
 1 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

  

  تقریر المملكة األردنیة األول

 2010 األول تشرین/أكتوبر

 

  

  )1(تقریر المملكة األردنیة الھاشمیة االول

   من المیثاق العربي لحقوق اإلنسان48بموجب المادة 

  

 

ــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 28/10/2010 ورد ھذا التقریر ألمانة لجنة حقوق اإلنسان العربیة بتاریخ )1(
 

 



 1 

  

  

لتنفیذ المملكة ل التدابیر التي اتخذتھا  األولي حوتقریر المملكة األردنیة الھاشمیة

  وإعمال

 أحكام وبنود المیثاق العربي لحقوق اإلنسان والمقدم إلى لجنة حقوق اإلنسان 

   العربیة

  

   2011 أیلول 

  

  

  

  

  

  

  

 



 2 

  

  الفھرس

 5.....................................................................................................مقدمةُ:أوال

  7.................................................................................. تدابیر التنفیذ العامة:ثانیا

   11..........................................................................................:المیثاقادمو:ثالثا

  11.............................).............................................................1(المادة          

  12.....................................................................) ...................2(المادة           

  12.................................................)........................................3(المادة           

  13......................................................)...................................4(المادة           

  14....................................................................................).....5(المادة           

  14...............................................................................) .........6(المادة           

  16...........................................................................) ..............7(المادة          

  16.....................................................................................) .....8(المادة         

  21....................) ......................................................................9(المادة         

  22...................)......................................................................10(المادة         

  25...................) .....................................................................11 (المادة        

  25...................)......................................................................12(المادة         

  27............................................................).............................13(المادة         



 3 

  28...................................................................................).......14(المادة        

  33..........................).................................................................15(المادة       

  33......................).....................................................................16(المادة       

  34........................)...................................................................17(المادة       

  35.....................)......................................................................18(المادة       

  35.....................)......................................................................19(المادة       

  36..........................................................................).................20(المادة       

  42........................)....................................................................21(المادة      

  43........................................)....................................................22(المادة      

  44.......................)......................................................................23(المادة     

  45........................).....................................................................24(المادة     

  49.......................)......................................................................25(المادة     

  50........................)......................................................................26(المادة    

  51.......................)......................................................................27 (المادة    

  52.......................)......................................................................28(المادة     

  54................................................................).............................29(المادة     

  55...............................)..............................................................30(المادة     



 4 

  56.......................)......................................................................31 (المادة    

  56.......................)......................................................................32(المادة     

  61................................................................).............................34(المادة     

  72.......................)......................................................................35(المادة     

  75..............................)................................................................36(المادة    

  76..........................)...................................................................37(المادة     

  77........................).....................................................................38(المادة     

  79.........................)....................................................................39(المادة     

  81.............................)................................................................40(المادة     

  91 .........................................................................)...................41(المادة     

  93.............................................)................................................42(المادة     

  94.................................................................................................خاتمةً:رابعا

  95..................................................................................................... المالحق

  

  

  

  



 5 

  

  مقدمة: أوال

ك  وذل اإلنسان یسر األردن تقدیم تقریره األولي بخصوص تنفیذ مواد المیثاق العربي لحقوق - 

 .من المیثاق) 48(من المادة ) 1(إنفاذا لحكم الفقرة 

یذكر بان حكومة المملكة  األردنیة الھاشمیة كانت الدولة العربیة األولى التي صادقت على  - 

 2004مایو / أیاروكان ذلك  فيوالذي اعتمدتھ القمة العربیة في تونس في المیثاق العربي 

جریدة الرسمیة بتاریخ  في الالمیثاق  وتم نشر2008 مارس/ آذار15ودخل حیز التنفیذ في 

قدم أیة تحفظات على المواد المدرجة إضافة إلى أن األردن لم ی.4675دد ع في ال16/9/2004

 كدلیل على التزام األردن باحترام حقوق وتأتي مصادقة األردن على المیثاق.ضمن المیثاق

 .اإلنسان وصونھا وتعزیزھا والترویج لھا

 تقدیم األردن تقریره ھذا في ظل التغییرات الكبیرة والتحوالت الدیمقراطیة التي ویأتي - 

حیث یأتي ھذا الحراك انطالقا من إیمان الشعوب .تشھدھا المنطقة العربیة في الوقت الحالي 

كما أثبت الحراك العربي أن حقوق .العربیة بقدرتھا على التغییر وحقھا في تقریر مصیرھا

 .فات ثابتة كونھا حقوق عالمیة ومتأصلة وغیر قابلة للتجزئةاإلنسان تتصف بص

 اإلصالح السیاسي في األردن قد بدأت منذ فترة طویلة ولكنھا ةوالجدیر بالذكر أن مسیر - 

 .ًتباطأت أحیانا وذلك بسبب الظروف السیاسیة الخارجیة أو قوى الشد العكسي الداخلیة

والتفویت رصة مناسبة لتسریع وتیرة اإلصالح جد األردن في الحراك العربي الحالي فوی - 

قد تم تشكیل لجنة حوار وطني بغیة الخروج بقانون انتخاب ف. عرقلتھعلى األصوات التي تحاول

عصري یتماشى والمعاییر الدولیة في ھذا المجال،إضافة إلى قانون أحزاب یسھم في تنمیة 

 الكفاءة والخبرة السیاسیة یشھد ألعضائھا بكما تم تشكیل لجنة ملكیة . الحیاة الحزبیة في المملكة

ومن المؤمل أن .1952 الدستور األردني والتعدیالت التي طرأت علیھ منذ عام مراجعةبغیة 

إلى إفراز مجلس نیابي ) الدستور،االنتخابات واألحزاب(تفضي مخرجات ھذه اللجان المختلفة 
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لشفافیة وسیادة القانون في الممارسة یمثل كافة األردنیین ویكرس مبادئ العدالة والنزاھة وا

 . في إثراء الحیاة الحزبیةاإلسھامالسیاسیة،و

حیث ألغت منھ شرط الموافقة ،  كما قامت الحكومة األردنیة بتعدیل قانون التجمعات العامة - 

وسیتم العمل على إصدار قانون لنقابة .المسبقة على المسیرات الذي كان معموال بھ في السابق

 . قریبا،وبما یفتح المجال أمام المعلمین إلنشاء نقابة خاصة بھمالمعلمین

خطا األردن خطوات واسعة نحو تعزیز مفاھیم حقوق اإلنسان ونشر ثقافتھا في المجتمع، و - 

وذلك من خالل برامج التوعیة بشكل عام وتضمین مفاھیم حقوق اإلنسان في المناھج الدراسیة 

وكذلك من خالل اعتماد تشریعات جدیدة أو تعدیالت في المدارس والجامعات بشكل خاص، 

على تشریعات قائمة بما ینسجم مع الصكوك الدولیة الخاصة بحقوق اإلنسان التي صادق 

كما تزاید نشاط المنظمات الوطنیة العاملة في مجال حقوق اإلنسان خالل . علیھا األردن

ًالسنوات األخیرة، خاصة من حیث تنظیمھا عددا كبیرا من  ورشات العمل حول  الندوات وً

ًالمعاییر الدولیة لحقوق اإلنسان ، علما بأنھ یوجد في األردن العدید من منظمات المجتمع 

المدني والنقابات واألحزاب السیاسیة التي أصبحت ناشطة في مجال دعم وترسیخ مفاھیم 

 .حقوق اإلنسان حسب األعراف الدولیة

لى عدد من االتفاقیات الدولیة التي تعنى بحمایة عدد من صادق األردن في الفترة األخیرة عو - 

:  البروتوكولین اإلضافیین التفاقیة حقوق الطفل علىتمت المصادقةحقوق اإلنسان حیث 

البروتوكول االختیاري بشأن إشراك األطفال في النزاعات المسلحة والبروتوكول االختیاري 

كما كانت . 2006 وفي المواد اإلباحیة في العام بشأن بیع األطفال واستغالل األطفال في البغاء

، "االتفاقیة الدولیة لحقوق األشخاص المعوقین"المملكة إحدى أول عشرین دولة تصادق على 

البروتوكول الخاص بمنع وتجریم االتجار بالبشر كما صادق األردن على  2008في العام 

فاقیة األمم المتحدة لمعاقبة الجریمة المكملة الت(وخاصة النساء واألطفال ومعاقبة مرتكبیھا 

 .) المنظمة عبر الوطنیة
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إعالن القاھرة لحقوق اإلنسان في "فقد وافق األردن على ، أما بالنسبة للمواثیق اإلقلیمیة - 

وھو وثیقة إرشادیة ،  عن مؤتمر وزراء خارجیة الدول اإلسالمیة1990الصادر عام ، "اإلسالم

ًالمعدل/المیثاق العربي لحقوق اإلنسان" على دقاكما ص. ال تحتاج إلى تصدیق الذي اعتمدتھ " ُ

 .2004أیار / القمة العربیة في تونس في مایو

  

  تدابیر التنفیذ العامة: ثانیا

  الجھات التي أعدت التقریر: أ

 :ساھم في إعداد التقریر كل من الجھات اآلتیة - 

  وزارة الخارجیة  - 

 وزارة العدل  - 

  وزارة العمل - 

 ارة التخطیط والتعاون الدوليوز - 

 وزارة التنمیة االجتماعیة - 

 مدیریة األمن العام - 

  دائرة الموازنة العامة - 

 دائرة اإلحصاءات العامة - 

  وزارة الداخلیة  - 

 وزارة الثقافة - 

 وزارة الصحة - 

 وزارة التربیة والتعلیم - 

 دائرة قاضي القضاة - 
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 :لتي صادق علیھا األردنالمركز القانوني لالتفاقیات ا: ب - 

 ال یتجزأ من التشریع و ًاتعتبر االتفاقیات التي صادقت علیھا المملكة األردنیة الھاشمیة جزء  

 تنص على التي من القانون المدني األردني 24 بداللة نص المادة    القوانین الوطنیة،تسمو على

ن خاص أو في معاھدة دولیة ال تسري أحكام المواد السابقة إذا وجد نص في قانو: " ما یلي

  ."یتعارض معھا نافذة في المملكة األردنیة الھاشمیة

 معلومات عامة وإحصاءات: ًثالثا

 َّعمان:  العاصمة- أ

 ّ كیلومتر مربع89,213: المساحــــــة

  األردني  الدینار :العملـــــــة

  : السكان- ب

  ملیون 6.2: عدد السكان

  68,8): 2شخص لكل كم(الكثافة السكانیة

  2,1(%): معدل النمو السكاني 

  %37,3: نسبة السكان في األعمار دون الخامسة عشرة

  %59,5 : 64- 15نسبة السكان في األعمار 

  %3,2 : 65+نسبة السكان في األعمار 

  %  20,3: العمر الوسیط للسكان
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  %73,0: توقع الحیاة وقت الوالدة

  %71,6:                      ذكر 

  %74,4:                     أنثى

  7,0): لكل ألف(معدل الوفیات الخام 

  27,8: األولمتوسط العمر وقت الزواج 

  5.4: متوسط حجم األسرة 

  %82,6: نسبة السكان في الحضر

  %17,4: نسبة السكان في الریف

  : مؤشرات التعلیم-ج

  1,883,4:إجمالي عدد الطلبة الملتحقین في جمیع مراحل التعلیم

  %31,5:نسبة الطلبة إلى إجمالي السكان

  %31,2:الذكور السكان إلى الطالب نسبة

  %31,8:اإلناث السكان إلى الطالبات نسبة

  %95,5:األساسیة المرحلة في للطالب الطالبات نسبة

  %109,7:الثانویة المرحلة في للطالب الطالبات نسبة

  %103,5:الجامعیة المرحلة في للطالب الطالبات نسبة

  %7,0: فأكثر سنة 15 أعمارھم الذین للسكان األمیة بةنس
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  %3,7: ذكر  

   %10,3 أنثى

  

  :العاملة والقوى االقتصادیة المؤشرات - د

  12,5: معدل البطالة

  %12.9:معدل البطالة

  ) ملیار دوالر8,8 (أردني ملیار دینار 6,24): 2011(حجم الموازنة العامة للعام 

   دینار أردني19,887,6:  السوق الجاریةالناتج القومي اإلجمالي بأسعار

  3,194,5):  دینار أردني  (2010نصیب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي للعام 

  %3,1: معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة

  )  دینار أردني11,462,8  : (2010الدین العام  للعام 
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  :مواد المیثاق: ًرابعا

  )ات المیثاقغای(1المادة 

یعتبر األردن أن الحقوق الواردة في ھذا المیثاق ھي مجموعة من الحقوق الواجب التمتع بھا،  .1

كان إال بما یتفق ومجموعة الحقوق  وال یجوز وضع أي قیود أو إھدار أي حق ألي سبب

  .الواردة فیھ، وبما یحقق المصلحة العامة

تعزیز وحمایة حقوق اإلنسان خالل السنوات وكان من أبــــرز التطورات فــــي مجال  .2

ویصدر المركز تقاریر سنویة حول . 2003األخیرة إنشاء المركز الوطني لحقوق اإلنسان عام 

  .حقوق اإلنسان في المملكة تتضمن توصیات بھدف تعزیز وحمایة تلك الحقوق

 : ما یلي إلىیھدف المركز و  .3

ة باستلھام رسالة اإلسالم السمحة ، وما تضمنھ التراث تعزیز مبادئ حقوق اإلنسان في المملك  . أ

 ، وما أكدتھ  من قیم ، وما نص علیھ الدستور من حقوقاإلسالميالعربي 

  .ن مبادئــدولیة مــــــــــــــــــــھود الـــــــــــــوالع ـــــــــــــقـــــــــــالمواثی

وعدم لكة على صعیدي الفكر والممارسة ،اإلسھام في ترسیخ مبادئ حقوق اإلنسان في المم. ب

  . العرق أو اللغة أو الدین أو الجنس   التمییز بین المواطنین بسبب

ومتوازن ، یقوم على إشاعة  في المملكة لتكوین نموذج متكامل تعزیز النھج الدیمقراطي. ج

القانون ، وضمان الحق في الحریات وضمان التعددیة السیاسیة ، واحترام سیادة 

ـــــــــة الت   . افیة ــــــــماعیة والثقــــــــــــــتصادیة واالجتـــــــــــــــــــــــــاالقنمیـــــــــ

  .السعي النضمام المملكة إلى المواثیق واالتفاقیات العربیة والدولیة الخاصة بحقوق اإلنسان. د
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  )حق الشعوب في تقریر المصیر (2المادة 

ویؤكد ھذا باستمرار في إطار عالقاتھ الدولیة، و . ر المصیر للشعوبیؤید األردن حق تقری .4

واكبر . یظھر سجل تصویت األردن في األمم المتحدة ونشاطاتھ المختلفة ھذا الموقف بجالء

دلیل على ذلك موقف األردن الداعم للشعب الفلسطیني للحصول على حقوقھ المشروعة وخاصة 

 .المستقلة على ترابھ الوطنيحقھ في تقریر المصیر وقیام دولتھ 

  

  )التمتع بالحقوق والحریات المنصوص علیھا في المیثاق(3المادة 

ًإنسجاما مــــع ما جاء فــــي ھــــذه المــــادة حــــول كفالـــة الحقــــوق لجمیـــع األفــــراد  .5

ن أ"ـادة السادســـة منــــھ، دون أي تمییـــــز بینھــــم، فقــــد أكــــد الدستور األردني بالمـــ

األردنییــــن أمـــــام القانـــون ســــواء ال تمییــــز بینھــــم فــــي الحقــــوق والواجبات وإن 

ــل الذكـــر ". اختلفوا فــــــي العـــرق أو اللغـــــة أو الدیــــن ًو جـــاء ھذا النص عامــــا لیشمــ

ًة إلى أن التشریعـــات األخــــرى كفلـــــت للمـــــرأة حقــــوقا واألنثــــى، باإلضافــــــ

ــة، ( متساویـــة مـــــع الرجــــــل  الحق فـــــــي العمـــل، التعلیم، ممارســـــة الحیاة السیاسیــــ

ـــب العامة،  .... ) .تولي المناصـــ

ًردنیین رجاال ونســــاء متساوون فــــي وقــــد نص المیثاق الوطنـــي األردني علــــى أن األ .6 ً

الحقوق والواجبات، كما أوصت األجنــدة الوطنیــــة األردنیة بتطبیـــق عدد من المبادئ التي 

تھــــدف إلى تحقیــــق المســــاواة للمــــرأة األردنیــــة وتمثیلھـــا فـــي المجالس التشریعیة 

 . وفـــي المناصب العامــــة

ًكما أن عضویة األردن في مجلس حقوق اإلنسان التابع لمنظمة األمم المتحدة كانت حافزا  .7

في الجریدة الرسمیة، لتأخذ قوة  لتصدیق ونشر االتفاقیات التي تعزز حقوق األردنیین

. ) االتفاقیات الدولیة التي صادق علیھا األردن في مجال حقوق اإلنسان قائمةمرفق(القانون

عھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، والعھــــد الدولي الخاص حیث تم نشر ال

بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة  واتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز 
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العنصري، واتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة ، باإلضافة إلى اتفاقیة 

وب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو الالإنسانیة أو المھینة في مناھضة التعذیب وغیره من ضر

 .الجریدة الرسمیة خالل السنوات األخیرة

تكفل القوانین والتشریعات األردنیة للمرأة الحق بالمشاركة بالھیئات المنتخبة وفي مؤسسات  .8

وبھدف . اركةالمجتمع المدني بشكل مساو للرجل،وال توجد تشریعات تحد من قدرتھا على المش

زیادة وعي المرأة األردنیة تجاه حقوقھا السیاسیة والمدنیة، أنشأت الحكومة اللجنة الوطنیة 

 بھدف دعم قضیة تطویر المرأة وتحقیق المساواة لھا في كافة میادین 1992لشؤون المرأة عام 

ردنیة  للنھوض باألسرة األ2001الحیاة، كما تم إنشاء المجلس الوطني لشؤون األسرة عام 

والمحافظة على كیانھا، وعملت الحكومة على تعدیل العدید من التشریعات بھدف زیادة مشاركة 

  .المرأة في العمل السیاسي 

نسائیة بغرض تمكین المرأة من " كوتا " ، حیث تم تضمینھ تـم تعدیـل قانون االنتخاب. 9

شـــارك المــــرأة في وت)  مقعد12(الحصول على تمثیل مناسب في الجھـاز التشریعـــي 

 كما تم تخصیص نسبة ال تقل عن  ،عملیــــة االنتخابات العامـــة بشكــــل مساو للرجــل

 للمرشحات األصوات أعلى من اللواتي حصلن على إلشغالھا المجلس أعضاءمن عدد %) 20(

 قانون من) 9( عمان الكبرى وذلك في المادة أمانةلعضویة المجالس البلدیة  بما في ذلك 

  .2007لسنة ) 14(البلدیات رقم 

  )المیثاق وحاالت الطوارئ (4المادة 

) 124(فیما یتعلق بحاالت الطوارئ االستثنائیة التي یمكن أن تھدد حیـاة األمة، فإن المادة . 10

قانون " من الدستور أجازت في حالة حدوث ما یستدعي الدفاع عن الوطن إصدار قانون یسمى 

بموجبھ الصالحیات للشخص الذي یعینھ القانون، بما في ذلك صالحیـــــة ، تعطى "الدفاع 

ویكون قانون الدفاع نافــذ المفعول عندما . وقف قوانین الدولة العادیة لتأمین الدفاع عـن الوطن

 .یعلـــن ذلك بإرادة ملكیــــة تصدر بناء علــــى قرار من مجلس الوزراء
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نھاء العمل باألحكام ، بالموافقة على إ1992ـــة السامیة عام قد صـــدرت اإلرادة الملكیـل.11

وبالنسبة لقانون الدفاع المنشور في الجریدة الرسمیة . توجد في األردن حالة طوارئ العرفیة فال

ً والذي یمكن إعالن حالة الطوارئ بموجبھ، فھو فقط یمنح حقوقا محددة لرئیس 1992عام 

 .الوزراء

  )اةالحق في الحی(5المادة 

ًإن توافر الركن القانوني یعد أھم أركان الجریمة تطبیقا للمبدأ القانوني الراسخ الذي یقضي  .12

بأنھ ال جریمة وال عقوبة إال بنص ، وفي ھذا الصدد نجد أن قانون العقوبات المذكور قد نص 

ف الجریمة ، ال یقضى بأیة عقوبة لم ینص القانون علیھا حین اقترا( منھ على أنھ ) 3(في المادة 

 ).وتعتبر الجریمة تامة إذا تمت أفعال تنفیذھا دون النظر إلى وقت حصول النتیجة

 

 )عقوبة اإلعدام(6المادة 

  كما أن تطبیــــق عقوبـــــــة اإلعــــدام محصــــور بالقضایــــا الجرمیــــة الجنائیــــــة  .13

، وال یتـــم تنفیذھا إال بعـــد سلسلة )اصــر كالقتـــل، واإلرھاب، واغتصاب الق(الخطیـــــرة 

مـــن اإلجـــراءات ، حیــــث أن قانــــون أصول المحاكمات الجزائیة في األردن یوجب على 

ًرئیس المحكمة في الجرائم المعاقب علیھا باإلعدام أن یسأل المتھم فیما إذا اختار محامیا للدفاع 

  .محكمـــة تقوم بتعیین محام لھ تدفع أتعابھ من  خزینة الدولةعنھ، فإذا لم یكن قد فعل ذلك فان ال

وقد تـم  تقلیص عدد الجرائم التـي تطبـق فیھـا عقوبـة اإلعدام حیـث أحالت الحكومــة خالل  .14

 أربعة مشاریـــع قوانیـــن إلى مجلـــس النـــواب إللغـــاء عقوبـــة اإلعدام عـــن 2006عام 

وھـــي الجرائم المنصوص ( دالھا بعقوبـــة األشغــال الشاقة المؤبـدة، بعض الجرائم واستب

من قانون األسلحة الناریـــة ) أ/11(من قانون العقوبات، وفي المادة ) 38(علیھا في المادة 

من قانون ) 12/2(من قانـون المخدرات والمؤثرات والمادة ) 9(و) 8(والذخائر، وفي المادتین 

. 2006ت الموافقة على ھذه المشاریع ونشرھا بالجریـدة الرسمیـــة في عام وتـم). المفرقعات 

 بموجب القانون 2010وقد تم تقلیص عدد الجرائم المعاقب علیھا بعقوبة اإلعدام خالل العام 
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 عقوبة اإلعدام المقررة في بإلغاء 2010لسنة  ) 12(المؤقت المعدل لقانون العقوبات رقم 

من قانون العقوبات غیر أن ) 372(و) 137/1(لیھما في المادتین جریمتین ھما المنصوص ع

) 137/1(مجلس األمة قد أقر التعدیل الذي تم بخصوص الجریمة المنصوص علیھا في المادة 

 . 2011لسنة ) 8(من قانون العقوبات وذلك بموجب القانون المعدل لقانون العقوبات رقم 

مـن الدستور كما بینت ) 38(خفیض العقوبة وفق المادة و للملك حق العفو العام و الخاص و ت .15

من قانون العقوبات أحكام كل من العفو العام والعفو الخاص  حیث تنص ) 51(و) 50(المادتان 

. 2. یصدر العفو العام عن السلطة التشریعیة . 1(من قانون العقوبات على أنھ  ) 50(المادة 

ھا ، ویصدر بالدعوى العمومیة قبل اقترانھا بحكم وبعد یزیل العفو العام حالة اإلجرام من أساس

الحكم بھا بحیث یسقط كل عقوبة أصلیة كانت آم فرعیة ولكنھ ال یمنع من الحكم للمدعي 

ال ترد الغرامات والرسوم . 3.  المدنیة وال من إنفاذ الحكم الصادر بھا بااللتزاماتالشخصي 

یمنح . 1( أن المذكور علىمن القانون ) 51(دة وتنص الما.) المستوفاة واألشیاء المصادرة 

ال یصدر . 2. جاللة الملك العفو الخاص بناء على تنسیب مجلس الوزراء مشفوعا ببیان رأیھ 

العفو الخاص شخصي ویمكن أن یكون . 3. العفو الخاص عمن لم یكن قد حكم علیھ حكما مبرما

 المكتسبة اإلعدامًعلما بأن أعداد أحكام .) یا  إبدالھا أو بتخفیفھا كلیا أو جزئأوبإسقاط العقوبة 

 .2009أحكام في العام ) 4( و2010أحكام في العام ) 6(للدرجة القطعیة كانت 

 وبموجب القانون فان حكــــم اإلعدام یمیز لدي محكمــــة التمییز حتى ولو لم یطلب المحكوم  .16

مة التمییز أن ھنـــاك أي خلل فـــي ، وإذا ما وجــــدت محك)ج/ 275المــــادة (علیھ ذلك 

ــا تفســــخ القــــرار القاضي  تطبیـــق القانــــون أو أن األدلة غیر كافیة إلدانة المتھــــم فإنھــ

 .باإلعدام، وتعید القضیة للمحكمة التي أصدرت الحكـــم إلعـــادة النظـــر فیھا مــــن جدیـــد

ًھائیا یرفـــــع رئیـــس النیابـــة إلى وزیر العــــدل أوراق  وبعد أن یصبح حكم اإلعدام ن .17

ًالقضیـــة مرفقــــة بتقریــــر یضمنــھ موجــــزا عـــن وقائع القضیـــة واألدلـــة المستند إلیھا 

فـــي صـــدور الحكـــم وعــــن األسبــــاب الموجبــــة إلنفاذ عقوبــــة اإلعــــدام أو إلبدالھا 

یرھا، وبعــــد ذلك یرفــــع وزیـــــر العدل أوراق الدعـــوى مع التقریـــر إلى رئیس الوزراء بغ
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 مجلـــس الوزراء، حیث ینظــــر مجلس الوزراء فـــي األوراق المذكــــورة إلىإلحالتھـــا 

و إبدالھــا وتقریر رئیس النیابـــة ویبـــدي رأیھ فــــي وجوب إنفــــاذ عقوبـــة اإلعــدام أ

ًبغیرھــا، ویرفـــع القـــرار الذي یتخذه في ھذا الشـــأن مشفوعــــا ببیان رأیــھ إلى المـلك 

 .بانتظار اإلرادة الملكیة السامیة

ً بناء على توجیھات 2006منذ شھر نیسان أحكام اإلعدام في المملكة  تنفیذ  لم یتمبأنھًعلما  .18
 .ملكیة سامیة

 

  ) والمرأة الحامل18إلعدام على من ھم دون حكم ا (7المادة 

سنة حیث ) 18(ومن جھـة أخرى، فــإن عقوبة اإلعدام ال تطبـق على من ھم دون سن .19

ال یحكم باإلعدام أو األشغال الشاقة على . 2: من قانون األحداث على أنھ ) 36/2(تنص المادة 

من ) 17/2(المادة  حیث تنص ن، وكذلك ال تطبق ال على المرأة الحامـل أو المجنو)حدث 

في حالة ثبوت كون المرآة المحكوم علیھا بھذه العقوبة حامال، . 2( قانون العقوبات على أنھ 

  ).یبدل حكم اإلعدام باألشغال الشاقة المؤبدة

  

  )حظر التعذیب(8المادة 

العقوبة  إلى اتفاقیة مناھضـة التعذیــب وغیرھا من المعاملة أو 1991أنضم األردن عام  .20

خالل القاسیة أو الالإنسانیة أو المھینة حیث قدمت المملكة تقریرھا الثاني حول ھذه االتفاقیة 

ًوقــد أضحـت ھـذه االتفاقیة جزءا  أمام لجنة األمم المتحدة المختصة في جنیف 2010  أیارشھر

ذیب ینبغي وفــــي ضوء مصادقة األردن على اتفاقیة مناھضة التع. من التشریعات األردنیة

 :توضیح التالي 

 من قانـــون العقوبات األردني وذلك في القانون )208(قامت الحكومة األردنیة بتعدیل المادة  .21

ً ، بغرض جعل نص ھذه المــادة منسجما مع اتفاقیة مناھضة 2007لسنة ) 49(المعدل رقم 

 :ّالتعذیب، حیـث أصبح نصھـا المعدل علـى الشكل التالي
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ًم شخصا أي نـــوع مـــن أنواع التعذیب التـــي ال یجیزھا القانـــون بقصـــد الحصول من سا.1 .

علـــى إقرار بجریمة أو على معلومـــات بشأنھا عوقـــب بالحبس مـــن ستة أشھـــر إلى ثالث 

  .سنوات 

ًان أم عقلیا ًلغایات ھذه المادة یقصــد بالتعذیب أي عمل ینتج عنھ ألم أو عذاب شدید جسدیا ك. 2 

ًیلحق عمدا بشخص ما بقصــد الحصول منھ أو من شخص آخر علـــى معلومــات أو على 

اعتراف أو معاقبتھ على عمـــل أرتكبھ أو یشتبھ في انھ أرتكبھ ھو أو غیـــره أو تخویف ھــــذا 

لعـــذاب الشخــص أو إرغامھ ھـــو أو غیره، أو عندمـــا یلحق بالشخــص مثل ھـذا أأللم أو ا

ًألي سبــب یقوم على التمییز أیا كان نوعــھ، أو یحرض علیھ أو یوافق علیھ أو یسكت عنھ 

 .موظف رسمي أو أي شخص یتصرف بصفتھ الرسمیة

وإذا أفضـــى ھـــذا التعذیــــب إلى مرض أو جـــرح بلیــــغ كانت العقوبــة األشغـــال . 3

  .الشاقــة المؤقتة 

من ھذا القانون ال یجوز للمحكمة ) 100(مكرر و) 54(ا ورد في المادتین على الرغم مم .4

وقف تنفیذ العقوبة المحكوم بھا في الجرائم الواردة في ھذه المادة كما ال یجوز لھا األخذ 

 )باألسباب المخففة

إن اتفاقیة مناھضة التعذیب أصبحت وبمجرد المصادقة علیھــــا ونشرھا في الجریدة  .22

 في حال تعارضھا مع التشریع  جزءا ال یتجزأ من التشریع وتعطى األولویة في التطبیقلرسمیةا

، وعلى ذلك فانــــھ إذا عرضــــت مسألة من ھذا القبیل على القضاء الوطني ، فان الوطني

من اتفاقیة مناھضة ) 1(المحاكم األردنیة ملزمة بالرجوع إلى التعریف الوارد في المادة 

  . التعذیب 

من قانون العقوبات األردني، ) 208(ْإن القوانین األردنیة المعمول بھا حالیا، خاصة المادة  .23

 من نفس القانون التي نصت على عقوبة 333تجرم ممارسة التعذیب، باإلضافة إلى المادة 

كما أن . ًبالسجن لكل من أقدم قصدا على ضرب أو إیذاء شخص نجم عنھ تعطیل عن العمل
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 من القانون 256ونصت المادة . دني كفل حق التقاضي للجمیع كحق عام ومطلقالدستور األر

 .المدني على حق المتضرر المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي یلحق بھ

وتنظـر النیابـــــة العامــــة للشرطـة ومحكمــــة الشرطــــة فـــي شكاوي المجنـي علیھــــم وتنظـر النیابـــــة العامــــة للشرطـة ومحكمــــة الشرطــــة فـــي شكاوي المجنـي علیھــــم  .24

أن محكمة الشرطة والقضاء الشرطي یخضعان لرقابة محكمة أن محكمة الشرطة والقضاء الشرطي یخضعان لرقابة محكمة ًفي جرائــــم التعذیـب ،علما بًفي جرائــــم التعذیـب ،علما ب

 ..التمییزالتمییز

) 377 (2009 خالل عام  التابع لمدیریة األمن العاماستقبل مكتب المظالم وحقوق اإلنسان .25

شكوى مختلفة تتعلق باإلجراءات اإلداریة والمخالفات القانونیة قسمت حسب جنس المشتكي إلى 

شكوى وردت من إناث، ومن المجموع العام وردت ) 63(شكوى وردت من ذكور و) 314(

) 10(شكاوى من أحداث، حیث جرى التحقیق فیھا حسب األصول القانونیة وتمت إحالة ) 4(

فرد لعدم ثبوت ) 19(قضیة إلى قادة الوحدات ومنع محاكمة ) 22(قضایا إلى محكمة الشرطة و

جراءات الالزمة بخصوصھا وإنصاف  باقي الشكاوى بعد أن تم اتخاذ اإلتما یدینھم، وحفظ

 .أصحابھا لعدم وجود ما یبرر المالحقة الجزائیة

من قانون العقوبات والمتعلقة ) 208( المادة إلىً فیما یتعلق باإلحصائیات التي تمت استنادا  .26

 وحتى اآلن ومن خالل 15/11/2007 منذ تعدیل المادة المنوه عنھا بتاریخ - بالتعذیب فلم یثبت 

وفي حال ثبوت .  حدوث أیة جرائم تعذیب من قبل رجال األمن العام- قیقات التي أجریت التح

 فإنھ لن یتم التھاون في تطبیقھا على من یثبت قیامھ 208جرم التعذیب وفق منطوق المادة 

 .بارتكاب ھذا الجرم

ستقبال وتوجد آلیات ووسائل عدیدة لمكتب المظالم الموجود لدى إدارة األمن العام في ا .27

الشكاوى أھمھا المباشرة بالتحقیق الجزائي في حال تلقي الشكوى حسب األصول القانونیة عندما 

تشكل جرما یجب مالحقتھ جزائیا وإحالة القضیة إلى الجھة القضائیة المختصة وھي محكمة 

أما آلیات التعامل مع . الشرطة عند االنتھاء من التحقیقات و ثبوت ما یدین المشتكى علیھ

الشكاوى اإلداریة فھي متعددة منھا االتصال و مخاطبة الجھات المعنیة وإصدار التوصیات 

و فیما یتعلق بوسائل استقبال الشكاوى فتكون بعدة طرق ومنھا . والتقاریر واالقتراحات الالزمة
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ًحضور المشتكي شخصیا إلى المكتب أو عبر المخاطبات الرسمیة وغیر الرسمیة وكذلك عبر 

 اإللكتروني حیث یتم استالم الشكوى والتحقق منھا تصال المختلفة ومن خالل البریدالوسائل ا

 .ًومتابعتھا بشكل فاعل وفوري وشامل ومحاید وصوال إلى نتیجة عادلة

 أما بخصوص الشكاوى داخل مراكز اإلصالح والتأھیل فیتم النظر بھا عن طریق مكتب  .28

موجودین داخل تلك المراكز واتخاذ كافة اإلجراءات المظالم أو عن طریق المدعین العامین ال

كما تم وضع صنادیق للشكاوى تتبع لھذا المكتب في كافة مراكز . القانونیة إزاء كل شكوى

 .اإلصالح والتأھیل الستقبال الشكاوى من كافة نزالء ھذه المراكز والتحقیق فیھا

ــن الضرر مھمـــا كان المسبـــب للضرر وأجــــاز القانـــون األردني المطالبة بالتعویض عـ .29

كل "  مــــن القانـــــون المدنـــــي 256حیث جاء بالمــــادة .حتـــى ولـــو كان غیر ممیز

كمــــا أتاح الدستور األردني " .إضرار بالغیر یلزم فاعلھ  ولو غیــــر ممیز بضمان الضرر 

للقضاء ورفــــع  الدعوى للمطالبــــة بالحقــــوق لجمیــــع القاطنیــــن في المملكة حق اللجوء 

 .على أي كان 

 وقـــــد أصــــدرت المحاكـــــم األردنیة العدید مـــــن األحكام التي قضـــــت بتعویض  .30

ضحایا إســـــاءة المعاملــــــة، ومــــن األمثلـــــة علـــــى ھـــــذه األحكـــــام قرار محكمـــــة 

 .2003لسنة ) 4433(مییــــز رقـــم الت

فان القانـون األردني : وحول ضمانات عدم تعرض الموقوفین في المراكز األمنیة للتعذیب .31

ًیتضمن عددا مـن اإلجراءات القانونیة التــــي تكفل عـــــدم تعـــــرض الموقــوف لــــدى 

 ـ:وفیمــــا یلي بعض ھذه اإلجراءات.المعاملــــةالمراكــــز األمنیـــــة للتعذیـــــب آو إســــاءة 

 إذا أدعـــى أي شخص بأنھ تعرض للتعذیب من قبل أفراد الضابطة العدلیة المساعدة یتوجب  إذا أدعـــى أي شخص بأنھ تعرض للتعذیب من قبل أفراد الضابطة العدلیة المساعدة یتوجب  .32

على المدعي العام أن یثبت تلك الواقعـــة في محاضر التحقیق، ویحیــــل الشخص إلى الطبیب على المدعي العام أن یثبت تلك الواقعـــة في محاضر التحقیق، ویحیــــل الشخص إلى الطبیب 

 ..الشرعي إذا كانت الحالة تستدعي ذلكالشرعي إذا كانت الحالة تستدعي ذلك
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، فإنــھ ، فإنــھ 20042004لسنــة لسنــة ) ) 99((ًوفقـــا إلحكـــام قانــــــون مراكـــز اإلصـــالح والتأھیـــل رقــــم ًوفقـــا إلحكـــام قانــــــون مراكـــز اإلصـــالح والتأھیـــل رقــــم  .33

یحــــق للوزیـــر أو مـــن ینتدبـــھ إجــراء التفتیـــش علــى المراكـــز للتأكـــد من تنفیــــذ یحــــق للوزیـــر أو مـــن ینتدبـــھ إجــراء التفتیـــش علــى المراكـــز للتأكـــد من تنفیــــذ 

ر دوریـــة كـــل ثالثــــة أشھـــر ر دوریـــة كـــل ثالثــــة أشھـــر أحكــام القانـــون، وعلـــى مـــدراء المراكــز رفـــــع تقاریـــأحكــام القانـــون، وعلـــى مـــدراء المراكــز رفـــــع تقاریـــ

 ..تتضمــــن معلومـــات عـــن أوضـــاع المركز والنـــزالء والخدمــــات المقدمـــة لھـــم تتضمــــن معلومـــات عـــن أوضـــاع المركز والنـــزالء والخدمــــات المقدمـــة لھـــم 

من قانـــون مراكـــز اإلصالح والتأھیل تعطي الحق لرؤساء المحاكم من قانـــون مراكـــز اإلصالح والتأھیل تعطي الحق لرؤساء المحاكم ) ) 88((كما أن المادة كما أن المادة  .34

 اختصاصھ، بالدخول إلى مراكز  اختصاصھ، بالدخول إلى مراكز كـــل فـــي حقلكـــل فـــي حقلــة العامـــة، ــة العامـــة، والنائب العـــام وأعضــاء النیابـوالنائب العـــام وأعضــاء النیابـ

 ..اإلصالح والتأھیـــل ومتابعـــة أي شكـــوى مقدمة من النزالء حول إساءة المعاملة أو التعذیباإلصالح والتأھیـــل ومتابعـــة أي شكـــوى مقدمة من النزالء حول إساءة المعاملة أو التعذیب

یراقب المدعي یراقب المدعي . . 11( ( كمات الجزائیة على أن كمات الجزائیة على أن اامن قانون أصول المحمن قانون أصول المح) ) 1616(( كما تنص المادة  كما تنص المادة  .35

التوقیف وعلى تنفیذ القوانین ویمثل السلطة التوقیف وعلى تنفیذ القوانین ویمثل السلطة العام سیر العدالة ویشرف على السجون ودور العام سیر العدالة ویشرف على السجون ودور 

وھو الذي یحرك وھو الذي یحرك . . 22. . ًالتنفیذیة لدى المحاكم والدوائر القضائیة ویخابر السلطات المختصة رأسًاالتنفیذیة لدى المحاكم والدوائر القضائیة ویخابر السلطات المختصة رأسا

من من ) ) 106106((وقد أوجبت الفقرة الثانیة من المادة وقد أوجبت الفقرة الثانیة من المادة ) ) دعوى الحق العام وینفذ األحكام الجزائیة دعوى الحق العام وینفذ األحكام الجزائیة 

 في األمكنة التي لیس فیھا مدعي عام أن یتفقد  في األمكنة التي لیس فیھا مدعي عام أن یتفقد القانون ذاتھ على المدعي العام أو قاضي الصلحالقانون ذاتھ على المدعي العام أو قاضي الصلح

 على األقل والتأكد من عدم وجود محبوس  على األقل والتأكد من عدم وجود محبوس مرة كل شھرمرة كل شھرالسجون الموجودة في دائرة اختصاصھ السجون الموجودة في دائرة اختصاصھ 

أو موقوف أو محتجز بصفة غیر قانونیة ولھ أن یطلع على دفاتر مراكز اإلصالح وعلى أوامر أو موقوف أو محتجز بصفة غیر قانونیة ولھ أن یطلع على دفاتر مراكز اإلصالح وعلى أوامر 

وف أو محبوس ویسمع منھ أي وف أو محبوس ویسمع منھ أي التوقیف والحبس وان یأخذ صورا منھا وان یتصل بأي موقالتوقیف والحبس وان یأخذ صورا منھا وان یتصل بأي موق

شكوى یرید أن یبدیھا لھ وعلى مدیر وموظفي السجن أو مركز التوقیف أن یقدموا لھ كل شكوى یرید أن یبدیھا لھ وعلى مدیر وموظفي السجن أو مركز التوقیف أن یقدموا لھ كل 

 ..مساعدة لحصولھ على المعلومات التي یطلبھا مساعدة لحصولھ على المعلومات التي یطلبھا 

 وحدة مراكز اإلصالح والتأھیل لدى وزارة العدل بھدف ضمان معاملة نزالء  وحدة مراكز اإلصالح والتأھیل لدى وزارة العدل بھدف ضمان معاملة نزالء إنشاءإنشاءتم تم   ..3636

تفق واالتفاقیات الدولیة التي وقعت علیھا المملكة والمعاییر تفق واالتفاقیات الدولیة التي وقعت علیھا المملكة والمعاییر مراكز اإلصالح والتأھیل معاملة تمراكز اإلصالح والتأھیل معاملة ت

والمبادئ األساسیة لحقوق اإلنسان ، من خالل إجراء الزیارات التفتیشیة لجمیع مراكز والمبادئ األساسیة لحقوق اإلنسان ، من خالل إجراء الزیارات التفتیشیة لجمیع مراكز 

اإلصالح والتأھیل في المملكة بصورة دوریة ومنتظمة ومتابعة شكاوى النزالء ، وتعزیز اإلصالح والتأھیل في المملكة بصورة دوریة ومنتظمة ومتابعة شكاوى النزالء ، وتعزیز 

ة صعوبات أو إشكالیات تواجھ عملیة إصالح وتأھیل ة صعوبات أو إشكالیات تواجھ عملیة إصالح وتأھیل التعاون ما بین الجھات المعنیة لمعالجة أیالتعاون ما بین الجھات المعنیة لمعالجة أی



 21 

ًالنزالء والعمل على وضع أســـــس ومعاییر لبرامج المسـاعدة القانونیة لھم  إضافة إلى التمھید ًالنزالء والعمل على وضع أســـــس ومعاییر لبرامج المسـاعدة القانونیة لھم  إضافة إلى التمھید 

  ..واإلعداد لنقل اإلشراف على مراكز اإلصالح والتأھیل إلى وزارة العدل واإلعداد لنقل اإلشراف على مراكز اإلصالح والتأھیل إلى وزارة العدل 

  

  )إجراء التجارب الطبیة(9المادة 

ال "  فإنھ 2001 لسنة 67من قانون إجراء الدراسات الدوائیة رقم ) 5 (بموجب المــــادة .37

یجـوز إجراء دراسـة دوائیة على اإلنسان إال بعـد الحصول على موافقتـھ الخطیة، وخضوعھ 

  ".للفحوصات الطبیة الالزمة لضمان سالمتھ 

علیھ إال بعد موافقتھ وبالتالي فإن األردن كفل حق اإلنسان بعدم إجراء تجارب دوائیة علمیة  .38

ّالخطیة وبإرادتـــھ الحــــرة، إضافة إلى ضمانة سالمتھ من خالل إخضاعھ لفحوصات طبیة 
 .قبل ذلك

من قانون االنتفاع بأعضاء ) 3( فقد بینت المادة اإلنسانوفیما یتعلق باالنتفاع بأعضاء جسم  .39

االلتزام . 1:ء وزراعتھا ما یلي یشترط في إجراء عملیات نقل األعضا. أ (  أنھ اإلنسانجسم 

بالفتاوى الصادرة عن مجلس اإلفتاء األردني بھذا الشأن وبخاصة ما یتعلق منھا بالموت 

 یتم النقل في مستشفى تتوافر فیھ الشروط والمتطلبات الفنیة الالزمة لنقل أن. 2.الدماغي 

 إجراء جمیع الفحوصات .3.األعضاء وزراعتھا من قبل فریق من األطباء والفنیین المختصین 

والتحالیل المخبریة الالزمة لھذه العملیات لمعرفة الحالة الصحیة لكل من المتبرع والمریض 

الذي سینقل لھ العضو للتأكد من أن حالة المتبرع تسمح بذلك كما أن حالة المریض تستدعي 

 مادي أو بقصد منھ أن یتم التبرع بالعضو البشري مقابل بدل) ج/4(كما حظرت المادة ) ذلك

 .الربح
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  )حظر الرق واالتجار بالبشر(10المادة 

ّ الذي دخل حیز التنفیذ بتاریخ 2009 لسنة 9رقم   تم إقرار قانون مكافحة االتجار بالبشر  .40

 لضمان عدم انتھاك حقوق المھاجرین، ولمكافحة ظاھرة االتجار باألشخاص التي 1/4/2009

 .عالم، ولضمان عدم انتقالھا لألردنأخذت تعود بأشكال مختلفة في ال

 الصادر عن وزارة 2010تصنیف المملكة في المستوى الثاني بالتقریر السنوي لعام    تم .41

الخارجیة األمریكیة حول االتجار بالبشر ، من حیث كونھا من الدول التي ال تحتاج إلى مراقبة 

اءات المتخذة من قبل الحكومة من األمر الذي یعود إلى جملة اإلجر. بخصوص االتجار بالبشر

بینھا االنضمام إلى بروتوكول منع االتجار باألشخاص وبخاصة النساء واألطفال والمعاقبة علیھ 

المنشور في عدد الجریدة (المكمل التفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة 

 إقرار قانون منع االتجار بالبشر،، باإلضافة إلى )30/4/2009 تاریخ 4960الرسمیة رقم 

بھدف إیجاد منظومة وطنیة متكاملة تكفل تنسیق الجھود على المستویین الداخلي و و .42

الخارجي و تعمل على إیجاد آلیات مناسبة لجمع المعلومات المتعلقة بھذه الجریمة وتحلیلھا 

قلیمیة والدولیة كافة بھدف التعرف على اتجاھاتھا المختلفة على المستویات الوطنیة واإل

للتصدي لھا واستحداث اآللیات الكفیلة للقضاء علیھا في حال ظھور مؤشرات تدل على وجودھا 

ًإطارا عملیا لمنع االتجار بالبشر لتوفر ، وقد تم وضع اإلستراتیجیة وإطار العمل المنبثق عنھا 

لیھا  وتم إطالق ھذه وذلك بطریقة مرنة تراعي طبیعة ھذه الجریمة والتطورات التي تطرأ ع

 بعد إقرارھا من اللجنة الوطنیة وقد جاءت في 2010اإلستراتیجیة في الثاني من آذار من العام 

ًالوقایة والحمایة والمالحقة القضائیة إضافة إلى : محاور رئیسیة ثالثة متفق علیھا دولیا ھي 

ًمحور رابع یھدف إلى تعزیز الشفافیة وبناء الشراكات محلیا ودو ٍ ًلیا وإقلیمیا،مع التأكید على ٍ

( تبني نھج حقوق اإلنسان الذي ینسجم مع المعاییر الدولیة في حمایة ومساعدة المجني علیھم 

والمتضررین من جرائم االتجار بالبشر وخاصة األطفال مع مراعاة مصالح الطفل ) الضحایا 

 .الفضلى
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في محورھا األول المتعلق بالوقایة وتضمنت اإلستراتیجیة الوطنیة لمنع االتجار بالبشر   .43

ثالثة أھداف إستراتیجیة ھي رسم السیاسات لمنع االتجار بالبشر ونشر الوعي من خالل برامج 

توعیة تشمل جمیع القطاعات وتستند إلى القیم الدینیة واألخالقیة وتدریب الجھات المعنیة بمنع 

 تضمنت ھدفین استراتیجیین أولھما إیجاد و في محورھا الثاني المتعلق بالحمایة. االتجار بالبشر

آلیة للتعرف على المجني علیھم والمتضررین من جرائم االتجار بالبشر من خالل تحدید آلیات 

التعرف وتصمیم برامج تدریبیة للعاملین في جھات إنفاذ القانون ومؤسسات المجتمع المدني 

َثاني فیتمثل في إضافة إلى  المتخصصة حول إجراءات التعرف وأسس التعامل معھم أما ال

والمتضررین من جرائم االتجار بالبشر من خالل العمل ) الضحایا ( حمایة ودعم المجني علیھم 

على إنشاء دار أو أكثر أو اعتمادھا إلیواء المجني علیھم والمتضررین من ھذه الجرائم بصورة 

بشر وإعداد وتعیین وتدریب آمنة ومؤقتة وكذلك تسھیل عملیة اإلخبار عن قضایا االتجار بال

كوادر مؤھلة ومتخصصة  للعمل في دار اإلیواء وبرامج التعافي الجسدي والنفسي واالجتماعي 

وإعادة تأھیل المجني علیھم في بیئة آمنة إلعادة دمجھم في مجتمعاتھم األصلیة ، باإلضافة إلى 

وراق الثبوتیة وتصویب وضعھم تقدیم المساعدة القانونیة أو العون المادي وتوفیر الوثائق واأل

القانوني وضمان مراعاة اإلعالم لخصوصیة المجني علیھم عند تناولھا لموضوعات االتجار 

بالبشر ، أما المحور الثالث فقد تضمن ھدفین استراتیجیین یرتكز األول على تعزیز سیادة 

ث جھاز تنفیذي القانون والعمل على إیجاد القضاء المتخصص أما الثاني فیتمثل في استحدا

ًمؤھل ومتخصص في مكافحة االتجار بالبشر ، وأخیرا وفیما یتعلق بالمحور الرابع واألخیر فقد 

تضمن ھدفین رئیسیین ھما تعزیز ثقافة الشفافیة والنھج التشاركي وتعزیز التعاون اإلقلیمي 

 .والدولي وتفعیل قنوات االتصال 

قانون "  عبودیة، وھناك قانون یمنع الرق یسمى ًعلما بأنھ ال یوجد فـــي األردن رق أو .44

وقد نص الدستــــور على عدم جواز التشغیل اإللزامي ألي ". 1929إبطال الـــرق لسنة 

شخـــص إال في حاالت استثنائیة وضع لھا ضوابط مـــــن حیث وجوب أن یكــــون تحت 

. لیھ إلى أشخاص أو شركاتإشراف سلطة رسمیة، وأن ال یؤجـــر ھــــذا الشخص المحكوم ع
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، والمعدلة 25/9/1926ًعلما بأن األردن منضم التفاقیة الرق الموقعة في جنیف في 

كما أن األردن موقع . 7/12/1953توكول الموقع في مقر األمم المتحدة في نیویورك في وبالبر

وعلى اتفاقیتي ، "األعمال المشابھة للرق " على االتفاقیة الملحقة إللغاء الرق وتجارة الرق 

 . الخاصتین بمنع العمل الجبري) 105(و ) 29(منظمة العمل الدولیة رقم 

د تم اتخاذ مجموعة اإلجراءات والتعلیمات ل األجانب فقوأما اإلجراءات المتعلقة بالعما .45

 :المطبقة في المناطق الصناعیة المؤھلة ومنھا

تخدام واستقدام العمال غیر األردنیین تعلیمات شروط وإجراءات اس" أصدرت وزارة العمل  .46

من نظام رسوم ) 4(، وھي صادرة بموجب أحكام المادة "في المناطق الصناعیة المؤھلة 

 وتعدیالتھ، ونشرت في الجریدة الرسمیة 1997لسنة ) 36(تصاریح العمال غیر األردنیین رقم 

 . 4761 بالعدد رقم 1/6/2006بتاریخ 

ت إلزام أصحاب المصانع بتصویب أوضاع العاملین فیھا، ومن اجل وقد تضمنت ھذه التعلیما .47

ألف دینار أردني، إضافة إلى شروط أخرى تنظم ) 75(ذلك تم إلزامھم  بكفاالت بنكیة بقیمة 

كما تنظم ھذه التعلیمات . عملیة االستقدام وتحفظ حقوق العمال األجانب وتضمن حسن معاملتھم

ًوتنص أیضا على توفیر ظروف .جازات ودفع األجورساعات العمل والعمل اإلضافي واإل

والمعاملة الحسنة ، والسالمة المھنیة، والشروط الصحیة، العمل المناسبة والسكن المالئم

 .  اإلنسانیة، و تمنع احتجاز أصحاب العمل لجوازات سفر العمال لدیھم

ت المعنیة لتصویب أوضاع تم تشكیل لجنة مؤلفة من  وزارة العمل ووزارة الداخلیة والسفارا .48

وقد أصبحت ھذه اللجنة لجنة دائمة تقوم . العمالة الوافدة في المناطق الصناعیــــة المؤھلة

بمتابعة أوضاع العمال بمساعدة مفتشي العمل التابعین لوزارة العمل، حیث یتم التفتیش على 

ل واالستماع إلى مساكن العمال والتأكـــد مـــن توفیر المستلزمات الضروریة لكل عام

 .مالحظاتھم و االستجابة لھا قدر المستطاع

تقـــوم وزارة الداخلیـــة ـ بالتعاون مــــع وزارة العمـــل ـ بالتأكد من عدم قیام الشركات  .49

وقد تـــم إصدار . والمصانع باالستغناء عن عمالھا األجانب دون إعطائھم حقوقھـــم القانونیة



 25 

ت والمصانع في المناطق الصناعیة المؤھلة ـ من خالل جمعیة تعمیــم لجمیع الشركا

المستثمرین األجانب، والجمعیة األردنیة لمصدري األلبسة والمنسوجات ـ حول عدم تسفیر أي 

عامل غیر أردني إال بعد الحصول على موافقة مدیریة العمل المعنیة بغرض التأكد من عدم 

 .مل لدى الشركة المعنیةوجود أي مستحقات مالیة أو قانونیة للعا

 

  )المساواة أمام القانون(11المادة 

رسخ الدستور األردني في المادة السادسة منھ مبدأ المساواة أمام القانون في الحقوق أو  .50

الواجبات دون تمییز بسبب العرق أو اللغة أو الدین وتمت ترجمة ھذا المبدأ الدستوري في 

 .العدید من التشریعات

لمحاكم الوطنیة في األردن بإجـراء المحاكمات المدنیــــة والجزائیــــة بیــن المواطنیـن تقوم ا .51

واألجانب المقیمیـن داخل الدولـة، وفقـــا لقاعــــدة المسـاواة بینھم بـدون أي تمییز بسبب اللـون 

 ھذا الحـق أو العرق أو الجنس أو اللغـة أو الدیـن وذلك انسجاما مع الدستـور الذي ینص على

ـــر . فـي المادة السادسة منھ وقد أصدرت المحاكم العدیـد من أحكامھا التي تؤكد ھذا األمر، نذك

وقرارات ). 99\168، 2004\2040(منھا على سبیل المثال القرارات التمییزیة الحقوقیــة 

 ).73\10، 97\34، 89\212، 94\316، 97\27(محكمة العـدل العلیـا 

  

  )اواة أمام القضاءالمس(12المادة 

وتضمن الدول األطراف استقالل . ضمان أن یكون جمیع األشخاص متساوون أمام القضاء ول .52

كما تضمن حق التقاضي بدرجاتھ . القضاء وحمایة القضاة من أي تدخل آو ضغوط أو تھدیدات 

  لكل شخص خاضع لوالیتھا 

د من النصوص الواردة فیھ والتي من كرس الدستور األردني مبدأ استقالل القضاء في العدی .53

القضاة مستقلون ال سلطان علیھم في ( من الدستور التي تنص على أن) 97(أھمھا المادة 
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یعین قضاة المحاكم النظامیة (منھ على أنھ ) 98(كما تنص المادة ). قضائھم لغیر القانون

 ). والشرعیة ویعزلون بإرادة ملكیة وفق أحكام القوانین

القضاة : ( منھ التي تنص على أن ) 3(كد قانون استقالل القضاء على ذلك في المادة وقد  أ .54

ولضمان ذلك فقد أناط المشرع جمیع شؤون ) مستقلون ال سلطان علیھم في قضائھم لغیر القانون

التقاعد واالستیداع بالمجلس القضائي  القضاة من نقل وانتداب وترفیع والتأدیب واإلحالة على

 .ف من عدد من األعضاء جمیعھم من القضاة الذي یتأل

ً و لضمان توافر الكفاءة فیمن یتولى العمل القضائي تطلب قانون استقالل القضاء شروطا  .55

: منھ أنھ) 11(من القانون ذاتھ كما بینت المادة ) 10(للتعیین في الجھاز القضائي حددتھا المادة 

 یجوز تعیین أي شخص في وظیفة قاض إال بعد بالرغم مما ورد في أي قانون آخر ، ال. أ ( 

التحقق من كفاءتھ وحسن خلقھ وصالحیتھ لخدمة القضاء على أن تجرى مسابقة للمتقدمین لملء 

ال یجوز عزل ( منھ أنھ ) 26(أما فیما یتعلق بالعزل فقد بینت المادة ... ) الوظائف الشاغرة 

 ). بقرار من المجلس وإرادة ملكیة سامیة القاضي أو االستغناء عن خدمتھ أو تنزیل درجتھ إال

ً محورا أساسیا یتعلق 2012 – 2010كما تضمنت إستراتیجیة تطویر القضاء لألعوام  .56 ً

 تعزیز: بتعزیز استقالل  القضاء ونزاھتھ حیث تم تحدید عدد األھداف الفرعیة لھ ، األول 

فرعیة لتحقیق ھذا الھدف تتمثل في تم وضع أھداف إستراتیجیة وقد : االستقالل الفردي للقاضي 

برامج تعدیل قانون استقالل القضاء بما یضمن مأسسة اإلجراءات وتطویر أسس العمل المتعلقة 

بشؤون القضاة ،ووضع آلیات لتعزیز قواعد السلوك القضائي ومراجعتھا ، وتأمین موارد مالیة 

ا الثاني فیتمثل في تعزیز االستقالل ًوكوادر كافیة  للقضاء ، إضافة إلى إنشاء نادي للقضاة ، أم

المؤسسي للقضاء عن طریق بناء القدرة المؤسسیة للمجلس القضائي بإصدار نظام الوحدات 

اإلداریة للمجلس القضائي، وتعیین الكوادر الالزمة في وحدات المجلس وحوسبة إجراءات 

خرى خالف القضاء وذلك العمل ، أما إناطة مھمة تمثیل الحكومة في الدعاوى الحقوقیة بجھة أ

. تعیین الكوادر الالزمة وحوسبة إجراءات العمل. عن طریق إصدار قانون إدارة قضایا الدولة

أما الھدف الفرعي الثالث فیتمثل في  تعزیز نزاھة القضاء عن طریق  تعزیز دور التفتیش 
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. ن وحیادھمالقضائي وذلك من خالل تعدیل قانون استقالل القضاء بما یضمن حصانة المفتشی

ًإضافة إلى  تعزیز نظام . وانجاز تفتیش سنوي على جمیع القضاة الذین یخضعون للتفتیش

المساءلة وذلك من خالل برامج تعدیل قانون استقالل القضاء بما یضمن مراعاة قواعد السلوك 

 . القضائي المعتمدة والمساءلة وفق أسس موضوعیة وفاعلة

 

 )المحاكمة العادلة(13المادة 

أما فیما یتعلق في أن لكل شخص الحق في محاكمة عادلة تتوفر فیھا ضمانات كافیة وتجریھا  .57

محكمة مختصة ومستقلة ونزیھة ومنشاة سابقا بحكم القانون ، وذلك في مواجھة أیة تھمة جزائیة 

انة توجھ إلیھ أو للبت في حقوقھ أو التزاماتھ ، وتكفل كل دولة طرف لغیر القادرین مالیا اإلع

 .العدلیة للدفاع عن حقوقھم 

أما فیما یتعلق بكون المحاكمة علنیة إال في حاالت استثنائیة تقتضیھا مصلحة العدالة في  .58

المحاكم "من الدستور على أن ) 101(مجتمع یحترم الحریات وحقوق اإلنسان فقد نصت المادة 

حاكم علنیة إال إذا رأت جلسات الم"وأن " مفتوحة للجمیع ومصونة من التدخل في شؤونھا

  ."المحكمة أن تكون سریة مراعاة للنظام العام أو محافظة على اآلداب

تمارس المحاكم النظامیة في المملكة األردنیة : (منھ على أن ) 102(كما تنص المادة  .59

الھاشمیة حق القضاء على جمیع األشخاص في جمیع المواد المدنیة والجزائیة بما فیھا الدعاوى 

التي تقیمھا الحكومة أو تقام علیھا باستثناء المواد التي قد یفوض فیھا حق القضاء إلى محاكم 

ویتضح من ) دینیة أو محاكم خاصة بموجب أحكام ھذا الدستور أو أي تشریع آخر نافذ المفعول

 من 102وتنفیذا لنص المادة . ھذه النصوص أن للجمیع الحق في مراجعة المحاكم  في األردن

 لسنة 17من قانون تشكیل المحاكم النظامیة وتعدیالتھ رقم ) 2(ستور نصت المادة الد

تمارس المحاكم النظامیة في المملكة حق القضاء على جمیع األشخاص في (على أنھ 2001

جمیع المواد المدنیة والجزائیة باستثناء المواد التي یفوض فیھا حق القضاء إلى محاكم دینیة أو 

 ) .آخرب أحكام أي قانون محاكم خاصة بموج
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أما فیما یتعلق بإقامة الدعوى القضائیة فإنھ یتم تقدیم بعض صور المساعدة القانونیة لضحایا  .60

ًالجریمة مجانا حیث یغطي صندوق الجرم المشھود في وزارة العدل تكالیف الخبراء بما في 

ًاما لتأجیل الرسوم بالنسبة ذلك الترجمة ونفقات الشھود في الدعاوى الجزائیة كما أن ھناك نظ

ًلغیر القادرین على أدائھا إضافة إلى تقدیم المساعدة القانونیة المتعلقة بالتمثیل أمام المحاكم 

) 100(ًمن قانون أصول المحاكمات الجزائیة إضافة إلى المادة ) 208(الجزائیة نظمتھا المادة 

  .نقابة المحامینمن قانون 

ًدورات فـي مجـال ضمانات المحاكمــــة العادلـــة وفقــــا للمعاییــر تم تنظیم العدید من ال .61

كمـا شــــــارك ضبــــاط . بالتعــــاون مـــــع برنامــج األمـــم المتحـدة اإلنمائـي، الدولیــة

األمـــن العـــــــام والمخابـــرات العامـــة فـي دورات حــول منــــــع الجرائــم، وحمایـــة 

باإلضافة إلى دورات أخرى . حقــــوق اإلنســـــان، واتفاقیة مناھضــــة التعذیــب وغیرھـا

عقدت بالتعاون مع وكاالت دولیة مثل اللجنة الدولیة للصلیب األحمر والھالل األحمر، 

 . والمفوضیة السامیة لالجئین، وكذلك مع منظمات غیر حكومیة مختلفة

انــــون أصول المحاكمات الجزائیة تعتبر أن أي دلیل أو بینة تم من ق) 159(كما أن المادة  .62

الحصول علیھـــا بأي نوع مــــن أنواع اإلكراه المــــادي أو المعنوي ھي بینة باطلــــة وال 

ًیعتـــــد بھا قانونـــــا، كما یحق للمشتكى علیـــــھ الطعن بإفادتــــھ المأخوذة مـــن قبل الضابطة 

ــــة أمــــام المدعــــي العام وأمـــام المحكمــــة بأنھا أخذت منھ تحت الضغط أو العدلیـ

 . اإلكـــــراه المادي والمعنوي

 

 )الحق في الحریة الشخصیة واألمان(14المادة 

كما " الحریة الشخصیة مصونة"من الدستور األردني  على أن ) 7(لقد نصت المادة  .63

". ال یجوز أن یوقف احد أو یحبس إال وفق أحكام القانون"  انھمنھ على  ) 8(نصت المادة 

 .وھاتان المادتان ھما أساس قانوني ومبدأ جوھري في القوانین الجزائیة األردنیة
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 الحاالت التي یجوز فیھا 2009لسنة ) 9(وحدد قانون أصول المحاكمات الجزائیة رقم  .64

ائلة المسؤولیة الجزائیة  المنصوص علیھا التوقیف والمدد التي ینبغي عدم تجاوزھا تحت ط

من قانون أصول المحاكمات الجزائیة ) 103(، حیث تنص المادة (1)في قانون العقوبات 

ال یجوز القبض على أي إنسان أو حبسھ إال بأمر من السلطات المختصة بذلك : ( على أنھ 

 موقوف أو مسجون الحق في أن یقدم في أي وقت لمأمور السجن شكوى كتابة ولكل). ًقانونا

ًأو شفھیا ویطلب منھ تبلیغھا للنیابة العامة وعلى المأمور قبولھا وتبلیغھا في الحال بعد إثباتھا 

من القانون المذكور كما ) 107(في سجل یعد لذلك في السجن وفق ما تنص علیھ المادة 

على كل من علم بوجود شخص موقوف أو مسجون بصفة غیر أوجب قانون العقوبات 

قانونیة أو في محل غیر مخصص للتوقیف أو الحبس علیھ أن یخبر بذلك احد أفراد ھیئة 

 أو المحل الموجود بھ الموقوف إلىً ینتقل فورا أنالنیابة العامة الذي علیھ بمجرد علمھ 

 المسجون بصفة أو عن الموقوف جباإلفرا یأمر التحقیق وان بإجراءالمسجون وان یقوم 

 العمل بما تقدم عدوا شركاء في أھملوا وإذاً یحرر محضرا بكل ذلك أنغیر قانونیة وعلیھ 

 ). 108(جریمة حجز الحریة الشخصیة وجرت المالحقة بھذه الصفة وفق المادة 

رئیس ًمن قانون أصول المحاكمات الجزائیة المذكور كال من ) 106( كما منحت المادة  .65

النیابة العامة والنائب العام ورؤساء المحاكم البدائیة واالستئنافیة صالحیة تفقد السجون 

 أو من عدم وجود محبوس والتأكدالعامة ومراكز التوقیف الموجودة في مراكز اختصاصھم 

 یطلعوا على دفاتر مراكز اإلصالح وعلى أن محتجز بصفة غیر قانونیة ولھم أوموقوف 

ف والحبس وان یأخذوا صورا منھا وان یتصلوا بأي موقوف أو محبوس أوامر التوقی

ویسمعوا منھ أي شكوى یرید أن یبدیھا لھم وعلى مدیر وموظفي السجن أو مركز التوقیف 

بل وأوجبت على  . أن یقدموا لھم كل مساعدة لحصولھم على المعلومات التي یطلبونھا 

                                                             
 179المادة  (1)

 مدیرو وحراس مراكز االصالح والتاھیل او المعاھد التادیبیة او - اذا قبل : ( على أنھ 1960لسنة ) 16(من قانون العقوبات رقم ) 179(تنص المادة 
خصا دون مذكرة قضائیة او قرار قضائي او استبقوه الى ابعد من االجل المحدد یعاقبون  ش-االصالحیات وكل من اضطلع بصالحیتھم من الموظفین 

 . )بالحبس من شھر الى سنة
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ي لیس فیھا مدعي عام أن یتفقد السجون المدعي العام أو قاضي الصلح في األمكنة الت

 الموجودة في دائرة اختصاصھ في كل شھر مرة على األقل للغایات المبینة في الفقرة السابقة 

من قانون أصول المحاكمات الجزائیة الحاالت التي یجوز فیھا ) 99(وحددت المادة  .66

ألي موظف من  ( :القبض على المشتكى علیھم وبینت ضوابط ذلك حیث تنص على أنھ 

موظفي الضابطة العدلیة أن یأمر بالقبض على المشتكي علیھ الحاضر الذي توجد دالئل 

في أحوال التلبس بالجنح إذا كان . 2. في الجنایات . 1:كافیة على اتھامھ في األحوال اآلتیة 

 علیھا ًإذا كانت الجریمة جنحة معاقبا. 3. القانون یعاقب علیھا لمدة تزید على ستة أشھر 

ًبالحبس وكان المشتكى علیھ موضوعا تحت مراقبة الشرطة أو لم یكن لھ محل إقامة ثابت 

في جنح السرقة والغصب والتعدي الشدید ومقاومة رجال السلطة . 4. ومعروف في المملكة 

وحول إبالغ من یتم توقیفھ ). العامة بالقوة أو بالعنف والقیادة للفحش وانتھاك حرمة اآلداب

من قانون أصول المحاكمات الجزائیة  في ) 100(مة المنسوبة إلیھ أوجبت المادة بالتھ

األحوال التي یتم فیھا القبض على المشتكى علیھ على موظف الضابطة العدلیة وتحت طائلة 

تنظیم محضر خاص موقع منھ ویبلغ إلى المشتكى . أ : ( بطالن اإلجراءات القیام بما یلي 

اسم الموظف الذي اصدر أمر القبض . 1:   وجد ویتضمن ما یلي علیھ أو إلى محامیھ إن

كما ) اسم المشتكى علیھ وتاریخ إلقاء القبض علیھ ومكانھ وأسبابھ. 2. والذي قام بتنفیذه 

سماع أقوال المشتكي علیھ فور ( من المادة ذاتھا على الضابطة العدلیة ) ب(أوجبت الفقرة 

عشرین ساعة إلى المدعي العام المختص مع وع إلقاء القبض علیھ وإرسالھ خالل أرب

من ھذه الفقرة ویتوجب على المدعي العام أن یثبت في ) أ( في البند  إلیھالمحضر المشار

المحضر التاریخ والوقت الذي مثل المشتكى علیھ أمامھ ألول مرة ویباشر إجراءات التحقیق 

 ).خالل أربع وعشرین ساعة حسب األصول 

من قانون أصول المحاكمات الجزائیة على وجوب ) 63(تنص المادة ، ددو في ھذا الص .67

أن ینبھ المدعي العام المشتكى علیھ بان من حقھ أن ال یجیب على التھمة المنسوبة إلیھ إال 
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و یدون ھذا التنبیھ في محضر التحقیق، ویترتب على مخالفة المدعي ، بحضور المحامي

 .ى بھا المشتكى علیھالعام لذلك بطالن اإلفادة التي أدل

من قانون أصول ) 114(كما تم تعدیل مدة التوقیف المنصوص علیھا في المادة  .68

 والذي حدد مدة مذكرة 2009لسنة ) 19(المحاكمات الجزائیة بموجب القانون المعدل رقم 

 التوقیف في الجنح المعاقب علیھا بعقوبة تزید على السنتین بسبعة أیام وفي الجنایات بخمسة

ًعشر یوما على أن ال تزید مدد تمدید التوقیف على شھر في الجنح وثالثة أشھر في الجنایات 

وإذا اقتضت مصلحة التحقیق استمرار توقیف المشتكى علیھ وجب على المدعي العام 

عرض ملف الدعوى على المحكمة المختصة بنظر الدعوى التي لھا بعد االطالع على 

أقوال المشتكى علیھ أو وكیلھ حول مبررات استمرار التوقیف مطالعة المدعي العام وسماع 

من عدمھ واالطالع على أوراق التحقیق إن تقرر قبل انتھاء تلك المدة تمدید مدة التوقیف 

لمدة ال تتجاوز في كل مرة شھرا في الجنح وثالثة أشھر في الجنایات على أن ال یزید 

ى أربعة أشھر في الجنح وعلى ربع الحد مجموع التوقیف والتمدید في جمیع األحوال عل

األقصى للعقوبة في الجنایة المعاقب علیھا قانونا بعقوبة مؤقتة ، أو إن تقرر اإلفراج عن 

وبموجب القانون المعدل المذكور تم إلغاء الفقرة األولى من ). 1(الموقوف بكفالة أو بدونھا 

من القانون األصلي التي كانت تقضي  بأن التوقیف في الجنایات وجوبیا ) 134(المادة 

ن باإلمكان عدم توقیف المشتكي علیھ ویحال المتھم للمحاكمة موقوفا أو مكفوال وبالتالي فإ

                                                             
ادة  )1( نص الم ة ) 114(ت ات الجزائی ول المحاكم انون أص ن ق دیل م د التع ھبع ى أن وز. 1: (  عل ھ یج شتكى علی تجواب الم د اس دعي بع  للم

اوز  دة ال تتج ف لم ذكرة توقی ھ م صدر بحق ام ان ی بعةالع نتین س ى س د عل دة تزی الحبس م ا ب ھ قانون ا علی ھ معاقب سند الی ل الم ان الفع ام اذا ك  أی
اوز  دة ال تتج شرولم سة ع لخم ھ بالفع ي تربط ة الت وافرت االدل ة وت ة جنائی ا بعقوب ھ قانون ا علی ھ معاقب سند الی ل الم ان الفع ا اذا ك سند  یوم  الم

ك  ق ذل صلحة التحقی ضت م ا اقت دة كلم ذه الم د ھ ھ تمدی وز ل ھ ، ویج اتالی ي الجنای ھر ف ة اش نح وثالث ي الج ھرا ف د ش اوز التمدی ى ان ال یتج  عل
دة التوقی د م تم تمدی م ی ا ل دھا م ھ بع شتكى علی ن الم رج ع ى ان یف رى وعل ات االخ ي الجنای ھر ف تة اش ة وس ة مؤقت ا بعقوب ا قانون ب علیھ ف المعاق

رة  ام الفق ق احك ادة ) 3(وف ذه الم ن ھ رة . 2.م ي الفق ا ف شار الیھ د الم ف والتمدی ام التوقی سري احك ھ ) 1(ت شتكى علی ى الم ادة عل ذه الم ن ھ م
الیتین التین الت ن الح ة م ي اي حال نتین ف ى س د عل دة ال تزی الحبس م ا ب ا قانون ب علیھ نح المعاق دى الج ھ اح سند الی سن. أ: الم ل الم ان الفع د اذا ك

سرقة  صود او ال ر المق ذاء غی صود او االی ذاء المق نح االی ن ج ھ م رج . ب. الی ى ان یف ة عل ي المملك روف ف ت ومع ة ثاب ل اقام ھ مح ن ل م یك اذا ل
ك  ھ ذل ب الی ا طل ضوره كلم ضمن ح ام ی دعي الع ھ الم ق علی یال یواف دم كف ھ اذا ق ة . 3.عن دد المبین اء الم ل انتھ ق قب صلحة التحقی ضت م اذا اقت

ي ال ر ف صة بنظ ة المخت ى المحكم دعوى عل ف ال رض مل ام ع دعي الع ى الم ب عل ھ وج شتكى علی ف الم تمرار توقی سابقتین اس رتین ال فق
ن  ف م تمرار التوقی ررات اس ول مب ھ ح ھ او وكیل شتكى علی وال الم ماع اق ام وس دعي الع ة الم ى مطالع الع عل د االط ة وبع دعوى وللمحكم ال

ق ان ى اوراق التحقی الع عل ھ واالط ة عدم نح وثالث ي الج ھرا ف رة ش ل م ي ك اوز ف دة ال تتج ف لم دة التوقی د م دة تمدی ك الم اء تل ل انتھ رر قب  تق
صى  د األق ع الح ى رب نح وعل ي الج ھر ف ة اش ى أربع وال عل ع االح ي جمی د ف ف والتمدی وع التوقی د مجم ى ان ال یزی ات عل ي الجنای ھر ف اش

ة مؤ ا بعقوب ا قانون ب علیھ ة المعاق ي الجنای ة ف االت للعقوب ك الح ن تل ي اي م دونھا ف ة او ب وف بكفال ن الموق راج ع رر اإلف ة ، او ان تق . 4. قت
ذكرة  ترداد م ة اس ة مؤقت ا بعقوب ا قانون ب علیھ ة المعاق رائم الجنائی ة والج رائم الجنحی ي الج ق ف راءات التحقی اء اج رر اثن ام ان یق دعي الع للم

 )ي المملكة لیبلغ فیھ جمیع المعامالت المتعلقة بالتحقیق وانفاذ الحكم التوقیف على ان یكون للمشتكى علیھ محل اقامة ثابت ف
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التي كانت تمنع إخالء ) 123(في القضایا الجنائیة و إلغاء نص الفقرة األولى من المادة 

سبیل من أسندت إلیھ حكم علیھ بجریمة تستوجب اإلعدام أو األشغال الشاقة المؤبدة أو 

ت إلیھ جریمة جنائیة االعتقال المؤبد حیث أصبح من الجائز للمحكمة إخالء سبیل من أسند

 .إذا وجدت أن ذلك ال یؤثر على سیر التحقیق والمحاكمة وال یخل باألمن العام 

من قانون مراكز اإلصالح والتأھیل أعطت الحق لكل من حرم من ) 24(كما أن المادة  .69

لى طبیب المركز إجراء ع: حریتھ حق طلب إجراء فحص طبي والتي  تنص على أنھ 

عند . أ :نزیل وتقدیم تقریر عن حالتھ الصحیة في أي من الحاالت التالیة كشف طبي على ال

 ).عند طلب النزیل. ھـ..... إدخالھ المركز وقبل إخراجھ منھ وعند نقلھ من مركز إلى آخر

وإضافة إلى ما سبق فقد رسم قانون أصول المحاكمات الجزائیة طریق الطعن في صحة  .70

 في شرعیتھ قرار التوقیف ذلك أن قرار المدعي العام برفض التوقیف والجھة المخولة بالبت

تخلیة سبیل المشتكى علیھ قابلة للطعن أمام محكمة البدایة كما أن قرارات محكمة البدایة 

من قانون أصول ) 124(قابلة لالستئناف أمام محكمة االستئناف حیث تنص المادة 

رار الصادر عن المدعي العام  أو قاضي یجوز استئناف الق: ( المحاكمات الجزائیة على أنھ 

الصلح بتخلیة سبیل المشتكى علیھ أو تركھ حرا إلى محكمة البدایة والقرار الصادر عن 

محكمة البدایة إلى محكمة االستئناف وذلك خالل ثالثة أیام تبدأ بحق النائب العام من وصول 

 ).ع التبلیغ إلیھاألوراق إلى قلمھ للمشاھدة وبحق المشتكى علیھ من تاریخ وقو

ھناك إجراءات قضائیة وإداریة محددة تحكم التوقیف اإلداري، وتقدیم الكفالة، وطلب  .71

ًویمكن لمن أوقف إداریا أن یطعن في قرار توقیفھ أمام . اإلفراج، وما یتبع ذلك من أمور

القانون محكمة العدل العلیا والتي تقوم بنقض القرار إذا كان مخالفا للقانون ، كما أجاز 

 . ًاألردني المطالبة بالتعویض عن الضرر الناتج عن توقیفھ خالفا إلحكام القانون 

ًعلمـــا بــــأن قانــــون العقوبـــات األردنــــي قـــد أكد فـي المــــادة الثالثــــة منـھ على  .72

ون حیـن اقتـراف الجریمة" أنھ  ویوجــــد  ". ال یقضى بأیــة عقوبـة لم ینص علیھا القاـن
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ًتطبیقـــات لھـــذا المبــــدأ فـــي قرارات المحاكـــم الوطنیـــة، منھــــا قرارا محكمــــة 

 .88\143 ورقم 85\64العــــدل العلیا رقـــم 

، تم إطالق حملة "أعرف حقوقك في مرحلة التفتیش والقبض والتوقیف " وتحت عنوان  .73

) میزان من أجل حقوق اإلنسان ( حلیة غیر حكومیة إعالمیة مشتركة من قبل منظمة م

ومدیریة األمن العام والمركز الوطني لحقوق اإلنسان، وذلك بھدف رفع وعي المواطن 

وتعریفھ وبالضمانات الواردة في الدستور والقوانین األردنیة واالتفاقیات الدولیة لحقوق 

. الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیةاإلنسان التي صادقت علیھا المملكة، بما في ذلك العھد 

وقد تضمنت الحملة إنتاج وبث ثالثة إعالنات إذاعیة وتلفزیونیة لمدة شھــــــر، وكذلك 

توزیع نشرات مطبوعة تتضمن الئحة إرشادیة بحقوق األشخاص في مراحل القبض 

 والتفتیش، وذلك من خالل مدیریات الشرطة والمحاكم وعدد من مراكز حقوق اإلنسان،

 .بغرض الوصول إلى أكبر شریحة ممكنة من المواطنین

 )ال جریمة وال عقوبة إال بنص(15المادة 

كما ". ال عقوبة وال جریمة إال بنص" منھ على أنـــھ ) 3(نص قانون العقوبات في المادة  .74

أن أي قانون یصدر لفرض عقوبات أشد ال یطبق علــــى الجرائم المقترفة قبل نفاذه، وإذا 

ن القانــــون الجدید یلغــــي عقوبة أو یفرض عقوبة أخف فإن القانـــــون الجدید یجب أن كا

وتنص المادة الرابعة ). القانون األصلــــح للمتھم ( یطبــــق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه 

ًكل قانون یعدل شروط التجریم تعدیال في مصلحة المشتكى " من قانون العقوبات على أن 

ما لم یكن قد صدر بشأن تلك األفعال ، لیھ یسري حكمھ على األفعال المقترفة قبل نفاذهع

  ".حكم مبرم

  )ضمانات المحاكمة العادلة(16المادة 

 مترجماوإذا كان المتھم أو الشھود ال یحسنون تكلم اللغة العربیة، یعین رئیس المحكمـــة  .75

أصول / 172المادة ( الیمین بأن یترجم فیما بینھم ال یقل عمـــره عـــن الثامنة عشرة ویحلفھ 
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و إذا كان المتھم أو الشاھد أبكم أصم وال یعرف الكتابة عین رئیس المحكمة ) جزائیة 

للترجمة بینھ وبین المحكمة من اعتاد مخاطبتھ أو مخاطبة أمثالھ باإلشارة أو بالوسائل الفنیة 

لمجلس األعلى لشؤون األشخاص المعوقین األخرى وقد عملت وزارة العدل وبالتعاون مع ا

، ویحــق للمتھم الطعن بالحكم الصادر  الصم المعتمدین إشارة كشف بمترجمي إعدادعلى 

المواد ( ضــــده لــــدى محكمــــة أعلى درجــــة مــــن المحكمة التـــي أصدرت الحكـــم 

( لفعل الواحد إال مرة واحدة وال یجوز أن یالحق المتھم عن ا) أصول جزائیة  / 270، 256

 ). عقوبات  / 58المواد 

  )نظام قضائي خاص باألحداث(17المادة 

ال یوجـــــد أي نزیل حدث داخل مراكــــز اإلصالح والتأھیل بالنسبة لألحداث فانھ  .76

المخصصة للبالغیــــن، حیث ھناك خمسة مراكز لتربیة وتأھیل األحداث الجانحین في 

 منھا لإلناث، وھي موزعة في عدد من المناطق التي ترتفع فیھا نسبة ارتكاب األردن، واحد

 .الجنح والمخالفات

 وتعدیالتھ على أن قضایا 1968 لسنة 24كما تنص مواد قانون األحداث األردني رقم  .77

األحداث ھي من القضایا المستعجلة، ویحاكم األحداث أمام ھیئات مختصة بقضایاھم 

كم األخرى، ویوجد ثالث  محاكم مختصة بقضایا األحداث  في كل من منفصلة عن المحا

عمان والزرقاء واربد، وھي المناطق التي ترتفـــــع فیھا نسبة جنح ومخالفات األحداث 

وقد تم إنشاء مكتب للدفاع االجتماعي في جمیع المحاكم بحیث یشتمل على مختصین  ً.نسبیا

جتماعي كما أن للقاضي االستعانة بأي جھة إذا في الطب الشرعي واإلرشاد النفسي واال

اقتضت مصلحة الحدث ومتطلبات العدالة ذلك مكاتب للدفاع االجتماعي لغایات إجراء 

دراسات مراقب السلوك االجتماعي، لتسھیل إجراءات المحاكم والتسریع بھا، إضافة إلى 

حاكمــــة فـــي مكتبین آخرین في المحاكم األخرى في عمان، وذلك لحضور جلسات الم

بغرض مساعدة  ، حاالت األحداث التي یتعـــذر فیھا حضـــور ولي أمر الحدث أو محامیھ
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الحدث من خالل تقاریر ینظمھا مراقب السلوك االجتماعي عـــن الحدث وتزوید المحكمة 

 .بالمعلومات المطلوبة عنھ

الشأن، فقد تم عقد اتفاقیة ما بین ًوتمشیا مع اتفاقیات حقوق الطفل والمعاییر الدولیة بھذا  .78

وزارة التنمیة االجتماعیة ومدیریة األمن العام لتأسیس مكاتب للدفاع االجتماعي في المراكز 

األمنیة، وذلك لضمان وجود األخصائي االجتماعي مع الحدث المشتكي علیھ ومع أطراف 

باتفاق األطراف كافة القضیة اآلخرین، ولدراسة إمكانیة إجراء المصالحة، وإنھاء األمر 

وبھذا الصدد، فقد تم تأسیس أربعة . داخل المركز األمني قبل إحالة األمر إلى المحكمة

ثالثة منھا داخل العاصمة وواحد في مدینة الزرقاء، حیث تم ، مكاتب في أربعة مراكز أمنیة

 .تزوید ھذه المراكز بالكوادر الفنیة المتخصصة مـــن األخصائیین االجتماعیین

وعلى نطاق آخر، فقد أقامت الحكومــــة حتى اآلن سبعة مكاتب للخدمات االجتماعیة  .79

لدى إدارة حمایة األسرة التابعة لمدیریة األمن العام، وتعنى ھذه ) مكاتب حمایة األسرة(

 . اإلساءة لألطفال  المكاتب ضمن مھامھا بقضایا

 

  )حبس المدین(18المادة 

ردني آلیة التعامل مع المدین المعسر والحجر علیھ سواء بناء على رسم القانون المدني األ .80

طلبھ أو بناء على طلب دائنیھ ووسائل الحجز على أموالھ وبیعھا وتقسیمھا على الدائنین 

قسمة الغرماء ووسائل الحفاظ على حقوق جمیع الدائنین كما حدد الحاالت التي ینتھي بھا 

نھ كما تضمن النص على نظرة المیسرة التي تمنحھا م) 388- 376(الحجر وذلك في المواد 

 .  منھ ) 403(المحكمة للمدین المعسر في المادة 

  )محاكمة الشخص عن الجرم مرتین(19المادة 

ال یالحق الفعل الواحد اال مرة . 1: ( من قانون العقوبات على أنھ ) 58/1(أكدت المادة  .81

فیما خال الجنایات ( العقوبات على أنھ من قانون ) 12(كما تنص المادة ) . واحدة 

والجرائم التي ارتكبت في المملكة ال یالحق في ھذه المملكة ) 9(المنصوص علیھا في المادة 
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أردني أو أجنبي إذا كان قد جرت محاكمتھ نھائیا في الخارج ، وفي حالة الحكم علیھ إذا كان 

ما تمتنع المالحقة في المملكة إذا كان حكم ك) الحكم قد نفذ فیھ أو سقط عنھ بالتقادم أو بالعفو 

القضاء األجنبي قد صدر على اثر إخبار رسمي من السلطات األردنیة حتى وإن كانت 

 .من قانون العقوبات ) 9(الجریمة من الجنایات المنصوص علیھا في المادة 

التعویض  من القانون المدني األردني على حق المتضرر في المطالبة ب256نصت المادة  .82

 من قانون أصول المحاكمات الجزائیة توقیف 113عن الضرر الذي یلحق بھ، وتعتبر المادة 

ً ساعة عمال تعسفیا24المشتكى علیھ في النظارة ألكثر من  ً. 

 

  )معاملة األشخاص المحرومین من الحریة(20المادة 

 والتأھیل من حیث  من قانون اإلصالح والتأھیل على مھمة مركز اإلصالح4تؤكد المادة  .83

االحتفاظ بالنزالء، و تأمین الرعایة الالزمة لھم، وتنفیذ برامج إصالحیة تساعدھم على 

كما تنص المادة الرابعة من ھذا القانون على فصل الموقوفین عن . العودة  إلى المجتمع

وم المحكومین، وتصنیف النزالء إلى فئات حسب العمر، ونوع الجریمة، ومدة العقوبة المحك

ھذا باإلضافة إلى وجود لجنة علیا یرأسھا وزیر الداخلیة تقوم بالمھام و الصالحیات . بھا

  ): من قانون مراكز اإلصالح و التأھیل32المادة (التالیة

  وضع السیاسة العامة لمعاملة النزالء وإصالحھم وتأھیلھم ومتابعة تنفیذھا . أ 

مة لتنفیذ خطط اإلصالح نات الالزالتنسیق بین األجھزة المعنیة لتوفیر اإلمكا.ب

  . والتأھیل

اعتماد أسس برامج تدریب النزالء وتشغیلھم واالستفادة من طاقاتھم اإلنتاجیة وإقرار . ج

  .التعلیمات الالزمة لذلك 

  .وضع أسس متابعة توفیر الرعایة االجتماعیة والرعایة الالحقة للنزالء وأسرھم . د

  . یة الصحیة للنزالء وضع أسس متابعة توفیر الرعا. ھـ
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وضعت الحكومة خطة تطویر شاملة لمراكـــز اإلصالح والتأھیـــل في األردن وقـــد كما  .84

 : شملت الخطـــة النواحي التالیة 

  إقامة أبنیة جدیدة لمراكز اإلصالح والتأھیل لمعالجة مشكلة االكتظاظ وتصنیف النزالء

 .صالح والتأھیل حسب المعاییر الدولیة وقانون مراكز اإل

  تدریــــب العاملیــــن فـــي مراكـــز اإلصالح والتـأھیل على مواضیــــع تتعلـــق

بتطبیـــق قانــــون مراكــــز اإلصالح والتأھیل وقواعـــد الحد األدنى لمعاملـــــة النزالء 

 ) 400(ـا یقارب حیــــث تــــم تدریــــب مــــ رعایـــــة النزالء وإصالحھم وكیفیــة

 .ضابــــط وضابط صـف في دورات أسبوعیة

  التعاون مع خبراء مختصین لتقییم أوضاع مراكز اإلصالح والتأھیل بشكل كامل وأعداد

مدربین من العاملین في مراكز اإلصالح والتأھیل على مختلف أنواع األجھزة والمعدات 

 . منیة على نزالء مراكز اإلصالح والتأھیلالحدیثة التي تسھم في أحكام السیطرة والرقابة األ

  تزوید مراكز اإلصالح والتأھیل بمعدات وأجھزة متطورة الستخدامھا من قبل العاملین

 .في المراكز بقیمة أربعة مالیین دینار

  االنتھــــاء مــــن بنــــاء غـــرف للخلوة الشرعیــــة فــــي خمسة مــــن مراكــــز

ـن / قفقفا / سواقــھ (ھیل اإلصالح والتأ والعمــل ) الجویده نساء / الجویــده رجال/ بیرـی

 .جاري علــــى بنــــاء غــــرف مماثلة فـــي باقـــي المراكــز

  إغالق مركز إصالح وتأھیل الجفر حیث  تم تحویلھ إلى مركز تدریب مھني. 

 اء مركز آخر حدیث في منطقة التوجھ نحو إغالق مركز إصالح وتأھیل الجویـــده، وبن

 ).ًتم االنتھاء منھ وتشغیلھ مؤخرا ( ملیون دینار ) 7(الموقر بكلفة 

  منح العاملین في مراكز اإلصالح والتأھیل عالوات ومخصصات اضافیھ . 

 فصل و تصنیف النزالء حســــــب القوانیــــن واألنظمـــــة الساریــة . 

 ي وموازنــة مراكز اإلصالحتطویـــر الھیكل التنظیمـــ .  

  والتأھیــــلاإلصالحإیجاد مركـــز تدریـــب متخصــص للعاملیـــن فــــــي مراكــــز  . 
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  وتقوم ھذه 9/8/2009إطالق مجلس النزالء في مركز إصالح وتأھیل أم اللولو بتاریخ ،

وبتاریخ . ز والنزالءالفكرة على إیجاد ممثلین عن النزالء كحلقة وصل بین إدارات المراك

 تم تشكیل أول مجلس للنزالء ویتم اختیار األعضاء عن طریق االقتراع المباشر 18/8/2009

  .من قبل النزالء أنفسھم

  وتسمیتھا دار األمل 16/11/2009افتتاح حضانة في مركز إصالح وتأھیل النساء بتاریخ 

  .لرعایة أطفال النزیالت

  مركز إصالح وتأھیل أم اللولو رسمیا تم افتتاح23/11/2009بتاریخ .ً 

  حیث سیتم تنفیذ برامج ثقافیة 11/8/2009توقیع اتفاقیة تعاون مع وزارة الثقافة بتاریخ 

 .)المسرح والرسم التشكیلي والموسیقى والحرف الیدویة(للنزالء مثل 

 إطالق خدمة طلب زیارات للمحامین من خالل الموقع االلكتروني لإلدارة.  

 اقشة رسالة دكتوراه ألحد نزالء مركز إصالح وتأھیل الجویدة من خالل لجنة تضم أساتذة من

  .من جامعة الیرموك

 عقد دورات حول الرخصة الدولیة لقیادة الحاسوب ICDL  بالتعاون مع وزارة التربیة

  .والتعلیم لنزالء مركز إصالح وتأھیل سواقة

  األشخاص المحرومین من الحریة " عقد خمس ورش عمل مع الصلیب األحمر باسم "

  .2009/آب/ 4- 3 و 2009/تموز/29- 28- 27بتاریخ 

  إقامة بازار لمشغوالت مركز إصالح وتأھیل النساء في المركز 11/1/2010تم بتاریخ 

  .الثقافي الملكي

  دورة في مجال التدریب المھني للنزالء245تم عقد .  
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 ن النزالء الجنائیینمتابعة برنامج الحوار مع التكفیریین م. 

  

كما تضمنـــت خطــــة اإلصــــالح والتطویــــر لجھــــاز األمـــن العــــام اإلجــراءات  .85

 :التالیـــــة 

إنشاء مكتب المظالم وحقوق اإلنسان في مدیریة األمن العام للتعامل مع التجاوزات التي   . أ

 . تحصل من قبل رجال األمن

اعد السلوك الوظیفي الشرطي وفق المعاییر الدولیة واألخالق الوظیفیة إصدار مدونة قو  . ب

 .وتعمیمھا على كافة مرتبات األمن العام

تم إدراج العھدین الدولیین ضمن المناھج التدریبیة لكافة رجال األمن العام، باإلضافة إلى   . ت

مة األردنیة ضمن إدراج االتفاقیات الدولیة األخرى ذات الصلة التي صادقت علیھا الحكو

  ) .كاتفاقیة مناھضــــة التعذیـــــب ( ھذه المناھج،

إنشاء المشاغل الحرفیة ووسائل الترفیـــھ والتثقیف والتعلیم وغیرھا من البرامج   . ث

 .اإلصالحیة في مراكز اإلصالح والتأھیل

من العام،  تعزیز الرقابة على مراكز اإلصالح من قبل المراجع العلیا في مدیریة األ  . ج

ومكتب المفتش العام، ومكتب المظالم وحقوق اإلنسان، والقضاة، وذلك لضمان عدم إساءة 

 .معاملة النزالء

إتاحـــة المجـــال للمنظمــات الدولیـــة والمحلیــــة للقیـــــام بالزیــارات وإجـــراء   . ح

 اعلــــى إنفــــراد إذلمراكـــز، أو لعاملیــن فـــي االمقابـــالت مـــع النـــزالء بمرافقـــة ا

ـــب الزائـــر أو النزیـــل بذلك   .رغ

 وضع صنادیق شكاوي في مراكز اإلصالح والتأھیل یشرف علیھا مكتب المظالم   . خ

وحقوق اإلنسان ویتم التعامل مع تلك الشكاوى وفق األصول القانونیة واإلجرائیة السلیمة 

 .الجھات ذات العالقةوبما یكفل وصول مضامینھا إلى 

  .إتـــــاحة المجال لكل من یرغب بتقدیــــم االمتحانات الثانویة أو الجامعیة  . د
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مراكز ) 3(مراكز اجتماعیة جدیدة في ) 3( استحداث2007وقـــد تـــم في بدایة عـــام   .86

ــا بالباحثین وتــــم تجھیــــز ھذه المراكز وتزویدھــ)  الكرك، معان، العقبة(إصالح وتأھیل

 . االجتماعیین

كما تــم إنشاء آلیة جدیدة لمتابعة الشكاوى المقدمة من قبل نزالء مراكز اإلصالح والتأھیل،  .87

یتم بموجبھا تنظیم رقابة النیابة العامة التابعـــة لوزارة العدل على تلك المراكـــز، وتنظیم 

اء سجـــل خاص بالشكـــاوى لدى  دائرة  المراكز، وإنشإلىزیارات من قبل المدعین العامین 

 وضع صنادیق لشكاوى النزالء في مراكز اإلصالح والتأھیل إلىھذا، باإلضافة . النائــــب العام

التابع لمدیریة األمن العام، والذي " مكتب المظالم وحقوق اإلنسان" تخضع إلشراف مباشر من 

 .یقوم بمتابعة ھذه الشكاوى بجدیة

التابع لمدیریة األمن العام ، بالتنسیق مع المركز "  المظالم وحقوق اإلنسانمكتب"یقوم  .88

الوطني لحقوق اإلنسان ومنظمات المجتمع المدني ، بزیارة  أماكن الحجز والتوقیف باستمرار 

 .لرصد االنتھاكات و لضمان محاسبة من یثبت تورطھ بممارسة التعذیب أو بإساءة المعاملة

األمن العام مكتب مشروع تطویر مراكز اإلصالح والتأھیل ، الذي یقوم استحدثت مدیریة  .89

بإعداد االستراتیجیات والخطط واآللیات الحدیثة الواجب اتخاذھا لتحسین طرق التعامل مع 

 .نزالء مراكز اإلصالح والتأھیل ، إضافة لتحسین أداء وقدرات القائمین على المراكز

نزیل للتخلص ) 1000 (إلىبطاقة استیعابیة تصل " الموقرمركز إصالح وتأھیل "تم إنشاء  .90

أم "بعد افتتاح السجن الجدید في منطقة " الجویدة"من مشكلة االكتظاظ ، كما سیتم إغالق سجن 

 .بمحافظة المفرق" اللولو

وضعت مدیریة األمن العام خطة إستراتیجیة مستقبلیة تتضمن نقل مسؤولیة مراكز اإلصالح  .91

كما تتضمن . ى وزارة العدل بعد استكمال اإلجراءات التشریعیة واإلداریة الالزمةوالتأھیل إل

الخطة إنشاء ثالثة مراكز إصالح شاملة في وسط وشمال وجنوب المملكة، تكون محدثة والئقة 

 .وتتواءم مع المعاییر الدولیة الحدیثة ، وتتوفر فیھا الشروط اإلنسانیة الالزمة
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لمخابرات العامة ھو مركز معلن عنھ وخاضع لقانون مراكز اإلصالح كما أن مركز توقیف ا .92

الصلیب األحمر، (والتأھیل، كما تقوم منظمات حقوق اإلنسان المحلیة واألجنبیة وخاصة 

،بزیارات دوریة ومفاجئة إلى مركز توقیف الدائرة، ولقاء )المركز الوطني لحقوق اإلنسان

 . ف اعتقالھم الصحیة والمعیشیةالموقوفین بشكل إنفرادي للتحقق من ظرو

ھنالك تعلیمات خطیة وشفویة في الدائرة تمنع منعا باتا وتحت أي ظرف التعرض ألي  .93

 .شخص محتجز أو مرجع للدائرة بأي نوع من أنواع اإلكراه وسوء المعاملة

دار  من األطباء وممرضین على ماثنانیتوفر داخل مركز التوقیف عیادة طبیة یتواجد فیھا  .94

الساعة، إضافة إلى وجود عیادة أسنان وصیدلیة، علما بأن كل موقوف یعرض على الطبیب 

ویقدم لھ العالج الالزم،وتفتح لھ إضبارة طبیة، كما یوجد مرشد نفسي یقوم بمتابعة الجانب 

 . النفسي للموقوفین وحل مشاكلھم النفسیة

ن، ویتم غسل مالبسھم وأغطیة النوم یتوفر داخل المركز آالت خاصة لغسل مالبس الموقوفی .95

 وجبات 3كل یومین، كما یتوفر مطبخ خاص بالموقوفین وموظفي إدارة المركز، ویتم تقدیم 

ًیومیا، علما بأنھ یتم فحص العاملین في المطبخ بشكل دوري، إضافة إلى فحص نوعیة الطعام  ً

 كتب دینیة وتاریخیة من قبل مشرفین مختصین، كما یوجد مكتبة خاصة بالمركز تحتوي على

 .وعلمیة، ویوجد سجل خاص بإعارة الكتب للموقوفین

یسمح للموقوف بشراء احتیاجاتھ الشخصیة مرتین في األسبوع وفي حال عدم امتالكھ للمال  .96

وعلى نفقة مركز ...)  داخلیة،حذاء،سجائر،مالبسفرشاة ومعجون أسنان،(یتم تأمینھ بمستلزمات

 .التوقیف

ًیارة الموقوفین من قبل ذویھم كل یوم جمعة من الساعة التاسعة صباحا ولغایة كما تتم ز .97

 .الساعة الثالثة بعد الظھر

تعمل مدیریة األمن العام على تدریب وتثقیف أفرادھا وزیادة وعیھم فیما یتعلق بقضایا حقوق  .98

یة ضمن المساقات  تدرج ھذه االتفاقأنھا، وااللتزام باتفاقیة مناھضة التعذیب، كما اإلنسان

 الھیكلة بالتعاون مع وإعادةالتدریبیة للعاملین في جھاز األمن العام، وتقیم مشاریع للتدریب 
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 وزارة العدل قامت بعقد دورات تدریبیة أنكما . منظمات وجھات متخصصة أوروبیة وأمریكیة

  .للقضاة لرفع الوعي لدیھم فیما یتعلق بمناھضة التعذیب في السجون

  :  أفراد األجھزة األمنیةتدریب .99

 تقـــوم األجھزة األمنیــــة بتدریب أفــــرادھا حول قضایا حقـــوق اإلنسان، بھدف تمكینھـــم 

 والقوانیـــن و بما ینسجم مع  األنظمةمــــن القیـــام بواجباتھــــم خیـــر قیــــام ووفــــق 

  . صادق علیھاالتزامات األردن التفاقیــــات حقوق اإلنسان التي

 ویحظـــى العاملون في مراكز اإلصالح والتأھیل بالجـــزء األكبر من ھذا التدریب ، إذ یتم عقد 

برامـــج و دورات منھا ما ھو محلي ، ویعقد فـــي أكادیمیة الشرطة الملكیة ، ومنھا ما ھو 

ى تجاربھا في ھذا خارجي ، حیــــث یتم إیفاد الضباط واألفراد إلى دول أخرى لالطـــالع عل

 . المجال واالستفادة منھا 

تقوم األجھزة األمنیة بالتعاون مـــع عدة جھات لتدریب أفرادھا مثل المنظمات غیر الحكومیة  .100

و المركز الوطني لحقوق اإلنسان حیــث عقدت دورات  تدریبیـــة عـــدة لضباط إدارة مراكــز 

ـي وضباط المخابرات العامة، وقد عقدت بالفعل عدة اإلصالح والتأھیــل والبحـــث الجنائـ

و رعایة نزالء تلك المراكز والقواعد ، دورات في مجال إدارة مراكـــز اإلصالح والتأھیل

 .الدولیة النموذجیة لمعاملة السجنـــاء، و ذلك بالتعـــاون مع المنظمة الدولیة لإلصالح الجنائي

 

  )حمایة الحریة الشخصیة(21المادة 

منھ على أن الحریة الشخصیة مصونة، كما نص على حرمة ) 18(نص الدستور في المادة  .101

ً، و أكد أیضا على )10المادة ( المنازل وعدم جواز دخولھا أو تفتیشھا إال وفق أحكام القانون

وفي ھذا اإلطار، فإن . سریة المراسالت وعدم جواز اإلطالع علیھا إال وفق أحكام القانون

 من قانون أصول 94المادة (  ال یجیز دخول المنازل إال بموجب مذكرة قضائیة القانون

، وكذلك ال یجوز مراقبة االتصاالت والمكالمات الھاتفیة إال بموجب أمر )المحاكمات الجزائیة

  .ًقضائي أیضا وفي إطار ارتكاب جریمة والتحقیق فیھا
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 موظف یدخل بصفة كونھ موظفا مسكن كل. 1( من قانون العقوبات ) 181(تعاقب المادة  .102

احد الناس أو ملحقات مسكنھ في غیر األحوال التي یجیزھا القانون ، یعاقب بالحبس من ثالثة 

وإذا انضم إلى فعلھ ھذا . 2.  ثالث سنین وبغرامة من عشرین دینارا إلى مائة دینار إلىأشھر 

وإذا ارتكب . 3. تة أشھر تحري المكان أو أي عمل تعسفي آخر فال تنقص العقوبة عن س

الموظف الفعل السابق ذكره دون أن یراعي األصول التي یفرضھا القانون ، یعاقب بالحبس من 

وكل موظف یدخل بصفة كونھ . 4. شھر إلى سنة وبغرامة من خمسة دنانیر إلى عشرین دینارا 

ل إدارتھم في موظفا محال من المحال الخصوصیة كبیوت التجارة المختصة بآحاد الناس ومحا

غیر الحاالت التي یجیزھا القانون أو دون أن یراعي األصول التي یفرضھا القانون ، یعاقب 

 ) . بغرامة ال تزید على خمسین دینارا أوبالحبس حتى ستة أشھر 

من قانون اتفاقیة البرید الدولیة ) 2(كما یعاقب نظام الطرود البریدیة الصادر بمقتضى المادة  .103

تھك سریة المراسالت البرقیة والھاتفیة بغیر أحكام القانون ، ویعاقب قانون االتصاالت كل من ین

  كل من نشر أو أشاع مضمون أي اتصال بواسطة شبكة اتصاالت عامة 1995لسنة ) 13(رقم 

 .أو خاصة أو رسالة ھاتفیة اطلع علیھا بحكم وظیفتھ أو قام بتسجیلھا دون سند قانوني 

بالتشھیر الذي  یمس شرف اإلنسان أو سمعتھ فقد جرم قانون العقوبات الذم وفیما یتعلق  .104

من قانون العقوبات  كما شدد عقوبة ارتكاب مثل ھذه ) 367- 358(والقدح والتحقیر في المواد 

 .األفعال إذا وقعت على موظف أو على المحاكم أو السلطات العامة 

  

  )الشخصیة القانونیة( 22المادة 

انون المدني األحكام المتعلقة بالشخصیة القانونیة للشخص الطبیعي حیث تبدأ نظم الق .105

الشخصیة الطبیعیة لإلنسان بتمام والدتھ حیا إذ تثبت لھ منذ ذلك الوقت أھلیة الوجوب وھي 

فیجب إذن لبدء الشخصیة إن یولد ، صالحیة الشخص الن تكون لھ حقوق وعلیھ واجبات 

وإذا تمت الوالدة ولكن الجنین ولد ، م الوالدة ال تبدأ الشخصیة حیا والدتھ تامة فقبل إن تت

كما نظم الحقوق ) 30المادة ( وتنتھي الشخصیة بالموت، میتا فال تبدأ الشخصیة كذلك 
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)  سنة18( اللصیقة بالشخصیة كاالسم واللقب وغیرھا وبأن كل شخص یبلغ سن الرشد  

       امل األھلیة القانونیة لمباشرة حقوقھ المدنیةًمتمتعا بقواه العقلیة ولم یحجر علیھ یكون ك

 ).47المادة ( الشخصیة وال عن أھلیتھ ولیس ألحد النزول عن حریتھ ) 43المادة (

 

  )السبل الفعالة للتظلم( 23المادة 

یوجـــد ھناك عدد مــــن منظمات حقوق اإلنسان الوطنیة وغیر الحكومیة في األردن  .106

ي المواطنین وتتولى متابعتھا مع الجھات الحكومیـــة وأبرزھا المركز والتي تستقبل شكاو

ویوجـــد لـــدى المركز جھــــاز رقابــي یتولى متابعة شكاوى . الوطني لحقوق اإلنسان

المواطنین مع الجھات الرسمیـــة، وإجــــراء زیارات مفاجئــــة لجمیـــع مراكز اإلصالح 

ًوقد قام المركز مؤخرا بإنشاء مكتب لحقوق اإلنسان .  المملكةوالتأھیل ومراكز التوقیف في

في مركز إصالح وتأھیل سواقة، وھو ینوي فتح مكاتب مشابھة في مراكز اإلصالح 

وتم تسمیة ضباط ارتباط لتسھیل . والتأھیل األخرى، وذلك بالتعاون مع مدیریة األمن العام

 المعنیة مثل وزارة الداخلیة والعدل اتصال المركز الوطني لحقوق اإلنسان في الدوائر

 .والمخابرات العامة واألمن العام

تم إنشــــاء مكتب للمظالم وحقــــوق اإلنسان في مدیریة األمــن العـــام للتعامـــل مع  .107

ًشكــاوى المواطنیـــن ضــد أفراد الشرطة، كما تــم مؤخــرا إنشاء مدیریة لحقوق اإلنسان 

 .لیــــة لمتابعة القضایا والشكاوى المتعلقة بحقوق اإلنسان بشكل عام في وزارة الداخ

یقوم المركز الوطني لحقوق اإلنسان في األردن بزیارة أي مكان عام یبلغ عنھ انھ قد  .108

جرى أو تجري فیھ تجاوزات على حقوق اإلنسان، باإلضافة إلى زیارة مراكز اإلصالح 

 . ایة األحداث وفق األصول المتبعةوالتأھیل ومراكز التوقیف ودور رع

كما یوجد في المملكة دیوان المظالم و یتمتع بشخصیة اعتباریة ذات استقالل مالي  .109

وإداري ولھ بھذه الصفة القیام بجمیع التصرفات القانونیة الالزمة لتحقیق أھدافھ و یتولى 

  -:الدیوان المھام والصالحیات التالیة 
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لمتعلقة بأي من القرارات أو اإلجراءات أو الممارسات أو أفعال االمتناع   النظر في الشكاوى ا- أ

عن أي منھا الصادرة عن اإلدارة العامة أو موظفیھا وال تقبل أي شكوى ضد اإلدارة العامة إذا 

ًكان مجال الطعن بھا قائما قانونا أمام أي جھة إداریة أو قضائیة أو إذا كان موضوعھا منظورا  ً

  .قضائیة أو تم صدور حكم قضائي فیھا أمام أي جھة 

  التوصیة بتبسیط اإلجراءات اإلداریة لغایات تمكین المواطنین من االستفادة من الخدمات التي -             ب

  . تقدمھا اإلدارة العامة بفاعلیة ویسر وذلك من خالل ما یقدم إلیھ من شكاوى بھذا الخصوص

  

 )حریة الممارسة السیاسیة( 24المادة 

لكل أردني حق في تولي المناصب العامة . 1: " من الدستور على ما یلي) 22(نصت المادة  .110

التعیین للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة . 2. بالشروط المعینة في القانون أو األنظمة

 ".واإلدارات الملحقة بھا والبلدیات یكون على أساس الكفاءات والمؤھالت

منھ على الحق في االنتخاب بوصفھ األداة األساسیة ) 67( الدستور في المادة كما أكد .111

 یتألف مجلس :(للمشاركة في الحیاة السیاسیة وإدارة الشؤون العامة حیث نصت ھذه المادة على 

النواب من أعضاء منتخبین انتخابا عاما سریا ومباشرا وفقا لقانون االنتخاب یكفل المبادئ 

عقاب العابثین .3حق المرشحین في مراقبة األعمال االنتخابیة .2ة االنتخاب سالم. 1: اآلتیة

 .بإرادة الناخبین

لعام ) 9( بموجب القانون المؤقت رقم 9/11/2010وقد أجریت االنتخابات النیابیة بتاریخ  .112

 حیث وصفت ھذه االنتخابات بأنھا ذات مصداقیة وشفافیة وفقا لمنظمات المجتمع المدني 2010

 .التي رصدت االنتخابات

وقد كان من مخرجات لجنة الحوار الوطني التوصیة  بقانون ونظام انتخابي یلبي ھذا  .113

متطلبات المرحلة من حیث اعتماده على القائمة النسبیة وربط كافة مجریات العملیة االنتخابیة 

عون في صحة أعضاء بھیئة وطنیة علیا مسؤولة عن االنتخابات واألحزاب إضافة إلى تقدیم الط
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ومن المتوقع أن یتم اعتماد القانون بشكل دائم بعد عرضھ .المجلس النیابي أمام محاكم البدایة

 :بحیث یتم الوصول إلى األھداف اآلتیة.2011على مجلس النواب خالل العام الحالي 

یة إنتاج مجلس نواب یمثل الفئات االجتماعیة والمناطق الجغرافیة واالتجاھات الفكر .1

ًوالسیاسیة كافة، تمثیال حقیقیا، ویكون قادرا على ممارسة دوره الدستوري في التشریع  ً ً

 .والمساءلة والمراقبة

أن یكون مجلس النواب ھو المكان األساسي إلجراء النقاشات الوطنیة التي تنتج عنھا  .2

 .سیاسات وقرارات تتحقق على أرض الواقع

ت عملھ الداخلي، على تحویل خالصات النقاشات إلى ًأن یكون المجلس قادرا، في آلیا .3

 .سیاسات وقوانین ناظمة للعمل

ولكي تكتمل بنیة الحیاة النیابیة، فال بـد لمجلس النواب من تطویـر عملھ، وفق خط سیر . 4

استراتیجي یبدأ بمناقشة السیاسات وإقرارھا، ومن ثم االنتقال إلى مناقشة القوانین، مما یجعل 

ًیابي شریكا حقیقیا وفعاال في صنع القرار، ومراقبا موضوعیا لألداء الحكومي، المجلس الن ً ً ًً

 خـالل عملھ ًومسؤوال أمام الناخبین، سـواء مـن خـالل إسھامـھ فـي صنـع السیاسـات أم مـن

  .التشریعـي والرقابـي

ن الحق في تألیف لألردنیی:" على ما یلي) 2(فقرة ) 16(لقد نص الدستور األردني في المادة  .114

الجمعیات واألحزاب السیاسیة على أن تكون غایاتھا مشروعة ووسائلھا سلمیة وذات نظم ال 

 " .تخالف أحكام الدستور 

 وبالنسبة للحق في تألیف األحزاب السیاسیــة الذي كفلـــھ الدستور حسبما ھــــــو مذكـــــور .115

، ھــــو حزب الشعــــب 1927 األردن عـام بأعـــــاله، فقد أسس أول حزب في إمارة شرق

 . 1909وذلك بموجب قانون الجمعیات العثماني الصادر في شھر آب عام ، األردني

بعد التشاور مع  2007لعام ) 9( فقد صدر القانون رقم باألحزاب السیاسیةوأما فیما یتعلق  .116

القانون الحریة التامة في تأسیس  وكفل ھذا .، ومنظمات المجتمع المدنيةكاف األحزاب السیاسیة
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األحزاب ووضع مبدأ الدعم المالي لألحزاب من الموازنة العامة للدولة، كما تضمن القانون حق 

الحزب في استخدام وسائل اإلعالم الرسمیة والمرافق العامة للدولة لتحقیق أھدافھ، ویوجد 

مثل جمیع األطیاف  تًاحزب) 17(العدید من األحزاب المرخصة وھي متنوعة وعددھا 

في الصحف واالتجاھات السیاسیة ، ولكل حزب الحریة في إصدار مطبوعة صحفیة والكتابة 

 األخرى إلبداء  توجھاتھ وآرائھ ، ومن حق أي حزب أن یقدم أیة والمجالت ووسائل اإلعالم

ن وقد تضمن القانون الجدید العدید مآراء تتعلق بتسییر العمل العام  للحكومة مباشرة، 

 :ق منھا باتطورات االیجابیة عن القانون السال

  .ًاعام) 21(إلى ) 25(تم خفض سن العضو المؤسس من  .1

        . تضمن أن ال یقوم الحزب على أساس التمییز الطائفي أو العرقي أو الفئوي أو الدیني  .2

 ) .ب/3المادة ( 

 ) . ب/4المادة (ة، وأعطى الحزب الحق في المشاركة في العملیات االنتخابی .3

 ) . ا/20المادة .( عدم مساءلة أعضاء األحزاب النتمائھم الحزبي .4

، )أ/13المادة (السماح لألحزاب باستخدام المرافق العامة للدولة لتحقیق غایاتھا وأھدافھا،  .5

 ). ب/20المادة ( وكذلك حقھا باستخدام وسائل اإلعالم الرسمي المختلفة 

   . موقع الكتروني إنشاءبإصدار مطبوعة دوریة أو أكثر باسم الحزب، أو السماح لألحزاب  .6

 ) .16المادة ( 

قیام الحكومة بتمویل األحزاب مالیا من خزینة الدولة وبشكل سنوي، حیث خصصت لكل  .7

 ) 19المادة .( خمسون ألف دینار ) 50(حزب مبلغ سنوي مقداره 

 بوضع مشروع قانون جدید 2011  حزیرانكما قامت لجنة الحوار الوطني في شھر .117

 -:لألحزاب یھدف إلى ما یلي

ًتبسیط إجراءات تسجیل األحزاب، مع تأكید التزامھا الصارم، قانونیا وذاتیا، بالمرجعیة  .1 ً

 .الوطنیة الخالصة

 .إزالة العقبات اإلداریة التي تواجھ عملھا .2
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 .ھا ضمن أحكام القانونتوفیر الدعم المالي لتمكینھا من القیام بنشاطات .3

 .تبسیط اإلجراءات الرقابیة على أنشطتھا المالیة من دون المساس بفاعلیة ھذه الرقابة .4

تسھیل قدرتھا على الحصول على التمویل من قبل مؤیدیھا داخل األردن، والتشدید على منع  .5

 .التمویل الخارجي بكل أشكالھ

 .یةتمویل جزء من تكالیف حمالتھا االنتخاب .6

 .تحدید صالتھا مع الجھات الرسمیة وتبسیطھا بما یضمن أقصى درجات الحریة لحركتھا .7

كما تم إنشاء وزارة للتنمیة السیاسیة بھدف تعزیز الدیمقراطیة والمساواة وسیادة القانون،  .118

ت وضع السیاسات واالستراتیجیاإضافة إلى توسیع نطاق المشاركة الشعبیة في الحیاة العامة، و

المجتمعات (والبرامج الكفیلة بتوسیع دوائر المشاركة على كافة األصعدة وفي كل المجاالت 

المحلیة ،المنظمات واألحزاب،المرأة والشبــــاب،منظمات المجتمع المحلــي،المؤسسات 

 اقتراح  مشاریع القوانین والنظم إلىكما تھدف الوزارة ). التعلیمیة ،النقابات والروابط المھنیة 

الكفیلة بتوسیع دائرة المشاركة، وكذلك التعرف على العقبات التي تحول دون المشاركة 

 . والتنسیق مع الجھات ذات العالقة للتغلب علیھا

لسنة ) 7(من قانون االجتماعات العامة رقم ) 3(وفیما یتعلق بحریة االجتماع تنص المادة  .119

ات العامة أو تنظیم المسیرات وفق األحكام لألردنیین حق عقد االجتماع. أ: (  على أنھ2004

 تعدیل قانون 2011وقد تم خالل العام  ).1)(من ھذا القانون ) 5(و) 4(المحددة في المادتین 

 بحیث ألغى صالحیة الحاكم اإلداري بعدم الموافقة 2004لسنة ) 7(االجتماعات العامة رقم 

 ساعة من 48كم اإلداري  عن أیة فعالیة قبل على إقامة أیة فعالیة مع النص على إشعار الحا
                                                             

ادة )1( نص الم ى أن ) 4(  ت ذكور عل انون الم ن الق سیرة . أ : ( م یم الم اع او تنظ د االجتم ب عق دم طل یق

ل ى االق اعة عل ین س ان واربع ا بثم راء أي منھم ین الج د المع ل الموع ضمی. ب. قب ب ت البین یتوج ماء الط ب اس ن الطل

ا ان أي منھم ان وزم سیرة ومك اع او الم ن االجتم ة م واقیعھم والغای اوینھم وت ادة ) وعن نص الم ا ت ى أن ) 5(كم ھ عل من

ھ . أ: (  اریخ تقدیم ن ت اعة م شرین س ع وع الل ارب ضھ خ ب او رف ى الطل ة عل دار الموافق اكم االداري اص ى الح عل

اكم ة الح ب مراجع دم الطل ھ ، ولمق دم  اإلداري االداریالی ال ع ي ح ھ ، وف شأن طلب صادر ب رار ال غ الق لتبل

داراصدار اإص ھ حكم ا علی سیرة موافق یم الم اع او تنظ د االجتم ر عق ب یعتب رفض الطل رار ب ن . ب.  اي ق ى م عل

ن صادرة ع ات ال د بالتعلیم ا التقی شتركین فیھ ى الم سیرة وعل یم الم اع او تنظ د االجتم ى عق ة عل یھم الموافق درت ال  ص

 ).الوزیر المتعلقة بتنظیم عقد االجتماعات وتنظیم المسیرات وذلك تحت طائلة المسؤولیة القانونیة
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ًانعقادھا لغایات المحافظة على أمن مثل ھذه المسیرات إضافة إلى إلغاء المسؤولیة المدنیة 

لمنظمي االجتماع أو المسیرة عن األضرار الناتجة عن أي منھما وحصر المسؤولیة عن 

 .ًاألضرار في المسؤولین عنھا وفقا لقواعد القانون المدني 

  

 )حقوق األقلیات(25المادة 

تحمي الدولة حریة القیام بشعائر األدیان والعقائد " من الدستور على أنــھ ) 14(تنص المادة  .120

كما ".  ًطبقا للعادات المرعیة في المملكة ما لم تكن مخلة بالنظام العام أو منافیة لآلداب العامة 

ات تأسیس مدارسھا والقیام علیھا لتعلیم أفرادھا یحق للجماع: ( منھ على أنھ ) 19(تنص المادة 

على أن تراعي األحكام العامة المنصوص علیھا في القانون وتخضع لرقابة الحكومة في 

  ).برامجھا وتوجیھھا 

ًخاصة الدینیة والثقافیة، علما ، تتمتع جمیع األقلیات الدینیة و اإلثنیة في األردن بكافة الحقوق .121

ویشكل المسیحیون . ًالمملكة ھم مسلمون، ودین الدولة وفقا للدستور ھو اإلسالمبأن غالبیة سكان 

 الشركس  منقلیــــاتشیر آخر اإلحصائیات إلى أن نسبة األت،و من سكان األردن% 2.6حوالي 

ولكنھم ممثلون في كافة قطاعات . من السكان%) 1(والشیشان واألرمن والدروز ال تتجاوز 

  . تفوق نسبتھم في عدد السكانالدولة األردنیة بنسب

المتبـــع في االنتخابات البرلمانیة فــــــي البالد لھذه األقلیات " الكوتا " یتیح مبدأ و .122

ما یتیحھ لھا حجمھا بالنسبة للعدد الكلي " تتجاوز " الحصـــــــول  على حقــــوق سیاسیة 

عد، والشركس والشیشان بثالثة للسكان، فالمسیحیون ممثلون فـي مجلس النواب بتسعة مقا

ممثلة في مجلس الوزراء والمناصب السیاسیة والعسكریة العلیا في  كما أن األقلیـــــات. مقاعد

  .البالد 

 في الھویات الشخصیة فإن ذلك یعود لغایات لعرقوفیما یتعلق باإلشارة إلى الدیانة أو ا .123

ة لھم في مجلس النواب األردني  ، ولكون الھویة ًانتخابیة  نظرا لتمتع ھذه األقلیات بكوتا محدد
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ّالشخصیة ھي الوثیقة المعتمدة  إلثبات الشخصیة لغایات الترشح واالنتخاب، و لغایات تشریعیة 

  .لتنظیم عقود الزواج

كما كفل الدستور للطوائف المختلفة الحق بإنشاء محاكم دینیة خاصـة بھا للنظر فـــــــي  .124

، وھناك نصوص قانونیــة تضمن حق ھــــــذه )قضایا األسرة ( ل الشخصیة قضایـــا  األحوا

) الزواج والطالق والمیراث ( الطوائف في إنشاء محاكم خاصة بھا للنظر فــي قضایـــــا 

وبذلك، فال تطبق الشریعة اإلسالمیة على . بموجــــب قوانینھــا الخاصة المتعلقة بھذه القضایا

كما یكفل .  بھماة خاصـد للطائفة المسیحیة قانون أحوال شخصیحیث یوج، المسیحیین

القانـــــون للطوائـــــف الدینیــــــة الحق بإنشاء أماكن العبادة والمدارس الخاصة بھا، وبال 

 . الطوائف ممارسة عباداتھا وتدریس أبنائھا بحریةـــــود، وبمــــا یكفل لھـذهقیـ

  )مةحریة التنقل واإلقا( 26المادة 

ال یوجد في التشریعات األردنیة أي نص یحظر حریة التنقل سواء لألردنیین أو لغیر  .125

ًاألردنیین داخل اإلقلیم األردني، حیث تضمنت التشریعات األردنیة نصوصا تتعلق  بكیفیة إبعاد  

غیر األردني و بینت أنھا تصدر بقرارات وزاریة و بناء على تنسیبات و قرارات تحتمھا 

ًعي األمن الوطني و ذلك وفقا لقانوني اإلقامة و شؤون األجانب و قانون العمل، علما بأنھ ال دوا ً

 . یوجد إبعاد جماعي  ألي جنسیة من دیار المملكة األردنیة الھاشمیة

 أحكام 1973لسنة ) 23(وقد نظم المشرع األردني في قانون اإلقامة وشؤون األجانب رقم  .126

لكة دون أن یحظر علیھ اإلقامة في مكان معین فیھا حیث  تنص المادة تنقل األجنبي في المم

على كل أجنبي قبل تغییر محل إقامتھ إبالغ المدیریة أو احد فروعھا أو : ( منھ على أنھ ) 12(

مركز الشرطة الذي یقیم في منطقتھ بعنوانھ الجدید فان كان انتقالھ إلى مكان آخر داخل المملكة 

یتقدم بنفسھ خالل ثمان وأربعین ساعة من وقت وصولھ إلى محل إقامتھ وجب علیھ أیضا أن 

الجدید بإقرار إلى فرع المدیریة أو مركز الشرطة المختص في البلد الذي انتقل إلیھ ویعفى من 

 ). ھذا الحكم األجانب الذین قدموا بتأشیرة مرور أو تأشیرة سیاحیة



 51 

حكام المتعلقة بإبعاد األجنبي الذي دخل المملكة كما نظم قانون اإلقامة وشؤون األجانب األ .127

 :ًبصورة غیر مشروعة أو الذي یقیم فیھا خالفا ألحكام قانون اإلقامة وشؤون األجانب  

ًكل من دخل المملكة خالفا للمادتین : ( من القانون المذكور على أنھ ) 31(تنص المادة  .128

علیھ دون مذكرة ویودع للحاكم اإلداري الذي لھ الرابعة والخامسة من ھذا القانون یلقى القبض 

أن یأمر بإبعاده أو أن یوصي الوزیر بمنحھ إذنا باإلقامة أو أن یحیلھ إلى قاضي الصلح وعند 

إدانتھ من قبل المحكمة یعاقب بالحبس من شھر إلى ستة أشھر أو بالغرامة من عشرة دنانیر إلى 

للحاكم اإلداري المختص بعد ( منھ على أنھ ) 32(دة الما) .ًخمسین دینارا أو بكلتا العقوبتین 

صدور قرار المحكمة بحق األجنبي أن یأمر بإبعاده عن المملكة أو أن یوصي للوزیر بمنحھ إذنا 

 ) .لإلقامة

تعتبر القرارات الصادرة عن الحاكم اإلداري والقرارات الصادرة عن وزیر الداخلیة باإلبعاد  .129

من قانون ) 9(طعن فیھا أمام محكمة العدل العلیا حیث تنص المادة قرارات إداریة یجوز ال

تختص المحكمة دون غیرھا بالنظر في .أ( على أنھ 1992لسنة ) 12(محكمة العدل العلیا رقم 

الدعاوى التي یقدمھا األفراد والھیئات . 9:الطعون المقدمة من ذوي المصلحة والمتعلقة بما یلي

ًالطعن في أي قرار إداري نھائي حتى لو كان محصنا .10. النھائیةبإلغاء القرارات اإلداریة 

 ).بالقانون الصادر بمقتضاه

 

  )حریة التنقل واإلقامة( 27المادة 

ال یجوز إبعاد أردني من " نص البند األول من المادة التاسعة من الدستور األردني على انھ  .130

ال یجوز " تاسعة من الدستور األردني على انھ كما نص البند الثاني من المادة ال" دیار المملكة

أن یحظر أي أردني اإلقامة في جھة ما و ال أن یلزم باإلقامة في مكان معین إال في األحوال 

ًعلما بان التشریعات األردنیة لم تتضمن أي نص یحظر أو یلزم اإلقامة في " المبینة في القانون

 .مكان  ما
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 وكانت تشترط 1969لسنة ) 2(من قانون جوازات السفر رقم )1() 12(تم حذف نص المادة  .131

 تم موافقة الزوج لحصول الزوجة على جواز سفر والتي كانت تشكل تمییزا ضد المرأة ، كما

من اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة والتي ) 15/4(رفع التحفظ عن المادة 

 .تتعلق بحریة التنقل 

 

  )طلب اللجوء السیاسي(28المادة 

من الدستور األردني تسلیم الالجئین السیاسیین بسبب مبادئھم أو دفاعھم ) 21(حظرت المادة  .132

ال یسلم الالجئون السیاسیون بسبب . 1: (لمذكورة على أنھ عن الحریة حیث تنص المادة ا

تحدد االتفاقات الدولیة والقوانین أصول تسلیم . 2. مبادئھم السیاسیة أو دفاعھم عن الحریة 

 ) . المجرمین العادیین

: (  على أنھ 1927من قانون تسلیم المجرمین الفارین وتعدیالتھ لسنة ) 6(كما تنص المادة  .133

ال یسلم المجرم الفار إذا كانت الجریمة . أ:القیود التالیة بشان تسلیم المجرمین الفارین تراعى 

الذي احضر ( التي یطلب تسلیمھ من اجلھا ذات صبغة سیاسیة أو إذا ثبت لقاضي الصلح 

أو لمحكمة االستئناف أو تبین لسمو األمیر المعظم أن القصد من طلب التسلیم ) المجرم إلیھ 

 .....) .ك المجرم أو مجازاتھ على جریمة سیاسیة محاكمة ذل

 وزیر 1973لسنة ) 23(ومنح المشرع األردني في قانون اإلقامة وشؤون األجانب رقم  .134

الداخلیة صالحیة استثناء الالجئین السیاسیین من الخضوع ألحكام قانون اإلقامة وشؤون 

( منھ على أنھ ) 29(ھا حیث تنص المادة  سیما فیما یتعلق بشروط إذن  اإلقامة ومدت الاألجانب

من یرى الوزیر إعفاءه العتبارات خاصة بالمجامالت .ح  ....:ال تسري أحكام ھذا القانون على

 .) الدولیة أو اإلنسانیة أو حق اللجوء السیاسي أو مراعاة لمبدأ المعاملة بالمثل

                                                             
 ).ًیجوز منح جواز سفر عادي منفرد للزوجة او لالوالد القاصرین بعد موافقة الزوج او الولي خطیا( تنص على أنھ ) 12( كانت المادة )1(
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مین التي تبرمھا المملكة والثنائیة تتضمن اتفاقیات التعاون القضائي واتفاقیات تسلیم المجر .135

ًمنھا ومتعددة األطراف نصا صریحا على أنھ ال یجوز التسلیم إذا كانت الجریمة ذات صبغة 

 : سیاسیة ومن ذلك 

 : من االتفاقیات الثنائیة . أ

 الشخصیة والجزائیة واألحوال اتفاقیة التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنیة والتجاریة - 

  (1) 2006ن األردن والكویت لسنة بی

  (2) 2001تفاقیة التعاون القضائي بین األردن والیمن لسنة  ا- 

   . (3)2001 اتفاقیة التعاون القانوني والقضائي بین األردن والجزائر لسنة - 

  .(4) 1999 اتفاقیة التعاون القانوني والقضائي بین األردن واالمارت العربیة المتحدة لسنة - 

  . (5)1997 اتفاقیة التعاون القانوني والقضائي بین األردن ودولة قطر لسنة- 

  :تفاقیات متعددة األطراف االمن . ب

  .(6)1983 اتفاقیة الریاض العربیة للتعاون القضائي وتعدیالتھا لسنة - 

  .(7)1989  اتفاقیة التعاون القانوني والقضائي بین دول مجلس التعاون العربي لسنة- 

 و التي نشرت 1983 الریاض العربیة للتعاون القضائي لسنة صادق األردن على اتفاقیة .136

 و التي اشتملت على نصوص قانونیة تعالج قضایا اللجوء 1/3/2001بالجریدة الرسمیة بتاریخ 

 . من االتفاقیة أعاله38،39،40،41السیاسي و تحظر تسلیم الالجئین السیاسیین بموجب المواد 

  

  

 
                                                             

ادة (1) نص الم ھ ) 41( ت ى أن ا عل ة : (منھ االت االتی ي الح سلیم ف وز الت د . أ :ال یج ضى القواع رة بمقت سلیم معتب ا الت ن اجلھ وب م ة المطل ت الجریم اذا كان
 ) .القانونیة النافذة لدى الطرف المتعاقد المطلوب الیھ التسلیم جریمة لھا صبغة سیاسیة

 ).اذا كانت الجریمة لھا صبغة سیاسیة . أ :ال یسمح بالتسلیم في الحاالت التالیة : ( منھا على أنھ )38( تنص المادة (2)
 )..سیاسیة صبغة لھا الجریمة كانت اذا . أ : التالیة الحاالت في بالتسلیم یسمح ال (أنھ على ھامن) 40 (المادة تنص (3)
 ) .اذا كان الجریمة سیاسیة. 2:....ال یجوز التسلیم في الحاالت االتیة : ( منھا على أنھ ) 37(تنص المادة  (4)
ادة (5) نص الم ھ ) 19( ت ى أن ا عل ضائیة ( منھ ة الق ات االناب ذ طلب ذر تنفی ض او تع االت رف وب : ح ة المطل وز للجھ رفض یج ضائیة ان ت ة ق ذ اناب ا تنفی الیھ

 ).اذا كان الطلب متعلقا بجریمة یعتبرھا الطرف المطلوب الیھ التنفیذ جریمة ذات صبغة سیاسیة او جریمة مرتبطة بھا . 3:الیة تنفیذھا في الحاالت الت
ادة (6) ھ ) 36( الم ى أن نص عل وز( ت ة ال یج وال التالی ي االح سلیم ف ة : اوال :  الت د القانونی ضى القواع رة بمقت سلیم معتب ا الت ن اجلھ وب م ة المطل ت الجریم اذا كان

 ).لیم جریمة لھا صبغة سیاسیة النافذة لدى الطرف المتعاقد المطلوب الیھ التس
ادة (7) ھ ) 41( الم ى أن نص عل ة (ت االت االتی ي الح سلیم ف وز الت ة . أ :ال یج د القانونی ضى القواع رة بمقت سلیم معتب ا الت ن اجلھ وب م ة المطل ت الجریم اذا كان

 )....النافذة لدى الطرف المتعاقد المطلوب الیھ التسلیم جریمة لھا صبغة سیاسیة 
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  )سیةالحق في التمتع بالجن( 29المادة 

 من الدستور األردني أن الجنسیة األردنیة ینظمھا القانون و قد صدر قانون 15بینت المادة   .137

 التي نظمت حق التمتع في 3 و اشتمل القانون على المادة 1954 لسنة  16الجنسیة األردني رقم 

قانون من ) 18( التي حددت حاالت فقدان الجنسیة وحددت المادة 18/19الجنسیة، و المواد 

 حاالت فقدان الجنسیة األردنیة ، وتنص المادة 1954لسنة ) 6(الجنسیة األردنیة وتعدیالتھ رقم 

إذا انخرط شخص في خدمة عسكریة لدى دولة أجنبیة دون الحصول . 1: ( المذكورة على أنھ 

على ترخیص أو إذن من مجلس الوزراء األردني وأبى أن یترك تلك الخدمة عندما تكلفھ 

لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن یعلن فقدان . 2.  المملكة األردنیة الھاشمیة یفقد جنسیتھحكومة

انخرط في خدمة مدنیة لدى دولة أخرى وأبى أن یترك تلك . أ : أي أردني جنسیتھ األردنیة إذا

انخرط في خدمة دولة . ب. الخدمة عندما تكلفھ حكومة المملكة األردنیة الھاشمیة الخدمة فیھا

ًإذا أتى أو حاول عمال یعد خطرا على امن الدولة وسالمتھا. ج.معادیة ) 19(كما حددت المادة ). ً

لمجلس الوزراء بموافقة : ( منھ حاالت إلغاء شھادة التجنس ؛ وتنص المادة المذكورة على أنھ 

ًإذا أتى أو حاول عمال یعد خطرا. 1:جاللة الملك أن یلغي أي شھادة تجنس منحت ألي شخص ً 

إذا ظھر تزویر في البیانات التي استند إلیھا في منح شھادة . 2. على امن الدولة وسالمتھا

 ).التجنس وعلى اثر ذلك یفقد حاملھا الجنسیة األردنیة

أ من قانون /17أما بالنسبة  لحق الشخص في اكتساب جنسیة أخرى، فقد عالجتھا المادة  .138

 .الجنسیة المذكور

نسیة دولة أخرى ال یؤثر على تمتع األردني بجنسیتھ األردنیة إال إذا رغب كما أن اكتساب ج .139

ھو في التنازل عن الجنسیة نتیجة لكون الدولة التي یرغب في الحصول على جنسیتھا تمنع 

یبقى األردني الذي حصل على . أ : ( منھ على أنھ ) 17(ازدواج الجنسیة حیث تنص المادة 

. ب. ًبجنسیتھ األردنیة ما لم یتخل عنھا وفقا ألحكام ھذا القانونًجنسیة دولة أجنبیة محتفظا 

لمجلس الوزراء بتنسیب من وزیر الداخلیة أن یعید الجنسیة األردنیة لألردني الذي تنازل عن 
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جنسیتھ األردنیة الكتساب جنسیة أخرى وفق أحكام ھذا القانون بناء على طلب یتقدم بھ لوزیر 

 ).الداخلیة

 

  )حق في حریة الفكر والعقیدة والدینال(30المادة 

تحمي الدولة حریة القیام بشعائر األدیان "  من الدستور األردني على ما یلي 14نصت المادة  .140

 وإن  "ًو العقائد طبقا للعادات المرعیة في المملكة ما لم تكن مخلة  بالنظام آو منافیة لآلداب

التعبیر وقد جاءت بھذا النصوص القرآنیة  قال الشریعة اإلسالمیة قد كفلت حریة االعتقاد  و

أفأنت تكره الناس حتى یكونوا : (   وقولھ تعالى 256البقرة ) ال إكراه في الدین : ( تعالى 

  وعلیھ فإن حریة االعتقاد في الشریعة اإلسالمیة مصانة وال یجوز ألحد أن 99یونس ) مؤمنین 

 .یكره أحدا على دین

من قانون العقوبات على معاقبة كـــل من یعتـــدي علــــى ھذا ) 273(تنــــص المــادة  .141

 .الحـــق

من قانون العقوبات القواعد الخاصة بالجرائم التي تمس بالدین ) 278 ـ 274( ونظمت المواد  .142

 نھج األردن الحریص 9/11/2004وتعكس رسالة عمان التي أطلقھا األردن بتاریخ . واألسرة

ورة الحقیقیة لإلسالم الذي یدعو إلى التسامح والحوار والمساواة، وتتسم رسالتھ على إبراز الص

كما ھدفت رسالة عمان إلى ردم الھوة بین األدیان المختلفة والى إقامة . بالوسطیة واالعتدال

   .جسر من الحوار بین الثقافات وتعمیق المعاني اإلنسانیة المشتركة بین الشعوب

 على كل" ٢٠٠١ لسنة ٩ رقم المدنیة األحوال قانون من ٣٨ المادة نم )أ(الفقرة وتنص .143

 وتشمل." شخصیة بطاقة على مكتب أي من یحصل أن سنة عشرة ست على عمره یزید أردني

 یرتبط اعتناق فال لغتھم أو عرقھم أو دیانتھم عن النظر بغض األردنیین جمیع ھنا أردني عبارة

 .دنیینلألر الشخصیة الھویة بمنح معین دین

كفل الدستور للطوائف المختلفة الحق بإنشاء محاكم دینیة خاصـة ً ورد سابقا في التقریر،كماو .144

، وھناك نصوص قانونیــة )قضایا األسرة ( بھا للنظر فـــــــي قضایـــا األحوال الشخصیة 
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الزواج ( تضمن حق ھــــــذه الطوائف في إنشاء محاكم خاصة بھا للنظر فــي قضایـــــا 

وبذلك، فال تطبق . بموجــــب قوانینھــا  الخاصة المتعلقة بھذه القضایا) والطالق والمیراث 

المسیحیة قانون أحوال شخصیة خاص حیث یوجـد للطائفة ، الشریعة اإلسالمیة على المسیحیین

والمدارس الخاصة كما یكفل القانـــــون للطوائـــــف الدینیــــــة الحق بإنشاء أماكن العبادة .بھما

 .بھا، وبال قیــــــود، وبمــــا یكفل لھـذه لھا الطوائف ممارسة عباداتھا وتدریس أبنائھا بحریة

 

  )حق الملكیة الخاصة(31المادة 

ال یستملك ( منھ على أنھ ) 11( كفل الدستور األردني حق الملكیة الخاصة حیث تنص المادة  .145

 ). مقابل تعویض عادل حسبما یعین في القانونملك احد إال للمنفعة العامة وفي

 شروط االستمالك وإجراءاتھ 1987لسنة ) 12(ونظم المشرع في قانون االستمالك رقم  .146

ال یستملك أي عقار إال : (منھ على أنھ ) 3(وأسس تقدیر التعویض العادل ، حیث تنص المادة 

ًلمشروع یحقق نفعا عاما ولقاء تعویض عادل  ً.( 

 االعتداء على الملكیة الخاصة حیث تنص 1960لسنة ) 16(قد جرم قانون العقوبات رقم و .147

من ال یحمل سندا رسمیا بالملكیة أو التصرف واستولى على . 1( منھ على أنھ ) 448(المادة 

وتكون . 2. عقار أو قسم من عقار بید غیره دون رضاه ، عوقب بالحبس حتى ستة أشھر 

نة إذا رافق الجرم تھدید أو عنف ، ومن ثالثة أشھر إلى ثالث سنوات إذا العقوبة من شھر إلى س

یتناول العقاب الشروع في الجریمة . 3. ارتكبھ جماعة منھم شخصان على األقل مسلحان 

 ).المذكورة في الفقرة الثانیة

 

  )الحق في اإلعالم وحریة الرأي والتعبیر( 32المادة 

منھ على أنھ ) 15( حریة الرأي والتعبیر حیث تنص المادة 1952 كفل الدستور األردني لسنة .148

تكفل الدولة حریة الرأي ، ولكل أردني أن یعرب بحریة عن رأیھ بالقول والكتابة . 1( 

الصحافة والطباعة . 2.والتصویر وسائر وسائل التعبیر بشرط أن ال یتجاوز حدود القانون 
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یل الصحف وال إلغاء امتیازھا إال وفق أحكام ال یجوز تعط. 3.حرتان ضمن حدود القانون 

یجوز في حالة إعالن األحكام العرفیة أو الطوارئ أن یفرض القانون على الصحف . 4.القانون 

والنشرات والمؤلفات واإلذاعة رقابة محدودة في األمور التي تتصل بالسالمة العامة وأغراض 

  .... ).الدفاع الوطني 

الصحافة : ( أن 1988لسنة ) 8(من قانون المطبوعات والنشر رقم ) 3(وأكدت المادة  .149

والطباعة حرتان وحریة الرأي مكفولة لكل أردني ولھ أن یعرب عن رأیھ بحریة القول والكتابة 

فقد جاء النص المشار إلیھ متوافقا ً ). والتصویر والرسم وغیرھا من وسائل التعبیر واإلعالم

من اإلعالن العالمي ) 19(ت والمواثیق الدولیة حیث  نصت المادة كلیا ً مع ما أكدتھ المعاھدا

لكل شخص الحق في حریة الرأي والتعبیر ویشمل ھذا الحق اعتناق (لحقوق اإلنسان على أنھ 

اآلراء دون أي تدخل واستقاء األنباء واألفكار وتلقیھا وإذاعتھا بأیة وسیلة كانت دون التقید 

من العھد الدولي الخاص بالحقوق ) 19(فقرة الثانیة من المادة وجاءت ال) بالحدود الجغرافیة

لكل إنسان الحق في ( المدنیة والسیاسیة لتؤكد كذلك حق الرأي حیث نصت ھذه المادة على 

حریة التعبیر ویشمل ھذا الحق حریتھ في التماس مختلف ضروب المعلومات واألفكار وتلقیھا 

د سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو ونقلھا إلى اآلخرین دون اعتبار للحدو

  ) .بأیة وسیلة أخرى یختارھا

تمارس الصحافة مھمتھا بحریة في تقدیم األخبار ( منھ على أنھ ) 4( كما تنص المادة  .150

والمعلومات والتعلیقات وتسھم في نشر الفكر والثقافة والعلوم في حدود القانون وفي إطار 

یات والحقوق والواجبات العامة واحترام حریة الحیاة الخاصة لآلخرین الحفاظ على الحر

  ) .وحرمتھا

اطالع المواطن على . أ : ( من القانون ذاتھ أن حریة الصحافة تشمل ما یلي) 6(وبینت المادة  .151

إفساح المجال للمواطنین واألحزاب . ب . األحداث واألفكار والمعلومات في جمیع المجاالت

. ت والھیئات الثقافیة واالجتماعیة واالقتصادیة للتعبیر عن أفكارھم وآرائھم وانجازاتھموالنقابا

حق الحصول على المعلومات واألخبار واإلحصاءات التي تھم المواطنین من مصادرھا . ج 



 58 

حق المطبوعة الدوریة والصحفي في . د . المختلفة وتحلیلھا وتداولھا ونشرھا والتعلیق علیھا

 ).ر المعلومات واألخبار التي تم الحصول علیھا سریة إبقاء مصاد

من قانون ) 8(من المادة ) أ(لفقرة وأما ما یتعلق بالحق في الحصول على المعلومات فإن ا .152

للصحفي  الحق في الحصول على " تنص على أن ) 1998(المطبوعات والنشر لسنة 

ة تسھیل مھمتھ وإتاحة المجال لھ المعلومات وعلى جمیع الجھات الرسمیة والمؤسسات العام

من قانون ) 8(من المادة ) ب(وأما الفقرة ." لإلطالع على برامجھا ومشاریعھا وخططھا

یحظر فرض أي قیود تعیق حریة : " فقد نصت على ) 2010(المطبوعات والنشر المعدل لسنة 

عطیل حقھ في الصحافة في ضمان تدفق المعلومات إلى المواطن أو فرض إجراءات تؤدي إلى ت

: "  نصت على  فقدمن القانون المشار إلیھ) 8(من المادة ) ج ( وأما الفقرة " .الحصول علیھا

مع مراعـــاة أحكام التشریعات النافذة، للصحفي تلقي اإلجابة على ما یستفسر عنھ من معلومات 

صة بتزوید الصحفي  الجھة المخت  من ھذه المادة وتقوم) ب(و ) أ ( وأخبار وفقا ألحكام الفقرتین

 إذا كانت   بھذه المعلومات أو األخبار بالسرعة الالزمة وفقا لطبیعة الخبر أو المعلومة المطلوبة

إلى ".لھا صفة إخباریة عاجلة، وخالل مدة ال تزید على أسبوعین إذا لم تكن تتمتع بھذه الصفة

قانون ضمان حق الوصول  األردن یفخر بأنھ الدولة الوحیدة في المنطقة التي أصدرتفإن ذلك، 

 واعتباره بأنھ أول قانون من نوعھ في 17/6/2007 بتاریخ 2007 لسنة 47إلى المعلومات رقم 

 .العالم العربي

، بإلغاء وزارة اإلعالم وإنشاء المجلس األعلى لإلعــــالم وھو 2003وقد قامت الحكومة عام  .153

سیاسات والتشریعات اإلعالمیـــة، باإلضافة مؤسســــة شبھ مستقلــــة، لیساھم فــــي وضع ال

إلى المتابعة والتدریب المھني، وإصدار التقاریر، وإجراء الدراسات اإلعالمیة، والنظر في 

 . شكاوي الصحفیین
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 :وأما ما یخص التشریعات اإلعالمیة فنورد ما یلي .154

المواطن والصحفي في لینظم حق 2005 جاء قانون  ضمان الحصول على المعلومات لسنة  .155

ویحافظ القانون في . الحصول على المعلومات بصورة متوازنة تتیح فرصة االطالع علیھا

الوقت نفسھ على حق الدولة في الحفاظ على سریة بعض الوثائق وخاصة ما یتعلق منھا باألمن 

 .الوطني أو النظام العام

الذي أصدرتـــھ ) بترا ( ألنبـــاء األردنیـــة ومـــن ناحیـــة أخرى، فقـــد منح نظام وكالــة ا .156

للوكالـــة، وینطبـــق األمر نفسھ على " االستقاللیة التحریریــة  " 6/7/2004الحكومة بتاریخ 

مؤسسة اإلذاعـــة والتلفزیون األردنیة حیث ینص  القانون المعدل لقانون المؤسسة على منح 

، وذلك بغرض تعزیز الحریة اإلعالمیة، وتوسیع إطار ًأیضا" االستقاللیة التحریریة"المؤسسة 

تدفق المعلومات بحیـــث تشمل جمیع فعالیات المجتمع، بما في ذلك عرض األخبار واآلراء 

 .التي ال تتفق بالضرورة مع توجھات الحكومة

لقد حقق اإلعالم األردني مكتسبات كبیرة خالل العشرة أعوام الماضیة بفضل رعایة  .157

ات جاللة الملك عبدهللا الثاني حیث شكلت الرؤیة الملكیة لإلعالم نبراس عمل وتوجیھ

على تطویر دور اإلعالم وتعزیز عمل األمر الذي انعكس للحكومات األردنیة المتعاقبة، 

 .المؤسسات اإلعالمیة والعاملین في المجال اإلعالمي

التعبیر وممارسة اإلعالم  مان حریةالتزمت الحكومات بتعزیز البیئة اإلعالمیة التي كفلت ض .158

المھني الحر المستقل لعملھ من دون أي قید أو شرط إلى جانب تطویر التشریعات اإلعالمیة 

لضمان حق وسائل األعالم في الوصول إلى المعلومة ونشرھا إیمانا بأھمیة دور ھذه الوسائل 

 .في عملھا بحریة واستقاللیة

السیاسات التي من شأنھا ضمان تحقیق الحریة اإلعالمیة وكان الحرص أیضا على تكریس  .159

لوسائل األعالم وسعي الحكومات للقیام بواجباتھا تجاه المجتمع األردني ضد الممارسات 

 .الالاخالقیة والالمھنیة التي تصدر عن بعض وسائل اإلعالم 



 60 

وسائل اإلعالم وأما عن عالقة الحكومة مع وسائل اإلعالم فتؤمن الحكومة بأھمیة دور  .160

وضرورة عملھا بحریة واستقاللیة وتحرص كذلك على تكریس السیاسات التي تضمن تحقیق 

ذلك إلى جانب التزام الحكومة بالقیام بواجباتھا في حمایة المجتمع من ممارسات بعض وسائل 

 .األعالم الالمھنیة

 جاللة الملك الذي أكد غیر وأما فیما یتعلق بمحاكمة الصحافیین فلقد حظي الصحافي باھتمام .161

مرة أن حبس الصحافي في قضایا الرأي خط احمر لیكون موقفا داعما ومؤیدا لحریة الصحافة 

التي التزم األردن بصونھا وحمایتھا لتكون عین الرقیب والكاشفة للحقیقة على أسس مھنیة 

 .ّوموضوعیة وبروح الحریة المسؤولة

 وبموجب ھذه التعدیالت 1998ون المطبوعات والنشر لعام ولقد تم إجراء تعدیالت على قان .162

 فقد نصت 2010لسنة ) 5(فانھ واستنادا إلى ما جاء في قانون المطبوعات والنشر المعدل رقم 

منھ على إنشاء غرفة قضائیة متخصصة ضمن الغرفة الجزائیة لكل ) 42(من المادة ) أ(الفقرة 

 قضایا المطبوعات  فيتختص بالنظر)  والنشرغرفة قضایا المطبوعات(محكمة بدایة تسمى 

 .والنشر

من القانون المشار إلیھ على اختصاص الغرفة القضائیة ) 42(من المادة ) ب(ونصت الفقرة  .163

جرائم المطبوعات والنشر الواقعة على  لدى محكمة بدایة عمان دون سواھا بصالحیة النظر في

ھا في قانون المطبوعات والنشر، ما یعد خطوة أمن الدولة الداخلي والخارجي المنصوص علی

 .المتخصصة ایجابیة في عمل الغرف القضائیة

اللجنة االستشاریة "  وتم تشكیل لجنة لمتابعة القضایا المتعلقة بالكتب والمطبوعات  .164

ّوضمت مفكرین ومثقفین بعدد یتناسب وحجم المھمة الھامة الموكلة لھا ودائرة "  للمطبوعات 

عات والنشر وتلخص عملھا في التركیز على تقدیم المشورة والخبرة في موضوعات المطبو

تخص المطبوعات والنشر بحیث تشكل ھذه اللجنة مرجعیة استشاریة لدائرة المطبوعات والنشر 
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في القرارات المتعلقة بتوزیع الكتب والصحف والمجالت وبحیث ال یبقى القرار محصورا 

 .ل المجتمع بأسرهضمن األطر اإلداریة بل یمث

وأما بالنسبة لعدم التعرض لمراسلي وسائل اإلعالم أثناء تأدیتھم لعملھم  فإن المؤسسات  .165

األمنیة تجھد في استدامة محافظتھا على أعلى درجات االحتراف والمھنیة واالحترام في تعاملھا 

ملھم في المیدان ونخص مع مراسلي وممثلي وسائل اإلعالم المحلیة واألجنبیة أثناء تأدیتھم لع

 وإن أي تصرف یصدر وھي التي على احتكاك مباشر بھذه الفئة" قوات الدرك " بالذكر تعامل 

 بالتعرض ألي صحفي ال یعبر عن السیاسة العامة لتعامل قوات الدرك مع عن أي فرد منھا

 .ود ذلك یتعرض للمساءلة القانونیةھؤالء وفي حال وج

  :التدریب اإلعالمي .166

        یتولى المركز األردني للتدریب التابع للمجلس األعلى لإلعالم مھام التدریب في مجاالت   

الصحافة واإلعالم، ویركز أثناء عقده لدوراتھ التدریبیة على العدید من الجوانب القانونیة التي 

ریس ًتھم الصحفي، والتي تتیح لھ اإلطالع الكامل على حقوقھ وواجباتھ، كما یتم أیضا تد

  .المواثیق الدولیة التي تساعد على حمایة الصحفیین لدى قیامھم بمھامھم

عقد المركز مجموعة من الدورات التدریبیة العامة والمتخصصة في مجالي الصحافة   .167

 وقد وصل عدد 8/12/2005 وحتى 27/6/2004واإلذاعة خالل الفترة الواقعة ما بین 

) 26(ًمتدربا، كما شارك في الدورات اإلذاعیة ) 334 (المشاركین  في الدورات الصحفیة

 ً.متدربا

 )حمایة األسرة( 33المادة 

م  في المادة الخامسة منھ على  2010 لسنة 36نص قانون األحوال الشخصیة األردني رقم  .168

، وبھذا فإن كال "ًعقد بین رجل وامرأة تحل لھ شرعا لتكوین أسرة وإیجاد نسل  " أن الزواج 

المرأة والرجل طرفا في عقد الزواج وبھذا فلھا الحریة الكاملة في اختیار الزوج وأنھا لما من 



 62 

كانت طرفا في العقد كالرجل ال بد أن یتم العقد برضاھا واختیارھا وإرادتھا التامة السلیمة من 

ن  الزواج أن یكوأھلیةكما نص القانون في المادة العاشرة منھ على أنھ یشترط في . أي عیب 

. عمره كل من الخاطب والمخطوبة عاقال وأن یتم كل منھما الثامنة عشرة سنة شمسیة من 

بزواج من أكمل وجوز القانون ذاتھ في حاالت استثنائیة وبموافقة قاضي القضاة أن یأذن 

ن في زواجھ الخامسة عشرة من عمره وذلك  وفقا لتعلیمات یصدرھا لھذه الغایة بشرط  أن یكو

ویكتسب من تزوج وفق ذلك أھلیة كاملة في كل ما لھ عالقة . ا مصلحة ضرورة تقتضیھ

 . بالزواج والفرقة وآثارھما 

 وفي ذات اإلطار فإن القانون جعل لكل من الخاطب و المخطوبة  الحق في العدول عن  .169

  أعطى لكل من الزوج والزوجة الحق في37الخطبة قبل إجراء العقد كما أن القانون في المادة 

أن یشترط لنفسھ في العقد ما یحقق مصلحتھ على أن ال یكون منافیا لمقاصد العقد وال یلتزم فیھ 

 قد أعطى المرأة الحق في أن تشترط أن 38بما ھو محظور شرعا  كما أن القانون في المادة 

تكون عصمتھا بیدھا  تطلق نفسھا متى شاءت وتحتفظ بكامل حقوقھا الشرعیة المترتبة على 

 المرأة ا كما لو طلقھا الزوج بنفسھ  كما أن القانون قد نص على حاالت عدة تستطیع فیھالعقد

طلب التفریق  منھا وجود عیوب جنسیة والعیوب الجسمیة المنفرة ولھا الحق في طلب التفریق 

للھجر والعنة واالمتناع أو العجز عن دفع النفقة والعجز عن دفع المھر المعجل والتفریق للشقاق 

  . لتفریق لعقم الرجل بشروط خاصة نزاع وسجن الزوج واوال

 لسنة 27بموجب القانون رقم " المجلس الوطني لشؤون األسرة " أنشأت الحكومة األردنیة  .170

وترأس جاللة الملكة رانیا العبد هللا ھذا المجلس ، حیث یعمل المجلس على اإلسھام في . 2001

باإلضافة إلى تقدیم ، ة باألسرة والنھوض بھا وحمایتھاوضع السیاسات واالستراتیجیات المتعلق

كما یقوم المجلس . الدعم للمؤسسات والھیئات العامة والخاصة التي تعنى بقضایا األسرة

بالمساھمة في وضع وتطویر السیاسات والتشریعات والخطط التنمویة لصالح كافة األسر 

ًوقد جاء ھذا المجلس إضافة نوعیة  .یةُوأفرادھا، والمساھمة في تحسین نوعیة الحیاة األسر
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وذلك لتعزیز وضع األسرة بصفتھا الوحدة ، للمؤسسات الرسمیة األخرى المعنیة بشؤون األسرة

 .األساسیة في المجتمع

، وتم تطویرھا لتنسجم 2005قام األردن بإنجاز اإلستراتیجیة الوطنیة لألسرة األردنیة عام  .171

ة، وھي تشتمل على مختلف الجوانب التي تشكل حیاة األســـرة مع   متطلبات األلفیة الثالث

وتتضمن اإلستراتیجیة ثمانیة محاور یتنـاول كل منھـا جانبا مـــن جوانــب . األردنیة وتؤثر فیھا

  :حیــــاة األســــرة، وھــي

 .تكوین األسرة وعناصر تمتین بنیتھا  . أ

 . من أدائھا لوظائفھاالوظائف األساسیة لألسرة وأسالیب تمكینھا  . ب

 .الدور الثقافي لألسرة كحافظـة للھویة والقیم الثقافیة في زمن العولمة   . ت

 .السیاسات األسریة وتكاملھا في إطار السیاسات اإلنمائیة الوطنیة المستدامة  . ث

 .مكانة األسرة وتنظیم شؤونھا في القوانین والتشریعات الوطنیة  . ج

 .األساسیة لألسرة ومشاركتھا في الحیاة العامةاالحتیاجات والحقوق   . ح

 .األسرة المغتربة وصالتھا بالوطن  . خ

  .التھدیدات االجتماعیة والصحیة والبیئیة واألمنیة لكیان األسرة  . د

ولتحقیق أھداف اإلستراتیجیة الوطنیة لألسرة األردنیة، فقد تم تطویر خطة تنفیذیة لھا  .172

ذلك بالتعاون مـــا بین المؤسسات الحكومیة وغیر الحكومیة ذات ، و)2010- 2006(للفتــــرة 

 .العالقة بشؤون األسرة في أقالیم المملكة

 بغرض تثقیف و توعیة فئة المقبلین على الزواج حول دلیل قانوني حول الزواجتم إصدار  .173

د إجراء عقد حقوقھم و واجباتھم بغرض المحافظة على األسرة عند إنشائھا، حیث یتم توزیعھ عن

 .القران

، حیـــــث نص 290 - 287حمى قانون العقوبات األردني األشخاص القاصرین في المواد  .174

ًعلـــــى المعاقبـــة بالحبس لمـــن كان والدا أو ولیا أو وصیا و رفض أو أھمل تزویـــد  ً ً

ًصا تعاقب على كما تضمن نصو. القاصــر بالطعام و الكســاء والفراش و الضروریات األخرى
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إجراء زواج على نحو یخالف ما ورد في قانون األحوال الشخصیة أو قانون الطائفة التي ینتمي 

 .إلیھا العاقدان و كذلك جرم عدم تسجیل الزواج أو الطالق خالل المدة المحددة

ھــادة وتضمن قانـــون األحوال المدنیــــة وجـــوب التبلیــــغ عـــن الوالدة وتحریــر ش .175

المادة ( كما یتم التسجیل في السجــل المدني بعد اكتساب المولود للجنسیة ). 13المادة (المیـــالد 

 ). من قانـــون الجنسیة13

ً من قانون األحوال المدنیة على أن كل من وجــد طفال مجھول النسب 19تنص المادة و .176

عتمدین من وزارة التنمیة االجتماعیة علیــــھ تسلیمھ إلى إحدى المؤسسات أو األشخاص الم

 .لتبلیغ الواقعة وتدوینھــــا بعد اختیار اسم منتحل للمولود

ًویعد األردن أول دولة عربیة تصدر قانونا خاصا للحمایة من العنف األسري .177  الذي تضمن ً

فاظ إجراءات خاصة للتعامل مع حاالت العنف األسري بما یحقق الحمایة ألفرادھا ویضمن الح

على خصوصیتھا كما تم إنشاء إدارة لحمایة األسرة في مدیریة األمن العام وإنشاء أجنحة أسرة 

تضم غرفة لألحداث وأخرى لقضایا العنف األسري في خمسة من قصور العدل وھي مزودة 

بأجھزة الربط التلفزیوني المغلقة التي یتم استخدامھا في االستماع لشھادة من تقل أعمارھم عن 

سنة ویجري العمل اآلن على استكمال تزوید باقي المحاكم بھذه التقنیة بعد أن تم إجراء ) 18(

 .التعدیل التشریعي الالزم الستخدامھا 

من قانون ) 62(وفیما یتعلق بتوفیر الحمایة لألطفال في مجال التأدیب تم تعدیل المادة  .178

تى یعد تأدیب اآلباء ألبنائھم سبب العقوبات بإضافة شرط عدم التسبب باإلیذاء أو الضرر ح

ولضمان حظر العقوبة البدنیة في المؤسسات .تبریر باإلضافة إلى شرط ما یبیحھ العرف العام 

العامة وضمان معاقبة من یرتكبون مثل ھذه األفعال فقد تم تعدیل نظام الخدمة المدنیة بھدف 

ي إلى إلحاق األذى بھم حیث تم ضمان عدم  اإلساءة لألطفال وخاصة صغار السن منھم بما یؤد

تشدید العقوبات التأدیبیة التي تتخذ بحق من یقوم بإیقاع عقاب بدني بأي صورة من الصور أو 

إلحاق أذى بأي من األطفال الذین یتواجدون في الدوائر المختلفة بما في ذلك المؤسسات 

 ؛ مع النص على تشكیل لجنة التعلیمیة أو التأھیلیة أو التدریبیة أو دور الرعایة أو الحمایة 
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تحقیق خاصة برئاسة مندوب عن وزارة العدل وعضویة مندوب عن كل من الوزارة المعنیة 

ًودیوان الخدمة المدنیة وتقدم ھذه اللجنة تقریرا مفصال بما توصلت إلیھ من نتائج وتوصیات إلى  ً

جلس التأدیبي حسب مقتضى الوزیر إلیقاع العقوبة المناسبة أو إلحالة الموظف المخالف إلى الم

ًالحال ، وذلك باإلضافة إلى النص صراحة على عدم جواز إعادة تعیین أي موظف تم االستغناء 

 .عن خدمتھ لھذا السبب في أي دائرة یتواجد فیھا أطفال 

كما تم وضع دلیل إجراءات وبرتوكوالت التعامل مع قضایا العنف األسري لدى الجھاز  .179

لعدل بالتعاون مع المجلس الوطني لشؤون األسرة كما تم عقد ثالث دورات القضائي ووزارة ا

تدریبیة للسادة القضاة على قانون الحمایة من العنف األسري بھدف بناء قدراتھم على نظر 

ٍقضایا العنف األسري وفق القانون الجدید في كل من إقلیم الشمال والوسط والجنوب ، كما تم 
ًمدربین في مجال الحمایة من العنف  األسري ، ویجري حالیا العمل تدریب عدد منھم لیكونوا 

على إعداد دورات تدریبیة للكادر اإلداري الذي سیعمل في أجنحة األسرة لضمان إعطاء ھذا 

ًالنوع من القضایا طابعا من الخصوصیة سیما فیما یتعلق بالسریة من قبل اإلداریین المتعاملین 

 .  مع ھذه القضایا

ا تم العمل على إعداد دلیل خطباء المساجد في تنمیة الطفولة المبكرة مع الفریق الوطني كم .180

 .2003لحمایة األسرة بمشاركة الیونیسیف ووزارة األوقاف وإشراف الفریق الوطني عام 

وضمن برامج توعیة األھالي وتدریبھم حول أسالیب التنشئة المناسبة وحول أمن األطفال  .181

 بینت آثار ضرب األطفال النفسیة واالجتماعیة 2008 الخروج بنشرة في عام وسالمتھم، تم

 .والقانونیة وتم توزیعھا على البرلمانیین وكافة فئات المجتمع

 تم تطویر قانون الموازنة العامة السنوي من حیث الشكل والمضمون لیتوافق 2010في عام  .182

ة بالنتائج وترسیخ مفھوم المسائلة والشفافیة مع المراحل المتقدمة في تطبیق الموازنة الموجھ

والمتابعة التقییمیة، حیث تم تطویر نماذج موازنة حدیثة تتوافق مع ھذا المفھوم تضمنت 

معلومات عن األھداف اإلستراتیجیة والمھام التي تضطلع بھا كل وزارة لتأمین احتیاجات 

ة االجتماعیة وكافة المجاالت وحقوق األطفال وخاصة في مجاالت الصحة والتعلیم والحمای
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د إعداد الموازنة العامة ،وبما یكفل تأمین ھذه نالمراعیة لحقوق الطفل واحتیاجاتھ ع

ًالمخصصات وتوافقھا مع االستراتیجیات والخطط الوطنیة األردنیة وخصوصا الخطة الوطنیة 

 .والتي تھدف إلى بناء أردن جدیر باألطفال) 2013- 2004(للطفولة 

 المجلس الوطني لشؤون األسرة وبالتعاون مع منظمة الیونیسیف ضمن مشروع الموازنات قام .183

بإعداد دراسة حول تحلیل الموازنات المخصصة لألطفال في األردن والتي الصدیقة للطفل 

، بھدف توفیر قاعدة أساسیة للبیانات تعتبر األولى من نوعھا على المستوى العربي والدولي

ستمر للموازنات المخصصة للطفل في األردن من خالل تحلیل السیاسات الخاصة بالرصد الم

التنمیة والتربیة والصحة (والخطط والموازنات المرتبطة بحقوق الطفل في أربع مجاالت 

، من أجل توفیر المعلومات التي یمكن استخدامھا الستقطاب الدعم إلعمال ھذه الحقوق، )والعمل

 :زارات الحكومیة في األردن على النحو التاليوقد بینت أنماط اإلنفاق في الو

  )1(الجدول 

  2009دراسة تحلیل الموازنات المخصصة لألطفال في األردن 

  2008 المملكة موازنة مجموع من المئویة النسبة

 مقدر

2009  

 موازنة

2010  

 موازنة

2011  

 موازنة

 8,3 8,0 7,3 6,7 الصحة

 8,7 8,8 8,9 7,9 والتعلیم التربیة

 1,9 1,9 1,9 1,5 االجتماعیة ةالتنمی

 0,28 0,29 0,32 0,26 العمل

 موازنة من الطفل لمخصصات المئویة النسبة

 الوزارة

2008  

 مقدر

2009  

 موازنة

2010  

 موازنة

2011  

 موازنة

 36,8 36,4 37,1 36,4 الصحة

 93,4 93,1 93,3 93,1 والتعلیم التربیة

 14,6 13,4 10,3 12,5 والمعوقین والحمایة األسرة شؤون

 10,1 10,5 9,9 9,9  العمل

 2009 دراسة تحلیل الموازنات المخصصة لألطفال في األردن : المصدر
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 مؤسسة عامة وخاصة 35قامت وزارة العمل وبالتنسیق مع فریق عمل وطني یمثل نحو  .184

العمل الدولیة بإعداد ومؤسسات المجتمع المدني وبمساعدة مالیة وفنیة من قبل منظمة 

 وترتكز. 2006اإلستراتیجیة الوطنیة للحد من عمل األطفال بأسلوب الحوار والمشاركة عام 

 لسنة 138 رقم  الدولیة العمل منظمة اتفاقیة وضعتھا التي المبادئ على اإلستراتیجیة ھذه

 أسوأ حظر بشأن 1999 لسنة 182 بشأن الحد األدنى لسن االستخدام واالتفاقیة  رقم 1973

 .علیھا للقضاء الفوریة واإلجراءات األطفال عمل أشكال

الحضور الشخصي : وتقوم إدارة حمایة األسرة باستقبال الشكاوى بوسائل عدیدة، منھا .185

على ) 111(للضحایا مباشرة أو عن طریق ذویھم، بواسطة االستقبال الھاتفي والھاتف المجاني

 الضحیة أو ذویھم أو الجیران أو أي مواطن، أو التحویل مدار األربع وعشرین ساعة سواء من

من المراكز األمنیة، أو من المستشفیات أو المدارس، أو عن طریق أي جھة حكومیة أو وطنیة 

أو  تحویل الحاالت إلى مؤسسات المجتمع المدني التي تعنى بھذا الموضوع،أو من خالل وسائل 

روني لإلدارة، إضافة إلى المصادر التي تقدم المعلومات اإلعالم، وعبر البرید العادي أو االلكت

والمعتمدین لدى اإلدارة وال بد من اإلشارة ھنا إلى مبدأ السریة التي تتبعھ اإلدارة في استقبال 

  . ًالحاالت والتعامل معھا حیث ال یتم اإلشارة إلى ھویة المبلغ عن الحالة نھائیا

   )2( الجدول رقم 

  ):خط الشكاوي(دة إلى إدارة حمایة األسرة والمتعلقة باألطفال عدد االتصاالت الوار

عدد االتصاالت المتعلقة  عدد االتصاالت كاملة السنة

 باألطفال
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2008 399 209 

2009 615 320 

 102 179 1/6/2010 لغایة 2010

یة إلى یعتبر التشرد والتسول من المشاكل االجتماعیة، التي تسعى وزارة التنمیة االجتماع .186

معالجتھا بالتعاون مع شركائھا وفقا للتشریعات الناظمة لعملھا، ومن خالل تنظیم حمالت 

، وتعزیز )من الساعة السابعة صباحا ولغایة الحادیة عشر لیال وطوال السنة(مكافحة التسول 

عة الوعي المجتمعي بأسبابھ وآثاره وطرق الوقایة منھ، وتبین إحصائیة قسم التسول لألشھر التس

ً متسوال ومتسولة، منھم 1321 أن معدل ضبط المتسولین بلغ 2009 و2008األولى من عامي 

ً طفال وطفلة، وقد نفذت الوزارة العدید من الحمالت من خالل مدیریاتھا المیدانیة، وذلك 484

 .بالتنسیق مع أمانة عمان الكبرى ومدیریة األمن العام

إلجراءات الالزمة لضبط األطفال المتسولین  من خالل وتتخذ وزارة التنمیة االجتماعیة ا .187

لجان مشكلة لمكافحة التسول تضم أعضاء من وزارة التنمیة االجتماعیة ومدیریة األمن العام 

وأمانة عمان الكبرى والبلدیات، بحیث یتم تحویلھم بموجب مضبوطات معتمدة إلى مراكز 

ن إعداد الدراسات االجتماعیة لمعرفة أسباب رعایة المتسولین، واالحتفاظ بھم بحكم قضائي لحی

 .تسولھم ، وإجراء التدخالت المناسبة لتلك الحاالت 

  )3(الجدول 

  عدد األطفال المتسولین الذین تم ضبطھم

 المتسولین األطفال عدد السنة

 ضبطھم تم الذین

2008 426 
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2009 526 

  

 

  )الحق في العمل(34المادة 

الحق في العمل لجمیع المواطنین، واوجب على ) 23(و) 6/2(ن كفل الدستور في المادتی .188

لسنة ) 8( قانون العمل رقم الدولة أن توفره لھم بتوجیھ االقتصاد والنھوض بھ، ولذلك جاء

لینظم أسس العالقة التعاقدیة بین العمال وأرباب العمل، مما أدى إلى تمتع العمال  1996

كما تناول العھد الدولي الخاص .  المكفولة بھذا القانونبالحقوق والمیزات والتدابیر القانونیة

حق األفراد في التمتع بشروط عمل ) 8 و7 و6(بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة في المواد 

مرضیة تكفل توفیر فرص عمل متكافئة لجمیع العمال، و أجور عمل عادلة و منصفة للجمیع 

ف عمل تتوافر فیھا السالمة و الصحة ، و التحدید دون تمییز ، و تأمین الحیاة الكریمة ، و ظرو

  .المعقول لساعات عمل مدفوعة األجر بما فیھا االستراحة و أوقات الفراغ

، 1990وضعت االتفاقیة الدولیة لحمایة حقوق جمیع العمال المھاجرین وأفراد أسرھم لسنة  .189

ًنا وافیا وجامعا وشامال لجمیع تقنی، 2003ّدخلت حیز التنفیذ في األول من تموز لعام والتي  ً ً ً

ما أصدرت منظمة العمل ك. الضمانات والحقوق للعمال المھاجرین التي یتوجب االلتزام بھا

منھا، خصوصا تلك ) 24( صادق األردن على اتفاقیة دولیة) 189(الدولیة ما یزید عن 

 .االتفاقیات األساسیة

عاملین في المنازل ومھامھا وبستانییھا ومن نظام ال( 2009لسنھ) 90(تم إصدار نظام رقم  .190

والذي تضمنت التزامات كل من صاحب المنزل والعامل وبیان حقوق العامل ) في حكمھم 

ومنھا العطلة األسبوعیة واإلجازة السنویة والمرضیة وتحدید ساعات العمل وبیان إجراءات 

 . تفتیش العمل لحل الشكاوي
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وإجراءات ترخیص المكاتب الخاصة العاملة في استقدام كما تم إصدار تعلیمات شروط  .191

 -:واستخدام غیر األردنیین العاملین في المنازل والصادرة بمقتضى النظام أعاله والمتضمنة

 .إجراءات وآلیات عمل المكاتب  - 1

 . وجود تعھد خطي من قبل صاحب المنزل والمكتب بااللتزام بحقوق العامل - 2

  .سفارات الدول المصدرة للعمالة لحل مشاكل العمال التعاون المشترك مع  - 3

قامت وزارة العمل بتوقیع مذكرة تفاھم مع وزارة القوى العاملة والھجرة االندونیسیة في  .192

مجال تنظیم استقدام واستخدام عامالت المنازل من الجنسیة االندونیسیة ، كما أن الوزارة بصدد 

 .مع كل من الفلبین وسیرالنكا توقیع مذكرات تفاھم في ھذا المجال 

تم تكثیف الزیارات التفتیشیة من خالل مفتشي العمل في المیدان على المؤسسات التي یتواجد  .193

 ، ً عامـالًطفال) 375(حیث تم ضــبط ، الالزمة فیھا عمالة أطفال واتخاذ اإلجراءات القانونیة 

جیھ النصح واإلرشاد لبقیة  الحاالت التي إنذارات وتم تو) 10(مخالفة ، و)  33 (وتم تحـــریر 

 لسنة 8الواردة في أحكام قانون العمل األردني رقم  ) 76 – 73(ًضبطت وذلك وفقا للمواد 

وفي ھذا الشأن فقد ،  والقرار الصادر عن معالي وزیر العمل بقائمة األعمال الخطرة 1996

حیث یشارك ، ش على عمل األطفال نفذت مدیریة شؤون العمال والتفتیش حمالت تفتیشیة للتفتی

ومن خالل الحملة األمنیة المشتركة مع األمن العام على ، فیھا جمیع مفتشي عمل المملكة 

 .العمالة الوافدة یتم التركیز على عمل األطفال واتخاذ اإلجراءات القانونیة

خر من الیونیسیف تم إعداد مقترحین لھیكلة قسم عمل األطفال احدھما مقدم من المدیریة واآل .194

بموجب مذكرة التفاھم الموقعة في أیار ، وتم وضعھا على أجندة لجنة التخطیط للبت بھما 

2009. 

كما یتم استالم الشكاوي الخاصة بعمل األطفال وتوجیھ المفتشین بالمیدان لمتابعة الشكاوي  .195

  . والرد على أي استفسارات تخص الموضوع، واتخاذ اإلجراءات القانونیة 
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 وبموجبھا تم 5/2009تم التوقیع على مذكرة تفاھم مع المجلس الوطني لشؤون األسرة في  .196

إعادة تشكیل اللجنة الوطنیة للحد من عمل األطفال برئاسة معالي وزیر العمل وسیعمل المجلس 

مع وزارة العمل كشریك أساسي ضمن مشروع الحد من عمل األطفال وبدعم من مؤسسة 

وقد بدأت اللجنة بإعداد اإلطار ، عاوني الدولي ووزارة العمل في الوالیات المتحدةاإلسكان الت

 .الوطني لعمل األطفال 

 Cooperative Housing( اإلسكان التعاوني الدوليتم من خالل التعاون مع مؤسسة .197

Foundation (  ا  على م2009ًوبناء على مذكرة التفاھم الموقعة مع وزارة العمل في العام

 :یلي

یغطون كافة   ) 137(االتفاق على تدریب جمیع مفتشي العمل في الوزارة  والبالغ عددھم  .198

محافظات المملكة على مواضیع تقنیات المقابلة واالتصال الخاصة باألحداث، وطرق تحدید 

  .2009 مفتش عمل خالل العام 50وتم فعلیا تدریب ، أشكال عملھم ومخاطر بیئة العمل 

تم اعتماد عشرة  ضباط ارتباط من مفتشي العمل في عشر محافظات في المملكة تظھر فیھا و .199

مشكلة عمالة األطفال ، وذلك بھدف تنفیذ النشاطات المتعلقة بإعادة تأھیل األطفال ممن تسربوا 

حیث ، خرى من األطفالمن المدارس إلى سوق العمل ، وللعمل على منع تسرب مجموعات أ

 . بتحویل األطفال العاملین لمؤسسات المجتمع المدني  نیقوم المفتشو

المساھمة في نشر الوعي في مجال مكافحة عمل األطفال من خالل المشاركة في تدریب  .200

 .الصحفیین على كیفیة تغطیة قضایا عمل األطفال 

 )Cooperative Housing Foundation( اإلسكان التعاوني الدوليمؤسسةالتعاون مع  .201

ملصقات رات ووتم توزیع نش، طفال عبر التعلیم لحملة اإلعالمیة الخاصة بمكافحة عمل األبا

 .  خاصة بمكافحة عمل األطفال عن طریق المفتشین إعالنیة

 إعادة تأھیل اإلسكان التعاوني الدوليیستھدف المشروع الذي یتم تنفیذه بالتعاون مع مؤسسة  .202

نظامي وغیر النظامي وإعادتھم إلى مقاعد الدراسة ومنع  طفل عامل من خالل التعلیم ال4000
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 1000 طفل آخر من التسرب من المدارس ودخول سوق العمل خالل أربع سنوات بواقع 4000

  .السنة الواحدةطفل خالل 

المساھمة في تدریب مؤسسات المجتمع المدني حول كیفیة التوعیة بحقوق الطفل من خالل  .203

 .یم والوسائل اإلعالمیة في مركز تدریب المفتشین استخدام الفنون والتعل

بالتعاون مع الصندوق األردني والذي تم إنشاؤه ( عم االجتماعي التنسیق مع مركز الد .204

المتسربین والذي / الھاشمي  ویتم من خالل مركز الدعم االجتماعي الخاص باألطفال العاملین 

مل والصندوق األردني الھاشمي للتنمیة البشریة ، تم إنشاؤه بموجب مذكرة تفاھم بین وزارة الع

 ویھدف إلى 1/1/2008كأول مركز متخصص بخدمة األطفال العاملین، وباشر العمل في 

  .سحب وإعادة تأھیل األطفال العاملین من خالل تقدیم منظومة متكاملة من الخدمات والبرامج

  )نیةحریة تكوین الجمعیات والنقابات المھ(35المادة 

" منھ على أن تكفل الدولة ) 23(من المادة ) و(كفل الدستور حریة العمل النقابي في الفقرة  .205

حیث تقـــوم النقابات مھنیـــة بتنظیم عمـــل أصحاب " تنظیم نقابي حر ضمن حدود القانون

 14دن وتوجد في األر. المھــــن مثل األطباء والمحامیـــن والصیادلة، والمھندسین وغیرھم

وقد منح المشرع األردني . نقابة عمالیة ترعى مصالح العمال17كما أن ھنالك ، نقابة مھنیة

 لسنة 8من قانون العمل رقم ) 98(العمال الحق في تأسیس نقابات خاصة بھم حیث تنص المادة 

 المؤسسین ال یقل عن خمسین شخصا من  منتؤسس النقابة من عدد. أ: (  على أنھ1996

یحق . ب. في المھنة الواحدة أو المھن المتماثلة أو المرتبطة ببعضھا في إنتاج واحدالعاملین 

ألصحاب العمل في أي مھنة ال یقل عددھم عن خمسة وعشرین شخصا تأسیس نقابة لھم لرعایة 

ال یجوز تأسیس أي نقابة للعمال أو ألصحاب . ج. مصالحھم المھنیة المتعلقة بأحكام ھذا القانون 

ن من غایاتھا أو أھدافھا القیام بأي أنشطة على أسس عرقیة أو دینیة أو مذھبیة كما العمل یكو

  ).یحظر علیھا ممارسة أي من ھذه األنشطة بعد تأسیسھا

و مما ھو جدیر بالذكر انھ قد تم تعدیل قانون العمل وحذف اشتراط أن یكون العامل أردنیا  .206

لسنة ) 26(لعمالیة وذلك بموجب القانون المعدل رقم حتى یكون بإمكانھ االنضمام إلى النقابات ا
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للعمال في أي مھنة تأسیس نقابة خاصة بھم وفق أحكام )  97(  فقد أجازت  المادة 2010

القانون وللعامل في تلك المھنة الحق في االنتساب إلیھا إذا توافرت فیھ شروط العضویة والتي 

 . لیس من بینھا أن یكون أردني الجنسیة 

 حول حق  التنظیم النقابي و المفاوضة الجماعیة  98كما صادقت المملكة على االتفاقیة رقم  .207

  16/6/1963تاریخ ) 1629(و تم نشر االتفاقیة في عدد الجریدة الرسمیة رقم 

قد كفل الدستور األردني ھذا الحق من خالل إتاحة المجال أمام المواطن األردني لتألیف و .208

ركة فیھا، سواء كانت جمعیات عادیة تنظم العالقات بین الجماعات المشتركة الجمعیات والمشا

 . ثقافیة أوبالعادات والتقالید، أو جمعیات خیریة 

 وتعدیالتھ لتنظیم ھذا الحق وتبسیط 2008لسنة ) 51(ولقد جاء قانون الجمعیات رقم  .209

 :إجراءاتھ من حیث

 لتتناسب ورغبات وقدرات مؤسسیھا وھي  جدیدة من الجمعیاتًافرز القانون أشكاال .1

 ) الجمعیات المغلقة–الجمعیات الخاصة (

أعضاء ) 3(أعضاء للجمعیات مفتوحة العضویة، و ) 7(تقلیص عدد المؤسسین لیصبح  .2

 .للجمعیات الخاصة، عضو واحد أو أكثر للجمعیات المغلقة

 لكافة ًمستوفیاإذا كان الطلب ) شھرین(تبسیط إجراءات التسجیل وربطھا بمدد زمنیة محددة  .3

 ً. علیھ حكماًاشروط التسجیل المحددة بالقانون، وإال یعتبر التسجیل موافق

توحید مرجعیة التسجیل ومنح الصالحیة إلى مجلس إدارة سجل الجمعیات المشكل بموجب  .4

عن قانون الجمعیات النافذ والمكون من ستة ممثلین عن الوزارات المختصة وأربعة ممثلین 

 .قطاع العمل التطوعي والخیري

كما أجاز القانون للجمعیات الحصول على التمویل الخارجي ، و اشترط القانون أربعة  .210

 :شروط البد من توافرھا وھي

 .أن یكون مصدر التبرع أو التمویل مشروعا وغیر مخالف للنظام العام أو اآلداب  .1
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ة المقدمة للتبرع أو التمویل مع أحكام ھذا القانون  أن ال تتعارض الشروط التي حددتھا الجھ .2

 . والنظام األساسي للجمعیة 

 . أن یتم إنفاق أو استخدام التبرع أو التمویل للغایة التي تم تقدیمھ ألجلھا .3

الحصول على موافقة مجلس الوزراء إال أن القانون حدد مدة للحكومة للرد على طلب  .4

 برفض التمویل خالل ھذه ًا فإذا لم تصدر الحكومة قرارًایوم) 30 (التمویل المقدم من الجمعیات

 . علیھ حكماًاالمدة فیعتبر طلب التمویل موافق

ومن الجدیر بالذكر انھ ومنذ نفاذ أحكام القانون الجدید لم یتم رفض أي طلب تمویل من  .211

 .شخص غیر أردني

جمعیة، ) 2500(عیات النافذ ما یقارب ویبلغ عدد الجمعیات المشمولة بأحكام قانون الجم .212

حیث كفل الدستور األردني حق كل مواطن في االشتراك في تأسیس جمعیات أو االنتساب إلى 

 .جمعیات قائمة بھدف المشاركة في العمل العام وتنمیة المجتمع

  

  

  

  

  )الحق في الضمان االجتماعي(36المادة 

 قد نص  بشكل صریح 2010 لسنة 7ماعي رقم إن القانون المؤقت الجدید  للضمان االجت .213

على جواز انتساب كافة المواطنین لمظلة الضمان االجتماعي و االستفادة من خدماتھا 

 :ید العدید من المزایا نذكر منھا ما یليدوقد تضمن القانون الج.التأمینیة

فیر الفرصة تم توسعة مظلة الضمان االجتماعي بحیث تشمل فئات أخرى من الناس مثل تو .214

 .لربات البیوت لالشتراك بالضمان األمر الذي سوف یسھم في زیادة مساحة الحمایة االجتماعیة



 75 

تضمن القانون الجید إضافة تأمینات جدیدة مھمة وھي تأمین األمومة وتأمین التعطل والتأمین  .215

ھا خالل فترة حیث أن تطبیق تأمین األمومة الذي یوفر للمؤمن علیھا دخال یعادل أجر.الصحي

إجازة األمومة سوف یقلل من تعرض المرأة لفقدان الوظیفة في حاالت الزواج واألمومة كون 

أعباء وكلفة إجازة األمومة سوف تنقل من صاحب العمل إلى مؤسسة الضمان وفقا للقانون 

 .الجدید

السنوي لمتوسط قاعدیة ورواتب االعتالل بالتضخم أو بمعدل النمو تكما وتم ربط الرواتب ال .216

وھذا یعني أن الراتب التقاعدي خاضع للتغییر وفقا لألوضاع االقتصادیة ومستوى .األجور

 .الكلفة المعیشیة للمواطن

من األجر بدال من % 75كما تم رفع سقف راتب تقاعد الوفاة الناتجة عن إصابة عمل لیصبح  .217

سقف راتب التقاعد من خالل إلغاء وتخفیف شروط استحقاق راتب الوفاة الطبیعیة ورفع %. 60

من % 100من متوسط األجر الذي یحتسب على أساسھ % 75شرط عدم تجاوزه لـ 

ًومراعاة العاملین في المھن الخطرة والسماح لھم بالتقاعد مبكرا ووضع نظام خاص .المتوسط

 .یوضح ھذه المھن ویحددھا

  

  

  )الحق في التنمیة(37المادة 

میة إلى العدید من المواثیق الدولیة لحقوق اإلنسان، فقد تضمن اإلعالن یستند الحق في التن .218

العالمي لحقوق اإلنسان عددا من المبادئ التي شكلت ركیزة ھامة لمفھوم ھذا الحق، والتي تم 

 اعتمدت الجمعیة العامة 1986وفي عام . 1966تطویرھا فیما بعد في العھدین الدولیین لسنة 

لحق في التنمیة الذي أكد على أن اإلنسان وسیلة التنمیة وغایتھا من ناحیة، لألمم المتحدة إعالن ا

ّوربط بین التنمیة والحقوق الواردة في العھد الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة 
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ّ تمثل عملیة اقتصادیة واجتماعیة مستدامة بھدف الرقي برفاھیة اإلنسان -  اي التنمیة –بوصفھا 

 .مشاركتھ الفاعلة والحرة في التقاسم العادل للموارد من ناحیة أخرىوتعزیز 

الفقرة الثانیة على الرغم من أن الدستور األردني لم یشر إلى الحق في التنمیة مباشرة إال أن  .219

من المادة السادسة منھ أكدت على أن  الدولة تكفل العمل والتعلیم ضمن حدود إمكانیاتھا وتكفل 

منھ الى حق األردنیین في ) 22(تكافؤ الفرص لجمیع األردنیین، كما أشارت المادة الطمأنینة و

إلى التزام ) 23(تولي المناصب العامة على أساس الكفاءات والمؤھالت، في حین أشارت المادة 

ضمن الدولة بتوجیھ االقتصاد بما یضمن توفیر فرص العمل لألردنیین، وھو ما یمكن إدراجھ 

 .  واإلنصاف اللذین أشار إلیھما إعالن الحق في التنمیةمبدأي المشاركة

 

 189 عقد مؤتمر قمة األمم المتحدة لأللفیة والذي تبنت فیھ 2000وفي شھر أیلول من العام  .220

وقد حدد ھذا اإلعالن رؤیة جماعیة للمستقبل جاءت .دولة من بینھا األردن وثیقة إعالن األلفیة

والصحة خاصة .ر والتعلیم وتكافؤ الفرص بین المرأة والرجلفي ثمانیة أھداف تتعلق بالفق

 عاما لتحقیق 2015المتعلقة باألمھات واألطفال والبیئة والشراكة بین البلدان وقد تم تحدید العام 

 .ھذه األھداف

وضمن قناعات األردن بأھمیة ھذه األھداف من النواحي االقتصادیة واالجتماعیة والبیئیة  .221

 اإلیجابیة على حیاة المواطن،فقد عمل األردن على اتخاذ كافة اإلجراءات لتحقیق وانعكاساتھا

 .ھذه األھداف من خالل إدماجھا في الخطط والبرامج التنمویة الوطنیة

 حول تنفیذ أھداف اإلنمائیة األلفیة والذي 2010وقد تم إعداد التقریر الوطني الثاني للعام  .222

ھات المعنیة حیث وصل عددھا إلى أكثر من ثمانین جھة تمثل وفق نھج تشاركي مع جمیع الج

الحكومة األردنیة ومؤسسات المجتمع المدني ومنظمات األمم المتحدة العاملة في األردن 

 .ومنظمات األمم المتحدة اإلقلیمیة

ن ویشیر التقریر إلى أن الھدف اإلنمائي الخاص بتعمیم التعلیم األساسي قد تحقق،وھنالك ھدفا .223

تحسین صحة األمھات ومكافحة اإلیدز والمالریا  (2015ذو احتمالیة عالیة للتحقق بحلول عام 
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القضاء (،وھنالك أربعة أھداف قابلة للتحقق إذا اتخذت إجراءات سریعة )وغیرھا من األمراض

على الفقر،وتعزیز المساواة بین الجنسین وتمكین المرأة وخفض وفیات األطفال وضمان 

 ).البیئیةاالستدامة 

 

  )الحق في مستوى معیشي كاف(38المادة 

محاربة الفقر : "من الفصل الثالث منھ إلى أن) 8(أشار المیثاق الوطني األردني في المادة .224

ومعالجة آثاره ھدف استراتیجي للدولة األردنیة، ومسؤولیة وطنیة تستلزم إتاحة فرص العمل 

ولویة فیھ لألردنیین، وتوخي العدالة في توزیع للقادرین علیھ والباحثین عنھ، وإعطاء األ

الخدمات ومشاریع التنمیة من الناحیة الجغرافیة واالجتماعیة، بما یلبي الحاجات األساسیة 

كما صادق ". للمواطن، ویحد من الفقر وتفاقم آثاره السلبیة التي قد تصیب الفرد والمجتمع

 والذي 1976دیة واالجتماعیة والثقافیة لعام األردن على العھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصا

   .تضمن النص على الحق في مستوى معیشي الئق

ل مكافحة الفقر والجوع بحسب المعیار الدولي اوحقق األردن انجازات كبیرة وحیویة في مج .225

 أكثر من  إلىفقد انخفضت نسبة السكان دون خط الفقر المدقع). ًدوالر واحد لكل شخص یومیا(

كما انخفضت فجوة الفقر وزادت ) 2008عام % 1 إلى أقل من 1992عام % 6,6(صف الن

حصة الفقراء من االستھالك الكلي ،إال أن معدالت المشاركة االقتصادیة الكلیة والمشاركة 

- االقتصادیة للمرأة ال زالت دون المستوى المطلوب إضافة إلى أن معدالت البطالة عند الشباب

 ً.لت تمثل تحدیا كبیراال زا- رغم انخفاضھا

ویتصف المجتمع األردني بأنھ مجتمع شاب وأن نسبة كبیرة من السكان ھي دون سن العمل،  .226

 سنة وأن نسبة 15من السكان دون سن % 38 السكانیة إلى أن حوالي اإلحصاءاتحیث تشیر 

لمرحلة سنة والتي یشكل الطلبة في ا) 24- 15(من السكان تقع في الفئة العمریة من % 22
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الثانویة ومرحلة التعلیم العالي الجزء األكبر منھا وبالتالي فإن ھذه الفئات تقع خارج قوة العمل 

 ً.وغیر نشطة اقتصادیا

كما أن آثار األزمة االقتصادیة والمالیة العالمیة صعبت مھمة الحكومة في مكافحة الفقر  .227

اق الرأسمالي والجاري للمحافظة خاصة في ظل عجز الموازنة العامة وخفض الحكومة لإلنف

 .على االستقرار المالي والنقدي في المملكة

ومن اجل مكافحة الفقر عمل األردن على تبني سیاسات اقتصادیة واجتماعیة  مختلفة مثل  .228

توفیر نظام أمان شامل وفاعل للفقراء وتمكین الشرائح الفقیرة اجتماعیا وخلق اقتصادات محلیة 

عایة اجتماعیة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولیة وتحسین آلیة االستھداف وتوفیر خدمات ر

 .للمستفیدین من البرامج والمشاریع الخاصة بمكافحة الفقر والرعایة االجتماعیة

التي تھدف إلى معالجة البطالة، وباألخص كما یوجد ھنالك العدید من البرامج الحكومیة  .229

من الكلیات والجامعات األردنیة، مثل إنشاء الشركة الوطنیة تدریب وتشغیل الخریجین الجدد 

، وشركة وادي األردن لتوظیف وتدریب  لتدریب بالتعاون مع القوات المسلحةللتشغیل و ا

العمالة الزراعیة، وصندوق التنمیة والتشغیل، و وضع خطة لالستفادة من معھد البحوث 

 الزراعة، وتغطیة كلفة الضمان االجتماعي والتدریب الزراعي في تنمیة قدرات العاملین في

للعاملین وبالذات العاملین في القطاع الزراعي، وزیادة الدعم المالي السنوي لالتحاد العام لعمال 

 .األردن لتمكینھ من القیام بمھامھ

  

  )الحق في الصحة(39المادة 

میة لحیاة اإلنسان، إذ كفلتھ مثلھ من أھًة أولت الصحة اھتماما خاصا لما ت إن المواثیق الدولی .230

من العھد الدولي ) 12( ، والمادة 1948من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لعام ) 25(المادة 

، كما أن قانون الصحة العامة المعدل رقم . الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة
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تقدیم الرعایة الصحیة بأشكالھا  احتوى على  مواد  تؤكد مسؤولیة الدولة في 2008لسنة ) 47(

  . المختلفة

) 19,1(سریر، أي بمعدل ) 11200 (2009بلغ عدد األسرة في المستشفیات األردنیة لعام  .231

 نسمة من السكان، وتعتبر ھذه النسبة مقبولة بالمقارنة مع المعاییر الدولیة 10000سریر لكل 

طبیبا لكل ) 24,9(ًطبیبا، أي  بمعدل ) 14576 (ذات العالقة، كما بلغ عدد األطباء في المملكة

وحري باإلشارة أن . ً من السكان، ویعتبر ھذا المعدل مقبوال أیضا وفقا للمعاییر الدولیة10000

) 326730( بلغ 2009عدد األشخاص الذین ادخلوا إلى مستشفیات وزارة الصحة خالل عام 

ة، كما بلغ عدد مراجعي أقسام شخص منھم عملیات جراحی) 86329(ًشخصا، أجریت لنحو 

ًشخصا، والعیادات ) 2718650(اإلسعاف والطوارئ التابعة لمستشفیات وزارة الصحة 

ًشخصا، ومراكز األمومة ) 10229787(ًشخصا، والمراكز الصحیة  ) 3159200(الخارجیة 

  ً.شخصا) 1185498(والطفولة 

َفصال كامال  2008لسنة ) 47(لقد أفرد قانون الصحة العامة رقم  .232 للصحة ) الفصل الرابع ( َ

تخصیص قسم من ) 13(حیث جاء في المادة ) . 16- 13(النفسیة واإلدمان یتبع لھ أربعة مواد 

أي مستشفى عام للمصابین باألمراض النفسیة واإلدمان على المخدرات والمؤثرات العقلیة 

 .وتوفیر الكادر المختص والمساند للقیام بھذه المھمة 

أن إدخال المرضى النفسیین والذین یعانون من اإلدمان على المخدرات ) 14(ا بینت المادة كم .233

والمؤثرات العقلیة إلى المستشفیات واألقسام المخصصة لذلك إما بالصورة االختیاریة أو 

 .اإلجباریة

ة إعطاء الصالحیة للوزیر انھ في حال دخول المریض بصورة إجباری) 15( وأفردت المادة  .234

أن یشكل لجنة مختصة لبیان رأیھا في ضرورة إدخال المریض من عدمھ ویأخذ الوزیر بقرار 

 .اللجنة
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فقد بینت أن آلیة خروج المریض تكون بعد شفائھ وإبالغ أھلھ والمحكمة في ) 16(أما المادة  .235

  .حال تحویلھ من قبل المحكمة

   :إجراءات وزارة الصحة .236

ت الصحة النفسیة ضمن خدمات الرعایة الصحیة في المراكز الصحیة وأما ما یتعلق بدمج خدما

  : فقد تم ما یلي

 بھدف المتابعة وتطویر خدمات 20/12/2008تشكیل اللجنة الوطنیة للصحة النفسیة بتاریخ - 1

  .الصحة النفسیة في المملكة وتجتمع اللجنة بشكل دوري وكلما دعت الحاجة إلى ذلك 

صحة النفسیة والتي تھدف إلى تنظیم خدمات الصحة النفسیة ووضع تأسیس وحدة خاصة بال - 2

السیاسات واالستراتیجیات الالزمة لدمج ھذه الخدمات الصحیة من خالل خدمات الرعایة 

الصحیة األولیة المقدمة في المراكز الصحیة وتحظى ھذه الوحدة باھتمام معالي وزیر الصحة 

ًل التنظیمي للرعایة الصحیة األولیة وعین مساعدا حیث جعل إدارتھا وارتباطھا بأعلى الھیك

 . لمدیر إدارة الرعایة الصحیة األولیة وأوكلت إلیھ مھمة ھذه الوحدة

 ورشة عمل دولیة عن الصحة النفسیة وحقوق 24/6/2010- 20عقدت وزارة الصحة بتاریخ  - 3

عتمدین من قبل اإلنسان وذلك باستدعاء خبراء دولیین بالصحة النفسیة وحقوق اإلنسان وم

 . لكي األمیرة منى الحسین المعظمةمنظمة الصحة العالمیة وكانت تحت رعایة صاحبة السمو الم

تم إنشاء وحدة معالجة وتدریب في  فقد التدریب في مجال الرعایة النفسیةوأما ما یتعلق ب .237

یثة وتحظى ھذه الفحیص تطبق المعاییر الدولیة الحد/ مستشفى المركز الوطني للصحة النفسیة 

الوحدة باھتمام صاحبة السمو الملكي األمیرة منى الحسین المعظمة وقد تم وضع البنیة التحتیة 

ً سریرا للذكور واإلناث 20- 15واألساسیة للوحدة كما تم تحدیثھا وصیانتھا وتتكون الوحدة من 

 .ویعمل بھا كوادر مؤھلة 

بھدف  .2009 المراكز الصحیة خالل عـام ن فيد عدة دورات تدریبیة ألطباء عامیتم عق .238

تدریبھم على معالجة ودمج خدمات الصحة النفسیة من خالل المراكز الصحیة حیث تم عقد 
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دورتین بالتعاون مع منظمة الصحة العالمیة حیث كانت على مرحلتین مرحلة نظریة لمدة ثمانیة 

 .حافظات المملكة ً طبیبا من مختلف مراكز وم24ایام تتبعھا دورة عملیة حضرھا 

یوجد عیادات صحیة نفسیة في المستشفیات العامة وتعمل بشكل جزئي وبحاجة إلى زیادة أیام  .239

 في أعداد أخصائیي األمراض النفسیة على مستوى المملكة قد یكون ًاالعیادة إال أن ھناك نقص

 : ألسباب عدة منھا 

ن لھؤالء طباء والكوادر المعالجین وحتى لألنظرة المجتمع الخاطئة للمرضى النفسیی - 1

  .المرضى

 .الكوادر العاملة في مجال الصحة النفسیة بحاجة إلى تحفیز ودعم  - 2

 .التشجیع على اإلقبال لھذا االختصاص وزیادة أعداد المقیمین في ھـذا المجال - 3

 

  )حقوق األشخاص ذوي اإلعاقات(40المادة 

ُي◌عتبر .240  اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق اتفاقیة على عةالموق الدول أوائل من األردن َ

 بتنفیذ التزامھ بذلك معلنا 2008 / 3 / 31 ـب علیھا وصادق  2007 / 3/ 30 بتاریخ وقع حیث

 اإلعاقة ذوي  األشخاص حقوق حمایة في والمتمثلة وغایتھا لھدفھا تحقیقا االتفاقیة ھذه بنود

 العامة االلتزامات ھذه وردت حیث ساسیةاأل والحریات اإلنسان بحقوق الكامل التمتع وضمان

ً تحقیقا المعوقین األشخاص لشؤون األعلى المجلس تأسیس وجاء . االتفاقیة من ) 4 (المادة في

 كمؤسسة  اإلعاقة ذوي األشخاص لحقوق الدولیة االتفاقیة من ) 1 (فقرة ) 33 (المادة ألحكام

) 6(، ویتألف مجلس األمناء وفق المادة برئاسة سمو األمیر رعد بن زید المعظم مستقلة وطنیة

 من األمناء العامین للوزارات 2007 لسنة 31من قانون حقوق األشخاص المعوقین رقم 

والمؤسسات الحكومیة باإلضافة إلى سبعة أشخاص ممثلین عن اإلعاقات والمنظمات غیر 

 دعم على  المجلسالحكومیة واألھالي وثالثة أشخاص من المتمیزین في مجال اإلعاقة ، ویعمل

 والتسھیالت السبل كافة توفیر خالل من العامة الحیاة في ودمجھم اإلعاقة ذوي األشخاص

 اإلعاقة ذوي األشخاص وقدرات طاقات استثمار في للمساھمة واالجتماعیة والقانونیة البیئیة



 82 

من قانون حقوق األشخاص ) 7(المادة   حددت حیث . الصعد مختلف على المجتمع لبناء

 -:  مھام وصالحیات المجلس على النحو التالي2007 لسنة 31لمعوقین رقم ا

رسم السیاسة الخاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة ومراجعتھا ومتابعة تنفیذھا بالتنسیق مع الجھات   -  أ

 . ذات العالقة

 . وضع خطة وطنیة شاملة للتوعیة  - ب

اص ذوي اإلعاقة وما ینبثق عنھا من متابعة ودعم تنفیذ بنود االستراتیجیة الوطنیة لألشخ  - ت

 . خطط وبرامج وأنشطة

اقتراح تعدیل التشریعات ذات العالقة باألشخاص ذوي اإلعاقة واألنظمة والتعلیمات الالزمة   - ث

 . لتنفیذ القانون

وضع المعاییر الالزمة لجودة البرامج والخدمات المقدمة لألشخاص ذوي اإلعاقة بالتنسیق مع   - ج

 .  العالقةالجھات ذات

 . إیجاد مراكز وطنیة للتدریب  - ح

 .إجراء البحوث والدراسات وإنشاء قواعد البیانات المتعلقة بشؤون األشخاص ذوي اإلعاقة  - خ

المشاركة في الجھود الرامیة لتحقیق المواثیق واالتفاقیات الدولیة المتعلقة بشؤون األشخاص   - د

  .ذوي اإلعاقة والتي صادقت علیھا المملكة

 إعداد تم المعظم الحسین بن الثاني هللا عبد الملك جاللة من سامیة بتوجیھاتو .241

 الرؤیا لتحقق )  2015 – 2007 ( من للفترة اإلعاقات ذوي لألشخاص الوطنیة اإلستراتیجیة

 مستدامة كریمة بحیاة المعوقون األشخاص فیھ یتمتع أردني مجتمع إیجاد في السامیة الملكیة

 ما اإلستراتیجیة عن انبثق وقد . واالحترام اإلنصاف على القائمة الفاعلة لمشاركةا لھم تحقق

 األشخاص حقوق قانون وإصدار 1993 لسنة 12 رقم المعوقین رعایة قانون إلغاء: یلي

 الحقوقي، المفھوم إلى الرعائي المفھوم من االنتقال بمثابة فكان 2007 لسنة 31رقم المعوقین

 قانون من ) 6 ( المادة أحكام بموجب المعوقین األشخاص لشؤون لىاألع المجلس تأسیسو

  . المعوقین األشخاص حقوق
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 األعلى المجلس بتكلیف 2009 / 1 / 6 تاریخ ) 3710 ( رقم الوزراء مجلس قرار)  2

 اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق اتفاقیة بنود تنفیذ بمتابعة  المعوقین األشخاص لشؤون

 . االتفاقیة من) 33 (المادة أحكام بموجب وطني تنسیق كجھة

 واقع عن األول التقریر بإعداد المعوقین األشخاص لشؤون األعلى المجلس تخویل)  3

 اتفاقیة بنود تنفیذ بمتابعة المعنیة الدولیة اللجنة إلى والمقدم األردن في اإلعاقة حال

 . الوزراء رئاسة من قرار بموجب اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق

ق برصد تعنى اإلنسان لحقوق الوطني المركز لدى وطنیة رصد لجنة یلتشك)  4 ود تطبی  بن
 .الدولیة االتفاقیة من 2 فقرة 33 المادة ألحكام سندا االتفاقیة

ن ) 3 / 33 ( المادة ألحكامً سندا المدني المجتمع مؤسسات قبل من الظل تقریر إعداد)  5  م
  .الدولیة االتفاقیة

ام)  6 ود ًانطالقا من مھ ذ بن ي رصد تنفی ة لألشخاص ذوي اإلستراتیجیة المجلس ف  الوطنی
ة، ومتابعتھا، ومتابعة تنفیذ اتفاقیة حقوق األشخاص ذوي اإل) 2015-2007(اإلعاقة  عاق

ن  ى م ة األول ث أن المرحل تراتیجیةوحی ام اإلس ة ع ع نھای ت م ا 2009 انتھ ل م ، ولتفعی
ا من اإلستراتیجیةنصت علیھ  ة في وثیقتھ ا،  ضناحی ى لھ ة األول یم أداء المرحل رورة تقی

ة،  ة الثانی ل للمرحل رامج وخطط العم دا إلعداد ب ل تمھی شكل كام ا ب ى مراجعتھ ًلیصار إل
إجراء 2015 وحتى نھایة عام 2010سنوات من عام ) 6(والتي تستغرق  ام المجلس ب ، ق

وطني األاإلستراتیجیةمراجعة شاملة لمنجزات ھذه  ؤتمر ال ول حول  وعرضھا خالل الم
ة  ة لألشخاص ذوي اإلعاق الل و) 2015 -2007(   اإلستراتیجیة الوطنی د خ ذي عق ال

اني  شرین الث ھر ت ا . 2009ش دكم س عق ى المجل شؤون األعل خاص ل وقین األش  المع
ؤتمر وطني الم اني ال ي الث رة ف ن الفت ذي  2011 / 5 / 31 – 30 م دف وال ى ھ ع إل  وض

 .اإلعاقة ذوي لألشخاص الوطنیة اإلستراتیجیة نم الثانیة للمرحلة وتقییم متابعة نظام

شكیل)  7 ة ت شریعات لجن ي ت س ف ى المجل شؤون األعل خاص ل وقین األش ا  المع  : مھمتھ
شریعات حصر ة الت ة المتعلق ة ، باإلعاق شریعات دراس ة الت ل الوطنی ى والعم ا عل  موائمتھ

دیالت اقتراح ، الدولیة االتفاقیة مع ى التع شریعات عل ة الت ا الوطنی تالءم بم ع ی ة م  االتفاقی
ة ، الدولیة انون التوعی م بالق سنة 31 رق ة واإلستراتیجیة 2007 ل  ذوي لألشخاص الوطنی
داد اللجنة قامت حیث اإلعاقة انون مشروع مسودة بإع دل ق انون مع وق لق  األشخاص حق

وقین األشخاص لشؤون األعلى المجلس قام وقد ھذا. الحالي المعوقین داد المع  مسودة بإع
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شروع ام م اءات نظ خاص اإلعف ة ذوي لألش سب اإلعاق ادة بح ن ) و / 4 ( الم انون م  ق
ا المعوقین، األشخاص حقوق م كم دیل ت سبة تع شغیل ن ة ذوي األشخاص ت واردة اإلعاق  ال

ي ادة ف ن ) 13 ( الم انون م ل ق ي العم ب  األردن انون بموج ت الق م المؤق سنة) 26 (رق  ل
ساوى 2010 ع لتت سبة م شغیل ن ي الت وق انونق ف خاص حق وقین األش م المع سنة 31 رق  ل
ة 2007 ع% ). 4  (والبالغ س ورف ى المجل شؤون األعل خاص ل وقین األش ذكرة المع  م
ة ة قانونی ة للجن دیل المكلف تور بتع ضمن الدس راح تت دیالت إقت ى تع ادة عل ن ) 6 ( الم  م

ي الدستور شمل األردن خاص لت ة ذوي األش من اإلعاق دأ ض دم مب ز ع م. التمیی سماحا وت  ل
خاص ة ذوي لألش صریة اإلعاق اإلقتراع الب ن ب الل م ق خ صي مراف ي شخ ات ف  االنتخاب

ة رة النیابی اد ، األخی رجم ) 75 ( واعتم ة مت ذوي إشارة لغ ة ل سمعیة اإلعاق ي ال ز ف  مراك
راع ة إقت ك مختلف الل من وذل دیل خ راءات تع ذة اإلج ن المتخ ل م ة وزارة قب ذا الداخلی  بھ

صوص واردة الخ ي ال ان ف اب ونق الي االنتخ ا. الح ام كم س ق ى المجل شؤون األعل  ل
وقین األشخاص ة المع افؤ وحمل شكیل  تك وة بت ة مع ضاغطة ق ة اللجن ي القانونی  مجلس ف

  . االنتخاب وقانون الدستور على المقترحة التشریعیة التعدیالت لتبنى األمة

  :الذات على تمادواالع المجتمع في واالندماج المستقل العیش حق )  أ: ًثانیا .242

 إلى تھدف العامة السالمة لتأمین مشرفین وجود مع مستقلة جماعیة بیوت نماذج إستحداث  .1
 بجو والتمتع المستقل للعیش البسیطة العقلیة اإلعاقة ذوي من شخص) 12 (لـ فرصة إعطاء
  . المجتمع في الدمج تحقق والتي البیوت ھذه داخل الدعم خدمات جمیع توفر مع آمن أسري

 العمریة الفئات كافة من اإلعاقة ذوي األشخاص لتأھیل متخصصة نھاریة مراكز إیجاد. 2
 وسلیمة صحیة أسریة بیئة لھم یوفر مما أسرھم مع والبقاء المستقل العیش لتحقیق وذلك

  . ودامجة

 في بالمعیشة اإلعاقة ذوي لألشخاص تسمح والتي المنازل داخل الدعم خدمات  تقدیم. 3
 تأمین: (مثل المجتمع في ودمجھم لھم المساندة والخدمات األجھزة بتوفیر وذلك مجتمعھم
 لتسھیل البصریة اإلعاقة لذوي االلكترونیة األجھزة الحركیة، اإلعاقة لذوي المتحركة الكراسي
  . التكنولوجیا إلى الوصول

 ووزارة الملكي الدیوان من كل بمخاطبة المعوقین األشخاص لشؤون األعلى المجلس قام. 4
 نھاریة مراكز إلى وتحویلھا اإلیوائیة المراكز من المزید إنشاء من للحد االجتماعیة التنمیة
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 لوزارة التابعة اإلیوائیة المراكز عدد بأنً علماً قریبا افتتاحھ یتوقع الذي الطفیلة مركز وخاصة
  .مراكز) 4 (تبلغ المملكة في االجتماعیة التنمیة

 التنمیة لوزارة التابعة المراكز في الذھنیة اإلعاقة ذوي لألشخاص ھیلوالتأ التعلیم حق دعم. 5
  . حالة) 2500 – 2000 (بین ماً سنویا تصل حیث وجمعیات خاصة ومراكز االجتماعیة

  . األمریكیة )  YAI ( مؤسسة مع بالتعاون والتأھیل للرعایة جرش مركز كوادر بناء . 6

  : الصحة في الحق  )ب

والذي باشر من " الكشف المبكر عن اإلعاقات بالتعاون مع وزارة الصحةتعزیز خدمات " .1
خاللھ المجلس األعلى لشؤون األشخاص المعوقین بتحدیث وتطویر سجل نمو وتطور الطفل 
بشكل یمكن كوادر مراكز األمومة والطفولة التابعة لوزارة الصحة من اكتشاف التأخر النمائي 

والتدخل السریع  للمساھمة في التخفیف من آثار اإلعاقة، وقد تم ًمبكرا وبالتالي تقدیم الخدمات 
مراكز صحیة ریادیة لتطبیق ھذا البرنامج كخطوة أولیة، وتم تحدید الكوادر العاملة ) 6(اختیار 

 .مشارك من الكادر الفني ) 34( بھا لتدریبھا من اجل تنفیذ التجربة االستطالعیة وتدریب 

نطالقا من قناعة المجلس األعلى لشؤون األشخاص المعوقین بأھمیة وذلك إ" التدخل المبكر" .2
التدخل المبكر فور اكتشاف التأخر النمائي لدى الطفل وبأھمیة تدریب أسرتھ على التعامل معھ 
ًباستخدام برامج تواكب التطورات الحدیثة عمل المجلس جاھدا على تحدیث برنامج البورتیج 

) 9(كر یطبق على األطفال ذوي االعاقة منذ المیالد وحتى سن ھو برنامج تعلیمي للتدخل المب
دلیل البورتیج للتعلم "سنوات، حیث أنھى المرحلة األولى من تحدیث البرنامج بإصدار 

متطوعة من برامج التأھیل المجتمعي ومعلمات ریاض ) 88(، كما وتم تدریب "المبكر
دورات تدریبیة نفذت في عدد من ) 6( خالل عقد األطفال على تطبیق واستخدام البرنامج من

قام محافظات المملكة بھدف بناء قدرات العاملین في ھذا المجال وإعداد مطویة لھذه الغایة كما 
في عدد من ) التدخل المبكر(معلما على برنامج البورتیج ) 24(ًالمجلس األعلى أیضا بتدریب 

معلمة ) 20(میرسي كور، وتدریب الجمعیات من خالل برنامج البورتیج بالتعاون مع منظمة 
ّمعلمات في منطقتي الریشة والقویرة ) 8(على برنامج البورتیج في محافظة عجلون، وتدریب 

 .بالتعاون مع معھد الملكة زین الشرف

 

حیث قام المجلس األعلى لشؤون " الدراسة التقییمیة لواقع مراكز التشخیص في األردن" .3
لتنسیق مع المجلس الثقافي البریطاني بإجراء دراسة تقییمیة األشخاص المعوقین بالتعاون وا
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لواقع الخدمات التشخیصیة المقدمة في مراكز التشخیص التابعة لوزارة الصحة ووزارة 
 إلىالتنمیة االجتماعیة والمجلس األعلى لشؤون األشخاص المعوقین، وھدفت الدراسة 

قة في مراكز التشخیص القائمة، مراجعة وتحلیل الخدمات المقدمة لألشخاص ذوي اإلعا
وخرجت الدراسة بنتائج وتوصیات ترجمت إلى خطة إجرائیة بالتعاون مع الفریق الوطني 
الذي تم تشكیلھ من وزارة الصحة ووزارة التنمیة والمجلس حیث تم وضع ھدف بعید المدى 

ة وھو تشكیل فریق وطني رقابي على عملیات التشخیص لضمان نوعیة الخدمات المقدم
 )  YAI( كما قام المجلس األعلى وبالتعاون مع مؤسسة . لألشخاص ذوي اإلعاقة 

 .األمریكیة بتوفیر برامج تدریبیة لمركز حطین للتشخیص المبكر

  

 

  : حق التوعیة والتثقیف) ج  .243
  
جنة اإلعالمیة كذراع للمجلس األعلى لشؤون األشخاص المعوقین في تنفیذ مھامھ تشكیل الل .1

 التي تتعلق بقضایا اإلعاقة وحقوق كة في وضع السیاسات التوعویة واإلعالمیةللمشار
تضم نخبة من اإلعالمیین والصحفیین األردنیین المتمیزین من وكالة  األشخاص ذوي اإلعاقة

األنباء األردنیة والتلفزیون األردني واإلذاعة األردنیة والصحف المحلیة، حیث تم وضع خطة 
 .ع األخبارإعالمیة لتغطیة جمی

" حلقات توعویة عن قضایا اإلعاقة وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بالتعاون مع ) 10(عمل  .2
وعرضھا على الموقع االلكتروني للمجلس األعلى ) " العم غافل ( مؤسسة عرین لإلنتاج 

 .لشؤون األشخاص المعوقین والعدید من الفضائیات األردنیة

 لنشر التوعیة والتعریف بحقوق ھتمین بقضایا اإلعاقةتشكیل شبكة من اإلعالمیین الم .3
األشخاص ذوي اإلعاقة على الصعید الفردي لإلعالمیین والصحفیین والتعاون معھم لمتابعة 
وحل أي قضیة تطرح عن األشخاص ذوي اإلعاقة من خالل استقطاب المحطات الفضائیة 

شخاص ذوي اإلعاقة وحقوقھم في والصحافة األردنیة لتغطیة كافة الموضوعات المتعلقة باأل
 إدامة تحدیث الموقع االلكتروني للمجلس األعلى لشؤون محافظات المملكة المختلفة، ومن خالل

األشخاص المعوقین ومتابعة ما یرد علیھ من أسئلة وقضایا بھدف تسھیل التواصل مع مختلف 
 .فئات المجتمع بما فیھم األشخاص ذوي اإلعاقة
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 .المراكز واألھالي والمدارس والجامعات بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقةتوعیة الجمعیات و .4

مخاطبة جھات إعالمیة وصحفیة والوزارا المعنیة الستخدام مصطلح األشخاص ذوي  .5
 .ًاإلعاقة بدال من ذوي االحتیاجات الخاصة

ضمن التنسیق مع التلفزیون األردني لنشر جمیع الفقرات المتعلقة باإلعاقة والتي قدمت  .6
، وتطرقت لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وقضایاھم المختلفة، حیث تم "یوم جدید " برنامج 

 . في ھذا المجال2009حلقة تلفزیونیة خالل العام ) 48(ّبث 

التنسیق مع الفضائیات بما فیھا التلفزیون األردني واإلذاعة األردنیة لنشر الموضوعات ذات  .7
 واستقطاب عدد ن األشخاص المعوقین  وقضایا االعاقة،الصلة بعمل المجلس األعلى لشؤو

من الفضائیات والصحف العربیة لتغطیة أخبار المجلس فیما یخص األشخاص ذوي 
 .األشخاص ذوي اإلعاقة والتعریف بحقوقھم

عائلة أبو سلیم ( بتعیش بصحة .. ّفكر صح / الحملة الوطنیة للتوعیة الصحیة" عمل برنامج  .8
الموقع االلكتروني للمجلس وبعض الفضائیات األردنیة بالتعاون مع وعرضھ على ) " 

  .الجمعیة الملكیة للتوعیة الصحیة

 .إنشاء الموقع االلكتروني للمجلس بھدف التواصل مع الجمھور المستھدف       .9

 ".المجتمع واإلعاقة"في اإلذاعة األردنیة بعنوان )  حلقة60(إعداد وتقدیم برنامج تثقیفي  .10
 بالتعاون مع معھد جنیف للتعریف بحقوق األشخاص ذوي واإلعالمیینعقد دورة للمعنیین  .11

 .اإلعاقة
  

  : الحق في التربیة والتعلیم الدامج) د .244
  
بھدف ضبط وتحسین نوعیة " تطویر معاییر اإلعتماد العام لمؤسسات وبرامج التربیة الخاصة" .1

 2009 حیث تم اطالق معاییر االعتماد العام في عام الخدمات المقدمة لألشخاص ذوي اإلعاقة،
 .ووضع نظام رقابي وفقھا

) 62(غرف مصادر في مدارس وزارة التربیة بالتعاون مع الیونیسكو، وتدریب ) 6(تجھیز   .2
) 27(في محافظة العاصمة، و) 35(معلم غرف مصادر في موضوعات صعوبات التعلم منھم 

 .في محافظة الكرك
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ات العاملین في مراكز التوحد بالتعاون مع وزارة التنمیة االجتماعیة حیث قدم المجلس بناء قدر .3
وزارة التنمیة / صف ) 15(منھا : صفوف في مجال التوحد) 7(ًاألعلى دعما الستحداث 

ًمتدربا من العاملین في ھذه الصفوف، ) 25(في القطاع التطوعي وتدریب ) 2(االجتماعیة و 
 .ً متدربا أیضا في مركز تشخیص التوحد )25(كما وتم تدریب 

) 516(دعم األشخاص ذوي اإلعاقة في المدارس الدامجة حیث ساھم المجلس بتقدیم الدعم لـ  .4
 .بتغطیة نسبة  من قیمة القسط المدرسي  وذلك شخص ذو إعاقة في المدارس الخاصة الدامجة

لتنفیذ برامج تدریبیة لمعلمي الوزارة ووزارة التربیة والتعلیم " مدرستي"التعاون مع مبادرة  .5
) 30(تدریب  التسھیالت البیئیة في تلك المدارس لدمج الطلبة ذوي اإلعاقات حیث تم وإجراء

ًمعلما ومعلمة في مدارس الصم، ) 23(ًمعلما ومعلمة غرفة مصادر في مجال صعوبات التعلم، و
ًمعلما ومعلمة ) 32(، و"ستيمدر"ًمعلما ومعلمة في مدارس المكفوفین ضمن مبادرة ) 31(و

طریقة "ًمعلما على استخدام ) 40(، و"تحلیل المناھج واإلدارة الصفیة"ضمن دورة بعنوان 
ًمعلما ومعلمة على لغة ) 23(، و"أساسیات في اإلعاقة البصریة"ًمعلما على ) 72(، و"برایل

 .اإلشارة في المدارس التابعة لوزارة التربیة والتعلیم في محافظة الكرك
 .وضع نظام ترخیص لمزاولة مھنة مترجمي لغة اإلشارة بھدف تنظیم عملھم .6
 .إنشاء األكادیمیة الملكیة للمكفوفین  .7
  
 
  

  : الحق في العمل والتدریب المھني ) ـھ .245
  

) 64(ذكور و) 90(شخصا من ذوي اإلعاقة من خالل دیوان الخدمة المدنیة ) 154(تشغیل . 1
خصا من ذوي اإلعاقة من خالل المخاطبات الرسمیة للمؤسسات ش) 120(إناث، وتعیین 

شخص ) 23(شخصا من ذوي اإلعاقة من خالل وزارة العمل، وتشغیل ) 79(المختلفة، وتشغیل 
  .شخصا من ذوي اإلعاقات ) 395( من خالل المشروع الوطني للتدریب والتشغیل بمجموع 

تدریب المھني التي عملت بدورھا على ًشخصا ذو إعاقة من خالل مؤسسة ال) 254(تدریب . 2
ًمراكز أخرى وصوال إلى ) 3(ٍ، والعمل جار لتأھیل 2009مراكز مھنیة خالل العام ) 6(تأھیل 

تأھیل كافة المراكز المھنیة التابعة للمؤسسة بحث تصبح قادرة على إستقبال األشخاص ذوي 
  .اإلعاقة 

  
  ): افق العامة والخاصةاستخدام المر( الحق بالتسھیالت البیئیة )  .246
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التدریب على كودة البناء األردنیة من خالل عقد سلسلة من ورش العمل لمجموعة من . 1

  .المھندسین في مناطق عمان المختلفة وطالب المدارس من الفئات العمریة المختلفة
تغییر السیاسات وتشمل تخصیص مكتب خدمة للجمھور في الطابق األرضي مع توفیر . 2

الت البیئیة في العدید من الوزارات والمؤسسات الحكومیة التي لھا عالقة بالجمھور، التسھی
  Rampوتخصیص مواقف للسیارات، وتعدیل بعض المرافق الصحیة، واستحداث منحدرات

تخصیص أماكن وقوف لسیارات األشخاص ذوي اإلعاقة ذوي اإلعاقة، والستخدامات األشخاص 
  .عالقة بالجمھوربالجامعات واألبنیة التي لھا 

جھاز حاسوب ناطق الستخدامھا ) 12(مكتبات رئیسیة تابعة ألمانة عمان الكبرى بـ ) 4(دعم . 3
  .من قبل األشخاص ذوي اإلعاقة البصریة حیث تم تجھیز ركن خاص في كل مكتبة بثالثة أجھزة

رة خاصة توفیر التسھیالت البیئیة الالزمة في دائرة الترخیص بشكل كامل، وتخصیص سیا. 4
  .لتنقل األشخاص ذوي اإلعاقة داخل حرم دائرة الترخیص

ة حافلة في مجمع سفریات عمان مؤھلة إلستخدام األشخاص ذوي اإلعاقة الحركی) 13(توفیر . 5
  .عن طریق شركة األتوباص

" مبادرة مدرستي"مدرسة تابعة لوزارة التربیة والتعلیم ضمن ) 11(توفیر التسھیالت البیئیة لـ . 6
  .خمسة وسبعین ألف دینار) 75,000(قیمة ب

مراكز مھنیة تابعة لمؤسسة التدریب المھني في مجال التسھیالت البیئیة بقیمة ) 9(تھیئة . 7
  .خمسة آالف دینار) 5.000(
توزیع الصق الشارة الدولیة للداللة على سیارات األشخاص ذوي اإلعاقة على مدیریة األمن . 8

  .قین والمركبات، واالتحاد األردني لریاضة المعوقینإدارة ترخیص السوا/ العام
خمسة آالف ) 5.000(تحدید احتیاجات مركز حدود الرمثا في مجال التسھیالت البیئیة ورصد . 9

  . .دینار لھذا الغرض
توقیع اتفاقیة مع أمانة عمان ألغراض تطبیق كودة البناء الخاص ورفع مستوى الخدمات . 10

  .العاقةالمقدمة لألشخاص ذوي ا
نسخة من كودة البناء لتوزیعھا على أصحاب القرار والمكاتب االستشاریة ) 200(طباعة . 11

 .الھندسیة
تشكیل لجنة مشتركة بین المجلس ومدیریة األمن العام والتنسیق لتنفیذ التسھیالت البیئیة . 12

 .لمراكز التأھیل واإلصالح
 الختم الخاص في تطبیق كودة البناء لألبنیة التي التنسیق مع نقابة المھندسین لتفعیل استعمال.13

  .لھا عالقة بالجمھور
 

  )الحق في التعلیم(41المادة 
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صادق األردن على العھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة لعام  .247

أكدت الحق في التعلیم من الحقوق األساسیة لإلنسان حیث  والذي تضمن النص على أن 1976

منھ على أن التعلیم حق مكفول لكل فرد، ویجب أن یوجھ إلى اإلنماء الكامل ) 14 و13(المادتان 

لشخصیتھ اإلنسانیة وتوطید احترام حقوق اإلنسان، كما ألزمت الدول بجعل التعلیم االبتدائي 

احة التعلیم إلزامیا ومجانیا ومتاحا للجمیع، وتعمیم وإتاحة التعلیم الثانوي بمختلف أنواعھ، وإت

العالي على قدم المساواة تبعا للكفاءة مع التبني التدریجي لمبدأ مجانیة التعلیم الثانوي والعالي، 

كما كفل الدستور الحق في التعلیم ضمن حدود إمكانیات الدولة، ونص على الحق في تأسیس 

ربیة والتعلیم على ، كما نص قانون الت) 19 و6/2(المدارس الخاصة وإلزامیة التعلیم في المواد 

  .                                                             مجانیة التعلیم اإللزامي

–2010 التربیة والتعلیم للعام الدراسيوفیما یتعلق بالتعلیم المدرسي، تشیر إحصائیات وزارة .248

لبا وطالبة، فیما بلغ طا) 1.700000( إلى أن عدد الطلبة في جمیع مدارس المملكة بلغ 2011

مدرسة، تشكل نسبة المدارس التابعة لوزارة التربیة والتعلیم والجھات ) 5831(عدد المدارس 

طالبا ، فیما تشكل مدارس ) 1,130,174(ویدرس بھا %) 58,6(الحكومیة األخرى حوالي 

تابعة طالبا ، أما نسبة المدارس ال)  366206(یدرس فیھا %) 38(القطاع الخاص ما نسبتھ 

   كما بلغ عدد المعلمین حوالي. طالبا) 125,884(یدرس فیھا %) 3,1(لوكالة الغوث فتشكل 

                                                                                         .ً معلما  85.000

 لتصل إلى ادني 2009 للعام أما بالنسبة إلى التعلیم غیر النظامي، فقد انخفضت نسبة األمیة .249

ً، األمر الذي جعلھ من الدول التي تبذل جھدا ملحوظا في %) 7.3(مستویاتھا في تاریخ األردن ً

التقریر العالمي "كما أشار %). 25(ھذا المجال، حیث تصل نسبة األمیة في العالم العربي إلى 

ع باحتمالیة كبیرة في تحقیق الصادر عن الیونسكو إلى أن األردن یتمت" لرصد التعلیم للجمیع

باإلضافة إلى توسیعھ لیشمل الطلبة غیر األردنیین وخصوصا مع . ھدف األلفیة بمحو األمیة

كما یؤكد على استمرار الجھود . وجود أعداد كبیرة من المتسربین من األطفال العراقیین
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دنیین ومعالجة مشكلة المبذولة لخفض نسبة األمیة وتوسیع التعلیم غیر النظامي لیشمل غیر األر

  .التسرب وإن كانت قلیلة

استمرت وزارة التربیة والتعلیم في تعزیز مفاھیم وفي مجال التربیة على حقوق اإلنسان، فقد  .250

وفي ھذا . حقوق اإلنسان في المناھج والكتب المدرسیة وفي بعض الممارسات التربویة األخرى

 بتوقیع 8/4/2009وزارة التربیة والتعلیم بتاریخ اإلطار قام المركز الوطني لحقوق اإلنسان و

  .مذكرة تفاھم ووضع خطط عمل من اجل إدماج حقوق اإلنسان في النظام المدرسي

لسنة ) 23(فینظم قانون التعلیم العالي والبحث العلمي رقم التعلیم العالي، أما في مجال  .251

جامعة تتوزع في ) 24(في المملكة  وتعدیالتھ سیاسات التعلیم العالي وأھدافھ، ویوجد 2009

جامعة خاصة، ویدرس بھا ما ) 14(جامعات حكومیة و) 10(مختلف مناطق المملكة منھا 

طالبا وطالبة في مختلف التخصصات والدرجات العلمیة ومن مختلف ) 220838(مجموعھ 

ع في وتشیر ھذه اإلحصائیات إلى مدى واس%). 50.7(الجنسیات، وتبلغ نسبة الطالبات منھم 

إتاحة التعلیم العالي في المملكة بالعموم، حیث یتوفر عدد من الجامعات تدرس فیھا مختلف 

التخصصات، باإلضافة إلى وجود جامعتین في محافظتي عجلون ومادبا تحت التأسیس، ووجود 

جامعتین إقلیمیتین وھما الجامعة العربیة المفتوحة واألكادیمیة العربیة للعلوم المصرفیة، و 

 .معة عالمیة ھي جامعة العلوم اإلسالمیة العالمیةجا

دأبت وزارة التربیة و التعلیم  على فتح صفوف دراسیة و مراكز لتعلیم الكبار و محو األمیة  .252

 دارسین، كما  تم إصدار نظام جدید لبرنامج مراكز تعلیم 10في أي تجمع  سكاني یتوفر فیھ 

 ھدفھ الرئیس رفع مكافآت العاملین بالمراكز و تكوین 2005 لسنة 81الكبار و محو األمیة رقم 

 .لجنة لتعلیم الكبار و محو األمیة و تتولى رسم السیاسة العامة لمراكز تعلیم الكبار و محو األمیة

  

  

  )حق المشاركة في الحیاة الثقافیة(42المادة 
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منھ ) 15/1(لمادة لم یرد نص صریح في الدستور یتعلق بالحقوق الثقافیة، ولكنھ بمقتضى ا .253

تكفل الدولة حریة الرأي، ولكل أردني أن یعرب بحریة عن رأیھ بالقول والكتابة والتصویر "

كما ورد في المیثاق الوطني األردني  ".وسائر وسائل التعبیر بشرط أن ال یتجاوز حدود القانون

من ذات ) 4(رة في الفصل السادس محددات واضحة للحقوق الثقافیة ومن أھمھا ما ورد في الفق

االھتمام برفع المستوى الثقافي للمواطنین األردنیین في جمیع مناطق المملكة، والعمل :"الفصل

على تنمیة ثقافتھم الوطنیة وتطویرھا بمختلف الوسائل الممكنة، بما یحقق مشاركتھم في التنمیة 

ایة بمختلف أنماط التراث العن: "التي تعترف بالتعددیة الثقافیة) 6(، والفقرة "الثقافیة الشاملة

م نیة، والعمل على تطویرھا بما یالئالشعبي األردني، باعتبارھا روافد إبداعیة تغني الثقافة الوط

 ".روح العصر، ویعزز وحدة النسیج الثقافي لألمة

أما الصكوك الدولیة لحقوق اإلنسان فتتضمن نصوصا تناولت الحقوق الثقافیة بشكل واضح،   .254

، والعھد الدولي الخاص بالحقوق )27المادة (اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان : ومن أبرزھا

ً، وقد أصبح ھذا العھد جزءا من النظام القانوني ) 15المادة (االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة 

 .األردني بعد أن نشر في الجریدة الرسمیة، ما یجعل الدولة ملزمة باحترام حریة الحقوق الثقافیة

، فان وزارة الثقافة ھي 2008لسنة ) 25(ً واستنادا إلى قانون رعایة الثقافة وتعدیالتھ رقم  .255

الجھة المخولة لدعم العملیة الثقافیة وتنمیتھا، كما ان ھناك مجموعة من األنظمة المنبثقة عن ھذا 

، 2008الفنیة لعام القانون التي تنظم الحقوق الثقافیة، ومنھا نظام صندوق دعم الحركة الثقافیة و

، باإلضافة إلى 2007، ونظام نشر الثقافة والتراث لسنة 2007ونظام التفرغ اإلبداعي لعام 

مجموعة من التعلیمات، وأھمھا تلك المتعلقة بالمدن الثقافیة، والمھرجانات الفنیة والثقافیة، 

 . ومھرجان المسرح والموسم المسرحي

اج اإلبداعي والفكري للكتاب األردنیین، إذ تتحمل كلفة طباعة بدعم اإلنتتقوم وزارة الثقافة  .256

كما یتم دعم . ًوتوزیع الكتب بشكل كامل مع إعطاء المؤلف مكافأة مالیة وعددا من نسخ الكتاب

وقد . نسخة) 200(نشر الكتب بشكل یغطي میزانیة الطباعة كاملة مقابل حصول الوزارة على 
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كتاب عام ) 100(المكتبة األسریة الذي تم خاللھ طباعة قامت الوزارة كذلك بتنفیذ مشروع 

 .2008كتابا عام ) 75( مقابل 2009

  خاتمة:خامسا

ًاحترام حقوق اإلنسان انطالقا بیؤكد األردن في الختام موقف المملكة الثابت والراسخ  .257
 .ذا المجالمن السیاسة الثابتة للمملكة األردنیة الھاشمیة والتوجیھات الملكیة السامیة في ھ

ولكنھ یؤكد أن ھنالك . واألردن ال یدعي أنھ وصل إلى مرحلة الكمال والمثالیة في األداء
ً وأكیده في إحداث التغییر المنشود إیمانا منھ بأھمیة حقوق اإلنسان ودورھا  رغبة صادقة

في صون كرامة الفرد والمجتمع واالرتقاء بالمملكة إلى مصاف الدول المتقدمة في ھذا 
وھذا بالطبع ال یتم إال باستمرار التعاون والتنسیق بین الحكومة والمركز الوطني .مجالال

لحقوق اإلنسان ومنظمات المجتمع المدني بغیة الوصول إلى الھدف األسمى وھو تعزیز 
  . حالة حقوق اإلنسان والحریات األساسیة في المملكة

  

  

  

  

  

  عدیالت الدستوریة المقترحةقانوني العفو العام والعفو الخاص والت): 1(ملحق

  

  الخاص والعفو العام العفو

  

 قانون على بالمصادقة 8/6/2011 بتاریخ  السامیة الملكیة اإلرادة صدرت   
21295=t?php.showthread/vb/com.voicejo.www://httpالعفو 
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21295=t?php.showthread/vb/com.voicejo.www://httpصدرت كما المؤقت، 2011 لسنة العام 
 من) 38 (المادة أحكام إلى المستند الوزراء مجلس قرار على بالمصادقة السامیة الملكیة اإلرادة

 عفو بإصدار والقاضي ،1960 لسنة) 16 (رقم العقوبات قانون من) 51 (والمادة الدستور
 بعض عن بھا المحكوم المدة باقي شملت مختلفة بقضایا المحكومین من عدد عن خاص

 المدد مجموع ثلث عن وآخرین بھا، المحكومین المدة نصف عن وبعضھم المحكومین،
  .بھا المحكومین

  :الخاص والعفو العام العفو قانوني مالمح ابرز ومن

     :العام العفو

 ألف 148 و ملیون مباشر غیر أو مباشر بشكل العام العفو من المستفیدین مجموع بلغ   
 أراض على وقعت جرائم خلفیة على حكموا الذین المختلفة الجنسیات كافة شمل قدو شخص،
 یبلغ العام العفو شملھا والتي المحاكم لدى المنظورة القضایا عدد أن إلى باإلضافة المملكة،

 السجناء من العام بالعفو المشمولین قائمة وبلغت ،)266000 (أصل من قضیة) 152460(
   .سجین) 3500(

  

  :الخاص العفو

 إلى إضافة للمحكومین، ألجرمي والتاریخ الصحي، الوضع معاییر تعتمد فنیة لجنة تشكیل تم    
 500ال اربیق الخاص بالعفو شمولھم المتوقع عدد بأن ًعلما محكومیاتھم، من المتبقیة المدد

  .خصومھم مع مصالحة إجراء حال في شمولھم سیتم للذین باإلضافة ومحكوم، موقوف

 على محكومین أبرزھم ومن الخاص، بالعفو شملھم تم سجینا 17 لـ أولیة قائمة  إعالن تم وقد
  .2002 عام معان أحداث خلفیة إثر

  

  المقترحة الدستوریة التعدیالت

  

ت   دیالت دخل توریة التع ةا الدس ي لمقترح دتھا الت ة أع ة اللجن ا الملكی شریعیة مرحلتھ  الت
ة، د الثانی ا أن بع ة أقرتھ عتھا الحكوم ى ووض كل عل شروع ش دیالت م توریة، تع م دس  وت
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ا ى تحویلھ س إل واب مجل ذي الن ام ال دوره ق ا  ب ى بتحویلھ ة إل ة اللجن ة القانونی ي النیابی  الت
تنظر ي س ل ف دیالت، ك ا التع ق ولھ تور وف راء الدس دیالت إج طب تع واد وش افات أو م  إض
دة دیل  .جدی ة تع دیالت المقترح ملت التع دیال 42وش اء وتع تور إلغ ن الدس ادة م  م

افة   .وإض
  
زت   دیالت ورك توریة التع شكل الدس ام ب ى ع مان عل ات ض شكل الحری ر ب وحا، أكث  وض

د ى والتأكی دأ عل صل مب سلطات، ف د ال ن والح الحیات م ة ص دار الحكوم وانین بإص  الق
ة،المؤ ز قت سلطة دور وتعزی ضائیة، ال دا الق ي وتحدی وع ف بة موض وزراء، محاس  ال

د ى والتأكی ة عل ات أھمی ي االتفاقی ع الت ا وق زام األردن علیھ ا، وااللت ز بھ ة وتعزی  الحری
صیة ا الشخ واد وحمایتھ توریة بم حة، دس افة واض ى إض تحداث إل دد اس ن ع سات م  المؤس
  .دستوریة محكمة بإنشاء الدستوریة

ن رزأ وم دیالت ب ي التع ت الت ز تناول ات تعزی ة الحری وق العام سان، وحق سب اإلن م ح  رق
  :المعدلة والفقرة المادة

  

 :6 المادة
 على مقدس واجب االجتماعي السلم على والحفاظ شعبھ ووحدة وأرضھ الوطن عن الدفاع - 2

  .أردني كل

ینة وتكافؤ الفرص لجمیع  تكفل الدولة العمل والتعلیم ضمن حدود إمكانیاتھا وتكفل الطمأن - 3
 .األردنیین

 الشرعي كیانھا القانون یحفظ الوطن، وحب واألخالق الدین قوامھا المجتمع أساس األسرة  - 4
 اإلعاقات وذوي النشء ویرعى والطفولة األمومة ظلھا في ویحمي وقیمھا أواصرھا ویقوي

 .االستغالل من ویحمیھم

 :7 المادة
 یعاقب جریمة لألردنیین الخاصة الحیاة حرمة أو العامة حریاتوال الحقوق على اعتداء كل  - 2

 .القانون علیھا



 96 

 :8 المادة
 وفق إال التنقل من یمنع أو حریتھ تقید أو یوقف أو یحبس أو احد على یقبض أن یجوز ال  - 1

  .القانون أحكام

 كرامة علیھ یحفظ بما معاملتھ تجب حریتھ تقید أو یحبس أو علیھ یقبض شخص كل  - 2
 للقوانین الخاضعة األماكن غیر في حجزه یجوز ال كماً معنویا أو بدنیا إیذاؤه یجوز وال اإلنسان،
 أو تقدم مام شيء أي وطأة تحت شخص أي عن یصدر قول وكل السجون، بتنظیم الصادرة

 .علیھ یعول وال یھدر منھ بشيء التھدید

 :11 المادة
 یعین حسبما عادل تعویض مقابل وفي العامة ةللمنفع إال منھ جزء أي وال احد ملك یستملك ال

 .القانون في

 :15  المادة
 یخالف ال بما والثقافي والفني األدبي واإلبداع العلمي البحث حریة للمواطنین الدولة تكفل  - 2

 .العامة واآلداب العام النظام
 .القانون حدود ضمن مكفولة اإلعالم ووسائل والنشر والطباعة الصحافة حریة - 3
 .القانون أحكام وفق إال امتیازھا إلغاء وال الصحف تعطیل یجوز ال - 4
 الصحف على القانون یفرض أن الطوارئ أو العرفیة األحكام إعالن حالة في یجوز  - 5

 بالسالمة تتصل التي األمور في محدودة رقابة االتصال ووسائل واإلذاعة والمؤلفات والنشرات
 .الوطني الدفاع وأغراض العامة

  

 :16 المادة
 غایتھا تكون أن على السیاسیة واألحزاب والنقابات الجمعیات تألیف في الحق لألردنیین  - 2

 .الدستور أحكام تخالف ال نظم وذات سلمیة ووسائلھا مشروعة
 .مواردھا ومراقبة السیاسیة واألحزاب الجمعیات تألیف طریقة القانون ینظم - 3
 

 :18 المادة
 االتصال وسائل من وغیرھا الھاتفیة والمخاطبات والبرقیة البریدیة المراسالت جمیع تعتبر
 .القانون أحكام وفق قضائي بأمر إال المصادرة أو التوقیف أو للمراقبة تخضع ال سریة
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 :20 المادة
 .الحكومة مدارس في مجاني وھو لألردنیین إلزامي األساسي التعلیم

  

 :101 المادة
 ویستثنى مدنیین قضاتھا جمیع یكون ال جزائیة قضیة في يمدن شخص أي محاكمة یجوز ال  - 2

 .واإلرھاب والتجسس العظمى الخیانة جرائم ذلك من
 محافظة أو العام للنظام مراعاة سریة جعلھا المحكمة قررت إذا إال علنیة المحاكم جلسات  - 3

 .علنیة جلسة في بالحكم النطق یكون األحوال جمیع وفي اآلداب على
 .إدانتھ تثبت حتى بريء المتھم  - 4

 :110 المادة
   والتجسس العظمى الخیانة جرائم على اختصاصھا یقتصر دولة امن محكمة بقانون تشكل - 2

 .واإلرھاب

 حقوق اإلنسان صادق علیھا األردن في مجال االتفاقیات التي):2(ملحق 
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شر  التحفظات اریخ الن ت
دة  ي الجری ف

 الرسمیة

اریخ  ت
 االنضمام/المصادقة

 الرقم االتفاقیة  التوقیع  تاریخ

م  دد رق  4764ع
اریخ   بت

15/6/2006 

اص  30/6/1972 28/5/1975 دولي الخ د ال العھ
ة  الحقوق المدنی ب

 والسیاسیة

1- 

م   دد رق ع
اریخ 4764  ت

15/6/2006 

اص  30/6/1972 28/5/1975 دولي الخ د ال العھ
صادیة  الحقوق االقت ب

 واالجتماعیة والثقافیة

 

م   دد رق ع
ا 4895 ریخ ت

25/3/2008 

وق  30/3/2007 31/3/2008 ة لحق ة الدولی االتفاقی
 األشخاص ذوي اإلعاقة

2- 

اري  30/3/2007    ول االختی البروتوك
وق  ة حق التفاقی

 األشخاص ذوي اإلعاقة

3- 

م   دد رق ع
اریخ 4764  بت

15/6/2006 

13/12/1991 13/11/
1991 

ذیب  ضة التع ة مناھ اتفاقی
روب  ن ض ره م وغی

ة أو  ة المعامل العقوب
سانیة أو  یة أو الالن القاس

  المھینة
 

4- 

  المادة
21،20،14 

م  دد رق ع
اریخ 4787  ت

16/10/2006 

  -5 اتفاقیة حقوق الطفل 29/8/1990 24/5/1991
  
 

م   دد رق ع
اریخ 4787  ت

16/10/2006 

اري  6/9/2000 23/5/2007 ول االختی البروتوك
ل  وق الطف ة حق التفاقی
ال  ع األطف شأن بی ب

تغالل األ ي واس ال ف طف
واد  ي الم اء وف البغ

 اإلباحیة  

6- 

م   دد رق ع
اریخ 4787  ت

16/10/2006 

اري  6/9/2000 23/5/2007 ول االختی البروتوك
ل  وق الطف ة حق التفاقی
ال  تراك األطف شأن اش ب

 في النزاعات المسلحة

7- 

ادة -   ى الم تحفظ عل ال
ادة 4/15 رة 16 والم  1 فق

  C,I,D,Gو فقرة 
ى تحفظ عل حب ال م س    وت

ادة  رة 15الم ي 4 فق  ف
اریخ  میة ت دة الرس الجری

   4960 رقم 30/4/2009
ى - ق األردن عل واف

ادة  دیل الم رة 20تع  ، الفق
اریخ  ى بت األول

11/1/2002 

م  دد رق ع
اریخ 4893  ت

1/8/2007 

ى  3/12/1980 1/7/1992 ضاء عل ة الق اتفاقی
ز  كال التمیی ع أش جمی

 ضد المرأة

8-  
 

م   دد رق ع
اریخ 4764  ت

16/5/2006 

ضاء   30/5/1974 ة للق ة الدولی االتفاقی
كال  ع أش ى جمی عل

 التمییز العنصري

9- 

م   دد رق ع
اریخ 3829  ت

1/6/1992 

ع  5/6/1974 1/7/1992 ة لقم ة الدولی االتفاقی
صل  ة الف جریم
ة  صري والمعاقب العن

 علیھا

10- 

ع  15/6/1986 26/8/1987   ة لقم ة الدولی االتفاقی
صل  ة الف جریم

ي األ صري ف اب العن لع
 الریاضیة

11- 

ار   13/4/1976   ع االتج ة من اتفاقی
تغالل  خاص واس باألش

 دعارة الغیر

12- 

ة   27/9/1957   ة التكمیلی االتفاقی
ارة  رق وتج ال ال إلبط
شبیھة  ال ال رق واألعم ال

 بالرق

13- 

دیل   5/5/1959   ول تع بروتوك
الرق  ة ب ة الخاص االتفاقی

 1926لسنة 

14- 

م   دد رق ع
اری4960 خ  ت

30/4/2009 

دة   30/4/2009 م المتح ة األم اتفاقی
ة  ة الجریم لمكافح

 المنظمة عبر الوطنیة

15- 

م   دد رق ع
اریخ 4539  ت

16/4/2002 

ي  7/10/1998 11/4/2002 ا األساس ام روم نظ
 للمحكمة الجنائیة الدولیة

16 

م   دد رق ع
اریخ 4246  ت

1/12/1997  

تحداث   29/10/1997 ر اس ة حظ اتفاقی
اج وتخ زین وإنت

لحة  تعمال األس واس
ك  دمیر تل ة وت الكیمیائی

 األسلحة

17- 

تحداث  17/4/1972 27/6/1975   ر اس ة حظ اتفاقی
زین  اج وتخ وإنت
لحة  تعمال األس واس
ة  البكتروبولوجی

ة( سینیة ) البیولوجی والتك
لحة  ذه األس دمیر ھ وت

  والمرفق الخاص بھا
 

18- 

د   19/10/1995   ر أو تقیی ة حظ اتفاقی
تعمال أس ة اس لحة تقلیدی

ا  ن اعتبارھ ة یمك معین
ضرر أو  ة ال مفرط

 عشوائیة األثر

19- 
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ق   6/9/2000   ول المتعل البروتوك
تعمال بحظ د اس ر أو تقیی

راك  ام واإلش األلغ
ائط  ة والنب الخداعی

 األخرى

20- 

م   دد رق ع
اریخ 4303  ت

1/10/1998 

تعمال   1/10/1998 ر اس ة حظ اتفاقی
ل  اج ونق زین وإنت وتخ

ام ال راد األلغ ضادة لألف م
 وتدمیر تلك األلغام 

21- 

شأن   19/10/1995   ول األول ب البروتوك
ن  ي ال یمك شظایا الت ال

 الكشف عنھا

22- 

م   دد رق ع
اریخ 4453  ت

31/8/2000 

شأن   6/9/2000 اني ب ول الث البروتوك
تعمال حظ د اس ر أو تقیی

راك  ام واإلش األلغ
ائط  ة والنب الخداعی

 األخرى

23- 

شأن   19/10/1995   ث ب ول الثال البروتوك
تعمال  د اس ضر أو تقیی ح

 األسلحة المحرقة

24- 

م   دد رق ع
اریخ 4815  ت

15/3/2007 

ى  11/8/1949 29/5/1951 ف األول ة جنی اتفاقی
ى  ال الجرح سین ح لتح
القوات  ى ب والمرض

 المسلحة في المیدان 

25- 

م   دد رق ع
اریخ 4815  ت

15/3/2007 

ة جنی 12/8/1949 29/5/1951 ة اتفاقی ف الثانی
ى  ال الجرح سین ح لتح
ى  ى وغرق والمرض

 القوات المسلحة بالبحار

26- 

م   دد رق ع
اریخ 4817  ت

1/4/2007 

ة  12/8/1949 29/5/1951 ف الثالث ة جنی اتفاقی
رى  ة أس شأن معامل ب

 الحرب

27- 

م   دد رق ع
اریخ 4815  ت

15/3/2007 

ة  12/8/1949 29/5/1951 ف الرابع ة جنی اتفاقی
خا ة األش شأن حمای ص ب

 المدنیین وقت الحرب

28- 

م   دد رق ع
اریخ 4817  ت

1/4/2007 

1/5/1979 12/12/
1977 

افي  ول اإلض البروتوك
ف  ات جنی األول التفاقی
حایا  ة ض اص بحمای الخ
سلحة  ات الم النزاع

 الدولیة

29- 

م   دد رق ع
اریخ 4815  ت

15/3/2007 

1/5/1979 12/12/
1977 

افي  ول اإلض البروتوك
ف  ات جنی اني التفاقی الث

حایا ا ة ض اص بحمای لخ
ر  سلحة غی ات الم النزاع

 الدولیة

30- 

م   دد رق ع 2/10/1957 22/12/ ام  اي لع ة الھ اتفاقی 31- 
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اریخ 4828  ت
31/5/2007 

ة 1954 1954 ة بحمای  الخاص
ي  ة ف ات الثقافی الممتلك

 حال النزاع المسلح
م  دد رق  4828ع

اریخ  ت
31/5/2007 

2/10/1957 22/12/
1954 

ول األول  البروتوك
ام الت اي لع ة الھ فاقی

ة 1954 اص بحمای  الخ
ي  ة ف ات الثقافی الممتلك

 حال النزاع المسلح

32- 

م   دد رق ع
اریخ 4744  ت

15/12/2005 

2/10/1957 22/12/
1954 

اني  ول الث البروتوك
ام  اي لع ة الھ التفاقی

ة 1954 اص بحمای  الخ
ي  ة ف ات الثقافی الممتلك

 حال النزاع المسلح

33- 

 
2\12\1964 1964 

م اتفاقی  ام 29ة رق  لع
سخرة أو 1930 شأن ال  ب

 العمل الجبري

34- 

 

2\2\1963 1963 

م   ة رق ام 81اتفاقی  لع
یش 1947 شأن تفت  ب

صناعة  ي ال ل ف العم
 والتجارة

35- 

 

16\6\1963 1963 

م   ة رق ام98االتفاقی   لع
ق 1949 شأن تطبی  ب

یم  ق التنظ ادئ ح مب
 .والمفاوضة الجماعیة

36- 

 

10\7\1966 1966 

م   ة رق ام 100االتفاقی  لع
ساوي 1951 شأن ت  ب

امالت  ال والع ور العم أج
 .عند تساوي العمل

37- 

 

 1958 لم تنشر

م   ة رق ام 105االتفاقی  لع
ریم 1957 شأن تح  ب

ري أو  ل الجب العم
 .السخرة

38- 

 

 1979 لم تنشر

م االتفا  ة رق ام 106قی  لع
ة 1957 شأن الراح  ب

ارة  بوعیة بالتج األس
 والمكاتب

39- 

 

30\5\1963 1963 

م   ة رق ام 111التفاقی  لع
ز 1958 شأن التمیی  ب

تخدام  ص االس ا یخ فیم
 في المھن

40- 

 

1\4\1963 1963 

م ا  ة رق ام 116التفاقی  لع
ة 1961 شأن المراجع  ب

ي  ات الت ة لالتفاقی الجزائی
ي  ام ف ؤتمر الع ا الم بناھ
صد  سابقة بق ھ ال دورات

41- 
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صوص  د الن توحی
س  داد مجل ة بإع الخاص
ن  اریر ع اإلدارة للتق

 .سیر االتفاقیات
 

 1963 لم تنشر

م   ة رق ام 117التفاقی  لع
داف 1962 شأن األھ  ب

ستویات األسا یة والم س
 للسیاسة االجتماعیة

42- 

 

1\12\1962 1962 

م   ة رق ام 118االتفاقی  لع

ساواة 1962 شأن الم  ب

ین  ة ب ي المعامل ف

ر  وطنیین وغی ال

ضمان  ي ال وطنیین ف ال

 .االجتماعي

43- 

 

14\5\1964 1964 

م   ة رق ام 119االتفاقی  لع

ن 1963 ة م شأن الوقای  ب

 .اآلالت

44- 

 

2\1\1965 1965 

م   ة رق ام120االتفاقی   لع

شروط 1963 شأن ال  ب

شآت  ي المن صحیة ف ال

 .التجاریة والمكاتب

45- 

 

16\12\1965 1965 

م   ة رق ام 122االتفاقی  لع

ة 1964 شأن سیاس  ب

 .االستخدام

46- 

 

10\4\1966 1966 

م   ة رق ام 123االتفاقی  لع

سن 1965 شأن ال  ب

ل  ي العم ول ف ى للقب األدن

 .تحت األرض بالمناجم

47- 

 

10\4\1966 1966 

م   ة رق ام 124االتفاقی  لع

ص 1965 شأن الفح  ب

ة  اص بلیاق ي الخ الطب

ت  ل تح داث للعم األح

 .األرض بالمناجم

48- 

 

 1979 لم تنشر

م   ة رق ام 135االتفاقی  لع

ة 1971 شأن حمای  ب

ال  ي العم ي ممثل ف

سھیالت  سات والت المؤس

 .التي تعطى لھم

49- 

 

16\7\1997 1997 

م   ة رق ام 138االتفاقی  لع

د 1973 شأن الح  ب

 .األدنى لسن االستخدام

50- 

 

 1979 لم تنشر

م   ة رق ام 142االتفاقی  لع

شأن دور 1975  ب

ي  وین المھن ھ التك وتوجی

ن  تفادة م ي االس ف

 .الثروات

51- 

 

 2000 لم تنشر

م   ة رق ام 182االتفاقی  لع

ضاء 1999 شأن الق  ب

ة  كال عمال وء أش ى أس عل

 .األطفال

52- 

 

- 2003 

م   ة رق ام 159االتفاقی  لع

ل 1983 شأن التأھی  ب

ة  ي والعمال المھن

 ).المعوقین(

53- 

 

16/7/2003 2003 

م   ة رق ام 144التفاقی  لع

شأن 1976  ب

ة  شاورات الثالثی الم

اییر  ق مع ز تطبی لتعزی

 العمل الدولیة

54- 

 
16/7/2003 2003 

م   ة رق ام 150االتفاقی  لع
شأن إدارة 1978  ب
 .العمل

55- 

 
16/2/2004 2004 

م   ة رق شأن 147االتفاقی  ب
ب  دنیا الواج اییر ال المع
سفن  ي ال ا ف مراعاتھ

56- 
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 .التجاریة
 

15/7/2004 2004 
م   ة رق سنة 185االتفاقی  ل

ائق 2003 شأن وث  ب
 ھویة البحارة

57- 

دد  م ع  رق
3829 

ة   1/7/1992 ة الخاص االتفاقی
 بجنسیة المرأة المتزوجة

58- 

م   دد رق   ع
3829 

الزواج   1/7/1992 ا ب ة الرض اتفاقی
سن  ى ل د األدن والح
ود  سجیل عق زواج وت ال

 الزواج

59- 

م   دد رق ع
3829 

وق   13/4/1976 شأن الحق ة ب اتفاقی
 السیاسیة للمرأة

60- 

 -61 بالرقاالتفاقیة الخاصة  5/5/1959   
م   دد رق ع

اریخ 4960  ت
30/4/2009 

ار    ع االتج ول من بروتوك
ة  خاص وبخاص باألش
ال   ساء واألطف الن
ھ،المكمل  ة علی والمعاقب
دة  م المتح ة األم التفاقی
ة  ة الجریم لمكافح

 المنظمة عبر الوطنیة

62- 

ة  3/4/1950    نج جریم ة م اتفاقی
ة  ادة الجماعی اإلب

 والمعاقبة علیھا

63- 

  المیثاق العربي لحقوق  2004/رایا  
 اإلنسان
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  القرارات القضائیة)3(ملحق 

ادة  .1 ي الم واردة ف ة ال دة العام ق القاع اكم تطب ت المح ات ) 98(كان انون العقوب ن ق م

ذه  رائم ، إذ أن ھ ع الج ي جمی ق ف ابال للتطبی ف ق ذر المخف ا للع دأ قانونی رر مب ي تق ًوالت ً

ا ذرا مخفف ي ع ادة تعط ًالم ن ً اتج ع دید ن ضب ش سورة غ ا ب دم علیھ ذي أق ة ال ل الجریم  لفاع

ھ ي علی اه المجن ورة أت ن الخط ب م ى جان ق وعل ر مح ل غی ذر .عم وافر ع ال ت ي ح ٍوف
ادة  ام الم ق أحك ة وف یض العقوب تم تخف ف ی ـل ) 97(ٍمخف ى األقـ ـنة عل بس سـ صبح الح لت

شــاق غال ال دام أو األش ســــتوجب اإلع ي ت ل الت رائم القت ي ج ال ف دة أو االعتق ة المؤب

منھا  ن ض ي م رى الت ات األخ ي الجنای ـنتین ف ى س ـھر إل ـتة أشـ ن سـ بس م د ، والح المؤب

ان  نة ، وإذا ك شر س سة ع شاقة خم غال ال ا باألش ب علیھ صود المعاق ل المق رائم القت ج

  .الفعل جنحة فال تتجاوز العقوبة الحبس ستة أشھر أو الغرامة خمسة وعشرین دینارا 

د  .2 ام وق ات لع انون العقوب دل لق انون المع ي  الق ر ف ذا األم شرع ھ الج الم  2010ع

ف  ذر المخف ن الع تفادة م ن االس شرف م رائم ال سمى ج ا ی تبعاد م م اس ث ت ذكور حی الم

واد  ي الم ا ف صوص علیھ شروط ) 98(و ) 97(المن ل ال ى الفاع ق عل م تنطب إذا ل

  .(1)من قانون العقوبات ) 340(المنصوص علیھا في المادة 

ام  .3 الل الع ف خ ذر المخف ذ بالع تم األخ م ی ھ ل ى أن ام إل رارات األحك صائیات ق شیر إح وت

ادت2010 ص الم ق ن تبعاد تطبی سبب اس م ب ي أي حك ا ) 98( و    ) 97(ین   وال ف ى م عل

ام  الل الع صادرة خ ا ال ي قراراتھ ز ف ة التمیی ھ محكم ا أیدت و م شرف وھ رائم ال سمى ج ی

                                                             
ادة (1) نص الم ھ 345 ت ى أن ررة عل واد : (  مك ي الم ا ف صوص علیھ شرعي المن دفاع ال ف وال ذر المخف االت الع اة ح ع مراع م
ادتین ) 342(و) 341(و) 340( ي الم وارد ف ف ال ذر المخف ن الع ستفید م انون ، ال ی ذا الق ن ھ انون ) 98(و) 97(م ذا الق ن ھ م

واردة ف ات ال ن الجنای ا م ب أی ذي یرتك شخص ال م ًال ن ل ى م ل عل ع الفع انون إذا وق ذا الق ن ھ امن م اب الث ن الب صل األول م ي الف
 ) .یكمل الخامسة عشرة من عمره أو على أنثى مھما بلغ عمرھا
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ادة  ى الم راؤه عل م اج ذي ت دیل ال م التع ذكور ورغ ة ) 345(الم س األم ل مجل ن قب رر م مك

ن  شرة م سة ع تم الخام م ی ن ل ى م ع عل ي تق رائم الت ي الج نص ف ذا ال ق ھ صر تطبی ذي ح وال

ره رت عم ي اعتب ضائیة الت ام الق تقراء األحك الل اس ن خ ھ وم ى ، إال أن ان أو أنث را ك ً ذك

ادة  ق الم انون ) 98(تطبی الف للق شرف مخ رائم ال سمى ج ا ی ى م ات عل انون العقوب ن ق م

ادة  روط الم وافر ش ن ت ق م م دون التحق دم ) 340(إذا ت ذي یق اص ال نص الخ د ال ي تع الت

ا  ام علم نص الع ى ال ق عل ي التطبی ادة ًف أن الم ستلزم ) 340(ب ات ت انون العقوب ن ق م

ذ  دة من ضیة واح ي ق ا إال ف دم تطبیقھ دلیل ع ي ب ع العمل ي الواق ا ف صعب تحققھ روطا ی ًش

ام  ي الع نص ف ذا ال اد ھ ة 1960ایج ز األردنی ة التمیی ررت محكم سیاق ق ذا ال ي ھ  ، وف

م  ضیة رق ي الق ة ف صفتھا الجزائی اریخ ) 894/2010(ب صادر بت ى 25/11/2010ال   عل

ھ  ة ( أن م بحال د ت ل ق ى أن القت شیر إل ا ی دعوى م ف ال ي مل رد ف م ی ة ل ة المعروض ي الحال وف

ذر  ن الع ستفید م ز ال ی إن الممی الي ف شروع وبالت ر م راش غی ي ف ا أو ف ة الزن بس بجریم التل

ادة  ي الم ھ ف وث عن ف المبح ات ) 98(المخف ا ) عقوب ي قرارھ ھ ف دت علی ا أك و م وھ

  .1/12/2010 تاریخ 1434/2010م الصادر في القضیة رق
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  التوزیع الجغرافي لسكان المملكة حسب المحافظات) 4(ملحق 

 %النسبة المئویة للسكان المحافظة

 38,7 العاصمة

 6,7 البلقاء

 14,9 الزرقاء

 2,5 مادبا

 17,8 إربد

 4,7 المفرق

 3,0 جرش

 2,3 عجلون

 3,9 الكرك

 1,4 الطفیلة

 1,9 معان

 2,2 لعقبةا
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  2010حسب المستوى التعلیمي والجنس،) 15(+التوزیع النسبي لألردنیین ) 5(ملحق 

المستوى 

 التعلیمي

 المعدل أنثى ذكر

 7,0 10,3 3,7 أمي

 53,0 48,4 57,6 أقل من ثانوي

 17,7 18,2 17,1 ثانوي

 8,3 10,3 6,3 دبلوم متوسط

بكالوریوس 

 فأعلى

15,3 12,7 14,0 

 100 100 100 (%)موع المج

  

  


