ن  ا  و  ،ة مكتملة العناصرة حقيقي  المركزي   إلىفضي ة ال ي  ة بصيغته الحالي  قانون الالمركزي   ن  أ بينما يرى فريق آخر  
لطة لمجلس المحافظة المنتخب على س  فالقانون لم يمنح  ؛ة فقطداري  ة اإلقانون لالمركزي   نهأليه على إيمكن النظر 

نه ليس من أ، كما هومشاريع خطط المجلس التنفيذي ر  الذي يقمجلس المحافظة هو  ن  أا ن، علم  ي  ع  قرارات المحافظ الم  
 يا للمجلس التنفيذي، كما هبصفته رئيس  صالحيات مجلس المحافظة مساءلة المحافظ، أو استجوابه على قراراته 

 وبذا فقدعضاء حكومته، أمن  ي  أة في مساءلة رئيس الوزراء و اب الذي يملك الصالحي  مجلس النو   إلىالحال بالنسبة 
 من الصالحيات الواسعة للمحافظ.القانون ز عز  

ى سم  ي   برئاسة المحافظ، ومجلس آخر   ى المجلس التنفيذي  سم  محافظة مجلس ي   ل في كل  القانون سيشك   اوجب هذموب
تعيينهم من  عضاء فيتم  ا باقي األبل الناخبين في المحافظة، وأم  انتخاب عدد من أعضائه من قِ  مجلس المحافظة يتم  

مجلس  هام  ة المجلس المنتخب أربعة أعوام، وتشمل م  بل مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير، وتكون مد  قِ 
حالة إليه من المجلس التنفيذي، قة بالمحافظة والم  ة المتعل  ة والتنفيذي  مشروعات الخطط االستراتيجي   المحافظة إقرار

قرار مشروع موازنة المحافظة ضمن السقوف المحد   ة لجميع ة، ومراقبة تنفيذ الموازنات السنوي  دة من وزارة المالي  وا 
قرار احتياجات المحافظة من الم  .ةة والتنموي  ة واالستثماري  شاريع الخدماتي  البلديات في المحافظة، وا 

ن أنتخب، على % من أعضاء مجلس المحافظة الم  85للناخبين بانتخاب ما نسبته  ة الحق  منح قانون الالمركزي  قد و 
صوات في المحافظة من غير حات الحاصالت على أعلى األ% )كوتا للنساء( المرش  10ص منها ما نسبته يخص  

ن يكون ثلث أعضاء المجلس، على أ% من 15الوزراء بتعين ما نسبته  ة لمجلسالقانون الصالحي   الفائزات، فيما منح
مجلس من مجالس  % من مقاعد أي  15نة من النساء، وبذلك تكون النساء قد حصلن على ما نسبته عي  هذه النسبة الم  
 المحافظات. 

ة نح مجالس المحافظات في قانون الالمركزي  ة مم  اب رفض مجلس األعيان والنو  ألوفي جلسة مشتركة لمجلسي ا
ا الباب على ة، وفاتح  ا بذلك قرار المحكمة الدستوري  ، مخالف  واإلداري   عة باالستقالل المالي  ة المتمت  ة االعتباري  الشخصي  

جاللة الملك عبداهلل  إلىرفعه القانون بهذه الصيغة وبعد  ن  أال إة، ة قانون الالمركزي  مصراعيه للطعن بعدم دستوري  
 إليهلة الصالحيات المخو   إلىا وأمر جاللته واستناد   ،ةباإلرادة الملكي   بن الحسين للمصادقة عليه لم يحظاالثاني 

بل م، بعد إقراره من قِ 2015ة لسنة مشروع قانون الالمركزي   برد   75( من الدستور93) الماد ةبموجب الفقرة الثالثة من 
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ادر الص   ( من مشروع القانون، المشار إليه ال تتوافق والقرار التفسيري  6) الماد ةالفقرة )أ( من  ألن  وذلك  ؛ةمجلس األم  
( 121) الماد ةة، ويجعلها مخالفة إلحكام م ها بعدم الدستوري  سِ ا ي  م، مم  2015( لسنة 1ة، رقم )عن المحكمة الدستوري  

 .من الدستور"

م بعد 2015ة لعام خاللها قانون الالمركزي   اقر  أ ،عيان جلسة مشتركةألاب واالنو   ام عقد مجلس22/11/2015وبتاريخ 
زله ما يتعارض مع نص   ،( من القانون6) الماد ةالفقرة )أ( من  تعديل نص   ادر من المحكمة الص   القرار التفسيري   وا 

 ة.الدستوري  

 بضرورة: اإلنسانز الوطني لحقوق وصى المركي ،ح واالنتخابفي الترش   ع بالحق  جل ضمان التمت  أومن 

 ةة والمشاركة الشعبي  ة السياسي  والتعددي   ه الديمقراطي  ز التوج  قرار مشروع قانون االنتخاب الجديد بصيغة تعز  إ، 
صت إليها ل  األخذ بعين االعتبار المقترحات واألفكار التي خ   ة ذات العالقة، مع  وبما ينسجم مع المعايير الدولي  

 ة.طني  الحوارات الو 

   سوة ان والعقبة والبتراء من انتخاب مجالسهم البلدية بالكامل أ  الذي يحرم سكان العاصمة عم   إلغاء النص
 . ياألردنالسادسة من الدستور  الماد ة نص   فق مع  وبما يت   ،بالبلديات األخرى

   ساوي عدد مقاعد مجالس المحافظات.ت اة أصوات  منح الناخب في قانون الالمركزي 

  في انتخاب جميع أعضاء مجلس المحافظة، واالبتعاد عن سياسة  ة الحق  الناخبين في قانون الالمركزي  منح
نين بالكامل من جميع أعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة معي   األخذ بعين االعتبار أن   مع   ،التعيينات للمجالس

 ة. لطة التنفيذي  قبل الس  
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يةفي  الحق   -6  الرأي والتعبير  حر 

ة هذا ، كما كفلت المواثيق الدولي  اإلعالمحافة و الص   حر يةالرأي والتعبير و  حر ية( منه 15) الماد ةكفل الدستور في 
زات حماية حقوق معز   هم  من أ ءلة. وتعتبر حماية هذا الحق  آة والمسلتحقيق مبادئ الشفافي   ا  أساسي   ا  بوصفه شرط الحق  

صيانة  الي فإن  ؛ وبالت  76ا  وثقافي  ا  ا واجتماعي  ا وسياسي  النهوض بالمجتمع اقتصادي  ومكافحة الفساد واإلسهام في  اإلنسان
 ا  ، وهي أمر حيوي أيضعبير عن مكنوناتهته والت  حيث يمكنه من خاللها تطوير شخصي   ؛للفرد حيوي   التعبير أمر   حر ية
 وللمجتمع.  ظام السياسي  للن  

 :اإلعالم حر يةالرأي والتعبير و  حر يةفي  اظمة للحق  شريعات الن  الت  

 ، وتشمل:اإلعالم حر يةالرأي والتعبير و  حر يةفي  قة بالحق  لعدد من التشريعات المتعل   م تعديال  2015شهد عام 

ن أمجموعة من األحكام يتوقع المركز ن الذي تضم  و م، 2015( لسنة 26والمسموع رقم ) المرئي اإلعالم: قانون أوال  
 المرئي والمسموع، ومن هذه األحكام: اإلعالم حر يةهم في رفع مستوى تس

 ر الحق  مع وجوب بيان أسباب الرفض، وللمتضر   ،جهة ألي   رفض منح رخص البث   منح مجلس الوزراء حق   -1
رفض منح  ب( السابق كان يمنح مجلس الوزراء حق   /18) الماد ة نص   ن  أالقضاء، في حين  إلىفي اللجوء 
 ة بضرورة تعديله.كثر من مر  أالذي أوصى المركز  وهو النص   ،سبابدون مطالبته ببيان األ رخص البث  

فات متداولي المصن   وبحق   ،صة أو التي تخالف أحكام القانونالقنوات غير المرخ   إلغاء عقوبة الحبس بحق   -2
تغليظها في بعض  تم  قد رامات التي ة بشكل مخالف للقانون، واالستعاضة عن هذه العقوبة بالغالفني  

 . 77الحاالت

ة ة التي من شأنها رفع سوي  ي  اإلعالمنشطة خالل منح الهيئة صالحية تنظيم األمن  اإلعالمهيئة  توسيع مهام   -3
 .78هموتدريب ييناإلعالموتأهيل  اإلعالممهنة 

قة ة جهة أخرى متعل  مة من الجمهور أو أي  تشكيل لجنة من ذوي االختصاص للنظر في الشكاوى المقد   -4
ص له على و تداول الجمهور أو من مرخ  ألة لغايات العرض المبثوثة أو المسج   و المواد  أي اإلعالمبالمحتوى 

 .79ص له آخرمرخ  
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والمرفقات المطلوبة؛ وذلك بإلغاء عبارة  قة بطلب الحصول على رخصة البث  المتعل  ب(  /16) الماد ةتعديل  -5
مر الذي من شأنه تعزيز وهو األ ،احصر   وتحديد الوثائق المطلوبة ،تطلبها الهيئة"خرى أبيانات أو وثائق  "أي  

 ة والمساواة بين أصحاب الطلبات جميعها.مبدأ الشفافي  

مجلس  إلىالوزير  ي نس بن أعلى  دد الواردة فيها؛ وذلك بالنص  وتقليص الم   ،(2/ 1ج/ /16) الماد ةتعديل  -6
مه ا من تاريخ تسل  خالل ثالثين يوم   ق بطلب الحصول على رخصة البث  الوزراء بالموافقة أو الرفض المتعل  

ا ليها يرفع الطلب تلقائي  إة المشار ذا لم يقم الوزير بالتنسيب خالل المد  ا  لب المرفق بتوصية مدير الهيئة، و للط
ذاتها على أن يصدر مجلس الوزراء قراره بشأن الطلب  الماد ةت . كما نص  80فيه مجلس الوزراء للبت   إلى

ة قبل التعديل كان يعطي لمجلس الوزراء مد   النص   ن  أ، في حين 81ا من تاريخ تنسيب الوزيرخالل ثالثين يوم  
 ا إلصدار القرار.ستين يوم  

ص (، والمتمثلة في التزام المرخ  4/ل/20) الماد ةص له بموجب ة على المرخ  يجابي  ضافة بعض االلتزامات اإلإ -7
 الماد ةكما الزمت  ،لتضليل واالبتزاز وخداع المستهلكج للشعوذة واة ترو  و إعالمي  أة مواد إعالني   له بعدم بث  
 .(2/ل/20 الماد ة) ما يخدش الحياء العام   ص له بعدم بث  ذاتها المرخ  

 حر ية فيا ا من النصوص التي من شأنها التأثير سلب  ن عدد  القانون ما يزال يتضم   ن  إفات السابقة وبالرغم من االيجابي  
 ن: ، وتتضم  اإلعالم

نها من أداء ة التي تمك  ة التام  ع الهيئة باالستقاللي  مر الذي يحول دون تمت  ، األ82بالوزير اإلعالمارتباط هيئة  -1
 .83عمالها بالشكل المطلوبأ

باألمن  ة تضر  في حاالت استثنائي   و برنامجأمادة  يقاف بث  إس( صالحية  /8) الماد ةمنح القانون الهيئة في  -2
و النظام العام  ألم المجتمعي و الس  أ الوطني  

حالة الجهة المخالفة إعلى  ن ينص  أ، وكان األولى بالمشرع 84
صدار حكم قضائي بهذا الشأن.  للقضاء وا 

ذ يمنح إ؛ خالل بشروط رخصة البث  في حال اإل ص لهد الجهات التي تملك فرض غرامات على المرخ  تعد   -3
في  ،د( هذه الصالحية لمجلس الوزراء في حال اإلخالل بشروط رخصة البث   /18) الماد ةالقانون بموجب 

خالله بشروط إأ( في حال /20) الماد ةص له بموجب تحصيل غرامات من المرخ   اإلعالمنه بإمكان هيئة أحين 
ة بموجب ذر في تسديد رسوم الترخيص السنويكما تملك الهيئة فرض غرامات عند التأخ   ،ايض  أ رخصة البث  

 .(/ط21) الماد ة
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مر الذي ؛ وهو األ85ص له في حال عدم دفع رسوم الترخيصلغاء الرخصة الممنوحة للمرخ  إ اإلعالممنح هيئة  -4
لغاء  اإلعالمحف ووسائل على عدم جواز تعطيل الص   التي تنص   ،( من الدستور15/4ة )ل مخالفة للماد  يشك   وا 

 .ترخيصها إال بأمر قضائي

عاله، أيرادها إ التي تم  يجابيات نت بعض اإلص له تضم  قة بالتزامات المرخ  المتعل  ل( /20) الماد ة ن  أغم من بالر   -5
و تعريف واضح لها؛ أة وعدم وجود ضابط سم بالعمومي  تت   ن عبارات فضفاضة،ذاتها ما تزال تتضم   الماد ةن إ  ف

اذبة المواد الك وعدم بث   ،واالجتماعي   باألمن العام   ل  خِ و ي  أرر باالقتصاد الوطني ما يلحق الض   مثل "عدم بث  
 ..". ، و.خرىعالقات المملكة بالدول األ إلىالتي تسيء 

دوات أأداة من  د  ع  كونها ت   إلىذكر؛ بالنظر ة تسهيالت أو امتيازات ت  ذاعات المجتمعية أي  لم يمنح القانون اإل -6
 ة. ا لنقاش القضايا العام  ر منبر  فراد في القضايا المختلفة وتوف  التنمية في المجتمعات وتسهم في رفع وعي األ

 .م2015( لسنة 27رقم ) اإللكتروني ة: قانون الجرائم اثاني  

و أل رسأمن  م ويعاقب كل  ا يجر  ا قانوني  ن نص  الذي تضم   ،م2015( لسنة 27رقم ) اإللكتروني ةإقرار قانون الجرائم  تم  
نظام معلومات  و أي  ألكتروني و الموقع اإلأة و معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتي  أو نشر بيانات أرسال إعاد أ

عن مائة دينار وال  عن ثالثة أشهر وبغرامة ال تقل   ة ال تقل  شخص بالحبس مد   و تحقير أي  أو قدح أ تنطوي على ذم  
 . 86لفي دينارأتزيد على 

لة بتفسير القوانين لإلجابة عن بعض األسئلة ذات الص   الديوان الخاص   إلىمن رئيس الوزراء  87وقد تم توجيه كتاب
ادر عن ديوان تفسير ( منحت القرار الص  123/4) الماد ة الدستور فإن   إلىا واستناد   ،. وكما هو معروف88بالقانون

 :المالحظات اآلتية إلىيشير المركز  ،ددالقوانين مفعول القانون. وفي هذا الص  

مسألة  إلىق بل تطر   ،ة فقطلنصوص القانوني  اد تفسير م لغايات التفسير لم يقتصر على مجر  الطلب المقد   إن   -1
الواجب التطبيق على الواقعة المعروضة هو قاضي  د النص  فمن يحد   ؛تدخل في نطاق عمل القضاءة فني  

ة وبيان مدلوالتها وتوضيح القانوني   الماد ةعلى تفسير  ما صدر عن ديوان التفسير لم ينصب   وأن  الموضوع. 
ن   ،مصطلحاتها تصاص حول مدى اخ مر الذي يثير تساؤال  األ ،الواجب التطبيق على تحديد النص   ما انصب  وا 

 .ؤال من عدمهعن هذا الس   بتداء  اجابة تفسير القوانين في اإلديوان 
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 ي  أا ورد في غم مم  ( من قانون المطبوعات والنشر في مطلعها على العبارة اآلتية: "على الر  42) الماد ةت نص   -2
 التي تختص  دت الجرائم التي حد   الماد ةة التطبيق عند التعارض تكون لهذه أولوي   ن  أا يعني مم  ؛ ..".خرآقانون 

ئم التي ترتكب بوساطة والجرا ،ا ألحكام قانون المطبوعات والنشرومنها: "الجرائم المرتكبة خالف   ،بها المحكمة
 قانون آخر".  ي  أا ألحكام ص بها خالف  المرئي والمسموع المرخ   اإلعالمو وسائل أالمطبوعات 

بما في ذلك عدم  ،قة بمحاكمة الصحفيينة المتعل  جرائي  ط( الجوانب اإل ح، ز، ( بفقراتها )د،42) الماد ةمت نظ   -3
قانون أصول المحاكمات  إلىا بالنسبة ا خاص  قانون   قانون المطبوعات والنشر يعد   ن  إوحيث  هم.جواز توقيف

 .ياألردنبل القضاء ا من قِ وهو األمر المعمول به فعلي   ،(42) الماد ة األولى بالتطبيق هو نص   الجزائية؛ فإن  

وقد  ،ياتهمحر   و يمس  أو تحقير لألفراد أو قدح أ ما يشتمل على ذم   /د( على حظر نشر كل  38) الماد ةت نص   -4
 على حاالت الذم   (38) الماد ة تطبيق نص   ن يتم  أ؛ وكان األولى الماد ةعاقب القانون ذاته على مخالفة هذه 

التعبير  حر يةة قائمة على حماية فلسفة تشريعي  نطلق من اكون قانون المطبوعات والنشر  إلىا والقدح نظر  
 .همياتوحر  اآلخرين وحقوق  حر يةيجاد التوازن بين هذه الا  حافة وتنظيمها و الص   حر يةو 

 شر: قانون المطبوعات والن  اثالث  

 اإلعالمليتوافق والتغييرات التي طرأت بدمج دائرة المطبوعات والنشر وهيئة  89تعديل قانون المطبوعات والنشر تم  
الثانية  الماد ةتعديل التعريفات الواردة في  ذ تم  إ ؛اإلعالمطلق عليها هيئة أقد احدة وذلك في هيئة و  المرئي والمسموع؛

 منه بما ينسجم مع هذه التعديالت.

نشاء محط   ،سة اإلذاعة والتلفاز: قانون مؤس  ارابع    ةالمستقل   العام   اإلعالمة وا 

التي ر ( مكر  5) الماد ة، وذلك بإضافة 90م2015( لسنة 17ة رقم )ياألردنذاعة والتلفاز سة اإلتعديل قانون مؤس   تم  
 لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس إناطة أي  ف( من هذا القانون، 5) الماد ةا ورد في غم مم  جاء فيها: "على الر  

م جميع ة وتنظ  ة االعتباري  ع بالشخصي  تتمت   ة ينشئها لهذه الغايةالمنصوص عليها في هذا القانون بمحط   هام  من الم  
 قة بها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية".األمور المتعل  

( 53ة رقم )العام المستقل   اإلعالمة محط   قرار نظامإة تمثلت في يجابي  إرات تطو   م2015شهد عام  ،وعلى إثر ذلك
 ، يراعي االنفتاح ويعمل على إدامةعالمي مستقل  إيجاد منبر إ في ئهاالهدف من إنشاالتي يتمث ل  ،91م2015 لسنة

. إال 92ياإلعالمر في المشهد تناغم مع التطو  ي جهة أخرىمن ويراعي احتياجاته من جهة و  ،المواطن التواصل مع  
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ق ة ال يحق  النظام بصيغته الحالي   ن  إف، األردني في اإلعالميجابي على المستوى ر اإلغم من هذا التطو  أنه وبالر  
 :تيةوذلك لألسباب اآل ؛93ةة للمحط  ة التام  االستقاللي  

   تعيينهم بإرادة  يتم   ،ف من رئيس وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة واالختصاصة مجلس يتأل  ى إدارة المحط  يتول
تعيين أعضاء  ن  أا يعني مم   ،94ة ثالث سنوات قابلة للتجديدة سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء لمد  ملكي  

 ة.التام   تهاستقاللي  ة، األمر الذي يحول دون تحقيق الطة التنفيذي  ة مرتبط بشكل مباشر بالس  ادارة المحط  مجلس 

   ا ا ألحكام القانون؛ مم  فق  التي ينيطها بها مجلس الوزراء و   المهام   اإلعالمة ى محط  ن تتول  أالنظام على  ينص
 .ةلطة التنفيذي  ترتبط وبشكل مباشر بالس   هانأيعني 

 اإلعالمحافة و الص   حر يةسياسات تعزيز 

 م2015-م2011ة ي  اإلعالمة االستراتيجي  

المركز يجد من  ، فإن  م2015-م2011عوام ة لألي  اإلعالمة دة لتنفيذ االستراتيجي  ة المحد  ة الزمني  نتهت المد  اا وقد أم
ساسي من وضعها ألالتي كان الهدف اة، يذ بعض محاور هذه االستراتيجي  المناسب بيان مدى نجاح الحكومة في تنف

ة مواتية توازن بين تية، )أ( بيئة تشريعي  سس اآلومستنير يقوم على األ   مستقل   أردنيتعزيز البيئة الموائمة إليجاد إعالم 
 تنظيم الذاتي للمهنةعالميين تقوم على التدريب الموضوعي المستدام. )ج( الة عالية لإلوالمسؤولية. )ب( مهني   حر يةال

 .والتنظيم الذاتي للمهنة ،التشريعات :نجز ضمن محوريأ  براز ما إة يتفي الفقرات اآل سيتم  و . 95خالقياتهاأوااللتزام ب

 :شريعات: الت  وال  أ

ة الناظمة للعمل "مراجعة التشريعات الوطني   ضرورة إلى م2015-م2011عوام ية لألاإلعالمة أشارت االستراتيجي  
ي اإلعالم، بحيث تصبح هذه التشريعات أدوات تحفيز لالرتقاء باألداء 96بأداء هذا القطاعي أو ذات العالقة اإلعالم
شارت أكما  ."اإلنسانة بحقوق ة الخاص  ة والمعايير الدولي  ا، بما ينسجم مع مبادئ الديمقراطي  ومضمون   شكال  

ة ا بقي  م  أول، على القوانين خالل العام األ ترحةتنفيذ التعديالت المق طار الجدول الزمني يتم  إأنه وفي  إلىة االستراتيجي  
طة المطبوعات وجرائم اسفي الجرائم المرتكبة بو  حر يةإنهاء العقوبات السالبة لل إلىالتشريعات ذات العالقة فتهدف 

لغاء المصطلحات  يجاد نصوص واضحة وصريحة بمنع التوقيف والحبس في قضايا المطبوعات والنشر، وا  الرأي، وا 
 الذم   إلىوالقدح الجزائي  ل من الذم  والتحو   ،لواردة في التشريعات التي تحتمل أكثر من تأويل أو تفسيرالملتبسة ا

ة ة من الموضوع وأن يقوم الموظف العام بصفته الشخصي  ل استثناء النيابة العام  والقدح المدني. ومن شأن هذا التحو  
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 حر يةالعقوبات مبدأ التناسبية وتقليل الضرر على تلك يجب أن تراعي ف، وفي حال فرض عقوبات قضي ةبرفع ال
 .97التعبير

 اإلعالمالصحافة و  حر يةالرأي والتعبير و  حر يةت على بعض التشريعات ذات العالقة بوبمراجعة التعديالت التي أقر  
لالرتقاء بسقف ناخ تشريعي مالئمين ن أنها لم تسهم بالشكل المطلوب في تهيئة بيئة وم  خالل الفترة الماضية، يتبي  

هناك  فإن   ،وعلى غير صعيد .ناخ الديمقراطي في البالدزيز الم  وتع ،االرأي والتعبير عموم   حر يةة و ي  اإلعالميات الحر  
. هاووثائقالدولة قانون انتهاك حرمة المحاكم وقانون حماية أسرار  ويأتي على رأسها ،تعديلها بعد   تشريعات لم يتم  

الذي قامت  ،في الحصول على المعلومات مثل قانون الحق   ،تخضع للمناقشة في مجلس النوابوهناك قوانين ما تزال 
ن أبمكان ومن الصعوبة  ،ي الطموحنها ال تلب  أال إيجابيتها إغم من بالر  و  ،الحكومة بتقديم مقترح إلجراء تعديالت عليه
ل في عدم ة قائمة تتمث  ة تشريعي  شكالي  إاك هن فإن   ،ذلك إلىضافة ل. باإلتسهم في انسياب المعلومات كما هو مؤم  

 . هاو تعارضأها مواد   ساقها وعدم تقاطعمراجعة هذه التشريعات كحزمة واحدة وتعديلها بما يضمن ات  

قانون محكمة و  ،98قانون العقوباتو  تعديلها هي قانون المطبوعات والنشر، القوانين التي تم   ومن الجدير بالذكر أن  
التعديل  ن  فإيجابيات نت بعض اإلن تضم  ا  . وهذه القوانين جميعها و 99وقانون جرائم أنظمة المعلوماتمن الدولة، أ

في  اإلعالمحافة و الص   حر يةالتعبير و  حر يةع من دائرة القيود المفروضة على الذي طال غالبية نصوصها جاء بما يوس  
 ن  إ، ال بل اإلنسانبموجب اتفاقيات حقوق  األردنية والتزامات اإلعالمة هداف االستراتيجي  أوبما يتناقض مع  ،األردن

 . هموحبس ييناإلعالممام توقيف الصحفيين و أبعضها فتح الباب على مصراعيه 

ليها المركز في تقريره إيجابيات أشار إة ن عد  الذي تضم   ،تعديل قانون نقابة الصحفيين أنه قد تم   إلى اإلشارةوتجدر 
 .100ا تعديل قانون األحداثأيض   تم  و  ،-المذكور أعاله –المرئي والمسموع  اإلعالمتعديل قانون  تم   كماابق، الس  

نشاء مجلس شكاوى : التنظيم الذاتي لمهنة الص  اثاني     .اإلعالمحافة وا 

األخالقية ة للمبادئ فق النماذج العالمي  و   اإلعالمضرورة إنشاء مجلس لشكاوى  إلىة ي  اإلعالمة أشارت االستراتيجي  
ا شهدته الفترة غم مم  . وعلى الر  101ضلىة والممارسات الف  ي  اإلعالمة و ات الصحفي  نية التي ت ع د  مرجعي ة للسلوكوالمه

حفيين لغايات سات ومنظمات المجتمع المدني ذات العالقة ونقابة الص  ة من مشاورات بين الحكومة والمؤس  الماضي  
 ،م نظامأسواء في صورة قانون  ،ليهاإ اة التي سيصدر استناد  والصيغة القانوني   تهومرجعي  االتفاق على شكل المجلس 

 د مالمحه الرئيسة. حد  ت   أوإنشاء هذا المجلس  وحتى تاريخه لم يتم  
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 :األردنفي  اإلعالمدراسة تقييم تنمية 

رات مؤش   إلىان، وذلك باالستناد بل مكتب اليونسكو في عم  من قِ  األردنفي  اإلعالمدراسة تقييم تنمية  تقطلأ
 يضم   ياألردنالدستور  ن  أعدد من النتائج، كان أبرزها:  إلىصت الدراسة . وقد خل  102اإلعالماليونسكو لتطوير 

 ،ةمستوى الضمانات الدولي   إلى بشكل كاف   هذه الضمانات ال ترتقِ  إال أن   ،اإلعالمالتعبير و  حر يةة لضمانات قوي  
ية الصحفيين في المحافظة على سر   الة لحق  ة وفع  ر حماية قوي  القانون يوف   ومن ناحية التشريعات األخرى فإن  

ة وجود قيود قانوني   :منها ،ة نواح  ة من عد  المعايير الدولي   مع   ىية ال يتماشاإلعالمنظام التشريعات  مصادرهم، ولكن  
ن يعتبرون صحفيين فراد مم  منع فيها عدد كبير من األحالة ي   إلىي ا يؤد  حافة، مم  لهم ممارسة الص   على من يحق  

ا كصحفيين، باإلضافة وبالتالي ال يستطيعون العمل رسمي   ،ينياألردنحفيين ة نقابة الص  عادة من الحصول على عضوي  
 ة.خباري  ومن بينها المواقع اإل ،اإللكتروني ةلمواقع في ار م والتقييد غير المبر  حف والتحك  شرط ترخيص الص   إلى

المواطنين في  منح القضايا التي تهم  ان، بينما ت  ا في العاصمة عم  غالب   اإلعالمز وسائل ترك   إلىصت الدراسة كما خل  
ا في المحتوى ضعيف   لون تمثيال  ثَّ م  فإنهم ي   ا النساء وبعض المجموعات كالالجئين مثال  . أم  ا أقل  المحافظات اهتمام  

 ن  ألدراسة نت اوعلى غير صعيد، بي   ة في المناصب العليا.خاص   ،اإلعالمي وفي القوى العاملة في مجال اإلعالم
ة من خالل حصص ة الجزئي  ة العام  حيث تظهر الملكي   ؛سم بقدر من عدم الوضوححف تت  عالقة الحكومة بالص  

عضاء المجالس وكبار أا القدرة على تعيين فعلي   ا يمنح الحكومةة للضمان االجتماعي، مم  سة العام  مملوكة للمؤس  
العمومي، وليس لديها والية  اإلعالممات خدمة سِ  إلىهذه في الوقت ذاته  اإلعالمالموظفين فيها. وتفتقر وسائل 

 اإلعالم ن  فإدة نه وبالرغم من المحاوالت المتعد  أ إلىشارت الدراسة أام بأن تعمل لصالح الجمهور. كما و إلز أة قانوني  
 .103اإلعالمة قة بمهنالشكاوى المتعل   للتعامل مع   ال ومستقل  ن من وضع نظام فع  لم يتمك  

 :عبيرالرأي والت   حر يةقة بالممارسات المتعل  

 .حفيين ومحاكمتهم: توقيف الص  أوال  

آرائهم على صفحة و التعبير عن أة نشر مقاالت على خلفي   تهمومحاكمحفيين الص  استمرار توقيف  م2015شهد عام 
 :ا مجموعة من الحاالت التي رصدها المركزوتالي   .الفيسبوك

عي عام محكمة أمن الدولة بل مد  من قِ  م28/1/2015ين هاشم الخالدي وسيف عبيدات بتاريخ يَّ فِ ح  توقيف الصَّ  -1
ين ياألردنض تعر   ، والقيام بأعمال من شأنها أنإرهابي ةه للترويج ألفكار جماعة بتهمة استخدام وسائل إعالمي  
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؛ وذلك بسبب نشر خبر على اإلرهابالثالثة من قانون منع  الماد ةا ألحكام ة خالف  ة وانتقامي  لخطر أعمال عدائي  
 سر الشهيد الطيار معاذ الكساسبة.أة بإطالق ق بالمفاوضات الخاص  الموقع يتعل  

من الدولة بتهمة تعكير صفو أعي عام محكمة بل مد  من قِ  م23/4/2015حفي جمال أيوب بتاريخ توقيف الص   -2
وذلك بسبب نشره مقالة بعنوان  ،اإلرهابمن قانون منع  (ب /3) الماد ةا الحكام خالف   أجنبي ةالعالقات مع دولة 

 ".؟حرب على اليمن ن  ش   إلىة "ما الذي دفع السعودي  

بتهمة القيام بأعمال من شأنها تعريض المملكة لخطر  م6/7/2015حفي غازي المرايات بتاريخ توقيف الص   -3
بل مدعي عام ة من قِ ة وعدائي  ين لخطر أعمال ثأري  ياألردنوتعريض  أجنبي ةة وتعكير صالتها بدولة أعمال عدائي  

 ".األردني االيراني ضد اإلرهاببسبب نشر مادة صحفية تتعلق "ب تفاصيل المخطط  محكمة امن الدولة

بتهمة تقويض  بل مدعي عام محكمة أمن الدولةمن قِ  م11/7/2015جهاد المحيسن بتاريخ توقيف الصحفي  -4
وتهمة  ،من قانون العقوبات (149/1) الماد ةا ألحكام و التحريض على مناهضته خالف  أنظام الحكم السياسي 

ة في من قانون العقوبات؛ بسبب وضع منشور على صفحته الخاص   (195) الماد ةا ألحكام إطالة اللسان خالف  
 .األردن"الفيسبوك" ينتقد فيه نظام الحكم في 

ي عي العام النظامي بتهمة عدم تحر  بل المد  من قِ  م19/8/2015حفي عاطف الجوالني بتاريخ توقيف الص   -5
ا خالف   ة وموظف رسمي  هيئة رسمي   ذم  و  ،والنشر ا لقانون المطبوعاتة خالف  ة صحفي  الدقة والحقيقة في نشر ماد  

 ا من الطليان".كثر حرص  أهل نحن  ،سطوانات الغازأت؛ وذلك بسبب نشر مقال بعنوان "ألحكام قانون العقوبا
 حفي عاطف الجوالني في اليوم ذاته.قبول طلب تكفيل الص   أنه تم  علما 

عي العام النظامي بتهمة نشر ما ينطوي المد  بل من قِ  م20/10/2015حفي أسامة الراميني بتاريخ توقيف الص   -6
من قانون الجرائم  (11) ا ألحكام المادتينباالشتراك خالف   اإللكتروني ةوقدح وتحقير في المواقع  على ذم  

من قانون العقوبات؛ وذلك على إثر نشر خبر ينتقد إحدى المدارس في محافظة  (76) الماد ةو  104اإللكتروني ة
 .الذي يرأس تحريره ،خبار البلد"ألكتروني "اإل عالطفيلة على الموق

عي بل المد  من قِ  م16/11/2015بو يوسف بتاريخ أضيغم خريسات وضياء خريسات ورامز ين ي  فِ ح  توقيف الصَّ  -7
 (11) الماد ةا ألحكام خالف   اإللكتروني ةوقدح وتحقير في المواقع  النظامي بتهمة نشر ما ينطوي على ذم   العام  

في جريدة الحياة وموقع الحياة ة ، وذلك بسبب نشر أكثر من مادة صحفي  اإللكتروني ةمن قانون الجرائم 
 لكتروني تنتقد بعض المسؤولين في الحكومة.اإل
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النظامي بتهمة نشر ما  ي العام  بل المدع  من قِ  م3/11/2015بو الراغب بتاريخ أي طارق اإلعالمتوقيف  -8
ي وعدم تحر   ،يتها بالدستوريانات المكفولة حر  حدى الد  إوشتم  وذم  ، األشخاصحد أوقدح وتحقير  يشمل على ذم  

  الصحفية. الماد ةة في عرض الموضوعي  بالحقيقة وعدم االلتزام 

 .تهمحفيين ومحاكمما يتعلق بتوقيف الص   ية فيتل المركز المالحظات اآل: يسج  ا  ثاني

   ة خاص  -ة ي  األردنفق القوانين ف و  صن  جرائم ت   إلىحفيين استناد لغالبية الص   ة التوقيف والمحاكمةت عملي  تم
مر الذي يثير األ ؛إرهابي ةنها جرائم أعلى  -وقانون محكمة أمن الدولة وقانون العقوبات اإلرهابقانون منع 

هذا  ن  أبتداء، كما ام على فرض ثبوته والعقوبة وتصنيف الجريمة حول مدى التناسب بين الفعل المجر   تساؤال  
 حفيين.ة في عدم حبس الص  ر على عدم وجود إرادة حقيقي  األمر يؤش  

   فتح  -عالهأليه إالمشار - صدور قرار ديوان تفسير القوانينوما تبعه من  اإللكتروني ةتعديل قانون الجرائم  إن
ة لاللتفاف على قانون التشريعي  ا في المنظومة جديد   ل مدخال  حفيين، وشك  ا أمام توقيف الص  الباب واسع  

 حفيين.المطبوعات والنشر الذي يمنع صراحة توقيف الص  

   غرفة قضايا المطبوعات  على أن تختص   ( من قانون المطبوعات والنشر تنص  2/ب/42) الماد ة غم من أن  بالر
الداخلي والخارجي  ان دون سواها بالنظر في الجرائم الواقعة على أمن الدولةوالنشر لدى محكمة بداية عم  

المرئي  اإلعالمارتكابها بوساطة المطبوعات أو وسائل  المنصوص عليها في قانون العقوبات النافذ إذا تم  
 .ل بشكل تام  غير مفع   هذا النص   ن  فإ ،ص بهاوالمسموع المرخ  

   ض المملكة تعر  ن أقيام بأعمال او كتابات من شأنها ال ا على جريمةنص   ياألردنن قانون العقوبات يتضم
،  أجنبي ةمع دولة ة ين لخطر أعمال ثأري  ياألردنض و تعر  أ أجنبي ةر صالتها بدولة ة أو تعك  لخطر أعمال عدائي  

عتبر هذا الفعل ا ي  ا مشابه  نص   اإلرهابقانون منع  هذه الجريمة من اختصاص القضاء النظامي، ويضم   وتعد  
والجهة صاحبة  ة التجريمحول ازدواجي   ، األمر الذي يثير تساؤال  /ب(3 الماد ة) اإلرهابي ةعمال في حكم األ

خاذ هذا ة ات  القضاء النظامي وآلي   إلىو أمحكمة أمن الدولة  إلىاالختصاص بإحالة القضايا من هذا النوع 
 القرار.

   جرائم  :منها ،وموقوفين على جرائم مختلفة ا محكومينشخاص  أ حفيين الموقوفين في مهاجع تضم  يداع الص  إ يتم
رتكبة فعال الم  طبيعة األ ن  أا يعني لخ، مم  ، إمخد راتو الأوجرائم القتل  ،مثل السرقة واالحتيال ،ق باألموالتتعل  
 فكار والتعبير عنها ال تؤخذ بعين االعتبار عند تصنيف النزالء.األ قة ببث  بل الصحفيين والمتعل  من قِ 
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  مام محكمة أق بالجرائم المنظورة ما يتعل   ة فيحفيين، خاص  لص  إلى االمركز طول أمد التوقيف بالنسبة يالحظ
 من الدولة.أ

 ن  أوالتأهيل، في حين  صالحبالمعاملة الحسنة داخل مراكز اإل ت مقابلتهمحفيين الذين تم  ة الص  شاد غالبي  أ 
حالة واحدة ل المركز ضاع في نظارات التوقيف، كما سج  و شتكى من سوء المعاملة وسوء األااآلخر  همبعض

 آخر. إلىصالح إة نقله من مركز ثناء عملي  في ألصحفي اشتكى من ضربه 

  .حفيينة بالص  : مالحظات لجنة مناهضة التعذيب على البالغات الخاص  ا  ثالث

ة للجنة ، وفي معرض المالحظات الختامي  م2015ناقشت لجنة مناهضة التعذيب التقرير الدوري الثالث لألردن عام 
في تفرقة ة المفرط للقو  رطة ات الش  قو  استخدام لقها حيال بالغات وتقارير تزعم ق إلىقة بالتقرير أشارت المتعل  

أشارت اللجنة  ،ددالتي قد تبلغ درجة سوء المعاملة أو التعذيب. وفي هذا الص   ،حفيينبما في ذلك الص   ،المظاهرات
 :األردنجب على أنه ي إلى

ة المفرطة من ضمنها الة بخصوص المزاعم جميعها باستخدام القو  ونزيهة وشاملة وفع  إجراء تحقيقات سريعة  -1
المشتبه بأنهم ارتكبوا  األشخاص ل بأن  إنفاذ القانون، والتكف  فين بل الموظفين المكل  التعذيب وسوء المعاملة من قِ 

 بمبدأ افتراض البراءة.د ا طوال مدة التحقيق، مع التقي  هم فور  فصلهم من مهام   مماثلة يتم   عماال  أ

 الصحفيين. المشكوك بتورطهم في ارتكاب التعذيب وسوء المعاملة ضد   األشخاص مقاضاة كل   -2

ة من أجل القضاء على جميع أشكال التعذيب وسوء المعاملة عن طريق انفاذ القوانين جراءات فوري  إخاذ ات   -3
و أة ة بعدم استخدام القو  بون على أساليب احترافي  إنفاذ القوانين مدر  فين المكل   وضمان أن   ،خالل المظاهرات

 ما للقيام بواجبهم. حد   إلىوما دامت مطلوبة  ،إال في حالة الضرورة القصوى يهاإلاللجوء 

ضرار العالقات مع إبما فيها تهمة  اإلرهابي في قانون منع اإلرهابكما أبدت اللجنة قلقها إزاء التعريف المبهم للفعل 
عنها وجود قيود  مجوالنشر، التي ن اإلعالم حر يةعلى  ياألردنة في قانون العقوبات ووجود أحكام تقييدي  ،  أجنبي ةدولة 

ا م  ه  ة، وواجهوا ت  غياب الضمانات اإلجرائي   في في ظل  حفيين أكثرهم كانوا عرضة لالحتجاز التعس  كبيرة على عمل الص  
ياق بإزالة العواقب في هذا الس   األردنَّ  القوانين المذكورة. وقد أوصت اللجنة  ة أمام محكمة أمن الدولة بزعم انتهاك جزائي  

 ،وقانون العقوبات اإلرهابومنها إدخال التعديالت الالزمة على قانون منع  ،حفيينعمل الص   فيالتي لها تأثير 
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المسؤولين عن  وذلك لضمان مقاضاة األشخاص ؛حفييني للص  االعتقال واالحتجاز التعسف   الة ضد  وتوفير حماية فع  
 .تهمومعاقب أعمال مماثلة

 .(ةولألفراد بصفة عام   التعبير لمستخدمي مواقع التواصل االجتماعي حر يةفي  الحق  ا: سجناء الرأي )رابع  

بالحراكات ى تحت ما يسم   المنطويين   ن  مِ أ  سواء  ،األشخاصا في توقيف عدد من ع  توس   م2015شهد عام  :أوال  
ة بشأن قضايا ة الحكومي  والسياسات العام   األردنين قاموا بالتعبير عن آرائهم وانتقاد مواقف مستقل   اشخاص  أ مأة الشعبي  
وذلك عبر مواقع  ،)داعش( ةتنظيم الدولة اإلسالمي   في التحالف الدولي ضد   األردنمشاركة  ماال سي   ،ةة ودولي  إقليمي  

في تهم ومحاكما ( شخص  25)ما يقارب من توقيف قد رصد المركز علم ا أن  ا الفيسبوك. وتحديد   ،التواصل االجتماعي
بين القيام بأعمال من شأنها تعكير صفو عالقات األشخاص هؤالء  إلىهة هم الموج  تراوحت الت  و  ،ـ105طارهذا اإل
و التحريض على أمناهضة نظام الحكم و ة، ة أو ثأري  أو تعريض المملكة لخطر أعمال عدائي   أجنبي ةمع دولة  األردن  

بل محكمة أمن الدولة، ومحاكمتهم من قِ غالبية هؤالء توقيف  تم  قد هيئة رسمية. و  طالة اللسان وذم  وا   ،مناهضته
 حيان كثيرة لحين صدور الحكم القضائي.اوفي  ،توقيفهم لفترات طويلة واستمر  

ة أو و الشبكة المعلوماتي  أص بتهمة استخدام نظام المعلومات توقيف ومحاكمة أشخا م2015خالل عام  استمر   :ا  ثاني
و أو تنظيم أ إرهابي ةو دعم جماعة أ إرهابي ةلكتروني لتسهيل القيام بأعمال إيلة نشر أو إعالم أو إنشاء موقع وس أي  

دد عدم وضوح ودقة المركز في هذا الص   ل/ه(. ويسج  3 الماد ة) اإلرهابا ألحكام قانون منع الترويج ألفكارها خالف  
نه مصطلح فضفاض وال يوجد أ إلىضافة ة ذات العالقة؛ باإل" ومخالفتها للمعايير الدولي  إرهابي ةعبارة "الترويج لجماعة 

 .106هذه الجريمة إلى اا استناد  ( شخص  50و معيار. وقد رصد المركز توقيف ومحاكمة ما يقارب من )أله ضابط 
ي لخطورة هذه الجريمة على اإلرهابالفكر  ر  نش  يضرورة تجريم ومحاكمة من د فيه المركز الذي يؤك  وفي الوقت 

 ،إرهابي ةل جرائم ة الدقيقة لألفعال التي تشك  لتزام بالصياغة القانوني  ضرورة اال - هنفسفي الوقت  -د فإنه يؤك   ،المجتمع
 التي تقبل التأويل.االبتعاد عن المصطلحات الفضفاضة و 

 ،م2015في العالم لعام  اإلنسانوضاع حقوق أن رايتس ووتش أصدرت تقريرها حول مة هيوممنظ   ن  أ إلىويشار 
العتقال ومالحقة الناشطين  اإلرهابحكام قانون منع أة استخدمت وبشكل متزايد ي  األردنلطات الس   أن   إلىأشارت فيه 

شار التقرير أكما  ،و االحتجاجات المختلفةأالمشاركين في المسيرات األشخاص حفيين والسياسيين و والمعارضين والص  
ْفع  . م2015خالل عام  اإلعالم حر يةتقليص المساحة ل إلى ة المختص   ،ةسة كرامة السويسري  مؤس   ي ضاف إلى ذلك ر 

باألمم المتحدة بخصوص في للفريق العامل المعني بمسألة االحتجاز التعس   عاجال   نداء   ،اإلنسانبالدفاع عن حقوق 
 ينتقد فيه الحكومة على الفيسبوك. احتجاز الدكتور إياد قنيبي بسبب نشره مقاال  
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 المنع من تنفيذ الفعاليات والتوقيف على إثر المشاركة في بعضها. ا :خامس

وفي حاالت  ،عن آرائهمة والتعبير ات سلمي  فراد من تنفيذ فعالي  منع األخاللها  ا من الحاالت التي تم  رصد المركز عدد  
خرى أحيان أوفي  ،و المسيراتأثر مشاركتهم في االعتصامات إومحاكمتهم على األشخاص توقيف عدد من  خرى تم  أ

 :م2015حداث خالل عام برز هذه األأمثلة على أا بعض الهتافات. وتجدون تالي  ة ترديدهم على خلفي  

دارة الجامعة إلمطالبة  ااعتصام  ثر تنفيذهم إمن العاملين في جامعة مؤتة على  ا( شخص  13) ق رابةاعتقال  -1
 .م2015يار آوذلك خالل شهر  ،ةالي  بحقوقهم العم  

مام الديوان الملكي بتاريخ أمن االعتصام بل محكمة أمن الدولة هالي بعض الموقوفين من قِ أمنع مجموعة من  -2
 .م27/5/2015

ذه ضراب الذي نف  ة مشاركتهم في اإلافي لأللبسة على خلفي  في مصنع الص  توقيف مجموعة من العاملين  -3
 .م12/7/2015العاملون في المصنع بتاريخ 

 .م26/7/2015مام الديوان الملكي بتاريخ أافي لأللبسة من االعتصام ال مصنع الص  منع مجموعة من عم   -4

مام مسجد الكالوتي؛ أمن  م2/10/2015تنفيذها بتاريخ  ا شاركوا في المسيرة التي تم  ( شخص  12توقيف ) -5
ه، في حين تم نفسحداث في اليوم ألاطالق سراح إ أنه تم   احداث. علم  أبينهم ثمانية  ،قصىللمسجد األ نصرة  

ا ألحكام ثناء التجمهر غير المشروع خالف  في أن بتهمة االعتداء على موظفين يشخاص آخر أتوقيف أربعة 
 من قانون العقوبات. (165/4) الماد ة

 ،قصىللمسجد األنصرة  م9/10/2015ذت بتاريخ من الذين شاركوا في المسيرة التي نف   األشخاصحد أتوقيف  -6
تهمة التحريض  ؛ حيث و ج هت إليهطلقهاأ؛ بسبب الهتافات التي ةع النقابات المهني  مام مجم  أالتي انطلقت من 

 ( من قانون العقوبات.149/1) الماد ةحكام ا ألعلى مناهضة نظام الحكم خالف  

قامتها في أحد المطاعم في محافظة العاصمة بتاريخ إر عدام كان من المقر  قامة مناظرة حول عقوبة اإلإمنع  -7
 م.11/10/2015



     

95 
 

 

ة سرائيلي  ا باالعتداءات اإلدبا تنديد  أت في مخيم مثر مشاركتهم في احتجاجات تم  إان على توقيف خمسة شب   -8
وذلك  ،ةمني  ا لألجهزة األفق  و   هاطارات المشتعلة فيلطرق ووضع اإلاغالقهم إوذلك نتيجة  قصى؛األعلى المسجد 

 .م11/10/2015بتاريخ 

قصى منطقة وسط البلد نصرة للمسجد األ ان من استكمال مسيرة كانوا يقومون بها فيمنع مجموعة من الشب   -9
 .م23/10/2015بتاريخ 

سة ضراب العاملين في مؤس  إ فض   :منهاو  ،ة بالقوةالي  االعتصامات العم  و أضرابات مجموعة من اإل فض   -10
لطة العقبة في س  ضراب موظ  إ منهم، وفض   عامال   (20)كثر من أواعتقال  م25/10/2015الموانئ بتاريخ 

ا( 11) ق رابةوتوقيف  م2016شهر كانون الثاني في ة ة الخاص  االقتصادي    منهم. شخص 

يات ضييق على الحر  ال للت  'ة تحت عنوان حزاب القومية واليساري  مها ائتالف األمسيره نظ  ثر إين على توقيف شاب   -11
بتاريخ  ،حفيينا للتضييق على الص  ة ورفض  ي  اإلعالميات وذلك لدعم الحر   ؛"ة للمواطنة والحياة المعيشي  ي  اإلعالم

 . م13/11/2015

كان من المنوي تنفيذه في مسرح الرينبو للتضامن مع قناة  ،العربي" اإلعالممنع عقد مهرجان حمل عنوان "عن  -12
 .م21/11/2015وذلك بتاريخ  ،107الميادين

تنفيذه  الذي تم  ار الداخلية لذكرى أحداث دو   حياء  إراك الشعبي ة الحِ لي تنسيقي  عتصام مجموعة من ممث  ا فض   -13
 .م28/11/2015بتاريخ  اإلنسانمام مبنى المركز الوطني لحقوق أ

 .م17/12/2015ضية السامية لشؤون الالجئين بتاريخ اعتصام مئات الالجئين السودانيين أمام المفو   فض   -14

إلحياء لذكرى إعدام الرئيس  ؛م30/12/2015ة بتاريخ ع النقابات المهني  قامة مهرجان خطابي في مجم  إمنع  -15
  .ام حسينالعراقي المرحوم صد  

مناهضة التطبيع مع  إلىمام مسجد الكالوتي، الذي كان يهدف أعتصام لمجموعة )جك( من امنع أكثر من  -16
سقاط معاهدة الس  سرائيل والمطالبة بإغالق سفارة الكيان الص  إ هذه  أن  ا علم   ،اإلسرائيلية–ة ياألردنالم هيوني وا 

اعتقال  تم   اكم ،سبوعي منذ خمس سنوات في المكان ذاتهأت معتادة على القيام باعتصام الجماعة كان
 .ان الذين شاركوا في هذه االعتصاماتمجموعة من الشب  
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 .فيها ات قد تتم  و فعالي  أة اعتصامات ؛ لمنع أي  م2015الوتي في مطلع تشرين الثاني تسييج ساحة الك -17

 .في الخصوصية التعبير والحق   حر يةفي  : الحق  ا  سادس

برز أا ألفراد، وتالي  اة خصوصي  في  ة الحق  خرى خاص  أالتعبير قد يتقاطع مع حقوق  حر يةممارسة الحق في  ن  إ 
 :ةخاص  حياة الفي  ت الحق  مس  قد و  ،رصدها االنتهاكات التي تم  

  عائلتها على  ة مع  وذلك من خالل نشر صورها الخاص   ،وزيرةدات حدى السي  إقيام نائب سابق بانتقاد تعيين
ة في الحياة الخاص   انتهاكا للحق   مر الذي يعد  وهو األ ،واستخدام عبارات مسيئة ،مواقع التواصل االجتماعي

 .للوزيرة

  وتداول معلومات حول فتيات لم يبلغن الثامنة  اصور  مستخدمي شبكات التواصل االجتماعي و حافة الص  نشر
ق منها ة ما تعل  خاص   ،حفيرف الص  د بالضوابط الواردة في ميثاق الش  دون التقي   ،عشرة غادرن منازل ذويهن  

 و لعائالتهم.أا الطفولة وعدم نشر ما يسيء لهم فاع عن قضايحفيين بالد  بالتزام الص  

  ان، مخالفين تين أمام بناية مهجورة في عم  هما مسجي  يجدت جثتشقيقتين و   صور   اإلعالمنشر بعض وسائل
ة والعائالت وسري  سر حترام سمعة األ  اضرورة  إلىالتي أشارت  ة المواد  خاص   ،حفيرف الص  بذلك ميثاق الش  
عليها دون  واقعل  هذه الصور و مستخدمو مواقع التواصل االجتماعي  تداولكما  ،ة بالمواطنيناألمور الخاص  

 ن حادثة االنتحار.أقة بشمعلومات موث   إلىودون االستناد  ،مراعاة مشاعر ذوي الفتاتين

   في الحصول على المعلومات الحق: 

إال  أنه وبالرغم من ذلك ، 108في الحصول على المعلومات ة بالحق  ة الخاص  لتزامات الدولي  العديد من اال األردنلدى 
ا عديدة نادت صوات  أ ن  أا علم   ،في الحصول على المعلومات الحق   إلى اإلشارةقد خال من الدستور األردني  ن  فإ

في الحصول  وبقي قانون ضمان الحق  ، م2011ة التي صدرت عام في التعديالت الدستوري   دراج هذا الحق  إبضرورة 
هذا القانون  ن  أ إلىابقة شار المركز في تقاريره الس  أ. وقد م هذا الحق  الذي ينظ   109 على المعلومات هو القانون الرئيس

لمعلومات من دائرة التطبيق، كما ا من اا كبير  ع من دائرة االستثناءات ويخرج كم  نه يوس  إذ إمراجعة شاملة؛  إلىبحاجة 
ة قانون حماية وثائق وخاص   ،ق المعلوماتمام تدف  أا ساسي  أا ل عائق  خرى التي تشك  ة التطبيق للقوانين األولوي  أيعطي  هن  أ
 سرار الدولة. أ
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   مة للحصول على المعلوماتعدد الطلبات المقد: 

، م2015ا لعام ( طلب  2140)ة سات المعني  الدوائر والمؤس   إلىمة للحصول على المعلومات بلغ عدد الطلبات المقد  
مة كبر من الطلبات المقد  وقد كانت النسبة األ ا.( طلب  47) رفض في حين تم   ،ا منها( طلب  2094ت إجابة )تم  

ها يلإمة إذ بلغ مجموع الطلبات المقد   ؛ةحصاءات العام  من نصيب دائرة اإل م2015للحصول على المعلومات لعام 
عدد طلبات الحصول على  ن  أ إلىياق في هذا الس   اإلشارة. وتجدر 110ا( طلب  2140ا من أصل )( طلب  1344)

وبلغ عدد الشكاوى التي  ،ا( طلب  2،209)م فبلغ 2013عام أم ا في  ،ا( طلب  3698) م2014عام في المعلومات بلغ 
أربع  ،ومات المطلوبةقة برفض بعض الجهات تقديم المعلوالمتعل   ،م2015مجلس المعلومات خالل عام  إلىوردت 
 .شكاوى

 تصنيف المعلومات واإلنفاق الحكومي لتعزيز الحق: 

( 14) الماد ة نص   إلىا سة استناد  مؤس   (111صل )أسة من ( مؤس  95فت معلوماتها )سات التي صن  بلغ عدد المؤس  
ها. ؤ لغاإو أدمجها  سات قد تم  د وجود مؤس  ك  أالذي  ،ا للمعلومات الواردة من مجلس المعلوماتفق  من القانون، وذلك و  

وبالتالي  ،قصى عن المعلوماتال تعيق مبدأ الكشف األأية يجب ة تنظيم  جرائي  إة التصنيف مسألة عملي   ويفترض بأن  
سات والجهات لمعلوماتها لم ق بتصنيف المؤس  ما يتعل   رض الواقع فيأعلى  ما تم   ن  أال إ ،مبدأ االنفتاح والشفافية

ن   ،ة معتمدةة ومرجعي  سس علمي  أ  بدون  ةهذه العملي   ذ تتم  إق غاياته؛ يحق   دة سة على حِ مؤس   مر فيها لكل  ما ترك األوا 
ودون  ،الحصول على المعلومات ستثناة من حق  ة الم  من قبيل المعلومات السري   و رقابة لتحديد ما يعد  أشراف إدون 

 .ة التصنيفوجود جهة تراجع عملي  

ا لمجلس ص  ا مخص  ن بند  ة العامة ال تتضم  الميزاني   ن  إ، فهوتعزيز  لضمان هذا الحق   نفاق الحكوميا على صعيد اإلم  أ
 ليه.إلة و ات الموكم  ه  نه من القيام بالم  يمك   المعلومات

   في الحصول على المعلومات انتهاكات ذات عالقة بالحق: 

ة وغير طراف حكومي  أة بل عد  قِ ت من التي تم   ،قة بالحصول على المعلوماترصد المركز بعض االنتهاكات المتعل  
 ر:بعض هذه الحاالت على سبيل المثال ال الحصا  ونورد تالي .ةحكومي  
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  سة الغذاء مؤس   ن  أغم من واء، بالر  سات مخالفة لقانون الغذاء والد  سماء مؤس  أعن نشر  اإلعالمامتنعت وسائل
واء ا لقانون الغذاء والد  سات المخالفة تطبيق  سماء المؤس  أذكرت فيه  م5/8/2015 بتاريخ اواء نشرت بيان  والد  

 . 111الجمهور بالمعرفة ا لحق  وذلك تعزيز   ؛سات المخالفةسماء المؤس  أ الذي يسمح بنشر

   ق بطلب والمتعل   ،ةوزارة الداخلي   إلىمت به إحدى اإلذاعات رفض طلب الحصول على المعلومات الذي تقد   تم
ة هذا وقد بررت وزارة الداخلي   ،بطردهم ةي  األردنلطات الذين قامت الس  معلومات حول عدد الالجئين السوريين 

 .يةنها معلومات سر  أفت على ن  الرفض لكون المعلومات قد ص  

   قد التي ع   ،من دخول قاعة عاكف الفايز في مجلس النواب م9/6/2015حفيين بتاريخ منع مجموعة من الص
 البيع اآلجل في منطقة وادي موسى. قضي ةفيها اجتماع لبحث 

   بتاريخ  ،بل مجلس النواب لمناقشة قانون االنتخابقد من قِ منع صحفيين من حضور االجتماع الذي ع
 .م6/10/2015

( 168الذي شمل ) ،م2015صدرت تقريرها السنوي لعام أة منظمة الشفافية الدولي   أن   إلىدد ويشار في هذا الص  
م 2015ر للعام مؤش  هذا العلى  األردنر مدركات الفساد فقد ارتفع ا لمؤش  فق  و  ة. و  ( دولة عربي  19دولة، من بينها )

. م2013% لعام 45، وم2014% للعام 49% مقارنة بدرجة 53بواقع أربع درجات؛ حيث حصل على درجة 
من بين  م2014( في العام 55مقارنة بترتيب ) ا( عالمي  45) في المرتبة ؛ حيث حل  األردنن ترتيب وبالتالي فقد تحس  

 األردنفقد تجاوز  ،ةمة الشفافية الدولي  ( دولة. وحسب منظ  177من بين ) م2013( في العام 66) ( دولة، و175)
ا على أم   ،أوروباحاد األوروبي وغرب ت  ط دول االط معظم مناطق العالم، باستثناء متوس  ط العالمي ومتوس  المتوس  

 .112من قطر واإلمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة بعد كل   األردن المستوى العربي فقد حل  

 الت وصيات:

  األخذ بعين  التعبير بشكل عام، مع   حر يةية وباإلعالماستكمال مراجعة القوانين ذات العالقة بالتشريعات
 ا للتناقضات وعدم االنسجام بين القوانين.واحدة تالفي  ة االعتبار مراجعتها كحزمة تشريعي  

  المرئي والمسموع بما يضمن تالفي السلبيات التي ذكرها المركز في متن هذا  اإلعالمتعديل قانون هيئة
 التقرير.
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  ا للنص  فق  نى للفرد ضبط سلوكه و  ليتس   ؛ا ودقةكثر وضوح  أة فعال الجرمي  لتكون األ اإلرهابتعديل قانون منع 
راء المختلفة بناء صحاب اآلأحفيين و محاكمة العديد من الص   التي تم   (/ ب3) الماد ةة تعديل الجرمي، وخاص  

 .إرهابي ةقة باستخدام الشبكة المعلوماتية للترويج ألفكار جماعة المتعل   (ه /3) الماد ةو  ،عليها

 دراج إمكانية ا  و  ه،ساعوات  القانوني  النص   ةعمومي  إلى ا نظر  ؛ (149/1) الماد ةة وخاص   ،تعديل قانون العقوبات
 طاره.إفعال في العديد من األ

   عالمي مستقل  إلضمان مشهد  ؛تعزيز استقالليتها إلىي ة بما يؤد  العام المستقل   اإلعالمة تعديل نظام محط 
 د واالختالف.والتعد   ز بالتنوع  يتمي  

 ضرورة  مع   ،ةة وعلمي  ة واحدة منهجي  مرجعي  إلى سات المختلفة ة تصنيف المعلومات في المؤس  خضاع عملي  إ
واالنطالق من مبدأ الكشف  ،ة المسؤولمر لمزاجي  ترك األة التصنيف حتى ال ي  وجود هيئة تشرف على عملي  

 األقصى عن المعلومات.

  نصاف  ،حفيين خالل المسيرات واالحتجاجات المختلفةكبر للص  أتأمين حماية االنتهاكات يين ضحايا اإلعالموا 
 ا، ومالحقة من يعتدي عليهم.ا ومعنوي  وتعويضهم مادي  

  لتعامل مع المتظاهرين الرأي والتعبير وا حر يةفي  ة للحق  نفاذ القانون على المعايير الدولي  إجهزة أتدريب
 .ثناء المسيراتفي أوالصحفيين 

  قانون آخر. وعدم محاكمتهم بموجب أي  يين بناء على قانون المطبوعات والنشر اإلعالممحاكمة الصحفيين و 

   ين من األخبار الكاذبة ليشمل ر استبدال عقوبة الحبس والغرامات الجزائية بتوسيع نطاق التعويض للمتضر
 أضيق نطاق ممكن. إلىلها ة لهذه المخالفات أو يقل  يلغي الطبيعة الجزائي   وبحيثتعويضهم عن األذى النفسي، 
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 الحـق  في الجتماع  -7

لمي للمواطنين وحمايته ع الس  في التجم   الحق   115ةوالشرعة الدولي   114ةواإلقليمي   113ةالوطني   القانونيَّةكفلت النصوص 
ة، والمشاركة فيها واالنضمام إليها على ات العام  ة، والفعالي  بما فيها ممارستهم لتنظيم المسيرات، والوقفات االحتجاجي  

 اعتناق اآلراء والتعبير عنها.  حر يةفي  والحق  اختالف أشكالها وتباين أهدافها، 

ق بإعادة النظر في القوانين ذات العالقة مجموعة توصيات تتعل   116ة السابقةتقاريره السنوي   م المركز الوطني فيوقد قد  
عشر  ه حول توصيات المركز الوطني في تقريره الحاديفي رد   لمي، واستثنى التقرير الحكوميع الس  في التجم   بالحق  
 .هذا الحق   117م2014للعام 

ة، ة والرسمي  سات العام  سواء من العاملين في المؤس   ،م2015دت االعتصامات واالحتجاجات واإلضرابات لعام تعد  و 
وهيئات المجتمع المدني بما فيها األحزاب والنقابات. وشملت هذه  ةببل الطل، أو من قِ أو من القطاع الخاص  

، ومزارعي األغوار بسبب البيع اآلجل ية: أهالي البتراء ووادي موسىالقطاعات اآلتاالعتصمات واالحتجاجات 
وقد قام  ة،واألحزاب السياسي  ة، ة، وطلبة الجامعات، وحملة شهادة الدكتوراه من ذوي اإلعاقة، والحراكات الشعبي  الجنوبي  

 هانة فإعتصامات والوقفات االحتجاجي  مة لهذه االالمركز الوطني برصد العديد منها. ورغم اختالف الجهات المنظ  
سات، ودعم أهالي ة للعاملين في هذه المؤس  ة واالقتصادي  ت حول المطالبة بتحسين األوضاع االجتماعي  جميعها انصب  

ة على المسجد األقصى وعلى سرائيلي  اإل عتداءاتاال، مثل ةوحماية القدس إثر بعض األحداث اإلقليمي   ،فلسطين
نفاذ أجهزة إ بلة من قِ لمي وبعدم استخدام القو  سمت معظم تلك الفعاليات بالطابع الس  الفلسطينيين. وقد ات  المدنيين 

وهي: المسيرة  ،هاة لفض  ة واستخدمت القو  المقابل فقد منعت الحكومة المسيرة السلمي  وفي  ،القانون مع هذه الفعاليات
الة عليه الص  -د لرسول اهلل محم   اانتصار   ؛رسول اهلل" إالَّ حت عنوان "ة تة وحراكي  ة وشعبي  متها مجموعات شبابي  التي نظ  
ة، بود الباريسي  تها صحيفة تشارلي أالتي نشر للرسوم المسيئة له  اوذلك استنكار   ؛م16/1/2015بتاريخ  -والسالم

ة، وقد ومقاطعة البضائع والمنتجات الفرنسي   -عليه السالم-ور والرسومات المسيئة للرسول وطالبوا بوقف نشر الص  
رات طة مكب  اسأن تقوم بإشعارهم او تحذيرهم بو  ة دونجاه السفارة الفرنسي  م بات  ة المسيرة من التقد  منعت القوات األمني  

م بعدم التقد  رك ات الد  المسيرة لرفض المشاركين طلب قو   ة لفض  ة القو  ات األمني  استخدمت القو  و  ،وت التي بحوزتهمالص  
ة وأخلت سبيلهم استجابة عشرة مشاركين، وعادت القوات األمني   ال يزيد على اة، وحجزت عدد  جاه السفارة الفرنسي  بات  

 .118وانتهت بشكل سلمي ،ق المشاركون بالمسيرة طواعيةتفر  قد و  ،ةلي الحركات اإلسالمي  حد ممث  لطلب أ
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م أمام مبنى وزارة التعليم 25/2/2015طة بتاريخ ات مجتمع متوس  كلي  مه طلبة ثماني : )أ( االعتصام الذي نظ  أوال  
ة لغايات التجسير للجامعات ماد   "عدم معادلة أي  ـِ على قرار مجلس التعليم العالي ب االعالي والبحث العلمي احتجاج  

 .119%"70عن  التي تقل   ةبالت الطللمعد  

 .: اعتصام صحفييناثاني  

لة م للمطالبة بحقوقهم المتمث  2/3/2015حيفة بتاريخ الص   ة أمام مقر  جريدة الدستور اليومي  ون من )أ( اعتصم صحفي  
عادة التأمين الصحي وحقوق عمالي  دفع الرواتب المتأخ  في  ضمن  علم ا أن  هذا االعتصام قد جاءة أخرى. رة، وا 

 .120برنامج تصعيدي في حال عدم تلبية مطالبهم

 .المحامين: اعتصام نقابة اثالث  

 مام محاكم المملكة لمدة  أف بموجبه المحامون عن الترافع توق   ،م2/3/2015بتاريخ  اذت نقابة المحامين اعتصام  نف  
طاعن  توقيف محام  إثر وجاء ذلك على ، ون بهاعلى توقيف المحامين والنيل من الحصانة التي يتمتع اساعة احتجاج  

المحامين  وقد طالب المعتصمون بوقف االنتهاكات ضد   .ة سيرويعاني من المرض لخالفه مع شرطي   ن  الس  في 
 .121ياتوذلك لتكرار وقوع تلك التعد   ؛ما يتعلق بهذا األمر واحترام حقوقهم، وتفعيل قانون النقابة في

  .: اعتصام أهاليارابع  

م مطالبين بتفعيل دور الحكومة بإدارة 18/6/2015و17يومي  اضراب  عشائر في البتراء إلي ال)أ( نظمت لجنة ممث  
م 23/6/2015بتاريخ  اعتصم هؤالءكما ، 122هالي نتيجة أزمة البيع اآلجللة في ازدياد ديون األأزمة الجنوب المتمث  

        ذوا بتاريخ نف  و ، 123ة البيع اآلجلي  ة في عملار و/أو التسويات المالي  موال التج  أ مطالبين برفع الحجوزات عن
 في مدينة البتراء؛ ةة والعمل في الدوائر الرسمي  ة والتجاري  ل الحركة السياحي  عط   اعام   اضراب  إ م24/11/2015و 23

أكثر من  حيث أغلق أصحاب المحال   "؛رين من "البيع اآلجل" )ما ي عرف بـ"التعزيموذلك للمطالبة بأموال المتضر  
ة أماكن عملهم في احتجاجات قين، وغادر بعض موظفي الفنادق السياحي  المتسو   هم أمام% من أبواب محال  85

ريد حقي"، عن تقديم الخدمة، وأصدر المتظاهرون حملة "أ   ف أصحاب وسائط النقل العام  توق   إلىمتواصلة، إضافة 
ار البيع ة من تج  مالي  دوا فيه استمرار ما أسموه "العصيان المدني" اليومي، مطالبين بمستحقاتهم الضمن بيان أك  

طالق سراح األشخاص ن أن توقيف هؤالء ، وتبي  124رك خالل العصيانن أوقفتهم قوات األمن والد  شبا   أربعة اآلجل، وا 
إخالء  تم  قد و  العصيان المدني، إلىنضمام يي وموظفين إلجبارهم على االر يعلى خلفية اعتداء وتهديد قاموا به لمد تم  

 .125الموقوفينمن بين سبيل شخصين 
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جمعة الغضب نصرة "جبهة العمل اإلسالمي" والنقابيون مسيرة بعنوان " م الحراك الشعبي والشبابي وممثلو)ب( نظ  
، وقد 126انطلقت من أمام المسجد الحسيني حتى ساحة النخيل ،م وسط البلد31/7/2015لألقصى واألحرار" بتاريخ 

المعروفة بدعم "حماس"  قضي ةمحاكمتهم أمام محكمة أمن الدولة بموجب الت الذين تم  األشخاص قام به  ما أن  ن تبي  
جراءاتهاوعدم اال سمت المسيرة بالهدوءات  ، و يندرج تحت المقاومة المشروعة  . 127نتقاد الشديد لسياسات الحكومة وا 

أمام مسجد الكالوتي  م،2/10/2015قفة احتجاجية بتاريخ ة وِ ي  األردنذ عدد من الحراكات واالحزاب اليسارية )ج( نف  
مغادري قد حصل تدافع بين و  ،128سرائيل وطرد السفير اإلسرائيليمع إالم مطالبين بإلغاء معاهدة الس   ،بمنطقة الرابية

 ؛عدد من المشاركينبين وقع احتكاك  كما ،االعتصام ة بفض  وقامت األجهزة األمني   ،مسجد الكالوتي والمعتصمين
إجراءات رجال األمن، وقام المركز بزيارة ثالثة موقوفين في أماكن احتجازهم بقرار صادر عن  بعضهم تحد ىحيث 
 .129أثناء التجمهرفي بتهمة االعتداء على موظفين  عي العام  المد  

 ام رفض  5/10/2015م بتاريخ دبا بمسيرة نظمتها الفعاليات الشعبية والشبابية من أبناء المخي  م مأمخي   أهالي)د( قام 
قصى المبارك األض له المسجد مت العربي لما يتعر  قصى المبارك"، مطالبين بعدم الص  على األ للعدوان الصهيوني"

أشخاص من  خمسةتوقيف  وقد تم  ، 130سات في فلسطينن على المقد  اإلسرائيلييبل من هجمات واعتداءات من قِ 
ا استدعى مم   ،طارات المشتعلةطريق مأدبا ماعين باإل غالقهما  ، و اراتربع سي  أين بالمـســيـرة بسبب تحطيهم المحتج  

 . 131موعسيل للد  طالق الغاز الم  ير من خالل إالطريق أمام حركة الس  وفتح  همرك لتفريقوالد   من العام  تدخ ل قو ات األ

 .: احتجاج مزارعيناخامس  

ا على بطء عمل م احتجاج  28/10/2015غوار في منطقة العرامشة بتاريخ طريق األة مزارعو األغوار الشمالي  أغلق 
ر عدد من مزارع غالق طريق األغوار وتضر  إبة بان المسب  ياح في منطقة وادي الري  يول والر  لجان حصر أضرار الس  

ضرار مزارعهم بمساحة ونسبة أكبر لبعض المزارعين دون اآلخرين، تسجيل أوا على قيام اللجان بواحتج   ،المنطقة
ة لهم مدى استجابة الحكومة لصرف تعويضات مالي   فيا يؤثر مم   ،ليه اللجانخل صت إالذي  لي  و  األة التقرير وعدم دق  
عات في منطقة يول على المزرو ضرار الس  حصر أقد  لي  . وكان التقرير األو  سلب ا مزارعهم فيرت ضرار التي أث  عن األ

 اشجار  جانب أضرار طالت أ إلىلمحاصيل الخضار،  ازراعي   ادونم   (825)ر كشف عن تضر  و  ،غوار الشماليةاأل
 (128)فق التقرير ر و  %، كما تضر  80 إلىشجرة، بنسبة ضرر وصل  (2003)ات بلغ عددها مثمرة من الحمضي  

وزارة  ن للمركز أن  . وتبي  132عالفإتالف أطنان من األ إلىضافة إ ،ا من المواشيس  رأ (421)ق ا ونفا بالستيكي  بيت  
 ،ي الثروة الحيوانيةة وتعليمات للمزارعين ومرب  رشادي  ا بتوجيه رسائل إتقوم دائم   هاوأن   ،الزراعة على علم باالحتجاج
، وعند ة من منابع المياهلثروة الحيواني  ي اراضي المكشوفة وقت الصقيع، وعدم اقتراب مرب  كعدم زراعة محاصيل في األ
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وقد  ،ضرار إن وجدتل األوتسج   ،جولة على المزارع المتأثرةات الزراعة في مديري  ه حدوث سيول أو صقيع تتوج  
 .133من عملهابعد  لم تنته ، غير  أنها قامت عقب حدوث السيول بذلك

 الت وصيات:

عات لتعزيز وكفالة حقوق األفراد في التجم   ؛التي جاءت في تقاريره السابقة الت وصياتد المركز الوطني تأكيد يعي 
وذلك على مستوى التشريعات والممارسات  ،من جانب المواطنين حماية هذا الحق  بة، وقيام أجهزة إنفاذ القانون السلمي  
 .134ة بهاالخاص  
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 ة والنضمام إليهافي تأسيس األحزاب السياسي   الحق   -8

 ياألردن( من الدستور 16/2) الماد ةوقد كفلت  ،ةالسياسي   اإلنسانحقوق  هو أحدالحق في تأليف األحزاب السياسية 
(، 20/1 الماد ة) اإلنساناإلعالن العالمي لحقوق  :وأبرزها ،اإلنسانة لحقوق المواثيق الدولي   هدتكما أك   ،هذا الحق  

 (.22/1 الماد ة)بالحقوق المدنية والسياسية  والعهد الدولي الخاص  

أداء األحزاب  ة، فإن  ة القانوني  وحصول األحزاب على الترخيص وعلى المظل   ي  األردنغم من االنفراج السياسي وعلى الر  
ضعف  إلىما زال دون المستوى من حيث الفاعلية وانضمام المواطنين إليها، وفيما تعزو الحكومة السبب في ذلك 

األحزاب تعزو  ن  فإ سة الديمقراطية في داخلها،ة وضعف ممار وأجندات خارجي   اأفكار  وتبن ي بعضها برامج األحزاب 
 إلىمن الوصول  ،األحزاب ها؛ أينسياسات الحكومة في تهميشها وعدم وضع قوانين لالنتخاب تمك   إلىالسبب 
م الناس إليها د انضماتقي   ضعف انضمام الناس إليها، ووجود بعض السياسيات الحكومية التي إلىى ا أد  مم   ،البرلمان

 .تهاأنشطمن خالل منع بعض 

قانون األحزاب  محل   ليحل   135م(2015لسنة  (39)م إقرار قانون جديد لألحزاب )القانون رقم 2015ام عشهد وقد 
ها: )أ( إعادة تشكيل أهم   ،ةيجابي  من األحكام اإل اعدد   القانونن وتضم   ،(م2012لسنة  (16))القانون رقم  السابق

تخفيض عدد األعضاء  (ب) .ةالداخلي  من وزارة  ة بدال  ة والبرلماني  لترتبط بوزارة الشؤون السياسي  لجنة شؤون األحزاب 
لغاء شرط النسب بدال   امائة وخمسين شخص   إلىسيين ألي حزب المؤس   في أن تكون المئوية  من خمسمائة شخص، وا 

 يثمان إلىسس المؤ   ن  تخفيض سِ  (ج) .%5محافظة  سين من كل  ونسبة المؤس  % 10سيين من النساء نسبة المؤس  
أو التي  ،من خارج الوطن األحزاب التي تتقاضى تمويال   على حل   النص   )د( .نيمن إحدى وعشر  عشرة سنة بدال  

 . أعضائهامعاقبة و بقرار قضائي  ول زعزعة الوحدة الوطنية بخطاباتهااتح

حتى ينسجم مع الدستور  ؛المركز وجوب تالفيها ديؤك  التي  ثغراتالقانون العديد من الهذا ن فقد تضم   ،المقابلفي و 
)ب(  .هجراءات ترخيصوا   تسجيل الحزب إلىبالنسبة  نفسهاة على اآللي   اإلبقاء)أ(  :هاوأهم   والمعايير الدولية، ياألردن

عدد  تحديد)ج(     . تأسيس حزبفي ة عشر سنوات على تجنس الشخص الذي يرغب شرط مرور مد  بقاء على اإل
ا للمعايير الدولية فق  و   ، وهو رقم مرتفعاعضو  ( 150)عن  األعضاء إلنشاء وتسجيل أو ترخيص الحزب بما ال يقل  

معايير  ةن القانون أي  )هـ( لم يتضم  . 136نها القانون لعملية تسجيل الحزبة التي يتضم  د( طول المد  ) .اإلنسانلحقوق 
 يتم  اكتفى المشروع بذكر أنه حيث  ؛سسها ضمن القانونالمالي لألحزاب وأ  ة لبيان إجراءات تقديم الدعم موضوعي  

نظام يصدر  إلىوأحال ذلك في دعم األحزاب من أموال الخزينة، سهام ة للدولة لإلتخصيص بند في الموازنة العام  
 ،خرآحزاب لتعديل النظام األساسي للحزب، أو دمجه في حزب للجنة األ سبقةالم  )و( اشتراط الموافقة  .بهذا الشأن
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أو  األحزاب)ز( منح مشروع القانون لرئيس لجنة  .الحزب في تعديل أنظمته الداخلية وتطويرها بحق   امساس   ا يعد  مم  
ا مع االلتزام تعارض  ل ا يشك  مم   ،ةألحزاب وتدقيق قيودها المالي  ة لالمالي  حسابات العلى  العباالط   ضه الحق  من يفو  

ة لألحزاب ق قانوني لتدقيق الحسابات والبيانات المالي  ( باعتماد مدق  29) الماد ةفي الفقرة )أ( من  القانونالذي أورده 
 . ة يجب أن تكون من مسؤوليات ديوان المحاسبةم  ه  هذه الم   ، ناهيك عن أن  سنة في نهاية كل  

، الذي م2015لسنة  (39)امين قانون األحزاب السياسية الجديد رقم ظت أحزاب معارضة ووسطية على مضوقد تحف  
، إال أنها ما زالت اعضو  ( 150) إلى (500) سي الحزب منتخفيض عدد مؤس   نه تم  وذلك رغم أ ة،ه مجلس األم  أقر  

 كشرط للتأسيس. اكبير   اتعتبر ذلك عدد  

لطة، لمي للس  أهداف الحزب المشاركة في التداول الس  ظت األحزاب على "تجاهل" إضافة عبارة أن يكون من كما تحف  
من هيئة  ة بدال  ة والبرلماني  ة األحزاب بوزارة الشؤون السياسي  في تعريف الحزب، كما تحف ظ بعضها على ربط مرجعي  

في الطعن بالقوانين  بموجب القانون الحق   السياسيةبمنح األحزاب  معارضةوطالبت أحزاب  ،ة لشؤون األحزابمستقل  
مواطن حول  ن عدم مساءلة أي  واضح يتضم   إدراج نص   إلىة، كما دعت واألنظمة والتعليمات أمام المحكمة الدستوري  

 .137حزب كان عاته ألي  ة وتبر  مساهماته المالي  

الحكومة ة الخامسة لجاللة الملك المعظم حول الورقة النقاشي   بخصوص فعل ردود ةعد   األحزاب عن صدرت كما
 مركز مهانظ   التي ة"الملكي   ةالنقاشي   لألوراق األحزاب قراءة" بعنوان ندوة م13/4/2015 بتاريخ ع قدت إذ ؛ةالبرلماني  
 إشادة تنضم  ت عمل أوراق خاللها مواقد   ،ألحزابا من به بأس ال عدد فيها شارك ةالسياسي   يةوالتنم للدراسات نيسان

 حاداالت   حزب علنأ كذلك .138األحزاب مسيرة في لتحو   نقطة ستكون وأنها ة،النقاشي   قاألورا في الواردة باإليجابيات
 ةبدق   ترسم باعتبارها الرئيسة، وعناوينها الخامسة ةالنقاشي   الورقة مضامين لنشر ةوطني   حملة إطالق تهني   عن الوطني  
 التاريخي اإلرث من اجزء   السابقة األربع ةالنقاشي   األوراق الحزب عتبراو  ،اسياسي   القادمة ةالسياسي   المرحلة مالمح
 دةمتجد   ةأردني   ديمقراطية في لالمتمث   النهائي وهدفها ةاإلصالحي   الملك جاللة رؤية األوراق تلك دتحد   إذ ؛للدولة
 ةفعلي   إرادة عن التعبير عن قاصرة أنها ةالنقاشي   األوراق في أخرى أحزاب رأت الذي الوقت في هذا .139ةوحيوي  

 ةالنقاشي   األوراق تلك أن   إلى مشيرة ،ةالوطني   ةالسياسي   الحياة في قيقيالح دورها لتأخذ األحزاب أمام المجال إلفساح
 األخرى. باليد وأكثر أعطته ما وتسحب بيد تعطي ةالملكي  

دد كان هذا العا، في حين ( حزب  37)م 2015بلغ عدد األحزاب السياسية المرخصة حتى نهاية عام من جهة أخرى،  
أحزاب كونها لم تستكمل شروط أربعة رفض ترخيص م 2015 كما شهد عام. 140ا( حزب  34) م2014حتى نهاية عام 

ظ على قرارات اللجنة برفض إنشاء مثل قد تحف   اإلنسانلحقوق  ض العام  . وكان المفو  141الترخيص الواردة في القانون
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 ،حزاب تحت التأسيسعدد ا من األهناك  كما أن   لة،ة ذات الص  القانون ذاته يخالف المعايير الدولي   تلك األحزاب؛ ألن  
ا صرحوا أن  ممثلي األحزاب التي لم ت   لكن   جهات في الدولة أحبطت جهودها بأكثر من وسيلة للحصول  منح ترخيص 

 بل لجنة األحزاب.على العدد المطلوب لترخيص الحزب من قِ 

 تضم ن إليها، واالنضمام األحزاب تأسيس في بالحق   قةالمتعل   الوطني المركز توصيات على الحكومي الرد   نطاق وفي
 دعم تقديم على نص   ،م2013 لسنة (62) قمبالر   ةالسياسي   األحزاب دعم في للمساهمة جديد نظام صدر قد أنه الرد  
 والثانية حزيران شهر خالل األولى ؛متساويتين دفعتين على تدفع اسنوي   دينار ألف خمسين بمقدار الخزينة من مالي  
 دورها زيعز  و  ة،السياسي   وبرامجها الحزبي، اعمله في ةالسياسي   األحزاب دعم إلى يهدف بما األول، كانون شهر خالل
 .السياسية والتنمية القرار صنع ةعملي   في المشاركة في

دد هذا وفي  الدولة خزينة من لألحزاب المالي   الدعم تقديم بخصوص الحكومي الرد   في جاء ما أن   المركز يؤكد الص 
 المالي الدعم تحديد على كزتر  بحيث ذلك، في عليهم الرقابة وتشديد لألحزاب المالي بالجانب الحكومة اهتمام يظهر

 هاأهم   التي المركز تتوصيا باقي عن الطرف تغض   أنهاو  ،اسنوي   دينار ألف خمسين هو أعلى بسقف لألحزاب
 ة.الدولي   والمعايير الدستور يوافق لألحزاب جديد قانون إقرار ضرورة

  الت وصيات:

سس وتنشيطها على أ   ةة واالنضمام إليها وتنمية الحياة الحزبي  في تأسيس األحزاب السياسي   تأكيد حماية الحق  لو 
وجوب  ماسي  ال ة السابقة، بتوصياته التي أوردها في تقاريره السنوي  ود المركز تأكيد ضرورة األخذ ايع ،ة سليمةديمقراطي  
 :اآلتية مقترحاتن قانون األحزاب الأن يتضم  

بل شعار اللجنة فقط من قِ إمن خالل اشتراط إخطار أو ، اإلشعار عند تأسيس الحزباإلخطار أو  نظامباع ت  ا -1
أسيس، من طلب الت والترويج لفكرة الحزب بدال  ة يمارسوا نشاطاتهم السياسي  تأسيس حزب حتى في  الراغبين

ذا كان ال بد   ،ودون اشتراط موافقة اللجنة من شروط  ان أي  على الترخيص فيجب أال يتضم   من النص   وا 
يجب على الحزب إعالن فوفي حال األخذ بنظام اإلشعار  ،أمام قيام الحزب االرخصة ما يمكن أن ي عد  عائق  

شهار  ينظاميه األساسي والداخل ة وبرامجه السياسية دان أهداف الحزب وموارده المالي  ، اللذين يحد  هماوا 
ة ة، وبما ينسجم مع الحق الدستوري ومبادئ الديمقراطية والتعددية السياسي  واالقتصادية واالجتماعية والثقافي  

 الفكر. حر يةو 
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 .سيين لألحزابلألعضاء المؤس   منذ عشر سنواتة ي  األردنة شرط اكتساب الجنسي  إلغاء  -2

، ولحين في مسيرة عمل األحزاب لطةلمي للس  على التداول الس   ن النص  إجراء تعديل دستوري يتضم   ضرورة -3
 .تعديل الدستور يمكن تضمين التوصية لقانون األحزاب

، وعدم االكتفاء سسهالألحزاب وأ  ة لبيان إجراءات تقديم الدعم المالي تضمين القانون المعايير الموضوعي   -4
  بتنظيمها بموجب النظام.

إقبال المواطنين على العمل  أماما عائق  ذلك ل شك  يلكي ال  ؛د في فرض العقوباتع والتشد  ضرورة عدم التوس   -5
 ي.الحزب

، ةة وتدقيق قيودها المالي  الع على حسابات األحزاب السياسي  االط   ضه حق  عدم منح رئيس اللجنة أو من يفو   -6
عطاء هذه الصالحي    . لديوان المحاسبةة وا 
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 قابات والنضمام إليهافي تأسيس الن   الحق   -9

 هذا الحق   143ة، كما كفلت المواثيق الدولي  142ين في تأسيس النقابات واالنضمام إليهاياألردن حق   ياألردنكفل الدستور 
لمبدأ المساواة بين المواطنين من  ابهدف تنظيم العالقة بين العم ال وأصحاب العمل تحقيق   ؛في عدد من نصوصها

حادات ة بين الطرفين، والد فاع عن المصالح المادي ة والمعنوي ة لمنتسبي الن قابات واالت  خالل محاولة إضفاء توازن القو  
 العمالي ة والعم ال.

 :في تأسيس النقابات واالنضمام إليها د  من ممارسة الحق  ح  اإلشكالية القانوني ة التي ت  

بات أصحاب عمل(، ونقابات  نقابات  عمالي ة  )نقابات عم ال، ونقا إلى ياألردنللت نظيم القانوني   االن قابات وفق   تنقسم
لما جاء في الفصل الحادي عشر من قانون العمل  اويتم إنشاء النقابات العمالي ة بموجب إجراءات تسجيل وفق   ،مهني ة
 افق  في إنشاء نقابات جديدة و   تقييد الحق  في ة هنا وتتمث ل اإلشكالية األساسي   ،وتعديالته م1996( لسنة 8رقم ) ياألردن

للدستور  افق  األفراد في تأسيس النقابات المهني ة و   لجوهر حق   امخالف   اقانوني   االذي يتضم ن أساس  لقرار تصنيف المهن، 
من الن صـوص  اانون العمـل بصيغته الحـالية يتضـم ن عـدد  فقـ ؛ةياألردن، والمواثيق الدولي ة التي تلتزم بها الدولة ياألردن

 :يأتلما ي افقا و  فـي تأسـيس الن قابـات واالنضـمام إليهـا،  قـة بـالحق  التـي ال تنسجم مـع المعـايير الدوليـ ة المتعل  

ادر عن اللجنة الثالثية لتصنيف المهن افق  إنشاء النقابات العمالي ة و   حر يةتقييد  -1 وبناء  عليه ال  ،للت صنيف الص 
 يجوز إنشاء نقابات جديدة للعاملين في المهنة الواحدة أو المهن المتماثلة أو المرتبطة ببعضها في إنتاج واحد.

ني ة لهذا الكيان ة القانو سبق من وزارة العمل لمباشرة لالعتراف بالشخصي  اشتراط الحصول على الت رخيص الم   -2
 المعنوي  )الن قابات(، ال مجر د اإلخطار.

 منح الس لطة التنفيذي ة ممثلة  بوزير العمل صالحية حل الن قابات العمالي ة. -3

دد  اإلشارةوتجدر  ،144ةفتنشأ بموجب قوانين خاص   أم ا الن قابات المهني ة اإلشكالية األساسي ة لتأسيس  أن   إلىبهذا الص 
لإلرادة الحكومي ة  اتجسيد   إصدار مثل هذه التشريعات يتم  ف ؛التشريعات ن  مثل هذه الن قابات يرتبط بالواقع العملي  في س  

( من 95/1) الماد ة لنص   ال نجد في هذا الن طاق إعماال   ،دة مشروع القانون. وعليهابتداء  من خالل تقديم مسو  
 التي أتاحت لعشرة أعضاء من أي  من المجلسين اقتراح القوانين.  يألردناالدستور 
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 :في تأسيس الن قابات واالنضمام إليها الت طورات على الت شريعات الن اظمة للحق  

بصورة  تنسجم مع التزامات  م إقرار أي ة تشريعات جديدة لتمكين األفراد من ممارسة هذا الحق  2015لم يشهد عام 
ة، بالر غم من مرور قرابة ثالثة أعوام على صدور قرار المحكمة الدستوري ة، الذي أجاز للموظفين في أي ة الدولي   األردن  

أتم ت لجنة العمل والت نمية االجتماعي ة قد . و 145ة بهمسة حكومي ة أن ينِشئوا نقابة خاص  وزارة أو دائرة أو هيئة أو مؤس  
م والمعد ل لقانون 2010عام ( ل26)من هذا العام مناقشة القانون المؤقت رقم كانون األول  12والس كان النيابي ة في 

بل مناقشته من قِ  المجلس لتتم   إلىت ليحال بعد ذلك حيث وضعت بعض الت وصيات على القانون المؤق   ؛العمل
مجلسي األم ة

ا أنه146 مناقشته حتى تاريخه. وباستقراء ما جاء في هذا القانون المؤق ت وتعديالت اللجنة  تم  تلم  ، علم 
  ية:تالمالحظات اآلنورد 

المبادرة الفردي ة في إنشاء  حر يةبل اللجنة على تقييد ت وما طرأ عليه من تعديالت من قِ أبقى القانون المؤق     أ.
يةالنقابات أو االنضمام إليها ) (، ب حر  بل خمسين اشتراطه تقديم طلب التأسيس من قِ األفراد في الت نظيم النقابي 

لقرار اللجنة الثالثي ة  افق  و  وبتقييد ذلك  ،لن قابات أصحاب العمل اللن قابات العمالي ة، وخمسة  وعشرين عضو   اعضو  
بتصنيف المهن )أو األنشطة االقتصادي ة والصناعات كما جاء به(، ونتيجة  لذلك ال يجوز تأسيس أكثر من 

 .  نقابة ألي ة أنشطة  اقتصادي ة  أو صناعات  بحكم تماثلها أو ارتباطها أو اشتراكها في إنتاج  متكامل 

 إلىالن قابات، ومنحها  ة وزير العمل في حل  قد مت توصية بتعديل صالحي   ،بل اللجنةه  إيجابي  من قِ وفي توج    ب.
النقابة بقرار  فتحل  وعليه، لطة القضائي ة. أي الس   ؛المنازعات لطة صاحبة االختصاص األصيل في حل  الس  

صادر عن محكمة البداية وقابل لالستئناف في حال ارتكاب الهيئة اإلداري ة ألفعال  تخالف أحكام القانون، أو 
من إخطار الوزير  ا( يوم  60مخالفة النظام الداخلي  للن قابة التشريعات الن افذة، ولم تقم بتصويبها خالل )

  بضرورة الت صويب.

 من الن صوص، التي تتعارض مع   ان عدد  قانون العمل بوضعه الحالي يتضم   رصة لتأكيد أن  ويغتنم المركز هذه الف
المعايير الدولية المتعل قة بالحق في تأسيس النقابات واالنضمام إليها. ويأمل المركز من مجلس النواب أن يأخذ هذه 

 األردن  كبير  في تحقيق جزء  من التزامات  إسهامما لذلك من لِ  ؛عند إعادة مراجعة القانون المؤقتالمسائل بالحسبان 
. تمكين األفراد من ممارسة هذا الحق   على االدولي ة في هذا اإلطار، وانعكاس ذلك إيجاب    الدستوري 

 نشأ بموجبهام إقرار أي ة تشريعات ت  2015ما يتعل ق بالت طورات القانوني ة المت صلة بالن قابات المهني ة، فلم يشهد عام  وفي
  قة بالن قابات المهني ة القائمة.نقابات مهني ة جديدة، أو تعد ل بموجبها تشريعات متعل  
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رة من قانون العقوبات  (183) الماد ةالت عديل المقترح على  إلىومن الجدير التطر ق  ، الذي جر م بموجبه ياألردنمكر 
( 6لتفسير القوانين رقم ) عن الديوان الخاص  ن  هذا الت عديل يرتبط بما صدر إحيث  ؛في اإلضراب ممارسة الحق  

مون حينها. وباستقراء ة على اإلضراب الذي نف ذه المعل  الذي أسبغ وصف عدم المشروعي   ،م15/09/2014بتاريخ 
ه من قِ ، والس  ياألردن( من الدستور 123للمادة ) افق  الصالحية الدستوري ة للديوان و   بل رئيس الوزراء بموجب ؤال الموج 

 ي: أتنوجز القول بما ي م4/9/2014( بتاريخ 30040-1-كتابه رقــم )ت

حيث لم يقتصر الطلب على  ؛إن  طلب رئيس الوزراء قد تجاوز الصالحية القانوني ة الممنوحة له في هذا الن طاق -1
 مسألة فني ة تدخل في نطاق عمل القضاء. إلىبل تطر ق  ،مجر د الت فسير فقط.

ادر  -2 للصالحية القانوني ة المناطة به، حيث لم يقتصر القرار على  اأيض   اعن الديوان تجاوز  يشك ل القرار الص 
مجر د الت فسير بل بإطالق الوصف القانوني  على الواقعة وتقرير مدى مشروعيتها. فكان أجدر بالديوان أن يعلن 

 اهذه اإلجابة تجاوز  ألن  في صدور مثل  اعدم اختصاصه في البت باالستشارة )السؤال( المطروحة، نظر  
للصالحية الممنوحة له في الدستور. كما أن  ركن االختصاص يتعل ق بالن ظام العام ويعاب القرار المشوب بعيب 

 عدم االختصاص الجسيم باالنعدام. 

مم ا  ،في اإلضراب هذا الت عديل يحظر ممارسة الحق   أن  فيرى المركز  ،ما يتعل ق بالت عديل القانوني  المقترح أم ا في
تصادي ة بالحقوق االق ( من العهد الدولي  الخاص  8) الماد ةلنص  اوفق   ةالدولي   األردن   يشك ل مخالفة  اللتزامات

 إلىياغة يجعل من نطاق الت جريم أقرب كما جاءت في فقرتها الث الثة بظرف  مشد د  مطلق الص   ،واالجتماعي ة والثقافي ة
 سس الر اسخة في الت جريم. األ   تتنافى مع  ة الوصف، التي عمومي  

 انتخابات مجالس الن قابات:

  م انتخاب مجالس جديدة للن قابات المهني ة اآلتية:2015شهد عام 

 حيث بلغ عدد المهندسين الذين يحق   ؛م08/05/2015التي أجريت بتاريخ  ،انتخاب مجلس نقابة المهندسين    أ.
. وقد سج ل فريق المركز 147ا( مهندس  61725للقوائم االنتخابي ة الصادرة عن نقابة المهندسين ) افق  لهم االقتراع و  

ها: ، كان أهم  ةة مالحظات على سير هذه العملي  ة االنتخابي ة عد  الوطني  المكل ف بالر قابة على مجريات العملي  
ة يحمل الرقم بصدور كتاب عن وزير األشغال العام  ة االنتخابي ة ة بمجريات العملي  تدخ ل وزارة األشغال العام   -أ
فر لغايات ة أو جواز الس  المدني   األحوالن ضرورة اعتماد بطاقة يتضم   ،م6/5/2015( بتاريخ 0211-1)

ز وزير األشغال وقد عز   ،ة النقابة الواجب إبرازهابطاقة عضوي   إلىوذلك إضافة  ،أردنيالناخب  ق من أن  التحق  
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رت و  ،يوان الرأي والتشريع بهذا الخصوصلب بالرأي القانوني الذي طلبته وزارة األشغال من دة هذا الطالعام   بر 
ة حتى ال يقوم مهندسون ال يحملون ة االنتخابي  يها مطالب من المهندسين بضبط العملي  الوزارة هذا التعميم بتلق  

 اواعتبروه قرار   ،حينبعض المهندسين والمرش  وقد أثار هذا التعميم استغراب واستهجان  .باالنتخاب قم الوطني  الر  
ة على جواز الت حقق من شخصي   التي تنص  ( 25) الماد ة اللنظام الداخلي  لنقابة المهندسين، وتحديد   امخالف  

ة االنتخابي ة بعض شاب العملي   -وية النقابة. بطة ه  اسة أو بو الشخصي   األحوالوية طة ه  اسالناخب بو 
خلت قاعات االقتراع، وقاعة الفرز من  -بعدم مراعاة القواعد الن اظمة للد عاية االنتخابي ة. ج قةالمخالفات المتعل  

قة أو من منظمات ة محد دة للمراقبين الراغبين في مراقبة االنتخابات من الجهات الرقابية ذات العالأماكن خاص  
لشفافية سير  اللرقابة على االنتخابات ضمان  كما لم تقم النقابة بالمبادرة بدعوة هذه الجهات  ،المجتمع المدني  

  اإلخالل بنتائج االنتخابات. إلىهذه المخالفات لم تؤد   علم ا أن   .ة االنتخابي ةالعملي  

الختيار أعضاء مجلس النقابة م 22/05/2015جري بتاريخ ي أ  ذال ين،ياألردنانتخاب مجلس نقابة المحامين    ب.
ية النتخابات منصب النقيب يوم الجولة الثان تقدفي حين ع   ،انتخابات منصب النقيب والجولة األولى من

ة جريات العملي  وقد سج ل فريق المركز الوطني  المكل ف بالر قابة على م   .148م25/5/2015ثنين الموافق اإل
عدم احترام إرادة الن اخبين، من خالل محاولة  -ها: أ، كان أهم  ةة مالحظات على سير هذه العملي  عد  االنتخابي ة 

تصميم  وأسواء  من حيث المعازل،  ،ية االقتراععدم كفالة سر   -ب .تهمإراد فيمؤازري المرش حين الت أثير 
هذه  وية الناخبين. إال  أن  عدم االلتزام بأصول الد عاية االنتخابي ة والت حقق الكامل من ه   -صناديق االقتراع. ج

وفي الس ياق  .ة المجلسالنتيجة النهائي ة، سواء  لمنصب النقيب أو عضوي   فيالذي أث ر  لم تبلغ الحد   فاتالمخال
تقد م مجموعة من المحامين بالطعن لدى المحكمة اإلداري ة بنتائج انتخاب نقيب المحامين وأعضاء نفسه، 

وفي الس ابع والعشرين من كانون  .،تائجهت التي رافقت االنتخابات ونة اإلجراءامجلس النقابة، مشك كين بصح  
 .149رد ت المحكمة الدعوى باعتبارها فاقدة لشروط قبولها 2016الثاني لعام 

 م االنتخابات اآلتية: 2015فقد شهد عام  ،أم ا على صعيد الن قابات العمالي ة

حيث بلغت نسبة  ؛م14/09/2015بتاريخ جريت التي أ  باء، ة للن قابة العامة للعاملين بالكهر  انتخاب الهيئة العام      أ.
سبق ذلك انتخاب اللجان النقابي ة في و  ،لهم الت صويت من عدد األعضاء الذين يحق   %64 حو  ناالقتراع العام 

 . 150م7/9/2015 - 23/8المحافظات خالل الفترة الممتدة من 
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 م.14/12/2015تم  بتاريخ قد الذي ، ياألردنة حاد الن قابات العمالي ة المستقل  انتخاب الهيئة التنفيذي ة الت     ب.

 المطالبة بإنشاء نقابات جديدة:

ت في كما استمر   ،م أي ة مبادرة حكومي ة إلصدار قانون ينظ م العمل النقابي  للموظفين العموميين2015لم يشهد عام 
  ها:كان أهم  التي لمهني ة، م المطالبات بإنشاء عدد من الن قابات ا2015عام 

)د(  .)ج( المحامون الشرعيون. ة واإلسكانالعاملون في وزارة األشغال العام   )ب( .151ائيون الن فسيونخص  اإل.)أ(
 ساندة. ة الم  ة والصحي  )و( العاملون في المهن الطبي   .)ه( العاملون في مهنة المحاسبة القانوني ة .أساتذة الجامعات

ل النقابات لم يستقبل خالل عام  أن  إلى القيود الرسمي ة في وزارة العمل كما تشير  م أي  طلب  لتأسيس 2015مسج 
 .152نقابة عمالي ة أو نقابة أصحاب عمل

سواء  ،بالمركز القانوني لم تحظ   ،نشئت منذ سنواتأ  التي  ،ةة قطاعات عمالي  ة لعد  النقابات المستقل   ن  أوالجدير بالذكر 
جراءات اإلخطار إب التي تتطل  و بتطبيق المعايير الدولية أات، الذي يتيح ترخيص النقاب ياألردنبانطباق قانون العمل 

 والتسجيل.

 االعتداء على الكوادر الطبي ة والتعليمي ة: 

ارتفاع أعداد إلى  ام من أخطر المشاهد المجتمعي ة نظر  2015أضحى االعتداء على الكوادر التعليمي ة خالل عام 
؛ حيث هاورغم ما ي بذل من جهود  للحد  من هذه االعتداءات والقضاء عليها فقد لوحظ تكرار وقوع ،حاالت االعتداء

لت )كما س   ،153( حالة اعتداء100م )2015مين في عام بلغ عدد حاالت االعتداء على المعل   ( حالة اعتداء 28ج 
، فقد أقر ت مين بوجه خاص  معل  ارتفاع حاالت االعتداء على ال إلى ا. ونظر  154م2015اء خالل عام على األطب  

والممر ضين،  ،اءمين، واألطب  الحكومة في مشروع القانون المعد ل لقانون العقوبات تغليظ عقوبة االعتداء على المعل  
ين كان أن  تغليظ عقوبة االعتداء على هذه الطائفة من المهني   ا. علم  155وأعضاء هيئة الت دريس في الجامعات والكليات

 المتواترة في تقارير المركز الوطني  خالل الس نوات الماضية.  ياتإحدى الت وص
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 الت وصيات: 

في تأسيس النقابات واالنضمام إليها، يؤك د المركز الوطني  ما جاء في توصياته الواردة في تقاريره  لحماية الحق  
 السنوي ة الس ابقة، التي أبرزها:

بصورة  تكفل  ،م1996( لسنة 8رقم ) ياألردنضرورة اإلسراع في تعديل الفصل الحادي عشر من قانون العمل  -1
في تأسيس الن قابات واالنضمام إليها، وذلك بإلغاء جميع القيود التي تحرم  تمكين األفراد من ممارسة الحق  

صادق والمواثيق الدولي ة الم   ياألردنالدستور  المبادرة في تأسيس الن قابات، التي تتعارض مع   األفراد من حق  
 .األردنبل عليها من قِ 

( 6لقرار المحكمة الدستوري ة رقم ) اتجسيد   ؛للموظفين العمومييناإلسراع في إصدار قانون لتنظيم العمل النقابي   -2
ة ينِشئوا نقابة خاص  سة حكومي ة أن ، الذي أجاز للموظفين في أي ة وزارة أو دائرة أو هيئة أو مؤس  م2013لسنة 
 بهم.

 ة وطني ة لمكافحة ظاهرة العنف المجتمعي  بشكل عام.العمل على صياغة استراتيجي   -3

ع المركز الحكومة  -4 "اتفاقية  م1948( لسنة 87ة منظمة العمل الدولي ة رقم )اتفاقي   إلىاالنضمام على يشج 
يةال  الت نظيم". النقابي ة وحماية حق   حر 
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 والنضمام إليها جمعي اتفي تأسيس ال الحق   -10

 ،واالنضمام إليها جمعي اتاألفراد في تأسيس ال حق   اإلنسانة لحقوق والعربي   ة، والمواثيق الدولي  ياألردنكفل الدستور 
 تعزيزعلى ، كما أك د 156ومراقبة مواردها المالية ،تنظيم تأليف الجمعيات مسألةالقانون  إلى ياألردنوأحال الدستور 

قانون يؤثر في جوهر  عدم جواز إصدار أي  ت على التي نص   ،(128) هذا الحق وحمايته من خالل المادةوحماية 
 .157الحقوق المكفولة بموجبه

 .: التشريعاتأوال  

، وال يزال م2015واالنضمام إليها خالل عام  جمعي اتفي تشكيل ال تعديل على التشريعات الناظمة للحق   لم يطرأ أي  
ن العديد من اإلشكاليات والثغرات التي من شأنها يتضم   م الناظم لهذا الحق  2008( لعام 51رقم ) جمعي اتقانون ال

ل لقانون دة مشروع القانون المعد  فيما بقيت مسو   ،158، كما أشار المركز في تقاريره السابقةتقييد ممارسة هذا الحق  
فقط من  ( مواد  9نت تعديل )إذ تضم   ؛159إجراء أي دون أي  نشرها على موقع ديوان التشريع والر  التي تم   جمعي اتال

تعزيز  إلىي ة وال تؤد  الع على تلك التعديالت نجد أنها شكلي  ط  . وباال160م2008( لعام 51رقم ) جمعي اتقانون ال
علم ا أن  . هاوتعقيد جمعي اتة بعمل الجراءات الخاص  اإلزيادة  إلىي بل إنها تؤد   ته،وحماي جمعي اتفي تأسيس ال الحق  

والتي  ،تعديلهابسات المجتمع المدني التي طالبت مؤس   ة المواد  وخاص   ،جوهر القانونلم تمس  هذه التعديالت المقترحة 
 . أمام ممارسة الحق   اتعتبر معيق  

داخل عمل الوزارة ومجلس إدارة  ةالعقد اإلداري  ة لتالفي بعض إجرائي  تعديالت ت على اقتصرت هذه التعديال وقد
داري تتمت   جمعي اتال ى سجل  يستحدث دائرة تسم   المقترح الذي النص   ن  أم من وعلى الرغ  ، السجل   ع باستقالل مالي وا 

ما إذ  ؛استقالل السجل  لضمان المطلوب  الحد   إلى ىيرقال  ،نه؛ أي النص  فإ ،جمعي اتال ه سجل  يوحي بتعزيز استقاللي  
االستقالل يفر غ مبدأ ، ما جمعي اتال دارة سجل  إالذي يرأس مجلس ة التنمية االجتماعي  وزير تبع ت دائرة السجل  زال ت

في قبول  ة البت  صالحي   جمعي اتال منح رئيس مجلس سجل   تم   ،نفسه. وفي السياق من مضمونه اإلداري للسجل  
ن مشروع القانون أ كما ،مجلس الوزراء في القانون الحالي اتالتي هي من صالحي  ،  جنبي ةعات من الجهات األالتبر  
أبقى مشروع القانون المعد ل على  وكذلك ،جمعي اتهم في إنشاء الحق   ألفراداإلخطار لممارسة ا يأخذ بمسألةل لم المعد  

ة والممارسات المعايير الدولي   أن   مع  ، (19) الماد ةفي  افي حاالت محد دة حصر   جمعي ةال ة الوزير في حل  صالحي  
 .هة على القضاء وحدهذه الصالحي   تقضي بقصرضلى الف  
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ركات لقانون الش   افق  ة و  ركات غير الربحي  ركات تمارس صالحياتها واختصاصها في تسجيل الش  وال تزال دائرة مراقبة الش  
التسجيل المباشر يقتصر فقط على غايات  ن  ، إال أادرة بمقتضاهم واألنظمة والتعليمات الص  1997( لسنة 22رقم )

مثل الغايات  ،رسال مخاطبات ألخذ موافقة الجهات ذات العالقةإ ا باقي الغايات فإنه يتم  أم   ،حةالتنمية والتدريب والص  
ل يشك  ة ألخذ الموافقة عليها، األمر الذي وزارة الداخلي   إلىمخاطبة  ت رسلحيث  ؛ةوالديمقراطي   اإلنسانالمرتبطة بحقوق 

 .ا أمام ممارسة األفراد لهذا الحق  ي  حقيق امعيق  

ل لقانون دة مشروع قانون معد  عداد مسو  إة بتفيد بقيام وزارة التنمية االجتماعي   اأخبار   161اإلعالمتناقلت وسائل  وقد
شكاليات للحديث عن اإل المجتمع المدني لقاء رئيس الوزراء ساتمؤس  العديد من  طالبت، وعلى ضوء ذلك جمعي اتال

 ممثلي من اجمع عدد  م 6/7/2015 لقاء بتاريخعقد  ، وتم  المجتمع المدني ساتمؤس   عاني منهاتيات التي والتحد  
رئيس الوزراء توجيهاته  وخالل اللقاء أبدىة، رئيس الوزراء ووزيرة التنمية االجتماعي   مع  سات المجتمع المدني مؤس  

بنسخة من مشروع  جمعي اتوتزويد ال ،جمعي اتسات المجتمع المدني حول تطوير قانون المؤس   ضرورة التشاور مع  ب
ديد على موقع القانون الجمشروع دة نشر مسو   نه حتى هذه اللحظة لم يتم  أال إلبداء الرأي حياله؛ إ لالقانون المعد  

 .162بنسخة عنه جمعي اتو تزويد الأ ،يأديوان التشريع والر 

 ،جمعي اتة تقديم الدعم المالي لليقضي بتنظيم آلي   اقرار  م 18/10/2015بتاريخ صدر أمجلس الوزراء  ومن الالفت أن  
طلب تمويل  ة ألي  ي  اإلنسانة لشؤون المساعدات ة وزارة التخطيط والتعاون الدولي واللجنة التنسيقي  مرجعي   فيهأكد 

في الحصول على  جمعي اتال الحكومة تقييد حق   ةثار حفيظة العديد من المنظمات حول ني  أمر الذي األ ،خارجي
 جمعي اتفي تأسيس ال رة بضرورة تطوير وتحديث منظومة التشريعات الناظمة للحق  التمويل. وال تزال المطالبات متكر  
 ة والدولية.ا للمبادئ والمعايير الدستوري  فق  و   ع المواطنين بممارسة هذا الحق  واالنضمام إليها بما يضمن تمت  

 .: الممارساتاني  ثا

منح لمناقشة مسألة عاقة في المملكة ذوي اإل جمعي اتعن  نالتقى المركز الوطني بممثليم 18/5/2015بتاريخ 
م خدمات لألشخاص ذوي التي تقد   جمعي اتعدم وجود رقابة على ال في ظل   في المملكة جمعي اتراخيص لمئات الت

األشخاص ى لشؤون المجلس األعل دور وكذلك مناقشة، تهاونوعي   مةقد  من جودة الخدمات الم  والتأكد  ،اإلعاقة
بل وزارة و من قِ أبله انطباق معايير الجودة عند التسجيل فقط دون وجود خطة متابعة الحقة من قِ في متابعة قين المعو  

التي  جمعي اتميدانية للة زيارات لبل المركز الوطني لتنفيذ سلستشكيل فريق من قِ  تم   ،ة. وبناء عليهالتنمية االجتماعي  
محافظة  ة بواقع زيارة واحدة لكل  ميداني  ( زيارة 12ذ المركز )حيث نف   ؛ذوي اإلعاقة األشخاص رعاية تعمل في مجال
رئاسة إلى  تفعر  م ، ثمحافظة ة في كل  تقارير خاص   عدادإ تم  و  ،إعاقة صة بذوي الالمتخص   جمعي اتلرصد واقع ال
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ضرورة ب 163م16/11/2015( بتاريخ 1/11/18/50028رقم )كتاب راء بموجب الوز  رئيسحيث خاطب  ؛الوزراء
التوصيات حول الصة هذه خ   خاذ اإلجراءات الالزمة. وتمثلتوات   ادرة عن المركز الوطنيالص   بالتوصيات األخذ
لغايات ضبط وتأطير العمل المشترك لما فيه  سات ذات العالقة؛والمؤس  العمل بين الوزارات  ضرورة تنسيق -1 ي:تاآل
العاملة  جمعي اتمن العلى الخدمات المقدمة  ايجاب  بحيث ينعكس ذلك إ ضلى لألشخاص ذوي اإلعاقة،ة الف  مصلحال

 نشاء مراكز شاملة في كل  ضرورة إ -2 .ذوي اإلعاقة األشخاصعلى و غير مباشرة بصورة مباشرة أفي هذا المجال 
 وتقديمبل وزارة التنمية االجتماعية ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم، افظات في المملكة من قِ محافظة من المح

د من جودة عمالها للتأك  مراقبتها ومتابعة أ تم  تن ، على أر وخدمات التشخيص والتأهيلل المبك  خدمات الكشف والتدخ  
قين )قاعدة المعو  األشخاص المجلس األعلى لشؤون  بلقِ عداد قاعدة بيانات من إ إلىالسعي  -3. الخدمات المقدمة

الخيرية(، ووزارة التربية والتعليم )قاعدة  جمعي اتة بالة )قاعدة بيانات خاص  (، ووزارة التنمية االجتماعي  ةوطني  بيانات 
ذوي اإلعاقة  األشخاصة لغايات تسهيل عملية دمج الجهات المعني   بيانات للطلبة ذوي اإلعاقة( بالتنسيق والتعاون مع  

ى ما يسم   إلىللوصول  ها؛ونوع حاجته ودرجة اإلعاقة ب  س  ح  ركيز على األطفال في التعليم كل الت في المجتمع، مع  
ذوي اإلعاقة في  األشخاصوضاع ة متخصصة عن أبحاث علمي  راء مسوحات ودراسات وأجإ -4 بالتعليم للجميع.

بل الوزارات ذات العالقة ، وذلك من قِ يات التي يعانون منهاهم والتحد  تكالومش نائية للوقوف على احتياجاتهمالمناطق ال
 األشخاصة( حول حقوق أو دورات تدريبي   ضرورة تنفيذ حمالت تثقيفية )و/ -5 .ةوالجهات المانحة الدولية والوطني  

سر تستهدف أ   ،المساواة في المجتمعساس ؛ لغايات دعم حقوقهم وتعزيزها على أنحاء المملكةذوي اإلعاقة في جميع أ
حة مثل وزارة الص   ،ةسات الحكومي  ة ممثلي المؤس  خاص   ،ومقدمي الخدمات والمتعاملين المباشرين معهم ،ذوي اإلعاقة

ضرورة تعاون المؤسسات  -6 .وغيرها ،ان الكبرىمانة عم  وزارة البلديات، وأو التربية والتعليم وزارة النقل و وزارة و 
تخصيص بند في ميزانيات  -7 .هموتشجيع ذوي اإلعاقة األشخاصمن حيث قبول تشغيل  خاص  والقطاع ال

ق ما يتعل  لنة ول مر جاد حلإي -8 ذوي اإلعاقة. األشخاصقة بالمؤسسات الخاصة لدعم الحقوق والمشاريع المتعل  
ذوي اإلعاقة ووزارة التنمية بل المجلس األعلى لألشخاص بتوفير األجهزة والمعينات المساندة لذوي اإلعاقة من قِ 

 وحاجته. اإلنسانة بطريقة سهلة وسلسلة تليق بكرامة الخيري   جمعي اتلل حاد العام  حة واالت  ة ووزارة الص  االجتماعي  
 سات المعنية لتنفيذ تلك التوصيات.هنا ضرورة تنيسق الجهود بين جميع المؤس  يؤك د المركز و 

زت وترك   ،م2015استمرت مؤسسات المجتمع المدني في ممارسة أعمالها ونشاطاتها خالل عام نفسه، وفي السياق 
 ة لالجئين السوريين.ي  اإلنسانة والمعونات عنى بتقديم الخدمات اإلغاثي  أغلب الجهود على تنفيذ مشاريع ت  

التي ومنظمات المجتمع المدني  نيبين نقابة المحاميما ة التوتر حد   زادتم 2015خالل عام أنه و ومن الجدير ذكره 
بل مؤسسات المجتمع ة من قِ ة تقديم الخدمات القانونية المجاني  حول شرعي  ة( ة )المجاني  م خدمات المساعدة القانوني  تقد  
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 اة حفاظ  من تقديم المساعدة القانوني   المنظماتمخاطبة مجلس الوزراء لمنع تلك  إلىا حذا بنقابة المحامين مم   ،المدني
على اعتبار أن تقديم المساعدة القانونية  المنظماتبل تلك مر الذي قوبل بالرفض من قِ األ على حقوق منتسبيها،

النقابة ألزم  164م2014 خر التعديالت عامآل افق  ين و  قانون نقابة المحامي أن   اغير قابل للتقييد. علم   انساني  إ ايعتبر حق  
رة تفاهم بين وزارة العدل ونقابة مذك   توقيع تم  م 18/2/2015بتاريخ ة، و للمساعدة القانوني   صدار نظام خاص  إ

ه من هذ الحد   إلى هذا النظام وهذه الجهود لم تؤد   إال أن   ها،وتقنين ةالمحامين حول تقديم خدمات المساعدة القانوني  
  .ةة المجاني  الخدمات القانوني  ة حيال مسألة تقديم بلورة وجهة نظر وطني  في المقابل  تم  ، ولم تاتشكالي  اإل

سلسة  اإلنسانالوطني لحقوق  م المركزنظ   ،سات المجتمع المدنيتواجه مؤس  يات التي وللوقوف على واقع التحد  
 ،وهم: الحكومة ،األردنفي  هاوتعزيز  اإلنسانن بحماية حقوق يالشركاء الرئيسين المعني   تضم  ة لقاءات تشاوري  

: واقع منها ات،عو ضخاللها مناقشة العديد من المو تم    ،ومنظمات المجتمع ،اإلنسانوالمركز الوطني لحقوق 
 ،ةلطات الحكومي  سات المجتمع المدني والس  والعالقة بين مؤس   ،ياتتحد  الفرص و ال من حيث سات المجتمع المدنيمؤس  

 (ةمنتدى أو مظل  )إطار إيجاد إلى عي والس   ،ومنظمات المجتمع المدني اإلنسانوالعالقة بين المركز الوطني لحقوق 
ترجمة مبدأ المشاركة العامة في مختلف  إلىعي الس  في يتمثل الهدف األساسي من هذا المنتدى و . لهذه المؤسسات

اء والتواصل الفكري، وتوفير ن  حوار الفعال والبات للواقع عملي، وتطوير آلي   إلى اإلنسانالقضايا ذات العالقة بحقوق 
 عداد األبحاث والدراسات، وا  ةيها ومخاطبة الجهات ذات العالقة بشأنها من خالل إيجاد بيئة حواري  ة وتبن  المعرفة العام  

 اتاللقاء ت هذهقامة اللقاءات والنقاشات والندوات. واختتمإوتعزيز  ،واألنشطة المختلفة والتقارير التحليلية والمقاالت
سات مأسسة عمل مؤس   إلىوالسعي  ،سات المجتمع المدنيمؤس  ل إيجاد هيئة تمث   -1منها:  ،بجملة من التوصيات

توفير قاعدة بيانات  -3 .بل الدولة لمؤسسات المجتمع المدنيالمطالبة بتوفير دعم مالي من قِ  -2 .المجتمع المدني
مراجعة  -4 .من حيث أهدافها وأنشطتها ونظامها الداخلي األردن سات المجتمع المدني الموجودة فيعن مؤس  

  .جمعي اتقانون ال -على وجه الخصوص-ومنها  ،م عمل مؤسسات المجتمع المدنيالتشريعات التي تنظ  

  ت.جمعي ا: تشكيل الاثالث  

في  جمعي اتفي تسجيل ال اانخفاض  شهد م 2015عام  من المالحظ أن  
حصائيات مجلس إدارة إل افق  و  م، 2014جميع مناطق المملكة مقارنة ِبعام 

( 546)تسجيل  تم   ؛ إذةفي وزارة التنمية االجتماعي   جمعي اتال سجل  
( 641تسجيل ) م2014عام من  هانفسبينما شهدت الفترة  جمعي ة،
  ن النوعــــلة مـالمسج   معي اتـجالبية الـــــغ ر أن  ـــدير بالذكـــ، ومن الججمعي ة

641 546 

لت خالل  الشكل يبي ن عدد الجمعي ات التي ُسج 
 م2015م و 2014عامي 

 2014عام 

 2015عام 
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التي تقوم  ،ةالذي يقع ضمن اختصاص وزارة التنمية االجتماعي   الخيري  
العدد ، وبذلك أصبح جمعي اتة للبدورها الرقابي والمتابعة المستمر  

 لة والعاملة في المملكة لغاية تاريخالمسج   جمعي اتلاإلجمالي ل
  .جمعي ة( 4862)م 31/12/2015

عام  هاالتي صدر قرار بحل   جمعي اتبلغ عدد النفسه، ياق وفي الس  
بشكل معظمها  لَّ ح   ةغير ربحي  ( شركة 54)و 166جمعي ة( 178)م 2015

 جمعي ةأو لعدم قدرة ال ،جمعي ةة للعلى قرار الهيئة العام   اختياري بناء  
نعدام أو ال ،على متابعة أعمالها بعد مرور أكثر من عام على تأسيسها

التشريعات  مخالفات جسيمة تتعارض مع  رتكابها افاعليتها وكفاءتها و 
 تزيد علىة لمد  ه عن هاتوقفلعدم مباشرتها العمل أو  أو ،الناظمة لها

 . السنة

فق مكان عملها في المحافظات و   جمعي اتالتوزيع عمل إلى  ا بالنسبةأم  
محافظة و  جمعي ة،( 80ربد )إمحافظة و جمعي ة، ( 211العاصمة )ي: محافظة تفقد كان على النحو اآل ،م2015لعام 

، جمعي ة( 24معان )محافظة ، و جمعي ة( 15العقبة ) محافظة، و جمعي ة( 7الطفيلة )محافظة ، و جمعي ة( 57لزرقاء )
( 11دبا )أممحافظة ، و جمعي ة( 29الكرك )محافظة ، و جمعي ة( 15جرش )محافظة ، و جمعي ة( 22عجلون )محافظة و 

 . جمعي ة( 24البلقاء )محافظة ، و جمعي ة( 51المفرق )محافظة ، و جمعي ة

واالنضمام  جمعي اتفي تأسيس ال الحق  بق شكوى تتعل   أي   اإلنسانلم يرد للمركز الوطني لحقوق نفسه، وفي السياق 
خوان الملسمين على ضوء صدور قرار تفسيري من ديوان ة لجماعة اإلة والواقعي  رات القانوني  إليها، اإل أنه رصد التطو  

ب حزب جبهة العمل اإلسالمي باعتباره لم يصو   سمعقارات با ب بأنه ال يجوز تسجيل أي  الذي نس   ،التشريع والرأي
م كان قد صدر قرار مجلس الوزراء آنذاك 1946نه ومنذ تاريخ جمعي ات؛ حيث إالحكام قانون ال افق  أوضاعه و  

م 1956بعد صدور قانون عام ه ب أوضاعصو  يالحزب لم ، غير  أن  بترخيص الحزب كفرع من الحزب في مصر
 .جمعي اتلل

 بتاريخ العمل اإلسالمي جمعي ةتسجيل  وتم   ،جماعة اإلخوان المسلميننشقاقات في العديد من اال، حصل وعليه
ار التقليدي، وتال ذلك استقاالت بناء  على طلب من مجموعة من األعضاء الذين انشقوا عن التي  م 3/3/2015

  ة جديدة.ة من الحزب والمناداة بمبادرات حزبي  جماعي  

والعاملة في  ةعدد الجمعي ات المسجل ( يبين5جدول )ال
 165م2015المملكة لعام 

 3070 وزارة التنمية االجتماعية
 798 ةوزارة الداخلي  

 136 ةوزارة التنمية السياسي  
 648 وزارة الثقافة
 73 حةوزارة الص  

 10 وزارة الصناعة والتجارة
 22 وزارة الزراعة
 95 وزارة البيئة

 8 ةسالمي  سات اإلوزارة األوقاف والشؤون والمقد  
 4 وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

 36 واآلثار ةوزراة السياح
 5 وزارة العدل
 4862 المجموع

باالعتماد على البيانات  ،الجدول من إعداد المركز
 ةليه من وزارة التنمية االجتماعي  إالواردة 
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 جمعي ات: تمويل الارابع  

حول  اواسع   جدال   جمعي اتة الدعم المالي لليم آلي  ظحول تنم 18/10/2015أثار قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 
كيد أتالمذكور ن القرار تضم  فقد  ؛جمعي اتة لتقديم طلبات التمويل األجنبي للة والشروط المرجعي  جراءات اإلداري  اإل

ق طلبات تتعل   ي  ة ألمرجعي  كة ي  اإلنسانالمساعدات ة لشؤون الدولي واللجنة التنسيقي  ة وزارة التخطيط والتعاون مرجعي  
ة بما في ذلك المساعدات العيني   ،ةي  األردنة االستجابة بتمويل خارجي يستهدف الالجئين السوريين وبرنامج خط  

ة والشركات غير الربحي   جمعي اتجنبي للالتمويل األ قضي ةر شمولي حول وضع تصو   تم  وبموجب القرار  ،ةوالنقدي  
سات المجتمع المدني التنسيق بين مؤس   إلىة الجديدة لي  حيث تهدف اآل ؛نظمة المعمول بهااألالقوانين و  إلىباالستناد 

وتنظيم حصولها على  جمعي اتجنبي للة التمويل األة وضبط عملي  ة المعني  ة والجهات الحكومي  والجهات المانحة والدولي  
ة، الراغبة في / وزارة التنمية االجتماعي   جمعي اتال لة لدى سجل  المسج   جمعي ةتقوم ال ،ة الجديدةلي  وبموجب اآل .التمويل

 ته،وقيم،  ،ن مصدر التمويليتضم   جمعي اتال سجل   إلىجنبي بتقديم طلب رسمي ع األو التبر  أمويل الحصول على الت
 ،ومكان تنفيذه ،ةة الوطني  هداف التنموي  هدافه المرتبطة باألأو  ،واسم المشروع ،واسم البنك ،والحوالة ،وتفاصيل الحساب

ن الطلب . كما يتضم  تنفيذ هذه المشاريع في القطاعات والمحافظاتمعني ين بلاالشركاء المحليين و  ،ستهدفةوالفئات الم  
 ئه،داأقياس لرات ومؤش   ،ى المدى الطويلعلالمباشرة  هنتائجو  ،وموازنته ،روعزمع تنفيذها في المشنشطة الم  البرامج واأل
 . هتمويلوشروط 

 د سجل  ك  أوفي حال ت ،ة لدراستهاجهات المعني  الوزارات وال إلى جمعي اتال ل الطلبات من خالل سجل  رساإ ويتم  
القرار خاذ عرض الطلبات على مجلس الوزراء الت  جنبي ت  من اكتمال المتطلبات للحصول على التمويل األ جمعي اتال

موقع تنفيذ  ب  س  ة في الميدان ح  ومدير التنمية االجتماعي   المحافظ ة بالتنسيق مع  رات المختص  كما تعمل الوزا ،المناسب
بتزويد وزارة التخطيط والتعاون  جمعي ةوتقوم ال ،جنبيأالتي حصلت على تمويل  جمعي اتة الالمشروع على متابع

التي ، ة حول المشروعة بتقارير سير عمل دوري  / وزارة التنمية االجتماعي  ي اتجمعال ة وسجل  الدولي والوزارة المختص  
بحيث تقوم كل وزارة  ،ة الجديدة تقييم تنفيذ المشاريعلي  اآلدت ك  قد أو ثرها. أبها بدراسة هذه التقارير وتقييم تقوم من جان

نموذج التقييم الذي  ب  س  ح  طبيعة المشروع و   ب  س  ة ح  رفع تقارير دوري  ثم  ت ،دارة متابعة المشاريعإة ببتشكيل وحدة مختص  
 . جمعي اتبل سجل الاعتماده من قِ  سيتم  

 تم   ،سات المجتمع المدنيث لمنتدى مؤس  الثال هوم 15/11/2015بتاريخ  لقاء   عقد المركز الوطني ،طاروفي هذا اإل
تمع المدني التي سات المجومؤس   جمعي اتللم قد  ة الجديدة للحصول على التمويل األجنبي الم  لي  مناقشة اآلخالله 

نافذة مجلس الوزراء في ي ع د   جمعي اتسجل ال ن  أ جمعي اتال أوضحت األمين العام لسجل   وقد .،اقترحتها الحكوم
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هدف  ن  أدة مؤك   ،سة المجتمع المدني الراغبة في الحصول على التمويل األجنبي وتدقيقهومؤس   جمعي ةاستالم طلب ال
وضبط  ،ةة المعني  ة والجهات الحكومي  سات المجتمع المدني والجهات المانحة والدولي  الجديدة التنسيق بين مؤس  ة لي  اآل

يقوم بإرسال  جمعي اتالب الخاص   سجل  ال ن  إ وقالت .،على التموي هاوتنظيم حصول ،جمعي اتجنبي للة التمويل األعملي  
الطلب  يرسل السجل م  ومن ث   ،سجللرأيها لتقوم بدورها بإعطاء  التي ،ةالوزارة المعني   إلىالطلب في حال اكتماله 

فترة  ن  أ نةمبي   ،و الرفضأصاحب القرار في إعطاء الموافقة  مجلس الوزراء الذي هو إلى ةرأي الوزارة المعني   ان  متضم  
 .،الطلب مكتمال جمعي اتال و الرفض تبدأ من تاريخ استالم سجل  أموافقة ا المنصوص عليها إلعطاء الالثالثين يوم  
 د سجل  وفي حال تأك   ،الوزارات والجهات المعنية لدراستها إلى جمعي اتال رسل من خالل سجل  تالطلبات  ن  أوأوضحت 

خاذ القرار جنبي تعرض الطلبات على مجلس الوزراء الت  بات للحصول على التمويل األمن اكتمال المتطل   جمعي اتال
ة الراغبة في / وزارة التنمية االجتماعي  جمعي اتلة لدى سجل الالمسج   جمعي اتتقوم ال ،ة الجديدةلي  وبموجب اآل .المناسب

د حد  ين مصدر التمويل و يتضم   ،جمعي اتال سجل   إلىجنبي بتقديم طلب رسمي ع األو التبر  أالحصول على التمويل 
حوالة واسم ة التمويل وتفاصيل الحساب والالشركاء المحليين لتنفيذ هذه المشاريع في القطاعات والمحافظات وقيم

  .ستهدفةة ومكان تنفيذه والفئات الم  ة الوطني  هدافه المرتبطة باألهداف التنموي  أالبنك واسم المشروع و 

وهو في المراحل  ،ةتطوير نموذج بالشراكة بين وزارة التخطيط ووزارة التنمية االجتماعي  ب وفي هذا الس ياق، فقد ب ِدئ
كما  ،الحصول على التمويل األجنبفي سة الراغبة تضم ن البيانات التي يجب تعبئتها من المؤس  بحيث ي ،خيرةاأل

على المدى الطويل للمشروع روع وموازنته والنتائج المباشرة نشطة المزمع تنفيذها في المشالبرامج واألن يتضم  
وزارة  ورة تقييم تنفيذ المشاريع بحيث تقوم كل  لية الجديدة ضر دت اآلك  أو  .داء وشروط التمويلرات لقياس األومؤش  

نموذج التقييم  ب  س  ح  طبيعة المشروع و   ب  س  ة ح  ورفع تقارير دوري   ،المشاريعتلك ة بإدارة متابعة بتشكيل وحدة مختص  
منع االزدواجية  جراء يكمن فيمن هذا اإلالهدف  ن  أ ومن الجدير بالذكر .جمعي اتال بل سجل  الذي سيتم اعتماده من قِ 

وتوزيع المشروعات  م،2025ة ة الوطني  نمائي  ل باألهداف اإلمشروع ممو   وربط أي   ،ستهدفةفي تقديم الخدمة للفئات الم  
 بعدالة في مناطق المملكة. 

ن  و  ،اة الجديدة ليست تنظيم  لي  اآلاعتبر سات المجتمع المدني مؤس  ي لمث  ممن  اعدد   أن   غير   ما وصاية من الحكومة ا 
 اد  يقيتو فيها، ومحاولة للتأثير  ،سات المجتمع المدنيعمل مؤس   منها في ال  تدخ  و  ،سات المجتمع المدنيعلى عمل مؤس  

  .لعملها ومشاريعها

خالل  جمالي هذا الدعمقيمة إبلغت  وقد لها،المالي  بتقديم الدعم جمعي اتصندوق دعم ال استمر   ،من ناحية أخرى
 ادعم  ( دينار 000,000,1) قيمته ما، قدم منها جمعي ة( 528مت لنحو )د  ق   ،ادينار  ( 1،247،562.18) م2015عام 
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 جمعي اتسات واللتوجيهات جاللة الملك عبداهلل الثاني لدعم المؤس   اوذلك تنفيذ   ؛ةخيري   جمعي ةسة و ( مؤس  191) لِـ  انقدي  
حيث كانت  ؛ن  ذوي اإلعاقة وكبار الس   األشخاصرعاية  جمعي اتة لألطفال األيتام و العاملة في مجال الرعاية اإليوائي  

ة لمشاريع تنموي   امنح   ( دينار100,508م مبلغ )د  كما ق   ( دينار،000,500مبلغ ) جمعي اتمساهمة صندوق دعم ال
( 462.18,239ا قيمته )ا نقدي  ودعم   ،جمعي اتال دها سجل  سس ومعايير حد  أ  لة من خالل المسج  حادات واالت   جمعي اتلل

 .167جمعي ة( 245استفادت منه ) ،حاداتواالت   جمعي اتلمشاريع ال ادينار  

 جمعي اتال إلىنضمام الفي ا من الحق   ة التي ما تزال تحد  يات والعوائق الداخلي  وقد رصد المركز جملة من التحد  
وتداول  ،نتخابالوغياب مبدأ ا ،هاوعمل جمعي ةنشطة الأة غالبي  على محدودة طرة نخبة دارتها، ومنها سيإوالمشاركة في 

الشفافية  ن  أكما  ،منصب قيادي ي  أي تحديد زمني لتول   ة فيها مننظمة الداخلي  ألا و  ل  خ   إلىضافة البا ا،لطة فيهالس  
. تهذه المعلومامهور من الحصول على ا يحرم المستفيدين والجمم   ،جمعي اتوتوفير المعلومات تغيب عن عمل ال

إرادة  إلىيحتاج  شار إليهام  المبادئ ال دة ويؤك  يعالج الثغرات الحالي  قانون  إلىالوصول  ن  أفإن المركز يرى  ،اوأخير  
وجود  ة مع  لطة التشريعية بمجلسيها، خاص  الس   التنسيق مع   إلىكما يحتاج  على المستويات،أح وعلى الإلصلة قوي  

ومنها  ،ةيات العام  على قوانين الحر   الالزمة تاله إدخال التعدين يكون من أولى مهام  أترض في  ، اب جديدمجلس نو  
 .جمعي اتقانون ال

  الت وصيات:

الحظات ضوء الم وفي-الوطني المركز  ن  إف ،ليهاواالنضمام إ جمعي اتفي تأسيس ال ع الفعلي بالحق  لضمان التمت  
 ي:تعلى النحو اآل م بها في تقاريره السابقةن تقد  أو التي سبق له  د التوصياتيؤك   -التي رصدها

 .اإلنسانالمعايير الدولية لحقوق  فق مع  وتعديله وتطويره بما يت   جمعي اتسرعة مراجعة قانون ال -1

العتراض على في ا اإلدارة التي لها الحق   إلىإشعار  من خالل تقديم جمعي اتتكوين ال ع األفراد بحق  أن يتمت   -2
  .بةغير المسب   ةعلى موافقة اإلدارة الحكومي   جمعي ة يتوقف تكوين الال  القضاء، وأذلك لدى 

ة قيود سوى أي   من غيرة وتعديلها، وضع مواثيقها وأنظمتها الخاص   في جمعي اتال القانون على حق   ينص  ن أ -3
حة أو الص   أو النظام العام   ةالمة العام  ة في مجتمع ديمقراطي، لصيانة األمن القومي أو الس  تلك الضروري  

  ".ع في تفسير مفهوم " النظام العام  عدم التوس   العامة، مع  داب ة أو اآلالعام  

 .جمعي اتعلى الالكامل لإلشراف  والفني   والمالي   ستقالل اإلداري  اال جمعي اتال منح مجلس إدارة سجل   -4
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ة المذكورة شراف الهيئة المستقل  إة في إدارة شؤونها تحت التام   حر يةبال جمعي اتع الن تتمت  صراحة على أ النص   -5
  تخالف القانون. جمعي ةة ي  أالقضاء لمحاسبة  إلىفي اللجوء  التي لها الحق   ،(ج) في البند

 ل اإلدارة في ذلك. تدخ   ومن غير حر ية ة بكل  انتخاب هيئاتها اإلداري  في  جمعي اتال النص على حق   -6

 إلىة إحالة الكثير من األمور التنظيمي   تم  ت ال  أ، و جمعي اتشؤون ال كلَّ  -الدستور كما نص  -م القانون ينظتتأكيد  -7
  .2008لسنة  جمعي اترت في قانون الاألنظمة والتعليمات التي تكر  

حادات، كما واالت   جمعي اتتة إلدارة الة مؤق  في تعيين هيئات إداري   ف الحكومة عن إساءة استخدام الحق  ن تتوق  أ -8
  ة.الخيري   جمعي اتحاد العام للالعاصمة واالت   جمعي اتحاد المركز اإلسالمي، وات   جمعي ةحدث في 

حالة معالجة أية مخالفات ترتكبها ال -9 قانون العقوبات  إلى جمعي اتان يتم إلغاء العقوبات الواردة في القانون وا 
  الذي يتكفل بذلك.

ة ا لهيئاتها العام  م  إن يوكل هذا األمر أ، و جمعي اتال حل  ة رسمي  جهة  ةأي  ن القانون عدم جواز منح أن يتضم   -10
  .ة كبيرة أو للقضاء المختص  ة نسبي  وبأغلبي  

، شريطة أجنبي ةة و أردني  عات من مصادر ي المساعدات والتبر  في تلق   جمعي اتال على حق  لنص صراحة ا -11
 ة.ن تظهر في ميزانياتها السنوي  أو  ،جمعي اتة المشرفة على الاإلفصاح عن ذلك للهيئة المستقل  

ة، والمالية، أمورها اإلداري   ضلى في كل  ة الرشيدة، والممارسات الف  سس الحاكمي  انتهاج أ   جمعي اتعلى ال -12
 ة والتضارب في األنشطة التي يتم  زدواجي  في تنفيذ أعمالها؛ لتالفي عدم االة ات وطني  واالنطالق من أولوي  

 تنفيذها.
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 الهـــوامــــــــــــــــش
                                                           

ة، والماد ة ة والسياسي  بالحقوق المدني   ( من العهد الدولي الخاص  6( من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، والماد ة )5، 3) تاند  االم      1
ة لحقوق اإلنسان، والماد ة ة األمريكي  ( من االتفاقي  4ة، والماد ة )يات األساسي  اإلنسان والحر  ة لحماية حقوق ة األوروبي  ( من االتفاقي  2)
 ( من الميثاق العربي لحقوق اإلنسان.5)

 . م1960( لسنة 16( من قانون العقوبات األردني رقم )51، 50تان )الماد         2
هم فيما على رئيس المحكمة في الجرائم المعاقب عليها باإلعدام أن يسأل المت  ة يوجب قانون أصول المحاكمات الجزائي   ن  إحيث       3

حكم  ن  إف ،دفع خزينة الدولة أتعاب. وبموجب القانونت   ي ان المحكمة له محامتعي  فإذا اختار محامي ا للدفاع عنه، فإذا لم يكن 
ا لداإلعدام يمي   ذا ما وجدت محكمة التمييز  /275ه ذلك )الماد ة محكمة التمييز حتى ولو لم يطلب المحكوم علي ىز حكم  ج(، وا 

إلى م فإنها تفسخ القرار القاضي باإلعدام، وتعيد القضي ة األدلة غير كافية إلدانة المته   خلل في تطبيق القانون أو أن   هناك أي   أن  
 لمحكمة التي أصدرت الحكم إلعادة النظر في قرار الحكم. ا

يته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة اإلنسان، د حر  قي  حبس أو ت  قبض عليه أو ي  من ي   كل  " ( من الدستور األردني:8/2) الماد ة      4
ا، كما ال يجوز حجزه في غير األماكن التي تجيزها القوانين، ا أو معنوي  شكل من األشكال، أو إيذاؤه بدني   وال يجوز تعذيبه بأي  

 ."به تعذيب أو إيذاء أو تهديد ال يعتد   شخص تحت وطأة أي   قول يصدر عن أي   وكل  
 . م1960( لسنة 16من قانون العقوبات رقم ) (208)الماد ة       5
، م2016دة مشروع القانون المعد ل لقانون العقوبات األردني ونشره في الخامس من أيار عام وعلى الر غم من إنهاء إعداد مسو        6

 ( من القانون.208الماد ة ) نص   لْ ط  ت  إن  التعديالت لم ف
دد على الن حو في قد م المركز الوطني لحقوق اإلنسان تقريره الموازي أمام لجنة مناهضة التعذيب، الذي جاء       7 "إن   ي:اآلتهذا الص 

( من 4( والماد ة )1الماد ة ) مع   ال يتوافق ،(208الماد ة ) ،أن  تعريف الت عذيب في قانون العقوباتمن اللجنة ال تزال تشعر بالقلق 
العقوبات ال تناسب جسامة الفعل  أن  من أن  التعذيب يعتبر جنحة و ما ة، وعلى وجه الخصوص تشعر اللجنة بالقلق االتفاقي  

يصدرون دة على األفراد الذين أن  العقوبات محد  من اللجنة قلقة  كما أن   ،باإلضافة إلى الخضوع للت قادم وموضوع العفو العام  
الدولة  اللجنة تحث   . وعليه، فإن  على األفراد المتواطئين بهذه األفعال أوامر التعذيب أو يقومون بتنفيذ أعمال التعذيب وال تمتد  

وضمان أن  الت عذيب  ،ة( من االتفاقي  1ي مفهوم التعذيب الذي يشمل جميع العناصر المنصوص عليها في الماد ة )الطرف على تبن  
، ة، وأنه ال يخضع للعفو العام  ( من االتفاقي  2( الفقرة )4فق ا للمادة )العقوبات تتناسب مع خطورة هذه الجريمة و   وأن   ،جريمة يعد  

ليشمل أي  شخص يرتكب فعل التعذيب أو الشروع في ارتكاب فعل التعذيب  نطاق تعريف التعذيب يمتد   كما يجب التأك د من أن  
( 2رقم ) تلفت اللجنة االنتباه على تعليقها العام   ،امر الرتكاب فعل التعذيب. وفي هذا الشأنأو يحر ض أو يوافق أو يرضخ ألو 

أي  اختالفات أو تناقضات بين مفهوم  على أن   الذي ينص   ،بل الدول األطراف( من قِ 2على تطبيق الماد ة ) م2007لعام 
فالت من العقاب، كما حتملة من أجل اإلنع ثغرات فعلي ة، أو م  ي إلى صة وطريقة تضمين المفهوم بالقانون المحلي  يؤد  االتفاقي  

 توصي اللجنة الطرف بأخذ خطوات بتضمين فقره بقانون العقوبات عن عدم سريان التقادم على جرائم التعذيب". 
ة الشرطي ة بموجب الماد ة العام  بل النيابة من قِ  فتكون المالحقة القضائي ة على سبيل المثال لمن يعملون في جهاز األمن العام        8

 . ( من قانون األمن العام  37)
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 (. م53/2014نظر في ذلك: قرار محكمة التمييز األردنية بصفتها الجزائي ة رقم )ا      9

 .  WWW.OHCHR.ORG نظر توصيات لجنة مناهضة الت عذيبا     10
، والعمل على تقنين التوقيف في مرحلة االستعانة بالمحامين فِي مرحلة التحقيق األولي   ية: تعزيز حق  تالت وصيات اآلى المؤتمر تبن       11

 ما قبل المحاكمة وحصره في أضيق الحاالت والحدود، ورفع المستوى الفني للعاملين في مجال مناهضة التعذيب من حيث  
يجاد ة، مؤس  الشرعي، المؤس سات  الوطني   اذ القانون، الطب  ة، سلطات إنفوالتأهيل )نيابة عام   التدريب   سات المجتمع المدني(، وا 

ة ا على ضوء تقييم فعالي  ة دوري  نظام لتوثيق قضايا التعذيب )توثيق اإلجراءات وتوثيق إحصائي(، ومراجعة التشريعات الوطني  
 ة من حيث  فق والمعايير الدولي  فق ا للوضع وبما يت  وتعديل التشريعات و   ،ومعد ل ارتكاب الجريمة ،المالحقة لمرتكبي جريمة التعذيب

ب ومراجعة خضوع جرم التعذيب ك  رت  فق وخطورة الجرم الم  ل جريمة تعذيب بالتجريم، وتشديد العقوبة بما يت  األفعال التي تشك   شمول  
يجاد آلي   نشاء لتعويض ضحايا التعذيب تضمن س ة واضحة ونظام خاص  للتقادم، وا  هولة حصولهم على التعويض المادي، وا 

ووضع نظام  ،ووضع نظام إلعادة تأهيل ضحايا التعذيب وتقديم الدعم النفسي لهم ،لتعويض ضحايا الت عذيب صندوق خاص  
 ،ضة التعذيبلطات إنفاذ القانون والمجتمع المدني في سبيل مناهشتكين، وتعزيز التعاون بين النيابة العامة وس  هود والم  لحماية الش  

يجاد أدوات مؤسسي   جميع أنواع قضايا في نظر الة هذا التعاون، ومنح القضاء النظامي االختصاص بة تضمن استمرار فعالي  وا 
 رم.التعذيب مهما كانت صفة مرتكب الج  

هة للمركز (، والموج  9252/ح. إنسان/1/44)ت. د/ م بموجب المخاطبة رقم2015لعام  ة األمن العام  إحصائيات مديري   فقو       12
 م.23/2/2015بتاريخ 

هة للمركز (، والموج  9252 /ح. إنسان/1/44م بموجب المخاطبة رقم )ت. د/2014لعام  ة األمن العام  إحصائيات مديري   فقو       13
 م.23/2/2015بتاريخ 

( شخص 707) مع  م 2014 من العام عامة األتزييف في مديري  تعامل مركز اإلدمان التابع إلدارة مكافحة المخد رات وال   14
ا عام 578م و)2013( شخص عام 600)بـِ للمعالجة مقارنة    أخضع  م.2012( شخص 

 ة األمن العام.ما أفادت به مديري   ب  س  ح      15
هناك عناصر  ذلك أن   ؛ة للنزيلالمرضي   ة عند وجود السيرةأسباب الوفاة طبيعي    يكفي تقرير الطبيب الشرعي وحده العتبار أن  ال     16

 ت فهم هذه اإلشارة بأن  هناك أي ة شكوك حول حاالت يجب أال  عليه، في إلى الوفاة داخل تلك المراكز. و عديدة قد تتداخل وتؤد  
عاء تتعل ق لالد  الغاية من ذلك الحرص على أال  يشوب الوفاة وظروفها أسباب إن  الوفيات داخل مراكز اإلصالح والتأهيل، بل 

 و طبيب المركز في التعامل مع  أدارة المركز إية أو عدم الجد   ،بل المعنيين في مراكز اإلصالح والتأهيلباإلهمال الطبي  من قِ 
ا أن   حي للنزيل من حيث  الوضع الص   معظم وفيات  عدم إسعافه بالصورة المطلوبة وفي الوقت المناسب، أو بسبب التعذيب، علم 

 ادرة.الشرعي  الص   فق تقارير الطب  م بالعمر، أو اإلصابة بأمراض خطيرة و  مجملها إلى الت قد  في صالح والتأهيل تعود مراكز اإل
( سنة ولغاية 18( حاالت، من )8( سنة )18من ) الفئة العمري ة: أقل   ب  س  ح   م2015حاالت االنتحار في المملكة خالل عام     17

( 48( حالة، من )18( سنة )47( سنة ولغاية )38( حالة، من )25( سنة )37ة ولغاية )( سن28( حالة، من )44( سنة )27)
 ( حالة. 18سنة فأكثر )

بشرط أن يكون  ،ة بالقدر الالزم ألداء واجباتهمألفراد األمن العام اللجوء إلى استعمال القو  " "( من قانون األمن العام  9الماد ة )    18
 كل   -1القبض على:  -ية(: أوال  الح على األحوال ولألسباب اآلاستعمالها هو الوسيلة الوحيدة لذلك، ويقتصر استعمال الس  

http://www.ohchr.org/
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هم بجناية أو مت   كل   -2ة تزيد على ثالثة أشهر إذا قاوم أو حاول الهرب. نحة أو بالحبس مد  ة أو ج  ي  ئمحكوم عليه بعقوبة جنا
جناء في األحوال والشروط عند حراسة الس   -ة أشهر إذا قاوم أو حاول الهرب. ثاني اعقوبتها عن ست   ال تقل   نحةس بج  متلب  

، إذا عرض ر أو التظاهر الذي يحدث من سبعة أشخاص على األقل  جمه  لفض الت   -جون. ثالث االمنصوص عليها في قانون الس  
 ي هذه الحالة من رئيس تجب طاعته.الح فللخطر، ويصدر أمر استعمال الس   األمن العام  

 .WWW.NCHR.ORG.JOنظر تقارير المركز الوطني  لحقوق اإلنسان على الموقع االلكتروني  ا    19 
التعذيب ة مناهضة ( من اتفاقي  22و 21) د تينشار إليها في المادراسة االعتراف باختصاص لجنة مناهضة التعذيب الم   -

بالنظر في بالغات  ، التي تختص  م1984ة أو المهينة لسنة وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنساني  
 وشكاوى الدول واألفراد.

ة ة مناهضة التعذيب، باإلضافة إلى االعتراف باختصاص اللجنة المعني  االنضمام إلى البرتوكول االختياري الملحق باتفاقي   -
 ،(41نها العهد المذكور )الماد ة قة بتلك الحقوق التي تضم  ي شكاوى األفراد عن االنتهاكات المتعل  ق اإلنسان في تلق  بحقو 

نشاء آلي    ة الزيارات المنتظمة ألماكن االحتجاز. م  ه  م  ة للقيام بِ ة وطنية مستقل  وا 
نشاء صندوق وطني  لتعويضهم ،إلعادة تأهيل ضحايا التعذيب ةصكز متخص  اتأسيس مر  - يجاد برامج لحماية الش هود.  ،وا   وا 
 لضمان عدم إفالت مرتكبي جرائم التعذيب من العقوبة. ؛ة للت حقيق في قضايا الت عذيبتشكيل لجنة قضائي ة مستقل   -
فق ا ألحكام قانون العقوبات عن سالمة المحتجزين حتى جعل مدير مركز اإلصالح والتأهيل أو مركز االحتجاز مسؤوال  و   -

من واجبه أن يضع التنظيم ويخلق  ن  إولو لم يمكن االستدالل على الشخص مرتكب جرم الت عذيب أو سوء المعاملة؛ إذ 
 البيئة الطاردة الرتكاب مثل هذه الجرائم.

- .  إلغاء عقوبة الحجز االنفرادي 
 من هم رهن االحتجاز. مة لكل  إدخال نظام الفحوص الطبية المنتظ -
 رات التوقيف، الزيارات، النقل(.مذك  الاالحتفاظ بسجالت منتظمة في أماكن االحتجاز )األسماء،  -
 ضمان اتصال المحتجزين بأسرهم ومحاميهم. -
ط في تزويد الن زالء  لدى دخولهم مراكز اإلصالح والتأهيل بمعلومات مكتوبة حول األنظمة المطب قة وقواعد االنضبا -

 المراكز والطرق المسموح بها لطلب المعلومات وتقديم الشكاوى.
ساءة المعاملة رسمي   -  ة والمسموعة والمقروءة.ا من خالل حمالت اإلعالم المرئي  ا وعلني  شجب أعمال التعذيب وا 
والموظفين العموميين،  فين إنفاذ القوانين والعاملين في ميدان الطب  إدراج مبدأ حظر التعذيب في تدريب الموظفين المكل   -

 د حظر التعذيب.ة والمحاضرات واختبارات الترقية تؤك  ة في المناهج التأسيسي  ووضع برامج تدريبي  
مراكز اإلصالح والتأهيل أو مراكز االحتجاز المؤقت مسؤولين عن  القائمين علىتعديل قانون العقوبات على نحو  يجعل  -

 النزيل. االستدالل على مرتكب جريمة التعذيب بحق   ن منسالمة المحتجزين في حال عدم التمك  
ة ة بإدانة جميع أعمال التعذيب وسوء المعاملة رسمي ا، وضمان حظر التعذيب أو المعاملة الالإنساني  إطالق برامح إعالمي   -

ة أو المهينة، والالإنساني  ة مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة الواردة في اتفاقي  
 بالحقوق المدني ة والسياسي ة. ( من العهد الدولي  الخاص  7والماد ة )

http://www.nchr.org.jo/
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جراءات معاملة األشخاص المعر   - من أشكال االحتجاز قيد  ضين ألي  إبقاء قواعد االستجواب، وطرائق ممارسات وا 
 قابلة ألغراض التعذيب أو إساءة المعاملة.ات ة معد  أمكنة االحتجاز من أي   و  ل  بما يكفل خ   ،االستعراض المنتظم

فق المعايير الدولي ة، وبما حتجزين و  األشخاص الم   ة التعامل مع  ن البرامج التدريبي ة لألجهزة األمني ة كيفي  تأكيد أن تتضم   -
 ة بهم.لوك الخاص  نات الس  يضمن التزام مدو  

عادة الن ظر ( من االتفاقي  2/2دستور والماد ة )في ضوء ال تعديل التشريعات بما يضمن الحظر المطلق للتعذيب  - في ة، وا 
ة لألفراد عند ممارستهم التعذيب وأي  من سوء ة الشخصي  على المسؤولي   ( من قانون العقوبات بالنص  61الماد ة ) نص  

 بة.ر للتعذيب لضمان عدم اإلفالت من العقو ليا كمبر  بصدور أوامر عن جهة ع   وعدم جواز االحتجاج  ،المعاملة
ة الختصاصها المتعل ق بالمالحقة القضائي ة لمرتكبي جريمة الت عذيب في حال صدور أحكام ضرورة ممارسة النيابة العام   -

 نتزع بالت عذيب. بطالن االعتراف الم  بقضائي ة تقتضي 
ليهم لدى الحك ام اإلداريين والضابطة ة تمثيل موك  صالحي  المحامين ( من قانون نقابة المحامين منح 6الماد ة ) تعديل نص  يتضم ن      20

حتجز بتوكيل محام الم   على حق   ة النص  صول المحاكمات الجزائي  أ( من قانون 113مقترح تعديل الماد ة ) كما يتضم نالعدلي ة، 
 .عليه منذ لحظة إلقاء القبض

 منه. (64و 63/2ن )اتالماد   م،1961( لسنة 9قانون أصول المحاكمات الجزائي ة رقم )     21
، (49في المالحظة رقم ) ، وتحديد اةالدوري الثالث في مالحظاتها الختامي   أشارت لجنة مناهضة التعذيب عند مناقشة تقرير األردن       22

 ا كدليل مقبول في المحكمة.ادرة باإلكراه ال زالت تستخدم عملي  االعترافات الص   أن   من هاقلق إلى
  هي وجبة الغداء.   ،واحدة فقط للموقوفعلى الر غم من تقديم وجبة     23
ة والوطنية عند حتجزين التي كفلتها المعايير الدولي  عدم مراعاة معايير تصنيف الم   فق ا لتقارير المركز الس ابقة:المالحظات و      24

حتجزين من االتصال بالعالم د الفعلي بتمكين الم  دم التقي  ، وعالبالغين منهم مم ا يؤدي إلى اختالط األحداث مع   ،االحتفاظ بهم
، والعرض على الطبيب.  ة لالحتفاظ باألشخاص ة القانوني  ة بتجاوز المد  مني  دارات األاستمرار بعض اإلو الخارجي واالستعانة بمحام 

عدم و ة. حتجزين إلى عدد من المراكز األمني  وذلك بنقل الم   ،من خالل الت حايل على القانون ،( ساعة24والبالغة ) ،شتبه بهمالم  
ة بالمطلوبين من ذوي اللجوء إلى توديع القضايا الخاص  و  ة،كز األمني  المر اة بانتظار مراجعي بعض توفير الغرف المناسبة الخاص  

ة حماية أمن المجتمع والدفاع عن "المصالح بحج   ؛قضي ة بمفردها ات إلى القضاء تباع ا ولحين تنفيذ العقوبة في كل  األسبقي  
ة خالل فترة التحقيق مها موظفو الضابطة العدلي  بط )حجز القضايا( التي ينظ  وراق التحقيق ومحاضر الض  أيداع إعدم و  ،ةالوطني  

يات األشخاص وأوراق التحقيق لدى حجز حر   إذ يتم   ؛ة لفترات طويلةلطة التحقيق المختص  س   ِبِوصفها ،ةللنيابة العام   ولي  األ
 ،ة( من قانون أصول المحاكمات الجزائي  49وذلك بسبب غياب إجراء رادع لمخالفة الماد ة ) ؛ة بهارطة وعدم إبالغ النيابة العام  الش  
( من قانون أصول 100ات الممنوحة لهم بموجب الماد ة )لقانون وتجاوز الصالحي  اة مخالفة بعض موظفي الضابطة العدلي  و 

د بصالحياتهم المحددة من التقي   كى عليهم بدال  شت  استجواب الم  ة بعي العام الخاص  وممارسة صالحية المد   ،ةالمحاكمات الجزائي  
حالتهم إلى المد  شت  قوال الم  أقانون ا، وهي سماع  رصد فريق المركز خالل و  ،( ساعة24خالل مدة ) عي العام المختص  كى عليهم وا 

ة لتمديد احتجاز المراكز واإلدارات األمني  و ام اإلداريين حك  السبق ا من م   ةرات توقيف جاهزة وموق عتلك األماكن وجود مذك   هزيارات
 م. 1954د بنصوص قانون منع الجرائم لسنة ة التحقيق ودون التقي  األشخاص بحج  

 ة.علنة إلى مركز الت وقيف الت ابع إلى دائرة المخابرات العام  المركز زيارات تفقدي ة م   يجري     25
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 عي العام  يحق للمد   -1) على أن ه: التي تنص   ،(66، الماد ة )م1961( لسنة 9ة وتعديالته رقم )قانون أصول المحاكمات الجزائي       26

كى شت  ال يشمل هذا المنع محامي الم   -2يام قابلة التجديد أال تتجاوز عشرة  كى عليه الموقوف مدة  شت  ر منع االتصال بالم  ن يقر  أ
      رقيب(.  ل عن أي  وقت وبمعز  صل به في كل  ن يت  أالذي يمكنه  ،عليه

صدار قرارات المنع إو اة ل الدائرة في موضوع التعيين بالدوائر والمؤس سات  الرسمي  بنفي تدخ   م2014الحكومي  لعام  جاء الرد       27
ا عند  ،ة، وفي بعض الحاالتة وثائق سليمة وقانوني  ي  أوعدم قيام الدائرة بحجز ، كونه من اختصاص القضاء ؛من السفر وخصوص 

ظ عليها التحف   يتم   غير حقيقي ة،ا ختام  أو تحمل أرة وبحوزته وثائق يشتبه بأنها مزو   ه إليهامغادرة شخص أراضي المملكة أو قدوم
ة الالزمة بشأنها من خالل خاذ اإلجراءات القانوني  وات   اأمني   هاة حاملها من خالل فحصوي  ت منها ومن ه  لغايات فحصها والتثب  

 نسيق مع األمن العام.الت
إلى صحاب الشكاوى الواردة أا، ولكن معظم حصائيات حول هذه القضي ة تحديد  إن عداد أي ة دراسة تتضم  إعلمنا أنه لم يسبق     28

 ذلك. واكد  قد ألمركز ا
 ..NCHR.ORG.JOWWWة على تنفيذي   ة بأيد  نظر تقرير صالحيات قضائي  ا     29
 .WWW.NCHR.ORG.JOة على تنفيذي   ة بأيد  نظر تقرير صالحيات قضائي  ا     30
( عن 22و 21ة رقم )التقرير الدوري الثالث لألردن في مالحظاتها الختامي  في ا عند النظر عب رت لجنة مناهضة التعذيب مؤخر      31

ويطرح  ةبل الدولة بموجب قانون منع الجرائم الذي يسمح باالحتجاز بدون تهمداري من قِ لالحتجاز اإل اللجوء المستمر  قلقها إزاء 
  .WWW.OHCHR.ORG.JO نظرا ،لطات. للمزيدأسئلة حول الفصل بين الس  

 كالر بط بإقامة جبري ة.  ،هخاذ إجراء إداري  بحق  الت   ؛انتهاء اإلجراءات القضائي ة يداع الشخص أمام الحاكم اإلداري  بعدإأي      32
 ة.ا للقانون لدى اإلدارات األمني  ا مخالف  تراكمي ألشخاص ارتكبوا سلوك   هو سجل       33
 ة واحدة(.)الفعل الواحد ال يالحق إال  مر   ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن  58ت الماد ة )نص       34
إذ يصدر قرار التوقيف  ؛ين في التوقيفعين العام  ع المد  ا إلى توس  عداد الموقوفين قضائي  أيرجع السبب المباشر والرئيس في ارتفاع      35

همين، أو لشهود، أو حضور المت  ببداية مراحل التحقيق، وألسباب أخرى من ضمنها البطء الشديد في إجراءات المحاكمة وتبليغ ا
 تعم د بعض المحامين إطالة أمد المحاكمة.

م. وقد أصبح هذا العهد 28/5/1975ة، الذي صادقت عليه األردن في ة والسياسي  ( من العهد الدولي  للحقوق المدني  14الماد ة )    36
( بتاريخ 4764( من العدد رقم )2227فحة )ة على الص  نشرة في الجريدة الرسمي   ة بعد أن تم  ة الوطني  جزء ا من المنظومة القانوني  

 م.15/6/2006
ذا  ،ة أشهر، وفي الجنايات عن سنتينست   لىبحيث يضمن التعديل أال تزيد مدة التوقيف في التحقيق والمحاكمة في الجنح ع    37 وا 

إلى الدعوى مقترنة  بأسباب الت مديد  إنهاء المحاكمة فعليها إرسال ملف  استمرار التوقيف لحين إلى وجدت المحكمة أسباب ا تدعو 
ة توقيف أو اعتقال غير شخص كان ضحي   كل   وكذلك الن ص صراحة  على حق   ،لمحكمة األعلى درجة إلصدار القرار المناسبا

صريح  من وضع نص   وال بد   ،كافية( في القانون المدني األردني غير 256ن  الماد ة )إإذ  ؛قانوني  في الحصول على تعويض
 بهذا الشأن. 

 . لين عن نقابة المحامين والمركز الوطني لحقوق اإلنسانتها قضاة وممث  في عضوي   وتضم   ،هذه اللجنة م شك لة في وزارة العدل     38

http://www.nchr.org.jo/
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عداد هاة العاملة فيالقوى البشري   صالح والتأهيل، ووضع معاييراستحداث نماذج وسجالت لمتابعة شكاوى الن زالء  في مراكز اإل     39 ، وا 

 زيادة عدد كبائن االتصال.، و دليل اإلجراءات
ن لم يسبق دخولهم ومم   ،نح البسيطة التي ال تتجاوز عقوبتها السنةيستفيد من البرنامج الن زالء  المحكومين والموقوفون قضائي ا بالج       40

 مراكز اإلصالح والتأهيل.
ويهدف  ،وشارفت أحكامهم على االنقضاء ،فأكثر اثمانية عشر شهر   لىن بأحكام تزيد عو مج الن زالء  المحكوميستفيد من البرنا    41

 ة.ف مع البيئة الخارجي  وللتكي  عنهم، فراج ي الوضع الصعب عند اإلالبرنامج إلى إعداد هؤالء لتخط  
نسانية إة وخالية من العنف والفوضى في بيئة حياة صحي   وتهدف إلى منح الن زالء فرصة اختيار نمط مبادرة الجناح الصحي،    42

 متوافقة مع القوانين والتعليمات.
انتشار الرطوبة في  - .WWW.NCHR.ORG.JO لكتروني  نظر في ذلك تقارير المركز الوطني  لحقوق اإلنسان على الموقع اإلا     43

ة خدمات الرعاية االجتماعية المقد مة للنزالء استمرار محدودي   - ة المكالمات الهاتفية.قصر مد   -والتأهيل. بعض مراكز اإلصالح 
ة واإلرشاد ة بما في ذلك خدمات الرعاية النفسي  ة والعالجي  ة والوقائي  ة خدمات الرعاية الصحية الرعائي  استمرار محدودي   -وأسرهم. 
. 1801م )2015ة في عام ن الذين يتناولون األدوية النفسي  يسيوقد بلغ عدد المرضى النف ،النفسي جراء صيانة إعدم  -( نزيال 

ب عد بعض المراكز عن شبكة النقل العام.  -تنويعها في العديد من المراكز.  مالن قص في عدد الكتب وعد -لألسقف واألرضيات. 
صة ة متخص  عدم وجود برامج صحي   -ن في المطبخ أو المدرسة. تفاوت رواتب الن زالء العاملين في بعض المشاغل أو العاملي -
لجريمة بين إلى ا دِ وْ صة لنسبة الع  عدم وجود دراسات متخص   -ة. ة نتيجة األعراض اإلنسحابي  دمني المخد رات والمؤثرات العقلي  لم  

 -ة وأسباب تكرار الجريمة. والمنطقة الجغرافي  ة نواع الجرائم أو الفئة العمري  أن ة دقيقة تبي  ر إحصائي  الرجال والنساء، وعدم توف  
ر في التأخ   -. هالتلفزيوني وعدم انتظام انقطاع البث   -( في أحد المراكز بسبب النقص في مواد التنظيف. انتشار الحشرات )البق  

بسبب  ؛ن مكان سكن األسرةنقل الن زالء  إلى مراكز بعيدة ع -ة إلى وزارة العدل. شراف على السجون من وزارة الداخلي  نقل اإل
ة محدودي   -ة في أحد المراكز. ص لممارسة الشعائر الديني  ر مكان مخص  عدم توف   -قيامهم بمخالفات مسلكية داخل السجن. 

ة ة والوطني  عدم التطبيق السليم للمعايير الدولي   -عدم تفعيل برامج الرعاية الالحقة،  -ة والرياضية. ة والثقافي  البرامج الترفيهي  
 .هموتشغيل همي عقوبات بديلة لعقوبة الحبس تهدف إلى تأهيل الن زالء  وتدريبعدم تبن   -ة بتصنيف الن زالء . الخاص  

 .WWW.NCHR.ORG.JO: لكتروني  نظر في ذلك تقارير المركز الوطني  لحقوق اإلنسان على الموقع اإلا     44
ة لمراكز اإلصالح والتأهيل يأخذ باالعتبار جملة ة: ضرورة اعتماد معيار نوعي لتحديد الطاقة االستيعابي  في مجال البيئة االحتجازي      45

المساحة و صالح والتأهيل، ة لمركز اإلمثل: المساحة الكلي   ،ةة والقانوني  من العوامل والظروف والعالقات واألوضاع المادي  
حجم إدارة المركز و نزيل،  صة لمبيت كل  المساحة المخص  و صة إلدارة المركز، المساحة المخص  و صة لمرافق الخدمات، المخص  
ة بأوضاع واجبات الجهات المعني  و مة للنزالء، أشكال الرعاية المقد  و  اها،ة المرافق والخدمات ومستو نوعي  و عدد الن زالء ، إلى بالنسبة 

ن من وكذلك العادات والقيم االجتماعية وغيرها من العوامل التي تمك   ،ة(د التوقيف )المحكومي  مد  و مراكز اإلصالح والتأهيل، 
دار ة في بناء الس  تطبيق المعايير الدولي    جناء.ومعاملة الس   تهاجون وا 

   من هم رهن نزالء مراكز اإلصالح والتأهيل وجميع لي الشامل الفحص الطب   ءجراإة: االهتمام بفي مجال الرعاية الطبي
ة، وتعيين زيادة عدد األطباء النفسيين الذين يقومون بمتابعة أوضاع الن زالء  المصابين بأمراض نفسي  و  ،االحتجاز

http://www.nchr.org.jo/
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جراء التعديالت التشريعي  و  ،ة العالج السلوكيم  ه  م  خصائيين نفسيين ليقوموا بِ أ ة على قانون مراكز اإلصالح والتأهيل بما ا 
 عن بعض الن زالء  المصابين بأمراض خطيرة. يسمح بضمان اإلفراج الصحي

   خصائي االجتماعي في مراكز اإلصالح والتأهيل عن طريق عقد ة: تعزيز فعالية دور األفي مجال الرعاية االجتماعي
ة ي  مع توفير نشرات تعريف ،ةمها وزارة التنمية االجتماعي  ة التي تقد  ة حول خدمات الرعاية االجتماعي  المحاضرات التثقيفي  

تعزيز برامج الرعاية الالحقة و  ،ة هذه الخدماتن نوعي  صالح والتأهيل تبي  من مراكز اإل انزيل عند دخوله أي   تعطى لكل  
عداد النزيل للخروج   .وا 

   ار وطريقة تفتيشهم في مراكز انتظار الزو   في مجال حقوق الن زالء  والموقوفين: معالجة مشكلة الزيارات من حيث طول
ة بالن زالء  وبعض الموقوفين في ة الخاص  مشكلة المراسالت واالتصاالت الهاتفي   ة لحل  وضع آلي  و  ،والتأهيلاإلصالح 

ة وجبات الفطور والعشاء في مراكز اإلصالح وخاص   ،ة وكفايتهامعالجة موضوع الوجبات الغذائي  و  ،تأماكن التوقيف المؤق  
 ت.للموقوفين في أماكن التوقيف المؤق   هاوتوفير  ،والتأهيل

 ت.ماكن التوقيف المؤق  أو االستحمام في مراكز اإلصالح والتأهيل و أصة للشرب المياه المخص   تمعالجة مشكال -1
 ت.االكتظاظ في مراكز اإلصالح والتأهيل وأماكن التوقيف المؤق   تمعالجة مشكال -2
 ت.ماكن التوقيف المؤق  أبعض مراكز اإلصالح والتأهيل و طوبة وسوء التهوية والنظافة في معالجة موضوع الر   -3
 ببعض الن زالء. معالجة موضوع التفتيش الخاص   -4
 .هممعالجة موضوع نقل الن زالء وتقييد -5

 م.6/9/2015تاريخ  صحيفة الغد     46
م، 17/4/2016بتاريخ  مجلس الوزراء بلم من قِ 1960لسنة  (16)ل لقانون العقوبات األردني رقم إقرار مشروع القانون المعد   تم  .     47

حالته إلى مجلس النو    اب. وا 
 م. 16/6/2015( تاريخ 5345ة رقم )نشر النظام في عدد الجريدة الرسمي       48
 م.01/04/2015( بتاريخ 5335ة رقم )م في عدد الجريدة الرسمي  2015( لسنة 11ل رقم )نشر القانون المعد       49
 م.  01/06/2014( بتاريخ 3365ة رقم )م في عدد الجريدة الرسمي  2014( لسنة 18ل رقم )نشر القانون المعد       50

 م.01/09/2014( بتاريخ 5299ة رقم )نشر القانون في عدد الجريدة الرسمي       51
 ق بالشكاوى وتحليلها في متن التقرير. سيرد تحليل هذه الشكاوى وطلبات المساعدة في القسم المتعل       52
 منه(.  51،  50 م )ص2014الع على تقرير المركز الحادي عشر لعام رجو االط  أ     53
  ة. دائرة األحوال المدني   ب  س  ح       54
 جانب.تعديالت على قانون اإلقامة وشؤون األ م1/2016في شهر  قر  أاب مجلس النو   ن  أجدير بالذكر      55
 م.1/7/2015ز التنفيذ اعتبار ا من تاريخ حي   م2015دخلت تعليمات التصريح عن العنوان لسنة      56
 ىته أو انتمائه إلض لالضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسي  التعر  مثل من  ،رهما يبر   له   يخاف من شيءشخص  الالجئ هو كل       57

بحماية  ذلك الخوف، أن يستظل  ته، وال يستطيع، أو ال يريد بسبب خارج بلد جنسي  ويوجد ة، نة أو آرائه السياسي  ة معي  فئة اجتماعي  
 أو ال يريد بسبب ذلك الخوف أن يعود إلى ذلك البلد ،ة ويوجد خارج بلد إقامته المعتادةشخص ال يملك جنسي   ذلك البلد، أو كل  

 .م(1951ة بمركز الالجئين لعام مم المتحدة الخاص  ة األ( من اتفاقي  1)الماد ة )
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 مات الالجئين السوريين.إدارة شؤون مخي   من العام/ة األمديري   ب  س  ح       58
 وزارة التربية والتعليم.  ب  س  ح       59
 م.2015ان في شهر حزيران في عم   ، وانعقديومين الذي استمر   ،ة لألونروافي كلمة له في ختام اجتماع اللجنة االستشاري       60
 مات الالجئين السوريين. إدارة شؤون مخي   من العام/األ ةمديري   ب  س  ح       61
 م.2015صدر التقرير عن المنظمة في منتصف عام      62
 م.27/4/2015ادر بتاريخ ة في راديو البلد، وصحيفة السبيل في عددها الص  حافة االستقصائي  مثل وحدة الص       63
 م. 20/6/2015 بتاريخ ،ة العمالة الوافدة في وزارة العملتصريح مدير مديري   ب  س  ح       64
 ، وهوم25/12/2015صدر عن المركز الوطني لحقوق اإلنسان بتاريخ  ،ودانودانيين إلى الس  عادة الالجئين الس  إتقرير حول      65

 منشور على موقع المركز.
 56ص )ة واإلقامة والتنقل واللجوء محور الجنسي   ،م2014الع على توصيات المركز في التقرير الحادي عشر لعام رجو االط  أ     66

 . (منه 57و
اب بالوفاة أو االستقالة أو أحد أعضاء مجلسي األعيان والنو   " إذا شغر محل   ه( من الدستور األردني على أن88الماد ة ) تنص       67

ي إشعار الحكومة أو ة نيابته، فعلى المجلس المعنباستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صح   ،غير ذلك من األسباب
ا ه بطريق التعيين إذا كان عين  مأل محل  وي   ،العضو ا من شغور محل  ا بذلك خالل ثالثين يوم  ة لالنتخاب إذا كان نائب  الهيئة المستقل  

ة وتدوم عضوي   ،ا، وذلك في مدى شهرين من تاريخ إشعار المجلس بشغور المحل  فق أحكام قانون االنتخاب إذا كان نائب  أو و  
 ".ة المجلسالعضو الجديد إلى نهاية مد  

 ان، وتم  ة الثانية في عم  د المحسيري النائب عن الدائرة االنتخابي  ة، كان أولها بعد وفاة محم  انتخابات فرعي   ةجريت خمسن أ  أسبق و      68
ة انتخابات الدائرة االنتخابي  ة ة النائب نايف الليمون بسبب الطعن في صح  سقطت عضوي  أ  انتخاب شقيقه عبد المحسيري، كما 

ة الرابعة في محافظة الكرك ة بالدائرة االنتخابي  ة أخرى، فيما جرت انتخابات فرعي  عيد انتخابه مر  ادسة في محافظة الكرك، وأ  الس  
اء ان جر  ولى بعم  ة في الدائرة األانتخاب النائب مفلح العشيبات، وجرت كذلك انتخابات فرعي   بعد وفاة النائب محمود الهويمل، وتم  

ة الثانية في محافظة إربد ة في الدائرة االنتخابي  انتخاب النائب هيثم أبو خديجة، وأخرى فرعي   حيث تم   ؛فصل النائب طالل الشريف
 .هانتخاب النائب محسن الرجوب محل  تم  و  ،د فؤاد الخصاونةاء وفاة النائب محم  جر  

هم: سامح جمال عطوي المجالي،  ،حينة الثانية من محافظة الكرك تسعة مرش  االنتخابي   تنافس على المقعد التكميلي في الدائرة    69
يمن سليمان سالم المجالي، وأبراهيم فايق خشمان المجالي، وا  رفيفان صالح ارفيفان المجالي، و د فناطل شالش المجالي، محم  و 
 .ة عيد المصاروة، وحاتم محمد سعيد العبدثلجي عيادو براهيم علي شريعة العمرو، وا  تركي سالمة منور الضرابعة، و 

ة الثانية في محافظة الكرك، ة للدائرة االنتخابي  جريات االنتخابات التكميلي  لمزيد من المعلومات، انظر تقرير المركز الوطني حول م       70
 .WWW.NCHR.ORG.JO لكتروني للمركز الوطني لحقوق اإلنسانعلى الموقع اإل

 م.1/9/2015تاريخ ب ،صحيفة الغد     71
 م. 1/9/2015تاريخ ب ،صحيفة الدستور     72
 ا بدال  ( مقعد  28ويكون مجموع مقاعد العاصمة ) ،ة( دوائر انتخابي  5ان إلى )حت: تقسيم العاصمة عم  ش  ومن المعلومات التي ر       73

ان ة لعم  ي: الدائرة االنتخابي  تصة لها على النحو اآلة وزيادة المقاعد المخص  توسيع دوائر انتخابي   إذ سيتم   ؛( كما كان سابق ا24من )

http://www.nchr.org.jo/
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ا ، أم  (مقاعد 6ان الخامسة )مقاعد(، عم   3ان الرابعة )مقاعد(، عم   6ان الثالثة )مقاعد(، عم   6ان الثانية )مقاعد(، عم   5األولى )
       ص للدائرة األولى ويخص   ،ة(، بحيث تقسم إلى أربع دوائر انتخابي  17من ) ا( بدال  مقعد   19)ص لها سيخص  فربد إمحافظة 

ا(، مقعد   12سيخصص لها )فا محافظة الزرقاء أم   .،5لرابعة )مقاعد لو  ،مقاعد( 4لثالثة )لو  ،مقاعد( 4لثانية )لو  ،مقاعد( 6)
لها  ضم  والدائرة الثانية التي ست   ،مقاعد( 8الرصيفة بواقع ) لها ضم  ولى التي ست  الدائرة األ :ماھ ،انتخابيتينع على دائرتين ستوز  

ة واحدة، ل دائرة انتخابي  ستشك  الباقية محافظات المملكة  منمحافظة  كل   ن  إف ،وبموجب هذا النظام .مقاعد( 4ة بواقع )الهاشمي  
 4الطفيلة ) (،مقاعد4مقاعد(، المفرق ) 4مقاعد(، معان ) 10مقاعد(، الكرك ) 10البلقاء ) ي:أتا لما يفق  ع مقاعدها و  وتوز  

 ،تعامل دوائر البدو معاملة المحافظةو (، 3مقاعد(، العقبة )مقاعد  4مقاعد(، عجلون ) 4مقاعد(، جرش ) 4مقاعد(، مأدبا )
 مقاعد(. 3الشمال ) بدولو  ،مقاعد( 3بدو الوسط )ول ،مقاعد( 3ص لبدو الجنوب )بحيث يخص  

، ويالحظ (5386)العدد  م،15/3/2016ة بتاريخ قرار قانون االنتخاب ونشره في الجريد الرسمي  إم قد شهد 2016عام  ن  أذكر ي       74
ن ة، مق بتحديد الدوائر االنتخابي  ضافة الوحيدة تتعل  مشروع القانون كما ورد من مجلس الوزراء، وكانت اإل ة أقر  م  مجلس األ ن  أ

 ة وعدم تركها لمجلس الوزراء. خالل تحديد تقسيم الدوائر االنتخابي  
مشروع  : "كل  على أن   الماد ة في فقرتها األولىتلك  مشاريع القوانين، وتنص   رد   من الدستور جاللة الملك حق   (93)تمنح الماد ة      75

: "يسري مفعول القانون بإصداره على أنه الثانية ةالفقر  عليه"، وتنص  اب يرفع إلى الملك للتصديق ه مجلسا األعيان والنو  قانون أقر  
في القانون، على أن يسري مفعوله  خاص   ة، إال إذا ورد نص  ا على نشره في الجريدة الرسمي  من جانب الملك، ومرور ثالثين يوم  

على القانون فله في غضون ستة أشهر من تاريخ  الملك التصديق : "إذا لم ير  على أنه ا الفقرة الثالثة فتنص  أم   ،من تاريخ آخر"
ا ببيان أسباب عدم التصديق"رفعه إليه أن يرد    د  : "إذا ر  على أنه تنص  ف نفسها ا الفقرة الرابعة من الماد ةم  وأ ،ه إلى المجلس مشفوع 

ة ثانية بموافقة ثلثي اب مر  مجلسا األعيان والنو   وأقره   ،ابقةنة في الفقرة الس  عدا الدستور( خالل المدة المبي   قانون )ما مشروع أي  
نة في ة المعي  ق ا في المد  من المجلسين، وجب عندئذ إصداره، وفي حالة عدم إعادة القانون مصد   ف منهم كل  األعضاء، الذين يتأل  

ذا لم تحصل أكثري  و  ،يعتبر نافذ المفعول وبحكم المصدقفالفقرة الثالثة من هذه الماد ة،  ثلثين فال يجوز إعادة النظر فيه خالل ة الا 
 ن يعيد النظر في المشروع المذكور في الدورة العادية التالية".أة نه يمكن لمجلس األم  أتلك الدورة، على 

ية الرأي والتعبير. ة على الحق  ة والسياسي  بالحقوق المدني   ( من العهد الدولي الخاص  19ت الماد ة )نص       76   في حر 
 (.29-28بالعقوبات ) ، القسم الخاص  م2015 ( لسنة26رقم ) ،قانون اإلعالم المرئي والمسموع     77
 م.2015( لسنة 26رقم ) ،/ط(، قانون اإلعالم المرئي والمسموع4الماد ة )     78
 م.2015( لسنة 26رقم ) ،/ي( من قانون هيئة اإلعالم المرئي والمسموع4الماد ة )     79
 .م2015لسنة  (26)رقم  ،من قانون هيئة اإلعالم المرئي والمسموع (1/ج/16)الماد ة      80
 .م2015لسنة  (26)رقم  ،من قانون اإلعالم المرئي والمسموع (2ج/ /16)الماد ة      81
ضه من و من يفو  أفي الماد ة الثانية منه الوزير بأنه "رئيس الوزراء  م2015لسنة  (26)ف قانون اإلعالم المرئي والمسموع رقم عر       82

 الوزراء".
 .م2015( لسنة 26رقم ) ،أ( من قانون هيئة اإلعالم المرئي والمسموع /3الماد ة )     83
 .م2015( لسنة 26رقم ) ،من قانون اإلعالم المرئي والمسموع (س ن/ /8)الماد ة      84
 .م2015لسنة  (26)رقم  ،من قانون اإلعالم المرئي والمسموع (ط /21)الماد ة      85
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 .م2015( لسنة 27رقم ) ،من قانون الجرائم اإللكتروني ة (11)الماد ة      86
ذا كان النشر على إبيان فيما  -1"ية: تاألسئلة اآل م،4/10/2015خ في المؤر   ،(1/42948ن كتاب رئاسة الوزراء رقم )ميتضم       87

( من 45) ( و42تين )ا مشموال بحكم الماد  و تحقير  أا و ذم  أا ن قدح  اإللكتروني ة ومواقع التواصل االجتماعي الذي يتضم  المواقع 
جراءات المحاكمة إذا كانت جميع إبيان فيما  -2 ( من قانون الجرائم اإللكتروني ة.11م بحكم الماد ة )أقانون المطبوعات والنشر 

م بحكم أ( من قانون المطبوعات والنشر 42عاله مشمولة بحكم الماد ة )أ( 1ليها في البند )إشار بالنشر الم  قة في القضايا المتعل  
 ة".صول المحاكمات الجزائي  أ( من قانون 114الماد ة )

( لسنة 8قانون المطبوعات والنشر رقم ) ن  أل إلى ، الذي توص  م19/10/2015( بتاريخ 8رقم ) ،قرار ديوان تفسير القوانين    88
و غير المطبوعة والمطبوعة أة المطبوعة ة اليومي  حفي  ة والص  الجرائم المقترفة من خالل المطبوعات الدوري   وفيما يخص   م1998

ق بالجرائم ما يتعل   في قانون الجرائم اإللكتروني ة هو قانون خاص   ن  أنباء هو قانون عام، و صة ونشرة وكالة األاإللكتروني ة المتخص  
حكام عاد تنظيم بعض األأ قانون الجرائم اإللكتروني ة هو قانون خاص   ن  أوبما ، ستحدثة فيه....ا للنصوص الم  فق  المقترفة و  

قانون  من (57/2)وبداللة الماد ة  ،منه (11)ا ألحكام الماد ة فق  هذا القانون هو الذي يسري و   والقدح فإن   قة بجرائم الذم  المتعل  
من قانون الجرائم اإللكتروني ة  (11)ا ألحكام الماد ة والقدح المرتكبة خالف   جرائم الذم   على أن  القرار  نص   ،العقوبات. وبناء عليه

صول المحاكمات أ( من قانون 114من خالل المواقع اإللكتروني ة ومواقع التواصل االجتماعي تسري عليها هذه الماد ة والماد ة )
 ( من قانون المطبوعات والنشر.45) ( و42ن )اتوليس الماد   ،ةالجزائي  

 ة رقمالجريدة الرسمي   :انظر م.1998لسنة  (8)ويقرأ مع القانون رقم  ،2015ل لقانون المطبوعات والنشر لسنة قانون معد      89
الماد ة الثانية من قانون تي: تعديل وقد جاءت التعديالت على النحو اآل. م1/3/2015 ، تاريخ(872)فحة (، الص  5329)

 -وال  أي:  أتواالستعاضة عنهما بما ي ،ص له الواردين في الماد ة الثانيةلغاء تعريف "الدائرة" والمعنى المخص  إالمطبوعات والنشر ب
 )الهيئة(. لغاء كلمة "الدائرة " حيثما وردت واالستعاضة عنها بكلمةإ -االهيئة: ويقصد بها هيئة اإلعالم. ثاني  

الصفحة  ،(5341)ة عدد المنشور في الجريدة الرسمي   ،م2015لسنة  (17)ذاعة والتلفزيون األردنية رقم سة اإلقانون مؤس      90
 .م17/5/2015تاريخ  ،(5304)

 حزيران 22 تاريخ ،(5346) عدد ة،منشور في الجريدة الرسمي   م2015لسنة  (53) نظام محطة اإلعالم العام المستقلة رقم     91
 . (6292) فحةالص   ،م2015

 : لكترونيالرابط اإل ،م13/6/2015تاريخ  ة المنشورة في صحيفة الغد األردنية،تصريحات الحكومة األردني    92
http://alghad.com/articles/876241D9 

  ة.المحط   ةالستقاللي  ل ضمانة أقوى ك  ة بموجب قانون ابتداء يشالمستقل   ة اإلعالم العام  إنشاء محط   مع تأكيد أن       93
ة بمجلس إدارة د آلية إنهاء التعيين الخاص  النظام لم يحد   ة. وتجدر اإلشارة إلى أن  ة اإلعالم المستقل  أ( من نظام محط   /4الماد ة )     94

  ة.لطة التنفيذي  لس  امر لتقدير ترك األحتى ال ي   ؛ة ومديرها العام  المحط  
 م.2015-م2011ة ة اإلعالمي  االستراتيجي       95
قانون العقوبات و  م،1998لسنة  (8)هي: قانون المطبوعات والنشر رقم  ،ة في التعديلولوي  أة عطتها االستراتيجي  أالتشريعات التي      96

 م.1959لسنة  (17)من الدولة وتعديالته رقم أقانون محكمة و  ،م1960لسنة  (16)وتعديالته رقم 
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قانون نقابة و  ،م1959لسنة  (9)قانون انتهاك حرمة المحاكم رقم و  ،م1971لسنة  (50)رقم  هاووثائققانون حماية أسرار الدولة       4
قانون جرائم أنظمة المعلومات و  ،م2002لسنة  (71)قانون اإلعالم المرئي والمسموع رقم و  ،م1998لسنة  (15)حفيين رقم الص  
قانون األحداث وتعديالته رقم و  ،م2007لسنة  (47) الحصول على المعلومات رقم قانون ضمان حق  و  ،م2010لسنة  (30)رقم 

 .م1968لسنة  (24)
  المجال األول: التشريعات الناظمة للعمل اإلعالمي. انظر الرابط: /م2015-م2011 ةة اإلعالمي  االستراتيجي       97

www.pm.gov.jo/arabic/index.php?page_type=pages&part=1&page_id=430 
ية التعبير. التعديالت لم تطل المواد   ن  أال إ ،تعديل قانون العقوبات تم       98  ذات العالقة بحر 
 صبح قانون الجرائم اإللكتروني ة بعد التعديل.أوهو القانون الذي      99

 بأول. التعديالت على التشريعات ذات العالقة باإلعالم أوال   التي كانت تواكب ،ابقةنظر تقارير المركز الوطني لحقوق اإلنسان الس  ا   100
ها، وتقريب وجهات ل لحل  وسائل اإلعالم، والنظر فيها، والتدخ   ضد   همماتي شكاوى المواطنين وتظل  ة مجلس الشكاوى تلق  م  ه  تكون م      101

بيانات عن نتائج الشكاوى، إضافة إلى دوره في ة إصدار م رض  لهما. ويكون للمجلس صالحي   النظر بين الطرفين إليجاد حل  
 يكون المجلس جهة لحل   ، كماة وااللتزام بالقوانين ومواثيق الشرف المهنية على المهني  حفيين والمؤس سات اإلعالمي  حث  الص  

 ة.ا، وليس له صالحيات فرض تعويضات مالي  ليس إجباري  فاللجوء إليه أم ا النزاعات خارج نطاق القضاء، 
ية التعبير وتعد  أ -1تية:الفئات اآل ب  س  ، وهي منظمة ح  جميعهاة رات جوانب البيئة اإلعالمي  تعالج المؤش     102 ة وسائل دي  نظمة مواتية لحر 

ة ودعم بناء القدرات المهني   -4 اإلعالم كمنصة للخطاب الديمقراطي. -3 عها.ة وسائل اإلعالم وتنو  دي  تعد   -2 عها.اإلعالم وتنو  
ية التعبير والتعد  المؤس سات التي تعز   دراسة تقييم و  ،تهدي  ة اإلعالم وتعد  ة لدعم استقاللي  كفاية البنية التحتي   -5 ع.ة والتنو  دي  ز حر 

 .(5، صم2015تموز )اليونسكو(، منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة)تنمية اإلعالم في األردن 
 .11-9 ، صم2015 تموز )اليونسكو(، دراسة تقييم تنمية اإلعالم في األردن، منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة    103
عادة إو أا بإرسال من قام قصد   عاقب كل  تي: "ي  على اآل م2015لسنة  (27)من قانون الجرائم اإللكتروني ة رقم  (11)الماد ة  تنص      104

و أ نظام معلومات تنطوي على ذم   ي  أو ألكتروني و الموقع اإلأو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو نشر بيانات أرسال إ
 دينار. (2000) على ( دينار وال تزيد100عن ) شهر وبغرامة ال تقل  أعن ثالثة  ة ال تقل  شخص بالحبس مد   ي  أو تحقير أقدح 

 سباب توقيفهم وتوثيق حاالتهم.أالموقوفين للوقوف على أوضاعهم و ة هؤالء المركز غالبي   زار    105
تلك  لم يتلق   ها إلى تهمة الترويج ألفكار جماعة إرهابي ة، إال أن  عدد من يحاكمون استناد   عنة طلب المركز معلومات تفصيلي      106

عدد قضايا التنظيمات غير  جمالي  يشير إلى أن  إ نما تم تزويده برقما  و  ،ة القضاء العسكري  بل مديري  معلومات بهذا الصدد من قِ ال
( قضي ة 80حالة )إ توتم   ،عاء العام  ( قضي ة ال زالت قيد النظر لدى االد  41منها ) ،( قضي ة121يبلغ ) م2015المشروعة لعام 

ة القضاء بل مديري  ن قِ كتاب ورد إلى المركز م)( قيد النظر. 20) ( قضي ة فيما ال تزال60صل منها )ف   ،من الدولةأإلى محكمة 
 .م(2016 شباط 17العسكري بتاريخ 

ة راديكال، المهرجان كان بتنظيم من هيئة تحرير مجل   ن  أا علم   بل القمر عربسات.ها من قِ توقيف بث   ة تم  قناة الميادين قناة لبناني      107
 ة )فرع األردن(.سوري  فاع عن ة للد  حاد الشباب الديمقراطي األردني، والجبهة الشبابية العربي  وات  

ي في تلق   ن تكفل الدولة الحق  أعلى  الذي نص   ،ةة والسياسي  بالحقوق المدني   إلى جانب مصادقة األردن على العهد الدولي الخاص      108
وعلى رأس هذه  ،ن تكفل الدولة هذا الحق  أت على ضرورة خرى نص  أة المعلومات ونشرها، فقد صادق األردن على مواثيق دولي  
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قة بالبيئة دت ضرورة تقديم المعلومات المتعل  ك  أالتي  ،قة بالبيئةا االتفاقيات المتعل  وأيض   ،ة لمكافحة الفسادة الدولي  المواثيق االتفاقي  
شراك المواطنين في ات   لتزام الدولة ن االتي تتضم   ،األردن عضو في شراكة الحكومة المفتوحة ن  أخاذ القرارات البيئية. ناهيك عن وا 

ا للمواطنين ا للشفافية وتمكين  تعزيز   ؛مستوياتها بجميعة نشطة الحكومي  مكانات الحصول على المعلومات عن األإالعضو بزيادة 
مت ، وقد  م2011شراكة الحكومة المفتوحة في العام إلى ت نضم  اة األولى التي األردن هي الدولة العربي   ن  أكما  ،ومحاربة للفساد

بهدف  ؛راكة إلى تعزيز مشاركة المواطنين بما يحدث داخل الحكوماتتهدف الش  و ، م2012عملها األولى في شهر نيسان خطة 
  :انظر ة من المعلومات ووثائق حول عملها.الشفافية والمساءلة عن طريق نشر أكبر كمي  

http://www.gerasanews.com/index.php?page=article&id=1450 

التي تحتاج  برز المواد  أ ا  وتالي، في الحصول على المعلومات ضرورة تعديل قانون ضمان الحق   ،ياقفي هذا الس   ،لمركزد اويؤك      109
لطة التنفيذية وتوازن قة بتشكيل مجلس المعلومات بما يضمن استقالليته عن الس  المتعل   (/أ3)تعديل الماد ة  -1إلى مراجعة: 

الحصول على  مجلس المعلومات الواردة في الماد ة الرابعة لتشمل ضمان تسهيل وتوسيع حق   توسيع مهام   -2 عضائه.أ
نفاذ إن التحديات والمعيقات التي تقف في وجه ونشر الدراسات التي تبي   ،ورصد المخالفات واالنتهاكات لهذا الحق   ،المعلومات
في الحصول على المعلومات إلى رئيس الوزراء  ق بالحق  المتعل  وذلك برفع التقرير  (،/ه4)تعديل الماد ة  -3 ال.فع  على نحو  

في الحصول على المعلومات ليشمل الشخص  ابعة بما يكفل توسيع الحق  تعديل الماد ة الس   -4 عيان.اب واألالنو   يومجلس
لغاء الماد ة إ -.5 ومعيار له. عدم وجود ضابطإلى ا لغاء شرط المصلحة نظر  ا  و  ،امقيم   أما كان مواطن  أسواء  ،الطبيعي واالعتباري
التي  ،من القانون 13تعديل الماد ة  -6 د.و معيار محد  أق بالنوايا وليس لها ضابط كونها تتعل  إلى ا نظر   ؛العاشرة من القانون

الواردة في الماد ة  (ايوم   30جابة الطلب )إة ضرورة تقصير مد   -7ر نطاق االستثناءات على القانون. عت وبشكل غير مبر  وس  
يقاع العقوبات الرادعة إن القانون ال يتضم   ن  أر لها. عالوة على جد مبر  ذا و  إمع مراعاة حالة االستعجال  ،من القانون (/ج9)

 .م معلومات غير صحيحةو يقد  أ و يتلف معلومات بحوزته دون وجه حق  أمن يخفي معلومات عن طالبيها  على كل  
  على المعلومات الواردة من مجلس المعلومات. بناء      110
سماء مرتكبي أبعنوان )مؤسسة الغذاء تنشر  ،ة اإلعالم األردني )أكيد(بل مرصد مصداقي  من قِ  انظر في تفاصيل ذلك التقرير المعد     111

 سماء(، الرابط:حف تحجب تلك األوالص   ،مخالفات
www.akeed.jo/%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9/2297/ 

   112 www.petra.gov.jo/Public_News/Nws_NewsDetails.aspx?Site_Id=2&lang=1&NewsID=234918&CatID=14 
 .االجتماع ضمن حدود القانون لألردنيين حق   ( من الدستور األردني على أن  16الماد ة ) تنص       113
 .م2004لحقوق اإلنسان، ( الميثاق العربي 7و 24/6الماد ة )    114
 .ةة والسياسي  بالحقوق المدني   ( من العهد الدولي الخاص  21عالن العالمي لحقوق اإلنسان، والماد ة )( من اإل20) الماد ة    115
        ،م2012، وتقرير عام (85) ، صم2013الع على توصيات التقرير السنوي للمركز الوطني لحقوق اإلنسان لعام االط     116

 .(77)ص 
 م. 2014التقرير الحكومي حول توصيات المركز الوطني لحقوق اإلنسان الحادي عشر للعام     117
 .م16/1/2015بتاريخ تقرير رصد فريق المركز الوطني لحقوق اإلنسان،     118
ل بموجبه الماضي عد  هر ا في الرابع من الش  . أصدر مجلس التعليم العالي قرار  م26/2/2015 ، تاريخصحيفة الغد األردني   119

% في 70في كليات المجتمع عن  هال طالبمعد   ة لغايات التجسير للجامعات يقل  ماد   ي  أتعليمات التجسير، بحيث ال تعادل 
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ا من الفصل الدراسي الجامعي الثاني للعام صات، اعتبار  % لباقي التخص  68و ،البيطري صات الهندسة والصيدلة والطب  تخص  
 (.60) األدنى لعالمة الطالب لغايات المعادلة قبل تعديل التعليمات بينما كان الحد  ، م2015 –م2014

 م.2/3/2015، بتاريخ صحيفة الغد    120

 م.2/3/2015 ، بتاريخصحيفة الدستور    121
 همعدم سدادجر اء  اآلجلةيون رهقتهم الد  أأهالي المنطقة  وأفاد أن   ،ليم البتراءإقلطة موسى فرزات من س   بالدكتوراالتصال  تم       122

هو  م28/5/2015موال المدينين بتاريخ أل مكافحة الفساد بالحجز على وكان تدخ   لهم،روها جار بموجب الشيكات التي حر  لت  ا
 يون. رهق الجميع من الد  أ  ن أال بعد إسنوات  5جراء منذ إ ي  أخاذ جهزة الدولة بات  ألماذا لم تقم  ون:لءتسايهالي الذي جعل األ

صدار لجنة إالخبر المنشور حول  ن  أو  ،هالي البتراءأاعتصام  هديأكتو  ،قليم البتراءإلطة االتصال بالدكتور موسى فرزات من س      123
 زمة الجنوب بيان دقيق.أإدارة 

 م.24/11/2015صحيفة الغد، البترا،     124
 م.24/11/2015 بتاريخ تقرير المركز حول رصد لواء وادي موسى،    125
 .www.assawsana.com م27/7/2015صحيفة السوسنة،     126
 م.31/7/2015بتاريخ  ،تقرير المركز حول مسيرة نصرة األقصى    127
 م.12/10/2010صحيفة السبيل،     128
 ،تقرير زيارة الموقوف جمعة توفيقو تقرير زيارة الموقوف بندر/اعتصام الكالوتي، وتقرير زيارة الموقوف صهيب ربحي،    129

 م.2010/2015
 م.9/10/2010دبا، تاريخ أة، مالحقيقة الدولي      130
 م.11/10/2015تاريخ  ،دباأم ،الدستور    131
 .م29/10/2015غوار الشمالية، األ ،صحيفة الرأي    132
 ادين. الدكتور نمر حد   ؛االتصال بالناطق اإلعالمي في وزارة الزراعة تم      133
 .(78) م، ص2014نظر تقرير المركز الوطني لحقوق اإلنسان لعام ا ،التوصياتلمزيد من المعلومات حول هذه     134
 .(7835)، صفحة (5358)، العدد رقم م16/9/2015بتاريخ  ،نشر في الجريدة الرسمية    135

وثائق أو بيانات الزمة منصوص عليها في مشروع القانون  ةطلب أي  في  اللجنة الحق   التي تعطي أمين سر   ،(12/1الماد ة )   136 
التي  ،ب( /12كذلك الماد ة ) إلتمام إجراءات التأسيس، وذلك بكتاب يصدره خالل ثالثين يوم ا من تاريخ تسل م طلب التأسيس.

اللجنة،  غ كتاب أمين سر  خ تبل  في تقديم الوثائق والبيانات المطلوبة خالل خمسة عشر يوم ا من تاري سين الحق  ل المؤس  ممث  تمنح 
التي  ،( من المشروع14كذلك الماد ة )و سين. ل المؤس  ة مماثلة بناء  على طلب ممث  ة لمد  في تمديد هذه المد   وتمنح الرئيس الحق  

ن تاريخ انقضاء ستين يوم ا مام من ة ال تزيد على سبعة أي  باإلعالن عن تأسيس الحزب خالل مد  تشترط أن تصدر اللجنة قرارها 
 ( من القانون.12شار إليها في الماد ة )الوثائق والبيانات المطلوبة الم  م اإلشعار، أو انقضاء ثالثين يوم ا من تاريخ استالم تسل  

 . م19/6/2015لكتروني لمجلة األردن العربي، تاريخ الموقع اإل    137
 .م14/4/2015تاريخ  ،جريدة الرأي    138
 .م7/6/2015تاريخ  ،لوطن نيوزالموقع اإللكتروني     139
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( حزب ا 42وقد ارتفع هذا العدد ليصل إلى ) األستاذ فخري شنيكات. لجنة شؤون األحزاب/ أمين سر   ة/وزارة التنمية السياسي     140

ا، باإلضافة إلى حزب تحت الترخيص.  مرخ ص 
 األستاذ فخري شنيكات. شؤون األحزاب/ لجنة أمين سر   ة/وزارة التنمية السياسي  وفقا  للمعلومات المستقاة من    141 
ة، على أن تكون ات والنقابات واألحزاب السياسي  تأليف الجمعي   : "لألردنيين حق  ( من الدستور األردني على أن  16/2الماد ة ) تنص      142

تحمي الدولة العمل " على:منه ( 23الماد ة ) غايتها مشروعة ووسائلها سليمة وذات نظم ال تخالف أحكام الدستور(. فيما تنص  
 ضمن حدود القانون". وتضع له تشريع ا يقوم على المبادئ اآلتية: و. تنظيم نقابي حر  

إنشاء النقابات مع آخرين واالنضمام إليها  : "لكل شخص حق  ( من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على أن  23/4الماد ة ) تنص      143
والماد ة  ،ةة والثقافي  ة واالجتماعي  بالحقوق االقتصادي   ( من العهد الدولي  الخاص  8ة )نظر كذلك الماد  امن أجل حماية مصالحه". 

 بالحقوق المدني ة والسياسي ة.  ( من العهد الدولي الخاص  22)
ادرة عن الس لطة المختص   أي      144  ة )الس لطة التشريعي ة(. قوانين بمفهومها الضي ق، التي يراد بها القواعد القانوني ة المكتوبة والص 
 .م2013( لعام 6رقم ) ،قرار المحكمة الدستوري ة التفسيري      145
 .م13/12/2015وكالة األنباء األردنية )بترا(، بتاريخ     146
( 6208)ا، ( مهندس ا ميكانيكي  11632ا، )( مهندس ا مدني  19023ا، )( مهندس ا كهربائي  20753ي: )تعين على الن حو اآلموز     147

وهم مم ن سد دوا اشتراكاتهم السنوي ة حتى تاريخ  .( مهندس مناجم وتعدين686ا، و)( مهندس ا كيماوي  3423ا، )مهندس ا معماري  
 .م24/4/2015

المحامون ( محام  ومحامية، وهم 11504ا لنقابة المحامين )فق  لهم االنتخاب و   بلغ عدد الناخبين من المحامين الذين يحق  حيث     148
 م.2015دوا اشتراكاتهم حتى نهاية شهر شباط الذين سد   ،لون في سجل المحامين المزاولينالمسج  

 . م27/1/2016لكتروني  لوكالة األنباء األردنية )بترا(، بتاريخ الموقع اإل    149
 باء.ة للعاملين في الكهر  بل النقابة العام  للمعلومات الواردة )محاضر االجتماعات( إلى المركز الوطني  لحقوق اإلنسان من قِ  فق او      150
ا من األ    151 إلى مجلس الن واب بمقترح تشريعي   والخاص   خصائيين الن فسيين العاملين في القطاعين العام  تقد م قرابة خمسون شخص 

 .م21/6/2015بتاريخ  ،ةة بهم. صحيفة الرأي األردني  إلنشاء نقابة خاص  
 فق ا للمعلومات الواردة إلى المركز الوطني  لحقوق اإلنسان من وزارة العمل.و      152
 . م06/1/2015مين، بتاريخ لكتروني  لنقابة المعل  الموقع اإل    153
تاريخ  ،(10/37/93اء، بموجب كتابهم رقم )نقابة األطب  فق ا للمعلومات الواردة إلى المركز الوطني  لحقوق اإلنسان من و    154

 .م01/02/2016
ي: "إذا وقع الفعل على أحد أتما ي م11/11/2015ل لقانون العقوبات الذي أقر ه مجلس الوزراء بتاريخ جاء في المشروع المعد      155

أثناء ممارسته لوظيفته أو من أجل في ضين أو الممر  ات ة في الجامعات أو الكلي  مين أو األطباء أو أعضاء الهيئة التدريسي  المعل  
 عن سنة". ة ال تقل  ما أجراه بحكمها يعاقب بالحبس مد  

 ".( من الدستور األردني على "ينظم القانون طريقة تأليف الجمعيات واألحزاب السياسية ومراقبة مواردها16/3حيث نصت المادة )    156
ر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم "ال يجوز أن تؤث   أنه الدستور األردني على( من 128/1ت الماد ة )حيث نص      157

 ."أساسياتها جوهر هذه الحقوق أو تمس   فيالحقوق والحريات 
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ر على المنشو  ات واالنضمام إليهافي تأسيس الجمعي   محور الحق   ،نظر التقارير السنوية للمركز الوطني لحقوق اإلنسانا ،لطف ا    158

 .www.nchr.org.joالموقع اإللكتروني للمركز الوطني، عبر الرابط: 
 الرابط:  عبر ،موقع ديوان التشريع والرأيلطف ا انظر  ،للمزيد .م22/4/2014بتاريخ     159

http://www.lob.jo/List_LawsLegislations_Public.aspx 

 www.lob.jo/View_LawContent.aspx?ID=377عبر الرابط:  ،انظر موقع ديوان التشريع والرأي   160 
 http://www.jfranews.com.jo/more-124744-1: اإللكتروني انظر الرابط    161
 دة مشروع القانون. تزويدهم بمسو   الذين أشاروا إلى أنه لم يتم   ،سات المجتمع المدنيلي مؤس  التواصل مع بعض ممث   حيث تم      162
سة التدريب المهني، وزارة العمل/ إدارة مؤس  و مخاطبتها بموجب كتاب رئيس الوزراء: وزارة التربية والتعليم،  تالجهات التي تم      163

المجلس األعلى و حة، وزارة الص  و وزارة العدل، و ة واإلسكان، وزارة األشغال العام  و ة، وزارة التنمية االجتماعي  و ة، وزارة الشؤون البلدي  و 
 قين.لشؤون األشخاص المعو  

أجور  شخص ثبت للنقيب فقره وعدم استطاعته دفع أي   فاع عن النقابة وعن أي  ( على "الد  7/أ/100ت الماد ة )حيث نص     164
عاب في حال كسب طالب تن وطالب المساعدة لتقدير األة بين المحامي المعي  ضه تنظيم اتفاقي  وللنقيب أو من يفو   ،للمحامي

 المساعدة دعواه".
ات حتى الجمعي   لة لدى دائرة سجل  ات المسج  نة المعلومات المتعلقة بالجمعي  المتضم   ،ةات وزارة التنمية االجتماعي  إلحصائي  فق ا و      165

 م.2015نهاية عام 

 ات على الرابط:الجمعي   م، راجع موقع سجل  2015ل ت في عام ات التي ح  الع على الجمعي  لالط      166
www.societies.gov.jo/Documents/%D8%AD%D9%84%202015f2e84656-24f3-4c1b-a89f-76c80e6402b0.pdf 

ات حتى الجمعي   لة لدى دائرة سجل  ات المسج  قة بالجمعي  نة المعلومات المتعل  المتضم   ،ةات وزارة التنمية االجتماعي  فق ا إلحصائي  و      167
 م.2015نهاية عام 
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االقتصادّية واالجتماعّية والثقافّيةالحقوق  ثالثًا:  
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 الحق في مستوى معيشي الئق  -1

ة في حياة من أهمي   له هذا الحق  ومالئم؛ لما يمث   في مستوى معيشي كاف   ا بالحق  ة اهتماًما خاص  أولت المواثيق الدولي  
 ( من العهد الدولي الخاص  11) الماد ة( من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، و 25/1) الماد ةدت فقد أك  ؛ اإلنسان

الدستور  فإن   ةاألردني  ا على صعيد التشريعات الوطنية أم  ، هذا الحق   ةة والثقافي  ة واالجتماعي  بالحقوق االقتصادي  
( 6/3)الماد ة  إال أن   ،شر بشكل واضح وصريح إلى االلتزام بتوفير مستوى معيشي الئق للمواطن األردنياألردني لم ي  
األردنيين".  تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود إمكاناتها، وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع" على: منه تنص  
 المستمر   هاتأكيدوالحكومات المتعاقبة، من خالل  للدولة ةخاء أولوي  ل هدف تحقيق الرفاه االقتصادي والر  كما يشك  

 استمراروكذلك  ،سعارلألطرد مضمن ارتفاع  األردنالواقع وما يشهده  إال أن   ،الِبطالةمشكلتي الفقر و  حل  على  العمل
الزواج وغيرها من المظاهر ما هي ة كالعزوف عن من ظواهر اجتماعي   وما يرتبط بذلك الِبطالةالفقر و  معد الت زيادة

ة نتاجي  دون االهتمام باإل هتمام بتحقيق نسب معقولة من النمو  على االتعتمد بشكل أساسي  ةلسياسات حكومي   نتائجال إ
ي تدن   فقد شهدت المملكة في السنوات األخيرة موجة من ارتفاع األسعار في ظل   ة؛بات العدالة االجتماعي  ومتطل  
تالها رفع  م، ثم  2012ة عام ات النفطي  وكانت البداية رفع أسعار المشتق   ،سب الضرائب والرسوموزيادة في نِ  األجور

سعار المياه غ المقطوع على أرفع المبل ثم   م،2017م وتنتهي عام 2014بدأت عام ة ضمن خط   1بائيةالتعرفة الكهر  
رسوم رخص القيادة وتسجيل  رفعم 2015ول عام ون األل شهر كانسج   كما، 2، وغيرها الكثير%100بنسبة 

 . ...و 4والغاز المنزلي 3وترخيص المركبات

تراجع قيمة الصادرات،  أبرزها: ،ةة والمالي  يات االقتصادي  العديد من التحد  م 2015عام ردني االقتصاد األوشهد 
نتجات ة أمام الم  سواق التقليدي  غالق بعض األواستمرار إ

لع المستوردة سعار الس  ردنية، وتراجع السياحة، وارتفاع أاأل
م عجزي الموازنة ا النفط والغاز(، عالوة على تضخ  )خصوصً 
عام في نهاية  5العام ينجمالي الد  إارتفع  كما ة العامة،والمديوني  
 ما نسبته يأ ؛ليون دينارم (24876.8) ليبلغم 2015

 ،م2015ر للعام قد  اإلجمالي الم   من الناتج المحلي 93.4%
نسبة ( 1رقم ) الشكل يوضحو  .م2014لعام  %89 مقابل

جمالي للسنوات إلى الناتج المحلي اإل ين العام  صافي الد  
ة شركة مديوني   ا أن  ؛ علمً م2015-م2012ما بين  الممتدة  
 (6.7) نحو لطة المياه وحدهما بلغتوس   ةباء الوطني  الكهر  
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 مقارنة باألعوام السابقة

( 1الشكل رقم )  
 -من إعداد المركز، باالعتماد على نشرة مالّية الحكومة 

 وزارة المالّية
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الطاقة ن تقرير فقد بي   ؛ةة العام  ه االقتصاد األردني والمالي  هي األكبر الذي يواجالطاقة التحد  وتبقى كلفة  مليار دينار.
بائي عن نسبة الفاقد الكهر  ه لو أمكن تجنيد ارتفاع نأ المستقل   األردنيادر عن المرصد االقتصادي الص   األردن في

 خسائر ن  أكما ، 6وحده م2013ليون دينار في عام م (463.6) مقدارها الشركة خسارةالعالمي لتجنيب  المعد ل
 .7هنفس ة في العام  الخسارة التي عانتها الشركة الوطني  أثناء التوزيع هي سبب مجمل في باء الكهر  

مقارنة مع ما % 0.9 بمقدار لمستهلك(لسعار األط )متوس   8مل التضخ  معد  طفيًفا في  انخفاًضا م2015وقد شهد عام 
إلى  بشكل رئيسعود تم الراهن التضخ  انخفاض نسبة  ن  أومن الجدير بالذكر م. 2014% خالل عام 2.8نسبته 

. وعلى 9األجورانخفاض مستويات  إلى الِبطالةي بينما تؤد   ،من الطلب فالركود يحد   ؛االقتصادي التباطؤ في النمو  
لعام  ة الخاص  ة االقتصادي  ر الحري  لى الصعيد العالمي في مؤش  ابعة علمرتبة الس  على ااألردن  حصولغم من الر  

صندوق  مع  األردن  ذتهة برنامج االستعداد االئتماني الذي نف  وانتهاء مد   ،10بحسب تقرير معهد فريزر الكندي م2013
ت تعاني من عجز مالي المملكة استمر   ال أن  إ ،(م2015آب  -م2012النقد الدولي على مدار ثالثة أعوام )آب 

حو ني اإلجمالي تصل إلى لناتج المحل  إلى ااإلنفاق الحكومي بالنسبة فالزيادة في  رتفع واختالل في الميزان التجاري؛م
 حتى إن   ،وتقوم الحكومة بتغطية الفرق من خالل االقتراض ،بكثير من ذلك خل الحكومي أقل  فيما نسبة الد   ،40%

 .مليون دينار أردني (2353.5) حونإلى وصلت م 2015قيمة القروض المتعاقد عليها عام 

لضرائب امن بفرض المزيد  الحكومي زيادة الدخلهها نحو بتوج   وقد زادت سياسة الحكومة العبء على المواطن
ه نحو توج  تو  ة،بعالمت   هاالحكومة سياساتر ضرورة أن تغي  المركز يرى  فإن  لهذا .، قمشكلة اإلنفا دون حل  والرسوم 

ه من التوج  ال بد  ف ،هموعقول مهارات أبنائه األردن   رصد  من أن ي   بدالً ف ر للخارج،ة التي ت صد  استغالل الثروات البشري  
ه نحو تعزيز االستثمار على الحكومات التوج   ن  ، كما أهذه العقولت بدعها وت نتجهار الخدمات التي يصدنحو ت

 بدالً  هاصنيعإذا ما تم استغاللها وت ،ة في المحافظاتفهنالك العديد من الثروات الطبيعي   ؛والصناعات في المحافظات
 . 11والمواطن ردنيبالنفع على االقتصاد األستعود ف خام   مواد  من تصديرها ك

 12الفقر وسبل مكافحتها معد الت

فعلى الرغم  .اي الدولة سياسة شاملة لتحسين حياة الفقراء والمحرومين اجتماعي  ب تبن  ة رئيسة تتطل  الفقر مشكلة تنموي  
أعداد الفقراء في تزايد ونسب الفقر تراوح مكانها، ورغم وضع  من الجهود التي تبذلها الحكومة لمكافحة الفقر فإن  

، ةة وطني  : رؤية واستراتيجي  م2025 13وثيقة األردنتنفيذها والتي كان آخرها خطط والبرامج التي تسعى الحكومة إلى ال
د بقيت مجر  ات تلك الخطط واالستراتيجي   إال أن   ،م2020-م2013ة لمكافحة الفقر للسنوات ة الوطني  جي  ياالستراتو 
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قدرة يلمس المواطن إذ من خالل مثل هذا النهج فقط يمكن أن  ؛تخصيص موازنات لتنفيذهاوثائق بسبب عدم 
لخزينة، اعجز معالجة و ة للمواطنين، وضاع المعيشي  ة، ووقف تدهور األيات االقتصادي  حد  مواجهة التعلى  الحكومة

 . الطاقة والنقل والمواصالت تكالمشو ، الِبطالة الفقر و  تيمشكل وتوفير فرص عمل لحل  

 14قضاء وادي عربةتبلغ نسبة الفقر في فمثاًل  ،مظاهر العوز والحاجة في العديد من القرى والمناطق النائيةى وتتجل  
رف شبكات المياه والص  إلى التي تفتقر  16قرية الث غرةحال ومثل ذلك  ،15ةحصاءات العام  أرقام اإل ب  س  % ح  71.5
الطفيلة ولواء  وقرى في رويشد وقضاء المريغةالدة، كذلك مناطق عب  ناهيك عن الطرق غير الم   ،دارسحي والمالص  

ا فقً % و  71-%14ي تلك المناطق من إذ تتراوح نسب الفقر ف ؛جيوب الفقرمناطق وغيرها من دبا ذيبان/ محافظة مأ
دينار  1.3له ( دينار )أي بما معد  190جور البالغ )األدنى لأل يعتبر مقدار الحد  كما ة. حصاءات العام  ألرقام دائرة اإل

سعار ارتفاع أ ما في ظل  عة أفراد، ال سي  غلب أربعيل في األوفير عيش كريم لمواطن ي  اعة( مبلًغا غير كاف  لتللس  
 استقبال ًرا في ظل  كن التي تضاعفت مؤخ  يجار الس  إ، ناهيك عن تكاليف ات النفط والنقل العام  ة ومشتق  المواد التمويني  

لى رواتب مشتركي ا إعلى هذا الواقع بالنظر أيضً  لف الجئ سوري، ويستدل  أ كثر من مليون وثالثمائةأ األردن  
 (73)ك هنامان االجتماعي سة الض  لمؤس   17ا للناطق الرسميفوفقً  اعي والمتقاعدين على سبيل المثال؛الضمان االجتم

للفرد الواحد، و  ديناًرا (190)ا مقداره ردنيين( يتقاضون أجًرا شهري  معظمهم من األ) 18لف من مشتركي الضمانأ
مان % من متقاعدي الض  60هنالك  كما أن   جور،األدنى لأل حتى عن الحد   أجورهم تقل  لف مشترك أ (72)

 حال؛ن المدنيين والعسكريين بأفضل دينار فما دون. وليست رواتب المتقاعدي (300)تبلغ رواتبهم  19االجتماعي
الحكومة إعادة  ستوجب علىي ، مم االفقر هنالك مئات اآلالف من األردنيين دون خط   ن  أد ؤك  ة يجور الشهري  ي األفتدن  

دخل لمسح آخر كشف فقد وفي هذا الس ياق،  للمواطن األردني. لتأمين حياه كريمة ؛جوردنى لألاأل الحد  في النظر 
رابة مليون فرد من ق  )أي  ةأ سر ألف  (230) أن  عن  ةحصاءات العام  اإل ادر عن دائرةالص  م 2013 هاونفقات األ سرة
% من إجمالي 18ل هؤالء ا، ويمث  شهري   ادينارً  (350)من  دخلها أقل   آنذاك( ان المملكةمليون عدد سك   (6.3)أصل 

 .20م2013ات حصائي  إة بحسب أ سر مليون  (1253)ة البالغ عددها األردني   سراأل  

ة جديدة ة آلي  طالق صندوق المعونة الوطني  إ م2015فقد شهد عام  ،الفقيره سرم لأل  لمعونات التي تقد  ى الإا بالنسبة أم  
طة اسطراف بو ومناطق األين في المناطق النائية بشكل مباشر للمواطنين المستحق  تقديم خدمات الصندوق تهدف إلى 
حتاجه، وهي خطوة رائدة تسهم في تخفيف الم   سرلها لأل  أشكا بجميع هاوصرفة لة لمنح المعونات المالي  مركبات متنق  

 سراأل  ة لرعاية تعديل تعليمات المعونات المالي   كما تم   ،21لى مكاتب صندوق المعونةإاألعباء على المواطن للوصول 
 بد   أنه ال . ويرى المركز الوطني22ةده الجهات الرسمي  الفقر المطلق والمدقع كما تحد   باعتماد خط   وحمايتهاالمحتاجة 

 سعار؛األ في متضخ  الفقيرة بما يتناسب وال سرتصرف لأل   عادة ربط قيمة المعونة التيمن العمل على دراسة وا  
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أفراد فقط ألول أربعة ة صرف المعونة الوطني  على  تنص   تهاوحماية حتاجالم   سراأل  ة لرعاية تعليمات المعونات المالي  ف
للفرد ديناًرا  (45)ي أ ؛قصىأ كحد   ادينارً  (180)ة تبلغ وبقيمة مالي   ،ةلمعوناتعليمات  ة فقيرة تنطبق عليهاأ سر  من أي  
وعند مقارنة  .بشكل كبير في بعض الحاالتشار إليه العدد الم   يتجاوزقد الذي ، النظر عن عدد أفرادها بغض  ا شهري  

ا، ا شهري  دينارً  (23)تبلغ جوة هنالك ف ن أن  ا يتبي  ا للفرد شهري  دينارً  (68)الفقر المطلق البالغ  مقدار المعونة مع خط  
ر المركز رفع التعليمات يقد  كما . من هذه المعونة األ سرةا آخرين من أفرادً  تم  ر  ح  التعليمات  باإلضافة إلى أن  تلك

لى إالحاجة تستدعي رفعها أكثر من ذلك لترقى  إال أن   ،افراد المعاقين نسبي  مة لأللجديدة لسقف المعونات المقد  ا
كوزارة التنمية  ،ةما تقوم به الوزارات المعني  ن المركز يثم  كما . عاقبها معيشة الم  ة التي تتطل  الحاجات الماس  

ة الفقر والعمل على تحسين مستوى دخل التخفيف من حد  في  امهسة برامج من شأنها اإلذ عد  التي تنف   ،ةاالجتماعي  
وشرائها الفقيرة  سرمساكن األ  نشاء روع إمشا عن أم   .23منتجه أ سرية للمعونة إلى متلق   أ سرمن  وتحويلهاالفقيره  سراأل  

وحدة  (1588) م2015 ر حتى نهاية عامفقد وف   ،م2002وزارة التنمية االجتماعية منذ عام ذه تنف  الذي وصيانتها، 
تعزيز مفهوم ل ؛صات المرصودة لتلك المشاريع والبرامجزيادة المخص  لى إفي هذا الس ياق  . ويدعو المركز24ةسكني  

 . ة للفئات الفقيرةرفع القدرة اإلنتاجي  و ة، محاربة الفقر من خالل التنمية المحلي  

 ةــكن والبنية التحتي  الس  

شهدتها المملكة بتاريخ  ةعاصفة مطري  إثر  اأشخاص من بينهم طفلين غرقً  ةوفاة أربعم 2015شهد عام 
تها لفصل وعدم جاهزي   خرى،ة سواء في العاصمة أو في مدن أ  التي كشفت عن سوء البنية التحتي   ،م5/11/2015

مجموعة محاصرة المياه لى إ باإلضافة ،منازلت والمطار العديد من المدارس والمحال  مياه األالشتاء. فقد داهمت 
د ذلك العديد من المواطنين أضراًرا يضان األنفاق والطرقات المنخفضة، وكب  يول وفالس   بسببشخاص كبيرة من األ

كن الالئق للعديد من في الس   ر الحق  كان كشف حقيقة عدم توف   الوقائعة لهذه والنتيجة األساسي   .25ة كبيرةمادي  
الذين يعيش بعضهم في التسويات ة من العمالة الوافدة األردنية والمقيمين على األراضي األردني   سرالمواطنين واأل  

يتنافى مع ما جاءت به المعايير هذا الواقع  اإلشارة إلى أن  هنا من البديهي و كن أصاًل. ة للس  والكراجات غير المعد  
الرطوبة والحرارة من ز الكافي والحماية من البرد و كن الالئق عناصر مثل الحي  الس  في ر وف  يت ة بضرورة أنالدولي  

ة عقبت الحادثة المشار إليها ثر حملة تفتيشي  والسالمة. وا   حةد الص  ح أو غير ذلك من المخاطر التي تهد  والمطر والري
 ،مساكنك 26واألقبيةالكراجات ؛ حيث يستخدم أشخاص جميعهاهنالك مخالفات في محافظات المملكة  ن أن  أعاله تبي  

ان والبلديات تشديد يستوجب على أمانة عم  ا في العديد من التسويات، مم   ات غاطسةبوضع مضخ   وال يلتزمون
كما ال يزال عدد محدود من المواطنين يسكن في بيوت من  ة،سكاني  ة على األبنية والمشاريع اإلرقابي  الجوالت ال

 عر.الصفيح أو بيوت الش  
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منطقة  ي، كما فالمياهشبكة متكاملة لتصريف فهو غياب  ،األردن   ة فيق بالبنية التحتي  ما يتعل   خر فيعد اآلا الب  أم  
 ربدذلك الحال في معظم شوارع محافظة إوك ،ر فيها مناهل تصريف مياهال يتوف   ؛ إذوادي السرور وسط العاصمة

من  (6//أ5)الماد ة ضعف الرقابة وعدم تفعيل بند  ، كما أن  والطفيلة ومعان وغيرها من مناطق ومحافظات المملكة
قريبة من الخالية من األبنية والمنشآت و لبخصوص إلزام أصحاب األراضي ا م2015( لسنة 41قانون البلديات رقم )

غالق العباراتتقوية في سهم أقد بناء سور حول أراضيهم  الشوارع كما كان لضعف الرقابة  ،27جريان الرسوبيات وا 
ة مناطق ت في عد  حدوث فيضانافي ذلك ب تسب  آثار سلبي ة؛ إذ  نقاض في الوديان ومجاري السيولاأل على إلقاء

ي ة مراقبة التعد  ات المختص  لجه. وعليه، فينبغي لربد/وادي الغفرإطريق كما حدث على  ،نتيجة جريان الرسوبيات
 خطورتها على حياة المواطن.كن فيها نظًرا إلى ودية والس  على األ

 بل مكافحتهاوس   الِبطالة معد الت

البالغة  م2014مقارنة بعام % 13.05 إلىم 2015في عام  تهنسب صل  لت، في األردن الِبطالةل ارتفاع معد   ستمر  ا
مقارنة م 2015خالل عام الِبطالة  معد الت( 2رقم ) الشكل ويوضح. 28حصاءات العامةدائرة اإللا فقً و   ،11.9%

الحكومي على  وقد ورد في الرد   .السابقةالثالثة باألعوام 
ق بضرورة ما يتعل   م في2014توصيات المركز الوطني لعام 

وتدريب  والخاص   العمل على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام  
يات التي تواجه التحد   أن  الِبطالة مشكلة  الخريجين وتأهيلهم لحل  

واضح على ر تنفيذ ذلك هو ضعف مستوى الخريجين؛ وهذا مؤش  
متطلبات ب رجات التعليم في المدرسة والجامعةعدم وجود ربط مخ

في الِبطالة ب ارتفاع نسب سباهذا أحد أ يعد  و  سوق العمل،
 ة بين فئة الشباب وخريجي الجامعات.خاص   ،األردن

رتفاع افي سهم أالالجئين ًرا باستقبال مئات آالف من ة مؤخ  ردني  لتها الدولة األاألعباء التي تحم   فيه أن   ا ال شك  ومم  
 29ا لوزير العملفوفقً  ؛على فرص العمل مزاحمة المواطن إلىالالجئين هؤالء وجود  ىأد  إذ  والفقر؛الِبطالة  ةنسب

مة ناهيك عن مزاح، مةمة وغير المنظ  قطاعات العمل المنظ  ة في يزاحمون العمالة المحلي  ألف سوري  (220)هنالك 
رقام التي وبتحليل األ .30ة والجهات الداعمةاه من الجهات الخيري  عم الذي يتلق  الد   علىحتى المواطن على الخدمات و 

تستحوذ ة العمالة السوري   ن  ن أالعام تبي   األمن ةمديري   /السوريين مات الالجئينإدارة شؤون مخي  المركز من إلى وصلت 
 ا على حق  لراهنة وحفاظً الظروف ا في ظل  لحكومة وهذا يستوجب على ا ،31فرصة عمل (268393) على ما يقارب
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(2الشكل رقم )  

على أرقام دائرة اإلحصاءات العاّمةمن إعداد المركز، باالعتماد   
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ة التي تمتاز بها التوجه نحو االستثمار واستغالل الثروات الطبيعي  ة من المساس بفرص العمل لهم، ردني  العمالة األ
ن في شالذي د   32ةدة كمشروع رياح الطفيلة للطاقة المتجد  ير نحو تنفيذ مشاريع ريادي  ضرورة الس  و محافظات المملكة، 

ة ة واالقتصادي  ة على النواحي االجتماعي  يجابي  ما لهذه المشاريع من انعكاسات إلِ  ؛م2015ول لعام األشهر كانون 
ما له مات استمراره لِ وكذلك إعادة االهتمام بقطاع الزراعة وتوفير مقو   فرص عمل في مختلف مناطق المملكة، وفتح

 ودعم اإلنتاج. الِبطالةتقليص نسب الفقر و في من تأثير 

 نتاج الزراعيواالرتقاء باإل ،الغذائي األمن

يالئه الرعاية واالهتمام د المركز ضرورة إالعديد من المشكالت والصعوبات؛ لذلك يؤك   ال يزال قطاع الزراعة يعاني
م 2015شهد عام فقد  ؛قطاعهذا الابقة بخصوص ة الس  د جميع توصياته الواردة في التقارير السنوي  يؤك  ه، كما نقاذإل

منذ تاريخ  33ةبعد نشره في الجريدة الرسمي  خصوًصا  ،ةالمخاطر الزراعي  إدارة صندوق قانون تفعيل بن يزارعالممطالبة 
 م.1/9/2009

التي  يالم ناخ ر ظاهرة التغي  : )أ( هامن أهم   ت،كالالعديد من المشيعاني القطاع الزراعي  ومن الجدير بالذكر أن  
 التشريعات والقوانين)ب(  .في درجات الحرارة االرتفاع الحاد  و  ،الصقيع فيم 2015في الموسم الزراعي لعام ت تجل  

المخاطر إدارة صندوق لقانون  المعد لالقانون حصر قد ف ؛رات الحاصلة في القطاع الزراعيال تواكب التطو  التي 
القانون  ، وكأن  الغايةد بمقتضى نظام يصدر لهذه حد  سس وآليات ت  أ  فق التعويضات في موجات الصقيع و  الزراعية 

، وذريعة وبئةواألة والفيضانات متناسًيا المخاطر التي تنشأ عن الرياح والعواصف الثلجي   دة،ة محد  يعالج منطقة جغرافي  
حاد ات  ح بها مدير كما صر   ،لى الموارد التي ترد من القطاع الزراعي أنه وبالنظر إة، إال  ر موارد مالي  ذلك عدم توف  

وأسواق الجملة  ،مليون دينار (15)يراداته التي تبلغ إ ،المركزي في العاصمة وقكموارد الس   ،34ردنيينرعين األالمزا
 ان والمسالخ الموجودة بالمحافظات فإنها موارد تفي برفد الصندوق إذا تم  المركزية في المحافظات ومسلخ أمانة عم  
للمزارعين األردنيين في محافظات المملكة  حاد العام  االت  د أعضاء مجالس تحصيلها منذ تاريخ إقرار القانون. وقد أك  
ة رادة الحقيقي  عين األردنيين، وشعورهم بغياب اإلاستمرار معاناة المزار  35لممثلي المركز الوطني لحقوق اإلنسان

ع )د( ارتفا .مالة الوافدةجور الع  ة. )ج( ارتفاع أبل الجهات المعني  قِ للمحافظة على األمن الغذائي في المملكة من 
التي دفعت العديد من المزارعين لعدم ة، يجاد حلول لتسويق المنتجات الزراعي  )هـ( عدم إ .أسعار مستلزمات اإلنتاج

بقائها كأاف منتجاتهم الزراعي  قط يال ة حِ لتزاماتهم المادي  )و( عدم قدرة المزارعين على الوفاء با .عالف للحيواناتة وا 
غالق األلتدن   ؛ةلزراعي  كات المستلزمات اوشر  36قراض الزراعيسة األمؤس   ي وجه سواق في أسعار المحاصيل وا 

باء والماء ضرار التي لحقت بهم نتيجه الصقيع ونحوه. ناهيك عن ارتفاع تكلفة الكهر  منتجاتهم، باإلضافة إلى األ
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عدم ل في )ز( قصور تشريعي يتمث   .سعار النفطتزال مرتفعه رغم انخفاض أ التي ال ةوأجور النقل للمنتجات الزراعي  
ض العديد منهم ا عر  مالة وافدة، مم  ع   كانوا أممحلين أشمول العاملين في القطاع الزراعي بقانون العمل، سواء 

عداد التقرير لم يصدر حتى تاريخ إعمل الجبري، علًما أنه لى رتبة الظروف عمل قاسية قد تصل في بعض األحيان إل
قص المياه )ح( ن .م2008جريت على قانون العمل عام ا للتعديالت التي أ  فقً لقطاع الزراعي و  في ا 37نظام للعاملين

 متها أحياًنا.وعدم مالء ي  صة للر  المخص  

العمل على تشجيع االستثمار في هذا القطاع ودعم مشاريع تصنيع إلى يدعو المركز الحكومة في هذا الس ياق، و 
 ة بإلقائها في الشوارع، في حين أن  فمن غير المعقول أن تتلف محاصيل البندورة المحلي   وتسويقها؛ المنتجات الزراعية

 حاد المزارعين لكل  ة لفروع ات  تخصيص موازنة مالي   ين، وكذاالبندورة "المعجون" من الص   المصانع تستورد رب  
ر المركز من حذ  ي  المياه. كما  كلةمش لحل   ةدود التخزيني  زيادة سعة الس  رحان و واستغالل مياه حوض الس   محافظه،

ة ثار سلبي  آلها  ؛ ِلماالتي بدأت وزارة الزراعة باستخدامها في منطقة المفرق 38ةة التي ستنجم عن الحمأثار السلبي  اآل
 .حيالقطاع الزراعي والبيئي والص  على تنعكس 

 قطاع النقل

شبكة مواصالت تديرها  في ظل   هودعم هلتطوير  ةجاد  رادة الغياب اإليعاني قطاع النقل العام في المملكة ال يزال 
 يرافق ذلك ة والمشتركة،ر شبكات ووسائل النقل الجماعي  وضعف توف   التنظيمالرقابة و  ا عنة بعيدً الملكيات الفردي  

ات الجهات تداخل وتعارض صالحي  كما يعاني القطاع من  ،نالمواطني تجاوزات يمارسها بعض سائقي الحافالت بحق  
ة من مراكز انطالق ووصول ومواقف على مسارات ضعف البنية التحتي  ناهيك عن  مه،عليه وتنظ   التي تشرف

ة ما ورد في تقاريره السنوي   في هذا الس ياقد المركز الوطني ويؤك   .الموجود منها للخدمات والتنظيم الخطوط وافتقار
األولى وكونه القطاع  ،ةالتنمية والمسيرة االقتصادي   فيثار آما له من لِ  ؛السابقة من توصيات بخصوص هذا القطاع

 .خرىاأل الحيوية مقارنة مع القطاعاتبشكل كبير ر ألنه قطاع متأخ   ؛ةة والنيابي  عاية الحكومي  بالر  

وجد المركز من المناسب و جهات مختلفة، ذتها التي نف   39الدراساتمن  اوقد جذبت صعوبة ظروف قطاع النقل عددً 
مثل  ،نسبة األشخاص الذين يعتمدون على النقل العام  تبلغ وهي كاآلتي: )أ(  ،أهم مخرجاتهاعلى وء تسليط الض  
 ،40ةيستخدمون المركبات الخاص  ف٪ 53 يةا النسبة الباقم  أ، ٪47ان عم  العاصمة والتكاسي والسرفيس في  الباصات

إذ  ؛الشهري ا على دخل المواطنمادي  ا ل المواصالت عبئً تشك  )ب(  .ًرا على ضعف القطاعهذه النسبة مؤش   وتعد  
لة ة المفع  والمكاني  ة يعاني مستخدمو الباصات من غياب البرامج الزمني   )ج( .من موازنته %30-25تستنزف ما نسبته 

)د(  .الرحلة الواحدةانتظار في دقيقة  (20) أكثر من منهم% 40حيث يقضي  ؛الباصات وتوقفهالحركة سير 
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% من 40بة المواصالت ل صعو تشك   )د( .وجهتهلى إشباب أكثر من وسيلتي نقل للوصول من ال %39 يستعمل
البترول % من 40حيث يستهلك  ؛ا على خزينة الدولةل قطاع النقل عبئً يشك  )هـ( . لتحاق المرأة بالعملاأسباب عدم 

 . االمستورد إلى المملكة سنوي  

أجل ترشيد استهالك من ه طوير العمل على تو  التي يستحق ها، ةيالء هذا القطاع األهمي  إيرى المركز ضرورة و 
وتقليص هدر الوقت الذي التي تشهدها محافظات المملكة بشكل يومي، ة والسيطرة على األزمات المروري  ، المحروقات

لتخدم وسائط النقل من األخذ بعين االعتبار ضرورة رفع مواصفات  بد   . كما اليستغرقه المواطنون في التنقل اليومي
كما نشهد اليوم خسائر  .وليس المالي واالجتماعي للقطاع ثر االقتصادياألوالتركيز على  ،عاقةذوي اإلشخاص األ

ة ة وتنظيمي  جراءات مالي  إ بالتي تتطل  ا لتقرير ديوان المحاسبة، فقً % و  94لى التي وصلت إ 41الشركة المتكاملة للنقل
رات التي ومن التطو   .ردنفي األ نقاذ قطاع النقل العام  نما إلا  نقاذ الشركة المتكاملة و ليس فقط إل ،رض الواقعأعلى 

 ل نقلةالذي سيشك   ،42ريعمشروع الباص الس  استكمال المرحلة الثانية من ان في م مباشرة أمانة عم  2015شهدها عام 
 .تنفيذهإذا تم  ة في قطاع النقل العام  نوعي  

 قطاع المياه

 ح  ش   ا، في ظل  سنوي   3م120تاحة ليبقى عند حدود المحافظة على نصيب الفرد من المياه الم  م 2015شهد عام 
الجفاف واالنحباس تكرار  ما يواجهه مننتيجة %. 88 بِـ  43األردن دون خط فقر المياه العالميف ؛المصادر الطبيعية  

 ي  أثر سلبم 1948ابتداًء من عام  ،عبر عقود األردن الذين استقبلهمالالجئين لألعداد الكبيرة من كان . كذلك المطري
 خصوًصا فيالطلب على المياه ى اللجوء السوري إلى زيادة في ، كما أد  نصيب الفرد من المياه المتاحةفي 

 ي  م الحمالت التي تقوم بها وزارة المياه والر  2015ت في عام واستمر  . %40ة بنسبة تصل إلى المحافظات الشمالي  
% من الفاقد 70سرقة المياه واالستخدامات غير المشروعة ل من سرقات المياه؛ إذ تشك   والحد   44تلضبط المخالفا

ة لسرعة يجاد آلي  وا  ، المياه داخل المنازل رشيد استخدامالتشجيع على إيجاد حلول لتمن  بد   وهنا ال .المائي في األردن  
 .الخطوط والمحابس التالفةصالح إليانة من الوزارة ه فرق الص  توج  

ا لوزارة المياه فقً % و  68لى إ بهاالعقارات المخدومة فقد وصلت نسبة  ،حيرف الص  خدمات الص  ا بالنسبة إلى أم  
رف المسافة بين هذه المناطق وشبكة الص   علًما أن   ،هذه الخدمةالمركز رصد مناطق تفتقر إلى  ال أن  ، إي  والر  
في جبل العتمات/  -على سبيل المثال-الحال  في حاالت كثيرة، كما هي (م150-100)بين  حي تتراوحالص  

فر انبعاث الروائح من الح  ان هذه المناطق من إذ يعاني سك   ؛لطسكان المغاريب في مدينة الس  وا  محافظة جرش 
لنضح شهري ا  ادينارً  (40-30) بينتكاليف تتراوح د المواطن ناهيك عن تكب   ،ة، وانتشار القوارض والفئراناالمتصاصي  

https://twitter.com/intent/tweet?text=%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA+%D8%BA%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9+%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%84+70+%25+%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86.&url=http://tinyurl.com/godutxl&via=worldbankmena
https://twitter.com/intent/tweet?text=%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA+%D8%BA%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9+%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%84+70+%25+%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86.&url=http://tinyurl.com/godutxl&via=worldbankmena
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 وفيحة الص   فيحي موجودة في أحياء كثيرة في األردن، وتؤثر رف الص  مشكلة الص  علًما أن  ة. الحفر االمتصاصي  
 .الحال في وادي الهيدان والوالة هيكما  ،ة والجاريةسالمة المياه الجوفي  

 3م.مليون )85(ر الذي سيوف   ،م طرح عطاء مشروع ناقل البحرين2015ة التي شهدها عام يجابي  رات اإلمن التطو  و 

ر د  ق  ل سنوي ي  المشروع سيسهم في حماية البحر الميت الذي ينخفض بمعد   كما أن   ،يلتصريحات وزير المياه والر  ا فقً و  
   واحد. مترب

 الت وصيات:

وضع و  ،عدد من المواطنين لالعتماد عليه أكبر تمكينو  ،تطوير قطاع النقل العام الستعادة ثقة مستخدميه -1
الستخدام األشخاص ذوي نقل وسائط يجاد األخذ بعين االعتبار إ مع   ،د مواصفات وسائط النقلتشريعات تحد  

حوافز الالقطاع من خالل تقديم هذا تشجيع االستثمار في ، و ةالتحتي  قطاع النقل بنية تطوير عاقة، و اإل
 ة. عفاءات الضريبي  اإلو 

من خالل العمل على تدريب الخريجين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، وتحفيز  الِبطالةمعالجة مشكلة  -2
 منطقة. ة لكل  الميزات االقتصادي   سباناألخذ بالح   مع   ،االستثمار في مختلف محافظات المملكة

الفقر  الذي يترافق مع  فرادها أق بعدد ما يتعل   ة فيخاص   ،يب حياتهاعادة ترتإل لألسر وعيةالتتكثيف برامج  -3
 .األ سرةالتي تعيش بها  األ سري ةة و عاقات والبيئة االجتماعي  الشديد واإل

ستثمرين ة الملزام جمعي  ا  ة، و خاص   أنظمة تصريف مياه األمطار بشكل دوري وقبل حلول فصل الشتاءصيانة  -4
التسويات العائدة  حة حولة مسل  ة أو جدران استنادي  نشاء حواجز خرساني  إسكان لجميع المستثمرين بفي قطاع اإل

عادة النظر ، و باء في التسوياتباء يضمن عدم تركيب لوحات الكهر  استحداث نظام في شركة الكهر  ، و سكانلإل ا 
يجاد مكب  ة للشوارع ذات الحاجةترخيص األبنية في األودية، وبناء جدارن استنادي  في  ة لألنقاض، ات خاص  ، وا 

يجاد مخط    مطار.ط شمولي لتصريف مياه األوا 

 وذلك من خالل:  ،دعم القطاع الزراعي والمزارعين -5

 ساليب جديدة، وزراعة محاصيل تتناسب والموسم الزراعي. توعية المزارعين بإدخال أ 
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   نوا من خدمة ليتمك   ؛حاد المزارعين في محافظات المملكةة لمجالس ات  تخصيص موازنات خاص
 المزارعين في مناطقهم.

 واستغالل الفائض منهاوتسويقها ة نيع المنتجات الزراعي  قامة مشاريع ومصانع وشركات لتصإ. 

 حي. ة التأمين الص  بمظل   ل المزارع األردنيوشم 

 ةقانون إدارة المخاطر الزراعي  مثل: من  ،التشريعات الناظمة للقطاع الزراعيعادة النظر في إ، 

 حاد العام للمزارعين.وقانون االت  

   ة.الزراعي  بة على القروض إلغاء الفائدة المترت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

151 

 

 

 في العمل الحقّ  -2

ة في الدولي   مة العملنشاء منظ  إة بدليل ة خاص  همي  أها المجتمع الدولي والأالتي  الحقوق حدأالعمل  في الحق   يعتبر
عضاء ملزمة للدول األتعتبر  ، والتيللنهوض بالعمل الالئق لى وضع معايير وسياساتإالتي تسعي ، م1919عام 
رعة ت الش  قر  أفقد  ىخر أومن ناحية  ،عضاء فيهاحد الدول األأاألردن  ويعتبر ،لى ما جاء في دستورهاإا استنادً فيها 
 . ة لمعالجتها خاص  حكامً أا و فردت نصوصً أو  نسان هذا الحق  ة لحقوق اإلالدولي  

ة ة واالقتصادي  ة والسياسي  المدني  ين بالحقوق وليين الخاص  ت المصادقة على العهدين الد  لقد تم   ة:المعايير الدولي  
صادقة على ، كما تم ت المم2006ة خالل عام ا في الجريدة الرسمي  ونشر  ،بل الحكومةمن قِ  ةة والثقافي  واالجتماعي  

في  منها ة( اتفاقي  14) الإالحكومات المتعاقبة لم تقم بنشر  ن  أال إ ،ةمة العمل الدولي  ات منظ  ة من اتفاقي  اتفاقي   (25)
االتفاقيات غير المنشورة  ن  أل ؛نهاتطبيق المعايير التي تتضم  في مة ية الحكو ر على عدم جد  ا يؤش  مم   ،الجريدة الرسمية

ويرى المركز ضرورة نشر هذه  ،45ةردني  المنظومة التشريعية األ ب  س  حكومة ح  لزمة للة غير م  في الجريدة الرسمي  
ة. الوطني   ةعمالها في المنظومة التشريعي  أوضرورة  ،ةكومة في الجريدة الرسمي  بل الحصادق عليها من قِ ات الم  االتفاقي  

ا من خالل تقاريره ابقً سبها وصى أات التي لى بعض االتفاقي  إيرى المركز ضرورة االنضمام  ،ياقس  وفي هذا ال
قة بالعمل ( المتعل  198ة رقم )واالتفاقي   ،ة التنظيم النقابيقة بحري  ( المتعل  87رقم )ة االتفاقي   برزهاأومن  ،ليهاإباالنضمام 

 .م1990هم لسنة أ سر فراد أهاجرين و ال الم  ة لحماية العم  دولي  ة الواالتفاقي   ،الالئق

 لجميع العمل في الحق  ( 23)( و6/ 2) الماد تينفي  قد كفل األردني الدستور ن  أ من غمالر   على ة:التشريعات الوطني  
الماد ة  مع   ما حد   لىإ تتوافق التي به، والنهوض الوطني االقتصاد بتوجيه لهم رهتوف   أن الدولة على وأوجب المواطنين،

 بالحقوق الخاص   الدولي العهد في ردةاالو  (8 ،7 ،6) والمواد 46نساناإل لحقوق العالمي عالناإل من (23)
 بين ةالتعاقدي   العالقة سسأ   ملينظ   م؛1996 لسنة (8) رقم العمل قانون جاء ، فقد47ةوالثقافي   ةواالجتماعي   ةاالقتصادي  

 .العمل وأرباب الالعم  

 قانون وجود من الرغمب ىعل ،الحق   هذا لتعزيز تعديالت ةي  أ وأ رات على قانون العملتطو   ي  أ م2015 عام يشهد لم
 بلقِ  من ةمن مر  كثر أالقانون  هذا مناقشة تتم   حيث ؛ابالنو   مجلس دراجأ في م2010 لعام (26) رقم تالمؤق   العمل
ن صدور بعض المركز يثم   خر فإن  آ جانب ومن ،48ناآل لغاية ةالقب   تحت يناقش لم نهأ الإ ،والتنمية العمل لجنة
عمال ا  ما في تعزيز و  لى حد  إ ب  ص  التي ت  ، م1996لسنة  (8)النافذ رقم  العمل قانون نظمة والتشريعات بمقتضىاأل

 :برزهاأ من ،هذا الحق  
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 ردنييناأل غير استقدام في العاملة ةالخاص   المكاتب بنظام تنظيم قالمتعل   م2015 لسنة (12) رقم نظام صدور
 . المنازل فيهم واستخدام العاملين

ردنيين العاملين في غير األواستخدام استقدام  التي تعمل علىة جراءات ترخيص المكاتب الخاص  ا  تعليمات شروط و 
 .م2015( لسنة 12المنازل رقم )

 م. 2015ة بالعاملين في المنازل لعام تعليمات وثيقة التأمين الخاص   

العاملين في المنازل لعام ردنيين غير األواستخدام املة في استقدام ة العتعليمات تصنيف المكاتب الخاص   - 
 .49م2015

مبادرة  ةيشهد أي  لم  م2015عام  ن  أال إ ،حكام قانون العمل النافذال الزراعيين ألخضاع العم  إ منغم وعلى الر  
 ( من القانون3) الماد ةت عليها صراحة التي نص   ،ال الزراعيينبتنظيم حقوق العم   ةنظمة الخاص  ة إلصدار األحكومي  
 .هنفس

 :والممارسات السياسات

 31/12/2011 بتاريخ الثالثة نتاجاإل طرافأ من نةالمكو   لألجور ةالثالثي   اللجنة قرار صدور من غمالر   على :جوراأل
 لعالس   ألسعار المرتفعة المستويات مع   مءتتوا ال األجور مستويات ن  أ الإ ،ادينارً  (190) لىإ لألجور األدنى الحد   برفع

 ةللغالبي   الكريمة الحياة توفير على جوراأل هذه قدرة وعدم الفقيرة العمالة رقعة ساعات   لىإ ىد  أ امم   ة،األساسي   والخدمات
 المطلق الفقر خط   مستوى االعتبار خذ بعينواأل ،مالتضخ   راتبمؤش   ربطها لى عدمإضافة إ ،العاملين من ىظمالع  

جورهم أجر يستلمون أبهناك العديد من العاملين  ن  ألى إضافة إ ،50للفرد ادينارً  (680) والبالغ األردن في المعتمد
 . يامأ( 7)بـ ِ دها قانون العمل ة تتجاوز الفترات التي حد  ة في فترات زمني  الشهري  

هذه  ن  أ ىير  المركز ن  أ الإه، وضبط الوافدة العمالة سوق لتنظيم الحكومة من المبذولة الجهود رغم ة:الوافد العمالة
 جور،األ دفع في روالتأخ   ،فرجوازات الس   حجز :برزهاأ من ،االنتهاكات من للعديد ضال تزال تتعر   الالفئة من العم  

 العمل بدل من الحرمان العمل مع   ساعات وطول الئقة، غير ماكنأ في النوم مثل الصعبة، ةالمعيشي   والظروف
 ة،األسبوعي   احةالر   امي  أفي  الحق   من والحرمان ،الزراعي والقطاع الخدمات قطاع في العاملين ةوخاص   ،ضافياإل

 .العمل أصحاب معاملة بعض سوء إلى باإلضافة

http://mol.gov.jo/Documents/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%b9%d8%a7%d8%aa/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85%d8%a7%d8%aa/%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b7%20%d8%aa%d8%b1%d8%ae%d9%8a%d8%b5%20%d9%85%d9%83%d8%a7%d8%aa%d8%a8%20%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%af%d9%85%202015.pdf
http://mol.gov.jo/Documents/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%b9%d8%a7%d8%aa/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85%d8%a7%d8%aa/%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b7%20%d8%aa%d8%b1%d8%ae%d9%8a%d8%b5%20%d9%85%d9%83%d8%a7%d8%aa%d8%a8%20%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%af%d9%85%202015.pdf
http://mol.gov.jo/Documents/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%b9%d8%a7%d8%aa/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85%d8%a7%d8%aa/%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85%d8%a7%d8%aa%20%d9%88%d8%ab%d9%8a%d9%82%d8%a9%20%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86%20%d9%84%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%86%20%d9%81%d9%8a%20%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b2%d9%84.pdf
http://mol.gov.jo/Documents/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%b9%d8%a7%d8%aa/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85%d8%a7%d8%aa/%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85%d8%a7%d8%aa%20%d9%88%d8%ab%d9%8a%d9%82%d8%a9%20%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86%20%d9%84%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%86%20%d9%81%d9%8a%20%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b2%d9%84.pdf
http://mol.gov.jo/Documents/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%b9%d8%a7%d8%aa/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85%d8%a7%d8%aa/%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85%d8%a7%d8%aa%20%d8%aa%d8%b5%d9%86%d9%8a%d9%81%20%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%83%d8%a7%d8%aa%d8%a8%20%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b5%d8%a9%20%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%86%20%d9%81%d9%8a%20%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b2%d9%84%202015.pdf
http://mol.gov.jo/Documents/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%b9%d8%a7%d8%aa/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85%d8%a7%d8%aa/%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85%d8%a7%d8%aa%20%d8%aa%d8%b5%d9%86%d9%8a%d9%81%20%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%83%d8%a7%d8%aa%d8%a8%20%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b5%d8%a9%20%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%86%20%d9%81%d9%8a%20%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b2%d9%84%202015.pdf
http://mol.gov.jo/Documents/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%b9%d8%a7%d8%aa/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85%d8%a7%d8%aa/%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85%d8%a7%d8%aa%20%d8%aa%d8%b5%d9%86%d9%8a%d9%81%20%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%83%d8%a7%d8%aa%d8%a8%20%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b5%d8%a9%20%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%86%20%d9%81%d9%8a%20%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b2%d9%84%202015.pdf
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( 102مان االجتماعي رقم )نيا للض  المعايير الد   ةمن مصادقة الحكومة على اتفاقي   غمعلى الر   ة:التأمينات االجتماعي  
لسنة  1 مان االجتماعي رقمالض   حرزة في قانونرات الم  ة والتطو  الدولي  ادرة عن منظمة العمل الص   م1952لسنة 
مان نسان في الض  اإل الة لتفعيل حق  جراءات فع  إخاذ ة الت  في السياسات الحكومي   اعفً المركز يرى ض ن  أال إ ،م2014

 : مظاهر هذا الضعف هم  أمن و  ،االجتماعي

 :منهمو  ،مانة الض  ل  ظبم ض القطاعاتبع عدم شمول بعض العاملين في: واًل أ

 ة بالخارج. ردني  فارات األبعض العاملين في الس   -أ 

ا فقً م بقرار من رئيس الوزراء و  النافذ شموله مان االجتماعي  جازة قانون الض  إرغم  ،العامالت في المنازل -ب 
 . هنفس من القانون (/ج4) الماد ةحكام األ

 .ةة الخاص  العاملين في بعض الحيازات الزراعي   -ج 

طة الذين والحافالت المتوس   ،غيرة العموميارات الص  اقي السي  مثل سو   ،العاملين في قطاع النقل بعض -د 
 .يقومون بضمان هذه المركبات والعمل عليها لحسابهم الخاص  

 العاملون في بعض صالونات الحالقة وصالونات التجميل. -ه 

 ة. ردني  يعملون خارج حدود الدولة األ ردنيين الذينعايا األالر   -و 

رغم صدور قرار من لجنة شؤون الضمان  ،ة في مدارس وزارة التربية والتعليمي  م  و محو األ  معل م  -ز 
 االجتماعي بضرورة شمولهم. 

ة لبعض العاملين في واتب الحقيقي  مان االجتماعي في الكشف عن الر  وزارة العمل والض   يشضعف دور مفت   ا:ثانيً 
األدنى  ا لقرار الحد  فقً وضاعهم و  أتصويب  ليتم   ؛مدارس القطاع الخاص   مثل بعض العاملين في ،بعض القطاعات
 ، يتم  في مدارس القطاع الخاص   المعل ماتبعض رصد  حيث تم   ؛هساسأمان االجتماعي على هم بالض  لألجور وشمول
دنى لألجور األ ساس الحد  أعلى عقود على  ن  توقيعه ويتم   ،قيقيغير الح هن  جر أمان االجتماعي على اقتطاع الض  

 رب   فاق بيناسترداد المبالغ الزائدة عن االت   نه في المقابل يتم  أال إ ،مان االجتماعيلغايات الض   ادينارً  (190)البالغ 
 ا. و استعادتها نقدً أو كمبياالت أات على شيك   ن  قيقي من خالل توقيعهجر الحعلى مقدار األ ةـالمعل مو العمل 
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ال إحي مين الص  أة التل  ظة بمر الحكومي  مان من الفئات التي عملت في القطاعات غيتقاعدي الض  ا: عدم شمول م  ثالثً 
 حي الحكومي. مين الص  أالتفي شراكهم إ م  ويت ،ا بناء على رغبتهماختياري  

ي المرجع الطب  من  ال في حال ثبوت عجزه الكلي بموجب قرارإرث زوجها المتقاعدة ال تو أالمرأة العاملة  ن  أا: رابعً 
 .51سةفي المؤس  

يتعر ضون  منهإال أ ،ال خاضعة ألحكام قانون العمل النافذهذه الفئة من العم   ن  غم من أعلى الر   ن:و الزراعي   نالعاملو 
 :يما يأت ذلك فييكمن و  ،بتنظيم حقوقهم لنظام الخاص  بسبب عدم صدور اللعديد من االنتهاكات 

برام ة إما بإحيث يقوم بعض أصحاب الحيازات الزراعي   ؛رين بتصاريح العملة والمتاجسر امضحايا للس  وقوعهم  -أ 
و إصدار تصاريح أ ،ةالمصري   ل الذين يحملون الجنسية  اة العم  وخاص   ،ال من الخارجعقود عمل الستقدام العم  

في  ة ال تقل  ل مبالغ مالي  صة للزراعة مقابمخص   ض  ار ما يملكونه من أال بناء على ة لهؤالء العم  عمل زراعي  
أنهم ال ا علمً  .52مقابلتهم تال الذين تم  فاد به بعض العم  ما أ ب  س  ( دينار ح  500ها األدنى عن مبلغ )حد  

ن  نفسه يعملون في القطاع  كقطاع  ،هميلإبالنسبة  ا ودخالً كثر مردودً ما ينتقلون للعمل في قطاعات أخرى أوا 
  .رجار بالبشت  اة و رضة لحاالت عبودي  يجعلهم ع  ا مم   ،العمل بنظام اليومي اتو اإلنشاءات أ

من ( 57) لمادةلل مخالفة صريحة ألحكام ا يشك  مم   ،ةالعمل لساعات طويلة والحرمان من العطل األسبوعي   -ب 
 قانون العمل.

ية حيث يلجأ بعض أصحاب المزارع إلى تأخير أجر العامل إلى نها شهر؛ عدم تقاضي أجورهم في نهاية كل   -ج 
على ضرورة تسليم العامل  التي تنص   ،من قانون العمل (46)لمادة حكام امخالفين بذلك أ ،الزراعيالموسم 
 شهر العمل.  يأتيأقصاها اليوم السابع من الشهر الذي  مد ةأجره في 

مراض ا يجعلهم عرضة للعديد من األمم   ،طقمالئمة في بعض المناالغير ة و حي  كن غير الص  ظروف الس   -د 
 .وبئةاألو 

العديد من  حيث لوحظ أن   ؛دة التي يتعاملون معهاسمة واألهم بمخاطر المبيدات الزراعي  رشادهم وتوعيتإ عدم -ه 
ة خالل قيامهم بعمليات معالجة المزارع التي يعملون بها حة المهني  ات للوقاية والص  ة معد  ي  ال ال يرتدون أالعم  

 ة. بالمبيدات الزراعي  ورش ها 
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و القصري. وجود ل مما يجعلهم عرضة للعمل الجبري أال بموافقة الكفيمقر عملة إل على تغير عدم قدرة العام -و 
بعض النساء والفتيات يعملن في هذا القطاع بظروف عمل قاسية تتمثل بجني المحاصيل الزراعية من بيوت 

 . 53لى قيام بعض الفتيات والنساء بتربية المواشي ورعيهاستيكية وفي درجات حرارة مرتفعة إضافة إبال

 ر فرص العمل ف  وتو  ،الِبطالة

غم من وضع الخطط مرتفعة على الر   الِبطالة معد التستحدثة في االقتصاد ضعيفة و ال تزال فرص العمل الم  
 وزيادةة للتشغيل، التي تهدف إلى زيادة فرص التشغيل ة الوطني  ما االستراتيجي  سي   ال ،بل الحكومةواالستراتيجيات من قِ 

ستحدثة فرص العمل الم   ة تشير إلى أن  بيانات دائرة اإلحصاءات العام   ة الموطن، إال أن  األجور لتحسين مستوى معيش
الِبطالة ل إذ بلغ معد   ؛تزال مرتفعة ماالِبطالة  معد التفرصة عمل إال أن  (17.975م بلغت )2015خالل عام 

، وتشير لإلناث %23.0 مقابل %11.7 رللذكو  المعد لحيث بلغ  ؛م2015بع الرابع من عام خالل الر  % 13.6
مقابل ما  ة فأعلى،ة العام  لين هم من حملة الشهادة الثانوي  من إجمالي المتعط   %49.9 ما نسبته ن  إلى أالبيانات كذلك 

ة في الت هيكلي  هنالك اختال ة أن  رات الرقمي  هذه المؤش  وتبي ن  .54من الثانوي قل  ة أالتهم التعليمي  مؤه   %50.1 نسبته
وخلق فرص عمل جديدة نتيجة عدم ربط  ،الِبطالةة لمعالجة ظاهرة في السياسات الحكومي   ا، وقصورً سوق العمل

مات العمل الالئق وضعف برامج التدريب المهني والفني، وغياب بعض مقو   ،مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل
حكام قانون ا ألفقً دة و  ودفع األجور في المواعيد المحد   ،العمل وتحديد ساعات ،ي وضمان اجتماعيمين صح  من تأ

واستحواذ العمالة الوافدة على  ،ة عن العمل في بعض القطاعاتزوف العمالة المحلي  ع  ى إلى ا أد  ، مم  ذالعمل الناف
والسياحة  اإلنشاءاتمة، منها على سبيل المثال قطاع ما القطاعات غير المنظ  سي   ال ،نسبة عالية من العاملين فيها

 والمطاعم والزراعة. 

صابات وحوادث عدد إ أن  إلى ة للضمان االجتماعي العام  سة ة للمؤس  األولي   بياناتال تشير :ةحة المهني  المة والص  الس  
فة عليها من بدالت و ، بلغت النفقات المصر ( حالة14611)بلغ م 2015سة خالل عام العمل المعتمدة لدى المؤس  

وكان من ضمن هذه ، 55لف دينارأ (580( مليون و)15ما قيمته ) تعطل وتعويضات ورواتب اعتالل توبدالعالج 
عن  م  ن  ا ي  مم   ،نشاءات وقطاع النقل وقطاع الخدماتما في قطاع اإلال سي   ،صابات بليغةحاالت وفاة أو إ الحوادث

ة ت الرقابي  وضعف في متابعة الجها ،المهنيةحة المة والص  ة بالس  قصور واضح في تطبيق التشريعات الخاص  
 . ةحة المهني  ة بقضايا الص  ة الخاص  رشادي  ة واإلالقصور في البرامج التوعوي   لىإضافة إ ،ة بهذا الجانبالمختص  

 بالبشر االت جار
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االت جار حول  العالمي  ا للتقرير فق  وتعتبر ثالث أكبر جريمة في العالم و   ،كثر الجرائم خطورةمن أاالت جار بالبشر جريمة 
 نسان.ا لحقوق اإلا صارخً تعتبر انتهاكً كما  ،رات والجريمةادر عن مكتب األمم المتحدة المعني بالمخد  بالبشر الص  

والمتمثلة في  اعية إلى مكافحتها،ة الس  ن الجهود الحكومي  المركز يثم   ن  رة وجسامة هذه الجريمة فإغم من خطو وعلى الر  
 م2000ة لعام ر الوطني  ة لمكافحة الجريمة غيالدولي  ة االتفاقي   مثل ،ةات الدولي  االتفاقي  لى بعض االنضمام إ

 ،األطفالة النساء و خاص  وحظره، بالبشر االت جار ق بمنع ا البرتوكول المتعل  خصوصً  ،والبروتكوالت الملحقة بها
صدار قانون منع  ، واستحداث بالبشر االت جارة لمنع وتشكيل اللجنة الوطني   ،م2009لسنة  (9)بالبشر رقم  االت جاروا 

و أهذه الجريمة ضحايا ة الستقبال تاح دار خاص  ، وافتة األمن العامافحة هذه الجريمة تتبع مديري  ة لمكوحدة خاص  
ورغم  .االت جار ة لضحاياة إحالة وطني  ة، والعمل على إصدار آلي  ة وزارة التنمية االجتماعي  ل  ت مظتححتملين ضحايا الم  

من  ،بالبشر االت جارااللتزام الكامل بمكافحة  من قات تحد  هناك معو   ن  د أالمركز يؤك   هذه اإلجراءات إال أن   كل  
 :هاأهم  

ومتابعة حقوق  ،ادرة عن وزارة العملة بحماية عامالت المنازل الص  ضعف في تفعيل التعليمات الخاص   -أ 
 فالء. العامالت لدى منازل الك  

حاالت من الجهات و الم  أ ،المملكة لىعند الوصول إ ردنيات إليوائهن  األغير يواء للعامالت وجود دار إ عدم -ب 
   جار بالبشر.ت  و ضحايا م حتملين لالضحايا أ من وقوعهن   التي تحد   ،ةالمعني  

 ،)الجبري( و قانون العمل يعرف العمل القصري  أاالت جار بالبشر سواء في قانون منع  ،حعدم وجود نص واض -ج 
 بالشر.االت جار شكال وصور الذي يعتبر أحد أ

 ال بموافقة الكفيل. عمله إ العامل ال يستطيع تغيير مقر  ن حيث إ ؛به يزال نظام الكفالة معموالً  ال -د 

 ضرار التي لحقت بهم. وضيهم عن األو تعلمساعدة الضحايا أ وجود صندوق خاص  عدم  -ه 

امها وعدم مخالفتها للقوانين واألنظمة د من التز تأك  لل الليليةالرقابة والتفتيش على النوادي والمالهي  ضعف -و 
 يمارس نشاطاته وأعماله بعد انقضاء ساعات الدوام الرسمي المتعارف عليها.  هابعضن وخاصة إ ،المعمول بها

وبعض  ال الزراعةلة وعم  ة المؤه  ناعي  المناطق الص  منازل والعاملين في الال من عامالت ع بعض العم  عدم تمت   -ز 
حجز جوزات  :من أبرزها ،ر العمل الالئقيومعاي مة بالحقوق التي كفلها قانون العملالقطاعات غير المنظ  

وعدم توف ر  ،طويلةساعات ، والعمل ةسبوعي  أيام الراحة األوعدم الحصول على  ،رباب العملبل أفر من قِ الس  
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نفقات  جميعة و العاملالعامل أودفع  دة،المواعيد المحد   جور فيعدم دفع األو أماكن سكن صحية ومالئمة، 
من صور وأشكال تعتبر جمعيها  ة، وهذهجي  ة والنفقات العالقامة والفحوصات الطبي  تصاريح العمل وأذون اإل

 بالبشر. االت جار

ق بعامالت ما يتعل   ة فيوخاص   ،رة للعمالةان المصد  بل بعض المكاتب في البلدتزوير بعض الوثائق من قِ  -ح 
 القانوني. ن  تحت الس   ن  ن ه  المنازل مم  

 نفاذ القانون. ة لدى جهات إوخاص  االت جار بالبشر، العام بأحكام قانون منع ضعف الوعي  -ط 

 ،األمن العام  بالبشر/ االت جارادرة عن وحدة مكافحة الص   االت جار بالبشرة قضايا ئي  ( إلى احصا1ويشير الجدول رقم )
 تي:لة على النحو اآلمفص   56(28م بلغت )2015التعامل معها خالل عام  ن عدد القضايا التي تم  إإلى 

 م2015لعام  ئّية قضايا االّتجار بالبشراحصا ( يبين1الجدول رقم )  

 القضاياعدد  نوع الُجرم
 الُجناة الّضحايا

 إناث ذكور إناث ذكور
 - - - - - استغالل جنسي  
 - - - - - نزع أعضاء

 14 28 45 - 26 عمل جبري )عمالة منزلي ة(
 - 2 - 10 2 عمل جبري )عم ال(

 44  45 28 المجموع
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 الت وصيات: 

 ابقة. في تقاريره الس   الواردة الت وصياتالوطني على  د المركزك  يؤ  -1

ا إلى نادً تسال الوافدين اة العم  وخاص   ،الن العم  كن سكامعلى أ حة بالتفتيشمفتشي وزارة الص  تفعيل دور  -2
 ة النافذ. حة العام  حكام قانون الص  أ

 المنازل. ردنيين العاملين في غير األيواء لإلصدار تعليمات دار ااع في إسر ضرورة اإل -3
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 في التعليم الحقّ  -3

 التعليم المدرسي   :أواًل 

 التشريعات 

ة الدولة د مسؤولي  تؤك   ،تفصيله في تقارير سابقة الذي تم   ،(اإلطار التشريعي )الوطني والدوليفي التعليم في  ورد الحق  
ختيار ااآلباء والوالدين في  الفرص وحق   العمل والتعليم ضمن حدود إمكاناتها وعلى أساس تكافؤ ضمان حق   عن
ته في اني  ة التعليم ومج  زامي  على إل نص  قد اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  . علًما أن  بنائهمة التعليم المناسب ألنوعي  
 .57ةبتدائي  اال همراحل

تشمل و  ،المملكة على توضيح األسس التي تقوم عليها فلسفة التربية في نص   قدقانون وزارة التربية والتعليم  غير أن  
 .58ةة األردني  والتجربة الوطني   ،ة الكبرىالثورة العربي   ءىومباد ،ةسالمي  ة واإلوالحضارة العربي   ،ردنيالدستور األ
دة في ما وأن اإلشارة الوحيدة المحد  سي   ال ،دةة وغير محد  خرى عام  سس األ  تعتبر المصادر أو األ   ،دستوروباستثناء ال

  .ةة والديني  ة واألخالقي  هذا المجال )فلسفة التعليم والتربية( هي تعميق القيم اإلنساني  

؛ ة لهذا المعيارجتهادات والمبادرات وتفاوتت حول الترجمة العملي  دت االال يستغرب المرء إذا ما تعد  يجب أف وعليه، 
والتجاذبات المختلطة حول دور وزارة التربية والتعليم )الدولة(  األردن مسيرة التعليم في فيوهو األمر الذي ترك أثره 

 ومن المالحظ أن  . من جهة ثانية ا ألبنائهماختيار التعليم الذي يرونه مناسبً  والوالدين في األ سرةة من جهة ومسؤولي  
 ،سلوكه فيفي تكوين الطالب الفكري والتأثير  المعل محول دور المنهاج والكتاب و  زالنقاش في الفترة األخيرة ترك  

 .معرفي ا وذهني ا، وفي النهاية بناء الطالب دور التربية، أكثر من دور التعليم والثقافةوبالتالي 
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 ةة التعليمي  العملي  

مم المتحدة وتشغيل وكذلك المدارس التي تديرها وكالة األ   ،والخاص   يبلغ عدد الطلبة في قطاعات التعليم العام  
 (:2رقم ) الجدول ب  س  عين ح  موز   ،(1،9105،99) م2016/م2015الالجئين )الغوث( للعام الدراسي

 59م2016-م2015للعام الدراسي إحصائي ة تربوي ة ( يبين 2الجدول رقم )
 المجموع ةوكالة الغوث الدولي   خرىة األ  الجهات الحكومي   التعليم الخاص   وزارة التربية والتعليم التفاصيل

 1910599 118195 17143 482517 1292744 مجموع الطلبة
 عدد الطلبة في مرحلة

 التعليم األساسي
114389 64321 994 10861 190565 

 6924 178 41 2923 3783 عدد المدارس

 76945 3459 633 23794 49058 عبعدد الش  
 118843 4516 1754 32417 80156 المعل مينمجموع 

كما  ( دينار،910.171.000م في وزارة التربية والتعليم )2015ة للعام المالي إجمالي النفقات الجارية والرأسمالي   بلغ
 .60مشن في الهاهو مبي  

داري ومعل مة معل ًما (94251)ويبلغ مجموع العاملين في وزارة التربية والتعليم   المعل مينمن  (30018)منهم  ،وا 
من الذكور، ( 4695)منهم  (،15512) المدارس ي  مجموع إداري ويبلغ ،المعل مات( من 48721)الذكور، و

 ( من اإلناث.10817)و

متحانات سن سير االدة لضبط ح  جراءات المشد  م اإل2015ت في عام ستمر  فقد ا ،ةة العام  متحان الثانوي  وفي موضوع ا
     . ش  لى وقف ممارسات الغِ وتهدف إ ،خذت في العام السابقن ات  التي سبق وأ

بتاريخ ة الشاملة للبنات ة لمدرسة ماحص الثانوي  ولدى قيام المركز الوطني لحقوق اإلنسان بتنفيذ زيارة رصدي  
حيث كانت  ؛ة للفصل األولة العام  حان الثانوي  ة مالحظات على امتأبدت طالبات التوجيهي عد   ،م28/2/2016

 سئلة بشكل حرفي،ة تصحيح إجابات األالحظة حول عملي  ، وأوردت الطالبات ماة لالمتحانات باردة جد  عد  القاعات الم  
لى توزيع الطالبات على باإلضافة إ ،متالحقة فاالمتحانات ؛صحيحةع بطريقة غير برنامج االمتحانات موز   أن   نوذكر 

حة دمة واض، وتبدو الص  توزيع العالمات لم يكن عادالً  أن   نذكر ، كما لطالس   كن في مدينةمدارس بعيدة عن مكان الس  
 الفروع بشكل كبير. نخفاض نسبة النجاح في كل  وعلى الطالبات با المعل ماتعلى 
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 ة التعليمنوعي  

 وتعليم الكبارة ي  م  محو األ  

م ة تعل  عملي  بر الفرصة لاللتحاق ا فوق، ويوف  فم ( عاًما15م الكبار م ن كان عمره )ة وتعليمي  يغطي برنامج محو األ  
ومحاولة توفير فرص عمل  ،لى رفع المستوى الثقافي والعلمي للدارسينباإلضافة إ ،ارات القراءة والكتابةكتساب مهوا

ا. % سنوي  1-0.5ة بين ي  م  له بخفض نسبة األ   . ويضع البرنامج هدًفاالِبطالة مكافحة م فياسهوبالتالي اإل ،مناسبة
( 28)منها  ،مركًزا (352م من الجنسين )2015/م2014ة للعام الدراسي مي  ويبلغ  عدد مراكز تعليم الكبار ومحو األ  

من  (4.553منهم ) ،( شخًصا4.937)هذه المراكز فيبلغ با مجموع الملتحقين أم  لإلناث، ( 324)مركًزا للذكور، و
 .61من الذكور (384و ) ،اإلناث

سات المؤس   الوصول إلى هذه الفئة يستدعي العمل على توسيع التشبيك مع   أن  الوطني لحقوق اإلنسان يرى المركز و 
 ثر ترغيًبابطرق أك، ومن خالل طرح البرامج بيانات حول هذه الفئة مكن أن تضم  التي ي ،ةات الخيري  ة والجمعي  األهلي  
 ى األماكن والجهات.ة واستقطابهم من شت  مي  األشخاص على محو األ   ث  في ح  

 األطفاللتحاق ظاهرة عدم اهذه الوتعني  ،م2015/م2014خالل العام استمر ت  ، فقدب المدرسي  ظاهرة التسر  أم ا 
 ،ة التي يدرس بها بنجاحالطفل المدرسة دون إكماله المرحلة التعليمي   يتركأو أن  ،عمر التعليم بالمدرسةالذين هم في 

ب من ظاهرة التسر   نتشروت سواء برغبته أو نتيجة لعوامل أخرى، وكذلك عدم المواظبة على الدوام لعام أو أكثر.
آلخر تها من مجتمع نها تتفاوت في درجة حد  ال أإ ،هايخلو واقع تربوي من نوال يمكن أ ،في الكثير من الدولالمدارس 

متفاوتة في معظم  بصورة ولو جميعهاة نها منتشرة في المراحل التعليمي  حظ أخرى؛ حيث يلة أل  مرحلة دراسي   ومن
وبين أغلب الطبقات  ،ناثتنتشر بين أوساط الطلبة كافة من ذكور وا  كما  ،النظر عن نوعها بغض   ،المدارس
 ة. ة واالقتصادي  االجتماعي  

 في جميع نواحي المجتمع وبنائه؛ي وله تأثير سلب ،للطاقات وللمجتمعات هائالً  اتربوي   اهدارً ب المدرسي إويعتبر التسر   
دة متعد   اابً سبب أظاهرة التسر  ل ويضعف البنية االقتصادية للمجتمع، كما أن   الِبطالةة و مي  فهو يزيد من حجم األ  

مدرسي هدًرا ب الظاهرة التسر   ة. وتعد  ة واالقتصادي  االجتماعي   مع   األ سري ة ة مع  سباب التربوي  بة تختلط فيها األومتشع  
يقظة ا يستدعي مم   ،ير مقبولو بعذر غدون عذر أعن المدارس فغياب الطلبة  شًرا للطاقات البشري ة والمادي ة؛مبا

لى سوق العمل تاركين خلفهم بون إالمتسر  حيث ينتقل هؤالء  ؛األ سرةبل المدرسة و من قِ  من بداية العام الدراسي   اوانتباهً 
 المستقبل اآلمن.لهم ل حقائبهم وكتبهم ومدارسهم التي تشك  
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مناقشة أسباب من المركز الوطني لحقوق اإلنسان على وحرًصا  ،ة في بناء أي  مجتمعمن أهمي  ما لهذه الظاهرة ولِ 
التركيز في محافظة إربد بحضور عدد كبير من  مجموعاتالمركز  نظ ممن تفاقمها وانتشارها  والحد   هذه الظاهرة

مدارس وغيرهم من الحضور من  ير يومدمعل مين من  صحاب االختصاص والدراية والمعرفة بالشأن المدرسي  أ
وكانت  ،من انتشارها الحلول المناسبة للحد   واقتراحمناقشة هذه الظاهرة وأسبابها  تحيث تم   ؛المجتمع المحلي  
 :ات التركيز كاآلتــــــــــيجموعالمالحظات من م

، من أبرز أسباب التسر ب المدرسي م  ألب واأل  وضيق ذات يد ا، وءورفاق الس   ،الخوفو  الجهل،و  ،لفقراو  ،الِبطالة ت ع د  
وارتباطهم بوسائل التواصل  ،الحرية والطيش الذي ينتاب الشباب في فترة المراهقةو ، وضع المجتمع الحالي  إضافة إلى 
 قل ةحيث  من األ سرةضعف دور و  ،من هذه الظاهرة وانتشارها عدم قيام المرشد التربوي بدوره للحد   ،االجتماعي

 و عائلته،أو أصدقائه أمعل ميه سواء  ،غيره مع   في التواصلسه الطالب نفوضعف دور ، التواصل بين اآلباء واألبناء
عدم متابعة الوالدين للطالب من خالل القيام بزيارات و  ليم،جاهات الوالدين نحو التعوات   التعليمي  ومستوى األب واأل م  

وغياب المجتمع المحلي عن موقعه  ،بط المدرسي  تعليمات الض  و  ،العنف المدرسي  و ، للمدرسة والتواصل معه
 .يةفالص   داخل الغرفةوغياب الترفية والتشويق  ،ةفوف المدرسي  وحجم الص   ،ربك  والزواج الم   ،االستراتيجي

عملية  :منها ،تمنحها التشريعات لوزارة التربية والتعليم جراءاتب المدرسي هناك عدة إظاهرة التسر   من الحد  ولضمان 
ا يزيد من خطورة هذه الظاهرة مالحظة ارتفاعها في فئة الذكور ، ومم  ومخاطبة الحاكم اإلداري   ،األهل التواصل مع  

 ة األولى. في المرحلة األساسي  

ة لتلبية احتياجات فئة الطلبة فتقوم الوزارة بعمل برامج تعليمي   ،بين من المدارسبرنامج المتسر   لىبالنسبة إا أم  
لهم لاللتحاق فق معايير تؤه  وتأهيلهم وِ  ،هملةة الم  تأكيد حقوقهم التعليمي  ، من خالل بين الذين غادروا المدرسةالمتسر  
بين حتى نهاية ويبلغ عدد مراكز تعزيز الثقافة للمتسر   ،التعليم غير النظامي  سة التدريب المهني ضمن برنامج بمؤس  
 (2280) أكثر من بلغ عدد خر يجيها ،دارس ودارسة (11334) ق رابة  ا التحق فيه ،امركزً  (102م )2015العام 

 ع في هذا البرنامج. للتوس   علًما أن  العمل جار   .يجةا وخر  يجً خر  

 المدارس األردنية"ون في "الطلبة السوري  

ة أصبح عدد ة. ومع تفاقم األزمة السوري  استيعاب الطلبة السوريين في عدد من مدارس المملكة الحكومية والخاص   تم  
ستيعاب هؤالء الطلبة في المدارس خاذ عدد من اإلجراءات اللك تم  ات  ونتيجة لذ ،الطلبة السوريين في تزايد مستمر  

 ة. الحكومي  
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إعفائهم من شرط تصريح العمل ل في متها وزارة التربية والتعليم لهذا العام فتتمث  لخدمات التي قد  لى اا بالنسبة إأم  
عفائهم من دفع قيمة التبر   ،ةوتصديق األوراق الرسمي   ة حة المدرسي  عاِت المدرسية وأثمان الكتب، وتقديم خدمات الص  وا 

دد لتغطية ج  معل مين وتعيين  ،ستأجرةفي المدارس الم  ع وتوفير برامج تقوية، والتوس   ،األطفالوخدمات رياض 
 ة للتعامل مع  جتماعي  ة واالويين على الرعاية النفسي  والمرشدين الترب المعل مينوتدريب  ،عبفوف والش  حتياجات الص  ا

 ؛النفسي تحديًدا ن إلى تكثيف الدعميحتاجو  نالطلبة السوريين ما يزالو  إن  ف . وعلى الر غم من ذلك كل ه،الطلبة السوريين
دماجهم مع   ستقرار النفسي  حتى يتم تحقيق اال ث التي عانوها؛اء األحداوذلك جر    ة الطلبة.بقي   وشعورهم بالطمأنينة وا 

تحويل عدد من المدارس إلى ت وزارة التربية والتعليم فقد اضطر   ،في أعداد الطلبة السوريين ولمواجهة التزايد المستمر  
م استحداث عدد من المدارس في مخي   ة للطلبة السوريين، كما تم  ص الفترة المسائي  خص  بحيث ت   ،إلى نظام الفترتين

 م األزرق.م اإلماراتي ومخي  الزعتري والمخي  

منهم داخل  ا،طالبً  (145.458) م11/2015ويبلغ إجمالي عدد الطلبة السوريين في مدارس المملكة حتى شهر 
 ،( مدرسة98ة )( مدرسة، ويبلغ عدد المدارس المسائي  32مات )مدارس المخي  حيث بلغ عدد  ؛(26.200) ماتالمخي  

 علًما .(40.000) (، وعدد الطلبة داخل قوائم االنتظار68191) دمجينويبلغ عدد الم   ،طالًبا (51067ي درس  فيها )
 .62توافد الالجئين السوريين أو قبولهم في المدارس ب  س  وذلك ح   ،م قابل للزيادة أو النقصانق  هذا الر   أن  

ة الضغط على البنية التحتي   ستضافة الطلبة السوريين، منها:التي تواجه قطاع التعليم نتيجة ا ياتالتحد   وهناك بعض
المرافق ا يزيد الضغط على ة، مم  فوف الدراسي  ة في الص  كتظاظ والكثافة الطالبي  وتزايد اال ،للمدارس من حيث األبنية

تكثيف أعمال  عملية باإلضافة إلى أن   ة في المدرسة،ة الطالب من النفقات االستهالكي  ل من حص  قل  ة ويالمدرسي  
 ي إلى زيادة التكلفة على الوزارة. ؤد  تة ة والمرافق العام  ألبنية المدرسي  يانة اص

 :األطفالرياض 

 وبلغت نسبة ،ة( روضة، وهي مجاني  1203)م 2015/م2014ة في العام الدراسي الحكومي   األطفالبلغ عدد رياض 
% للعام الدراسي 61 قبل المدرسة في مرحلة التعليم ما (KG2) الروضة الثاني لتحاق في صف  اال

ق والمتعل   ،م2/8/2015-1ان بتاريخ قد في عم  حيث أوصى مؤتمر التطوير التربوي الذي ع   ؛م2015/م2014
ة رة إلزامي  بك  بحيث تصبح مرحلة الطفولة الم   م التعليمي  ل  تعديل بنية الس  بة التعليمي   م والمساراتبمحور التعليم والتعل  

م، للتعل   األطفالة، وبرنامج رفع استعداد التركيز عليها برنامج التوعية الوالدي   برامج التي يتم  ومن ال لم.الس  هذا ضمن 
 وبرنامج مشاركة األهل في صف   ،األطفالالذي يهدف إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة بين جميع 
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ة في المدارس الحكومي   األطفال لرياض ةصفي   غرفة (100) تثاست حد علًما أنه قد فوف الثالثة األولىوضة والص  الر  
 ي:يأت ما الاألطفيات التي تواجه رياض التحد   ومن أهم   .63ةالحكومي  

 ة الكافية. ر الموارد المالي  ف  تو  عدم -أ 

 . ات التربية والتعليمفي مديري   األطفالعدم كفاية المشرفين التربويين لمرحلة رياض  -ب 

 . هاوتجهيز  هاتأثيثو  األطفالبناء أجنحة رياض ر إجراءات طرح تأخ   -ج 

ة من قتصادي  ة الموارد االالتي تعاني من قل   ،ةالذين يقطنون في المناطق النائية والبعيد األطفالحرمان  -د 
عد ة نتيجة الب  ة التنموي  من العملي   األطفالحرمان هؤالء  ويرى المركز أن   .األطفالة لرياض الخدمات التعليمي  

من أشكال عدم المساواة وتكافؤ الفرص،  د  شكاًل ع  للمشاريع والبرامج التطويرية ي  عن المركز الرئيس  الجغرافي  
حاجة حتى  في تلك األماكن األشد   األطفالبوزارة التربية والتعليم للعمل على نشر برنامج رياض ى أد وهذا

ة وبالتالي الوصول إلى تنافسي   المساواة والتكافؤ في الحصول على الحقوق واالمتيازات، األطفال تتحقق لكل  
 لى التعليم الجامعي. إالذي يستحق  وانتقال ، ة في التعليم الثانوي  لى المراحل النهائي  ة في الوصول إحقيقي  

 ة:المناهج المدرسي  

 وتدريجي   ة بشكل نوعي  ة إجراءات لتطوير المناهج المدرسي  في وزارة التربية والتعليم عد   م2015/م2014شهد عام 
 ،النوع االجتماعي  منها:  ،في المناهج اتعة موضو الوزارة عد   أدمجتفقد  ؛والثانوي   لتحسين جودة التعليم األساسي  

تأكيد  مع   ،في الميدان همتدريبمعل مين و لاتوعية  تم  ؛ حيث تالتوازن في العرض مع   ،ع في المجتمع األردني  واحترام التنو  
ة بقيت هناك عد   ،ولكن .64ةة والتعليمي  ة التربوي  ا في العملي  أساسي   امحورً أصبحت حقوق اإلنسان  اتعو ضمو  أن  

 :منها ،المجالتحديات في هذا 

وجاذبي تها ة لماد  اتقي إلى متطل بات الجودة التي تر م في تطوير المناهج اسهلإلفين في الميدان عدم وجود مؤل   -أ 
 . على حساب كثرتها وحشوهاونوعي تها 

ة في يحتاج إلى نقلة نوعي  الذي  ،منهجعدم العمل على إدماج موضوعات حقوق اإلنسان في المناهج بشكل م   -ب 
ة أثناء عملي  في نسان صين في مجال حقوق اإلص  ختثم  إلى إشراك م ى موضوع حقوق اإلنسان ابتداءً لالنظرة إ

اب وبسيط ومناسب لمراحل بأسلوب جذ   هاونشر ترسيخ ثقافة حقوق اإلنسان  ة حتى يتم  إعداد المناهج المدرسي  
 . ر الطفل الفكري  تطو  
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 لدى الطلبة. ليل والتفكير النقدي  من تشجيع التح عتماد أسلوب التلقين والحفظ بداًل ا -ج 

 الحماية والبيئة اآلمنة 

على ذلك كان أسواء  ،ةالجهة المعني   ومتابعتها مع  الش كاوى ستقبال ابفي وزارة التربية والتعليم  يقوم قسم الحماية والبيئة
ة بالتعاون مع إدارة كما يشارك في لجان التحقيق الخاص   ،ةالخطي   الش كاوى وأ ،لكتروني  اإل الموقع وأالخط الساخن، 
دارة الرقابة لحماية الشؤون القانوني   ة بالتعاون باإلضافة إلى عقد جلسة حواري   ي،سر نف األ  والوقاية من الع   األ سرةة وا 

 .حول العنف المجتمعي   األ سرةالمجلس الوطني لشؤون  مع  

ى لإاجة أكبر هناك ح لى أن  باإلضافة إ جراءات وعدم متابعة توصياتها،إلا صف ببطءعمل هذه اللجان يت   ن  إال أ
ب عليه ا يترت  مم   ،بل أهاليهمضون للعنف من قِ كثير من الطلبة يتعر  الهناك  ن  حيث  إ ؛األ سري ةتفعيل فكرة الحماية 

وعلى أساس  ،الحاالت التعامل مع  ع في أ سر ة أكبر و لى رقابة ومتابعة وفاعلي  يدعو إ ، وهذاأو معنوي   يذاء جسدي  إ
 ة والتعليم.المدارس ووزارة التربي   ة المسؤولة مع  تعاون الجهات القانوني  

 ةالمدرسي   حةالتغذية والص  

ة مشروع تغذية أطفال المدارس الحكومي   :منها ،ةحة المدرسي  ة مشاريع في قسم التغذية والص  قامت الوزارة بتنفيذ عد  
ة في مناطق جيوب الفقر، وبلغ عدد الطلبة الحكومي   األطفالورياض  ( األساسي  6-1)فوف لطلبة من الص  ل

زعين على مو   ،( طالب وطالبة350.000م )2015/م2014 المشمولين بالمشروع في الفصل األول من العام الدراسي  
لكل  طالب م قد  ي   حيث ؛ةالدولي  مات تابعة لوكالة الغوث ة تربية وتعليم وثالث مخي  ( مديري  31( مدرسة في )1.806)

 .65يحتوي على الفيتامينات والمعادن يومي   طعام صحي  

 هاتحتوي العديد منو  ،ة للطلبةغذائية غير صحي   ة ما تزال تبيع مواد  المقاصف المدرسي   حظ على أرض الواقع أن  لي  و 
ا يستدعي مم   ،الحافظة ة والمواد  من األصباغ الصناعي   ابتداءً  ،ةغذائية ذات مواصفات غير صحي   عادة على مواد  

دد، و  .دي مثل هذه المقاصفيقاع عقوبات رادعة على متعه  خاذ إجراءات حازمة وا  ات   تأكيد نشر من  بد   الفي هذا الص 
وعليه، فينبغي  ؟ضراوات في المقاصف المدرسيةوالخ   ةاكهباع الفلماذا ال ت   :فعلى سبيل المثال ؛ثقافة الغذاء الصحي  

 ة. تفعيل المراقبة على المقاصف المدرسي  
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  اإلرشاد التربوي  

عقد عدد من ورش العمل  ة لقسم اإلرشاد التربوي في وزارة التربية والتعليم أنه تم  جاء في ورقة اإلنجازات التطويري  
 الشهري   المسح أداة لى تطبيقباإلضافة إ ،(ة آمنةنحو بيئة مدرسي   ..ا.معً ) ةة لبرنامج الحملة الوطني  التدريبي  

النقص في  لكن   .66والتعليم التربية اتمديري   مختلف في المدرسي   العنف حاالت انخفاض مدى لقياس لكتروني  اإل
 إلرشاد النفسي  غم من حاجة المدارس إلى اا بالر  ما يزال قائمً  جتماعي  واال األخصائيين في ميدان اإلرشاد النفسي  

 ،صين في علم اإلرشادتخص  دد من المحالتهم على التقاعد بآخرين ج  إ ال يجري تعويض من يتم   ثحي ؛جتماعي  واال
لى الفكري  إالطالب توازن ز على ة التي ترك  ة التعليمي  ر في العملي  يؤث   ومن ث م   ،في هذا المجال ب نقًصا واضًحاا يرت  مم  

في مناهج الجامعات  صةة متخص  تأكيد إدماج برامج تطبيقي   عمل علىباإلضافة إلى ضرورة ال. النفسي   هتوازنجانب 
رة وحديثة تحاكي دخال مناهج متطو  وا   جميعها،وتأهيلهم للتعامل مع الطلبة في مراحل التعليم  ،رشادصات اإلفي تخص  

 علم النفس وعلم االجتماع الحديث.

 :المعل ميننقابة 

 ي:يأت مافي ها براز أهم  التي يمكن إ ،المعل مينيات التي تواجه نقابة م عدد من التحد  2015ت في عام ستمر  ا

دارتهاق بتطوير العملية التعليمي  ما يتعل   في المعل ميننقابة وزارة التربية والتعليم و  ضعف التعاون بين -أ   حيث ؛ة وا 
ة أو ة التعليمي  ل في العملي  للنقابة التدخ   الخامسة على أنه ال حق  الماد ة األردنيين في  المعل مينقانون نقابة  ينص  

 .في المحتوى التعليمي  

 ادينارً  الذي يبلغ ،المعل مينللنقابة من رواتب  وزارة التربية والتعليم عن اقتطاع قيمة االشتراك الشهري  تراجع  -ب 
 . معل م من كل   اواحدً 

أحدث  ا، مم  ةطبشور  معل ما أم داري  إكان أسواء المعل م بين  ،معل متعريفها لل ب  س  ح  و   ،وزارة التربية والتعليمفصل  -ج 
 وذلك نتيجة ا؛و إداري  أ امعل مً ى سم  الفصل بين ما ي   ة حالي امن الناحية الفني  ال يمكن ه أن   علًما .ا في الميدانرباكً إ

أحياًنا وعند  كما يتم   ،لى إداريينإ والحو   ولسنوات طويلة ثم  معل مين ا الذين بدؤو  المعل مينلوجود آالف من 
 ؛نح للعاملين في قطاع التعليممة التي ت  لى إشكالية العالوة الفني  اإلضافة إ. بمعل مينلى الحاجة تحويل إداريين إ

ط ى متوس  لى مستوً إ المعل مفين، التي ترفع راتب موظ  تعتبر العالوة الوحيدة التي تحظى بها هذه الفئة من ال حيث
ي لى ترد  ي ذلك إسيؤد  ف شطب هذه العالوة عن العاملين اإلداريين في هذا القطاع وعندما يتم   ،من الدخل

 وبشكل هائل. المعل مينلهذه الشريحة من  الوضع المادي  
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حيث  وامتيازاتهم؛ ا يحرمهم من حقوقهممم   للنقابة، على تسديد رسم انتسابهم القطاع الخاص   معل ميعدم إجبار  -د 
 ا.وقيمة االقتطاع دينار واحد شهري   ،ع باالمتيازاتاالشتراك للتمت  اشترط قانون النقابة تسديد 

 :التعليم الخاص  

في  المعل مينة خدمات بعض المدارس الخاص   إنهاء ها:ومن ،التعليم الخاص   هناك عدد من اإلشكاليات في ميدان
ة حتى اللحظة، وفي صيف المدارس الخاص   د لكل  تفعيل فكرة العقد الموح   لم يتم   ، حتى إنهةجازة الصيفي  أثناء اإل
. ةعقودهم في المدارس الخاص  ء هاتنال االجتماعي مانسة الض  من مؤس   ومعل مة معل ملف ( أ11فصل ) م تم  2015
 المعل مينفي حين قامت نقابة  ،ا في التشريعات التي تتناول موضوع التعليم الخاص  هناك ضعفً  ضح أن  يت   ،وعليه
 عام دته فيالذي صدرت مسو  ، ةة الخاص  سات التعليمي  صدار نظام المؤس  التربية والتعليم إل غط على وزارةبالض

 م. 2014

صدار ة إهمي  ألى االلتفات إ الضروري   ولذلك من ،رسوم الترخيص فقط يخص   اوزارة التربية والتعليم نظامً د أصدرت وق
ادرة من ة تنظر في التظلمات الص  تحديد جهة مختص  لى باإلضافة إ ،المعل مينف المدارس ويحمي حقوق نظام يصن  

والجهة  ،ةمن القضايا العمالي  ضدرج ة ي  المدارس الخاص   معل ميم من التظل   ن  حيث إ ؛ةالمدارس الخاص   معل مي
إن  المعل مة تجعل ي  ة حقيقشكالي  إوهذه  ،تكون الحقوق والنزاعات تابعة لوزارة العملوعليه،  المسؤولة هي وزارة العمل.

يجب  وزارة التربية والتعليم، في حينإلى وزارة العمل ال ه إلى طلب منه أن يتوج  م شكوى بهذا الخصوص ي  ن يقد  أراد أ
 .ا لوزارة التربية والتعليم وليس لوزارة العملتابعً  في القطاع الخاص   المعل م أن يكون

ن يتمتع أ المعل م فمن حق   ،ةفي المدارس الخاص   المعل مينرواتب  وخصوًصا ،واتبي الر  قضية تدن   لىا بالنسبة إأم  
و أ القطاع العام  في معل م فال فرق بين  ؛الحكومةفي  مأ في القطاع الخاص  كان أسواء  ،ي احتياجاتهبراتب يلب  
 باإلضافة إلى العمل على ،المعل ميند يضمن حقوق تأكيد فكرة توقيع عقد موح  وكذلك يجب العمل على  .الخاص  

 . القطاع الخاص  العاملين في معل مين لإلى ادينار بالنسبة  250عن بما ال يقل   معل مد أدنى راتب لليحد   قرار نص  إ

 التعليم العالي :ثانًيا

ليها المركز في التقارير سبق وأشار إالتي  ،يات التي تواجه قطاع التعليم العاليم التحد  2015ت في عام استمر  
 ها:ومن أهم   ،السابقة
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على ضمان  ( من قانون التعليم العالي والبحث العلمي  3)الماد ة في أهداف التعليم العالي الواردة في  عدم النص      أ.
 .في التعليم العالي والبحث العلمي   الحق  

 . 67م2014شار إليها المركز في تقريره عام التي أ وحمايتها، ة الجامعاتاستقاللي  عدم العمل على تعزيز   ب. 

نشاء نقابة لألساتذة والعاملين في تعديل على تحقيق مطالب إ لم يطرأ أي   ؛ إذةات األكاديمي  ن الحري  عدم تحس     ج.
ة التعيين في ين وعملي  الجامعي   يات أمام الباحثين واألساتذةلى استمرار وجود تحد  باإلضافة إ الجامعات،
 الجامعات. 

ة زيادة شكالي  تغييرات أو مبادرات لتجاوز إ ولم تبرز أي   األعوام السابقة.ة كما استمرار ارتفاع الرسوم الجامعي      د.
  .68ةالرسوم أو مشكلة االستثناءات في المقاعد الجامعي  

ا يعيق تحقيق مبدأ المساواة بين ة، مم  األردني   ةالرسمي  استمرار وجود برنامج التعليم الموازي في الجامعات   ه.
 ة.ا يشكل مخالفة دستوري  مم   ،ةقدراتهم المادي   ب  س  ق بين الطلبة ح  ويفر   ،التعليم األردنيين في موضوع حق  

 :ظاهرة العنف الجامعي  

ة في على البيئة التعليمي   احقيقي   اة بوصفها خطرً م ظاهرة العنف في الجامعات األردني  2015استمرت في عام 
من العنف  تنجح العقوبات الرادعة في الجامعات على الحد   ولم ككل، المجتمع في سلبًيا د أثًراا يول  مم   ،الجامعات
فصل الطلبة المشاركين في  من ظاهرة العنف الجامعي   استخدامها للحد   . ومن هذه العقوبات التي يتم  الجامعي  

لى إ ة وتحويل المجموعات المشاركة في العنف الجامعي  ة فصول جامعي  المشاجرات والحرمان من الدراسة لعد  
 األسلحة.  استخدام اكمات في حال تم  المح

إدارة الجامعات ووزارة التعليم  ، كما أن  تكالي إلى انتشار هذه المشعند الطلبة يؤد   والثقافي   غياب الوعي السياسي   إن  
بين في معظم المتسب   ضح أيًضا أن  ويت   ،قصد في تغييب هذا الوعي لدى الطلبة غيرمن ا أحيانً تسهم العالي 

سهم ارتفاع نسبة االستثناءات في الجامعات اي، ولقد المتدن   ة هم من أصحاب التحصيل األكاديمي  الجامعي   المشاجرات
 .ة )المكرمة والموازي وغيرهما( في خفض جودة التعليم العالي وزيادة العنف الجامعي  الرسمي  

ة منهجي   نشطة الإيجاد أوكذلك  ،هاقضايا التعليم العالي لحل   يتناول كل   عقد مؤتمر وطني   فمن الضروري  وعليه، 
التي  اتعو ضة والتركيز على المو ة والجامعي  مراجعة المناهج المدرسي   وضرورة العمل على ،فيها ةبلتفريغ طاقات الطل



 

169 

 

 

 والثقافي   رفع الوعي السياسي   لى العمل علىباإلضافة إ ة واالستعداد للعنف،ت والعنصري  تساعد في محو أفكار التعن  
 . ةالنزيه لدى الطلبة والتشجيع على االنتخابات الطالبية  

 

 الت وصيات: 

 الجانب الوقائي   استخدام لى، وباالستناد إفي التعليم ليها في مجال الحق  يات السابق اإلشارة إهدف مواجهة التحد  ب
 ي:أتي المركز يوصي بما فإن   ،بات الواقعمتطل   ب  س  ح   والعالجي  

 ومنع ،ونشر التسامح والمحبة وقبول اآلخر ،نسانتكثيف التوعية في مواضيع حقوق اإلضرورة العمل على  -1
 رفض اآلخر. من عنه  مجوما قد ين األطفالمن تصي د  ف الضال  الفكر المتطر  

 ة التي تساعدهم في الحياة. ة بتزويد الطلبة بالمهارات األساسي  ضرورة تعزيز المناهج الدراسي   -2

ة غياب ثقافة التسامح شكالي  إ ألن   ؛في الوعي واالتساعفين ذوي الخبرة ريقة اختيار المؤل  ة التركيز على طأهمي   -3
رة تحاكي أذهان الجيل الواعي دة ومتطو  ة متجد  ة وعلمي  إيجاد وسائل نفسي  واالعتراف باآلخر تحتاج إلى  الديني  

 توجيه الطلبة للطريق السوي   حتى يتم   ؛اهاوالتكنولوجيا وحجم المعرفة التي يتلق   بوسائل التواصل االجتماعي  
 ضلى. لعيش الحياة بغايات سامية ووسائل ف  

ة الجامعات وضرورة العمل على تعزيز استقاللي   ،وتقليص االستثناءات سس القبول الجامعي  إعادة النظر في أ -4
 .الحقيقي   والمالي   تأكيد االستقالل اإلداري  و 

لغاء البرامج الموازية التي تفر   ،ةامعي  ضرورة العمل على توقيف رفع الرسوم الج -5 قدراتهم  ب  س  ق بين الطلبة ح  وا 
 ة لهذه التفرقة.ا يجعل هناك مخالفة دستوري  مم   ،ةالمادي  

ة ة والمادي  وذلك بتوفير الوسائل المعنوي   ،التعليم ضرورة العمل على حماية ذوي اإلعاقة من حرمانهم من حق   -6
 عاقة. الذين ال يعانون من اإل ةبء بالطلسوا التعليم على حد   حق  بعهم من تمت  ل ن تسه  التي من شأنها أالممكنة 

عن مناطق  عدها الجغرافي  بحكم ب   ،ة والنائيةعلى تحسين جودة التعليم في المدارس القروي   ضرورة العمل -7
 التطوير والخدمات.
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دى الطلبة، حقوق اإلنسان لبة الخاص  ة تنمية القيم واألفكار والمفاهيم والمهارات لى أهمي  إ االلتفات ضرورة -8
مع ضرورة العمل على تضمين نصوص واضحة  ،مكان في كل   تأكيد ممارستها وتفعيلها كسلوك حقيقي  و 

فوف الص   نسان لكل  في تعليم حقوق اإل على إدخال منهج معتمد ورئيس وصريحة في القوانين واألنظمة تنص  
دخال مفاهيم حقوق اإلنسان اب ،ةالدراسي   شراك إلى ضرورة العمل على باإلضافة إ ،األطفالمن رياض  تداءً وا 
ة ة عبر سنين دراسي  م ضمن خطة دراسي  منهج ومنظ  نسان بشكل م  في حقوق اإل ة التي تعملسات الوطني  المؤس  
 نسان وضرورتها للمجتمعات.ة حقوق اإلأهمي  بى الطالب فيها التوعية يتلق  

ة والعمل على إطالق العنان لحري   ،التلقين وتعديل وسائل التعليم التي تعتمد على ،ق التدريسائة تغيير طر أهمي   -9
 . الفكر وتنمية دور العقل والتحليل النقدي  

يجاد وسيلة أ ،ة لتقويم للطلبةضرورة دراسة آلي   -10 واألخذ بعين االعتبار اختالف  كثر عدالة لقياس كفاءتهم،وا 
 لبة في المناطق البعيدة والنائية.للط تاحةة الم  مستوى الخدمات التعليمي  

 ة التي يستخدمها الطلبة.لغاء ضريبة المبيعات على القرطاسي  ضرورة إ  -11

وضبط  ،من قانون التربية والتعليم (/ب32)ة ة استجابة للماد  ة إصدار نظام لتصنيف المدارس الخاص  أهمي   -12
 تلك المدارس. ة التي تتقاضهازيادة الرسوم المدرسي  

 ،ة بأهداف التعليم وغاياتهة الخاص  سات التعليمي  د المؤس  ال يضمن تقي  ة ونظام رقابة فع  ضرورة وضع آلي   -13
 في التعليم. وبالمعايير التي وضعتها الدولة إلعمال الحق  

ته واستقاللي   ة التنظيم النقابي  ة بموضوع حري  األخذ بالمعايير الدولي   من حيث  المعل مين ضرورة تعديل قانون نقابة  -14
 ة.في السياسة التعليمي  المعل م وتفعيل دور  ،كومةعن الح

نشاء المزيد بغية إ ؛قدر اإلمكان فاق على التعليمة بزيادة نسبة اإلنة للشبكة المدرسي  ضرورة تعزيز البنية التحتي   -15
 ،المجتمعستأجرة ونظام الفترتين على نحو يالئم نهاء اعتماد المدارس الم  وا   المعل مينمن المدارس وزيادة عدد 

ورصد المخالفات في البناء  ،المدارس جميعة في ة والخاص  ة الحكومي  وضرورة العمل على مراقبة البنية التحتي  
ا يستدعي إيجاد مم   ،أثناء فصل الشتاءفي ة مة في المدارس وخاص  لى جانب تطوير الخدمات المقد  إ ،المدرسي  

رف واالعتناء بالنظافة والص   ،احات والمالعب والمختبراتالس   توفيرلى الحاجة إلى باإلضافة إ ،التدفئة المناسبة
 .الصحي  
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صالح وتعميم تعليم نزالء مراكز اإل ،ةمي  وتعزيز برامج محو األ   ،ب المدرسي  من التسر   تعزيز برامج الحد   -16
 والتأهيل لتشمل جميع المراكز في المملكة دون استثناء. 

هل للمشاركة في األ وتفعيل مجالس ،الطلبة وشؤونهم دارةهة في إالمشابة والبرامج تفعيل المجالس الطالبي   -17
 ة.تطوير البيئة التعليمي  

جراءات فاعلة لوقف ووضع إ ،وزيادة الرواتب والعالوات ،امعبشكل  المعل مينوضاع العمل على تحسين أ -18
 .انتهاكات حقوقهم في مدارس القطاع الخاص  

تشجيع ، و صاتالتخص   ة ولكل  كمساقات أساسي   في التعليم الجامعي   نساني تعليم حقوق اإلالعمل على تبن   -19
 نسان.ة لحقوق اإلندية طالبي  إنشاء أ

ة وراء انتشارها ، وقراءة األبعاد النفسي  ة شاملة لمجابهة ظاهرة العنف الجامعي  ة وطني  العمل على وضع خط   -20
 والعمل على اجتثاثها.

 .األ سرةصة في حماية تخص  ة المبالتعاون مع الجهات األمني   ،من خالل المدارس األ سرةتفعيل فكرة حماية  -21

 ةاكهالف والعمل على تشجيع بيع ،في المقصف المدرسي   ة الغذاء المدرسي  ة التركيز على نوعي  همي  تأكيد أ -22
 ضروات.والخ  

ن خالل وضع برامج م ،من الكفاءة والعلم العمل على إعداد أخصائيين ومرشدين نفسيين على قدر عال   -23
 المراحل. جميعة لغايات تأهيلهم للتعامل مع الطلبة في ة في المساقات الجامعي  تطبيقي  

ماح بإشراك النقابة في قضايا لس  وا ،ووزارة التربية والتعليم المعل مينتنسيق العمل وروح التعاون بين نقابة  -24
 . في قطاع التعليم الخاص   المعل مين وخصوًصا ،المعل مينات التعليم و شكالي  وا  

 ة فلم يطرأ أي  ات األكاديمي  ق بالحري  ما يتعل   وفي . إداري ا ومالي استقالاًل جامعات اة الستقاللي  ة العمل على اأهمي   -25
يات لى استمرار وجود تحد  باإلضافة إ ،ة والعاملين في الجامعاتنشاء نقابة لألساتذتعديل على تحقيق مطالب إ

 ة التعيين في الجامعات. الجامعيين وعملي   األساتذةأمام الباحثين و 

 مالحظة
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هم ن  فأجابوا بأ ،م2016/م2015 ات ومعلومات للعام الدراسي  حصائي  ل على إو التربية والتعليم للحصمراجعة وزارة  تتم  
نظام وزارة التربية والتعليم  ن  حيث إ ؛م2016ات للعام أو إحصائي   المعلومات االنتهاء من إعداد حتى اللحظة لم يتم  

وينتهي  م9/2014شهر في  العام الدراسي   يبتدئ ؛ إذسات الدولةة مؤس  ة يختلف عن بقي  لسنة الدراسي  على ابالنسبة 
التواصل ألخذ المعلومات  ه سيتم  أن   علًما. م2016ات للعام حصائي  ولذلك ال يوجد في التقرير إ ،م9/2015شهر في 
  .م2016للعام  رفاقها في التقرير السنوي  وا   م2016/م2015الوزارة للعام ات من حصائي  واإل
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 الّصحة  في الحقّ  -4

ه عام غم من تعديل بعض مواد  حة على الر  الص   في اإلنسان صراحة على حق   النص   من األردني   خال الدستور
اإلنسان في  ة لحق  له من أهمي  ا لما يمث  ا خاص  اهتمامً  الحق  ولت هذا ة قد أقليمي  ة واإلالمواثيق الدولي   ، إال أن  م2011

 ة.ة والثقافي  ة واالجتماعي  بالحقوق االقتصادي   لحقوق اإلنسان، والعهد الخاص   متها اإلعالن العالمي  الحياة، وفي مقد  

 :يت على ما يأتنص   نسانلحقوق اإل من الميثاق العربي   (39)الماد ة  كما أن  

كن ة يمة والعقلي  البدني   الص حةبأعلى مستوى من  التمتع  فرد في المجتمع في  كل   الدول األطراف بحق   تقر   -1
ة وعلى مرافق عالج األمراض من ة األساسي  على خدمات الرعاية الصحي   وفي حصول المواطن مجاًنا ،بلوغه

 نوع من أنواع التمييز. دون أي  

 راف التدابير اآلتية:خذها الدول األطتشمل الخطوات التي تت   -2

م هذه الخدمات ة وسهولة الوصول إلى المراكز التي تقد  وضمان مجاني   ،ةة األولي  تطوير الرعاية الصحي    )أ( 
 .أو الوضع االقتصادي   بصرف النظر عن الموقع الجغرافي  

 ات.بما يكفل خفض الوفي   العمل على مكافحة األمراض وقائي ا وعالجي ا  )ب(

 .نشر الوعي والتثقيف الصحي    )ج( 

 ة الفرد.ة بصح  ار  ة الض  مكافحة الممارسات التقليدي    )د( 

 فرد. ة لكل  ومياه الشرب النقي   توفير الغذاء األساسي    )هـ( 

 .وتوفير التصريف الصحي   ث البيئي  مكافحة عوامل التلو    )و( 

 .الص حة ة بالضار   والمواد  ة والتدخين رات والمؤثرات العقلي  مكافحة المخد    )ز(
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ة وزارة نص  على مسؤولي   2008لسنة  47رقم  المعد لة حة العام  قانون الص   نجد أن   ،ةوعلى صعيد التشريعات الوطني  
 ة في المملكة.حي  حة عن جميع الشؤون الص  الص  

م هو 2015نجازه في عام إ ما تم   وكل   ،ال يزال يراوح مكانه ، فإنهةة الطبي  ق بمسودة قانون المسؤولي  ما يتعل   فيو 
 الع على مشروع القانون ودراسته والخروج بأي  ط  البهدف ا ؛ةحصين في وزارة الص  تخص  ة من المتشكيل لجنة خاص  
لى رفعه إ وتم   ،وقد قامت اللجنة بوضع مالحظات حول بنود القانون ،ةة الطبي  ق بالمسؤولي  ما يتعل   توصيات جديدة في
 .69جراء بهذا الخصوصإ خاذ أي  ات  لآلن  لم يتم   علًما أنه ،التخاذ القرار المناسب حولهة الجهات المختص  

 70ةة األولي  حي  محور الرعاية الص  

حة إلى جانب شبكة واسعة من المراكز ات الص  ة من خالل مديري  ة األولي  حي  حة خدمات الرعاية الص  م وزارة الص  تقد  
حة الص  و  سنان،األ طب  و العام،  م من خاللها خدمات الطب  وتقد   ،في المملكةكل ها ة عات السكاني  ة تغطي التجم  الصحي  
. وقد بلغ عدد هذه 71ةصي  باإلضافة إلى بعض الخدمات التخص   ،والطفل والتثقيف الصحي   م  خدمات األ  و ة، العام  

ة ا، الفرعي  ( مركزً 391ة )ألولي  ا، ا( مركزً 99الشاملة ) ي:تاآل النحو عة علىموز   ،( مركًزا1151) م2015عام  المراكز
  .كافحة األمراض الساريةلم ا( مركزً 458ا، باإلضافة إلى )( مركزً 203)

التي  ،مراض الساريةمن انتشار األ جراءات للحد  بمجموعة من اإل م2015حة في عام ل المركز قيام وزارة الص  سج  
 :72فيتمثلت 

( 397206الحملة ) هذه حيث بلغ عدد المستفيدين من ؛األطفالمرض شلل  تنفيذ حملة تطعيم واحدة ضد   -1
 ي:عين كما يأتطفل موز  

   (.273022ن: )و أردني 

   (.101188ن: )و سوري 

   (.22996خرى: )ات أجنسي 

 للتطعيم. الروتافيروس ضمن البرنامج الوطني   دخال مطعومإ -2

م حيث يقد   ؛المرضالذي يعتبر ثورة في تشخيص هذا وتشخيصه،  تشغيل جهاز جديد لكشف مرض السل   -3
ف من معاناة المرضى ويسهم في تسريع ليخف   ؛(DNAة تشخيص المرض خالل ساعتين عن طريق )مكاني  إ
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ا ان، أم  ة في العاصمة عم  مراض الصدري  ة األاألول في مديري   ؛نعلًما أنه يوجد لدى الوزارة جهازاعالجهم. 
حيث يوجد عدد كبير من  ؛نوذلك لخدمة أهل المحافظة والالجئين السوريي ؛موجود في مدينة المفرقالثاني ف

 بين الالجئين السوريين. صابة بمرض السل  حاالت اإل

( منها 20)كانت  ،يدز( حالة جديدة لإلصابة بمرض اإل101) م2015خالل العام الماضي الص حة لت وزارة سج  
لهذا المرض الص حة الت وزارة سج  لة في المسج   عدد الحاالت الكلي  أصبح  ،ين. وعليهغير األردني  ل (81)ين، وألردني  

 ين.حالة من غير األردني  ( 894)و ،ينحالة من األردني   (325) ،( حالة1219)

 مراض غير السارية:األ 

 : 73رطانمرض الس   -أ 

صين مشخ   ،م2013صف عام ن تسجيل ما مجموعه تم   ،م1996رطان في سنة للس   الوطني   منذ تأسيس السجل  
 منهم:  ،لين لدى السجل الوطني  ومسج  

 ردنيين.لين أحالة من المسج   (72000) نحو -

 ردنيين.لين من غير األمسج  حالة من ال (20000) نحو -

ين حتى ردني  ين وغير أردني  من أ األردن رطان فيلألشخاص المصابين بمرض الس   م التقريبي  ق  الر   ن  فإ ،وعليه
 (110000) نحوهي  لة منذ تأسيس السجل  على نسبة انتشار المرض المسج  ا اعتمادً  ،م2015نهاية عام 

ا على تاريخ التشخيص وخطورة وذلك اعتمادً  ،اة% متوف  40حو نو  ،% على قيد الحياة60 ، منهم نسبةحالة
 المرض.

 رطان ضمن موازنة وزارةة لدعم مركز الحسين للس  مالي   صاتتخصيص مخص  ن المركز جهود الحكومة في يثم  
نسان إلالثاني لحقوق ا ليه التقرير الحكومي  هو ما أشار إو  ،دينار (6.250.000)غ م بمبل2015ة لعام المالي  
 من التقرير.  (27)فحة رقم م في الص  2015ول للعام نصف األالعن 

 74كلوي  مرض الفشل ال  -ب 

   ول أ ، وصدرالص حةبقرار من وزير  م2007سنة  تأسيس سجل وطني لمرضى الفشل الكلوي   تم
 .م2008عام  للفشل الكلوي   تقرير سنوي  



 

176 

 

 

 من  (2344)منهم  ا،مريضً  (4097)ين من األردني   لمرضى الفشل الكلوي   جمالي  بلغ العدد اإل
 .م2013وذلك حتى نهاية عام  ،ناثمن اإل (1735)الذكور و

   حياء.أحالة  (506)منها  ،م2013الجديدة عام من الحاالت  (650)تسجيل  تم 

 ردني  أ (3593)في جميع وحدات غسيل الكلى في األردن:  عدد الحاالت الذين يتلقون العالج، 
 . ردني  غير أ (175)و

  هي ،األردنعدد وحدات غسيل الكلى في: 

 (76 )منها: ،وحدة في المملكة 

 ة. وحدة في المستشفيات الحكومي  ( 32) -أ 

 .وحدة في مستشفيات القطاع الخاص  ( 34) -ب 

 ة.ة الملكي  لدى الخدمات الطبي   وحدات( 8) -ج 

 ة.وحدة لدى المستشفيات الجامعي  ( 2) -د 

  ح س ب  اآلتيعة موز   ،لىجهاز غسيل كِ ( 895)يوجد في األردن: 

 (362 ) ًفي القطاع العام. اجهاز 

 (422)  ًفي القطاع الخاص   اجهاز. 

  (77)   ة.ة الملكي  لدى الخدمات الطبي 

 (34 ) ًة.لدى المستشفيات الجامعي   اجهاز 

 والثالثـة ةالثانويـ   ةالصحي   محور الرعايـة 

وزارة ع ( مستشفى تتب  30ة من خالل )ة الثالثحي  ة وبعض خدمات الرعاية الص  ة الثانوي  حي  تقديم خدمات الرعاية الص   يتم  
ة ة والوقائي  ة العالجي  الصحي  ة و بتقديم الخدمات الطبي   الجيش العربي   –ة ردني  ع القوات المسلحة األتضطل  و  .75الص حة
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ر وبما يقد   ،م2000لسنة  (4)المنشأ بمقتضى النظام رقم  العسكري   حي  للمشتركين والمنتفعين بصندوق التأمين الص  
ة ة الخدمات الطبي  ة التابعة لمديري  ة العسكري   عن استقبال المستشفيات والمراكز الطبي  فضاًل  ،ان المملكةحو ثلث سك  نب

  .76العامر والديوان الملكي   الص حةعن طريق قطاعات الدولة كوزارة لين ة المرضى المحو  الملكي  

مها تقد   ( واقع الخدمات التي4الجدول ) يوضحكما  ،تها في المملكةسر  أ  ( عدد المستشفيات وعدد 3الجدول ) ويوضح
 م.2015المستشفيات في المملكة خالل عام 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 هي:  ،78الص حةم افتتاح مستشفيات جديدة تابعة لوزارة 2015شهد عام 

  باشر العمل التجريبي  الذي  ،الجديد ة الحكومي  ومستشفى البادية الشمالي   ،الجديد الزرقاء الحكومي  مستشفى، 
ة في محافظة المفرق وتخفيف الضغط الواقع على مستشفى يسهم في تحسين واقع الخدمات الصحي   ل أن  م  ويؤ 

شار إلى ي  و ة من مستشفيات بعيدة. ورفع العبء عن سكان البادية في طلب الخدمات الطبي   ،المفرق الحكومي  

تها 3) رقم الجدول  77في المملكة( يبي ن عدد المستشفيات وعدد أ سر 
 م2015العدد عام  البيان

 104 مجموع المستشفيات
 13115 مجموع أ سر ة المستشفيات في المملكة
 5077 أ سر ة المستشفيات في وزارة الص حة 

 2551 أ سر ة المستشفيات في الخدمات الطبي ة الملكي ة
 599 أ سر ة مستشفى الجامعة األردني ة

 538 أ سر ة مستشفى الملك المؤس س عبداهلل الجامعي  
 4350 أ سر ة المستشفيات في القطاع الخاص  

 يبي ن واقع الخدمات التي تقد مها المستشفيات في المملكة (4الجدول )
 م2015النسبة عام  البيان

 فرد 10000معد ل سرير لكل  
14 

حة أ سر ة )المؤش ر ال يشمل  النفسي ة وتأهيل مستشفى الص 
)  الم دمنين والكرامة والرشيد النفسي 

 93 فرد 1000نسبة اإلدخاالت لكل  
 62.7 معد ل نسبة اإلشغال %

 3.1 معد ل اإلقامة
 1.9 معد ل نسبة الوفي ات % في المستشفيات
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بلغت كلفته ما قد و  ،ربعة طوابقوبواقع أ ،عألف متر مرب   (17)رابة ة مقام على مساحة تبلغ ق  مستشفى البادي ن  أ
 .اسريرً  (75) ِـ ا برفده حالي   فيما تم   ،مليون دينار (15)يقارب 

 :79هاوتحديثالمستشفيات اآلتية م توسعة 2015كما شهد عام 

بعض فيما ال تزال رة إيمان في لواء دير عال. وحدة غسيل الكلى في مستشفى األمي ،مستشفى البشير، مستشفى الكرك
 التوسعة وهي:المستشفيات في طور التحديث و 

 .النفسي   ومستشفى الكرامة للطب   ،دمنينلتأهيل الم   مستشفى المركز الوطني  و عجلون، مستشفى اإليمان/

ل المركز حة للمواطنين، فقد شك  مها المستشفيات التابعة لوزارة الص  ة التي تقد  وتقييم الخدمات الصحي  الع وبهدف االط  
 ي: ما يأتنتائج الوكانت  ،لرصد أوضاع هذه المستشفيات فريًقا

ية على الخدمات تل فريق المركز المالحظات اآل، وقد سج  80ربدمحافظة إ/مستشفى األميرة بسمة التعليمي :أوالً 
 ة في هذا المستشفى:الصحي  

د بها دوية التي تزو  ة عدد األة من نقص شديد في بعض األدوية نتيجة قل  ة المستشفى الرئيستعاني صيدلي   .1
ة ر لعد  مر الذي قد يتكر  األ ،ة في األسبوع القادمإذ يطلب من المريض مراجعة الصيدلي   ،سبوعي  بشكل أ
 دوية. دون تحديدهم ألسماء هذه األوظفين ما أفاد به بعض الم ب  س  ح   ،أسابيع

 تية:اآل تة الطوارئ من المشكالتعاني صيدلي   .2

   قيامها بصرف العالجات ليس فقط لمرضى ا إلى نظرً  ؛ةالضغط الكبير على الكادر العامل في الصيدلي
ا وعبًئا ل ضغطً بل للخروجات ومرضى غسيل الكلى والتنظير وتفتيت الحصى، وهذا بدوره يشك   ،الطوارئ

 ا على الكادر.ضافي  إ

   ة.صة للصيدلي  ضيق المساحة المخص 

   همعالجات تراصدار دفبسبب تكرار إ ،بل بعض المراجعينن قِ ة المزمنة متكرار صرف العالجات الشهري 
 ة دون القيام بالتدقيق الالزم.بل المراكز الصحي  ة لألمراض المزمنة من قِ الشهري  
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جهزة شديد في بعض األالنقص الو  ،ة عدد الكادر الفني  ن أبرزها قل  م ت،يعاني المختبر من عدد من المشكال .3
 ابق ذكرها.الس  

مراجع  700حو )ن ،التي من أبرزها كثرة أعداد المراجعين المشكالت،عدد من  يعاني قسم الطوارئ من .4
 الطبي  ر حوافز للكادر عدم توف  و  % من هذه الحاالت ال تعتبر حاالت طارئة،70 أن  ا علمً  (.ايومي  

ض الطوارئ على الحوافز التي يحصل عليها ممر   ن  إذ إ غم من ضغط العمل؛القسم على الر   في والتمريضي  
ه يعمل لمدة غم من أن  خرى، على الر  األقسام ض األسبيل المثال هي نفس الحوافز التي يحصل عليها ممر  

 ساعة متواصلة. (16)

 .الص حةبل وزارة ة من قِ صالحات دوري  إلى إجراء أعمال صيانة وا   ،دم البناءتيجة قِ نالمستشفى، حتاج ت .5

 هنالك بطء في إجراءات تنفيذ بناء المستشفى من الجهات ذات العالقة. .6

 عدم وجود ضبط للتدخين داخل أقسام المستشفى المختلفة. .7

 :ق بمستشفى األميرة بسمة التعليمي  ما يتعل   في الت وصيات

بل األنسب من قِ  مثل والحل  كونه القرار األ ؛مبنى مستشفى األميرة بسمة الجديدإنشاء في  اعسر ضرورة اإل -1
 في المنطقة.الص حة في  من االنتهاكات الواقعة على الحق   م في الحد  اسهمعالجة التجاوزات واإلالحكومة ل

ة وخاص   ،الملقى عليهمة أعدادهم بالمقارنة بالجهد محدودي   ة الالزمة في ظل  رفد المستشفى بالكوادر الصحي   -2
 قسم الطوارئ.

 لى مبنى مستقل  إ ،ا في مبنى العياداتالموجود حالي   ،فصل مختبر عيادات مستشفى األميرة بسمةإلى الحاجة  -3
 لصغر مساحته. 

ا ب حروقً ا يسب  ر حالي  المتوف   ن  أإلى  انظرً  ؛لىلمرضى غسيل الكِ  دة وخاص  ة جي  نوعي   ذي توفير بالستر طبي   -4
ضين في ا من الممر  لى على المدى البعيد، وضرورة زيادة الكادر الموجود حالي  لجلد مرضى غسيل الكِ  اضرارً وأ

 لى. وحدة غسيل الكِ 

 ص منها بطريقة سليمة.والتخل  فايات النميرة بسمة لجمع ة إربد ومستشفى األاإليعاز لمن يلزم في بلدي   -5
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 .تتناسب مع حجم العمل اليومي  ة ضافي  ات طهي إخر ومعد  فرن آتزويد قسم التغذية ب -6

 أكثر كفاءة. ، بكراس  التي ال تعمل بالكفاءة المطلوبة ،لىفي وحدة غسيل الكِ  كراس   (6)استبدال  -7

وعدم السماح لهم باالحتفاظ  ،للجلوس وخزائن للعاملين في المطبخ دة بكراس  ة مزو  توفير غرفة استراحة خاص   -8
 المطبخ. ة داخلغراضهم الشخصي  وأ بمالبسهم

ا أثناء العمل في المطبخ، وذلك التزامً في ازات بارتداء مالبس واقية وأغطية رأس نظيفة وقف   ضرورة االلتزام -9
/ج( من قانون 7)الماد ة الصادرة بموجب  ةة للمطاعم والمطابخ العام  تعليمات الشروط الصحي  بما ورد في 

 وتعديالته. م2001( لسنة 79الرقابة على الغذاء المؤقت رقم )

 ة المزمنة.ة العالجات الشهري  وخاص   ،ة صرف العالجاتة بهدف ضبط عملي  حوسبة نظام الصيدلي   -10

شامل قريب من المستشفى يعمل  يجاد مركز صحي  تخفيف الضغط على قسم اإلسعاف والطوارئ من خالل إ -11
 . لما بعد الساعة الرابعة مساءً 

ة في هذا ية على الخدمات الصحي  ل فريق المركز المالحظات اآلتسج   ، وقد81/ محافظة مأدبامستشفى النديم :ثانياً 
 المستشفى:

ويظهر ذلك من خالل أعمال التوسعة التي يجري تنفيذها  ،تحسين وضع المستشفىبهناك اهتمام واضح  -1
 غيرها. و  ،ببرنامج حكيم ط أجهزتهالعمل على ربو  ،احالي  

القابالت و  ،لىاء الكِ على سبيل المثال: أطب   العاملة به؛ صات الكوادرة بعض تخص  يعاني المستشفى من قل   -2
 الصيدلة.  ومساعدو  ،اتالقانوني  

 رفع الكفاءة. ة فرص التدريب و اء من قل  طب  يعاني بعض األ -3

 :ةبهدف تحسين أوضاع المستشفى الحالي   ؛يةاآلت وصياتالتم الفريق الزائر كما قد  

 وغيرها. لكتروني  بط اإلمن حيث التجهيزات والكوادر والر   ة تحسين أوضاع المستشفىاالستمرار في عملي   .1

 .انقصً المستشفى فيها عاني صات التي ية الالزمة في التخص  رفد المستشفى بالكوادر الصحي   .2



 

181 

 

 

 ع في برامج تدريب الكوادر العاملة لغايات رفع كفاءتهم. التوس   .3

 واءوالد   الرقابة على الغذاء 

بتاريخ  (5345)ة العدد المنشور في الجريدة الرسمي   ،م2015لسنة  (30)المركز صدور قانون الغذاء رقم  نيثم  
ة بالرقابة واء هي الجهة الوحيدة المختص  ة للغذاء والد  سة العام  الثالثة منه المؤس   الماد ةحيث اعتبرت  م؛16/6/2015

ه على مدير أن  إلى  من القانون نفسه (/د22) الماد ةوتشير  .والمستورد في جميع مراحل تداوله على الغذاء المحلي  
خذة بعد ت  وكذلك نشر اإلجراءات الم   ،ة المخالفة عند ضبطهاعام الغذاء والدواء نشر أسماء وعناوين المنشآت الغذائي  

 صدور قراره بشأنها وعلى نفقة المخالف. 

ق بالغذاء في شكوى تتعل   (1182)ت سة أنها تلق  دت المؤس  فقد أك   ،ة للغذاء والدواءسة العام  للمؤس   وحول الدور الرقابي  
يقاف ( مؤس  404م، أسفرت عن إغالق )2015ان خالل عام عم   سة عن العمل لتصويب مؤس   (1232)سات وا 

 سة بتنفيذحيث قامت المؤس   ؛إنذارً  (6757) لى القضاء، وتوجيهمؤس سة غذائي ة إ (964) عن إحالة أوضاعها، فضاًل 
تالف أكثر ة في العاصمة عم  زيارة ميداني  ( 16431) ألف لتر  (61)لبة وة الص  الغذائي   ا من المواد  طن  ( 1863)ان وا 

 .82السائلة من المواد  

م لى محافظة مأدبا للوقوف على حادثة التسم  ة إم زيارة رصدي  2/4/2015يوم الخميس الموافق  ذ فريق من المركزنف  
وذلك فور ورود أخبار عن الحادثة في اليوم  ،افي لأللبسة في قضاء مليحفي مصنع الص   ضت لها عامالتالتي تعر  
عاملة في المصنع بسبب تناول وجبة شاورما من محالت شاطئ الراحة. وقد  (33)حو نمت حيث تسم   ؛المذكور

طعمة الموجودة في األواء التي أجريت على عينات والد  ة للغذاء سة العام  أشارت نتائج فحوصات مختبرات المؤس  
 ن أن  إذ تبي   ؛ثةة )شاورما( ملو  ة غذائي  م هو تناول ماد  سبب التسم   أن  وبقايا غداء العامالت في المطعم إلى المطعم 

غذية الجاهزة ة لألفق تعليمات المعايير الميكروبي  و   فحصها غير صالحة لالستهالك البشري   نات التي تم  بعض العي  
لى وجود بعض ص تقرير الفريق الزائر إل  خو . م2011ة للغذاء والدواء عام سة العام  المؤس  ادرة عن كل والص  لأل

 هي:و  ،مسهمت في حدوث حادثة التسم  أالعوامل التي 

 ة في المنطقة. الغذائي   ة على محالت بيع المواد  ضعف الرقابة الصحي   .1

 ة. صة في مجال الرقابة الصحي  ة المتخص  نقص الكوادر الصحي   .2
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 :اآلتية وصياتالتخرج التقرير ب كما

ة للغذاء سة العام  المؤس  و  الص حةبل وزارة الة من قِ يات التفتيش والرقابة الفع  االستمرار في التركيز على عمل   -1
ة والمطاعم المنتشرة في أنحاء المملكة بشروط سات والمصانع الغذائي  د جميع المؤس  لضمان تقي   والدواء؛
 ة. السالمة العام  و الص حة 

االستمرار في  منا ممن أجل تمكينه ؛ة للغذاء والدواءسة العام  والمؤس  الص حة توفير الدعم الالزم لوزارة  -2
 ي: يأت ق بماما يتعل   ة فيوخاص   ،الة بشكل فع  سات الغذائي  ة على الغذاء والمؤس  ا الرقابي  مجهوده

   ة. صة في مجال الرقابة الصحي  ة المتخص  رفدها بالكوادر الفني 

 نجاز. رفدها باألنظمة واألجهزة المخبري ة الالزمة لرفع مستويات اإل 

   ة لدى الجمهور. والثقافة الغذائي   رفع مستوى الوعي الصحي 

  أوضاع الكادر الصحي  
 . م2015( أدنا معدالت الكوادر الصحية العاملة في المملكة لعام 5كما يوضح الجدول رقم )

 من الس كان 10000يبي ن معد ل عدد الكوادر الصحي ة العاملة في المملكة بالنسبة إلى  (5) رقم الجدول
 كان من الس   10000 / لكل  م2015النسبة عام  البيان
  22.2 اء طب  معد ل األ

  7.1   سنان اء األل أطب  معد  
  24.8 مساعد( قابلة، مشارك، ،ل التمريض )قانونيمعد  

 12.7 ل الصيادلةمعد  

حادثة مقتل الطبيب األردني التي كان من أعنفها ة، ت ظاهرة االعتداء على الكوادر الصحي  م، استمر  2015وفي عام 
 . م10/5/2015ريشة التي حدثت يوم  بومحم د أ

 م2015عدد حاالت االعتداء خالل عام  أن  إلى الص حة ادرة عن وزارة حصاءات الص  اإل( إلى 6يشير الجدول رقم )و 
 .83اآلتيةتصنيفات لل افقً ( حالة و  71بلغ )

 م2015يبين عدد حاالت االعتداء على الكوادر الصحي ة عام  (6الجدول رقم )
 تنازل عن الشكوى المجموع كوادر أخرى التمريض اءطب  األ

44 13 14 71 10 
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 :حيالتأمين الص  

من ( 5356)ادر في العدد رقم م الص  2015لسنة  (82)رقم  المدني   حي  على نظام التأمين الص   خيرأتاح التعديل األ
امة في المستشفيات قفادة من اإلقامة في اإلاإل فتين في دائرة اإلفتاء العام  للم   م1/9/2015بتاريخ ة الجريدة الرسمي  

 ولى. ضمن الدرجة األ

منتفع  أي  عاق و قتدر والم  الم   شترك وغيرماح للم  رة الس  مبر  ة و في حاالت خاص   الص حةوزير األخير لنظام اتعديل ومنح 
 تم  سارية المفعول و  ذا كان يحمل بطاقة تأمين صحي  ألعضاء إع باتبر  الحاصل على بطاقة م  تبر ع بالدم و معهم والم  

ا قتدر بمراجعة عيادات االختصاص في المستشفى بالمحافظة التي يقيم فيها أو غيرهالم  األصول و  ب  س  تحويله إليها ح  
 .84ب على ذلكة تترت  ضافي  أجور أو أثمان إ ةل أي  يتحم   من غير أن ،ز أو دون تحويلبتحويل من مرك

  الت وصيات:

ه إالعمل ع -1 الذي من شأنه  ،ةالنفسي   الص حةصات ذات العالقة بلى دراسة التخص  لى تحفيز أبنائنا الطلبة للتوج 
ة عن أوضاع حقوق اإلنسان في تقارير المركز السنوي   ن  حيث إ ردن؛ة في األالنفسي  الص حة رفد كوادر 

اء النفسيين، من األطب  مجال هذا الة العاملة في لى وجود نقص في الموارد البشري  أشارت إقد المملكة 
ة ة الكوادر النفسي  وخاص   ،ائي العالج الوظيفي  وأخص   ،ةائي الخدمة االجتماعي  أخص  و ائيين النفسيين، خص  األو 

ادرة عن وزارة ة( الص  حة النفسي  ة للص  ا )السياسة الوطني  ه أيضً يلإوهذا ما أشارت  ،األطفالفئة  العاملة مع  
 ة.ردني  األ الص حة

ة العاملة في أقسام خاص  و  ،ةحي  رة على الكوادر الص  من االعتداءات المتكر   ة مناسبة للحد  يجاد آلي  العمل على إ -2
 الطوارئ في المستشفيات. 

ودول  لى القطاع الخاص  إ ة من القطاع العام  من هجرة الكوادر الطبي   لحد  ة مناسبة ليجاد آلي  العمل على إ -3
 الخليج. 
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 الحقوق في بيئة سليمة -5

ة العديدة التي ات الدولي  االتفاقي   ال أن  إفي بيئة سليمة  على الحق   قد خال من النص   ردني  الدستور األ غم من أن  بالر  
في الجهود الرامية  للمجتمع الدولي   اا رئيسً مشاركً  األردنر كما ويعتب ،85قد كفلت هذا الحق  األردن  صادق عليها

إقرارها من خالل هيئة األمم  ة التي تم  ات والمعاهدات الدولي  االتفاقي   جميعوذلك عبر  ،ةلحماية البيئة والموارد الطبيعي  
وما تبعه من  م1992ة األرض عام قم   ة تلك المنبثقة عن مؤتمروخاص   ،ةة الدولي  حدة ومنظومة اإلدارة البيئي  المت  

ة بذلك إلى الخاص   هامبادئأو  هاتحويل مضامين ات عبرمة هذه االتفاقي  ءمواههنا  ات، ومن المهم  مؤتمرات واتفاقي  
جراء التعديالت التشريعي   ،ةة وطني  نصوص قانوني    غية تطبيقها في النتيجة.ات ب  ة لتنسجم مع تلك المعاهدات واالتفاقي  وا 

لوزارة البيئة ل كما يسج   ،م2015ة ميناماتا بشأن الزئبق لعام ر على اتفاقي  بك  الحكومة الم   تصديقل المركز ويسج   
ة ميناماتا بشأن الزئبق تفاقي  اة بة الخاص  ة الدولي  ابعة للجنة التفاوض الحكومي  )الدورة الس   INC-7ستضافة ال هاير ضتح

 (.م2016عقدها في آذار  المنوي  

ا على أم   .ادرة بموجبه هذا الحق  نظمة والتعليمات الص  م واأل2006( لسنة 52البيئة رقم ) كفل قانون حمايةكما 
ة بموجب قانون حماية مجموعة من التشريعات البيئي  م 2015ة في عام ردني  ت الحكومة األقر  أ، فقد الصعيد التشريعي  

ة كياس البالستيكي  نتاج وتداول األا  تعليمات استيراد و  ريعاتذه التشه ومن أهم   ،م2006( لسنة 52البيئة رقم )
 .م2015ة عنها لسنة مجفات الناة( والمخل  )اللدائني  

م المنشور 2015لسنة  (13)ومنها قانون الزراعة وتعديالته رقم  ،ةت الحكومة مجموعة من التشريعات البيئي  قر  أكما 
قانون الزراعة  محل   الذي حل  ، م16/4/2015 بتاريخ (5337)ة رقم من عدد الجريدة الرسمي   (1868)فحة على الص  

 الماد ة ي نص  في بيئة سليمة تعد   ز الحق  ، ومن أبرز مالمح التعديالت التي تعز  م2002لسنة  (44)ت رقم المؤق  
ضه الوزير من فيها يفو  خر من غير موظ  آشخص  ي  أزير و ن من الو يضالوزارة المفو   يفعتبرت "موظ  االتي  ،(63)
بوقوع فيها ماكن التي يشتبه لهم دخول األ ويحق   ،حكام هذا القانونأثناء قيامهم بتنفيذ في أة ابطة العدلي  فراد الض  أ

عي د  سبقة من الم  ا بموافقة م  كن الواجب تفتيشها نهارً ماكن الس  أويستثنى من ذلك  ها،وتفتيشذا القانون حكام همخالفة أل
حكام هذا القانون ا ألخالفً  ها تنقل مواد  ن  أوسيلة نقل يشتبه ب يقاف أي  إوقت  ي  أفي لهم  كما يحق   ،العام المختص  

فة سباب المخف  خذ باألر لغايات عدم األمكر   (63)الماد ة تعديل  كما تم  المخالفين.  وعليهم تنظيم ضبط بحق   ،وتفتيشها
تشريع  ا ورد في أي  غم مم  على الر  " :يأتيكما  الماد ة حيث أصبح نص   ؛ةراضي الحرجي  قة باأللتنزيل العقوبات المتعل  

 ر ألي  األدنى المقر   ة لتنزيل العقوبة عن الحد  فة التقديري  سباب المخف  ة األخذ باألال يجوز للمحكمة المختص   ،آخر
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كما ال يجوز دمج  ،ة والحراجراضي الحرجي  قة باألمخالفة من المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون والمتعل  
 دت المخالفات".العقوبات إذا تعد  

، م2015لسنة  (/ز11)ة رقم ة الخاص  تعليمات ترخيص المختبرات البيطري   ادرة بموجبههذه التشريعات الص   ومن أهم  
سماك وطيور أت بيع الحيوانات و يرك ومحال  والس   رها في حدائق الحيوانف  ة الواجب تو حي  ة والص  وتعليمات الشروط الفني  

وقرار بدل الخدمات  ،م2015لسنة  (/ز10)الزينة ومراكز اإليواء والتدريب واإلكثار ومراكز رعاية الحيوان رقم 
 . م2015لسنة  (/ز9)ة وتعديالته رقم الزراعي  

 :اسات واألداء البيئي  السي  

هذا حيث يشمل مجال  ؛األخرى يعتبر قطاع البيئة من أكثر القطاعات التي يتداخل مجال عملها مع القطاعاتكما 
مجال  وبالتالي فإن   ،ة بما في ذلك اإلنسانة وما تحويه من ماء وهواء وتربة وكائنات حي  قطاع حماية األنظمة البيئي  ال

 :مثاًل  ؛ إذ يرتبطة أخرىم  همقطاعات  مع   عمل قطاع البيئة يرتبط بشكل عضوي  

 عادة استخدام المياه المعالجة العادمة الصناعي   رف الصحي  من خالل إدارة مياه الص   ،قطاع المياهب ة وحماية وا 
 ة.مصادر المياه الطبيعي  

 من حراج ومراع   الحة للزراعة، والغطاء النباتي  من خالل المحافظة على األراضي الص   ،وبقطاع الزراعة 
 الزراعة. فيالتي تؤث ر ي  ونوعي ة المياه المعالجة المستخدمة للر  

   ة ة، المواقع األثري  )المحمي ات الطبيعي   ةة والثقافي  من خالل المحافظة على الموارد الطبيعي   ،ياحةوبقطاع الس
 .(ةة، والسياحي  والتاريخي  

  دارة للتلو ث على صح   من خالل تخفيف األثر السلبي   ،الص حةبقطاع  تأثير المواد  و  الن فاياتة المواطنين، وا 
ة المواطنين.ة المستخدمة في المنازل على الكيماوي    صح 

 ة نوعي   فية )الديزل/البنزين/الوقود الثقيل( وتأثيرها ة المشتقات النفطي  من خالل دراسة آثار نوعي   ،بقطاع الطاقة
دة وكفاءة الطاقة المتجد  و ة مصفاة البترول، جودة البترول والتلو ث الناجم عن محط  و ة اإلنسان، البيئة وصح  

 . هااستخدام
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 ة ناعي  ة المؤه لة والمناطق الص  ناعي  طالق المبادرات المختلفة في المناطق الص  إمن خالل  ،بقطاع الصناعة
نشاء محطات التنقية، و السياسات والتكاليف(،  )أثار خرى من أجل تخفيض مستويات التلو ثاأل الحصول و ا 

 على شهادات الجودة.

 دة بمحر ك )تلو ث الهواء من خالل العمل على تخفيض التلو ث الذي تسب به ال ،بقطاع النقل مركبات المزو 
إلى المحافظة على الحياة البحري ة في خليج  إضافة ،ةل للمركبات الهجينة والكهربائي  والضجيج( وتشجيع التحو  

 فن.فط من الس  ث كتسر ب الن  التلو   العقبة ضد  

 ةصالحيات وزارة البيئة كجهة مختص  ، م2006لسنة  (52)( من قانون حماية البيئة رقم 3) الماد ة دت نص  حد  
يمات والقرارات التي تصدر بموجب ة تنفيذ التعلهلي  ة واألب القانون على الجهات الرسمي  ورت   ،بحماية البيئة في المملكة

تشريع آخر،  ي  أة المنصوص عليها فيه وفي ة القانوني  وذلك تحت طائلة المسؤولي   ،ادرة بمقتضاهنظمة الص  حكامه واألإ
ة ق بجميع القضايا والشؤون البيئي  ما يتعل   في والدولي   قليمي  واإل على المستوى الوطني   تبر الوزارة المرجع المختص  عاو 

 . الجهات ذات االختصاص وذلك بالتعاون والتنسيق مع   ،وبالجهات المانحة

عناصر البيئة واستدامتها وتحسين قادرة على حماية  البيئة جب االلتزام بالتشريعات النافذة كي تكون وزارةعليه، يو 
م في تحقيق التنمية اسهة واإلة والمحافظة على الموارد الطبيعي  ة البيئة األردني  نوعي   بهدف تحسين وصون ؛ة الحياةنوعي  
دخال المفاهيم البيئي   ،ات وتشريعات وبرامج قابلة للتنفيذستدامة من خالل إعداد وتطوير سياسات واستراتيجي  الم   ة في وا 

 ة.ة الوطني  خطط التنمي  

 كل   والتشريعات النافذة م2006لسنة  (52)لزم قانون حماية البيئة رقم أفقد  ،وسعأوبهدف حماية البيئة على نطاق 
لمشاريعها،  البيئة إعداد دراسة تقييم األثر البيئي   فير سلبًا يؤث   اة جهة تمارس نشاطً سة أو شركة أو منشأة أو أي  مؤس  

البيئة وتنبعث  في له تأثير سلبي   اجهة تمارس نشاطً  رش أو أي  كما ألزم القانون أصحاب المصانع أو المركبات أو الو  
ثات قبل م في الملو  والتحك   ،ثات منهانتشار تلك الملو  اإلجراءات الالزمة لمنع أو تقليل خاذ ات  اة ثات بيئي  منها ملو  

 المواصفات المعتمدة. ب  س  المسموح به ح   إلى الحد   لمركبة في الجو  نبعاثها من المصنع أو اا

ع نواعها والتنو  أ بجميعفات دارة المخل  ا  ر و في مجاالت المياه والطاقة والتصح   األردن ة فييات البيئي  ز التحد  وتترك  
 ة التي تواجهيات البيئي  التحد   في ظل   م2015في عام  ابشكل كبير جد   تدهور الوضع البيئي   ، وقد استمر  الحيوي  
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دارة المخل  في مجاالت الطاقة والمياه والتصح   األردن وعليه، . ع البيولوجي  وكذلك فقدان التنو   ،أنواعها بجميعفات ر وا 
النتائج الوخيمة التي يمكن أن تحدث  األردن لتجن ب ؛ةساليب اإلدارة الرشيدة للموارد الطبيعي  أمن استخدام  ال بد  ف

 نتيجة نقص هذه الموارد والمنافسة في الحصول عليها. 

ث وتغيرات وما يصاحبها من تلو   ع الحيوي  ر وتدهور التنو  ق بنقص المياه والطاقة والتصح  يات التي تتعل  التحد   إن  
يات هي آثار هذه التحد   خرى، ولكن  ة أ  ة وسياسي  اقتصادي  يات ة من تحد  ا من الناحية الفوري  خطرً  ما تكون أقل  ة رب  ناخي  م  

 ة لإلصالح والتعديل بعد حدوثها. قابلي   ولألسف أقل   ،اا وأوسع نطاقً أطول زمني  

ألف الجىء، يعيش  (630)لى أراضي المملكة، منهم إ ( مليون سوري  1.4ة الى نزوح ما يقارب )ت األزمة السوري  أد  
ة على البنى التحتي   اا ومتزايدً ا كبيرً ل عبئً ة، األمر الذي يشك  في مختلف المدن والقرى األردني  ة العظمى منهم الغالبي  

 في األردن. ا على القطاع البيئي  ا متزايدً ل عبئً يشك  كما ، ة المحدودة أصاًل لمواردها الطبيعي   اللمملكة واستنزافً 

 ها:هم  أالتي كان  ،ة، بتطوير بعض السياسات البيئي  م2015لوزارة البيئة قيامها خالل عام  ل المركز الوطني  ويسج  

 مريكي  أ( مليار دوالر 3لى )إا تقريبً  األردن ، ويحتاجم2015ة لعام ة لألزمة السوري  ردني  ة االستجابة األتنفيذ خط  
تحسين الوضع لى إة تهدف ضافي  إلى تضمين مبالغ إضافة إصة لقطاع البيئة، ( مليون دوالر مخص  7.3منها ) ،اسنوي  
 ... ، و.الن فايات ، و الص حة و المياه، و الطاقة،  :مثل ،خرىة األضمن القطاعات التنموي   البيئي  

بل مجلس واعتمادها من قِ  م2018-م2016ة لألعوام ة لألزمة السوري  ستجابة األردني  االة عداد خط  إنتهاء من اال
-م2016خالل األعوام  ( مليار دوالر أمركي  8.136ا إلى )تقريبً يحتاج  األردن فإن  ،ةا لهذه الخط  فقً و  و   .الوزراء
لى تحسين إة تهدف لى تضمين مبالغ إضافي  إليون دوالر لقطاع البيئة، إضافة م (13.350ص منها )خص   ،م2018

 ... و. ،الن فايات ، و الص حة و المياه، و الطاقة،  :مثل ،خرىة األضمن القطاعات التنموي   الوضع البيئي  

 ة بالتعاون مع مشروع إعادة استخدام المياه المعالجة وحماية ة للتراخيص والتفتيش البيئي  طالق سياسة وطني  إ
ات بهدف تحديد أدوار ومسؤولي  USAID) ة )ة الدولي  ة للتنمي  ل من الوكالة األمريكي  الممو   (AECOM) البيئة

ات البيئة في ة في مديري  نشاء لجان تراخيص فرعي  إة من خالل ة المختلفة، وتعزيز الالمركزي  الجهات الرقابي  
ماكن سكنهم وتوفير أواطنين في ة للمستثمرين وخدمة المجراءات منح الموافقات البيئي  إالمحافظات لتسهيل 
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 الجهد والوقت لهم.

   ة االستشاري  نظام تأهيل الجهات و ة، ، ونظام تصنيف المنشآت التنموي  دات لنظام الترخيص البيئي  إعداد مسو
 ة.ثة من تعليمات اختيار مواقع النشاطات التنموي  دة محد  ومسو  

 ع ة العمل للتنو  ة وخط  ة الوطني  ستراتيجي  صدار االا  و  ،ع الحيوي  الخامس للتنو   البيئة التقرير الوطني   وزارة إصدار
 .                       م2020-م2015 الحيوي  

 :ي  الم ناخر التغي  

أنه شأن ش ،فيها ارً رة بهذه الظاهرة وليس مؤث  من الدول المتأث   األردن ، فيعتبري  الم ناخر ق بظاهرة التغي  يتعل  ا فيما أم  
ومنها ارتفاع درجة الحرارة، وازدياد  ،ة للظاهرةيعاني من اآلثار السلبي  األردن  حيث بدأ ؛العديد من الدول النامية

ات ، وانخفاض ملحوظ في كمي  مطار، وتكرار موجات الحر  سقوط األ معد الترت بالجفاف، وتناقص المساحة التي تأث  
األمن  فيوبالتالي تأثيرها  ،ي  رة للر  ة المياه المتوف  ة، وقل  قات المائي  ة( نتيجة لتراجع التدف  ة والسطحي  رة )الجوفي  المياه المتوف  

دة، وهجرة ة الجي  وتوفير المياه النظيفة والمرافق الصحي   ،أنماط األمراض في الم ناخر لى تأثير تغي  إضافة إ، الغذائي  
 الم ناخر تغي   ف مع  ستدامة، فالتكي  أهداف التنمية الم   مدى تحقيق في اا يؤثر سلبً مم   ارً كثر تضر  كان من المناطق األالس  

ة سات الدولي  والمؤس  ة، لذلك يجب على المملكة د خيار من بين خيارات عد  أصبح ضرورة وطريقة حياة وليس فقط مجر  
 ردن.ستدامة في األمكتسبات التنمية الم  لحماية  الم ناخر تغي   ف مع  خاذ تدابير التكي  ات  

 ث الهواء:في مجال تلو  

سمنت وغيرها، من المصادر وسفات واألمثل مصفاة البترول والف ،طةناعات الثقيلة والمتوس  تعتبر مجموعة الص  
نتيجة  ؛وأكاسيد الكبريت ،أكاسيد الكربون :مثل ،غازات نهاع مجالتي ينالرئيسة الثابتة لتلوث الهواء في األردن، 

كة ا المصادر المتحر  الذي يحتوي على تراكيز عالية من الكبريت إلنتاج الطاقة، أم   ،الستخدام الديزل وزيت الوقود
بلغ  ؛ فقدردنث الهواء في األ% من تلو  40كثر من أل حيث يشك   ؛قطاع النقلفي  ل بشكل أساسي  ث الهواء فتتمث  لتلو  

% تستهلك 34% منها تستهلك البنزين و65مليون مركبة،  1.34 حون م2015خالل عام  األردن عدد المركبات في
ة عن مج% نا16والنقل، منها قطاع الطاقة % من 73حو نق االستهالك، وبلغت نسبة االنبعاثات % متفر  1الديزل و
 قل.قطاع الن  
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المواصفات  ة الديزل بما يتناسب مع  نتاج ماد  إعداد المواصفات الالزمة إل فيل المركز لوزارة البيئة مبادرتها ويسج  
سات والمواطنين المؤس   تشجيعبملغم/ لتر، ويوصي المركز  (350)لى ة الكبريت فيها ليصل إة لتحديد كمي  العالمي  
شجيع استخدام الطاقة ة عديمة االنبعاثات، وتارات الكهربائي  مثل السي   ،استخدام الطاقة البديلة في المركباتعلى 

 منها ما تم   ،ةطة الطاقة الشمسي  اسة مشاريع للتكييف والتبريد بو حيث يوجد عد   ؛ةنتاج الطاقة الكهربائي  إالنظيفة في 
ومشاريع  ،يافة في البتراءومشروع فندق بيت الض   ،ةة األردني  لماني  مشروع الجامعة األ :مثل ،م2015تنفيذه في عام 

 رطان. ومشروع مركز الحسين للس   ،ربدإومشروع غرفة تجارة  ،الملكي   مشروع المركز الثقافي   :مثل ،تحت التنفيذ

لمراقبة مستويات  ؛الهواءث من تلو   في تغطية المناطق المراقبة للحد   هاعتوس  لوزارة البيئة  ل المركز الوطني  كما يسج  
تركيب  م2015في عام  تم  علًما أنه  ،اثً كثر تلو  بار الدقيق العالق في المناطق األة والغثات الهواء الغازي  تراكيز ملو  

عة على ة رصد موز  ( محط  31ات )نماء ليصبح عدد المحط  ة لإلة رصد وبتمويل من الوكالة الفرنسي  ( محط  12)
البلقاء، والكرك، وبالتالي زيادة نسبة المناطق و المفرق، و ربد، ا  و الزرقاء، و ان، عم   :وهي ،األكبر ت  الس  فظات محاال
 ة.% من المناطق السكاني  75لى ما نسبته إ% لتصل 40حو ناة بالشبكة من غط  الم  

 :رف الصحي  موارد المياه والص  

دراكً  صد والتفتيش على قابة والر  ة تعزيز الر  ردن، وأهمي  األ في تهاومحدودي  مصادر المياه ة ألهمي   من المركز الوطني   اوا 
بالتعاون - تتول ىوزارة البيئة فإن  ث، مصدر محتمل للتلو   ي  أة من ة من أجل حماية المصادر المائي  المنشآت التنموي  

مياه و ة، المياه السطحي  و ة، المياه الجوفي   :هي ،ة قطاعاتت  ة المياه في سِ مراقبة نوعي   -ةة الملكي  ة العلمي  الجمعي   مع  
 . رف الصحي  ات الص  المياه الخارجة من محط  و دود، مياه الس  و يول واألودية، الس  

ب إلى محافظة الموج مياه سد   مشروع جر   م2015خالل عام  ي  وزارة المياه والر   تدشين ل المركز الوطني  يسج  و 
( متر 500رب بطاقة )ات من مياه الش  ينقل كمي  و لقرى المحافظة،  لى تعزيز التزويد المائي  إالذي يهدف الكرك، 

ز هذا وما يمي   .( ألف مواطن40ليبلغ عدد المستفيدين نحو ) ،مشترك (7800)حو ناعة، يستفيد منها عب في الس  مك  
ات معالجة خالل محط  دود وتنقيتها من ل مشروع متكامل يعتمد على مياه الس  أو   د  ع  هذا المشروع ي   أن   ااإلجراء بيئي  

 .إلى الخزان الرئيس في جبل شيحان ات وصواًل محط   (5عبر ) ا( مترً 850لجودة، ورفعها لمستوى )عالية ا

صرار اال ة لمعالجة ملف  رادة السياسي  ، وضوح اإلم2015ت خالل عام وثب   عتداء على المياه، الذي ثبت فيه حزم وا 
 متياز. اب ة أمن وطني  ل قضي  تشك  ة المياه في المملكة ألنها على حماية قضي  
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حيث حكمت محكمة بداية جزاء  ؛ق باالعتداء على المياهما يتعل   في ل قرار قضائي  صدر أو   ،م2015خالل عام و 
وهو  ،لف دينار أردني  أ (333) مقدارهاة غرامة مالي  دفع و  ،ة ثالث سنوات ونصفان بحبس أحد معتدي المياه مد  عم  

، م2013يطرة على مصادر المياه التي أطلقتها الحكومة منذ شهر حزيران خالل حملة أحكام الس   وابطمن الذين ض  
ة الخطوط الرئيسة الناقلة للمياه خالل الحمالت التفتيشي   أحدضبطه بجرم االعتداء على  وأدان القرار المعتدي الذي تم  

 ان.حدى مناطق جنوب العاصمة عم  إمياهنا في  األردن لطة المياه وشركة مياه/ س  ي  ذتها وزارة المياه والر  التي نف  

ة فيها، ما يفقد ي البنية التحتي  ض لإلهمال وانعدام النظافة وترد  امات عفرا والبربيطة في الطفيلة تتعر  زالت حم   وما
زالت التي ما امات ماعين حم   وكذا ،ة في المحافظةة االستجمامي  المواقع السياحي   ة كأحد أهم  المنطقة ميزتها السياحي  

 أن   امن زيارتها، علمً  همد منمرتفعة حرمت العدي اة تستوفي من المواطنين رسومً تسيطر على مداخلها شركات خاص  
حتى ينتفع  تلك الالتضع حاجز الدخول بعد منطقة الش  و ويجب  ،منفصلة عن الفندق الداخلي  الالت الش  منطقة 
 . منها نو المواطن

 تحتافت  حيث  ؛رف الصحي  مراء لمعالجة مياه الص  ة للخربة الس  توسعة الطاقة االستيعابي   تتم   ،م2015خالل عام و 
 ، وبكلفة بلغتايومي   متر مكع بلف أ( 365بطاقة ) العادمةجة المياه مراء لمعالة الخربة الس  التوسعة الثانية لمحط  

 المشاريع في المملكة.  أهم  ة واحدة من وتعتبر المحط   .( مليون دوالر أميركي  184)

المياه من نبع  ة ضخ  )مياهنا( عملي   األردن شركة مياه بالتعاون مع   ،ة الزرقاءة صح  أوقفت مديري   م2015وفي عام 
في حينها من مياه النبع من خالل  نات المأخوذةنت العي  حيث بي   ؛ثتلو  المياه بسبب وجود  ة ضخ  لى محط  إصروت 

ال بعد تصويب إة أخرى المياه مر   عادة ضخ  إ لن يتم  علًما أنه ، ث برازي  والغذاء وجود تلو   ة البيئةكوادر قسم صح  
 .ثالتلو  ذلك ا من ها تمامً ة تثبت خلو  خرى إلجراء فحوصات مخبري  نات أ  وجمع عي   ،األوضاع في النبع

لى إى ا أد  متقاربة، مم   حي  الص   رفخطوط المياه والص   ن أن  الفالح في الزرقاء تبي   ، وفي منطقة حي  م2015وفي عام 
ركة التي قامت لى وجود "خطأ من الش  عر ا يؤش  مم   ،ثهاتلو   ، وبالتاليبآخر لمياه الشرب حي  رف الص  للص   ختالط خط  ا

 ة.ي األلفي  وهي من ضمن مشروع تحد   ،حديثةث ضت للتلو  شبكة التمديدات التي تعر   أن   اعلمً  ."ة التمديدبعملي  

 ر:ومكافحة التصح   ع الحيوي  والتنو   حماية الطبيعة

ات، ووجود حفرة االنهدام ط بين القار  ز المتوس  بسبب موقعه المتمي   غني   ع حيوي  ع بتنو  من الدول التي تتمت   األردن يعتبر
التي ة البازلتي  حراء بوجود الص   األردن زا بين المناطق المرتفعة والمناطق المنخفضة، كما يتمي  ا كبيرً ل تفاوتً التي تشك  

ا ا نباتي  ( نمطً 13تصنيف ) ة مختلفة، تم  ة جغرافي  إلى أربعة أقاليم حيوي   األردن ة، ويقسملها األودية الطبيعي  تتخل  
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ه ة. ومن الجدير بالذكر أن  ة عالمي  ز الكثير منها بأهمي  ة مختلفة يتمي  ة وحيواني  نمط عناصر نباتي   ل كل  ، ويمث  هاضمن
ة ضانا، محمي   :وهي ،ع( كم مرب  1385.5حو )نر بي مساحة تقد  ة قائمة تغط  ات طبيعي  عشر محمي  األردن  يوجد في

ة وادي رم، محمي  و ة عجلون، محمي  و ة الموجب، محمي  و ة، لألحياء البري   ة الشومري  محمي  و ة، ة األزرق المائي  محمي  و 
حو نر طوله بالذي يقد   ه العقبة البحري  ة إلى متنز  ة فيفا، إضافة قطر، ومحمي  محمي  و ة اليرموك، محمي  و ين، ة دب  محمي  و 
ات ة مقترحة للمحمي  هناك مواقع إضافي   ن  أم، كما 350-300بمعدل  كيلو مترات على الشاطىء وبامتداد بحري  ( 7)

 % من مساحة المملكة،1.4ة ما نسبته ات الطبيعي  ل مساحة المحمي  ات، وتشك  ة للمحمي  ة ضمن الشبكة الوطني  الطبيعي  
ع ة التنو  ل أهداف التنمية في اتفاقي  التي تمث   Aichiا ألهداف ات تحقيقً رفع نسبة مساحة المحمي  إلى  عي  من الس   وال بد  
 . م2020المطلوب تحقيقها بحلول عام  الحيوي  

والتشديد ة عتداءات على األراضي الحرجي  لى معالجة االإ م2015لسنة  (13)يهدف قانون الزراعة وتعديالته رقم 
فة على مخالفات الحراج وتلك الواردة في قانون العقوبات لى وقف العمل باألحكام المخف  إيهدف كما  ،على المخالفين

 .اا خاص  لزراعة دون غيره باعتباره قانونً فة الواردة في مشروع قانون احكام غير المخف  د باألوالتقي  

زالة االعتداءات على أرض الدولة ومحاسبة الم ومن الضروري   سؤولين عن تلك االعتداءات التشديد على وقف وا 
زالة  ،مالك الدولةأشخص باالعتداء على  ي  ا، وعدم السماح ألقضائي   يقوم ومعاقبة من  ،االعتداءات جميعوا 

ادر مص ب  س  ح  بالمئات  ةدولة الحرجي  رض الأعلى عتداءات اه توجد أن   اعلمً  .و نفوذهأباالعتداء مهما كانت رتبته 
 .جميعها تشمل محافظات المملكة ،وزارة الزراعة

 ها:كان أهم   ،ع الحيوي  لى حماية الطبيعة والتنو  إة الهادفة جراءات الحكومي  مجموعة من اإلم 2015شهد عام وقد 

 منها على وجه الخصوص المواد   ،دة قانون حماية البيئة الجديدالجديدة على مسو   إدخال مجموعة من المواد   -أ 
بل رئاسة ة المعتمدة من قِ وشبكة المناطق المحمي   االستراتيجي   ة والتقييم البيئي  قة بحماية األنظمة الطبيعي  المتعل  

 .م2009الوزارء منذ عام 

 ( ألف دينار. 626وبقيمة ) ة وبتمويل من مرفق البيئة العالمي  المة اإلحيائي  للس   تنفيذ مشروع اإلطار الوطني   -ب 

 مة اليونسكو.بالتعاون مع منظ   ،ات محيط حيوي  محمي  ات ضانا والموجب من محمي   إعالن كل   -ج 
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وهو األول من نوعه في منطقة غرب  ،المختلط والثقافي   الطبيعي   للتراث العالمي   اموقعً  ة وادي رم  إعالن محمي   -د 
 ة.آسيا والثاني على صعيد الدول العربي  

عالن لشبكة المناطق المحمي   التكون رديفً  اة بيئي  هم  مة بالمناطق التعليمات خاص  وزراة البيئة إعداد  -ه   (10)ة، وا 
ومنطقة مرصد  ،ومنطقة المأوى ،ةة الملكي  الحديقة النباتي   :على سبيل المثال ،م2014-م2011منها في الفترة 

 .الطيور في العقبة

 تقدحيث ع   ؛ةفي البادية األردني   تهاوتنميإلعادة تأهيل المراعي  طة الطريقير البدء بتنفيذ خ تم  وفي هذا الس ياق، 
هيل اآلبار أعادة تإلغايات  ةات لخدمة مناطق البادية الوسطى والشمالي  اتفاقيات بين عدد من الوزارات والجمعي  

نشاء ا  و  ة،الف من الشجيرات الرعوي  عة عشرات اآلزراو ، ات الحصاد المائي  ة، وتزويد آالف الدونمات بتقني  االرتوازي  
الف من رؤوس الماشية، تطعيم وتحصين عشرات اآلو كم،  (70)ول نشاء شبكات طرق بطا  و ة، حفائر وسدود مائي  

 ا( ألفً 25) حونعلى  اعير مجانً ش  من ال ( ألف طن  49) ق رابةتوزيع  حيث تم   ؛اعير مجانً ة الش  ي األغنام بماد  تزويد مرب  و 
ي األغنام في جميع ( من مرب  27500) نحوعلى  هامن ( ألف طن  50) ق رابةي األغنام في البادية، وتوزيع من مرب  

ثاث وأ احتياجاتها من مكاتب بجميعدها زو  ة و ة في البادية الشمالي  البرنامج وحدات ميداني   أنشأمحافظات المملكة، كما 
 سبعين من أبناء البادية. لىما يزيد عرص عمل لِ ف ا وفر  ة، مم  لوجستي  ووسائل نقل واحتياجات 

 دارتها:ا  و الن فايات 

فايات ن   ستثناء مكب  اب ،الن فايات ة لطمراالحتياجات الصحي  جميعها ي ال تلب   للن فايات امكب   (21) األردن يوجد في
الخطرة  الن فاياتان، يستقبل عم   يكم جنوب( 125)الخطرة في منطقة سواقة على بعد للن فايات  خاص   مكب  الغباوي، و 

ة لى معالجة كيماوي  إالتي تحتاج الن فايات فصل ت  دة في المصانع والمستشفيات والجامعات ومراكز البحث. وفيه المتول  
جزء منها من  ص النهائي  التخل   زة للعاملين في الموقع، ويتم  ة أو ساحات مجه  و حرق في مخازن خاص  أة فيزيائي  و 

إلى منه يصل دخان ج و خر و ة أكثر من مر   هذا المكب  اشتعال  م2015نة، وقد شهد عام خاليا مبط  مر في بالط  
غم من شهود على هذه الواقعة، على الر  إلى فريق المركز هذه الحاالت واستمع رصد و  ،دباأمناطق في محافظة م

 ثلى.ص منها ونقلها بالطرق الم  ة بازل بتقليل إنتاجها ومراقبة التخل  في اتفاقي   اكونه طرفً التزام األردن 
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% في 90–70حيث تراوحت نسبة جمعها ما بين  ؛لبةالص  الن فايات في مجال جمع  اا ملموسً نً تحس  وقد شهد األردن 
ة السليمة بعد طرحها في ال تزال تفتقر لإلجراءات البيئي  األردن  فيالن فايات إدارة  ة. إال أن  ة والحضري  المناطق الريفي  

لى توسيع إا التي تسعى مً بعكس الدول األكثر تقد   ،اتة المناسبة لهذه المكب  ر البنية التحتي  وذلك لعدم توف   ؛اتالمكب  
 .هاتقليل حجم ، وب غيةةفي مجاالت خاص   هالتشمل إعادة تدويرها الستخدامالن فايات ص من بدائل التخل  

ا( نحو ختيار المالئمة المعتمدة دولي  عايير االفيه اعتماد م الحديث الوحيد الذي تم   الغباوي )المكب   ويستقبل مكب  
 دة في المملكة. لبة المول  الص  الن فايات % من 50

هناك  ة بصورة منتظمة، ولكن  اإللكتروني  الن فايات تنفذ بعض المشاريع إلعادة التدوير مثل تجميع الورق والبالستيك و 
من العمل على  ة غير منتظمة كتدوير البالستيك والمعادن، وال بد  ائي  قطاع آخر يقوم بإعادة التدوير بصورة عشو 

 ة المعتمدة.فق المعايير البيئي  ص ليعمل و  م ومرخ  ة التدوير بشكل منظ  إشراك هذا القطاع في عملي  

 الرقابة والتفتيش: 

القوانين  تقة والعدالة، وطب  والشفافي  عمال التفتيش القائم على النزاهة ة الناظمة ألوزارة البيئة التشريعات البيئي   طو رت
 ها البيئي  ئة بهدف تحسين أدافة على المنشآت التنموي  ة مكث  ال من خالل تنفيذ حمالت تفتيشي  نظمة بشكل فع  واأل

دة لتصويب ة محد  طر زمني  ة ضمن أ  لزامها بوضع خطط تسوية بيئي  ا  ث، و يحمي عناصر البيئة من التلو   بالشكل الذي
ين في بعض واالعتصامات التي قام بها عدد من المواطن الش كاوىة ى إلى تخفيف حد  مر الذي أد  أوضاعها، األ

جراءات الوزارة الالحقة إت حيث أد   ؛ة في مناطقهمعلى وجود بعض المنشآت التنموي   اا اعتراضً المناطق الساخنة بيئي  
المنشآت في متابعة  المساس بحق   غير منالمواطنين بالعيش في بيئة آمنة،  ضمان حق  إلى عمال التفتيش أل

 استثماراتها.

ة لحماية ن وزارة البيئة واإلدارة الملكي  سية ما بي  راكة المؤس  الش   األردن في أدوات تنفيذ القانون البيئي   برز وأهم  أومن 
والمساعدة في تطبيق  ها،وتصحيح هاوضبطة المخالفات البيئي  في مراقبة  سي  ا للتعاون المؤس  ل نموذجً التي تمث   ،البيئة

وفي  ،ة في المملكةراكة في التخفيف بشكل كبير من كثافة المخالفات البيئي  سهمت هذه الش  أوقد  ،ةالتشريعات البيئي  
وال القدرة على مواصلة تلك  ها ال تملك الحق  أن  وفي إدراك الجهات المخالفة  ،ةتوعية المواطنين بحقوقهم البيئي  

 توقد تم   ،هاوتمنع ات على عناصر البيئةة التي تراقب التعدي  وجود التشريعات والقدرات المؤسسي   المخالفات في ظل  
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( 116،635) لىبط ما يزيد عض  و ة، ات التفتيش والرقابة البيئي  % من مناطق المملكة بعملي  67تغطية ما نسبته 
( دراسة 36اعتماد ) لمنشآت مخالفة، وتم   ( دراسة تدقيق بيئي  45حو )نمراجعة  تتم  و  ،م2015مخالفة خالل سنة 

 مت مع  ة التي قد  ة من خالل خطط التسوية البيئي  وضاعها البيئي  أحيث قامت هذه المنشآت بتصويب  ؛هامن تدقيق بيئي  
 .دراسات التدقيق البيئي  

سة ، ووزارة الزراعة، والمؤس  الص حةة لحماية البيئة، ووزارة دارة الملكي  وزارة البيئة، واإلفي ة ممثلة تعمل الهيئات الرقابي  
المصادر  ةلطة، وس  إقليم العقبة الخاص   ةلطان الكبرى، وس  ة، وأمانه عم  وزارة الشؤون البلدي  و ة للغذاء والدواء، العام  

القوانين ملكة من خالل تطبيق في الم ة، على مراقبة الوضع البيئي  ة الوطني  لطة المياه، والحركة البيئي  ة، وس  الطبيعي  
وسائل  هم  أالبيئة، ومن  فيالتي قد تؤثر نشاطاتها  ،ساتة بحماية البيئة على المؤس  نظمة والتعليمات الخاص  واأل

 يأتي:الرقابة التي تمارسها ما 

 التراخيص  - أ

ا بالمقارنة ( ترخيصً 1472)ة بمنح قيام لجنة التراخيص المركزي  م 2015شهد عام 
 ا( طلبً 242) ، وفي المقابل رفضت اللجنةم2014في عام  ا( ترخيصً 1224) مع  

 ا( طلبً 451) تودعات، بالمقارنة مع  ومس ةة وحرفي  ة وزراعي  لترخيص مشاريع صناعي  
؛ لمخالفتها الشروط م2014 في عام ةة وحرفي  ة وزراعي  لترخيص مشاريع صناعي  

 (.7)رقم  الجدولفي ح ة. كما هو موض  ة لترخيص المشاريع االستثماري  البيئي  

 :دراسات التقييم والتدقيق البيئي   - ب

( منشآت، 7) و( 51) ة لِـ ومراجعة الشروط المرجعي   ،لمنشآت مخالفة م اعتماد دراسة التدقيق البيئي  2015شهد عام 
 م. 2014في عام  ( دراسات تدقيق بيئي  7مراجعة ) بالمقارنة مع  

 المخالفات:   - ج

( منشأة مخالفة للقانون في مختلف أنحاء 11659ة بحماية البيئة بمخالفة )دارة الملكي  قيام اإلم 2015شهد عام 
في عدد المخالفات  اا ملحوظً ارتفاعً م 2015ل عام سج  بذا و  ؛م2014مخالفة في عام ( 61800) ِـ بالمقارنة بِ  ،المملكة
 ة.البيئي  

ة ن التراخيص البيئي  ( يبي  7) رقم جدولال
 عدادهاأو 
نتيجة طلبات 
 الترخيص

 عام
 م2014

 عام
 م2015 

 1230 1224 موافقة
 242 451 عدم موافقة
 1472 1675 المجموع
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 غالقات:نذارات واإلإلا - د

لى المنشآت إنذارات من اإل اوزارة البيئة عددً توجيه م 2015كما شهد عام  
 بالمقارنة مع  منها ( 49) تغالقأ  و  ،انذارً إ( 218) بلغت ،ة في المملكةالتنموي  

 رقم ن في الجدول، كما هو مبي  2014خالل عام  ا( إغالقً 38و ) انذارً إ( 125)
(8.) 

 الت وصيات: 

خاذ جملة ويوصي بات   ،ابقالتي وردت في تقريره الس   جميعها، الت وصياتد المركز الوطني يؤك   فإن   ه،كل  في ضوء ذلك 
الذي  والتشريعي   قة باإلطار المؤسسي  على رأسها المتعل   ،في بيئة سليمة من شأنها توفير الحماية للحق   من اإلجراءات

 يأتي:ومن أبرزها ما  ،المشكالتزال يعاني من بعض ي ما

ورفدها  ،ة لحماية البيئةة مسؤولة عن رسم السياسة العام  تنسيقي  ة ة رقابي  شرافي  إتعزيز دور وزارة البيئة كجهة  -1
 ي وتنفيذ القانون.بالكوادر الكافية لتعزيز دورها الرقاب  

البيئة بصورة مباشرة وغير  فيالتي تؤث ر  ،السياسات في القطاعات المعني ة ن اعر بين ص  التنسيق المستم   -2
 مباشرة.

قة بالمناطق جرى في التشريعات المتعل   م عمل بعض الجهات )مثل ماة تنظ  تشريعات بيئي   عدم إصدار أي    -3
ات في لتالفي التداخل في الصالحي   ؛وزارة البيئة صاحبة االختصاص ة وغيرها( إال بعد التنسيق مع  التنموي  

 .عالقة بالشأن البيئي   اتشريعات له صدار أي  إثناء وبعد أفي قبل و  القطاع البيئي  

 ة بشكل متكامل في صياغة التشريعات البيئي ة.االجتماعي ة واالقتصادي ة والبيئي  أخذ األبعاد   -4

 خرى.ة األ  ة ضمن السياسات والخطط والبرامج القطاعي  االستمرار في دمج االعتبارات البيئي    -5

 نفاذ القانون.ا  التفتيش و ات لتمكينها من القيام بعملي   ؛ة لحماية البيئةة لكوادر اإلدارة الملكي  تعزيز القدرات الفني    -6

 ة لحماية البيئة.م في الجهود الوطني  اسهلتمكينها من اإل ؛تة للبلديا  بناء القدرات الوطني   -7

نذارات ن عدد اإليبي   (8)رقم الجدول 
 واإلغالقات

 جراءاإل
 عام
 م2014

عام 
 م2015

 125 125 نذارإ
 38 38 غالقإ
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المياه  ات ضخ  لى محط  إبار المياه من الينابيع أو اآل ة ضخ  د قبل عملي  )مياهنا( التأك  األردن  على شركة مياه -8
 ،والبيئة والغذاء الص حةل أقسام وزارة ة قبل أن تتدخ  ولي  الوقاية األر لغايات ال تتأخ  أو  ،ثمن عدم وجود تلو  

، وتصويب أوضاع ث برازي  وحدوث تلو   حي  رف الص  رب والص  ة في حاالت االختالط بين مياه الش  وخاص  
 .ثا من التلو  ها تمامً بشكل دائم يثبت خلو   ابار وضمان فحصها مخبري  نابيب والينابيع واآلاأل

ان مانة عم  أمناطق  لجميع رف الصحي  مشكلة الص   ة سريعة لحل  ات وضع خطط تنفيذي  ان والبلدي  عم  على أمانة  -9
ع ، والتوس  رف الصحي  تصلهم شبكات الص  أن  من غيررغم قيام المواطنين بدفع ضرائب لقاء ذلك  ،بالذات

 .ة متقاربةحياء سكني  أيها ة المتواجد فوخاص   ،بمختلف مناطق المملكة حي  رف الص  كذلك في شبكات الص  
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 ةالحقوق الثقافيّ  -6

المشاركة في الحياة  على حق   ويشتمل هذا الحق   ،ةالثقافي   نسان الحقوق  لحقوق اإل 86كوك الدوليةكفلت العديد من الص  
ي ة البحث العلم  وتطبيقاته، وحري   م العلمي  ع بفوائد التقد  في التمت   ة والحق  ة الفكري  م فيها وحماية الملكي  اسهاإل ة أوالثقافي  

 .87ةات في مجال حماية الحقوق الثقافي  على العديد من االتفاقي  وقع قد  األردنعلًما أن   .اإلبداعي   والنشاط

 (15/2الماد ة )ت إذ نص   ؛ة البحث العلمي  وحري   ة اإلبداع الثقافي  حري   م2011ة لعام وقد كفلت التعديالت الدستوري  
بما ال يخالف  والرياضي   والثقافي   والفني   واإلبداع األدبي   ة البحث العلمي  تكفل الدولة حري  "من الدستور على أن: 

 . "واآلداب أحكام القانون أو النظام العام  

 م فيهااسهة أو اإلالمشاركة في الحياة الثقافي   حق  

 والوصول فيها قدرته على المشاركةو  ،ةأوجه األنشطة الثقافي   بجميعع المواطن على بيان مدى تمت   هذا الحق   يشتمل
 ولة. في الد   و غير المادي  أ المادي   سواء تلك التي تقع ضمن التراث الثقافي   إليها،

 :88المادي   : التراث الثقافي  واًل أ

تلك د من المشاريع لترويج وتنفيذ عد هاوترميمة ثري  بتأهيل بعض المواقع األم 2015ثار عام قامت وزارة السياحة واآل
في  ة البحث العلمي  قل   -1برزها: أو  ،ةمستمر  ما تزال يات بعض التحد   ن  أ الإة والتعريف بها، ذات القيمة الثقافي  المواقع 

ب سنوات عديدة مر يتطل  األ ن  إذ إ ؛ةة والخبرات الفني  لنقص في الموارد المالي  اوذلك نتيجة  ؛ثارمجال التنقيب عن اآل
غم من ة بالر  ثري  لى المواقع األإلوصول على اة في مدى قدرة المواطنين شكالي  إتزال هناك  ما -2صة. ودراسة متخص  

التي  ،ردن أحلى(ة تحت شعار )األحملة تنشيط السياحة المحلي  في لة في االستمرار ثار المتمث  هود وزارة السياحة واآلج
جود اعتداءات و  -3     ة.تسهيل رحالت السياحة الداخلي  إلى ا وسعيً  ،ة مدعومةتقديم عروض تشجيعي  إلى تهدف 

افتقار جميع  -4      ة الحراسة.وقل   ثري  ة الموقع األوهذا راجع لنقص التوعية بأهمي   ،ةثري  على بعض المواقع األ
ار تها الستقال الزو  تعاني المتاحف من القدم وعدم جاهزي   -5 ردن.تحف األسوى م   ،لكة لكاميرات مراقبةمتاحف المم
تعاني من الجمود، كما  ،ةطرق العرض تقليدي   ذ ان  إ ؛ةثري  حف األسلوب عرض الت  أو أع في خدماتها وعدم التنو  
ة ة، وقل  ات خاص  عاقة لقدم مبانيها وصعوبة عمل ممر  أ الستقال األشخاص ذوي اإلغير مهي  معظمها  ن  إلى إباإلضافة 

 :مثل ،الخدمات الرئيسة لوجود ةثري  افتقار بعض المواقع األ -6 ة.ثري  ع األطحفظ الق قطر ِقدم و  ،ةالخبرات الفني  
 .ة الرئيسةثري  بعض المواقع األفي ة رشادي  اإلخدمات وال ةطبي  المراكز الو امات الحم  
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 :89مادي  الغير  ا: التراث الثقافي  ثانيً 

دينار  (946)سبعة ماليين ومقابل  ،يردن  ألف دينار أ (532)ثمانية ماليين و م2015ة الوزرة لعام بلغت ميزاني  
في الكرك وبعض  م كانت لشراء مركز ثقافي  2015ت في عام لهذه الزيادة التي حص ، لكن  م2014عام في  ردني  أ

عام  ة جديدةهيئة ثقافي   90(52تسجيل ) ه تم  ن  أإلى نشطة الوزارة. ويشار أ فيا ثر سلبً أا مم   ،خرىة األنشائي  المشاريع اإل
ة م للهيئات الثقافي  المقد   للوزارة زيادة الدعم السنوي  المركز ن يثم  عليه، و  .( هيئة626) لىإحيث ارتفع عددها  ؛م2015

 هذا الدعم يعتبر قليالً  ن  أإلى شار ي   ،المقابلوفي . م2015منطقة البادية عام محافظة معان والطفيلة واألغوار و في 
نشطتها أوتعتمد في دعم  االتي ال تمتلك مقر   ةلى وجود عدد من الهيئات الثقافي  ا  و  ،المقر  جرة أال يكاد يغطي  انسبي  

ة بشكل م في تفعيل الحركة الثقافي  اسها ال يتيح لها اإلسات والجهات المانحة مم  المؤس   مع   على التشبيك الفردي  
ردني الذي بدأ عام ة األبمشروع المدن الثقافي  استمر العمل قد و  ر الدعم.ة بحسب توف  نشطة فردي  أبل  ،سي  مؤس  

حفل تكريم " مبادرون" نحو  قامت الوزارةأو  ،م2015ة لعام الثقافة األردني   حيث اختيرت جرش لتكون مدينة ؛2007
لى إيهدف  وهو مشروع ثقافي   ،ةطلقت برنامج ومضات ثقافي  ألتوالي، و اعلى لسنة الثانية لام الذي يق ،ةيجابي  إثقافة 

 :منها ،ة مشاريععد  ة التراث في الوزارة نجاز مديري  إلى إباإلضافة  ،تاحةمختلف الوسائل الم  ردني بالتعريف بالمبدع األ
في  غير المادي   ة بعمل حصر التراث الثقافي  وقد قامت المديري   ،غير المادي   لحصر التراث الثقافي   المشروع الوطني  

الزرقاء، ومأدبا في األعوام السابقة، ومشروع المكنز الوطني للتراث و البلقاء، و الكرك، و  ،من محافظات جرش كل  
عيد النظر أ   ف، ثم  توق   ، ثم  م2007من عام  ابتداءً  الوزارة بدأت العمل بهذا المشروع ن  أإلى ويشار  ،األردني   الشعبي  

ة في مختلف المجاالت مفردة تراثي   (70000)جمع  حيث تم   ؛حتى هذه اللحظة ا، وما زال قائمً م2010في عام به 
ة عن التراث فالم الوثائقي  بات واألتي  ار الك  دصا  ة و ة الفنون الشعبي  صدار مجل  إوكذلك  ة ومن مختلف المحافظات،التراثي  

تعظيم هذا إلى هناك حاجة  رغم ذلك، فإن  وجرش(. و  ،لطوالس   ،الزرقاءو الكرك، و بمحافظات )مأدبا،  غير المادي  
 محافظات المملكة. كل  العمل وشموله 

ة لسنة ة السامية بالموافقة على قانون حماية اللغة العربي  ر اإلرادة الملكي  و صدفي هذا الس ياق إلى ا يضً أويشار 
 ة التعليم العام  ى المجاالت وخاص  وتعميمها في شت   ،سليمعلى نحو  ة لغة العربي  ال استخداملى إالذي يهدف  ،م2015

للتعيين للموظفين  اة شرطً ة، ويشمل عقد امتحان ملزم للكفاية في اللغة العربي  ووسائل اإلعالم والوظيفة العام   والجامعي  
ة مجمع اللغة العربي   من ل عن كل  نة من ممث  تشكيل لجنة مكو   عليه تم   وغيرهم. وبناءً  المعل مينين واإلعالميين و العام  
قانون ة التزام ناعة والتجارة للتوعية بأهمي  ة والتعليم ووزارة الص  ووزارة التربي   العالي والبحث العلمي  وزارة التعليم و  ردني  األ

 ة.حماية اللغة العربي  
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ن من ثالث دوائر، هي: دائرة البرامج التي تتكو   ان الكبرى،ة الثقافة التابعة ألمانة عم  مديري   ن  إف ،من جهة ثانية
سكو ا للكبار فاز بجائزة اليونحدهمأ ؛ت مشروعين رئيسينذنف   ،93، ودائرة المكتبات92ةالمراكز الثقافي  دائرة و ، 91ةالثقافي  

ق غار يتعل  خر للص  اآلو يم من خالل الثقافة، ة وبفكرة التعلبجودة المنتجات الثقافي   يهتم  و  ،م2015ة عام للمدن التعليمي  
 .لديهم يجابي  بتعزيز منظومة السلوك اإل

 ة ومركزا الدر  في مركز مهن   األطفالة و برنامج تدريب المواهب الشاب  االستمرار في  فقد تم   ،ق بالفنونيتعل   ما ا فيم  أ
وزارة التنمية  ة تعاون مع  عت وزارة الثقافة اتفاقي  وق   م2015ه خالل عام ن  أإلى ويشار ميرة سلمى للطفولة. األ

عادة  يليالتشك في مجال الفن   األطفالسات ودور رعاية داخل المؤس   ة لتنفيذ برنامج تدريبي  االجتماعي   والنحت وا 
، ومهرجان مسرح ة، منها: مهرجان المسرح األردني  ة والفني  التدوير، وقامت الوزارة بتنظيم عدد من المهرجانات الثقافي  

ية عمال الفن  تقوم بإرسال األ ى بقافلة المسرحم  سهنالك ما ي   ن  أإلى ويشار  ،ردني  ومهرجان الفيلم األ ،الشباب األردني  
لكن بسبب ضعف الموازنة  ،م2015خالل عام  عمل مسرحي   (30)رسال إ ذ تم  إ ؛المحافظات جميعلى إة المسرحي  
ا مهرجان يضً أويوجد هنالك  .فقط مركز المحافظةإلى القرى بل لى المناطق النائية و إالوصول  صة ال يتم  المخص  

التنظيم من مالحظات على  واة، لكن لم يخل  مهرجان مسرح اله  و  ،مسرح الطفل األردني  مهرجان و ، الغناء األردني  
خالل شهر  ه تم  ن  أ م2015رات التي شهدها عام من التطو  و ة النشاطات. لت من سوي  التي قل   ةصات المالي  المخص  

ة ة وضريبة المبيعات العام  الجمركي  ة التي تقام في المملكة من الرسوم ات والمهرجانات الفني  سبتمبر إعفاء الفعالي  
الفنانين و مي الحفالت نظ  ة وعقود مدوات الموسيقي  خل المفروضة على األات وضريبة الد  ة ورسوم طوابع الواردوالخاص  
 ات والمهرجانات.حيائهم الفعالي  إعند 

ت في تقارير المركز لتي وردردنيين ايات التي تواجه الفنانين األم التحد  2015ت من عام استمر   ،المقابلفي  ،لكن
 والمعنوي   ة المردود المادي  ة، وقل  ناعة التلفزيوني  في الص   والرأسمالي   ة مشاركة القطاع الخاص  برزها: قل  أومن  ،السابقة

 حي  مين الص  أر التعدم توف  نتاج، و نتيجة لضعف اإل من االستقرار المهني   ردني  مان الفنان األحر ، و ردني  للفنان األ
ة لقطاع الثقافة في معظم محافظات ضعف البنية التحتي   لىإباإلضافة  ،دة للفنانينر عقود موح  عدم توف  و المناسب، 

ة وقل   ،ةم للهيئات الثقافي  المقد   ة الدعم المالي  محدودي  و  ان،في العاصمة عم   اليومي   المملكة، وتركيز الفعل الثقافي  
 ة والتعريف بها.الحرف التراثي  و ة لتسويق المنتجات اليدوي   ة والبازاراتالمعارض الدولي  هتمام الوزارة بعقد المهرجانات و ا

نشطة واأل ة في البحث العلمي  والحري   ،لى التراث الثقافي  إتاحة فرص الوصول ا  و  ،م العلمي  فادة من تطبيقات التقد  اإل
 .94ةبداعي  اإل
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دون تمييز  فادة الجميعإفي العلم"  "الحق   أي   ؛وتطبيقاته م العلمي  فادة من التقد  في اإل لحق  ا يشمل المضمون المعياري  
تاحة  ، وتهيئة بيئة ة الالزمة للبحث العلمي  ية، والحري  م في المشاريع العلم  اسهفرص للجميع لإلالمن فوائد العلم، وا 

شاعتهمامواتية تعز    .95ز صون العلم والتكنولوجيا وتطويرهما وا 

ي اإلنفاق على تدن   -1ها: هم  أومن  ،التي يعاني منها قطاع البحث العلمي   لمشكالتام 2015ت عام وقد استمر  
نفاق على بلغت نسبة اإل ؛ فقدفي تمويل هذا الجانب المهم   اواضحً  اهنالك نقصً  ن  أإلى يشار  ؛ إذالبحث العلمي  
( مليون دينار 529.5حجمها )ة البالغ جمالي موازنات الجامعات الرسمي  إ% من 2.7 م2014عام  البحث العلمي  

البحث بقيمة  ي الثقةوهذا يعكس تدن   ،لبحث العلمي  اتمويل في  لى ضعف مشاركة القطاع الخاص  إا، باإلضافة تقريبً 
في  ضعف ثقافة البحث العلمي   -2. عة للبحث العلمي  ة داعمة ومشج  ا يستدعي وجود سياسة صناعي  مم   ،العلمي  

البحوث المنشورة في مجالت ي عدد ا من خالل تدن  ي ظهر جلي  ذال ،بداع واالبتكاراإلة وغياب ردني  األ الجامعات
وجود خلل  -3. اجد   وهو عدد متدن   ،(م2014إلى  م2010خالل األعوام ) ا( بحثً 11798ذ بلغ عددها )إ ؛مةمحك  
ات ة وعدم تناولها لألولوي  الترقي  ة لزامي  إعلى  عدم وجود تعليمات تنص  لا نظرً  ؛ساتذة الجامعيينغ األبرنامج تفر  في 

قد و  .ة المردود المالي  ة لقل  ة والبحثي  ر فيها الحاجات الحياتي  مجتمعات تتوف   اء إلىهجرة الباحثين األكف   -4 .ةالوطني  
ة ا في برامج الدكتوراه، وعدد أعضاء الهيئة التدريسي  طالبً  (4524)هناك إلى أن  ر مدير صندوق البحث العلمي اشأ

 ايً د  متدن  ع  ي   نتاجهم العلمي  إ في األردن، إال أن   ا نسبي  يعد  مقبواًل هذا العدد  ورغم أن   ،(10477)ة في الجامعات الوطني  
ة مفهرسة في ة عالمي  ة في مجالت علمي  فقد بلغ مجموع ما صدر من بحوث علمي   .،مقارنة باإلنتاج العالمي

 (.م2014-م2010أعوام ) (5)ة تسهم في تصنيف الجامعات على مدى ورقة علمي   (11971))سكوبس(، 

قها ألغراض البحث ة وبتدف  فات العلمي  التطبيقات والمعارف والمعلومات والمؤل  و ق بالوصول إلى المعلومات ما يتعل   وفي
( مكتبة من 103) ةعدد المكتبات العام   حيث بلغ ؛األردن د من المكتبات فيه يوجد عدد جي  ن  أإلى  يشار ،العلمي  

( 402) لىإباإلضافة  ،ات في باقي محافظات المملكة ومكتبة شومانالبلدي  ان و ضمنها المكتبات التابعة ألمانة عم  
ة المكتبات التابعة للجامعات الحكومي   فضاًل عن ،ة للمواطنينة تقوم على توفير المصادر الضروري  مكتبة مدرسي  

دد هذا الص  في يشار . و 96م2015كتاب لغاية عام  (6000)ة المكتبة الوطني  يداعات في ة، وبلغت عدد اإلوالخاص  
الوزارة طلقت أ، و اكتابً  (28) لِـ  اا جزئي  دعمً و  اكتابً  (82)لنشر  اكلي   ام دعمً 2015عام  مت خاللقد   وزارة الثقافة ن  أإلى 

باستدامة وتطوير موقع الذخيرة  وقامت الوزارة ،بداعي  غ اإلنظام التفر   محل   الذي حل   ،بداع""جوائز وزارة الثقافة لإل
 ؛ وذلكللقراءة والمطالعة فقط الكتروني  إ اكتابً  (1650) م2015نهاية حتى  ضم   هن  أال إ ،م2008ة الذي بدأ عام اللغوي  

 لة التيالطفل المتنق  ومشروع مكتبة  ة،األردني   األ سرةا تنفيذ مشروع مكتبة يضً أ واستمر   .ةة الموارد المالي  بسبب محدودي  
لة على توفير ات المكتبة المتنق  ر فعالي  تستهدف طلبة المدارس في المناطق النائية على وجه الخصوص، وال تقتص  
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ه بسبب عدم ن  أال إة مرافقة. ة وبرامج ترفيهي  ة وثقافي  مه من نشاطات تعليمي  ى ذلك إلى ما تقد  الكتب للقراءة، بل تتعد  
طالق إا يضً أ وتم   ،م2014زيارات عام  سبعمقارنة ب م2015زيارات خالل عام  خمستنفيذ  تم   ر الدعم الكافيتوف  

ة بالطفل من ؛ لتوزيع إصدارات خاص  م2016م/2015 بدء العام الدراسي   ات كوخ المعرفة لألطفال تزامًنا مع  فعالي  
مهرجان القراءة للجميع ليشمل  م2015عام في  ة. واستمر  سات المحلي  عدد من المؤس   كتب ومجالت بالتعاون مع  

م افتتاح "مكتبة اإلعارة" في دائرة 2015 عامفي  تم  عنواًنا من مختلف الحقول. و  (50)ع وبواق ،ألف نسخة (170)
مكتبة في السنوات الخمس  (330)إنشاء  "القراءة نحن نحب  "استطاعت مبادرة  ،خرآومن جانب المكتبة الوطني ة. 

م 2015ة عام دائرة المكتبة الوطني   وز عتطفل في األردن. و  (10.000)تجاوز عدد المستفيدين منها نحو  ،الماضية
 م2015عام  ربع سنوات، وتم  أالتي بدأت منذ  ،صديقك"اسمها " ة ألطفال المناطق النائية ضمن حملةقص   (6800)
ة بهدف تعميم المراكز الصحي  و وهي حملة تقوم على فكرة تشجيع القراءة في المستشفيات  ،طالق حملة "القراءة متعة"إ

توزيع كتب في  م2016عام في  وسيتم   ،ان الشاملالبدء بمركز عم   وتم   ،عادة القراءة لدى مختلف فئات المجتمع
 م2015فقد بلغت عام  ،فاتالمصن  عدد إلى بالنسبة أم ا شهر.  ار يوم واحد من كل  دعلى م الجنوبو الشمال  عمجم  

 م. 2014عام  (6000) مقارنة بِـ  (6063)

لى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ونسبة إوضمان الوصول  ةة والتقني  ر الخدمات المعلوماتي  ف  ق بتو ما يتعل   وفي 
سياسات  ن  أإلى  فيشار في العلم، ز الحق  ا يعز  ة مم  استخدام اإلنترنت وخطوط الهاتف الثابت واستخدام الهواتف الخلوي  

يجاد بيئة مواتية لصون العلم وتعزيز إسهمت في أحكومة لألعوام الماضية تكنولوجيا المعلومات التي اعتمدتها ال
عت لتضم  وتوس   ،م زيادة قاعدة مستخدمي اإلنترنت في األردن2015فقد شهد عام  ؛فرص الحصول على المعلومات

ا بعدد % قياسً 77مليون مستخدم، ولترتفع نسبة االنتشار إلى  (6.3)تمبر( الماضي قرابة سب)نهاية شهر أيلول  مع  
ا على وذلك حفاظً  ؛ح بهابحاث ومصادر المعرفة ما عدا غير المصر  الع على جميع األة لالط  مكاني  إالسكان. وهنالك 

ا عدد يضً أوارتفع  ،نظمة المعلوماتأتثناءات الواردة في قانون جرائم و بحسب االسأة ألصحابها ة الفكري  حقوق الملكي  
الذي يعتبر  ،لتكنولوجيا المعلومات وزارة االتصاالت من خالل المركز الوطني  وعملت  ،مستخدمي أجهزة الحاسوب

ات المعرفة محط   ة بمجال تكنولوجيا المعلومات على نشرلق بالسياسات الخاص  ما يتع   في الحكومي   الذراع التنفيذي  
حيث بلغ  ؛ا في المناطق النائيةة خصوصً ة الهدف منها ردم الفجوة الرقمي  وهي مبادرة ملكي   ،نحاء المملكةأفي جميع 
ة ر قواعد البيانات الرقمي  لى توف  إباإلضافة  ،لف مواطنأ (200)ألكثر من  ارت تدريبً وف   ،ةمحط   (197)عددها 
 الع عليها وشراءها.التي تتيح للباحث االط   ،ةة لرسائل الماجستير والدكتورالكتروني  رشفة اإلة واألات العلمي  للدوري  
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على اشتراط الحصول  رصده في السنوات الماضية من ما تم   اراستمر إلى  ة البحث العلمي  ق بحري  ما يتعل   فيويشار 
البيانات على حصول ة الحري  ا في عائقً يعتبر مم ا ة، ة إلجراء الدراسات الميداني  حصاءات العام  موافقة دائرة اإل

 . والمعلومات الالزمة للبحث العلمي  

 :97ةة الفكري  ا: حقوق الملكي  ثالثً 

 وهناك مساع   ،م2011عام  %57لى إ %87 ابقة منانخفضت نسبه القرصنة في المملكة خالل العشر سنوات الس  
 (4500)كثر من أوات الماضية خالل العشر سن حالتأة قد المكتبة الوطني   ن  أكما  ،م2017% عام 55ن تصبح أل

 . قرصنف م  كثر من نصف مليون مصن  أنت مصادرة تضم   ،ة من مختلف مناطق المملكةلى المحاكم المختص  إة قضي  

ة ا الجامعات الخاص  م  أ ،ةربحي  الغير ة للجهات التعليمي   ف استثناءاتق المؤل  من قانون ح   (17)رقم  الماد ةن وتتضم  
ة صادقت ردني  الدولة األ ن  أإلى ف. ويشار صن  للم   وهذا يمنع االستغالل المالي   ،ةها ربحي  تشملها هذه اإلعفاءات ألن  فال 

خرى قراءة األ  عاقات اإلو ذوي أو معاقي البصر أشخاص المكفوفين األ علىر س  يلت 98على معاهدة مراكش
 ن.ز النفاذ حتى اآلحي   تدخللم  ةاالتفاقي  ولكن  ،فات المنشورةالمصن   منالمطبوعات 

عادة طباعة الكتب التي ترد من دول مجاورة بطرق غير إلة انتشار ظاهرة "أمس م2015برزت عام  ،المقابلفي 
 عادة تصديرها دون تقديم ما يثبت الحق  ا  وتوزيعها داخل المملكة و  ،فيها و صاحب الحق  أف ذن المؤل  إدون  ،ة"قانوني  
لى إيع والمطابع يشير لى دور النشر والتوز إا كتابً  م2015عالم عام ت هيئة اإلهوج   ،عادة التصدير. وعليهإفي 

و ينشر في المملكة لدى أطبع كتاب ي   ي  أيداع نسخة من إمن قانون المطبوعات التي تستلزم  (36و 35) الماد تين
 الهيئة.

 الت وصيات: 

ل عمل البرامج التي تفع   في ان هنالك نقصً إحيث  ؛ة خارج العاصمةلعام  ارها المكتبات زيادة الخدمات التي توف   -1
  .دور المكتبات على توفير خدمات اإلعارة فقطيقتصر  كما ،ة المكتبات في العاصمةكبقي   المكتبات

وضع  ي  أو أ ساس الوضع المالي  أدون تمييز على  ،ر للجميعن يتيس  ألى ضمان إوجود برامج وسياسات ترمي  -2
حضور المناسبات ة و فادة من الخدمات الثقافي  اإلة و نشطة الثقافي  والمكتبات والمسارح واألالمتاحف دخول  ،خرآ

 ة ومعارض الكتب.الثقافي  

لتلبية  ؛نهمرعاية الثقافة واألنظمة الناتجة ة قانون ، خاص  عادة النظر في التشريعات الناظمة للعمل الثقافي  إ -3
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 .وتنشيطه ة لدعم العمل الثقافي  االحتياجات األساسي  

 ة.م للهيئات الثقافي  زيادة الدعم المقد   -4

وزيادة  ،ة وتسويقهاة التراثي  الحرفي  ة و البازارات والمعارض الدولة للتعريف بالمنتجات اليدوي  تنظيم المهرجانات و  -5
 ة.قبال الكبير بهدف تسويق المنتجات التراثي  إلة ذات اكشاك في المواقع التراثي  أفتح 

ية عمال الثقاف  ة األتقديم الدعم الكافي لرفع سوي  با في الدولة يضً أة سات العام  والمؤس   قيام القطاع الخاص   -6
 ة الحميدة.ة وتعزيز القيم التراثي  ة الوطني  وي  تعزيز اله  داة لتحقيق التنمية و أبوصفها 

ز من عقد وتعز   ،رفدها بالكتب التي تتناول القضايا المعاصرةو  ،مةنشاء المكتبات العا  إات في ع البلدي  توس   -7
  .ة في المملكةة والتنموي  م في دعم الحركة الثقافي  اسهة لإلات الثقافي  الفعالي  

خرى في المحافظات أ  وفتح فروع  ،ميرة سلمى للطفولةة ومركز األا الدر  صة لمركز مهن  ة المخص  زيادة الميزاني   -8
إلى ة ة نقل مركز الدر  والنظر في إمكاني   ،ة في المناطق النائيةوخاص   ،كافةلى شرائح المجتمع إبهدف الوصول 

 ة. بعيد عن خطوط المواصالت العام  و كون البناء غير مناسب  خرآموقع 

استجابة الحتياجات الباحثين ولمتطلبات  ؛ة للجامعاتلكتروني  ث المنشورة في قواعد البيانات اإلبحازيادة عدد األ -9
 عصر المعلومات.

 .عند المواطنين وفي مفهوم التراث الثقافي   ،ة لدى المواطنثري  والمواقع األثقافة زيادة المتاحف  تعزيز -10

 .ةقعاشخاص ذوي اإلئة الستقبال األمهي   وجعلها تها،وصيان ةثري  المواقع األترميم  -11

القراءة لدى الطالب وذلك بتطوير مكتباتها  على وزارة التربية والتعليم أن تتشارك مع وزارة الثقافة في تنمية حب   -12
 ة في المناطق النائية.د على المكتبات خاص  وتشجيع الطلبة على الترد  

 صات.ى التخص  ة وتوفيرها للجامعات بشت  ة واألجنبي  ة العربي  االنفتاح على االشتراك في المجالت العلمي   -13

 .مختلف القطاعاتة بين بحاث التطبيقي  ة في عمل األتعزيز مبدأ التشاركي   -14

ى ل  خرى ذات عالقة تتو أ  عالم وجهات ة وهيئة اإلل عن دائرة المكتبة الوطني  ف من ممث  نشاء لجنة تتأل  إة ضرور  -15
 ة.التي ترد من دول مجاورة بطرق غير قانوني  عادة طباعة الكتب إرصد ومتابعة ومنع 
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 ساتذة الجامعيين.ألغ اتفر  عادة النظر في برنامج ا  و  ،صة للبحث العلمي  ات المخص  زيادة الميزاني   -16

 .م2012ة لعام حصاءات العام  الثامنة من قانون دائرة اإلالماد ة لغاء إ -17

توثيق هذه العقود لدى النقابة لحماية  ومن ثم   ،دةة على حِ مهنة فني   د ولكل  ضرورة تفعيل موضوع العقد الموح   -18
 ض للظلم.ان العضو من التعر  الفن  
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 الهـــوامــــــــــــــــش
                                                           

 م.15/8/2013(، تاريخ 5236) العددالجريدة الرسمي ة،          1
%، ورسوم الن فايات، ورسوم الزواج والطالق، والضريبة على 24-%12كما تم  رفع كل  من: ضريبة شحن بطاقات الخلوي  من      2

 ، والترشح لالنتخابات، والمأكوالت الشعبي ة، واألسمنت، والحديد.م2013% عام 20% إلى 5المالبس الجاهزة من 

 .م1/11/2015(، تاريخ 5364لجريدة الرسمي ة، العدد )ا      3
تخفيض سعر أسطوانة الغاز إلى ؛ إذ تم  م6/12/2015تم  تعديل قرار الرفع عقب حوار وطني  أجرته الحكومة مع  النو اب بتاريخ      4 

سبعة دنانير بداًل من سبعة دنانير ونصف، على أن يوز ع الفرق الناتج من تعديل القرار )نصف دينار( على جميع الم شتق ات 
النفطي ة األ خرى، كما أعادت الحكومة النظر في رسوم ترخيص المركبات بحيث تم  إبقاء الرسوم على المحر كات ذات الس عة 

سي سي  (3000)فما دون كما هي، وأصبحت الرسوم للسي ارات الجديدة للمحر كات التي تزيد سعتها على  سي سي (3000)
دينار، وهي الرسوم  (600)سي سي فتبلغ قيمة الرسوم  (4000)ديناًرا، أم ا ما يزيد على  (450)سي سي  (4000)ولغاية 

 .م31/12/2015(، تاريخ 5375الذي نشر في الجريدة الرسمي ة، العدد ) 100الواردة في النظام رقم 
 م.2016شباط  -العدد األول  –نشرة مالي ة الحكومة العام ة  -وزارة المالي ة       5 

باء       6  : الغاز والكهر  ، الرابط:المرصد االقتصاد -تقرير الطاقة في األردن   ي  األردني  المستقل 
http://identity-center.org/ar/node/483 

باء، وتم  ضبط       7  (22469)أعلنت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن خطًطا لتقليل خسائر التوزيع بالتعاون مع  شركة توزيع الكهر 
باء عام    م.2015حالة سرقة للكهر 

ة نشرة مالي ة الحكومة       8 م خالل عام (12ص )؛ م2016كانون الثاني  -العدد الثاني عشر-العام  . يعزى انخفاض معد ل التضخ 
نقطة مئوي ة في معد ل  (1.9)%، التي أسهمت بنحو 14.2بشكل أساسي  إلى انخفاض مجموعة "النقل" بما نسبته  م2015

م.   التضخ 

م الراهن يعود إلى     9  م الحالي  ليس نتيجة سياسات نقدي ة أو مالي ة معي نة؛ فهبوط التضخ  الدكتور فهد الفانك: إن  انخفاض التضخ 
؛ إذ إن  الركود يحد  من الطلب، والِبطالة تحد  من ارتفاع األجور، يضاف إلى ذلك زيادة االستيراد  التباطؤ في النمو  االقتصادي 

اعاتها، مثل تركي ا ودول الخليج، فضاًل عن ارتفاع سعر صرف الدينار تجاه العمالت األخرى )عدا الدوالر(، من بلدان تدعم صن
 مم ا يخفض أسعار المستوردات من غير أميركا. لالط الع على المقال على الرابط: 

http://www.alrai.com/article/722805.html 

ادر في شهر كانون     10 فًقا للتقرير الص  ل  و  ، جاءت األردن  ودولة اإلمارات العربي ة المت حدة من  م2015األو  عن معهد فريزر الكندي 
ويعتمد المعهد في هذا التصنيف  .دولة في العالم (157)بين الدول العشر األولى في مؤش ر الحري ة االقتصادي ة، وذلك من أصل 

ي ة، وتأمين حقوق المستثمرين، وسهولة الحصول على القروض، مؤش ًرا، من ضمنها حجم الحكومة، والبنى القانون (42)على 
 .وحري ة التجارة الدولي ة، وتنظيم العمل، والسياسة البنكي ة، فضاًل عن تأثير عوامل االهتمام بالمواطنين وارتفاع شروط جودة الحياة

، والدكتور عمر الرز از خالل مؤتمر الحري ات االقتصا   11                دي ة الذي أ قيم في الفترة الواقعة ما بينمعالي د. جواد العناني 
 .م8-9/12/2015
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ادرة عن دائرة اإلحصاءات العام ة نسبة الفقر بنحو      12 ا بالنسبة إلى تقرير البنك الدولي  فإن  هنالك ما 14.4تقد ر األرقام الص  %، أم 

إلى الفقراء "الفقراء العابرون"، وبجمع النسبتين فإن  ثلث الس كان % من مجموع الس كان األردنيين مهد دين باالنضمام 18.6نسبته 
 في المملكة عرضة للفقر في بعض أوقات الس نة ولفترات زمني ة محد دة.

: رؤية واستراتيجي ة وطني ة": تضم  أربعة محاور رئيسة، هي: محور المواطن )منتمون ومشاركون(، ومحور م2025وثيقة األردن   "     13
، وهي وثيقة )مع )آمن ومستقر(، ومحور قطاع األعمال )ديناميكي ة ومنافسة عالية(، ومحور الحكومة )ذات كفاءة وفاعلي ةالمجت

ترسم طريًقا للمستقبل وتحد د اإلطار العام  المتكامل الذي سيحكم السياسات االقتصادي ة واالجتماعي ة القائمة على إتاحة الفرص 
 متوافر على الرابط االلكتروني: القانون، وتحقيق االستدامة المالي ة وتقوية المؤس ساتللجميع، ومن مبادئها سيادة 

http://www.mop.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/pdf/MOP-pdf/Jordan%202025.pdf
 

 االلكتروني: ، على الرابطم1/12/2015تقرير قناة الجزيرة: الفقر في وادي عربة، بتاريخ      14
http://www.aljazeera.net/countries/jordan 

  االلكتروني: على الرابط تقرير حالة الفقر في األردن       15 

http://www.dos.gov.jo/dos_home_a/main/Analasis_Reports/poverty_rep/poverty_report_2010.pdf 

بمحافظة معان، تعاني من ضعف الخدمات وانعدامها؛ ففيها مدرسة واحدة لكال  الثغرة: هي إحدى القرى النائية في قضاء المريغة     16 
؛ وسوء البنية التحتي ة؛  الجنسين الذكور واإلناث منذ المرحلة االبتدائي ة حتى الثانوي ة، وتفتقر لشبكات المياه والص رف الصحي 

 م13/11/2015ط الذي نشر على قناة رؤيا، بتاريخ فالطرق ترابي ة غير معب دة. لالط الع على واقع القرية من خالل الراب
http://www.royanews.tv/search

 

مان االجتماعي  خالل مقابلة تلفزيوني ة، على الرابط:       17   الناطق الرسمي  للض 
https://www.youtube.com/watch?v=l-hcvWPWZSU

 

ادر عن مؤس سة الضم     18 ، بتاريخ البيان الص  تبلغ نسبة الفجوة بين متوس ط رواتب المشتركين الذكور  م8/12/2015ان االجتماعي 
( ديناًرا، في حين بلغ للمشتركين الذكور 449% لصالح الذكور؛ حيث بلغ متوس ط رواتب المشتركات بالضمان )13واإلناث 

، فقد بلغ للذكور )516) ( ديناًرا، ومن 338ناث )( ديناًرا، ولإل455( ديناًرا، وكذلك بالنسبة إلى واقع متوس ط الراتب التقاعدي 
 ( ديناًرا.190( ألف مشتركة أردني ة بالضمان تساوي رواتبهن  الحد  األدنى لألجور البالغ )30الجدير بالذكر أن  ق رابة )

م، الذين لم تتجاوز رواتبهم 2014؛ فقد بلغت نسبة المتقاعدين لعام م2014لتقرير السنوي  لمؤس سة الضمان االجتماعي  لعام ا     19 
  %.48.7دينار، ( 300)

س ب  فئات الد خل –دائرة اإلحصاءات العام ة      20   االلكتروني: على الرابط توزيع األ سر وأفرادها ح 
http://www.dos.gov.jo/dos_home_a/main/linked-html/household/2013/g3/3-2.pdf 

بلغ عدد األ سر المستفيدة من معونات صندوق المعونة الوطني ة حتى تاريخ زيارة المركز لصندوق المعونة الوطني ة بتاريخ    21 
رة نحو )88375م )17/1/2016 .6989809( ألف أ سرة، ينفق عليهم شهري ا كمعونة مؤق تة ومتكر  ( دينار أردني 

  

تحد د خط  الفقر المطلق وخط  الفقر المدقع بشكل  م2012لسنة  (2)كانت تعليمات المعونات المالي ة وحماية األ سر المحتاجة رقم      22 
ديناًرا للفرد الواحد شهري ا  (25)ديناًرا، و  (58)ال ينسجم مع  القيمة المحد دة من ِقبل دائرة اإلحصاءات العام ة؛ إذ كانت تحد ده بـِ 

م لتعريف كل  من خط  الفقر المطلق وخط  الفقر المدقع بما ينسجم مع  القيمة 2015توالي، إال أن  التعليمات قد ع د لت عام على ال

http://www.mop.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/pdf/MOP-pdf/Jordan%202025.pdf
http://www.mop.gov.jo/EchoBusV3.0/SystemAssets/pdf/MOP-pdf/Jordan%202025.pdf
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ة ( من تعليمات المعونات المالي ة وحماية األ سر 29، وذلك في الماد ة )( دينار شهري68والبالغة ) التي تحد دها الجهات المختص 
 م.31/12/2015( تاريخ 5375في الجريدة الرسمي ة عدد ) لمنشورةا، م2015لسنة  (5)المحتاجة رقم 

وزارة التنمية االجتماعي ة على تنفيذ البرامج والمشاريع التي تهدف إلى توفير فرص  -تعمل مديري ة تعزيز اإلنتاجي ة والحد  من الفقر    23 
تنموي ة كالصناعات الخزفي ة وتصنيع األجبان واأللبان ونحوه، كما عمل لأل سر الفقيرة؛ بمنحهم قروًضا بدون فوائد إلقامة مشاريع 

تعمل على مساعدة تلك األ سر بتسويق منتجاتهم لتحقيق الغاية المرجو ة من تلك المشاريع. والبرامج هي: برنامج األسر المنتجة، 
 وبرنامج منح الجمعي ات الخيري ة، وبرنامج صندوق االئتمان.

على آلي ة تفريغ الطلبات إلكتروني ا ضمن برنامج مطو ر عملت وزارة التنمية م 17/1/2016لوطني  بتاريخ اطل ع المركز ا    24 
فًقا  عطاء دور لألسرة، سواء لشراء مسكن أو صيانته أو إنشائه و  االجتماعي ة على استحداثه، بحيث يتم  تفريغ البيانات األساسي ة وا 

، وقد قد رت التكلفة المالي ة منذ عام لمعايير وشروط يراعى من خاللها دخل األسرة، وعدد أفردها، ووضع ا م 2002لمسكن الحالي 
 ديناًرا أردني ا. (15.810.085)بـِ 

، عل ق أمين عم ان على تصريح وزير الداخلي ة بأن  م6/11/2015في برنامج ست ون دقيقة الذي بث  على التلفزيون األردني  بتاريخ      25
ملم يومي ا في ظروف  (20)شكل المطلوب، قائاًل إن  هذه المناهل مهي أة الستقبال بعض مناهل تصريف المياه لم تكن مجه زة بال

فق قوله، وأن  شبكة  (40)ملم خالل  (40)استقبلت  الشتاء الطبيعي ة، بينما دقيقة، وهو أمر لم يمك نها من تصريف المياه، و 
ألف مصرف ضمن اختصاصها استعداًدا  (60)تصريف المياه في عم ان قديمة، إال أن ه أك د أن  األمانة عملت على صيانة نحو 

يول من مسؤولي ة شركات التأمين وليس كما أشار إلى أن  تعويض المواطنين عن الخسائر التي لحقت بهم جر اء الس .لفصل الشتا،
تقصير من ِقبل األهل بترك أطفالهم وحدهم في مثل هذه "أمانة عم ان، وأشار إلى أن  سبب سقوط خسائر باألرواح يعود إلى 

 ".الظروف، إلى جانب سوء استعمال التسويات في العمارات السكني ة

ي ارات أو لوضع تنكات الديزل أو تنكات المياه وليس للس كن، ويسمح بالسكن يتم  ترخيص طابق القبو للخدمات فقط كمواقف س      26
ات غاطسة.  في التسويات، على أن يتم  وضع مضخ 

رة وبناء ألف و م5/11/2015بدأت أمانة عم ان إثر فيضان     27  متر "كندرين" على األرض الفارغة  (600)برصد المواقع المتضر 
 والسيطرة عليها بالكامل.

% 23.0% مقابل 11.7%؛ حيث بلغ للذكور 13.6م 2015دائرة اإلحصاءات العام ة: بلغ معد ل الِبطالة للر بع الرابع من عام     28 
 م.2014نقطة مئوي ة عن الربع الرابع لعام  (1.3)لإلناث، مرتفًعا بمقدار 

 .م5/1/2016محاضرة في كلي ة القيادة واألركان الملكي ة األردني ة، بتاريخ      29 
30     . ، دراسة حول اآلثار االقتصادي ة واالجتماعي ة ألزمة نزوح السوريين في االقتصاد األردني   المجلس االقتصادي  واالجتماعي 

من تلك النسبة للذكور.  %21عاًما، وما نسبته  (59-18)ي ة % من الالجئين السوريين هم ضمن الشريحة العمر 45إن  ما نسبته      31
، سواء أإحالاًل كان ذلك أم استحواًذا على وظيفة جديدة  وعليه، يمكن القول إن  تلك النسبة قد تسر بت إلى سوق العمل األردني 

نسمة بعد طرح  (1.369.652) بداًل من عمالة محلي ة، وبحساب تلك النسبة من إجمالي عدد الالجئين السوريين البالغ عددهم
فرصة عمل في ( 268.393)نسمة المتواجدين داخل المخي مات، فإن  ذلك يعني االستحواذ على ما يزيد على ( 115.477)

  السوق األردني ة.
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، الخطوة األولى إليجاد حلول فاعلة لمشكلة الطاقة م17/12/2015يعتبر مشروع رياح الطفيلة للطاقة المتجد دة، الذي د ش ن بتاريخ     32

؛  باء سنوي ا، وبكلفة إجمالي ة بلغت  (400)ميغاواط، تنتج نحو  (117) إذ تبلغ قدرته التوليدي ةفي األردن  جيجاواط/ ساعة من الكهر 
م، واختارت محافظة 2014مليون دينار، وكانت شركة رياح األردن  قد وضعت حجر األساس للمشروع في نيسان  (287)

 حيث سرعة الرياح وات جاهها. الطفيلة لتمي زها عن باقي محافظات المملكة من

(، الذي تم  تعديله 4948) -المنشور في الجريدة الرسمي ة م2009لسنة  (5)قانون صندوق إدارة المخاطر الزراعي ة وتعديالته رقم    33
 م.2015لسنة  (42)بموجب القانون المعد ل رقم 

، بتاريخ    34 . د. نمر حدادين/ الناطق اإلعالمي  لوزارة الزراعة، ود. م15/12/2015برنامج نبض البلد حول الصقيع والمنتج الزراعي 
 طالب أبو زهرة/ نقابة المهندسين الزراعيين، وم. محمود العوران/ ات حاد المزارعين.

لممث لي  م30/3/2016نظ م المركز الوطني  لحقوق اإلنسان جلسة حواري ة حول واقع القطاع الزراعي  وآثره في األمن الغذائي  بتاريخ    35
القطاع الزراعي  من الجهات الرسمي ة وغير الرسمي ة؛ بهدف الوقوف على أبرز مشكالت القطاع والخروج بتوصيات تم  تضمينها 

 في التقرير.

 %، وهي نسبة أعلى من فوائد البنوك.9تبلغ نسبة الفائدة المترت بة على القروض الزراعي ة      36 

: تحد د األحكام التي يخضع إليها عم ال الزراعة والعاملون في المنازل وط هاتها /ب( من 3نص ت الماد ة )  37  قانون العمل األردني 
وبساتينها ومن في حكمهم بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية، على أن يتضم ن هذا النظام تنظيم عقود عملهم وأوقات العمل 

 والراحة والتفتيش وأي  أمور أخرى تتعل ق باستخدامهم.

من  مزيج، تكون عبارة عن مياه الص رف الص حي  أو  مياه الشرب، سواء في وتنقية المياهناجمة عن معالجة  مخل فاتالحمأة: هي      38
لبة ثة والمياه الماد ة الص  ، تنتج عن عملي ات المعالجة المختلفة للمياه، وتختلف صفاتها وتركيبها واسمها تبًعا لنوع ومرحلة الملو 

 مأة.المعالجة الناجمة عنها هذه الح

، " "Review of the Transport Sector of the Hashemite Kingdom of Jordanدراسة للبنك الدولي  تحت عنوان    39 
 ودراسة منظ مة الشباب الدولي ة تحت عنوان "تجربة استخدام النقل العام  في عم ان".

، من المتوق ع أن يرتفع عدد السي ارات في عم ان إلى     40  ؛ أي  ثالثة م2025مليون سي ارة عام  (1.2)وبحسب دراسة البنك الدولي 
.  أضعاف العدد الحالي 

همة مليون دينار، وتبلغ نسبة مسا (30)م: يبلغ رأس مال الشركة المتكاملة للن قل 2014التقرير السنوي  لعام  -ديوان المحاسبة      41
ا النسبة الباقية 10%، وأمانة عم ان 51الحكومة فيها  ، وقد وصلت خسائر الشركة 39%، أم  % فتعود ملكي تها للقطاع الخاص 

علًما أن  عدد  .م على التوالي2014-م2012%( لألعوام 94%، 78.5%، 94المتراكمة من رأس مالها إلى ما نسبته )
% من األسطول غير 50حافلة جاهزة للعمل فقط؛ أي  أن  أكثر من  297لة، منها حاف (602)الحافالت المملوكة للشركة يبلغ 

 جاهز للعمل.

بوصفه نظام نقل عام مرن ومتكامل يوف ر خدمة سريعة وآمنة،  م2010تم  وضع حجر األساس للمشروع في شهر تم وز من عام    42 
 يعتمد على حافالت ذات سعة كبيرة تسير على مسارب مخص صة وتقد م مستًوى عالًيا من الخدمات.

فًقا لمنظ مة الص حة العالمي ة      43   سنوي ا. 3م 500اد  سنوي ا، كما يبلغ خط  الفقر المائي  الح 3م1000يبلغ خط  فقر المياه العالمي  و 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A8%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A8%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87
https://ar.wikipedia.org/w/index.ph?title=%D9%85%D9%84%D9%88%D8%AB&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.ph?title=%D9%85%D9%84%D9%88%D8%AB&action=edit&redlink=1
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سنوات ونصف، وفرضت عليه  3أصدرت محكمة بداية جزاء عم ان في سابقة قضائي ة قراًرا بحبس معتد  على مصادر للمياه لمد ة     44 

( ألف دينار إثر ضبط االعتداء من ِقبل كوادر وزارة المياه والر ي  بالتعاون مع  األجهزة األمني ة بتاريخ 333غرامة مالي ة مقدارها )
ل من حزيران عام م، كما كا6/2/2014 نت حصيلة حملة ضبط المخالفات التي بدأت وزارة المياه والر ي  بتنفيذها في األو 

بئًرا  (722)اعتداء على خطوط ناقلة ورئيسة للمياه، وردم  (21037)م ضبط 2016م وحتى نهاية كانون الثاني لعام 2013
بئر في جميع مناطق  (1200-1100)س لطة المياه أن ها بنحو  /رةمخالفة من إجمالي  عدد اآلبار المخالفة التي قد رتها الوزا

 ( حفارة مخالفة لدى مديري ة المشاغل المركزي ة.39المملكة، كما تم  حجز )

 م.2013تقرير مركز الفنيق للد راسات االقتصادي ة والمعلوماتي ة، تقرير الحق  في العمل       45

: لكل  شخص الحق  في العمل، وفي حري ة اختيار عمله، وفي شروط عمل عادلة ومرضية، وفى  (23) نص ت الماد ة   46 على أن 
ولكل  فرد يعمل حق  في مكافأة  .ي أجر  متساو  على العمل المتساولجميع األفراد، دون أي  تمييز، الحق  ف .الحماية من الِبطالة

لكل   .مة البشري ة، وتستكمل، عند االقتضاء، بوسائل أ خرى للحماية االجتماعي ةعادلة ومرضية تكفل له وأل سرته عيشة الئقة بالكرا
  .شخص حق  إنشاء النقابات مع  آخرين، واالنضمام إليها من أجل حماية مصالحه

 .والثقافية ( من العهد الخاص  بالحقوق االقتصادي ة واالجتماعي ة6،7،8انظر المواد  )      47
 والتنمية، مجلس النو اب، محاضر جلسات.لجنة العمل      48

 . www.mol.gov.joوزارة العمل،     49
 ، دائرة اإلحصاءات العام ة.م2010تقرير حالة الفقر في األردن  لسنة      50

، تاريخ      51  م.16/2/2016زيارة المؤس سة العام ة للضمان االجتماعي 

 م.20/12/2015المصري ة، عم ان، منطقة صويلح، بتاريخ مقابلة بعض العم ال من الجنسي ة        52

 م.8/9/2015زيارة بعض المزارع في منطقة البقعة خالل شهري        53

 م.2015دائرة اإلحصاءات العام ة، التقرير الربعي  حول معد ل الِبطالة للربع الرابع من عام        54

 م.16/2/2016العام ة للضمان االجتماعي  بتاريخ لقاء مع الناطق اإلعالمي  للمؤس سة        55

 م. 2015مديري ة األمن العام، وحدة مكافحة االت جار بالبشر، إحصائي ة قضايا االت جار بالبشر لعام      56
 ( "تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود إمكاناتها".6/3في الماد ة ) م2011دستور المملكة األردني ة الهاشمي ة لسنة       57
منه  (13)نص  العهد الدولي  الخاص  بالحقوق االقتصادي ة واالجتماعي ة والثقافي ة على الحق  في التعليم؛ حيث  نص ت الماد ة  -       

ة والتعليم، وبجوب توجيه التربية والتعليم إلى اإلنماء الكامل تقر  الدول األطراف في هذا العهد بحق  كل  فرد في التربي -1على: 
لى توطيد احترام حقوق اإلنسان والحري ات األساسي ة.  تقر  الدول األطراف في هذا  -2للشخصي ة اإلنساني ة والحس  بكرامتها، وا 

تاحته مجاًنا للجميع. ب( تعميم التعليم العهد بأن  ضمان الممارسة التام ة لهذا الحق  يتطل ب: أ( جعل التعليم االبتدائي   إلزامي ا وا 
، وجعله متاًحا للجميع بكل  الوسائل المناسبة، وال سي ما با ألخذ الثانوي  بمختلف أنواعه، بما في ذلك التعليم الثانوي  التقني  والمهني 

اواة تبًعا للكفاءة، بجميع الوسائل المناسبة، وال سي ما تدريجي ا بمجاني ة التعليم. ج( جعل التعليم العالي متاًحا للجميع على قدم المس
باألخذ تدريجي ا بمجاني ة التعليم. د( تشجيع التربية األساسي ة أو تكثيفها، إلى أبعد مدى ممكن؛ من أجل األشخاص الذين لم يتلقوا 

نشاء نظام منح واف  أو لم يستكملوا الدراسة االبتدائي ة. ه( العمل بنشاط على إنماء شبكة مدرسي ة على  جميع المستويات، وا 
 .بالغرض، ومواصلة تحسين األوضاع المادي ة للعاملين في التدريس
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 وتعديالته. م1994قانون التربية والتعليم لسنة      58

س ب  المعلومات المدرجة في جدول البيانات اإلحصائي ة التربوي ة من قسم إدارة المعلومات      59  والتعليم.وزارة التربية  –ح 

س ب  ما جاءت به البيانات اإلحصائي ة التربوي ة لوزارة التربية والتعليم للعام     60 في جدول يوض ح إجمالي  النفقات  م2015-م2014ح 
 -التعليم غير النظامي  -، صادر عن قسم الموازنة العام ة م2014ومقارنتها مع  العام  م2015الجارية والرأسمالي ة للعام المالي  

 وزارة التربية والتعليم: –عام ة قسم الموازنة ال
 م2015 م2014 الوصف

 846.481.000 839.431.000 النفقات الجارية
 63.690.000 63.700.000 النفقات الرأسمالي ة

 910.171.000 903.131.000 اإلجمالي  
 

س ب  اإلحصائي ات الموجودة في تقرير الوزارة في مجال التعليم غير النظامي  في موضوع محو األ مي ة وتعليم الكبار.     61  ح 
ة بالطلبة السوريين للعام الدراسي      62 س ب  إحصائي ات قسم التعليم النظامي  2015/م2014المعلومات الخاص  وزارة  -م، جاءت ح 

 التربية والتعليم.
س ب  إحصائي ات وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي     63 م، تقرير إنجازات مديري ة الطفولة في مجال حقوق اإلنسان؛ 2015/م2014ح 

دة معايير االعتماد لرياض األطفال مع  المجلس الوطني  لشؤون األسرة، ويتم  حالي ا تجهيز نظام الجودة  حيث تم  االنتهاء من مسو 
الحكومي ة، وكذلك تم  إقرار تعليمات رياض األطفال الحكومي ة ونشرها بالجريدة الرسمي ة والعمل بها، وتعميم أ سس لرياض األطفال 

ة برياض األطفال.  قبول وتسجيل رياض األطفال الحكومي ة على الميدان، وتم  إنشاء صفحة فيس بوك خاص 
 م. 2015المناهج لعام  الخط ة السنوي ة لقسم المباحث اإلنساني ة في مديري ة     64
ة المدرسي ة، إحصائي ات قسم ا     65  م، وزارة التربية والتعليم.2015/م2014لتغذية والصح 
س ب  ورقة اإلنجازات التطويري ة      66  م. 2015قسم اإلرشاد التربوي  للعام  –ح 
 م.2014م، انظر تقرير أوضاع حقوق اإلنسان عام 2009لعام  (23)في قانون التعليم العالي والبحث العلمي  رقم      67
م؛ اعتراًضا على 2016شباط  29نف ذ بعض الطلبة في الجامعة األردني ة اعتصاًما مفتوًحا بتاريخ  م2016ولكن، في بداية عام     68

قرار رفع الرسوم الجامعي ة. ولقد تم  تنفيذ زيارة رصدي ة داخل الحرم الجامعي  للجامعة األردني ة؛ لالطالع على أوضاع الطلبة 
نيسان  6تمر  تنفيذ االعتصام حتى صدور قرار مجلس أمناء الجامعة بتاريخ المعتصمين رفًضا لقرار رفع الرسوم الجامعي ة. واس

بقاء مقدار الر فع على 36برنامج الدراسات العليا: إلغاء رفع الر سوم عن ). 1م، الذي تضم ن ما يأتي: 2016لعام  ًصا، وا  ( تخص 
عطاء األولو 40-20باقي البرامج بنسبة تتراوح ما بين  ي ة لطلبة الدكتوراة لتدريس مواد  المداخل ومتطل بات % من قيمة الزيادة، وا 

برنامج البكالوريوس: معاملة الطلبة المتميزين من طلبة البرنامج الموازي من . 2 .الجامعة بداًل من المحاضرين من خارج الجامعة
، وربط جدولة تخفيض الزيادة المتبق ، وعدم حيث رسوم الس اعات الم عتمدة معاملة البرنامج التنافسي  ي ة بحجم الدعم الحكومي 

ل إلى تفاهمات شفوي ة من ِقبل مجلس ات حاد الطلبة مع  . 3% التي تم  إقرارها على البرنامج الموازي. 50االكتفاء بنسبة  الت وص 
.رئاسة الجامعة حول وقف المالحقة التأديبي ة للطلبة المعتصمين. وبصدور هذا القرار، تم  وقف االعتصام المفتوح بش   كل نهائي 

حة رقم      69  ، الذي جاء رد ا على المعلومات التي طلبها المركز. م22/1/2016، تاريخ (312ن// قانو 44/2)كتاب وزارة الص 
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حي ة، هي:    70 حة، كثيًرا ما ترد اإلشارة إلى ثالثة مستويات من الرعاية الص   بالرجوع إلى األدبي ات والممارسات المتعل قة بالحق  في الص 

بون تدريبً  ا الرعاية الصحي ة األولي ة التي تتناول عادة األمراض الشائعة والبسيطة نسبي ا ويقد مها موظ فون صحي ون و/أو أطب اء مدر 
عام ا يعملون داخل المجتمع المحلي  وبتكلفة منخفضة نسبي ا؛ والرعاية الصحي ة الثانوي ة التي تقد م في المراكز، وهي مستشفيات 

وتتناول بصورة عام ة األمراض الشائعة البسيطة أو الخطيرة نسبي ا التي ال يمكن عالجها على صعيد المجتمع المحلي ، عادة، 
ة، وتقد م الرعاية للمرضى الداخليين أحياًنا  وتستخدم موظ فين صحيين وأطب اء مدر بين على تخص صات محد دة، ومعد ات خاص 

ألولي ة؛ والرعاية الصحي ة من المرتبة الثالثة التي تقد م في عدد ضئيل نسبي ا من المراكز، وتتناول بتكلفة مرتفعة مقارنة مع  الرعاية ا
عادة عدًدا صغيًرا من األمراض البسيطة أو الخطيرة التي تتطل ب موظ فين صحيين وأطب اء مدر بين على تخص صات محد دة 

ة، وغالًبا ما تكون باهظة التكلفة نسبًيا حي ة األولي ة والثانوي ة ومن المرتبة الثالثة ومعد ات خاص  . ونظًرا إلى أن  أنواع الرعاية الص 
كثيًرا ما تتداخل وغالًبا ما تتفاعل، فإن  هذا التصنيف ال يقد م دائًما المعايير الكافية للتفرقة بينها على نحو  يساعد على تحديد 

)اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادي ة واالجتماعي ة والثقافي ة، الدورة الثانية مستويات الرعاية الصحي ة التي يجب أن تقد مها الدولة 
 / الحق  في التمتع بأعلى مستوى من الص حة يمكن بلوغه(. 14م(/ التعليق العام رقم 2000والعشرون )عام 

حة      71  م. 2017-م2013الخطة االستراتيجية لوزارة الص 
حة رقم      72  ، الذي جاء رد ا على المعلومات التي طلبها المركز. م22/1/2016، تاريخ (312/قانون/44/2)كتاب وزارة الص 
حة رقم      73  ، الذي جاء رد ا على المعلومات التي طلبها المركز. م22/1/2016، تاريخ (312/قانون/44/2)كتاب وزارة الص 
74

 م.12/1/2016بتاريخ  وفق آخر احصائية تم الحصول عليها من قبل وزارة الصحة        
 ، الذي جاء رد ا على المعلومات التي طلبها المركز. م22/1/2016، تاريخ (312نون/قا/44/2)رقم  الّصحةكتاب وزارة      75
 ومرفقاته.  م30/7/2015تاريخ  (3/22/3699م ر أ )كتاب رئيس هيئة األركان المشتركة رقم      76
حة. 2014التقرير اإلحصائي  السنوي  لعام      77 ادر عن وزارة الص   م، الص 
حة رقم      78  ، الذي جاء رد ا على المعلومات التي طلبها المركز. م22/1/2016، تاريخ (312/قانون/44/2)كتاب وزارة الص 
  على المعلومات التي طلبها المركز.، الذي جاء رد ا م22/1/2016، تاريخ (312/قانون/44/2)كتاب وزارة الص حة رقم      79

 م. 4/8/2015نف ذ المركز هذه الزيارة يوم الثالثاء      80
 م.15/9/2015نف ذ المركز هذه الزيارة يوم الثالثاء      81
ة بالمؤس سة العام ة للغذاء والدواء، تاريخ      82  م. 3/4/2016صفحة الفيسبوك الخاص 
حة، تاريخ      83  ، الذي جاء رد ا على المعلومات التي طلبها المركز. م9/3/2016فاكس وزارة الص 
 م. 6/9/2015وكالة األنباء األردني ة )بترا(، تاريخ      84
ة بوصفها مآلف للطيور المائي ة    84 ، واتفاقي ة حظر تطوير م1971-اتفاقي ة رمسار بشأن األراضي الر طبة ذات األهمي ة الدولي ة، وخاص 

نتاج واستخد م، واتفاقي ة الحماية من التلو ث البحري  عن طريق التخل ص من الن فايات 1972 - ام األسلحة البيولوجي ة والكيماوي ةوا 
م المتعل ق باالتفاقي ة الدولي ة للحد  من التلو ث الناجم عن الس ف، واتفاقي ة 1978 - م، وبروتوكول سنة1972والمواد  األ خرى، 

، ومعاهدة منع التجارب النووي ة في الغالف الجوي  (CITES)اف المهد دة من الحيوانات والنباتــات البري ة للتجارة الدولي ة باألصن
ال لحماية طبقة األوزون، واتفاقي ة األمم المتحد ة بشأن ـوالفضاء الخارجي  وتحت الماء، وسكرتاري ة اتفاقي ة فيينا بروتوكول مونتري

م، ومعاهدة 1992-م، واتفاقي ة بازل بشأن التحك م في نقل الن فايات الخطرة والتخل ص منها عبر الحـدود1993تغي ر الم ناخ،  
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ر، 1994-الحفاظ على التنو ع الحيوي   ، وبروتوكول كرتهينة (UNCCD)م 1996م، واتفاقي ة األمم المتحدة لمكافحة التصح 
م، واتفاقية بشأن الحفاظ 1979م، ومعاهدة المحافظة على األنواع المهاجرة من الحيوانات الفطري ة، 2000للس المة اإلحيائي ة، 

، األورو أسيوية، واالتفاقي ة   العالمي ة المتعل قة بحماية التراث الحضاري  والطبيع –على طيور الماء المهاجرة األفريقي ة  م، 1975ي 
ة واتفاقي ة روتردام بشأن تطبيق إجراء الموافقة الم سبقة عن علم على المواد  الكيماوي ة ومبيدات آفات معي نة خطرة متداولة في التجار 

ثات العضوي ة الثابتة، 2003م، وبروتوكول كيتو الملحق باتفاقي ة تغي ر الم ناخ، 1999الدولي ة،  م 2004م، واتفاقي ة ستوكهولم للملو 
(POPs) . 

من العهد الدولي  الخاص  بالحقوق السياسي ة والمدني ة  (27)من اإلعالن العالمي  لحقوق اإلنسان والماد ة  (27)وعلى رأسها الماد ة     86
ق االقتصادي ة من العهد الدولي  الخاص  بالحقوق االقتصادي ة واالجتماعي ة والثقافي ة، وقد ألقت اللجنة المعني ة بالحقو  15والماد ة 

وء على نطاق هذا الحق  ومضمونه. (21)واالجتماعي ة والثقافي ة في التعليق العام رقم   مزيًدا من الض 
، واتفاقي ة التراث الثقافي  غير م16/2/2007، صادقت عليها األردن  في م2005اتفاقي ة حماية وتعزيز تنو ع أشكال التعبير الثقافي      87

 م.2010واالتفاقي ة العربي ة لحماية المأثورات الشعبي ة م، 2003 المادي  
ة، الذي يقع يتضم ن التراث الثقافي  الماد ي المواقع والهياكل والمخل فات ذات القيمة األثري ة التاريخي ة أو الديني ة أو الثقافي ة أو الجمالي      88

  بصورة مباشرة ضمن إشراف وزارة السياحة ودائرة اآلثار العام ة.

ي ة التراث الثقافي  غير الماد ي، الذي يشمل التقاليد والعادات والمعتقدات الجمالي ة أو الروحي ة واللغات الدارجة وأشكال التعبير الفن   89 
 والفلكلور، وتقع مباشرة ضمن مسؤولي ة وزارة الثقافة.

 في إربد، والباقي موز عون في المحافظات. (13)في عم ان، و (20)     90

91
نشر الكتب، ونشر المجالت، وتنظيم الفعالي ات الثقافي ة )عروض مسرحي ة، وعروض سينمائي ة، ومعارض فني ة، ومؤتمرات، وندوات،     

 وأمسيات ثقافي ة، وحفالت توقيع كتب، و...(، وتدير أيًضا جائزة الملك عبداهلل الثاني ابن الحسين لإلبداع.

تقديم خدمات الحجز والتنظيم للمسارح والقاعات والمدر جات والمالعب والساحات، وتنظيم نشاطات متخص صة للطفولة والمرأة     92
، وحدائق  ، ومجم ع األشرفي ة الثقافي  االجتماعي  ، ومركز زها الثقافي  والشباب، وتدير هذه الدائرة كاًل من: مركز الحسين الثقافي 

، الملكة رانيا العبداهلل ، وبيت الفن  األردني  ، والقرية الثقافي ة في حدائق الحسين، وبيت الش عر األردني  ، ومركز سحاب الثقافي 
 والشوراع الثقافي ة.

دارة   93  اقتناء الكتب والدوري ات، وتجهيز الكتب والدوري ات الستخدامها من ِقبل الرو اد، وتقديم خدمات اإلعارة للجمهور، وتنظيم وا 
دارة مراكز تكنولوجيا  المكتبات الفرعي ة والمتخص صة والحدائق الثقافي ة )بما في ذلك تنظيم نشاطات ثقافي ة فيها(، وتنظيم وا 

المعلومات )بما في ذلك تنظيم نشاطات تدريبي ة فيها(، وحوسبة المعلومات وبث ها رقمي ا. ويشار إلى أن  دور المكتبات ال يقتصر 
ن ما إقامة النشاطات المختلفة داخل أروقتها؛ حيث بلغ عدد الفعالي ات المقامة منذ بداية العام ق رابة على توفير خدمات اإلعارة؛ و  ا 

( فعالي ة تنو عت بين المحاضرات والمسرحي ات، إضافًة إلى المسابقات وقراءة القصص والر سم والمشاركة في االحتفاالت 445)
من خالل بيت الحكايات والموسيقى؛ تنو عت ما بين رسم وأشغال  م2015في عام  نشاًطا آخر (50)الوطني ة والديني ة، وتم  عقد 

 يدوي ة وموسيقى ومسرح وقراءة قصص لألطفال، بحيث شمل أربع مكتبات بالتعاون مع  المدارس.

وتسهم دائرة المكتبات في دعم الحركة المكتبي ة في األردن  من خالل إهداء مجموعات من الكتب لمكتبات البلدي ات والمدارس    93
، واقتناء مؤل فاته  والجامعات والمؤس سات العسكري ة والمدني ة والمساجد واألندية والجمعي ات، فضاًل عن تشجيع ودعم المؤل ف األردني 
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؛ حيث بلغ عدد الكتب التي تم  شراؤها وعرضها في المكتب ات والتعريف بها من خالل اإلهداء والتبادل المحلي  والعربي  والعالمي 
كتاب من معرض عم ان الدولي  للكتاب، وتم   (500)كتاب، ويشار إلىأن ه تم  شراء  (829)ألف نسخة بواقع  (11) م2015عام 

 كتاًبا لواحد وأربعين مؤس سة، باإلضافة إلى إقامة العديد من معارض الكتب. 9780إهداء 

 تملومحلي ا، تتمحور هيكلة العلوم والتكنولوجيا واإلبداع في األردن  حول المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له، وتك    94
، باإلضافة إلى الوزرات  الهيكلي ة بالمراكز والوحدات التابعة للجامعات ومراكز البحث العلمي  في القطاعين العام  والخاص 
والمؤس سات العام ة والجهات التمويل ية ومؤس سات ريادة األعمال؛ إذ يعتبر المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا مظل ة وطني ة لجميع 

، فإن  المجلس األعلى للعلوم األنشطة التكنولو  . وبالنسبة إلى هيكلي ة منظومة اإلبداع الوطني  في األردن  جي ة والعلمي ة في األردن 
ناعة و  التجارة والتكنولوجيا بالمشاركة مع  وزارة التعليم العالي معني ان بالجوانب العلمي ة والتكنولوجي ة لإلبداع، بينما ت عنى وزارة الص 

 .صادي ة لإلبداعبالجوانب االقت
تقرير مفو ضة األمم المت حدة السامية لحقوق اإلنسان "تقرير عن الحلقة الدراسي ة بشأن الحق  في التمت ع بفوائد التقد م العلمي     95

  م.2014وتطبيقاته"، 

 مديري ة الخدمات المكتبي ة في دائرة المكتبة الوطني ة.    96 
جيل المملكة عضو في جميع االتفاقي ات الدولي ة، منها: اتفاقي ة "بيرن" لحماية المصن فات األدبي ة والفني ة، ومعاهدة الوايبو بشأن التس    97

، ومعاهدة الوايبو بشأن حق  المؤل ف، واالتفاقي ة العربي ة لحماية حقوق المؤل ف والحقوق المجاورة، واتفاقي ة بكين لألداء  الصوتي 
.الس معي  والبصري 

  

، تكفل وصول ذوي اإلعاقات البصري ة إلى WIPOمعاهدة دولي ة أ برمت بإجماع الدول األعضاء بالمنظ مة العالمي ة للملكي ة الفكري ة     98
 المصن فات الفني ة واألدبي ة المنشورة على نحو  ميس ر.
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 رابعًا: حقوق الفئات األكثر ُعرضة لالنتهاك
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 حقوق المرأة  -1

قوامها الدين  ،المجتمع أساس األسرة ن  أد وأك  ، ةيين كاف  األردنمنه مبدأ المساواة بين  (6)ة كفل الدستور في الماد  
ة مومة والطفوليحمي األأ  هنأو  ،ي أواصرها وقيمهاالقانون يحفظ كيانها الشرعي ويقو   ن  أالوطن و  خالق وحب  واأل

إلى شارت أقد  منه (23المادة )علًما أن  يهم من اإلساءة واالستغالل. عاقات ويحموالشيخوخة ويرعى النشء وذوي اإل
 . األحداثة بعمل النساء و ضرورة تعيين الشروط الخاص  

، م1/8/2007ة بتاريخ المرأة "سيداو" في الجريدة الرسمي   التمييز ضد   أشكالة القضاء على جميع نشر اتفاقي   تم  كما 
بمنح  المتعلقة ((2فقرة ) 9ة )على الماد   األردنظ تحف   ن  أال ، إمن منظومة التشريعات الوطنية اجزءً صبحت وبذلك أ
( 16وكذلك الفقرات )ج، د، ز( من المادة ) ،ق بمنحها جنسيتها ألطفالهاا يتعل  فيمجل مع الر   ةمتساوي اوقً المرأة حق

التمييز ضد  أشكالالقضاء على جميع لجنة  ن  أومن الجدير بالذكر ، اال يزال قائمً  ةسري  المتعلقة بالزواج والعالقات األأ 
المرأة استجابة  التمييز ضد   أشكالة القضاء على جميع السادس التفاقي   الحكومي الوطني المرأة استلمت التقرير

ة ت اللجنة الوطني  وقد تول  ، م2015في شهر حزيران لعام  ة( من االتفاقي  18ة )حكام الماد  أب عماًل و ة لاللتزامات الدولي  
 ة،ة وغير الحكومي  والجهات الحكومي  اإلنسان بالتعاون مع المركز الوطني لحقوق عداده إة لشؤون المرأة عملي   األردني ة

منذ  األردني ةالمرأة  /اإلنسانة بمراعاة حقوق م المحرز على صعيد االمتثال لاللتزامات الدولي  واستعرض التقرير التقد  
في التنمية هذه االلتزامات تعزيز مشاركة المرأة  أيرز، ومن م2009تقديم التقرير الدوري الخامس في نهاية عام 

استعراض التشريعات والسياسات واالستراتيجيات  كما تم  ، ةة وفي الحياة العام  ة والسياسي  ة واالجتماعي  االقتصادي  
للنوع  وجهود الهيئات العاملة في سبيل تحقيق التنمية الشاملة المستدامة ومدى مراعاتها، لةوالخطط الوطنية ذات الص  

 بل اللجنة.مناقشته من ق   وحتى تاريخه لم تتم  . االجتماعي

 ها:كان أهم   ،ة على صعيد دعم حقوق المرأةيجابي  إات ة مستجد  عد   م2015شهد عام 

 ،% بموجب التعديل الوزاري على حكومة عبداهلل النسور الثالثة18لى إة النساء في مجلس الوزراء رفع حص   -أ 
ن كانت نسبة تمثيل النساء في مجلس الوزراء في حكومة عبداهلل أبعد ، م2015لعام ذار الذي جرى في شهر آ

 %.11،1النسور الثانية 

ن كانت نسبة تمثيلهن أبعد  ،%38لى إ اإلنسانمناء المركز الوطني لحقوق أة النساء في مجلس رفع حص   -ب 
14%. 
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ك حة والتعليم والتمل  يين في مجال الص  األردنجات من غير يات المتزو  األردن بناءالبدء بمنح التسهيالت أل -ج 
في الجريدة الرسمية عدد وجاء ذلك بعد صدور تعليمات  ،المركبات واالستثمار والحصول على رخصة قيادة

ق تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعل   م، بخصوص2014التسهيالت لسنة  م31/12/2014بتاريخ  (5320)
( من قرار مجلس الوزراء 5ألحكام البند ) اصادرة استنادً  ،ييناألردنجات من غير يات المتزو  األردن أبناءبمنح 
م والشكاوى مكتب التظل  نشاء ة بإن المركز الوطني جهود وزارة الداخلي  . ويثم  م9/11/2014تاريخ  (6415)رقم 

على ن مجلس الوزراء ومتابعتها ادرة عو عقبات تحول دون تطبيق التعليمات الص  مالحظات أ ةي  الستقبال أ
ضرورة العمل على  جميعهاسات لدوائر والمؤس  د مجلس الوزراء لك  كما أ، الجهات لضمان تنفيذها الفور مع  

وذلك لعدم علم  ؛الةغير فع   هذه التسهيالت ن  جاء هذا التأكيد بعد شكاوى تشير إلى أو ، تنفيذ التعليمات
فادة من هذه التسهيالت اإليات األردن أبناءعلى ل تأكيد مجلس الوزراء سه   لكن  ، العاملين بالتعليمات المذكورة

 ة.ة والثقافي  ة واالجتماعي  حقوقهم المدنية واالقتصادي  في مجال ممارسة 

 (48)رقم قرار نظام صندوق تسليف النفقة إنة المتضم   ،الحكومة لتوصية المركز الوطني ةن المركز استجابيثم   -د 
حوال قانون األ وكان .م16/6/2015بتاريخ  (5345)عدد ، الذي صدر في الجريدة الرسمية، م2015لسنة 

من وذلك من باب رفع المعاناة عن المرأة والطفل  ؛على إنشائه قد نص   م2010لسنة  (36)ة رقم الشخصي  
زواج حتى بعد عدم استالم النفقة من األمن النساء يعانين  اكبيرً  اقطاعً  ن  حيث إ ؛وفاء بحاجاتهمخالل ال

بسبب غياب المحكوم  افعلي   هاعدم القدرة على تحصيلو  ،وبأوالدهن   صة بهن  النفقة الخا   حكامأعلى حصولهن 
و بسبب إعساره وعدم قدرته على أ ،بهتهر   اءجر   وأ ،يمكن التنفيذ عليها بحيث ،ديهموال لاأل رتوف  عدم  وأعليه 

طة الوفاء للمحكوم له نة مبس  معي  جراءات إفق و  ى يتول   فالصندوق ،بها صعبه يمر  دفع النفقة نتيجة لظروف 
من تلك المبالغ التي دفعها تحصيل يعمل على  م  ومن ث   ،د عناء المطالبةبالمبلغ المحكوم به حتى ال يتكب  

لتخفيف معاناة المرأة في هذا  ؛حكام هذا النظامأيذ فسرعة تنيأمل المركز في هذا الس ياق، فإن  المحكوم عليه. و 
 .المجال

صالح إة في مركز لحاق طبيبة نسائي  إوصية المركز بالحكومة لت ةاستجاباإلنسان ن المركز الوطني لحقوق يثم   -ه 
ل صدور قانون معد   كما يثم ن. اواحدً  اسبوع وليس يومً على مدار األ هان يكون عملأويأمل  ،وتأهيل النساء

ن ، ومنها السماح بأز حقوق المرأةتعز  ا ن بنودً الذي تضم  ، م2015لسنة  (12)لقانون التقاعد العسكري رقم 
 ى؛ن لالبن المتوف  كما أصبح الوالدان وريثي، ىه من راتب زوجها المتوف  تجمع ما بين راتبها التقاعدي وما تستحق  

جراءات حصول الورثة على الراتب التقاعدي للمرأة تسهيل إ كما تم  ، هيرث ابنهو الذي حيث كان الوالد فقط 
ة التقاعد بدراسة ن تقوم العائلة بتزويد مديري  مادة التي تشترط في حالة وفاة األأم  أوذلك بإلغاء ال ،ةاالمتوف  
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وكذلك تعديل  ،ها التقاعدين يمنح لهم راتبأ كانت تشارك في إعالة أبنائها من أجل أ م  األأ  ن  ة تفيد بأاجتماعي  
النظر  رملة بالحصول على تقاعد والدها بغض  و األالمرأة المطلقة أ بحيث تستمر  من نفس القانون  (14)المادة 

قطع عن الزوجات والبنات يأ " :تيصبحت على النحو اآلحيث أ ؛و وفاة الزوجعن عدد حاالت الطالق أ
 ليهن  إعاد ن يأ أعلى  ،قاترامل أو مطل  أصبحن أ ذا ماإ استحقاقهن   ليهن  إعاد ويأ ، هات عند تزويجهن  م  واألأ 

و ولدهن أ بيهن  أجات عند وفاة متزو   هات والبنات اللواتي كن  م  ا األأ م  أ. قاتو مطل  أرامل أصبحن أذا إ قاقهن  استح
في . و "و الطالقأل من تاريخ الترم   صيبهن  قات فينلن نو مطل  أرامل أصبحن أ ثم   ولم يستفدن من راتب مورثهن  

سوًة أسراع في تعديل قانون التقاعد المدني اإلالحكومة على  اإلنسانالمركز الوطني لحقوق  يحث  هذا الس ياق، 
من التشريعيين في  همية تعديل كل  أد قد أك   اإلنسانوكان المركز الوطني لحقوق  .التقاعد العسكريقانون ب
 .1ابقةة الس  ة والدوري  قاريره السنوي  ت

 ها:هم  أو  ،ةالمرأة في المشاركة في الحياة العام   حق   المآخذ التي تمس   ضل المركز بعيسج   ،المقابلفي و 

، المرأة التمييز ضد   أشكالة القضاء على جميع على البرتوكول االختياري الملحق باتفاقي   األردنعدم مصادقة  -أ 
ئاسة الوزراء بتاريخ ر ومخاطبته  ،ابقةبذلك في تقاريره الس   اإلنسانرغم توصية المركز الوطني لحقوق 

 . م14/11/2012

، وفي بعيدةد المناصب العليا والترقية في تقل  في الحصول على فرص متساوية  األردني ةالمرأة  ما زال حق   -ب 
 ة.دة في المحكمة الدستوري  سي   ي  أعيين ذلك عدم ت ومن، الحصول على فرص التدريب داخل البالد وخارجها

فات رغم من الموظ   فتاء العام  ة ودائرة اإلالمحاكم الشرعي   و  لأ وخأ  ،قاضية في القضاء الشرعي ي  أعدم تعيين  -ج 
 ة رفيعة في مجال الشريعة والقانون.علمي   الت يحملن درجات  وجود نساء مؤه  

صرف ن تأ أو  ،فاتة توفير دور حضانة ألطفال الموظ  لزامي  إعلى  ة بالنص  عدم تعديل نظام الخدمة المدني   -د 
 دفع للرجل الموظف.ة للموظفة بنفس شروط العالوة التي تالعالوة العائلي  

 عدم تفعيل نظام صندوق تسليف النفقة. -ه 

ة في مجال وخاص   ،ع المرأة بحقوقهاحيان تحول دون تمت  دات والتقاليد الخاطئة في بعض األالعا ما تزال -و 
ضها لمختلف و خشية تعر  لها أ األسرةبالقوانين واإلجراءات والخوف من مقاطعة  ي جهلهاما يؤد   افغالبً  ،رثاإل

 في حرمانها من حقوقها المكفولة لها في القانون. اضافي  إ االعنف سببً ضروب 
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 ة:حقوق المرأة االقتصادي  

نت تضم   ،ة"واقع حال المرأة في قطاع الخدمة المدني  دراسة حول " م2015في عام  وزارة تطوير القطاع العام  صدرت أ
ل المستوى الوظيفي، والمؤه  و ة، الفئة الوظيفي   :راتمتغي   ةألربع افقً ة و  واقع المرأة في قطاع الخدمة المدني  ل تحليالً 

 وقد ،دائرة( 103) ساتهمؤس   ة البالغ عدددوائر قطاع الخدمة المدني  هذه الدراسة وشملت . العلمي، والتوزيع الجغرافي
% من 44.95لن ما نسبته شك  ( موظفة، 92.522بلغ )ة المدني  في دوائر قطاع الخدمة  د اإلناثعد ن  أظهرت أ
حة من بيانات التربية والتعليم والص   تيوفي حال استثناء وزار  ،ا( موظفً 205.825فين البالغ )جمالي عدد الموظ  إ

% من 29.19خرجات الدراسة ما نسبته مأ  ب  س  ح   لت اإلناثوشك   %.24.25لى إهذه النسبة تنخفض  ن  إالدراسة ف
من  %23.68ة، وبواقع من مجموع الوظائف القيادي   %37.90بواقع ةة واإلشرافي  قيادي  مجموع شاغلي الوظائف ال

 ؛اإلعاقةذوي  األشخاصعلى لشؤون في المجلس األ اإلناثلمشاركة على نسبة أ جاءتة، و شرافي  مجموع الوظائف اإل
خلت دائرة و . %0.98حيث بلغت  ؛ة حديد العقبةسة سك  نسبة في مؤس   قل  أ بينما كانت ،%59.75حيث بلغت 

 ؛قليم الوسطإدنى نسبة لإلناث في أق بالتوزيع الجغرافي كانت ما يتعل   وفي .اإلناثفتاء من القضاة ودائرة اإلقاضي 
 ،%47.23 ما نسبته اإلناثت لحيث شك   ؛قليم الشمال بأعلى نسبةإبينما حظي ، %43.85 لن ما نسبتهحيث شك  

 %.44.49قليم الجنوب فكانت النسبة إا م  أ

ثر التمثيل أركات دراسة حول "ص بحوكمة الش  ي للتدريب والمتخص  األردنصدر بيت الحوكمة أ ،خرآمن جانب 
التي  ،ظهرت هذه الدراسةوقد أ ."األردنداء االقتصادي للشركات في ركات على األدارة الش  إالنسائي في مجالس 

نسبة تمثيل النساء في مجالس  ن  أ ،اعضوً  (1866) اتهادار إ عضاء مجالسأمجموع عدد ل يشك  شركة  (237)شملت 
فيها تمثيل نسائي في مجالس منها شركة  (53) ن  وأ%، 22ل نحو ان تشك  درجة في بورصة عم  دارة الشركات المأ إ

ة العظمى ركات في الغالبي  داء الش  أ ن  أظهرت الدراسة أكما  ،% من المناصب التنفيذية العليا21دارة وتشغل النساء اإل
 ومن ناحية ثانية، فضل من تلك التي ال يوجد بها تمثيل نسائي في مجالسهاأاعات التي يوجد بها تمثيل نسائي بالقط

دات في بل السي  لى قلة امتالك رأس مال من ق  إدارة ال يعود ضعف التمثيل النسائي بمجالس اإل ن  أإلى الدراسة  شارتأ
هذه قت ب  طأ  ن  ا  و ين، دارة مستقل  إعضاء مجالس أق انتخاب ها ضعف تطبيهم  أخرى أسباب أوجد تولكن فقط،  األردن

دات من اعتبارات الترشيح لهذه المناصب بناء على استثناء السي   نه يتم  إبل فئة محدودة من الشركات فمن ق  جراءات اإل
مجالس  ةلعضوي  ة الترشيح عملي   أساسن تكون أالتي يجب  ،رة والكفاءة والمعرفةالمها اعتبارات غير تلك التي تخص  

باع نظام و ات  أوتطوير التشريعات  ،دارةفي مجالس اإل ءنسبة تثميل النسا زيادة تعزيزإلى وتدعو الدراسة . دارةاإل
ة بقطاع بتطوير سياسات خاص   خاص  سات القطاع الو من خالل مبادرة مؤس  أ ،ركاتة في مجالس الش  كوتا النسائي  ال
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ليس فقط لتعزيز المشاركة  ،دارةالعليا ومجالس اإلة داري  المرأة في المناصب اإلزيز مشاركة عمال من شأنها تعاأل
 دائها المالي واستدامتها.أ فيع هذا التنو   ةألهمي  االقتصادية للمرأة، ولكن 

 صالح والتأهيل في مراكز اإلالمرأة النزيلة 

بين المعايير  األردن  صالح والتأهيل في نزيالت مراكز اإلدراسة " م2015عام اإلنسان المركز الوطني لحقوق  طلقأ
نزيالت مراكز  أوضاعالوقوف على إلى الدراسة  هدفتحيث  م؛2014ت عام عد  التي أأ  ،ة والواقع العملي"الدولي  
بشكل عام اإلنسان ة لحقوق ت عليه المعايير الدولي  مع ما نص   وضاعهذه األ ومدى انسجام ،صالح والتأهيلاإل

ثار السلبية اآلكشفت الدراسة عن قد و . صالح والتأهيل بشكل خاص  زالء مراكز اإلالناظمة لحقوق نأ ة ي  والمعايير الدول
 صالح والتأهيلطفالها وعلى مراكز اإلأة على النزيلة وعائلتها و سلبي   رثاآف من وما يخل  داري التوقيف اإللسياسة 
 لضمانات القانونية، ويعد  إلى ايفتقد داري التوقيف اإل أن  عن ناهيك ة الدولة، ميزاني  رهاق ة من حيث إخاص   نفسها،
ح والتأهيل في صاللى مراكز اإلإالنظر  ن  أ فضاًل عن .رهاجب توف  التي يا لضمانات المحاكمة العادلة ا واضحً انتهاكً 

ة المعايير الدولي  يخالف  -ا لحماية حياتهنداري  إحال النساء الموقوفات  هيكما -يواء إنها دور أبعض الحاالت على 
ة خاص   ،مة للنزيالتعمال في دعم خدمات الرعاية المقد  نت الدراسة ضعف دور قطاع األبي  قد و . اإلنسانلحقوق 

ق باألخصائيين االجتماعيين ما يتعل   ة فيخاص   ،ة عدد العاملين مقارنة بعدد النزيالتخدمات الرعاية الالحقة، وقل  
 .والكادر الطبي والنفسي

ة ة المجتمعي  عمال بمفهوم المسؤولي  رفع وعي قطاع األ :هارز أبكان من  ،جملة من التوصياتلى إالدراسة  صتوخلأ 
يجاد ا  و ل تقديم خدمات الرعاية الالحقة، ة في مجاخاص   ،اإلنسانهم على لعب دور محوري في مجال حقوق وحث  

ا ا حفاظً داري  إيداع النزيالت الموقوفات ا  و  ،ةوالعملي   ةوني  ة من الناحية القانخاص   ،داريلمشكلة التوقيف اإلة حلول جذري  
مأسسة و  ،ة الالزمة لهذه الفئة من الموقوفاتة واالجتماعي  ر المأوى والبرامج االقتصادي  يواء توف  إفي دور  على حياتهن  

واالستمرار  ،منه زيالتفادة النإة واضحة بشكل يضمن سس علمي  أحقة للنزيالت وتنفيذه بناء على برنامج الرعاية الال
ي بوزارة أساس ة بشكلم  ه  ن تناط هذه الم  أو  ،ارتكاب الجريمةإلى  من عودتهن   حد  هن بالشكل الذي يأوضاعفي متابعة 

سات المجتمع مؤس   صالح والتأهيل على ذلك وبالتعاون والتنسيق مع  قانون مراكز اإل كما نص   ،ةالجتماعي  التنمية ا
ة تدابير غير االحتجازي  وال ،مم المتحدة لمعاملة السجيناتت عليه قواعد األبما نص   خذاأليضافأ إلى ذلك  .المدني

إلى ا نظرً  ؛يةسالبة للحر  ا عن العقوبات اللى العقوبات البديلة عوضً إت الدول على ضرورة اللجوء لتي حث  ا ،للمجرمات
كذلك و  ،ةه العقوبذووصمة العار التي تالحقها نتيجة تنفيذ ه تهاوعائلالنزيلة طفال أة على ثاره السلبي  آعيوب السجن و 

لى إفادة من تجارب الدول التي لجأت واإل ،تشريعي واضح وقابل للتطبيق طارإضرورة تقنين هذه البدائل في 
 ي.من مثل خدمة المجتمع المحل   ،العقوبات البديلة
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 حقوق المرأة في المناطق النائية: أوضاع

قام بزيارة لهذه الغاية  افقد شكل فريقً  ؛المرأة في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات أوضاعيتابع المركز الوطني 
 حيث ؛هن  يلإستمع او  ،دات المقيمات في هذه المناطقالسي  ب التقىو  ،(1رقم ) في الجدولموض ح كما هو  ،ةمناطق عد  

يات تعاني من التحد  ما زالت ن أن المرأة تبي  
التي كان المركز قد رصدها خالل عامي  واالنتهاكات

لى ذلك في تقريره لعام وقد أشار إ ،م2015-م 2014
 يات:ومن هذه التحد   ،م2014

شار إليها لم يكن للمرأة في معظم المناطق المأ  -أ 
ة دور فعلي في االنتخابات البلدي   أعاله أي  
 االقتراع في ظل   ة سوى ممارسة حق  والبرلماني  

بل ذويها النتخاب توجيهات وضغوطات من ق  
ر تعذ  إلى باإلضافة  ،ونهن يختار شخص معي  

التي عادة ة ات االنتخابي  وصول المرأة إلى المقر  
وكذلك إحباط النساء من  ،ما تكون خارج القرية

يفتقدن  كونهن   الترشيح لالنتخابات بشكل عام  
وهكذا  ،من حيث المبدأ وحر   موقف مستقل  إلى 

ة العادات والتقاليد تحول هيمنة الرجل وقو  
ي الخدمات رد  ة السائدة وتوالمواريث االجتماعي  

انعدام القدرة المالية  ن  أكما  ة والبرلمانية.خابات البلدي  المرأة في الترشيح لالنت عمال حق  إووسائل االتصال دون 
غياب برامج التوعوية بحقوق المرأة ى لإباإلضافة  ،الترشيحها في آخر أمام ممارسة حق   الدى المرأة يعتبر عائقً 

 سات الرسمية.المؤس   وأسات المجتمع المدني بل مؤس  سواء من ق  

عنه تواضع  مجا ينمم   ،حقوقتلك الة المطالبة ببكيفي   وعدم معرفتهن   ،بشكل عام ي وعي النساء بحقوقهن  تدن   -ب 
ة تلك التي خاص   ،ةسات الرسمي  تقصير المؤس  ويعود ذلك إلى: ، إن لم يكن انعدامه ،ةفي الحياة العام   دورهن  

سات ضعف دور مؤس  و الوصول إلى هذه المناطق، والقيام بالدور المأمول منها،  فيعنى بشؤون المرأة، تأ 
 الوصول إلى مناطق األرياف والبادية. في المجتمع المدني 

يبي ن زيارات المناطق النائية والمحرومة من الخدمات في ( 1الجدول رقم )
 األردن

 القرى المحافظة

ة، ، الخشافية الجنوبي  ةالشمالي   ةالرصاص، ارميل، الخشافي   م  أ عمان
 انعلي  

 م  أة، ة، الذهيبة الغربي  النهضة، فلحا، الشقيق، الذهيبة الشرقي   مأدبا
 شجيرة

 الطوال الشمالي، الطوال الجنوبي ، ضرار،ةالكرامة، الجوف البلقاء
 قرى بني هاشم جم الشوك،، رأ ةانرم   م  أالقنية،  الزرقاء
 وع غور الصافي، لواء فق   اللجون، جرما، غور فيفا، الكرك
 ، ارحاب، ارديمةجرف الدروايش، عيم الطفيلة
 بو علق، المحطة، النقبأ، ةدالغة، بئر حمد، الثغر  معان
 ان، الشاللة، القريقرة، الخز  ة، القويرة، الديسة، الرحمةالريش العقبة

 المشارع، الشيخ حسين، المخيبة التحتا، عقربا ربدإ
 العين، الدجنية، حيان، بلعما المفرق
 ، المنصورة، البرج، مقبلةةالمجر، سوف، الهواي جرش
 ، محنا، بالص، السفينة، الساخنة، الزراعةةطيار  عجلون
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في معظم المناطق التي  األطفالة ومالعب كتبات العام  هات والمكالمتنز   ،عدم وجود أماكن للترفيه أو للتسلية -ج 
 إلى اللعب في الشارع. األطفالاألمر الذي يدفع ، زيارتها تتم  

صعوبة الحياة  مثل من ،هانواجهينتيجة الضغوطات التي  أطفالهن   إلى ممارسة العنف ضد   لجوء النساء -د 
 ة.ة وعدم وجود أماكن ترفيهي  المادي  

إضافة إلى  ،في هذه المناطق بل القطاع الخاص  ة من ق  عدم وجود مشاريع استثماري  لطالة العائد ارتفاع نسبة الب   -ه 
لى المدن والمناطق القريبة في هذه المناطق هاأو عدم وجودمواصالت الة قل   ر فيها فرص التي تتوف   من وا 

 العمل. 

في المراكز  األدويةالكادر الطبي و نقص في ل التي تتمث   ،داتة المقدمة للسي  عدم كفاية الرعاية الصحي   -و 
 ة والتوليد.وانعدام وجود أخصائي للنسائي   ،ةالصحي  

 ات زيارتها، األمر الذي يؤثر سلبً ة أو مخابز في معظم المناطق التي تم  ت تجاري  عدم وجود أسواق أو محال   -ز 
 ع الغذائي. ة المرأة وأبنائها الفتقارهم إلى التنو  صح   في

نتيجة ضعف قيام  ؛رب والقوارض في معظم هذه المناطقواحف واألفاعي والعقاوالحشرات والز  باب انتشار الذ   -ح 
 مكافحة هذه الحشرات. بة المجالس المحلي  

للعمل  ؛ن المركز جهود الحكومة في تعميم تقارير زيارات المناطق النائية على الوزارات والجهات ذات العالقةويثم  
وصدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على ، ناطق النائية والمحرومة من الخدماتعلى تحسين واقع الخدمات في الم

ز على التشغيل في المحافظات والمناطق برامج جديدة ترك   ، بحيث تأنشأم2015ة للتشغيل لعام المبادرات الوطني  
نموي البرنامج التنفيذي الت وكذلك، بمختلف المستويات والوظائف اإلناثوتشغيل  ،طالةنسبة الب  فيها النائية التي تزيد 
دد، و  .م2018–م2016عوام للمحافظات لأل على المناطق النائية هذه البرامج ز ترك   في أنيأمل المركز في هذا الص 

 والمحرومة من الخدمات.

 المرأة: العنف ضد  

غيرات من العنف المبني على حماية النساء والفتيات الص  حول مشروع منظمة كير  بالتعاون مع  ذ المركز الوطني نف  
مي الخدمات من رفع قدرات مقد  و ، ة على النوع االجتماعيتعزيز المساواة المبني   بهدف ؛"2"حماية  النوع االجتماعي  
حيث  ؛سات المجتمع المدني في القضاء على العنف المبني على النوع االجتماعية ومؤس  ة المعني  الجهات الرسمي  
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ة حول مفهوم العنف ورش تدريبي   ت  النائية في محافظتي المفرق والزرقاء من خالل تنفيذ س   المناطقالمشروع استهدف 
ومفهوم كسب  ة والتشريعات المحليةالمعايير الدولي   ب  س  وحماية المرأة من العنف ح   المبني على النوع االجتماعي  

رقاء ة في محافظتي الز  ة تنسيقي  لجان محلي   ت  نشاء س  المشروع على إعمل كما ، امشاركً  (190) لـ   يادةالتأييد والق
 والمفرق.

من  (308)ة الماد   –النساء  ة ضد  ة معهد تضامن النساء دراسة حول "الجرائم الجنسي  صدرت جمعي  أ ،خرآومن جانب 
ة والنفسية والصحي  ة ة واالجتماعي  ة من الناحية القانوني  تناولت تأثيرات الجرائم الجنسي  ، ا"ي نموذجً األردنقانون العقوبات 

% من 62 ن  أالدراسة  وجاء من بين نتائج هذه. خرىأوالمجتمع من جهة  األسرة وفيالنساء والفتيات من جهة  في
عفاء الجاني إ ن  أنة عي  هذه ال% من 53بينما يعتقد ، ة لإلفالت من العقابالضحي   الجاني يتزوج   ن  أيعتقدون  تهانعي  

ة نة الدراسة من زواج الجاني من الضحي  لى موقف عي  إبالنسبة و . ةالجرائم الجنسي  عه على ارتكاب من العقاب يشج  
 . %33 هدي  بينما أ، زواجال هم هذا% من53 عارض

ادرة من إدارة حماية األسرة التابعة لمديري ة األمن العام  إلى أن  جرائم  ومن جانب آخر، تشير األرقام واإلحصائيات الص 
 (:2م كانت على النحو المبي ن في الجدول )2015العنف الواقعة على المرأة خالل عام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م2015( يبين الجرائم الواقعة على المرأة خالل عام 2الجدول رقم )

عدد  نوع الجريمة
 عدد المجني عليهن الجرائم

 40 39 االغتصاب
 22 20 باالغتصابالشروع 

 182 176 هتك العرض
 50 50 فعٌل مناف  للحياء العام
 3 3 الحض  على الفجور

 2 2 الخطف
قة جنسي ة  6 6 متفر 
قة أخرى  19 17 متفر 

 1751 753 اإليذاء الجسدي على اإلناث البالغات
 3 3 اإليذاء الجسدي على اإلناث البالغات واألطفال مًعا

 2078 69 المجموع
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 التوصيات

 ها:أهم   ،ة والعمليةجراءات القانوني  خاذ جملة من اإلالوطني بضرورة ات   ولتعزيز حقوق المرأة وحمايتها، يوصي المركز

 المرأة. التمييز ضد   أشكالة القضاء على جميع المصادقة على البرتوكول االختياري التفاقي   -1

ة ات في المحاكم الشرعي  ن موظفية، وتعيساء في سلك القضاء الشرعي والمحكمة الدستوري  تعيين قضاة من الن   -2
 فتاء.ودائرة اإل

جتمع، وتحسين ظروف حياتها وحياة ة التنمية بصورة تستطيع من خاللها خدمة المعملي  في دماج المرأة إ -3
 .جميعهاقها في مراحل الدراسة سرتها وبما يعكس تفو  أ

واالجتماعية ة دوات والوسائل القانوني  المرأة، بمختلف األ اجهة العنف ضد  ة لمو التعاون بين جميع الجهات المعني   -4
 ة والتربوية.والثقافي  

القرى وغيرها، بما يكفل و ة على العمل لتحسين مستوى الخدمات في البلديات الحكومة والجهات المعني   حث   -5
 على تمتع المرأة بحقوقها. ايجابً إينعكس و  ،انهاوى االقتصادي لسك  ة ورفع المستتعزيز التنمية المحلي  

 .اخاص   اشة اهتمامً يالء المرأة في المناطق المهم  إ -6

 .على حياتهن   احفاظً  ؛صالح والتأهيللمشكلة االحتفاظ بالنساء في أماكن التوقيف ومراكز اإل ذريج يجاد حل  إ -7
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 اإلعاقةذوي  األشخاصحقوق  -2

، 2ساءة واالستغاللاإلعاقة، وكرامتهم من اإلذوي  األشخاص( منه حقوق 6ة )ي في الماد  األردنكفل الدستور 
لهدفها،  اتحقيقً  بذلك التزامه بتنفيذ بنودها؛ امعلنً  اإلعاقةذوي  األشخاصة لحقوق ة الدولي  على االتفاقي   3وصادق

 ية.ساساته األيوحر   اإلنسانعهم الكامل بحقوق ، وضمان تمت  اإلعاقةذوي  األشخاصحماية حقوق لة في وغايتها المتمث  

ذوي  األشخاصة حقوق طراف التفاقي  المؤتمر الثامن لدول األم في 2015في شهر حزيران من عام  األردنشارك وقد 
الحاصل في تعزيز وحماية  محيث استعرض المشاركون التقد   مم المتحدة في نيويورك؛األ قد في مقر  الذي عأ  ،اإلعاقة
 .4ة، وتقييم التحديات التي تواجه بلدانهم، وتحديد الخطوات المستقبلي  اإلعاقةذوي  األشخاصحقوق 

ة عن مدى العام   اإلحصاءاتادر عن دائرة م والص  2015ان والمساكن للسك   لتعداد العام  لة كشف تقرير النتائج الرئيس
نسبة  ن  ( أ1) الشكل رقمحيث يظهر  ؛أكثرعمارهم خمس سنوات فان الذين أة بين السك  الوظيفي   وباتانتشار الصع
سنوات فأكثر عمارهم خمس للسكان الذين أ م2015و المطلقة" في تعداد عام ة أوبات الوظيفية" الحاد  انتشار الصع

 % لكليهما.1.2حيث كانت ؛ م1994وتعداد  م2004ا كانت عليه في تعداد على مم  نسبة أ، وهي %2.7 بلغت

 

 

 

 

 

 

 

 ؛و المطلقةة أار الصعوبات الحاد  على في نسبة انتشالمفرق وعجلون هي األ محافظات إربد ثم   أن  أظهرت النتائج و 
ي محافظات العقبة ومأدبا دنى نسبة انتشار فرقاء والطفيلة وجرش، بينما كانت أها الز توتبع ،%3حيث تجاوزت 

 .ومعان

اإلعاقات / الصعوبات الوظيفية الحادة أو المطلقة حسب المحافظة للتعدادات  النتشار( بيبن النسبة المئوية 1رقم ) الشكل
 م2015م، و2004م، و1994
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 ،تليها صعوبة الرؤية ،األخرىمقارنة بالصعوبات  اانتشارً  صعوبة المشي كانت أكثر أن   (3من الجدول رقم ) ويالحظ
 أكثر ر هماة والتذك  العناية الشخصي   ن  أوالجدير بالذكر  .السمع واالتصالف ،ر والتركيزالتذك   ثم  ، العناية الشخصيةثم  
 م العمر.بتقد   اصعوبات ارتباطً ال

 التشريعي:الجانب 

قين وتعديالته رقم المعو   األشخاصدة لتعديل قانون حقوق مسو   اإلعاقةذوي  األشخاصعلى لشؤون المجلس األ أعد  
قد اإلنسان ة المنبثقة عنه. وكان المركز الوطني لحقوق بل اللجنة القانوني  عدت من ق  التي أأ  ،5م2007( لسنة 37)

 ها:رز أبالتي من  ،قينالمعو   األشخاصل مالحظاته على قانون حقوق سج  

ذوي  األشخاصة لحقوق ة الدولي  حكام االتفاقي  في هذا القانون مع أ اإلعاقةذوي  األشخاصعدم انسجام تعريف  -أ 
 .االذي كان سائدً  وليس النهج الر عائي، د النهج الحقوقي إلزالة العوائقالتي تؤك   ،اإلعاقة

ذ يفيد إ ؛اإلعاقةذوي  األشخاصة بيقضي بتفعيل الطلب بتطبيق كودة البناء الخاص   االتعديل نص   عدم تضمين -ب 
م د من االلتزام باألحكاال بعد التأك  ة جهة إمنح تراخيص البناء ألي   م: عدبـ   ( من القانون2/ه/4المادة ) نص  

ق بالتفتيش ضافة فقرة تتعل  لذلك يقترح المركز إ كودة البناء؛ي البند المعني بتطبيق أ(؛ 1الواردة في البند )
 لبناء والترخيص.الالحق على ا

وعدم االقتصار على دفع غرامة  ،اإلعاقةقة بتنفيذ كودة التشغيل لألشخاص ذوي ضرورة تغليظ العقوبات المتعل   -ج 
، دفعها بكل سهولةركات الكبرى موال والش  رؤوس األصحاب تي بإمكان أالأ(،  /12ة )ة بحسب نص الماد  مالي  

صار إلى تصويب حتى يأ  ؛دةلفة لفترة زمنية محد  سة المخاإغالق المؤس   -لى ذلكباإلضافة إ-ال بل يجب 
 ها.أوضاع

في  اإلعاقةن تسمح طبيعة العمل بتشغيل ذوي ي تشترط أ، الت( من القانون3/ج/4) ةفي الماد   مرونة النص   -د 
 جج لعدم تطبيق الكودة.ع بحأ لتذر  لصحاب العمل أمام أ امما يترك المجال واسعً  ،سةالمؤس  

 النسب المئوية النتشار الصعوبات الوظيفية "الحاّدة أو المطلقة" َحَسَب نوع الصعوبة يبّين  (3لجدول رقم )ا
 الذين يعانون من صعوبات فراداأل التواصل ةالعناية الشخصي   ر والتركيزالتذك   المشي السمع الرؤية نوع الصعوبة

 2.69 0.54 0.66 0.64 1.50 0.58 0.88 النسبة
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أو  بالمساس بكرامتهم و/ اإلعاقةضون لألشخاص ذوي م وتساءل الذين يتعر  ليس هناك نصوص تجر   -ه 
 أو تعنيفهم. استغاللهم و/

قرار إبحيثأ يأسر ع في  ،تبار مالحظاتهبعين االع القادم ةاألم  مجلس يأخذ  أناإلنسان ويأمل المركز الوطني لحقوق 
 إلحكام الدستور. افقً القانون و  

 اإلعاقةذوي  األشخاصو  اإلعاقةات العاملة في مجال يات والمعيقات التي يعاني منها القائمون على الجمعيّ التحدّ 
 نفسهم أ

الع على لالط   ؛6ة لجميع محافظات المملكة( زيارة ميداني  12)اإلنسان ص من المركز الوطني لحقوق ذ فريق متخص  نف  
يعانون من جمله  اإلعاقةذوي  األشخاصات و الجمعي   أن  ن حيث تبي   ؛اإلعاقةات التي تعمل في مجال الجمعي   أوضاع

 :7نذكر منها ،ياتمن التحد  

 عدم  لىمعيات الخاصة بهم، هذا باإلضافة إعداد الجعلى عدة مستويات، مثل إ دقيقة عدم وجود قاعدة بيانات
 لتسهيل مهمة دمجهم واستيعابهم في المدارس. اإلعاقةوجود قاعدة بيانات خاصة بالطلبة ذوي 

  اإلعاقةذوي  األشخاصخالل زيارته عدة شكاوى بشأن انتهاكات حقوق  اإلنساناستقبل المركز الوطني لحقوق 
والحق في ، والحق في العمل ،بالحق في التعليم ها ما يتعلق منهاأيرز كان من و  في جميع مناطق المملكة

 . ثم الحق في الصحة ،مكانية الوصولإ

 لى المدرسة أمن صعوبة التنق   اإلعاقةالطلبة ذوي  واجهي بسبب  ؛ة في المناطق النائيةخاص   ،ةو الجمعي  ل من وا 
، اإلعاقةة بات المعني  والمنتفعين من المراكز والجمعي   اإلعاقةة وجود حافالت نقل متخصصة لطالب ذوي قل  
 سواء. هل والمراكز على حد  دها األالنفقات يتكب  ب عليه زيادة في ا يترت  مم  

   من اتجاههم ة ا يعكس النظرة السلبي  مم   ،اإلعاقةذوي  األشخاصصحاب العمل لتشغيل ل أمشكلة ضعف تقب
من تشغيل  غرامات بداًل من  ساتهمب على مؤس  دفع ما يترت  با م  إ ؛ب من تنفيذ القانون بطريقتينالمجتمع، والتهر  

 .8اإلعاقةطبيعة العمل ال تسمح بتشغيل ذوي  ن  عاء بأأو باالد  ، هذه الفئة

   وانخراطها في  اإلعاقةة في مجال تشجيع عمل المرأة ذات لكثير من الخطوات اإليجابي  اخاذ الحكومة رغم ات
فرص ( ةو قل  )أمثل عدم وجود  ،مختلفة ججبحأ  هذه الفئة تشغيليرفضون  واما زالصحاب العمل أ ن  فإالمجتمع، 

ذة في المبادرات المنف   اإلعاقةتشغيل النساء ذوات ة طلبت التنمية االجتماعي  وزارة  ن  أ مع   ،رة لهن  العمل المتوف  
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 إلىمت تقد  فقد  ،قينالمعو   األشخاصوبحسب المؤشرات الرقمية لدى المجلس األعلى لشؤون  بلها.من ق  
 م فقط. 2015وذلك في العام  ،عاقة بطلبات إليجاد فرص عمل لهن  ذات إدة ( سي  83المجلس )

   أهالي  ا يضطر  مم  ر، ل المبك  والتدخ   وتشخيصهاألمراض عن الكشف م ه م تها ا مراكز صحي ة لإلعاقةة وجود قل
ي جنوب اصة فيخ ،م خدمات مماثلةلى المراكز التي تقد  ل بهم بصعوبة من وا  إلى التنق   اإلعاقةذوي  األطفال
 ي  الذي ال يستقبل أ ،ة الكركر في محافظمير حسن للتشخيص المبك  وذلك بسبب إغالق مركز األ المملكة؛

فيها التشخيص بشكل  التي يتم   ،ةلى المستشفيات الحكومي  ل إو  حتأ ة، أم ا الحاالت التي تحتاج تشخيص فحال
 ي للحالة.ى التقييم الحس  ة غير متخصصة تعتمد في تشخيصها علبل لجان طبي  غير دقيق من ق  

 بل الجهات وذلك من ق   ،ماكن صنع القراردمجهم في أ ليتم   اإلعاقةفي مجال  مؤثرين شخاصضعف تهيئة أ
 مات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال.مثل منظ   ،ة وتثقيفم خدمات توعي  التي تقد  

  أو الذين يعانون  يتام مثاًل من األ ،اإلعاقةة لمحتاجيها من ذوي يواء المجاني  ة إلى توفير خدمة اإلح  ل  الحاجة المأ
ة كافية ات نهاري  ة وجود مراكز وجمعي  قل   نفسه ياققة، وفي الس  ة معم  بناء على دراسة اجتماعي   ،سريك أمن تفك  

 في الجنوب.

  ةفي المراكز الصحي  ة بل الكوادر الطبي  يجابي معهم من ق  من عدم التعامل اإل اإلعاقة ذوو األشخاصيعاني ،
هم في وعدم معرفة الكثيرين منهم عن حق   ،المستشفيات من العوائق البيئية في عدد من هنفسوفي الوقت 
 ي.التأمين الصح  

 . قلة الوعي بين العديد من شرائح المجتمع حول التعامل االيجابي مع االشخاص ذوي االعاقة 

  األسرةلى عنف من داخل إ اإلعاقةذوي  األشخاصض تعر  اإلنسان رصد فريق من المركز الوطني لحقوق 
مقابلة والد  ، وقد جرتة على يد والدهالذهني   اإلعاقة يحادثة قتل الطفل ذهذه الحاالت  رزأبومن  ها،وخارج
السبب الرئيس في هذه  ن  أبل المركز الوطني ق من ق  يبعد إجراء التحقن تبي  لي، م31/3/2015بتاريخ الطفل 

 الطفل في الحياة.  لى سلب حق  إك األسري الذي وصلت نتائجه التفك  الجريمة هو 

جسادهم في أجزاء من أحروق في في لت إلساءات بليغة تمث   األطفالض بعض رصد المركز تعر  نفسه،  ياقوفي الس  
بفحوى الزيارة  لم تقرير مفص  وقد  ، م12/2/2016ة بتاريخ زيارة ميداني   تذف  حيث نأ  ؛لطة في الس  حد المراكز الخاص  أ

ثرها إة على لت القضي  وحو   ،ق داخل المركزة للتحقيالتي باشرت بتشكيل لجنة مختص   ،ةوزارة التنمية االجتماعي  إلى 
 ة الالزمة. خاذ اإلجراءات القانوني  للنظر فيها وات   عي العام  للمد  
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 في العمل  اإلعاقةذوي  األشخاصحقوق 

في  اإلعاقةمن ذوي  األشخاصة بعنوان )تشغيل ة والمعلوماتي  للدراسات االقتصادي   صدرها مركز الفينيقأدراسة  بي نت
رقام األ ب  س  ح   اإلعاقةذوي  األشخاصني تشغيل تد   أن  ، 9بين ضعف فرص العمل وبؤس فرص التشغيل( - األردن
تشغيلهم منذ بداية عام  الذين تم   اإلعاقةذوي  األشخاصعدد  ن أن  ادرة عن وزارة العمل، التي تبي  ة الص  الرسمي  
 (42) و ،اذكورً  (189)من بينهم  ،فقط اشخصً  (231)بلغ  م2015ول عام األتشرين  وحتى شهر أكتوبر/ م2015

ما زالوا يعانون  الذين يعملون في القطاع الخاص   اإلعاقةذوي  األشخاصمن  اكبيرً  اعددً  ضاف التقرير أن  وأ ،10اإناثً 
يعاني الكثير منهم من عدم شمولهم ة أجورهم، كما انخفاض جودة وظائفهم، وقل  ل في من ظروف عمل صعبة، تتمث  

يات مضاعفة في حيث يواجهن تحد   ؛اإلعاقةالنساء ذوات  احي، خصوصً والتأمين الص   ة الضمان االجتماعي  بمظل  
. عمل مالئمةمن الحصول على فرصة  نهن  وذلك لوجود صعوبات كبيرة ال تمك   مقارنة مع الرجال؛ مجال التشغيل

قين رقم المعو   األشخاص( من قانون حقوق 4ة )الماد   إعادة صياغة نص   :منها ،ة توصياتنت الدراسة عد  وتضم  
لزامي  اإلعاقةذوي  األشخاصقة بضرورة تشغيل ، المتعل  م2007لسنة  (31) بما يضمن تطبيقه بشكل فعلي وا 

مثل  ،من خالل منحهم حوافز اإلعاقةذوي  األشخاصعلى تشغيل  سات القطاع الخاص  وتحفيز مؤس  ، ساتللمؤس  
 ة.إعفائهم من بعض الرسوم الضريبي  

 التوصيات:

تكافؤ  أساسعلى  ،ة النساءخاص   ،اإلعاقةذوي  األشخاصقطاعات المجتمع المختلفة على توظيف  حث   -1
ة التشريعات الوطني   ن  أة و خاص   ،ة ذات العالقةات الدولي  االتفاقي   وذلك في ضوء ،الفرص والمساواة وعدم التمييز

ة هم الجسدي  أوضاعالنظر عن  بغض   هموقدرات األشخاصاختبار طاقات فترة التجربة في  تيح ألصحاب العملتأ 
 ة.و الحسي  أ

أساس ، على اإلعاقةذوي  ةبيات التعليم بجميع مراحله للطلوآلأشكال ة عليا للبحث في تشكيل لجنة وزاري   -2
 . اإلعاقة وفيهم ذو  نبم ،األطفالة دامجة لجميع لى بيئة تعليمي  إج في التطبيق للوصول التدر  

ظفارهم أالمشاركة الفاعلة لهم منذ نعومة من خالل تطبيق  ،اإلعاقةتنفيذ سياسات دامجة لألشخاص ذوي  -3
على  يحث  المركز  . وعليهن فإن  ةة والحياة السياسي  على مراتب المشاركة في الحياة العام  ألى إولغاية الوصول 
 ة وغيرها.ة والنقابي  ة والبلدي  في المجالس النيابي   اإلعاقةلألشخاص ذوي  اتخصيص كوت
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ة خارج تاحة للجمهور، خاص  ة والمأ رقات واألماكن العام  ج في تهيئة الط  ة التطبيق المتدر  لى رسم سياسإعي الس   -4
 ان. العاصمة عم  

ة الفحص من تسجيل عدم دق   حيث تم   ؛تشخيص دقيقةة صعوبة الحصول على تقارير ي  شكالإ لى حل  إعي الس   -5
ن يبي   اصً متخص   اطبي   اتقييم حالة وليس فحصً عبارة عن ة الذي يكون في كثير من األحيان بل اللجان الطبي  ق  

 . هاونوع تهاوشد  اإلعاقة درجة 

ه تجد صعوبة بالغة في تقديم هذ ؛ إذصينبمعالجين متخص   هاوتزويدة م خدمات تأهيلي  رفد الجمعيات التي تقد   -6
 حة برفد هذه الجمعيات بأيد  ل وزارة الص  ب تدخ  ا يتطل  مم   ،جور المعالجينأالخدمة لمحتاجيها بسبب ارتفاع 

 صة. عاملة متخص  

بل وزارة من ق   اإلعاقةذوي  األشخاصة بة وتسهيل القروض والمنح الخاص  ة واإلنتاجي  دعم المشاريع التنموي   -7
ان وفي المناطق النائية في التركيز على القاطنين خارج العاصمة عم ة المانحة، مع  والجهات الدولي  التخطيط 

 ة الدمج والمشاركة في المجتمع. مكاني  ا  وذلك للتقليل من جيوب الفقر و  ؛ةنحاء المملكأجميع 

ة والعناية الصحي   األدويةبسبب ارتفاع كلفة توفير  ؛اإلعاقةذوي  األشخاصلى مة إة المقد  زيادة المعونة الوطني   -8
 الفقيرة. سراألأ بل ة من ق  خاص   ،بهذه الفئة
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 حقوق الطفل -3

ة والشيخوخة مومة والطفول"يحمي القانون األمنه حيث جاء في المادة السادسة  ؛ي حقوق الطفلاألردنكفل الدستور 
منه إلى ضرورة  (23ة )ا الماد  شارت أيضً أقد ساءة واالستغالل". و عاقات ويحميهم من اإلويرعى النشء وذوي اإل

ة حقوق الطفل والبرتوكولين الملحقين على اتفاقي   األردن  كما صادق  ،األحداثة بعمل النساء و ن الشروط الخاص  تعيي
الطفل في  قة بحق  المتعل  أ(  /14ة )على الماد   ظيتحف  زال يما  األردن  ن أال إ ،ةنشرهما في الجريدة الرسمي   وتم   بها،

ر في حصل تطو   ،عيد الدوليعلى الص  و  .يبنظام التبن   تينقالمتعل  ( 21 ،20تين )ين، وكذلك الماد  الفكر والوجدان والد  
و ممثلين أ األطفالن ة حقوق الطفل الذي يمك  اتفاقي  دخول البرتوكول الثالث الملحق بفي ل تمث  مجال حقوق الطفل 
هذا لى إ لم ينضم   األردن   ن  أال إ ،م2014ز النفاذ في شهر نيسان لعام كاوى والبالغات حي  عنهم من تقديم الش  

    لى هذا البرتوكول.إضمام النبا الحكومةاإلنسان المركز الوطني لحقوق  وصيي . وفي هذا الس ياق،البرتوكول الثالث

 التشريعات:

نشاء المحكمة إن الذي يتضم   ،م2015لسنة  (20)ة رقم الشرعيل لقانون تشكيل المحاكم صدور القانون المعد     )أ(
ة في تاريخ القضاء الشرعي وألول مر   هذا القانون نص  قد و  ،لترسيخ مبدأ التقاضي على درجتين ةالعليا الشرعي  

ة ة واالختصاصات الوظيفي  حوال الشخصي  صة في قضايا األة متخص  ة شرعي  ة عام  في المملكة على تشكيل نياب
 ،وصياءولياء واألعمال األأة ومراقبة هلي  ق بشؤون القاصرين وفاقدي األيتعل   وعلى رأسها ما ،ةللمحاكم الشرعي  

شراف ى اإلوتتول   ،ةلمحكمة العليا الشرعي  مام األ النيابة الشرعي الذي يمث   العام  ة من النائب النيابة العام   نتتكو  و 
مام أة ول تمثيل النيابة العام  عي العام الشرعي األد  ى المأ يتول  كما  م،ومعاونيهة ة الشرعي  على قضاة النيابة العام  

 ة. محكمة االستئناف الشرعي  

يين األردنجات من غير يات المتزو  األردن أبناءق بمنح تعليمات تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعل  )ب( صدور 
ألحكام  ااستنادً وذلك ، م31/12/2014بتاريخ  (5320)ة عدد في الجريدة الرسمي  م 2014التسهيالت لسنة 

بدء العمل بمنح إلى اعي والد  ، م9/11/2014تاريخ  (6415)( من قرار مجلس الوزراء رقم 5البند )
ك واالستثمار حة والتعليم والتمل  يين في مجال الص  األردنجات من غير يات المتزو  األردن بناءالتسهيالت أل

 ،األطفال ةوخاص   ،اتي  األردن أبناءل على سه  يل رهذا التطو  وجاء  ،المركباتوالحصول على رخصة قيادة 
 ة.والثقافي   ةة والتعليمي  ممارسة حقوقهم الصحي  
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ومنها:  ،قرار والتعديلصلة بحقوق الطفل تستوجب سرعة اإل مقابل ذلك ال تزال مجموعة من التشريعات التي لهافي و 
نواع التأديب التي أجيز قانون العقوبات التي تأ من  (62)ة تعديل الماد  و قانون العمل، و مشروع قانون حقوق الطفل، 

 .ما يبيحه العرف العامل   افقً بنائهم و  أباء على يوقعها اآل

 :األطفالعمل 

 األردنفي  األطفالموقف حول عمل تقدير ورقة  م2015عام ة ة والمعلوماتي  مركز الفينيق للدراسات االقتصادي   صدرأ
ة جديدة منذ حصائي  إرقام أتطوير  ظهرت هذه الورقة عدمأوقد  ،11"األطفالمن عمل  للحد   ة مدخاًل العدالة االجتماعي  "

 أكثري كفيلة بإعطاء صورة األردنالمنتشرين بكثرة في سوق العمل  األطفالعداد أ ن  إذ إ ؛عوامأ (10)ما يقارب 
اع السياسات والباحثين ن  تداولها بين المعنيين من صأ  ة التي يتم  الرسمي  ة الرسمية وغير حصائي  رات اإلة عن المؤش  واقعي  

ة حديثة حول واقع عمل ة ودراسات مسحي  غياب قاعدة بيانات رسمي   ن  أرة من ة، محذ  سات الرسمية والدولي  والمؤس  
بشكل  األطفالو التراجع في حالة تشغيل أن ع مستوى التحس  كن من خاللها تتب  ب مشكلة ال يمسب  يأ  األردنفي  األطفال
 منتظم.

لى تقسيم إما دفع  ،وق العمل في تزايد مستمر  المنخرطين في س األطفال ساع رقعةمشكلة ات   ن  ألى إالورقة  صتخلأ و 
شكل من  حظر تشغيلهم بأي  يأ الذين  ،اعامً  (16) ن  دون س   األطفالل في ولى تتمث  األ ؛لى شريحتينإ األطفال

سمح بتشغيلهم في مهن غير يأ الذين  ،اعامً  (18و 16) عمارهم بينأالذين تتراوح  األطفالل في والثانية تتمث   ،شكالاأل
لى أنه رغم النصوص الواضحة في التشريعات إيلفت الجانب القانوني من الورقة حة. و ة بالص  خطرة وغير مضر  

ا عامً  (18و 16) ن  بين س   األطفالا، وعدم تشغيل عامً  (16) ن  الذين لم يكملوا س   األطفالالتي تحظر تشغيل  األردني ة
 األردني ة األطفالعمالة  أن  ، كما التشريعات والسياسات هذهالواقع أقوى من مختلف  في األعمال الخطرة، إال أن  

كبيرة يعملون كبائعين في الشوارع وعلى  اأعدادً  ن  غإذ  ؛المنظم ف بين الذكور وفي القطاع غيرة تتكث  والسوري  
جارة والحدادة وتصليح المركبات وأعمال الدهان وتنظيف السيارات رف مثل الن  ة وفي العديد من الح  اإلشارات الضوئي  

 .األخرىإلى جانب العديد من القطاعات  والمطاعم والمخابز،

لى دفع إ األأسر للحيلولة دون اضطرار ؛ئين السوريينسؤولياته تجاه الالجل المجتمع الدولي متحم  بوصي الدراسة وت
ي تال تفعيل سياسات مكافحة الفقر إضافة إلى، ةي  ساسفي تغطية نفقاتهم األ تهامساعد بأغ ي ة   لى سوق العملإ أطفالهم

ر الحياة الكريمة للفقراء بمختلف أنواعهم، ة عادلة توف  الرئيس للمشكلة إلى تطوير شبكة حماية اجتماعي   ل السببشك  ت
عادة عن تطوير  فضالً  ،األردنمستويات األسعار المرتفعة في  النظر بسياسات األجور باتجاه رفعها بما يوائم وا 
الدراسة من مدارسهم. وتوصي  األطفالب ات تسر  من عملي   للحد   ؛ةي  ساسة خالل المرحلة األة والتعليمي  ة التربوي  العملي  
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، والعمل على تطبيق األطفالز فيها عمالة ة على األماكن التي تترك  سات الرسمي  بل المؤس  "بتشديد الرقابة من ق   اأيضً 
المخالفين وعدم االكتفاء بدفع غرامات بسيطة، إلى  ، ووضع عقوبات رادعة لحق  األطفالالقوانين التي تحظر عمل 

 سر.في المدارس واألأ  األطفالن عمل مة الناتجة بي  ثار السلآلة حول اجانب تفعيل الحمالت التوعوي  

 :ةلزوجي  ن خارج إطار الحياة او المولود األطفال

ة المكتشفة ألطفال الت الحاالت االجتماعي  ة الحتساب معد  وزارة التنمية االجتماعي  أجرتها ظهرت نتائج دراسة أ
في هناك زيادة  أن  ( في حين 75.5)وصلت إلى  النسبة تلك ، أن  م2014 – م2003للفترة من  12سبالن   مجهولي
مجهولي  األطفالالت لى زيادة في معد  إا يشير م  م (،99.5لتصبح ) م2014–م2011عوام من خالل األاكتشافها 

 ؛م2011منذ عام كاللجوء السوري  ،األردنض لها ة التي يتعر  كاني الناجم عن الهجرات القسري  الس   سب بفعل النمو  الن  
غلب أسب في مجهولي الن   األطفالالت ظهرت الدراسة زيادة معد  أولقد  .والنساء األطفالمن  ؤالءه أكثر ن  إحيث 
عوام اللقطاء للحاالت المكتشفة من األ ل السنوي لفئةحيث بلغ المعد   ؛وهي فئة اللقطاء وفئة مجهولي اآلباء ،فئاتهم
وجود  تنوبي   ،( حال28.75رابة )قأ  م2014–م2011في حين بلغ في الفترة من  ،( حاله26.87) م2010- م2003

 م2010 -م2003 عواماألفي  تهاالتي ارتفعت نسب ،باءهات ومجهولي اآلم  معروفي األ األطفالزيادة واضحة في فئة 
الت حاالت وجود تراجع معد   نتبي  ، كما م2014–م2011 لألعوام من هحال (70.5لى )إحالة  (47.25من )

( 0.4) لىإوتراجعت  م2010-م2003( ألعوام من 1.3التي كانت ) ،ربىفاح القأ سب من فئة س  مجهولي الن   األطفال
ة ب عليها زيادة الكلف المادي  سب يترت  مجهولي الن   األطفالالت زيادة معد   ن  أو  ،م2014-م2011عوام األ فيحالة 
ة من خالل برنامج بها سوى موازناتها المالي  ة للوفاء التي ال تجد وزارة التنمية االجتماعي   ،ورعايتهم تنشئتهم ةلعملي  
مم المتحدة ها منظمات األهم  أة قد يكون ادر عد  صاته من خالل مصلى رفع مخص  إالذي يحتاج  ،والطفولة سرةاألأ 

 .ة لالجئينة بالتداعيات االجتماعي  المعني  

 :الطفل العنف ضد  

؛ م2015عام  13األردنفي  وأسرهم األطفالة حول خطوط دعم دراسة مسحي   سرةاألأ صدر المجلس الوطني لشؤون أ
يات قات والتحد  ات عملها، والمعو  مها وآلي  والخدمات التي تقد   سرهموأأ  األطفالف مدى انتشار خطوط دعم تعر  بهدف 

جراءاتطر وسياسات أأ التي تواجهها للبناء عليها في وضع  على عمل هذه الخطوط واستدامة عملها  تنظيم وتطوير وا 
الواردة التركيز على دراسة المكالمات  مع  : الطوارئ لألمن العام )المستوى العربي، والخطوط التي شملتها الدراسة هي

ها رشاد لمركز واإل ،الساخن لدى وزارة العمل حماية الطفل لدى وزارة التربية والتعليم، والخط  و (، فقط سرةاألأ إلدارة حماية 
ة. وكشفت الدراسة عن عدم وجود إطار تنظيمي على والباقية تابعة لجهات حكومي   ،الكبرى انالثقافي التابع ألمانة عم  
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ة يجاد جهة رقابي  إلى إوى التشريعات أو السياسات، ودعت م عمل هذه الخطوط على مستالمستوى الوطني ينظ  
ذات جودة عالية من  ةوحصولهم على نوعي   سرةاألأ فراد ألضمان سالمة  ؛وتدعمها مل الخطوطم عة تنظ  حكومي  

و أبالغ سواء في مرحلة الكشف واإل ،ن العنفم سرةاألأ طار الوطني لحماية دمات، وربط خطوط الدعم بمراحل اإلالخ
يجادل، بمرحلة التدخ   تهم يلوقا م لهم خدمات متكاملةنة، وتقد  صة تدير خطوط دعم بفئات معي  لة ومتخص  كوادر مؤه   وا 
 .سريمن العنف األأ 

 ن  إلى أ ة األمن العام  التابعة لمديري   سرةاألأ دارة حماية ادرة عن إتشير األرقام واإلحصائيات الص   ،جانب آخر ومن
  .(4)رقم ن في الجدول كانت على النحو المبي   م2015عام  األطفالجرائم العنف الواقعة على 

 م2015( يبين مجموع القضايا الواقعة على األطفال، التي تعاملت معها إدارة حماية األسرة لعام 4الجدول رقم )
 الواقعة على عدد القضايا نوع االعتداء

 األطفال
عليهم عدد المجني 
 الذكور

عليهم  عدد المجني
 اإلناث

 عليهم للمجني المجموع العام
 األطفالمن 

 64 64 - 63 االغتصاب
 6 6 - 6 باالغتصاب الشروع

 476 285 191 443 هتك العرض
 104 67 37 100 للحياء العام مناف   فعلٌ 

 10 10 - 10 الخطف
 2 2 - 2 ةقة جنسي  متفر  
 39 31 8 26 خرىقة أمتفر  

 196 114 82 174 األطفاليذاء إ
 897 579 318 814 مجموعال

 القانون في نزاع مع   األطفال

األطفال ، ويهدف القانون إلى حماية 14م 2014لسنة  (32)رقم  األحداثبدء العمل بقانون  م2015شهد عام 
ه القانون الذين هم بحاجة إلى حماية ورعاية. ونو   األطفالو  ،في نزاع مع القانون ، الذين همهمأوضاعو  هممور وتنظيم أ

تأكيد و ، و محاكمتهمعليهم أو التحقيق معهم أ أثناء القبضفي سواء  ؤالء األطفال،زة لهة إيجاد رعاية متمي  ي  همإلى أ
لقانون  تعليمات نافذة ة أربعصدرت وزارة التنمية االجتماعي  حاكمة. كما أبل الحماية لهم في مرحلة ما بعد المسأ 

 ي:اشتملت على ما يأت ،م16/2/2016بتاريخ  األحداث

 ارالد   داخل تدريبه أو الحدث تعليم م، وقد تناولت تنظيم2015التحاق الحدث بالتعليم والتدريب لسنة  تعليمات، 
  تقتض   لم ما ،التدريب أو التعليم على الحصول لغايات ارالد   خارج المجتمع في هإلدماج إعطاء األولوية مع  
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 ضلى. مراعاة مصلحة الحدث الفأ  ومع   ،ه بإشراف قاضي التنفيذذلك. ويكون ذلك كل   غير الحدث مصلحة

 وقد تناولت تحديد مشتمالت  ،م2015لوك لسنة رها في تقارير مراقبي الس  ف  ليمات تحديد المتطلبات الواجب تو تع
 سس اعتماد التقرير والمتابعة، مع  رها فيه عن الحدث والواقعة، وأأ ف  نات الواجب تو لوك والبياتقرير مراقب الس  

 ة للتقارير.التوصية باعتماد نماذج خاص  

 م، وقد تناولت تنظيم حاالت وشروط وأسباب نقل 2015و المحكوم لسنة تعليمات نقل الحدث الموقوف أ
عطاء الصالحي  الحدث من دار إلى أأ  ضرورة إبالغ المحكمة  مع   ،ار بإصدار قرار النقلة لمدير الد  خرى، وا 

 ضلى. عاة مصلحة الحدث الفأ مراو  ،وقاضي التنفيذ بقرار النقل

  لت مجموعة من الضوابط عند م، وقد تناو 2015ية لسنة سس تطبيق العقوبات غير السالبة للحر  تعليمات أأ
ت التعليمات على فقد نص  ، ضلىلى مصلحة الطفل الفأ التي تستند إ ،يةة غير سالبة للحر  عقوب ي  تطبيق أ
والوضع الصحي ودرجة النضج  للحدث من حيث الجنسأ  ةن تتناسب التدابير مع الظروف الشخصي  ضرورة أ

ساعات العمل ونوعه،  رم من حيث عددأ نوع الجأ  تتناسب العقوبة مع   ن  ة، وكذلك أة والبيئي  روف االجتماعي  والظ
 رتكب.رم المأ ومن حيث طبيعة الجأ 

هذا  ن  ، إال أ15ة لحقوق الطفلالمعايير الدولي   يجابيات تتوافق مع  من إ األحداثجاء في قانون ا غم مم  وعلى الر   
نظمة من مجلس الوزراء )نظام تسوية إصدار مجموعة من األيستلزم من خالل التطبيق السليم القانون 

بالبرامج  اة تحديدً بل وزارة التنمية االجتماعي  النزاعات ونظام الرعاية الالحقة( ومجموعة من التعليمات من ق  
وحتى ، األحداثمن قانون  (47 و 44)تين ألحكام الماد   افقً لحماية والرعاية و  ة لوالدي الحدث المحتاج لالتأهيلي  

 سرعة إصدارها. ، والمركز بدوره يدعو إلى لحظة إعداد التقرير لم تصدر هذه التعليمات بعدأ 

 األحداثق بحقوق ما يتعل   فياإلنسان ة التي رصدها المركز الوطني لحقوق رات اإليجابي  التطو  

  الخطيرين من  حيث كان يدمج األحداث م؛2015حداث معان في أواخر عام يل أدار تربية وتأهإغالق مركز
مج في عادة الد  ة إعادة التأهيل وا  في عملي   ا، مما يؤثر سلبً األحداثغيرهم من  جميع محافظات المملكة مع  
ت ل مالحظاقد سج  اإلنسان ، وقد كان المركز الوطني لحقوق 16ةى بالعدوى الجرمي  المجتمع من خالل ما يسم  

ددد المركز ويؤك  . حداث معانوسلبيات على دار تربية وتأهيل أ نشاء دار تربية وتأهيل ضرورة إ في هذا الص 
 قليم الجنوب.األحداث في إ
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 م وذلك لتقديم التدخالت 15/12/2015الخطيرين في مدينة مأدبا بتاريخ  األحداثنشاء دار لتربية وتأهيل إ
جرمية، ومن المتوقع االنتهاء ولمنع انتقال العدوى ال المناسبة لطبيعة كل حالة على حدة النفسية واالجتماعية

 م.2016نشاء هذه الدار في نهاية عام من إ

 األحداثبل رتكبة من ق  في عدد الجرائم المأ  ام ارتفاعً 2015عام اإلنسان رصد المركز الوطني لحقوق  ،المقابلفي 
الجرائم لعام تلك إذ بلغ عدد  م؛2014مقارنة بعام 

( جريمة 5138) مقارنًة بــ   ،( جريمة5276م )2015
ن في م، كما هو مبي  2014ارتكابها في عام  تم  

ومن األمور المقلقة التي تظهرها (، 5الجدول رقم )
عدد  ازدياد األحداثرتكبة من حصاءات الجرائم المأ إ

ارتكابها في  التي تم  ، موالالجرائم التي تقع على األ
ة خل  المأ  م، بينما انخفض أعداد الجرائم2015عام 

م؛ إذ 2015ة التي ارتكبت في عام باآلداب العام  
( جريمة لعام 241) ( جريمة مقارنة بـ  174بلغت )
د ضرورة العمل على توعية م. والمركز يؤك  2014
 لمنع وقوع الجريمة. ؛في المدارس األطفال

 :18األردنفي دور الرعاية في  األحداث أوضاع

في جميع  األحداثعلنة لمراكز ودور رعاية ة غير مأ ( زيارة ميداني  21) اإلنسانفريق من المركز الوطني لحقوق نف ذ 
 ،م2015ر اي  م ولغاية منتصف شهر أ2014ة من منتصف شهر كانون األول لعام ة الممتد  نحاء المملكة في الفتر أ

 نذكر منها: ،القانون في نزاع مع   األطفاليات التي يعاني منها هناك جملة من التحد   ن  الزائر أللفريق فيها ن تبي  

 ،خالل إلقاء القبض والتحقيق بات األمن العام  مرت  بل بعض عاءات التعذيب وسوء المعاملة من ق  استمرار اد   -1
 .األطفال بة على التعامل مع  در  المأ  األحداثويستثنى من ذلك شرطة 

بل وزارة )المواظبين على الدراسة( من عدم احتساب انقطاعهم عن الدراسة كعذر مشروع من ق   األحداث معاناة -2
ور فترة طويلة طين في جرائم تقتضي وجودهم في الد  ع فرصة التعليم لألطفال المتور  ا يضي  مم  ، التربية والتعليم

 .انسبي  

األحداث في  ( يبي ن عدد الجرائم المأرتكبة من ق بل5الجدول رقم )
 17م2015-م2014عامي 

عام  نوع الجريمة
 م2014

عام 
 م2015

 278 316 الجنايات واألجنح التي تقع على اإلنسان
 4 11 الجرائم المأخل ة بالثقة العام ة
 1883 1659 الجرائم التي تقع على األموال

 165 194 الجرائم التي تقع على اإلدارة العام ة
 126 141 خطراأ على الس المة العام ةالجرائم التي تشك ل 

 174 241 الجرائم المأخل ة باآلداب العام ة
 2646 2576 جرائم أخرى
 5276 5138 المجموع
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 ا لنص  سندً  ،ستعجلةفي الحاالت المأ  ة الفتيات()خاص   األحداثين مناوبين الستقبال عين عام  د  غياب وجود مأ  -3
 . األحداث( من قانون 19المادة )

الفئة  أساسوقائي عالجي أو على  أساسبمبدأ الفصل بين الفئات على  األحداثعدم التزام دور إيواء  -4
في الغالب األعم  من قوفين، وهذا ال يمنع محكومين ومو  أساسعلى يكون غالًبا الفصل  إن  ، بل ةالعمري  

 األحداثما عدا مركز أحداث الرصيفة للذكور الذي يستقبل  على الد ور جميعها وينطبق ذلك، االختالط
 الموقوفين فقط.

 تم  وي ،لألطباءفي الغالب  األحداثإذ تفتقر معظم مراكز  حداث غير كافية؛مة لألة المقد  تعتبر الرعاية الصحي   -5
ة من حيث ضرورة توفير وهذا مخالف للمعايير الدولي   ،خصائي االجتماعيالحالة من خالل األ التعامل مع  

 ة. ة والعالجي  ة والوقائي  الرعاية الصحي  

 لسد   سات المجتمع المدنياالستعانة بمؤس   تم  ، بحيث تة في معظم دور الرعايةر خدمة الرعاية النفسي  ف  ضعف تو  -6
 ئيين النفسيين.خصاالنقص في توفير األطباء واأل

لمام بالتعليمات في اإلإذ لوحظ لديهم ضعف  ور؛ملين والمشرفين على إدارات الد  ضعف التأهيل الخاص للعا -7
، ومواجهتهم على األحداث تكالة لغايات معالجة مشبل وزارة التنمية االجتماعي  ضعت من ق  ة التي وأ االنضباطي  

شراكهم بالحلول وجبر الض    رر، أو إحالتهم إلى القضاء في حال ارتكابهم للجرائم. انفراد وا 

 التوصيات

جار والعمالة غير المشروعة والعنف ت  أشكال االستغالل واالمن  األطفالة لحماية ة وطني  وضع استراتيجي   -1
ساءة الواقعة على واإل وتطوير نظام وطني لرصد حاالت العنف، ة للطفولة، وتفعيل خطط العمل الوطني  جميعها
 نماطها.أساءة لألطفال بمختلف ولة الوقوف على حجم ظاهرة اإللمحا ؛األطفال

ة الماد   جراءات الالزمة لتفعيل نص  خاذ اإلوات   ،سريقانون الحماية من العنف األأ ل لالقانون المعد  قرار مشروع إ -2
 حة.ة بالص  ضر  عمال المأ ، واألباألعمال الخطرة األطفالة بمنع تشغيل ( من قانون العمل الخاص  74)

 ة الدولية لحقوق الطفل.االتفاقي   قرار مشروع قانون حقوق الطفل بما ينسجم مع  إ -3

 .19قرار نظام تسوية النزاعات ونظام الرعاية الالحقة لألحداثسرعة إ -4
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لتهيئتهم كمواطنين  ؛ة لألطفالو تعديل البرامج التعليمي  التربية والتعليم على استحداث و/أضرورة أن تعمل وزارة  -5
 ة لديهم.ة والسلوكي  االختالالت الفكري  بعادهم عن وضمان إ ،لحين ومنتجين في المجتمعصا

عذر مشروع إلتمام الدراسة بعد ك األحداثور القانون في دأ  في نزاع مع   األطفالالعمل على احتساب فترة وجود  -6
 فراج عنهم.اإل

في  األطفاللفة من خالل تدريبهم وتأهيلهم لآلليات التعامل مع المختضرورة تفعيل دور مرتبات األمن العام  -7
 فقط. األحداثنزاع مع القانون، وعدم التركيز على شرطة 

من خالل توفير مدعين عامين خارج ساعات الدوام الرسمي وخاصة ضمانات المحاكمة العادلة لألطفال  تعزيز -8
 . م2014( لسنة 32رقم ) األحداث( من قانون 19سندا لنص المادة )مناوبين 

الجنس  ب  س  ة أو ح  ة عالجي  بمبدأ الفصل بين الفئات على أسس واضحة )وقائي   األحداثضرورة التزام دور  -9
 والعمر(. 

 النفسين على مدار الساعة. ضين واألخصائييناء والممر  باألطب   األحداثور ضرورة تأمين دأ  -10

التعليمات التي تصدر بموجبه لتحقيق وتنفيذ ور الرعاية وتدريبهم على فهم القانون ضرورة تأهيل العاملين في دأ  -11
 ضلى بالنتيجة. مصلحة الحدث الفأ 

: 
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 نّ حقوق كبار الس   -4
غم من ، وعلى الر  20ساءة واالستغاللن وكرامتهم من اإله حقوق كبار الس  ة السادسة مني في الماد  األردنكفل الدستور 

ة ة تضمنت التزامات ضمني  الدولي  اإلنسان معظم مواثيق حقوق  ن  ن فإص لكبار الس  دولي مخص   وجود صك   عدم
( بشأن الحقوق 6ة التعليق رقم )ة واالجتماعية والثقافي  ة الحقوق االقتصادي  تفاقي  ة باصدرت اللجنة المعني  فقد أ؛ 21تجاههم

ة القضاء على جميع ة المنبثقة عن اتفاقي  صدرت اللجنة المعني  حين أ، في ن  ة لكبار الس  ة والثقافي  ة واالجتماعياالقتصادي  
. وفي هذا ة بهن  الخاص  اإلنسان ات وحماية حقوق ن  س  لة المأ ( بشأن مسأ27المرأة التوصية رقم )التمييز ضد   أشكال 
 حقوق هذه الفئة؛ لتعزيز ن  ة بكبار الس  ة خاص  ة دولي  ي اتفاقي  ضرورة تبن   اإلنساند المركز الوطني لحقوق يؤك  الس ياق، 
 .22كان دون الخامسة عشرةمن الس   اعددً  أكثرم 2050في عام  ن  ن يصبح جيل كبار الس  ع أ؛ إذ من المتوق  وحمايتها

مثل قانون  ،ة ذات العالقةمن خالل التشريعات الوطني   ن  ي حقوق كبار الس  األردنع شر  وفي سياق التشريعات، تناول المأ 
ة ا تعليمات وزارة التنمية االجتماعي  يضً وأ، ةحوال الشخصي  وقانون األ، وقانون التقاعد المدني ،الضمان االجتماعي

مثل  ،ر الحماية المطلوبة في بعض المجاالتن كانت توف  ة وا  ة الوطني  ذه المنظومة التشريعي  ين، وهسن  ور المأ قة بدأ المتعل  
 ،إال أنها تعتبر غير كافية ،عند الحاجة سرةاألأ ة بديلة عن سي  في رعاية مؤس   ة والحق  في الضمانات االجتماعي   الحق  

فع مر الذي يداأل ل،ككأ  اإلنسانمنظومة حقوق  أساسقائمة على مقاربًة  الموضوع لى مقاربة  لذلك هناك حاجة إ
 .ن  لس  بكبار ا ي قانون خاص  المركز الوطني لتأكيد ضرورة تبن  

ن ألى إتقدم العمر  ة مع  مي  لى ارتفاع نسبة األإكما هو مبين في الجدول  ،ةالعام   اإلحصاءاتتشير معلومات دائرة 
% 33.3، واإلناثبين  %48.9 بين الذكور و %17.9 امستوياته تبلغ

 اعامً  (60)ة يين في الفئة العمري  األردنكان جمالي الس  إعلى مستوى 
 (.6كما هو مبين في الجدول رقم ) أكثرف

 نما يتعلق بحقوق كبار الس   ة فيرات اإليجابي  التطو   أهم  

 ( تاريخ 3138أصدرت دائرة اإلفتاء العام الفتوى رقم )
و أوضع الوالدين  ن  أحيث اعتبرت بموجبها  ؛م22/10/2015
معسرين هو  مأكانوا موسرين أسواء  ،ينسن  ور المأ دأ  حدهما فيأ

أشكال وهو من ، والديهمت جاه  تهمجباأعن و  بناءمن األ تخل  
 .24لى الوالدينإحم بالنسبة لة الر  ص  لن قطيعة ما في ذلك مالعقوق ل  

كان األردنيين للس   ةمي  ن نسبة األ( يبي  6والجدول )
الفئات  ب  س  سنة فأكثر ح   (13)الذين تبلغ أعمارهم 

 .201523ة والجنس لعام العمري  
 اإلجمالي ناثاإل كورالذ ةالفئة العمري  

13-19 1.7 1.5 1.6 
20-29 2.4 2.5 2.5 
30-39 3.7 4.2 4.0 
40-49 4.7 7.8 6.3 
50-59 5.9 16.0 11.0 
 33.3 48.9 17.9 أكثرف 60
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 ن  ة الوطنية لكبار الس  لتقييم االستراتيجي   "التقرير التحليلي م2015عام  األسرةصدر المجلس الوطني لشؤون أ 
عضاء أ بالتعاون مع   25م(2013-م2009لألعوام )

علًما أن  ة، ة لمتابعة تنفيذ االستراتيجي  اللجنة الوطني  
عضاء هذه أحد أاإلنسان المركز الوطني لحقوق 

اللجنة، وجاء التحليل بهدف الوقوف على مدى تلبية 
)االستراتيجيات والخطط التشريعات والسياسات 

ن ة( لحاجات وحقوق كبار الس  ة الوطني  والبرامج التنفيذي  
بل تنفيذه من ق   نجازات وما تم  في ضوء اإل األردنفي 

ة ذ من االستراتيجي  ف  نسبة ما نأ  ن  أ -(7كما هو موضح في الجدول )- ن التقريروبي   ،ن  ة بكبار الس  الجهات المعني  
 ،%70إذ بلغت  ؛ةتنفيذ االستراتيجي  على نسبة في أعلى والتنمية  ن  حصل تقييم كبار الس  ث حي ؛%65 ر بـ  قد  ي

لى إ م2009% في عام 28في مجلس الوزراء من  ن  لى ارتفاع نسبة مشاركة كبار الس  إويعود السبب في ذلك 
فقد  ،االجتماعيقرار قانون الضمان إمن خالل  ن  نخفاض الفقر لكبار الس  وكذلك ا ،م2013% في عام 52
 التقاعد المدني والعسكري تية من مديري  الذين يتقاضون رواتب تقاعدي   ن  ة لكبار الس  ة التقاعد الوطني  لت مظل  سج  

 ،%5.8بزيادة نسبتها  ،م2013-م2009بين عامي  املحوظً  انً ة للضمان االجتماعي تحس  سة العام  والمؤس  
وذلك لنقص في  ؛%60 دنى من تنفيذ االستراتيجية  النسبة األ ن  الس  ة لكبار االجتماعي  لت الرعاية بينما سج  

قة يات المتعل  ن التقرير التحد  وبي  . ينسن  ور رعاية المأ ة في دأ ة واالجتماعي  الكوادر القائمة على الجوانب الصحي  
 ،ن  بكبار الس   ةة المرصودة في موازنات الجهات المعني  صات المالي  ها نقص المخص  رز بأو  ،ن  بقضايا كبار الس  

 ،وخرج التقرير بجملة من التوصيات. والتمريض والشيخوخة لة في مجال الطب  ة المؤه  ونقص الكوادر الصحي  
ة ومن الجوانب التنموي   ،ن  في مجال قضايا كبار الس   هاوتعزيز ة العاملة ها ضرورة بناء القدرات الوطني  رز بأ

عالوة على األكاديميين  ،السياسات ابتداءً  ين وواضعيالمخططلتشمل  ،جميعهاة ة واالجتماعي  والصحي  
 . ن  قضايا كبار الس  بخصائيين والمحليين المعنيين واأل

الخاضعين  ن  نسبة كبار الس   فإن   ،الذي عكسته نتائج هذا التقرير رزبنجاز األه اإلولعل   ،خرآومن جانب  
 . %75نسبته  ت، لتصل إلى ماعارتفقد فق التشريعات السارية ة و  ألنظمة التقاعد الوطني  

    ذا قورن بعام إقة بطلب النفقة والمتعل   ،بنائهمأالقضايا المرفوعة من اآلباء على م عدد 2015عام  تراجع
اإلنفاق على ب بناءالتزام األاإلنسان ويأمل المركز الوطني لحقوق  .(8) رقم ح في الجدولكما موض   ،م2014

 لى القضاء.إلى اللجوء إوالديهم دون الحاجة 

 ن  ة الوطنية لكبار الس  ستراتيجي  الالتقييم الشامل ل :(7)جدول ال
 النسبة التقييم

 %65 السنالتقييم الشامل لالستراتيجية الوطنية لكبار 

 %70.5 تقييم التوجه: كبار السن والتنمية

 %61.9 تقييم التوجه: الرعاية الصحية لكبار السن

 %69.2 تقييم التوجه: بيئة مادية داعمة لكبار السن
 %60 تقييم التوجه: الرعاية االجتماعية لكبار السن
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 :نذكر منهاو  ،م2015دها المركز لعام يات التي رصوالتحد   تكاللمشا

  ن  ، وصعوبة حصول كبار الس  ن  ة بكبار الس  الخاص  ة ة واالجتماعي  لى الخدمات الصحي  إافتقار المناطق النائية 
مين أرة ضمن تغطية التغير متوف   اغالبً د تكون التي ق ،األدويةالقاطنين في القرى والمناطق النائية على 

 . وق المحلي بسبب ارتفاع ثمنهاوعدم قدرة هؤالء على شرائها من الس   ،الحكومي

   ة لتجريم يحمي حقوق هذه الفئة من المجتمع، وعدم وجود نصوص قانوني   د وخاص  عدم وجود قانون موح
وكان المركز الوطني قد  .همالهما  ة في حالة ترك الوالدين و خاص   تهم،أو مساءلئهم رين بحق آباقص  المأ  بناءاأل
وقد  ،تفقد حياتهان أبنائها التسعة، وكادت أبل تعاني من الترك واإلهمال من ق  ة ن  س  ن وجود مأ ى شكوى تبي  تلق  

ور الرعاية دأ  إحدىلى إاف عليها بما في ذلك نقلها شر تها واإلي قضي  مية االجتماعية بتبن  قامت وزارة التن
  .ينسن  ة بالمأ الخاص  

   ن  وتمريض كبار الس   ،الشيخوخة كطب   ،ن  عنى بكبار الس  ة التي تأ صات الطبي  النقص الملحوظ في التخص، 
 . ة المنزلية المجانيةعدم وجود الرعاية الصحي   لىإباإلضافة 

    ن  ة بكبار الس  صات المالية المرصودة في موازنات الجهات المعني  نقص المخص . 

  دخلهم  ة ومصدرعدادهم وحالتهم االجتماعي  أن تبي   ن  ة بفئة كبار الس  يانات خاص  ضعف في توفير ب
 وتصنيفاتهم. 

 26ط الحكم بالنفقة لألعوام الخمسة الماضية بحسب دائرة قاضي القضاةعدد القضايا ومتوس   ( يبين8رقم )الجدول 
 ة للنفقةالقيمة اإلجمالي   ط الحكم بالنفقةمتوس  

 السنة إجمالي دعاوى النفقة
 فلس دينار فلس دينار

 م2011 494 0 20551 601 41

 م2012 757 141 33591 374 44

 م2013 530 0 28781 304 54

 م2014 747 150 31526 204 42

 م2015 577 150 30932 609 53

 المجموع 3105 300 145381 822 46
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    ا لة الستخدامهم، مم  و الجسور المؤه  أمثل المعابر  ،ةة والترفيهي  العام   المرافقجهزة مساندة في أر ضعف توف
 اد لألجيال القادمة. ة كرو  عيق حركتهم ومشاركتهم في المجتمع بصورة تليق بمكانتهم االجتماعي  يأ 

 التوصيات:

 مأة اجتماعي   مأكانت ة قتصادي  اسواء  ،ميع النواحين في شيخوختهم من جيحمي كبار الس   قانون خاص   ن  س   -1
 ة.صحي   مأة ثقافي  

مات المجتمع لى منظ  إباإلضافة  ،ة المعنيةسات الحكومي  س  بل المؤ صة من ق  نشر الوعي وتنفيذ برامج متخص   -2
ة التي وردت في المواثيق الدولي   ن  لغايات دعم حقوق كبار الس   ؛اإلنسانالمدني التي تعمل في مجال حقوق 

 والشرائع السماوية.

وعدم االقتصار على ما  ،آبائهم بالترك واإلهمال، من خالل قانون العقوبات رين بحق  قص  تجريم ومسائلة المأ  -3
ا من العنف وقعً  شد  أالعنف المعنوي والنفسي  ألن   ؛يذاءقضايا اإل جاء في القانون من حيث التعامل العام مع  

 الجسدي في كثير من الحاالت. 

من خالل مرونة شروط التوظيف  ن  فرص العمل للقادرين والراغبين في االستمرار بالعمل من كبار الس   تاحةإ -4
 مكن من خبرتهم على جميع المستويات.أواستثمار ما  ،الستين ن  ة ما بعد س  للفتر 

م والمكتبات مثل المطاع ،األخرىة والقطاعات سات الحكومي  بل جميع المؤس  ضرورة االلتزام بكودة البناء من ق   -5
 تاحة الستخدام الجمهور. احات المأ والس  

 .ن  ة بكبار الس  صات المالية المرصودة في موازنات الجهات المعني  ضرورة زيادة ودعم المخص   -6
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 الهـــوامــــــــــــــــش
                                                           

 .م2014و م2013األردن للعامين  نسان فيوضاع حقوق اإلأتقارير       1 
( من الدستور األردني على أن "يحمي القانون األمومة والطفولة والشيخوخة، ويرعى النشء وذوي اإلعاقات، 6/5تنص  الماد ة )      2

 ويحميهم من اإلساءة واالستغالل". 
، ووق ع م31/3/2008األردن على االتفاقية  الدولي ة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة دون إبداء أي  تحف ظات، وذلك بتاريخ  صادق      3

 على البرتوكول االختياري. 
4
األشخاص م مؤكدًا أن ادراج حقوق وقضايا 2015بين ممثل األردن في المؤتمر الحاجة الماسة إلى تنمية شاملة إلى ما بعد عام           

ذوي اإلعاقة سوف يجعلها أكثر شمولية وأعمق تمثياًل ألصحاب القضية وحث  على بدل المزيد من الجهود لتحقيق تكافئ الفرص 
 والعدالة وحماية حقوق األطفال والنساء واألشخاص ذوي اإلعاقة بوجه عام خصوصًا في المناطق األكثر فقرًا واألقل حظًا.

 قرير، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وتم ت إحالته إلى مجلس النو اب.في أثناء إعداد الت     5 
 نف ذت الزيارات بالتنسيق والتعاون مع  االتحاد العام  للجمعيات الخيري ة.      6

 .www.nchr.org.joلمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة الموقع اإللكتروني للمركز      7 
قين. (3/ج/4)مرونة نص  الماد ة       8  من قانون حقوق األشخاص المعو 

 ./http://www.phenixcenter.net/ar/paperلمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة الموقع اإللكتروني      9 
10

قين رقم من قانون  (4)استناًدا للماد ة           .م2007لسنة  (31)حقوق األشخاص المعو 

 ورقة الموقف منشورة على الموقع اإللكتروني لمركز الفينيق للدراسات االقتصادي ة والمعلوماتي ة.    11 
 خبر منشور على موقع وزارة التنمية االجتماعي ة.     12

  األأسرة.الدراسة منشورة على الموقع اإللكتروني للمجلس الوطني لشؤون     13 

   م.2/11/2014تاريخ  (5310)المنشور في الجريدة الرسمي ة، العدد رقم         14

؛ حيث بي ن مالحظات www.nchr.org.joم، على الموقع اإللكتروني 2014يمكن مراجعة تقرير أوضاع حقوق اإلنسان لعام      15
 المركز على القانون.

  الشخص السليم سلوًكا إجرامي ا ما نتيجة اختالطه بأحد المجرمين أو المعتادين، ومحاولة تقليده. العدوى الجريمة: هي اكتساب     16

  م/ مديري ة األمن العام .2015التقرير اإلحصائي الجنائي لعام        17 

   www.nchr.org.joلمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة الموقع اإللكتروني للمركز         18
 م.2016خالل فترة إعداد التقرير، وافق مجلس الوزراء على إصدار نظام تسوية النزاعات لعام     19 
( من الدستور األردني على أن "يحمي القانون األمومة والطفولة والشيخوخة، ويرعى النشء وذوي اإلعاقات، 6/5الماد ة ) تنص         20

  ويحميهم من اإلساءة واالستغالل.

عاقة في الماد ة ( من االتفاقية الدولي ة لحقوق العمال المهاجرين وأفراد أأسرهم، وكذلك اتفاقي ة حقوق األشخاص ذوي اإل7الماد ة )       21
 ( بشأن خدمات الحماية التي تراعي عامل الس ن  وغيرها من االتفاقي ات الدولي ة.16( بشأن الوصول إلى القضاء، والمادة )13/1)

 التقرير الحادي والعشرين/ صندوق األمم المت حدة للس كان.        22

http://www.phenixcenter.net/ar/paper/
http://www.nchr.org.jo/
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 .www.dos.gov.jo دائرة اإلحصاءات العام ة         23
 .www.aliftaa.jo دائرة اإلفتاء العام ة        24 

 الموقع اإللكتروني للمجلس الوطني لشؤون األأسرة. يرجى مراجعة لمزيد من المعلومات،     25

 .www.sjd.gov.joدائرة قاضي القضاة       26 
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 ملحق: تحليل الشكاوى وطلبات المساعدة
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م2015الّشكاوى التي استقبلها المركز خالل عام   

 

 م2015لعام  انتهاكها عىفًقا للحقوق المدّ و  ، الواردة للمركز الوطني لحقوق اإلنسانالّشكاوى  إجمالي عدد
 

عدد  الحّق موضوع الطلب
 الطلبات

تّم إغالقها 
 بنتيجة مرضّية

تّم إغالقها دون 
 نتيجة مرضّية

خارج اختصاص 
 المركز

عدم ثبوت 
 وجود انتهاك

عدم تعاون 
 الُمشتكي

قيد 
 المتابعة

 5 0 0 0 1 0 6 االعتراف بالشخصّية القانونّية )الجنسّية(
 15 0 0 0 3 2 20 اإلقامة والتنّقلالحّق في حّرية 

 9 0 0 0 0 1 10 الحّق في الحصول على األوراق الثبوتّية
 13 1 2 5 0 7 28 الحّق في محاكمة عادلة

 2 0 5 2 0 8 17 الحّق في الحّرية واألمان الشخصي
 4 0 0 0 0 1 5 الحّق في معاملة إنسانّية الئقة

 10 0 0 4 2 1 17 الحّق في عدم التعّرض للضرب والتعذيب
 1 0 0 0 1 0 2 الحّق في اللجوء

 3 2 0 0 0 0 5 الحّق في المساواه وعدم التمييز
 8 0 1 0 1 0 10 الحّق في الحياة

 52 4 5 1 0 10 72 الحّق في السالمة الجسدّية
 4 0 0 0 0 2 6 حقوق نزالء مراكز اإلصالح والتأهيل

 3 0 0 2 0 1 6 الحّق في حّرية الرأي والتعبير
 0 0 0 1 0 0 1 الحّق في االنتخاب والترّشح
 1 0 0 0 0 0 1 الحّق في التجّمع السلمي

 0 0 0 1 0 0 1 الحّق في االنضمام لألحزاب والنقابات
 0 1 0 1 0 0 2 الحّق في الحصول على المعلومات

 8 1 4 1 0 1 15 الحّق في الّصحة
 12 0 3 4 0 1 20 الحّق في العمل

 1 0 2 0 0 0 3 في مستوى معيشي مالئمالحّق 
 0 0 1 0 0 1 2 حقوق الطفل

 1 0 4 1 0 0 6 حقوق ذوي اإلعاقة
 4 0 0 0 0 1 5 حقوق األحداث
 6 0 2 1 0 1 10 الحّق في التعليم

 3 0 0 0 0 3 6 الحّق في بيئة سليمة
 1 0 0 1 0 0 2 الحّق في التأمينات االجتماعّية

 0 0 - 0 0 1 1 الحّق في الملكّية
 1 0 0 1 0 0 2 الحّق في التنمية

 0 0 0 1 0 0 1 الحّق في التعويض
 0 1 0 0 0 2 3 حقوق ُأسرّية

 0 0 0 1 0 0 1 الحّق في حّرية الُمعتقد
 0 0 0 0 0 1 1 االّتجار بالبشر
 167 10 29 28 8 45 287 المجموع الكلي
 58،18 3.48 10،10 9،75 2،78 15،67  النسب المئوّية
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شغغغغغغغغغغغ     (387) غ      نغغغغغغغغغغغ  بغغغغغغغغغغغ ،( شغغغغغغغغغغغ   287)  2015لعغغغغغغغغغغغ   ل هغغغغغغغغغغغ  ال   غغغغغغغغغغغ  التغغغغغغغغغغغ  تل ّ الّشغغغغغغغغغغغ     بلغغغغغغغغغغغ   غغغغغغغغغغغ   
 بغغغغغغغغغغغغغغ ل     غغغغغغغغغغغغغغ   ال تعلّ  ،    الس  سغغغغغغغغغغغغغغ ّ بغغغغغغغغغغغغغغ ل     ال  نّ غغغغغغغغغغغغغغ غغغغغغغغغغغغغغ  شغغغغغغغغغغغغغغ     تعلّ  (210 .   نهغغغغغغغغغغغغغغ  )2014لعغغغغغغغغغغغغغغ   

 غغغغغغغغغغ  ب  غغغغغغغغغغ   ال  غغغغغغغغغغ   ال تعلّ  الّشغغغغغغغغغغ    بلغغغغغغغغغغ   غغغغغغغغغغ    ، ف  غغغغغغغغغغ ( شغغغغغغغغغغ   61  )   الث  فّ غغغغغغغغغغ   االجت   ّ غغغغغغغغغغاالقتصغغغغغغغغغغ   ّ 
أي  غغغغغغغغغغغ   ؛شغغغغغغغغغغغ    (45) إغغغغغغغغغغغغ   ( شغغغغغغغغغغغ    ف غغغغغغغغغغغ .  قغغغغغغغغغغغ  تغغغغغغغغغغغ ّ 16ل    غغغغغغغغغغغ  )إلغغغغغغغغغغغ  ا  جغغغغغغغغغغغ  ب    ضغغغغغغغغغغغع    األ ثغغغغغغغغغغغ 
ل إلغغغغغغغغغغغ    ن الت ّصغغغغغغغغغغغ %2.78 ( شغغغغغغغغغغغ    بنسغغغغغغغغغغغب 8)غغغغغغغغغغغغ   إ   غغغغغغغغغغغ  تغغغغغغغغغغغ ّ ،     ّضغغغغغغغغغغغ   جغغغغغغغغغغغبنت %15.67 نسغغغغغغغغغغغبت 

غغغغغغغغغ  تغغغغغغغغغ ّ     ، نت جغغغغغغغغغ    ّضغغغغغغغغغ  أي  غغغغغغغغغ  نسغغغغغغغغغبت   ؛( شغغغغغغغغغ    ل ق  هغغغغغغغغغ   غغغغغغغغغ    ا تصغغغغغغغغغ   ال   غغغغغغغغغ 28) إغغغغغغغغغغ   أ ض 
 . الّش        إج  ل   ن   9.75%

ب ن غغغغغغغغغغ  بلغغغغغغغغغغ   ،%10.10 بنسغغغغغغغغغغب   ،انتهغغغغغغغغغغ ن ل  غغغغغغغغغغ   ا نسغغغغغغغغغغ ن ( شغغغغغغغغغغ    لعغغغغغغغغغغ    جغغغغغغغغغغ   أيّ 29غل غغغغغغغغغغ  ) قغغغغغغغغغغ  أ  
 عغغغغغغغغغغغغغغ   ت. %58.18أي  غغغغغغغغغغغغغغ  نسغغغغغغغغغغغغغغبت   ؛شغغغغغغغغغغغغغغ    (167) التغغغغغغغغغغغغغغ  ال تغغغغغغغغغغغغغغ ال ق غغغغغغغغغغغغغغ  ال ت بعغغغغغغغغغغغغغغ الّشغغغغغغغغغغغغغغ      غغغغغغغغغغغغغغغغغغ   
أغلبهغغغغغغغغغغغ   ن غغغغغغغغغغغ   أ غغغغغغغغغغغ    نّ  غغغغغغغغغغغ    ا تصغغغغغغغغغغغ   ال   غغغغغغغغغغغ  إلغغغغغغغغغغغ  أ الّشغغغغغغغغغغغ    غغغغغغغغغغغغ   إا ت غغغغغغغغغغغ    غغغغغغغغغغغ ال   أسغغغغغغغغغغغب  
   غغغغغغغغغغ   ال  غغغغغغغغغغ    ال  تّصغغغغغغغغغغ   الت ث غغغغغغغغغغل أت غغغغغغغغغغ    ال سغغغغغغغغغغ     ال  ن نّ غغغغغغغغغغاآل غغغغغغغغغغ  ب  جغغغغغغغغغغ  إلغغغغغغغغغغ   ه  بعضغغغغغغغغغغ ،ال ضغغغغغغغغغغ  

   ل      لل شت  .  أ  أن   ض   الش   

 لغغغغغغغغغغ   غغغغغغغغغغن إلغغغغغغغغغغ  ج  ذلغغغغغغغغغغن التغغغغغغغغغغ   غغغغغغغغغغ  تغغغغغغغغغغ ال ق غغغغغغغغغغ  ال ت بعغغغغغغغغغغ   عغغغغغغغغغغ    الّشغغغغغغغغغغ      غغغغغغغغغغ     غغغغغغغغغغ    أنّ   ال   غغغغغغغغغغ   ؤّ غغغغغغغغغغ  
 ه :أه ّ  األسب  ،

 بغغغغغغغغغغ ل  ّ   ال عنّ غغغغغغغغغغلغغغغغغغغغغ   الجهغغغغغغغغغغ       نسغغغغغغغغغغ نالغغغغغغغغغغ  ن  ل  غغغغغغغغغغ   ا  فغغغغغغغغغغ  قغغغغغغغغغغ ن ن ال   غغغغغغغغغغ  نغغغغغغغغغغّ   غغغغغغغغغغ    جغغغغغغغغغغ    -1
غغغغغغغ     الغغغغغغغ ّ  تغغغغغغغ  ّ  ،نغغغغغغغ    ع ّ  لغغغغغغغ   لبغغغغغغغ   ال   غغغغغغغ  فغغغغغغغ   غغغغغغغ ّ    لغغغغغغغ    غغغغغغغ   نغغغغغغغ  صغغغغغغغ   تع غغغغغغغ    غغغغغغغن أ  ،  ل  

  ن ضغغغغغغغغغغغغغ     ق غغغغغغغغغغغغغ   الجهغغغغغغغغغغغغغ   ال سغغغغغغغغغغغغغ  ّ  تضغغغغغغغغغغغغغ ّ   22/3/2011( تغغغغغغغغغغغغغ     1/11/5820الغغغغغغغغغغغغغ   ا   قغغغغغغغغغغغغغ  )
غغغغغغغغغغغ  لغغغغغغغغغغغ   لب تغغغغغغغغغغغ   غغغغغغغغغغغ ل بإج بغغغغغغغغغغغ  ال   غغغغغغغغغغغ  ن  غغغغغغغغغغغن ال  غغغغغغغغغغغ   ل غغغغغغغغغغغت  ّ  ؛ غغغغغغغغغغغن تغغغغغغغغغغغ      لبهغغغغغغغغغغغ   ث ثغغغغغغغغغغغ ن     

    ب .ال ن    اجب   لب

 . بش ن      ن الش      ال     ع      أ  ال عن ّ ال س  ّ   ن بعض الجه       تع -2

 .ال  ال  ن بعض ال شت  ن ف  بعض      تع -3

 .ف  ال    الّش       ب ت بع  هذه ن   ال  ا   ال  تصّ  -4

   غغغغغغغغغغ ل    غ غغغغغغغغغغ  ال سغغغغغغغغغغ  ّ  غغغغغغغغغغ   الجهغغغغغغغغغغ   ال سغغغغغغغغغغ  ّ شغغغغغغغغغغ      ن غغغغغغغغغغ      ت بعغغغغغغغغغغ  أ   ال   غغغغغغغغغغ   ال لغغغغغغغغغغ  غغغغغغغغغغ  -5
 . 2014- 2013  ا  أ
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م2015طلبات المساعدة التي استقبلها المركز خالل عام   

 

 

 

فًقا اإلنسان، لحقوق الوطني المركز إلى الواردة المساعدة طلبات عدد  إجمالي  م2015 لعام انتهاكها الُمّدعى للحقوق و 
 

 
 الحق موضوع الطلب 

 الطلبات عدد 
إغالقها  تمّ 

 ةبنتيجة مرضيّ 
إغالقها دون  تمّ 

 ةنتيجة مرضيّ 
خارج اختصاص 

 المركز
عدم ثبوت 
 وجود انتهاك

 عدم تعاون 
 طالب المساعدة 

قيد 
 المتابعة

 4 0 0 0 0 0 4 ة(ة )الجنسيّ ة القانونيّ بالشخصيّ  االعتراف
 20 0 2 6 6 5 39 لقامة والتنقّ ية اإلفي حرّ  الحقّ 

 8 0 0 0 1 2 11 الحّق في الحصول على األوراق الثبوتّية 
 13 2 4 4 0 5 28 في محاكمة عادلة الحقّ 

 9 2 0 4 1 9 26 الحّق في الحّرية واألمان الشخصي
 2 0 1 0 0 0 3 الحّق في معاملة إنسانّية

 6 0 0 3 1 0 10 الحّق في اللجوء 
 1 0 0 0 0 1 2 الحّق في المساواه وعدم التمييز 

 4 2 0 0 1 1 8 السالمة الجسدّية في  الحقّ 
 6 0 1 0 1 3 11 حقوق نزالء مراكز اإلصالح والتأهيل

 1 0 0 0 0 0 1 الحّق في حّرية الرأي والتعبير
 9 1 2 2 2 7 23 حةفي الصّ  الحقّ 

 23 1 3 7 3 5 42 في العمل الحقّ 
 15 0 3 4 0 2 24 في مستوى معيشي مالئم الحقّ 

 0 0 0 0 0 1 1 حقوق المرأة
 2 0 0 0 0 0 2 حقوق الطفل

 16 0 8 1 0 0 25 ذوي اإلعاقةحقوق 
 3 0 1 0 0 2 6 الحق في التعليم

 1 0 0 1 1 0 3 الحّق في بيئة سليمة
 5 0 2 0 0 0 7 الحّق في التأمينات االجتماعّية

 3  1 2   5 الحّق في الملكّية
 3 0   0 1 4 الحّق في التنمية

 4 0 2 1 0 0 7 الحق في الّسكن 
 2 0 0 0 0 0 2 في التعويض الحقّ 

 2 0 0 0 0 0 2 حقوق كبار السِّنّ 
 5 0 0 3 0 3 11 حقوق ُأسرّية 

 1 0 0 0 1 2 4 الحّق في المساعدة القانونّية
 168 8 30 38 18 49 311 المجموع الكلي

 %54،01 %2،57 %9،64 %12،21 %5،78 %15،7  ةالمئويّ النسب 
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   سغغغغغغغغغغغغ     (  لغغغغغغغغغغغغ311)  2015 عغغغغغغغغغغغغ    غغغغغغغغغغغغ  ل هغغغغغغغغغغغغ  ال  لبغغغغغغغغغغغغ   ال سغغغغغغغغغغغغ     التغغغغغغغغغغغغ  تل ّ إج غغغغغغغغغغغغ ل   غغغغغغغغغغغغ   بلغغغغغغغغغغغغ  
 ،    الس  سغغغغغغغغغغغغ ّ  غغغغغغغغغغغغ  بغغغغغغغغغغغغ ل     ال  نّ غغغغغغغغغغغغ تعلّ (  لغغغغغغغغغغغغ  143 نهغغغغغغغغغغغغ  )،  2014لعغغغغغغغغغغغغ     (  لب غغغغغغغغغغغغ149غ )    نغغغغغغغغغغغغ  ب غغغغغغغغغغغغ

 غغغغغغغغغغغغغ    لبغغغغغغغغغغغغغ   ال سغغغغغغغغغغغغغ       بلغغغغغغغغغغغغغ ف  غغغغغغغغغغغغغ .     الث  فّ غغغغغغغغغغغغغ االجت   ّ غغغغغغغغغغغغغ  بغغغغغغغغغغغغغ ل     االقتصغغغغغغغغغغغغغ   ّ  ( تتعلغغغغغغغغغغغغغ 127 )
أي  غغغغغغغغغغ   ؛ (  لب غغغغغغغغغغ49) إغغغغغغغغغغغ   .  قغغغغغغغغغغ  تغغغغغغغغغغ ّ  (  لب غغغغغغغغغغ41)نتهغغغغغغغغغغ ناأل ثغغغغغغغغغغ    ضغغغغغغغغغغ  ل  غغغغغغغغغغ  ب  غغغغغغغغغغ   ال  غغغغغغغغغغ   ال تعلّ 

أي  ؛نت جغغغغغغغغغغ    ضغغغغغغغغغغ  الت صغغغغغغغغغغل إلغغغغغغغغغغ  بغغغغغغغغغغ  ن  (  لبغغغغغغغغغغ   18غلغغغغغغغغغغ  )أ   ب ن غغغغغغغغغغ  جغغغغغغغغغغ    ضغغغغغغغغغغ  ، % بنت15.7نسغغغغغغغغغغبت  
 اسغغغغغغغغغغت بل  ، غغغغغغغغغغ  تغغغغغغغغغغ ال ق غغغغغغغغغغ  ال ت بعغغغغغغغغغغ  %54.01(  لبغغغغغغغغغغ   أي  غغغغغغغغغغ  نسغغغغغغغغغغبت  168 هنغغغغغغغغغغ ن ) ،%5.78 غغغغغغغغغغ  نسغغغغغغغغغغبت  
  (  لب غغغغغغغغغغغ30) تغغغغغغغغغغغ  إغغغغغغغغغغغغ  ، ف  غغغغغغغغغغغ  %12.21 ب غغغغغغغغغغغ  نسغغغغغغغغغغغبت   ،ت غغغغغغغغغغغع  غغغغغغغغغغغ    ا تص صغغغغغغغغغغغ   (  لب غغغغغغغغغغغ38ال   غغغغغغغغغغغ  )

 %.9،64 بنسب  بسب      ثب    ج   انته ن إغ قه  ت ّ 

 غغغغغغغغ    غغغغغغغغن ال غغغغغغغغ ال  بنت جغغغغغغغغ  غ غغغغغغغغ    ضغغغغغغغغ   إلغغغغغغغغ   غغغغغغغغ   اسغغغغغغغغتج ب  الجهغغغغغغغغ  ال  لغغغغغغغغ    إغغغغغغغغغ   عغغغغغغغغ   أسغغغغغغغغب   ت
   لب ت . ت ص    ال        إ ج ب  ت ش     عت     إنه   االنته ن  /أ   نه  

    نغغغغغغغغغغ  بعغغغغغغغغغغ    ، 2015 لهغغغغغغغغغغذا العغغغغغغغغغغ    غغغغغغغغغغ    لبغغغغغغغغغغ   ال سغغغغغغغغغغ    فغغغغغغغغغغ   ا ت غغغغغغغغغغ  هنغغغغغغغغغغ ن  نّ  بغغغغغغغغغغ  غغغغغغغغغغن ال اضغغغغغغغغغغ  
 : تن ف  الش ل اآل    ه   ب ّ   ،2014

 
 غغغغغغغغغغغ   غغغغغغغغغغغ  لل   غغغغغغغغغغغ  ال تعلّ   عغغغغغغغغغغغ   سغغغغغغغغغغغب  ا ت غغغغغغغغغغغ    لبغغغغغغغغغغغ   ال سغغغغغغغغغغغ     نت جغغغغغغغغغغغ  ا ت غغغغغغغغغغغ   نسغغغغغغغغغغغب  ال لبغغغغغغغغغغغ   ال   ّ 

ل نتهغغغغغغغغغغ ن      نغغغغغغغغغغ  بعغغغغغغغغغغ      ضغغغغغغغغغغ ثغغغغغغغغغغ     األ     غغغغغغغغغغ   ال  غغغغغغغغغغ   ث  فّ غغغغغغغغغغال       االجت   ّ غغغغغغغغغغبغغغغغغغغغغ ل     االقتصغغغغغغغغغغ   ّ 
2014 . 
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ل   غغغغغغغغغ  ال  تبغغغغغغغغ  األ لغغغغغغغغغ   غغغغغغغغغن إلغغغغغغغغ  ا ب ل ضغغغغغغغغ   الش صغغغغغغغغغ    شغغغغغغغغغ  هالّشغغغغغغغغ      سغغغغغغغغ ل  اسغغغغغغغغغت ب ل  تبغغغغغغغغغّ أ  قغغغغغغغغ  
 بغغغغغغغغغغغغ         شغغغغغغغغغغغغ  هالّشغغغغغغغغغغغغ     إج غغغغغغغغغغغغ ل   غغغغغغغغغغغغن  %78.3 غغغغغغغغغغغغ  نسغغغغغغغغغغغغبت   نّ إ  غغغغغغغغغغغغ   ؛بغغغغغغغغغغغغ ن ال سغغغغغغغغغغغغ  ل األ غغغغغغغغغغغغ  

 جغغغغغغغغغغغغ    فغغغغغغغغغغغغ  ال  تبغغغغغغغغغغغغ  الث ن غغغغغغغغغغغغ   ،ال  غغغغغغغغغغغغ   نال ضغغغغغغغغغغغغ   الش صغغغغغغغغغغغغ  إلغغغغغغغغغغغغ  ال   غغغغغغغغغغغغ   شغغغغغغغغغغغغ   الشغغغغغغغغغغغغ    أ غغغغغغغغغغغغ   
فغغغغغغغغغغغغ  ال  تبغغغغغغغغغغغغ  الث لثغغغغغغغغغغغغ     لّغغغغغغغغغغغغ   ،%8.01ل ت  نغغغغغغغغغغغغ  بنسغغغغغغغغغغغغب   بغغغغغغغغغغغغ  الب  غغغغغغغغغغغغ  ا الغغغغغغغغغغغغ ا    الّشغغغغغغغغغغغغ     اسغغغغغغغغغغغغت ب ل 
  غغغغغغغغغغ  نسغغغغغغغغغغبت     غغغغغغغغغغ  بل غغغغغغغغغغ ؛بغغغغغغغغغغل ال   غغغغغغغغغغ      غغغغغغغغغغن ق  صغغغغغغغغغغ  الّصغغغغغغغغغغ ال ّ  ال غغغغغغغغغغ   ب سغغغغغغغغغغ    الّشغغغغغغغغغغ     اسغغغغغغغغغغت ب ل 

    غغغغغغغغغغ   لّغغغغغغغغغغ ،%3.4 بنسغغغغغغغغغغب   ن الّسغغغغغغغغغ ال غغغغغغغغغغ ّ فغغغغغغغغغ  ال  تبغغغغغغغغغغ  ال ابعغغغغغغغغغغ     غغغغغغغغغغلّ  ،الّشغغغغغغغغغغ      غغغغغغغغغن إج غغغغغغغغغغ ل  4.8%
  غغغغغغغغغغن  غغغغغغغغغغ لالّشغغغغغغغغغغ        سغغغغغغغغغغ ل  اسغغغغغغغغغغت ب ل   لّغغغغغغغغغغ، %3.13 فغغغغغغغغغغ  ال  تبغغغغغغغغغغ  ال   سغغغغغغغغغغ  بنسغغغغغغغغغغب الب  غغغغغغغغغغ  العغغغغغغغغغغ  ي 

 . ف  ال  تب  األ        اال تب   ف  ال   ف   ضبّ 
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ال  تبغغغغغغغغغغغ  األ لغغغغغغغغغغغ   غغغغغغغغغغغن بغغغغغغغغغغغ ن فغغغغغغغغغغغ     ش صغغغغغغغغغغغ      سغغغغغغغغغغغ ل  اسغغغغغغغغغغغت ب ل  لبغغغغغغغغغغغ   ال سغغغغغغغغغغغ     شغغغغغغغغغغغ  ه جغغغغغغغغغغغ   ف  غغغغغغغغغغغ  
 لبغغغغغغغغغغ    جغغغغغغغغغغ   فغغغغغغغغغغ  ال  تبغغغغغغغغغ  الث ن غغغغغغغغغغ   ،ال لبغغغغغغغغغ   إج غغغغغغغغغغ ل   غغغغغغغغغغن  %83.92 غغغغغغغغغغ  نسغغغغغغغغغبت  ب ؛ال سغغغغغغغغغ  ل األ غغغغغغغغغغ  

ال  تبغغغغغغغغغغ   نه غغغغغغغغغغ ،  فغغغغغغغغغغ   ل غغغغغغغغغلّ  %4.18 بنسغغغغغغغغغغب  ل ت  نغغغغغغغغغغ ا السغغغغغغغغغ  ن  الب  غغغغغغغغغغ   ال غغغغغغغغغغ ّ  غغغغغغغغغغن  غغغغغغغغغغ ل ال سغغغغغغغغغ     
   سغغغغغغغغغغغ ل  ت غغغغغغغغغغغ      لّغغغغغغغغغغغ .%2.5بنسغغغغغغغغغغغب  صغغغغغغغغغغغ  ال ّ   فغغغغغغغغغغغ  ال  تبغغغغغغغغغغغ  ال ابعغغغغغغغغغغغ  ،%3.2ال غغغغغغغغغغغ    بنسغغغغغغغغغغغب  الث لثغغغغغغغغغغغ  

 الب  غغغغغغغغغغغغ  العغغغغغغغغغغغغ  ي فغغغغغغغغغغغغ  ال  تبغغغغغغغغغغغغ      اال تبغغغغغغغغغغغغ   فغغغغغغغغغغغغ  ال   ف غغغغغغغغغغغغ  ضغغغغغغغغغغغغبّ   لبغغغغغغغغغغغغ   ال سغغغغغغغغغغغغ       غغغغغغغغغغغغن  غغغغغغغغغغغغ ل
 .األ    
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 سغغغغغغغغغغ  الب غغغغغغغغغغ ن ّ ضغغغغغغغغغغ   غغغغغغغغغغن ال ّ ف تّ  ، لغغغغغغغغغغ     ف غغغغغغغغغغ   ال  ل غغغغغغغغغغ  ال  تل غغغغغغغغغغ  الّشغغغغغغغغغغ    ت   غغغغغغغغغغع إلغغغغغغغغغغ    ب لنسغغغغغغغغغغب  أّ غغغغغغغغغغ
%  غغغغغغغغغغغغغغن 55.7ل   غغغغغغغغغغغغغغ  بنسغغغغغغغغغغغغغغب  إلغغغغغغغغغغغغغغ  االغغغغغغغغغغغغغغ ا     الّشغغغغغغغغغغغغغغ    الع صغغغغغغغغغغغغغغ   بعغغغغغغغغغغغغغغ    تصغغغغغغغغغغغغغغ  اسغغغغغغغغغغغغغغت  ا   تغغغغغغغغغغغغغغ اآل

  عغغغغغغغغغ   السغغغغغغغغغب  فغغغغغغغغغ  ذلغغغغغغغغغن إلغغغغغغغغغ   غغغغغغغغغ    جغغغغغغغغغ   فغغغغغغغغغ    لل   غغغغغغغغغ  فغغغغغغغغغ  بغغغغغغغغغ ق     ف غغغغغغغغغ   ال  ل غغغغغغغغغ ،  ؛ال شغغغغغغغغغت  ن
 . ق   ال      ن ال  ا ن ن ال   ن ن ف     ف   الع ص   ، ن ال   ف   ا ت        س ّ 

 
 

 غغغغغغغغ   غغغغغغغغن ال    غغغغغغغغ ن ف هغغغغغغغغ  ال   ّ الّشغغغغغغغغ       غغغغغغغغ  بلغغغغغغغغ   غغغغغغغغ    ؛ جغغغغغغغغ       ف غغغغغغغغ  ال  قغغغغغغغغ   فغغغغغغغغ  ال  تبغغغغغغغغ  الث ن غغغغغغغغ 
 ،%6.9 غغغغغغغغغ  نسغغغغغغغغغبت  الّشغغغغغغغغغ       غغغغغغغغغ  بلغغغغغغغغغ   غغغغغغغغغ    ؛إ بغغغغغغغغغ  فغغغغغغغغغ  ال  تبغغغغغغغغغ  الث لثغغغغغغغغغ     ف غغغغغغغغغ   ،%8.3 غغغغغغغغغ  نسغغغغغغغغغبت  

 .%5.9   نسبت   الّش        بل       ؛ال  ن ف  ال  تب  ال ابع     ف   

ال  تبغغغغغغغغغغ  األ لغغغغغغغغغغ  بنسغغغغغغغغغغب  فغغغغغغغغغغ  ف غغغغغغغغغغ  جغغغغغغغغغغ       ف غغغغغغغغغغ  الع صغغغغغغغغغغ    ، لبغغغغغغغغغغ   ال سغغغغغغغغغغ   ا إلغغغغغغغغغغ  ب لنسغغغغغغغغغغب    أّ غغغغغغغغغغ
   ف غغغغغغغغغغغغغ  ال  تبغغغغغغغغغغغغغ  الث لثغغغغغغغغغغغغغ  فغغغغغغغغغغغغغ  ،   %9.6بنسغغغغغغغغغغغغغب  ال  قغغغغغغغغغغغغغ    %،  فغغغغغغغغغغغغغ  ال  تبغغغغغغغغغغغغغ  الث ن غغغغغغغغغغغغغ     ف غغغغغغغغغغغغغ 53.6

 ل غغغغغغغغغغغغغغلّ  %5،78ال   لغغغغغغغغغغغغغغ   ال غغغغغغغغغغغغغغ ن بنسغغغغغغغغغغغغغغب   ،  فغغغغغغغغغغغغغغ  ال  تبغغغغغغغغغغغغغغ  ال ابعغغغغغغغغغغغغغغ     ف تغغغغغغغغغغغغغغ %6،10 عغغغغغغغغغغغغغغ ن بنسغغغغغغغغغغغغغغب  
  نه  .
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 الّش        ّ الجه  ال       الت  ق      س     الّش     نسب   ت ن الش ل اآلف ب ّ  ،شت    ل ه لجه  ال   إل  ا  ب لنسب  أ ّ 
 .  ب لنسب  األ ب است  ا  ا ت    الجه   األ ن ّ       ل ،ه ض ّ 

 

 شتكى عليهالجهة المُ بالنسبة إلى ا الّشكاوىن عدد رسم بياني يبيّ 
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 إذ ؛%65،5الّشغغغغغغغغغغ       غغغغغغغغغغ  بل غغغغغغغغغغ  نسغغغغغغغغغغبته   غغغغغغغغغغن  ج غغغغغغغغغغ    ؛ل   غغغغغغغغغغ إلغغغغغغغغغغ  االغغغغغغغغغغ ا     الّشغغغغغغغغغغ      غغغغغغغغغغن  غغغغغغغغغغ   
   ل هغغغغغغغغغغغغ    ا   ال ا لّ غغغغغغغغغغغغ%، 42.5  غغغغغغغغغغغغ ه     األ غغغغغغغغغغغغن العغغغغغغغغغغغغ  ّ     ّ غغغغغغغغغغغغ  غغغغغغغغغغغغ  ضغغغغغغغغغغغغ ّ ال   ّ  الّشغغغغغغغغغغغغ    بل غغغغغغغغغغغغ  نسغغغغغغغغغغغغب  

 غغغغغغغغغغغغغذ    شغغغغغغغغغغغغ   إلغغغغغغغغغغغغ  أنهغغغغغغغغغغغغ  لغغغغغغغغغغغغ  تتّ %،  ّ غغغغغغغغغغغغ8.7 بنسغغغغغغغغغغغغب    ا غغغغغغغغغغغغ   ال  غغغغغغغغغغغغ ب ا  الع ّ غغغغغغغغغغغغ ثغغغغغغغغغغغغ ّ  ،%10،4 بنسغغغغغغغغغغغغب 
   الت   غغغغغغغغغغ    ضغغغغغغغغغغ     اسغغغغغغغغغغت  ا  ال   غغغغغغغغغغ  ب ن هغغغغغغغغغغ  األ ل ّ غغغغغغغغغغ تؤّ غغغغغغغغغغ ،ا جغغغغغغغغغغ ا ا  ال    لغغغغغغغغغغ  ل قغغغغغغغغغغ  االنته  غغغغغغغغغغ  

ل ال   غغغغغغغغ  لغغغغغغغغ   سغغغغغغغغجّ  ، غغغغغغغغ ل  غغغغغغغغ         ل غغغغغغغغ .   غغغغغغغغ   ا نسغغغغغغغغ ن فغغغغغغغغ  ال تع  غغغغغغغغ  الّشغغغغغغغغ     ل  غغغغغغغغض  غغغغغغغغ     ل هغغغغغغغغ 
 الّشغغغغغغغغغغغغ     نسغغغغغغغغغغغغب    ان  ضغغغغغغغغغغغغأ    ا   ال   ج غغغغغغغغغغغغ ،   ب   تغغغغغغغغغغغغ  الع غغغغغغغغغغغغل   شغغغغغغغغغغغغ    تتعلّغغغغغغغغغغغغ أيّ هغغغغغغغغغغغغذا العغغغغغغغغغغغغ   فغغغغغغغغغغغغ  
   جغغغغغغغغغغ     ا غغغغغغغغغغ   ت ّصغغغغغغغغغغإلغغغغغغغغغغ    السغغغغغغغغغغ     لشغغغغغغغغغغؤ ن ال ج غغغغغغغغغغ ن،   عغغغغغغغغغغ   ذلغغغغغغغغغغن  ال   ضغغغغغغغغغغ ّ  غغغغغغغغغغ  ب لع غغغغغغغغغغل ال تعلّ 

  السغغغغغغغغغ     لشغغغغغغغغغؤ ن ال ج غغغغغغغغغ ن ل   ضغغغغغغغغغ ّ ،  اقتصغغغغغغغغغ   ال غغغغغغغغغ اجع ن  لغغغغغغغغغ  افغغغغغغغغغ  شغغغغغغغغغؤ ن العغغغغغغغغغ     فغغغغغغغغغ  ال نغغغغغغغغغ  ل
بعغغغغغغغغغغغغغغض الغغغغغغغغغغغغغغ  ا ا    غغغغغغغغغغغغغغ  ب غغغغغغغغغغغغغغ ّ ال   ّ  الّشغغغغغغغغغغغغغغ    ل غغغغغغغغغغغغغغ  ان  غغغغغغغغغغغغغغ ض فغغغغغغغغغغغغغغ  نسغغغغغغغغغغغغغغب    غغغغغغغغغغغغغغ      غغغغغغغغغغغغغغ  ،  ا  ا   ال   ّ 
 .  2014      ن  بع   الت ب    التعل    التن    االجت    ّ ،  ثل   ا ت   االجت    ّ 

 
النسغغغغغغغغب  األ بغغغغغغغغ   غغغغغغغغن  أنّ  تغغغغغغغغ الشغغغغغغغغ ل اآلن ف بغغغغغغغغ ّ  ،لجهغغغغغغغغ  ال  لغغغغغغغغ   ت غغغغغغغغ    ال سغغغغغغغغ      نهغغغغغغغغ إلغغغغغغغغ  اب لنسغغغغغغغغب    أّ غغغغغغغغ

 ، ف  غغغغغغغغغغغغغ %45.19 بل غغغغغغغغغغغغغ   غغغغغغغغغغغغغ  نسغغغغغغغغغغغغغبت  إذ ؛ لجهغغغغغغغغغغغغغ   األ نّ غغغغغغغغغغغغغإلغغغغغغغغغغغغغ  ا  هغغغغغغغغغغغغغ لبغغغغغغغغغغغغغ   ال سغغغغغغغغغغغغغ       نغغغغغغغغغغغغغ    جّ 
 العغغغغغغغغغغ   لهغغغغغغغغغغذا   لب غغغغغغغغغغ( 29) إلغغغغغغغغغغ   االجت   ّ غغغغغغغغغغ التن  غغغغغغغغغغ    ا   لغغغغغغغغغغ إ الغغغغغغغغغغ ا    ال سغغغغغغغغغغ      لبغغغغغغغغغغ   نسغغغغغغغغغغب  ا ت عغغغغغغغغغغ 
  لغغغغغغغغغغ األ إلغغغغغغغغغغ  ال جلغغغغغغغغغغ  هغغغغغغغغغغ  جّ ال    ال سغغغغغغغغغغ      لبغغغغغغغغغغ   ا ت عغغغغغغغغغغ   ،  2014 لعغغغغغغغغغغ    لبغغغغغغغغغغ  ( 10) غ  ب غغغغغغغغغغ     نغغغغغغغغغغ 
 ا ت عغغغغغغغغغغغغغ    ، 2014 لعغغغغغغغغغغغغغ    لبغغغغغغغغغغغغغ  ( 3) غب غغغغغغغغغغغغغ     نغغغغغغغغغغغغغ   (  لب غغغغغغغغغغغغغ11ق ن إلغغغغغغغغغغغغغ  )ال عغغغغغغغغغغغغغ ّ  شغغغغغغغغغغغغغ   األ لشغغغغغغغغغغغغغؤ ن
 لعغغغغغغغغغغغغغغ    لبغغغغغغغغغغغغغ  ( 4) بغغغغغغغغغغغغغغ     نغغغغغغغغغغغغغغ   (  لب غغغغغغغغغغغغغ15   إلغغغغغغغغغغغغغ  )  ا   الّصغغغغغغغغغغغغغ إلغغغغغغغغغغغغغغ  هغغغغغغغغغغغغغ  جّ ال    ال سغغغغغغغغغغغغغ      لبغغغغغغغغغغغغغ  
2014 . 
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غغغغغغغغسغغغغغغغغ  اآلتغغغغغغغغ  أ غغغغغغغغ ا  ال شغغغغغغغغت  ن      غغغغغغغغ    هغغغغغغغغ  ال ّ  بلغغغغغغغغ   غغغغغغغغ   ال شغغغغغغغغت  ن  غغغغغغغغن إذ  ؛  الشغغغغغغغغ     غغغغغغغغ ّ   جنسغغغغغغغغ ّ     س 
فغغغغغغغغغغغغ     ال لسغغغغغغغغغغغ  ن ّ      السغغغغغغغغغغغغ   ّ ، ف  غغغغغغغغغغغ  جغغغغغغغغغغغغ    الجنسغغغغغغغغغغغ ّ %93،37    غغغغغغغغغغغ  نسغغغغغغغغغغغغبت   األ  نّ غغغغغغغغغغغغ  لغغغغغغغغغغغ  الجنسغغغغغغغغغغغ ّ 

  غغغغغغغغغغ  بل غغغغغغغغغغ    ؛ال صغغغغغغغغغغ  ّ   ،  فغغغغغغغغغغ  ال  تبغغغغغغغغغغ  الث لثغغغغغغغغغغ  الجنسغغغغغغغغغغ ّ  نه غغغغغغغغغغ  ل غغغغغغغغغغل   %2،43 ال  تبغغغغغغغغغغ  الث ن غغغغغغغغغغ  بنسغغغغغغغغغغب 
 .%1 نسبته 

 

  غغغغغغغغغ   نسغغغغغغغغغب  أنّ  اآلتغغغغغغغغغ  الب غغغغغغغغغ ن  سغغغغغغغغغ ال ّ   غغغغغغغغغ ل  غغغغغغغغغن ف  هغغغغغغغغغ  ال سغغغغغغغغغ   ا ،  غغغغغغغغغ لب   جنسغغغغغغغغغ ّ  ب صغغغغغغغغغ    أّ غغغغغغغغغ
 ال  تبغغغغغغغغغغغغ   السغغغغغغغغغغغغ   ّ   الجنسغغغغغغغغغغغغ ّ  بل غغغغغغغغغغغغ  ف  غغغغغغغغغغغغ  ،%85،8 بل غغغغغغغغغغغغ   األ  نّ غغغغغغغغغغغغ  الجنسغغغغغغغغغغغغ ّ    لغغغغغغغغغغغغ   غغغغغغغغغغغغن ال شغغغغغغغغغغغغت  ن

 .(2،89) نسبته  بل   الت   ال لس  ن ّ   الجنس ّ  الث لث  ال  تب   ف  ،%8،36 بنسب  الث ن  
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 الّشغغغغغغغغغ    بل غغغغغغغغغ  نسغغغغغغغغغبته  فغغغغغغغغغ   إذ ؛ غغغغغغغغغ   غغغغغغغغغن الغغغغغغغغغذ   ال   ّ  الّشغغغغغغغغغ     ا ت غغغغغغغغغ   نسغغغغغغغغغب  تغغغغغغغغغ  الشغغغغغغغغغ ل اآل   هغغغغغغغغغ 
بل غغغغغغغغغغغ  نسغغغغغغغغغغغب  ف لبغغغغغغغغغغغ   ال سغغغغغغغغغغغ     أّ غغغغغغغغغغغ   ،%42.4 نسغغغغغغغغغغغب  ان  ضغغغغغغغغغغغ  فغغغغغغغغغغغ   لبغغغغغغغغغغغ   ال سغغغغغغغغغغغ     ب ،76.3%

بنسغغغغغغغغغغغغب   لبغغغغغغغغغغغغ   ال سغغغغغغغغغغغغ     نغغغغغغغغغغغغ   ل ا ت عغغغغغغغغغغغغ  نسغغغغغغغغغغغغب  ت غغغغغغغغغغغغ    ا  ،%23.6ا نغغغغغغغغغغغغ   غغغغغغغغغغغغ   غغغغغغغغغغغغن  ّ ال  الّشغغغغغغغغغغغغ     
57.5% . 
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