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أ لا -المقلدة
 -1تنفيـ ـ ـ ــذان ملـ ــا نص ـ ـ ـ ـ ع يـ ــه املـ ــادة  )40مـ ــن اللدـ ــد الـ ــدومل ايـ ــا ـ ــا قو املدنيـ ــة
والسياســيةت تت ــر املم كــة األردنيــة اهلامشيــة تقــد تقريرهــا الــدورخل ايــامن إح ونــة قــو
اإلنســان ــول مــا أســتود مــن تلــوراق يف دــال ا قــو املدنيــة والسياســيةت كمــا حتــددق فـ ـ ــي
اللدــد الــدومل ل حقــو املدنيــة والسياســيةت والــذخل ن ــرة يف اوريــدة الرمسيــة وأصــب ـ ان مــن
القانون األردين.
 -2تــومل املم كــة أربيــة كــربع مايــة وتل ي ـ قــو اإلنســانت وتســل اســتمرار لتلويرهــا
وتل ي هــات مســتند نة يف إلــر إح إري بــارخل كبــرت ومبــادا راس ـ ة لــدع امل سســاق الو نيــةت
وقيادة هامشية مسـتنرة ومنفتحـة قيـادة اللـة امل ـر عبـد اين النـاين ا ـن ا سـج املل ـمت ل ـ
التحول الدميقرا يت واإلصالح ال ـام الرامـي إح االرتقـا ققـو اإلنسـان اوـا ثا تـا ال يت عـ
الرغم من التحدياق وامللوقاق الكبرة اليت فرضتدا ال رو اإلق يميـة والتحـوالق الـيت ت ـددها
منلقة ال ر األوسط.
 -3لقد شك "الر يع اللريب" كمـا أكـد اللـة امل ـر عبـد اين النـاين ا ـن ا سـج املل ـم يف
أكنــر مــن مناســبة فرصــة ل مم كــة ل مبــي قــدما اإلصــال اق الــيت انتدوتدــا منــذ تــومل اللتــه
س لاته الدستورية يث متكن األردن منـذ اللـام  2011مـن اسـتكمال إصـال اق غـر مسـبوقة
يف مر ة حتول تارخيية هامة ل مم كة تُرمج ع أرض الواقـع إح دموعـة مـن االجنـازاق اهلامـة
الــيت تلـ ز قــو اإلنســان .وقــد قــام الــندح اإلصــال ي ل مم كــة ع ـ التلــور التــدر ي املســتمر
املسـ ــتند إح تواف ـ ـ األغ بيـ ــةت وإدمـ ــا اوميـ ــعت والتحـ ــول الـ ــدميقرا يت والتلدديـ ــةت وا ـ ـ ام را
اآلخـ ـرين وقبوهل ــات والبن ــا ع ـ ـ م ــا حتقيق ــه م ــن اجن ــازاق اس ــتوا ة لتل ل ــاق و م ــال ال ــل
األردين.
 -4فقــد أجنـ ق املم كــة التلــديالق الدســتورية الــيت الـ قرا ــة ث ــث مـواد الدســتور األردين
 42م ــادة) وال ــيت رسـ ـ مب ــدأ الفصـ ـ والتـ ـوازن ــج السـ ـ لاقت وعـ ـ زق اس ــتقالل القب ــا ت
ومبادا اللدالة واملساواةت كما ع زق قو اإلنسان و ريات ــه األساسية وخباص ــة املـ ـواد  6و7
و 8و 15و 16و 18و 20و )101مـن الدســتورت وأع ـ مــن شــنن املـوا ن وكرامتــهت و ــرق
تلرضــه ألخل إيــذا سـ ـ ـوا كــان ــدنيان أم ملنوي ـانت كمــا أعل ـ ا ـ ـ ل ردنيــج ن ـ ــا النقا ــاق
واأل ـ اب السياسي ـ ــةت وكف ـ ـ ـ ـ التل يـ ــم وإل اميتــه ودانيتــهت و ـ اللم ـ وميــع األردنيــج.
وأضـ ــف هـ ــذه امل ـ ـواد ناي ـ ـ ــة قانوني ـ ـ ــة ع ـ ـ األمومـ ــة واللفولـ ــة وال ـ ــي وخةت وإوخل اإلعاقـ ــاقت
وأو ب ـ نــايتدم مــن اإلســا ة واالســت اللت كمــا كف ـ هــذه التلــديالق ريــة ال ـرأخلت و ريــة
الصحافة واللباعة والن رت ووسائ اإلعالمت واإل دا األديب والفين والنقايف والرياضـيت وضـمن
ريــة املراســالق الربيديــة والربقيــةت وامل ا بــاق اهلاتفيــةت وغرهــا مــن وســائ االتصــالت وأكــدق
ع ـ اعتباره ــا س ـرية ال قب ــع ل مراقب ــة أو اإل ــال أو التوقي ـ أو املص ــادرة إال ــنمر قب ــائيت
ومنل حماكمة أخل ش ص مدين يف قبية ائية ال يكون قباهتا مدنيون.

2

GE.16-12985

CCPR/C/JOR/5

 -5كم ــا حت ــديث م ــة م ــن الت ـ ـريلاق السياس ــية مش ـ ـ ق ـ ـوانج األ ـ ـ ابت واالنت ــابت
واال تماع ــاق اللام ــةت وق ــانون امللبوع ــاق والن ــر اإلض ــافة إح إن ــا اهلي ــة املس ــتق ة لالنت ا ـ ـاق
كودة مستق ة ت ر وتدير اللم ية االنت ا يةت وتل ز اح الن اهة وال فافية.
 -6و كــذلر اســتحداي دموعــة مــن امل سســاق الدســتورية الرقا يــة كا كمــة الدســتورية
مدمتدا الن ر يف تفسر مواد الدستورت والرقا ة ع دسـتورية القـوانجت واألن مـة النافـذةت كمـا
تنسين نقا ة ل مل مج األردنيج عام .2011
 -7ومتكنـ املم كــة خــالل اللــام  2013مــن اجنــاز ــدثج هــامج ع ـ ريـ الدميقرا يــة
واإلصالح ال ام  :األول متن يف عقد االنت ا اق الربملانيـة يف شـدر كـانون النـاين  2013والـيت
أشرف ع يدا وإدارهتا اهلي ة املستق ة لالنت ا اق .ومتن ا دي الناين را االنت ا اق الب ديـة
يف شدر أب  2013واليت أشرف ع يدا اهلي ة املستق ة لالنت ا اق وأدارهتا وزارة ال ون الب دية
مبراقب ــة حم ي ــة ودولي ــة .وتل يـ ـ ا ل لـ ـواق اإلص ــال ية أُ ــرخل تل ــدي دس ــتورخل مبو ب ــه توس ــيع
صال ية اهلي ة املستق ة لالنت ا اق قيث أصبح ت ر وتدير إ را االنت ا اق الب دية.
 -8و كـذلر تلـدي قـانون حمكمـة امـن الدولــة و صـر صـال ياهتا ضـمن أ كـام الدســتور
ع رائم اييانة والتوسن واإلرهاب و رائم امل دراق وت يي اللم ة.
 -9ويف إار 2016/إ ـ ـ ـ ـ ــال ايل ـ ـ ـ ـ ــة الو ني ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـ ـ ــام ة ق ـ ـ ـ ـ ــو اإلنس ـ ـ ـ ـ ــان ل ع ـ ـ ـ ـ ـ ـوام
)2025-2016ت واليت تُلد مندوية قيقية لتفلي من ومة قو اإلنسـان يف األردنت يـث
تتب ــمن إ ــارا ت تـ ـ م ــه ا كوم ــة لتحقيـ ـ دموع ــة م ــن األه ــدا الرئيس ــية تل ــح مب ـ ـ ق ــو
اإلنســان ورك ـ ق يف مبــاميندا ع ـ حمــاور ا قــو املدنيــة والسياســية واالقتصــادية واال تماعيــةت
وحمور الف اق األكنر عرضة لالنتداك خاصة األ فال والنسا واألش ا إوخل اإلعاقة.

ثانيا -ال وصرريال الرروامدة اررا ال قيـرري الا ررادا للجنررة لررل دنا شررة الممل ررة
قيـيها الل مي اليابع
وصية م م ()1

ـنبغرا للل لرة الفري أن ورل در أن ا يرام أيمراز الميور دسرو لية ـر م ارا
ون ررل الشر ر اايةت أن ررز ـ ررل الميور ر ب ررالموامد البشر ريـة المالي ررة ال قني ررة
ال ااية.
 -10يتوح اإلشرا ع ـ املركـ الـو ين قـو اإلنسـان وإدارتـه د ـن أمنـا ال يتوـاوز عـدد
أعبائه وا دا وع رين عبوات يلج رئيسه وأعبـاهه ـ رادة م كيـة سـامية نـا ع ـ تنسـي مـن
رئــين الــوزرا و ــوز و اللريقــة إاهتــا إاــا عبــوية أخل مــندم وتليــج ــدي لــه ل مــدة املتبقيــة مــن
عبـويتهت وينت ـ ال ـن مـن ـج أعبـائه نائبـا ل ـرئين يقـوم مقامـه عنـد غيا ـهت ع مـا ـنن مـدة
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ال ــن أر ــع ســنواقت وتتكــون م ـوارد املرك ـ املاليــة مــن الــدعم املــامل الــذخل تقدمــه ا كومــة وريــع
األن لة وامل اريع املالية والنقافية اليت يقوم هبات اإلضافة إح التربعاق واهلباق وأخل موارد أخرع
يقرر ال ن قبوهلا وف أ كـام القـانون شـريلة موافقـة د ـن الـوزرا ع يدـا إإا كانـ مـن مصـدر
غر أردين.
 -11كمـا وقــد واصـ لت ـ الــوزاراق وم سســاق املم كــة الو نيــة امللنيــة ققــو اإلنســان
تلاواــا مــع املرك ـ الــو ين قــو اإلنســان وامل سســاق امللنيــة ققــو اإلنســان وانتدــا سياســة
األ واب املفتو ة والتلام ك ا ا ية وانفتاح مع الل باق واملال اق الواردة إليدـا والراميـة إح
القب ــا ع ـ ـ أي ــة ارس ــاق أو انتداك ــاق ق ــو اإلنس ــانت ويت ــوح "املنسـ ـ ا ك ــومي ق ــو
اإلنسان" و"فري التنسي ا كومي قو اإلنسان"ت مس ولية الرد ع تقارير املرك وتوصياته.

وصية م م ()2

ـنبغا للل لة الفي أن عيل النظي ارا القرانون الم علرم بم ااحرة اإلمهرا ان
ز عيـل اإلمها ا يما اإلمهابية عيـ ا د يق ا ـ ماشى أح ام العهل.
 -12يلترب قانون منع اإلرهابت قانون وقائي ملنع متوي اإلرهاب وجتنيد اإلرها يجت وقد ـا
هــذا القــانون تنفيــذان اللت امــاق املم كــة الدوليــة يف دــال مكافحــة اإلرهــابت وهبــد نايــة ـ
اإلنسان يف ا ياة واألمن ال ذان يلتربان من قو اإلنسان األساسية.
 -13من امللرو أنه ال يو د تواف دومل ع تلري اإلرهابت وع الرغم من إلـر أخـذ
امل ــر األردين عن ــد إص ــدار ق ــانون من ــع اإلره ــاب ع ــام  )2006مبفد ــوم اإلره ــاب ال ــذخل تبنت ــه
االتفاقية اللر ية ملكافحة اإلرهابت وهي اتفاقية إق يمية أ رم يف إ ار املة الدول اللر ية.
 -14ويف عام  )2014إعادة وضع تلري ل لم اإلرهـايب لي ـم صـوران حمـددة لبرهـابت
هب ــد موا د ــة األس ــالي ا دين ــة يف ارتك ــاب اللم ي ــاق اإلرها ي ــة وال ــيت أص ــبح ت و ــن إليد ــا
الموع ــاق اإلرها ي ــة كوس ــائ االتص ــال ا دين ــة وش ــبكاق التواصـ ـ اال تم ــاعيت ي ــث جت ــر
اس ــت دام ن ــام املل وم ــاق أو ال ــبكة املل وماتي ــة واملواق ــع االلك وني ــة لتس ــدي القي ــام األعم ــال
اإلرها ي ــة والـ ـ ويح هل ــا ل قي ــام نعم ــال تلك ــر ص ــفو عالق ــاق املم ك ــة م ــع دول أ نبي ــة أو تلـ ـري
األردنيــج و ت كــاهتم إح ايلــر .وكــذلر االلتحــا أو حمــاوالق االلتحــا الموعــاق اإلرها يــة.
و يــازة أو صــنع أو اســتراد أو تصــدير أو ي ـع أو تس ـ يم امل ـواد املفرقلــة أو الســامة أو الكيميائيــة أو
رثوميــة  ..ا أو مــا يف كــم هــذه املـواد قصــد اســت دامدا ل قيــام نعمــال إرها يــة أو ع ـ و ــه
غر م رو .
 -15تتوافـ مجيــع القـراراق املت ــذة مبو ـ قــانون منــع اإلرهــاب مــع اللدــد الــدومل ل حقــو
ايا ا قو املدنية والسياسيةت كواا منصو ع يدـا مبو ـ قـانونت وهـي إ ـرا اق ضـرورية
ماية األمن القومي والن ام اللامت كما أاا تت ذ مبو قراراق قبـائية قا ـة ل للـنت كمـا أن
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أخل ش ص يتم إسناد أخل رمية إرها ية له يتم حتوي ه ل محكمة امل تصة اليت تـوفر لـه ضـماناق
ا اكمة اللادلة املنصو ع يدا يف اللدد الدومل.

وصية م م ()3

ـنبغر ررا للل لر ررة الفر رري أن ر رروا م ش ر ريـعا هات بمر ررا ار ررا ذل ر ر ر ررانون ا حر رروا
الشاصرريةت دررع أح ررام العهررلت أن حرريص بو ر رراص يلررى حماـررة المريأة در
أي ش ر ز د ر أش ر ا ال ميي ر ت بح ررم القررانون أ الوا ررعت ل سرريما ايمررا ـ علررم
بال اج الفالق حمانة ا ا اإلمث نقز الجنسية لألبناز .ـنبغا للل لة
الفي أـما أن واصز مايل هودها د ا ز د ااحرة ال قاليرل ا يريا
ال ميي ـةت بمرا ارا ذلر عرلد ال رالت بوسرا ز دنهرا ال علريم حمرالل ال وييرة
بو الاصوص .اا هذا الصلدت و اللجنة نظي الل لة الفي إلرى عليقهرا
العام م م  )2000(28بش ن المسا اة اا الحقوق بي الي ا النساز.
أ لا -ال اج
 -16نص قـانون األ ـوال ال صـية يف املـادة ايامسـة ع ـ أن الـ وا عقـد ـج ر ـ وامـرأة
حت له شرعا لتكوين أسرة وإ اد نس وهبذا ف ن قانون األ وال ال صية قد نص ع أن كـ
م ــن الر ـ وامل ـرأة ــر يف عق ــد ال ـ وا ورب ــا س ـوا يف إل ــر ف ــال ينلق ــد ال ـ وا إال رض ــا امل ـرأة
و ريتدا واختيارهات وأن أخل خ أو عي يف إرادة أخل مندما يكون سـببا يف أن ال ينلقـد الـ وا
صــحيحا .ـ إن القــانون كــذلر ا تــاأ وان ـ امل ـرأة مــن أن ي ــرر هبــا قيــث اش ـ أ لصــا دا
الكفا ة يف ال و كما أن املادة السادسة من قانون األ وال ال صية ينـ أن الـ وا ال ينلقـد
إال اب من ا د اللرفج وقبول األخر يف د ن اللقد وهذا املندح مسـتقر عامليـا ـان أ ـرا
اللقــد هــم مــن يقومــون ن ــائه مباشــرة أو مــن خــالل ن ــج قــانونيج كمــا أن القــانون أســت دم
عبــارة لفــا ا ــد ايــا بج) وقبــول مــن اآلخــر وربــا رفــا عقــد الـ وا املــر ة والر ـ ) وهبــذا فــان
ل مرأة ك ا يف إن ا زوا دا رادهتا ا رة الس يمة ايالية من الليوب.
ثانيا -الفالق
 -17نــص قــانون األ ـوال ال صــية األردين ع ـ ـ امل ـرأة يف إاــا اللالقــة ال و يــة دون
توقـ ع ـ إرادة الـ و يـث أ ــاز ل مـرأة أن ت ـ أ يف عقــد الـ وا أن تكـون عصــمتدا يــدها
تل نفسدا مىت شا ق وحتتفا كام قوقدا امل تبة ع ـ عقـد الـ وا ت كمـا لـو قدـا الـ و
نفسه .كما أن القانون أ از ل مرأة التفريـ لموعـة مـن األسـباب الـيت مـن شـناا أن متكـن
املـرأة مــن إاــا اللالقــة ال و يــة إإا رغبـ يف إلــر كمــا هــو ا ــال يف التفريـ ل ليــوب واألمـراض
اونسيةت واوسمية املنفرةت والتفري ل دورت والتفري ل لنةت والتفري لالمتنا ت أو اللو عـن دفـع
النفقــةت والتفري ـ ل لو ـ ع ــن دفــع املد ــر امللو ـ ت وغــر إل ــر مــن أس ــباب ـ التفري ـ  .كم ــا
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استحدي القانون سببا ديدا وهو التفري للقم الـ و وعـدم قدرتـه ع ـ اإلجنـاب ف ـا قدـا
يف األمومة ورعاية وانبدا .كما أن القانون قد توسع يف اعتبار مدلول البـرر يف التفريـ ل ـقا
والن ا قيث اعترب أن ك ما تتنإع منه املرأة سوا كان ماديا أو ملنويا سببا مو بـا ل تفريـ نـا
ع ـ رغبتدــات كمــا اعتمــد القــانون مبــدأ ديــدا يف انبدــا خبصــو اإلثبــاق إإ تلــد تك ـ
إقامـة البينـة ـ اكتفـي ــالتحق دون اإلثبـاق الكامـ ت ويف اوانـ اآلخــر فـ ن القــانون قـد رتـ
أثــارا ماليــة ل و ــة ع ـ ال ـ و ــال إيقاعــه اللــال ـ رادة منفــردة إإ ـ ع يــه يف هــذه ا الــة
كام ـ املد ــر امل ـ وامللو ـ غ ــر املقب ــوض إض ــافة إح التل ــوي ع ــن الل ــال التلس ــفي نفق ــة
اللدة) ت وأ رة ا بـانة وأ ـرة املسـكنت ونفقـة الصـ ارت ونفقـة التل ـيم واللـال يف ـج أن املـرأة
ال ت م ي من إلر.
اللال ـاإلرادة
 -18وال د من اإلشارة إح أن ال ريلة اإلسالمية عندما أعل الر
املنف ــردة أل مت ــه كامـ ـ التبل ــاق املالي ــة امل تب ــة ع ـ ـ إل ــر ومند ــا املد ــر امل ـ ـ ت ونفق ــة الل ــدةت
والتلــوي عــن اللــال التلســفيت وأ ــرة ا بــانةت وأ ــرة املســكنت ونفقــة الص ـ ارت وتل ــيمدم
التفري ع ما إكـر
وتلبيبدمت وغر إلر من النفقاق يف ج أعل ال ريلة املرأة
أعالهت ودون أن تتحم أخل تبلاق ماليةت حتتفا كام قوقدا امل تبة ع عقد ال وا .
ثالث ا -الحمانة
 -19قــدم ال ـريلة اإلســالميةت وكــذلر القــانون األردين املـرأة ع ـ الر ـ يف ـ ا بــانة
سوا كان الرا لة ال و ية قائمة أو منح ة إن الر ـ يـني يف مر ـة متـنخرة النسـبة ل مـرأةت
وإلـر ك ــه رعايـة ملصــال اللفـ الفبـ يف الوقـ الــذخل راعـ فيــه ـ املـرأةت كمـا أن القــانون
نص ع رفع سن ا بانة النسبة ل م أل نائدا إمل إمتامدم ايامسة ع رة مث خير ا بون لد
إلر يف اختيار من يرغ من والديه لد التحق من رعاية مصا ة .كما أن القانون استحدي
أ كامــا ديــدة يف مــا يتل ـ الرهيــةت وامل ــاهدةت وال يــارة إإ يتســاوع ـ األب و ـ األم يف
إلــر عنــدما يكــون يــد اآلخــر مندمــات وهلــا ا ـ يف ـ مبي ـ ا بــون عنــدها إإا ضــمن
مص حته ال كونه يف بانة غرهـا مـن النسـا أو كـان يف بـانة األب ورعايـة قدـا كـذلر
نص القـانون ع ـ قدـا السـفر ا ندـا الصـ ر ضـمن ضـوا ط وملـاير مـن شـناا نايـة مصـ حة
الص ر ورعايتدا.
مابعا -اإلمث
 -20اإلري يف قــانون األ ـوال ال صــية مســتمد مــن ال ـريلة اإلســالمية يــث أن ال البيــة
الل م ــي م ــن الس ــكان مسـ ـ مجت وه ــم م ــن ارتبـ ـوا ـ ـ رص ــون ع ـ ـ تلبيـ ـ أ ك ــام ال ـ ـريلة
اإلس ـ ــالمية يف ي ـ ــاهتم اليومي ـ ــةت ومند ـ ــا مس ـ ــائ اإلري ي ـ ــث أن مس ـ ــائ اإلري يف ال ـ ـ ـريلة
اإلسالمية مفص ة ك دقيـ إإ ي ـك قاعـدة سـا ية متكام ـة ال ميكـن املسـا هبـات إإ أاـا
قلليــة ال دــال لال تدــاد فيدــا أو التنويـ  .فاملبــدأ الــذخل يقــوم ع يــه اإلري هــو اللدالــة كمــا ينبــين
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ع مدع ا ة الواري ل مال املوروي وااللت اماق اليت جت ع الواري ل موري ـال ياتـه
نا ع در ة القرىب يندمات وهبذا تتلدد صور وراثة األنن ففي ل الصور تري األنن قدر
ما يري الذكرت ويف صور أخرع قد تري األنن وال يـري الـذكر إإ أن و ودهـا وبـه أخل مينلـه
مــن اإلري)ت كمــا تــري يف ل ـ ا ــاالق أكنــر ــا يــري الــذكرت واملال ــا يف قــانون األ ـوال
ال صية اوديد أنه أورد أ كام اإلري ك مفص ولين كالقانون السا الذخل تـرد فيـه
أ كام اإلري ع هذا الو ه ا ميكن األش ا من ملرفة قوقدم ك مبسط.
ادسا -علد ال

ال

 -21أ ــاز القــانون ل ـ و وف ـ ض ـوا ط وملــاير أن يت ـ و و ــه أخــرع ع ـ أن ال خيــال
ع يــه أن ال يت ـ و ع يدــا ف ـ ن ت ـ و
إلــر شــر ا اش ـ ته ال و ــة األوح ع يــه كمــا لــو اش ـ
إاا اللالقة ال و ية مبوـرد انلقـاد اللقـد النـاين ـذاق الوقـ
وخال ال رأ ثب هلا
الــذخل حتــتفا فيــه كافــة قوقدــا املاليــة مــن مدــر ملوـ م ـ ونفقــة عــدة وغرهــا ـ إن األمــر
تل ــدع إل ــر إح ثب ــوق قد ــا ا ــا اللالق ــة ال و ي ــةت وإن ت ـ ـ أ ه ــذا ال ــرأ إإا ادعـ ـ
تبررها من هذا ال وا ت وتنإيدا منه ملنويا قيث جتل ـه سـببا ل تفريـ ل ـقا والنـ ا ـال عـدم
قبوهلا ورضاها ه .كما أن القانون قد ن م هـذا األمـر ـك ديـد يـث ال ميكـن عقـد الـ وا
النــاين إال لــد أن يتحقـ القاضــي مــن قــدرة الـ و املاليــة ع ـ املدــر .وقــدرة الـ و ع ـ اإلنفــا
ع ـ مــن جتـ ع يــه نفقتــه وهــذا ي ــم ال و ــة األوح والنانيــة وكــذلر األوالد .وإفدــام امل لو ــة
نن خا بدا ت و نخرع .اإلضافة إح تب يغ ال و ة األوح لقد ال و لد إ رائه.
سادس ا -نقز الجنسية لألبناز
 -22ق ــررق ا كوم ــة األردني ــة ت ــاريخ  2014/11/9م ــن أ ن ــا األردني ــاق املت و ــاق م ــن
أ نيب م ايا تتل الصحة والتل يم واللم واإلقامة ورخص القيادةت يث يقدر عـدد األردنيـاق
املت و اق من غر األردنيج قوامل  )88983وعدد أ نائدن املستفيدين من التسـديالق قـوامل
)355932ت ع م ـان ــنن هــذه األرقــام كبــرة ت يــد مــن أعبــا املوازنــة اللامــة وتقــدر الك فــة املاليــة
امل تبة ع التسديالق قوامل  )63م يون دينار.
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وصية م م ()4

ـنبغررا للل لررة الفرري أن عر إ امهررا القررانونا لحماـررة المريأة در العنررل دا ررز
ا سية د العنل الجنسا غيي ذل د أش ا العنل ال ا وا هها .ـنبغا
للل لة الفي أن اذ ال لابيي المال مة د ا ز روايي الحماـرة للنسراز الال را
ا يني اَ إـوا ه اا دياو لالس قبا اا حرالل الفروام .
ـ يو شيـ ا أ
ـنبغررا للل لررة الفرري أـمررا أن مررع حررلا يلررى ال رروم للممامسررة الم مثلررة اررا
إـررلال النسرراز اررا دياو ر اح جررا غ ريام الحماـررة أن قررلم للنسرراز دم ر
ـرروا ه فرري ال عرريم للعنررل دررا ـلر ده در حماـررة ديررم يلررى نحررو ل ـمر
بحقو ه .
 -23تلت ــرب األس ــرة وفق ـان ل ت ـريلاق األردني ــة الو ــدة األساس ــية يف التم ــعت ل ــذلر ن ــص يف
تلري عقد ال وا يف املادة ايامسة من قانون األ وال ال صية ع أنه عقد ج ر وامرأة
حتـ لــه شــرعا لتكــوين أســرة وإ ــاد نسـ فــدل هــذا ع ـ أن مــن غايــاق الـ وا تكــوين األســرةت
وهبــذا ف ـ ن الت ـريع يل ـ هبــا ص ـرا ةت كمــا شــرع ق ـوانج ل ايــة نايــة األســرة وا اف ــة ع يدــا
ومندا قانون ا ماية مـن اللنـ األسـرخل  )1للـام 2008ت هـذا وقـد أعـد م ـرو ديـد ل حمايـة
من اللن األسـرخلت وهـو يف مرا ـه الدسـتورية ل ايـة إقـرارهت كمـا أن الدولـة يف ملـرض حماف تدـا
ع األسرة استحدث و دة خاصة األسرة هي إدارة ناية األسـرة .كمـا صـدر مبو ـ قـانون
أصول ا اكمـاق ال ـرعية ن ـام مكاتـ اإلصـالح والتوفيـ األسـرخل الـيت مـن شـناا اللمـ ع ـ
ناية األسرة وا اف ة ع يدا وتنهي دا لتواوز اإلشكالياق اليت قد تلرأ ع ا يـاة األسـرية كمـا
أ يف اللام  2013أكرب فلالية متل قة قماية األسرة شرا دائرة قاضي القباة.
 -24ن ــم ق ــانون األ ـ ـوال ال ص ــية أ ك ــام اللالق ــة ال و ي ــة وكاف ــة أعب ــا األس ــرة فب ــج
وا بـاق كـ مـندم و قوقــه ــك مفصـ ودقيـ مــن شـننه أن يبــين من ومــة مـن ملــاير ا مايــة
ا قيقة ل سرة وأفرادهات كما أن القـوانج الناظمـة للمـ القبـا ال ـرعي تبـج ـك يسـر ليـة
استيفا ا قو واقتبائدا هذا ع ان الت ريع .اإلضافة إح كافة األمـور املتل قـة ا بـانة
وامل اهدة وال يارة املتل قة األوالد ونفقتدم ونفقة تل يمدم وتلبيبدم واإلشرا ع يدم مبا ي ك
رعاية قيقة ملصا دم.
__________

)1
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هت ــد مس ــودة الق ــانون اودي ــد إح توض ــي الص ــال ياق واإل ـ ـرا اق ل ود ــاق مقدم ــة ايدم ــة يف اإل ــال
وتســوي ا الــةت وتوضــي مفدــوم األســرة ــك أوم .وإعلــا ا مايــة القانونيــة ل مب ــغ .واســتحداي إ ـرا اق
لتس ــوية الن اع ــاق ور لد ــا مب ــدة زمني ــة إلمتامد ــا .وإعل ــا ا كم ــة ال ــرعية دور ماي ــة اللفـ ـ ال ــذخل تتل ــارض
مص حته مع ن ة .والنص ع غرامة عند خر أمر ا ماية وت ديدها يف الة التكرار.
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 -25جتــدر اإلشــارة إح أن ن ــام دور نايــة األســرة رقــم  48لســنة  2004نــص ع ـ إن ــا
دور مايــة األســرة حتـ إشـرا وزارة التنميــة اال تماعيــة قيــث تــوفر هــذه الــدور مبو ـ املــادة
 )4ا ماية ل نسـا ال ـواي يتلرضـن ألخل نـو مـن أنـوا اللنـ يف إ ـار أسـرهن أو مـن القـائمج
ع ـ رعــايتدن وتســتقب دن الــدار يف ضــيافتدات وحتقي ـ الوفــا األســرخل ــج امل ـرأة أو الفتــاةت الــيت
تس ــتقب دا ال ــدارت وأف ـ ـراد أس ـ ـرهتا ل س ــيخ التف ــاهم والتل ــاي يف األس ــرة الوا ــدة ل حف ــا ع ـ ـ
متاسكدا وتامج استقرارها والندوض هبا.

وصية م م ()5

ـنبغا للل لة الفي أن نشئ آلية اعال دس قلة عنرى برالنظي ارا الديرازال
الم علقة بال عذـ  .يلى الل لة الفي أـمرا أن حريص يلرى إ رياز حقيقرال
د عمقررة اررا حررالل ال عررذـ سرروز المعادلررة دالحقررة دي بررا هررذ ا اعررا
إدان ر هم د ر بررز دحرراوم دلنيررة يادـررةت أن مررم لمررحاـا ال عررذـ سرروز
المعادلة الجبري المناسر ت بمرا ارا ذلر ال عروـ  .ـنبغرا للل لرة الفري أـمرا
أن مم لجميرع المو رواي الحرم ارا السر عانة دباشرية اثري رو ي هم بارلدال
دحام د ا يامهم الامول ل حص با ـقوم ب بي دس قز.
 -26كف ـ املـادة  256مـن القـانون املــدين حرم الم مريم بالمفالبررة برال عوـ عـن البــرر
الذخل ي ح ه وأن املادة /1/288ب) من القانون املدين نص ع أن املتبو يكون مسـ والن
عن البرر الذخل دثه تا له لم ه مىت كان واقلان منه ـال تنديـة وظيفتـه أو سـببدا شـرأ تـوافر
عنصر الس لة الفل ية والرقا ة والتو يه.
توقيــع مــذكرة تفــاهم مــا ــج مديريــة األمــن اللــام ونقا ــة ا ــامج الســماح مبو بدــا
-27
ل مح ــامج ال ــدخول إح املراكـ ـ األمني ــة ي ــث أم ــاكن اال تو ــاز امل قـ ـ وااللتق ــا ال ـ ـ ص
املقبــوض ع يــه و بــور التحقي ـ األومل مــع موك ــهت كمــا وأن مديريــة األمــن اللــام قــد أصــدرق
تل يمــاق إح كافــة مــديرياق ال ــر ة واإلداراق األمنيــة املت صصــة ننــه ويف ــال إلقــا القــب
ع أخل ش ص يتم السماح له را مكاملة هاتفية مع إويه يب دم مبو به مبكان ا توازه.
 -28ال يـ ــتم إدخـ ــال أخل ش ـ ـ ص حمتو ـ ـ إح داخ ـ ـ أخل مرك ـ ـ إصـ ــالح وتنهي ـ ـ أو شـ ــل
اال توــاز يف املراك ـ األمنيــة إال لــد التنكــد مــن وضــله الصــحيت وإإا تبــج ننــه يلــاين مــن أخل
عـ ــارض صـ ــحيت أو ـ ـ إرسـ ــاله ل لـ ــال فانـ ــه يـ ــتم إرسـ ــاله إح املست ـ ــف ا كـ ــومي ضـ ــمن
االختصا إل را فحص يب كام وال يتم إدخاله إح مرك اإلصالح أو شلبة ا و امل قـ
إال لد صوله ع تقرير يب يوض ان الته الصحية يدة وال يلاين من أخل مرض.
 -29وض ــل مديري ــة األم ــن الل ــام لي ــة فلال ــه ل تلامـ ـ م ــع االدع ــا اق وال ــكاوخل املتل ق ــة
التلــذي ت يــث اســتحداي مكتـ ال ــفافية و قــو االنســان يف مديريــة األمــن اللــام ك ليــة
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انصا و نيـة لتحقيـ أقصـ در ـاق اللدالـة ل مـوا ن ولبـمان عـدم املسـا ققـو املـوا نج
و ريــاهتم ومــد ســور التواص ـ مــع اودــاق واهلي ــاق الــيت تلــح ققــو االنســانت االضــافة اح
وضــع ليــة الســتقبال ال ــكاوخل مندــا ا بــور إح املكت ـ ش صــيات أو عــرب امل ا بــاق الرمسيــة
وغ ــر الرمسي ــةت وك ــذلر ع ــرب وس ــائ االتص ــال امل ت ف ــةت وم ــن خ ــالل الربي ــد االلكـ ـ وين ملكتـ ـ
ال ــفافيةت وي ــتم اس ــتالم ال ــكوعت والتحقـ ـ مند ــات ومتا لتد ــا ــك فاعـ ـ وف ــورخلت وش ــام ت
وحمايــد .يــث ــغ عــدد ال ــكاوع ال ـواردة ل مكت ـ خــالل عــام 2014م  )135شــكوع
تسديد  100شكوع مندا وال ت ال  35شكوع قيد الن رت كما هو مبج اودول أدناه:
ينب صحتدا قيد الن ر
ثب صحتدا
اللدد
نو ال كوع

لالفةواألوامر والتل يماق
اإليذا
الس وال تم
اال تيال
المجمول

2
1
3

119
14
1
1
135

88
9
97

29
5
1
35

 -30جتــدر االشــارة اح أنــه ــرخل تنفيــذ زيــاراق تفتي ــية دوريــة ومفا ــة االشـ اك مــع املركـ
الــو ين قــو اإلنســان ملراكـ اإلصــالح والتنهيـ وأمــاكن ا وـ امل قـ وأخــرع ــك منفــرد.
كمـا تليــج مــدعيج عــامج يف مراكـ اإلصـالح والتنهيـ  .االضــافة اح افتتــاح مكتـ قــو
اإلنســان يف مرك ـ إصــالح وتنهي ـ س ـواقة وامل ـرتبط ــاملرك الــو ين قــو اإلنســان .واســتحداي
مناإ وسوالق ملتا لة وتن يم شكاوخل الن ال .
 -31يــتم الن ــر هبــذه ال ــكاوخل مــن قب ـ املــدعج اللــامج التــا لج إلدارة ال ـ ون القانونيــةت
والــذين يتمتلــون اســتقالل تــام يف اقــاإ ق ـراراهتمت وال رقا ــة ع ــيدم إال مــن قب ـ النائ ـ اللــام يف
مديريــة األمــن اللــامت ويف ــال إصــدار قـرار مــن قب ــه تدمــة التلــذي فانــه يــتم إ الــة القبــية إح
حمكمة ال ر ة واليت تكف كافة ضماناق ا اكمة اللادلة.
 -32ويف الفـ ـ ة الواقل ــة م ــا ــج ع ــام 2010م و ــىت ع ــام  2015إ ال ــة  3قب ــايا جب ــرم
التلذي إح حمكمة ال ر ةت أما فيما يتل قبايا سو امللام ـة مـن أفـراد ال ـر ة ضـد املـدنيج
ف قد غ دمو القبايا خالل الف ة أعاله كما ي ي:
السنة

2010
2011
2012
2013
2014

10

شكاوع أ ي إح ش ـ ـ ـ ــكاوع تق ـ ـ ـ ــرر فيد ـ ـ ـ ــا
حمكمة ال ر ة
ا اكمة أمام قائد الو دة شكاوع قيد الن ر
77
46
63
94
35

120
55
100
60
50

8
8
90
132

المجمول

197
109
171
244
217
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 -33ال يتمتع أفراد األمن اللام نخل نو من ا صانة ضد املال قـة او ائيـة يف ـال االدعـا
ع ــيدم ارتكــاب أخل ــرمت وخاص ـةن يف قبــايا التلــذي ت وإســا ة امللام ــةت يــث يلــام وا فيمــا
يتل ـ تصــرفاهتم و ــاورائم الــيت يرتكبواــا كســائر املـوا نج اللــاديج مــن يــث ايبــو أل كــام
ق ــانون ال لقو ــاقت وأي ــة قـ ـوانج أخ ــرع إض ــافة إح خب ــوعدم لق ــانوين األم ــن الل ــامت واللقو ــاق
اللسكرخلت وك إلر من أ الننخل نفراد األمـن اللـام عـن جتـاوز القـانون أو اإلخـالل البـبط
والر ط اللسكرخل أو اإلسا ة لسملة داز األمن اللام.
 -34ويف ــال ارتكــاب الفــرد ألخل ــرم منصــو ع يــه يف الق ـوانج جتــرخل حماكمتــه ودازاتــه
وفق ـان ل قــانون وتفــرض ع يــه اللقو ــة املنصــو ع يدــا القــانون س ـوا كان ـ هــذه اللقو ــة ماســة
ا رية كا بن) أو عقو ة مالية كال رامة).
إعــداد مدونــة قواعــد الس ـ وك الــوظيفي ال ــر ي والــذخل أ ـ ع يــه دســتور ال ــر
-35
ال ر ي والذخل مترا عت املبادا والبوا ط الس وكية والوظيفية وال صية اليت ـ أن يتقيـد هبـا
ر ــال األمــن اللــام وأربدــا ا ـ ام قــو اإلنســان وقــد االنتدــا مــن توزيــع هــذه املدونــة ع ـ
كافة مرتباق األمن اللام وأدخ يف املناهح يف كافة امللاهد التدريبية.
 -36هنـاك تل يمــاق خليـة وشــفوية يف دائــرة امل ـا راق متنــع منلـان اتـان التلــرض ألخل شـ ص
حمتو أو مرا عت نخل نو من أنوا اإلكراه أو سو امللام ة.

 -37هناك لية لت قي أخل شكاوع أو استفساراق ترد لدائرة امل ا راقت يـث تت قـ الـدائرة
أخل شكوع أو استفسار من املرك الـو ين قـو اإلنسـانت مـن خـالل ضـا ط ارتبـاأ الـدائرة مـع
املرك ت ويتم التحق من ال كوع واقاإ اإل را املناس خبصوصدات وإ ا ة املركـ الـو ين وهلـا
يف إ ار من ال فافية واملرونةت كما يتم ت قي ال كاوع من خالل الربيد اإللك وين ل ـدائرةت ويـتم
إ ا ة اودة امللنية خبصوصدا.
ٍ
بمحام:
حم الس عانة
 -38نص املادة  )208من قانون أصول ا اكماق او ائية رقم  )9لسـنة  1961امللنيـة
توفر توفر املساعدة القانونية ع ما ي ي .1" :لد أن يـود املـدعي اللـام اضـبارة الـدعوع إح
ا كم ــةت ع ـ ـ رئ ــين ا كم ــة أو م ــن ينيب ــه م ــن قب ــاة ا كم ــة يف اوـ ـرائم ال ــيت يلاقـ ـ ع يد ــا
اإلعدام أو األش ال ال اقة امل دة أو االعتقال امل د أن بـر املـتدم ويُسـنل هـ اختـار حماميـان
ل دفا عنه فان يكن قد فل وكان الته املادية ال تساعده ع توكي حمام عج له الـرئين
أو نائبه حماميانت  .2يدفع مـن خ ينـة ا كومـة ل محـامي الـذخل عـج مبقتبـ الفقـرة السـا قة مب ـغ
ع رة دنانر عن ك سة برها ع أن ال تق هذه األ ـور عـن مـائيت دينـار وال ت يـد ع ـ
مخسمائة دينارا".
 -39كمــا نص ـ املــادة  )21مــن قــانون األ ــداي رقــم  )32لســنة  2014والــذخل صــدر
تــاريخ  2014/11/02وأصــب نافــذ تــاريخ  2015/01/02ع ـ مــا ي ــي" :أ .ع ـ ا كمــة
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تليج حمام ل حدي يف القبايا اونائية إن يكن له حمام أو كان غـر قـادر ع ـ توكيـ حمـاميت
وتـدفع أتلا ــه مــن خ ينـة الدولــة وفقـان لقـانون أصــول ا اكمــاق او ائيـة .ب .ع ـ ا ــامي الوكيـ
عن ا دي بور مجيع مرا التحقي وا اكمة".
 -40وعمـ ـ ــال ن كـ ـ ــام املـ ـ ــادة  )8/78مـ ـ ــن قـ ـ ــانون نقا ـ ـ ــة ا ـ ـ ــامج الن ـ ـ ــاميج رق ـ ـ ــم )11
لسـنة  1971وتلديالتــه والــيت نصـ ع ـ أن يصــدر د ـن الــوزرا األن مــة الالزمـة لتنفيــذ أ كــام
هــذا القــانون مبــا يف إلــر مــا ي ــي ن ــام املســاعدة القانونيــة .ومــن اوــدير إكــره أن املــادة  )5/5مــن
ق ــانون نقا ــة ا ــامج الن ــاميج رق ــم  )11لس ــنة  1972نص ـ ع ـ م ــا ي ــي "إن م ــن أه ــدا
النقا ة.....وتقــد امللونــة القبــائية ل ــر القــادرين مــن املـوا نج ".كمــا ونصـ املــادة /100أ)7/
مــن قــانون نقا ــة ا ــامج الن ــاميج رقــم  )11لســنة  1972والــيت تــنص ع ـ  ":أ .لنقيـ ا ــامج
أن يك أخل حمام خبدمة مدنية دانية يقدمدا ل نقا ة مرة وا ـدة يف كـ سـنة وتقتصـر هـذه ايدمـة
الانيــة ع ـ القيــام ن ــد األعمــال اآلتيــة ....:الــدفا عــن النقا ــة وعــن أخل ش ـ ص ثب ـ ل نقي ـ
فقــره وعــدم اســتلاعته دفــع أخل أ ــور ل محــامي ول نقيـ أو مــن يفوضــه تن ــيم اتفاقيــة ــج ا ــامي
امللج و ال املساعدة لتقدير األتلاب يف ال كس ال املساعدة دعواه.
 -41تــاريخ  2015/04/05صــدرق تل يمــاق املســاعدة القانونيــة املقدمــة مــن وزارة اللــدل
ويلمـ ـ هب ــا ل ــد أر ل ــة أش ــدر م ــن ت ــاريخ إقراره ــا وال ــيت نصـ ـ يف امل ــادة  )4مند ــا ع ـ ـ مد ــام
وصــال ياق قســم املســاعدة القانونيــة املو ـود يف الــوزارة والــيت مــن ضــمندا تلــوير ملــاير وأســن
اســتحقا املســاعدة القانونيــة و ليــاق التحقـ مــن انلبــا ت ــر امللــاير والتوصــية اقــاإ املوافقــة
ع ـ ـ مـ ــن املسـ ــاعدة القانونيـ ــة أو الـ ــرف ت وتن ـ ــيم عم يـ ــة حتوي ـ ـ وصـ ــول الف ـ ــاق املسـ ــتحقة
ل مســاعدة القانونيــة ل ودــاق الــيت تقــدم ايــدماق القانونيــة وف ـ األســن وامللــاير امللتمــدة مــن
ال ــوزارةت وتق ــد خدم ــة املس ــاعدة القانوني ــة املباش ــرة التنس ــي م ــع النقا ــة وف ـ األس ــن واملل ــاير
امللتمــدة مــن الــوزارةت وتلــوير ليــاق التلــاون واالتصــال والتنســي مــع م سســاق التمــع املــدين
واملن ماق اإلق يمية والدولية اللام ة يف دال قو اإلنسان واملساعدة القانونيـة.
 -42فيما يتل





تلوير البنا امل سسي لن ام املساعدة القانونية:

قص ــيص مكت ـ لقس ــم املس ــاعدة القانوني ــة داخ ـ وزارة الل ــدل ض ــمن مديري ــة
قو اإلنسان وش ون األسرة كمـا و تـوفر ا تيا ـاق قسـم املسـاعدة القانونيـة
فيما يتل امللداق واألدواق وال وازم املل و ة ملباشرة أعماله.
تلوير مسودة هيك تن يمي لقسم املساعدة القانونية داخ مرك الوزارة وا اكم.
إعلا األوصا الوظيفية ل لام ج واملدام الوظيفيـة املنو ـة هبـم مـن خـالل إعـداد
مســوداق لبلاقــاق الوص ـ الــوظيفي ل لــام ج قســم املســاعدة القانونيــة وال ــل
التا لة له تبج املدام الوظيفية لك موظ والتس س اإلدارخل والياق التواص

 -43أما مبا يتل
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توقيــع مــذكرة تفــاهم ــج وزارة اللــدل ومرك ـ اللــدل ل مســاعدة القانونيــة تــاريخ
 2014/10/14لتل ـ ــوير منسس ـ ــة لي ـ ــاق تق ـ ــد خ ـ ــدماق املس ـ ــاعدة القانوني ـ ــة
وتلويرها ع أن ي لي التلاون لت حماف اق املم كة.



توقي ــع م ــذكرة التف ــاهم ــج وزارة الل ــدل م ــع نقا ــة ا ــامج يف د ــال املس ــاعدة
القانونية تاريخ 2015/02/18



اإلضــافة إح مــذكرة التفــاهم الــيت وقلتدــا وزارة اللــدل مــع نقا ــة ا ــامج يف دــال
املسـاعدة القانونيــة وقلـ أيبــا الــوزارة تــاريخ  2015/02/18مــذكرة أخــرع مــع
نقا ـة ا ـامج الن ـاميج ـول الــر ط االلكـ وين ونصـ يف املـادة /2ي) اياصــة
نو ه التلاون ع "تسدي الر ط االلك وين ج و ـدي املسـاعدة القانونيـة لـدع
الفريقج عند استحداثدما.



تلــوير مســودة إ ـرا اق اللم ـ الوا ـ إتباعدــا داخ ـ قســم املســاعدة القانونيــة
وال ــيت م ــن ض ــمندا من ــوإ إ ـ ـرا عمـ ـ خ ــا ل ـ ـ املس ــاعدة القانوني ــة متنيـ ـ
قــانوين)ت منــوإ إ ـرا عمـ خــا ل ـ املســاعدة القانونيــة است ــارة قانونيــة)ت
منوإ إ را عم خا تحوي ـ املسـاعدة القانونيـة أل ـد ال ـركا ت منـوإ
إ را عم خا مبتا لة عم ية التمني القانوين.



و ن ــا ا ع ـ ـ التل يم ــاق املس ــاعدة القانوني ــة املقدم ــة م ــن قبـ ـ وزارة الل ــدل رق ــم )1
لس ـ ـ ــنة  2015وض ـ ـ ــع املس ـ ـ ــودة السادس ـ ـ ــة والندائي ـ ـ ــة م ـ ـ ــن مل ـ ـ ــاير اس ـ ـ ــتحقا
املساعدة القانونية.



تل ـ ــوير من ـ ــوإ لل ـ ـ املس ـ ــاعدة القانوني ـ ــة عم ـ ــال امل ـ ــادة  )6م ـ ــن تل يم ـ ــاق
املساعدة القانونية املقدمة من قب وزارة اللدل رقم  )1لسنة .2015



يــتم تنفيــذ م ــرو كرامــة مــن قب ـ وزارة اللــدل ــدعم مــن امللدــد الــدمناركي ضــد
التلــذي كرامــة)ت والــذخل اجنــاز املر ــة األوح والنانيــة منــهت ويــتم اللمـ اليـان
ع تنفيذ املر ة النالنةت ويدد الربنامح إح حتسج ملام ة وأوضا األشـ ا
ا ووزين يف مراك اإلصالح والتنهي يف املم كةت والقبا ع ـ مجيـع أنـوا سـو
امللام ــة والتل ـذي ت والتنكيــد ع ـ جتــر ت ــر األعمــال والتحقي ـ فيدــا ومقاضــاة
وملاقبة مرتكبيدا وملاوة ضحاياها وفقان اللت اماق األردن القانونية الدولية.



إصدار اللبلة النانية من "الدلي اإلرشادخل ل مدعج اللامج الستقصـا ـرائم
التلــذي والتحقي ـ فيدــا" مــن قب ـ وزارة اللدل/النيا ــة اللامــة) يف إ ــار م ــرو
مناهبــة التلــذي وحتســج ملام ــة وأوضــا األش ـ ا ا ــرومج مــن ـريتدم يف
األردن م ـ ـ ــرو كرام ـ ـ ــة) التل ـ ـ ــاون م ـ ـ ــع امللد ـ ـ ــد ال ـ ـ ــدمناركي ملناهب ـ ـ ــة التل ـ ـ ــذي
 )DIGNITYعام  2015و ن ره ع املوقع االلك وين لوزارة اللدل.
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إن ــا س ــو مركـ ـ خل إلكـ ـ وين خ ــا جبـ ـرائم التل ــذي ل ــدع رئ ــين النيا ــاق
اللامةت وسو إلك وين لدع ك دائرة من دوائر اإلدعا اللام يف املم كة.

 -44دشي ل الي ابة اإلل ي نية وبلـز ي ال و يل :انتد ال ونة املك فة مب ـرو الرقا ـة
اإللكـ ـ وين اإلسـ ـوارة) م ــن أعماهل ــا وقامـ ـ رف ــع تقري ــر مفصـ ـ ي ــتم ع ـ ـ ا ــور الت ـ ـريلي
واالقتصــادخل واال تمــاعي اإلضــافة إح دراســة فنيــة وا تماعيــة مفصـ ة لن ــام الرقا ــة اإللك ونيــة
ودراســة تقنيــة لت ليــة ال ــبكاق اي ويــة الــالزم لن ــام الرقا ــة االلك ونيــة و عــرض النتــائح ع ـ
د ــن الــوزرا الــذخل ــدوره أصــدر قـراران البــد يف تلبيـ ن ــام الرقا ـة اإللك ونيــة يف عــام 2016
فور االنتدا من اإل را اق التقنية الالزمة.

وصية م م ()6

ـنبغا للل لة الفي أن مرع نظادر ا ـ ريك ل يانرال دسر قلة إد انيرة ـرامة أدراو
الح جا ت بما اا ذلر المبرانا ال ابعرة لرلا ية المارابيال العادرة ا مدنيرة .ارا
هررذا الصررلدت ررليى الل ل رة الفرري إلررى النمررمام إلررى البي ووررو ال يررامي
ل ا يررة دناهمررة ال عررذـ غيررية د ر ورري المعادلررة أ العقوبررة القاسررية أ
الالإنسانية أ المهينة.
 -45منح ـ املــادة النامنــة مــن قــانون مراك ـ اإلصــالح والتنهي ـ رقــم  9لســنة لــوزير اللــدل
ورئين النيا ة اللامة وألخل من رهسا حماكم االست نا والبداية واوناياق الكـربع والنائـ اللـام
وأعبــا النيا ــة اللامــة كـ يف منلقــة اختصاصــه الــدخول إح مراكـ اإلصــالح ل تحقـ مــن عــدم
و ــود أخل ن ي ـ يف املرك ـ صــورة غــر قانونيــةت والتحق ـ مــن تنفيــذ ق ـراراق ا ــاكم والنيا ــة اللامــة
ع ـ النحــو ال ـوارد فيدــات وعــدم ت ـ ي أخل ن ي ـ يق ـ ا كــم الصــادر ضــده ت ـ ي ه إال إإا
كان ملقاصد تنهي هت والتحق من ع ل ك ف ة من الن ال عن الف ة األخرع وملام تدم ع هذا
األسا وفقا أل كام هذا القانونت اإلضـافة إح متا لـة أخل شـكوع مقدمـة مـن أخل ن يـ تتل ـ
نخل جتاوز ارتكا ه ضده أو إخبار عن فل ارتكا ه ضد غره صورة غر قانونية.
 -46لــوزير اللــدل تفــوي الصــال ية املمنو ــة لــه مبقتبـ الفقــرة أ) مــن إاق املــادة إح أخل
من إوخل ايربة واالختصا من املوظفج ا قوقيج اللام ج يف وزارة اللدل.
 -47قام حلة دياو اإلصالح ال هيز اا امة العل اللديـد مـن اإل ـرا اق إاق
الص ة ياراق أماكن اال توازت ويف هذا الصدد جتدر اإلشارة إح ما ي ي:
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ـ عــدد ال يــاراق املنفــذة مــن قب ـ فري ـ الو ــدة ــىت منتص ـ شــدر ت ـرين
النـاين 2014/ملراكـ اإلصـالح والتنهيـ يف املم كــة األردنيـة اهلامشيــة  )85زيــارةت
يث راف فري ال يـارة يف و ـدة مراكـ اإلصـالح والتنهيـ ملالــي وزيــر اللـدل يف
زيارته تفتي ية ملرك إصالح وتنهي ماركا تاريخ .2014/5/26



يــتم إعــداد تقــارير ال يــاراق التفقديــة والــيت تتبــمن املال ــاق الــيت تــربز خــالل
ال ياراق التفتي ية وما ي ت ع يدا من نتائح وما يصدر عندا من توصياقت ويتم
رفلدا واسلة مدير الو دة إح ملامل وزير اللدل ل تو يه.



يتم متا لة االستدعا اق وال كاوع الواردة من إدارة مراك اإلصالح والتنهي إح
و دة مراك اإلصالح والتنهي يف وزارة اللدل واملقدمة من قب النـ ال والـرد ع ـ
استفســاراهتم وتق ــد املس ــاعداق القانونيــة هل ــم س ـ القــانون و ق ــدر املس ــتلا
وهــي ع ـ النحــو التــامل :دمــح األ كــام القبــائيةت إعــادة ا اكمــة والــنق ــنمر
خلــيت إخــال الســبي ت اللفــو ايــا ت حتديــد مواعيــد ســاق ا اكمــةت ـ
املقا الق مع املدعي اللام امل تصت غرها من املساعداق القبائية امل ت فة.



يقوم فري و دة مراكـ اإلصـالح والتنهيـ ـ را املقـا الق مـع النـ ال والنـ يالق
نــا ع ـ االســتدعا اق الــيت تــرد ل و ــدة مــن قبـ إدارة مراكـ اإلصــالح والتنهيـ
ويراع فيدا ا تيا اق النو اال تماعي اوندر).



يــتم متا لــة التقــارير ال ــدرية ل يــاراق املــدعيج اللــاميج ملراك ـ اإلصــالح والتنهي ـ
الـواردة مــن قبـ علوفــة رئــين النيا ــاق اللامــة خبصــو زيــاراهتم هلــذه املراكـ كـ
س اختصاصه.



إعداد سو خـا قبـايا التلـذي يف و ـدة مراكـ اإلصـالح والتنهيـ /وزارة
الل ــدل قي ــث ي ــتم متا ل ــة كـ ـ ال ــة م ــن ــاالق التل ــذي ع ـ ـ ــده سـ ـ
تو يداق ملامل الوزير.



قــام فري ـ و ــدة مراك ـ اإلصــالح والتنهي ـ /وزارة اللــدل التلــاون مــع املن مــة الدوليــة
لبصالح اونائي اللم ع إعداد دلي إ رائي خا يدـد إح تو يـد إ ـرا اق
التفتي ع مجيع مراك اإلصالح والتنهي يف املم كـة وفقـان ل ملـاير الدوليـة والقـانون
األردين ملا هلذا الدلي من دور فلال يف منسسة عم ية الرقا ة والتفتي .

 -48عــالوة ع ـ إلــرت فقــد إن ــا املرك ـ الــو ين قــو اإلنســان وفـ القــانون رقــم 51
لس ــنة  2006وق ــد ن ــص قانون ــه صـ ـرا ة ع ـ ـ التمت ــع ال ص ــية االعتباري ــة واالس ــتقالل امل ــامل
واإلدارخلت ونــص يف املــادة  7منــه ع ـ أنــه يتــوح املركـ مراقبــة التوــاوزاق الــيت تقــع ع ـ قــو
اإلنسان وا رياق اللامة يف املم كةت والسلي لوقـ أخل جتـاوز ع يدـا) .وأيبـان نصـ املـادة 10
ع أنه ل مركـ ا ـ يف زيـارة مراكـ اإلصـالح والتنهيـ ومراكـ التوقيـ ودور رعايـة األ ـداي
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وفـ األصــول املتبلــة .وزيــارة أخل مكــان عــام يب ــغ عنــه انــه قــد ــرع أو جتــرخل فيــه جتــاوزاق ع ـ
قو اإلنسان.
 -49تق ــوم اللدي ــد م ــن م سس ــاق التم ــع امل ــدين واود ــاق إاق اللالق ــة ي ــاراق ألم ــاكن
اال توازت س األصول املرعية يف هـذا ايصـو ال ونـة الدوليـة ل صـ ي األنـرت مجليـاق
رعاي ــة النـ ـ ال ت اهلي ــاق الد وماس ــية والس ــفاراقت ور ــال ال ــدين واللوائـ ـ الديني ــةت واملفوض ــية
السامية).
 -50أمــا مبــا يتل ـ مبركـ توقيـ دائــرة امل ــا راق اللامــةت فتوــدر اإلشــارة إح أنــه مركـ مل ــن
عنه وخاضع لقانون مراك اإلصالح والتنهي ت الذخل ينسوم مع امللـاير والقواعـد الدوليـة مللام ـة
النـ ال ت ويــتم التوقي ـ فيــه وفق ـان ل صــول القانونيــة .كمــا يــتم تنفيــذ زيــاراق دوريــة ومنت مــة ملرك ـ
توقيـ الــدائرة مــن قب ـ من مــاق قوقيــة دوليــة وحم يــة الص ـ ي األنــرت املرك ـ الــو ين قــو
اإلنســان)ت كمــا ســب وأن زارق من مــة هيــومن رايـتن ووتـ مركـ التوقيـ ت ع مـان ننــه يــتم يف
كافة ال ياراق اال ال ع ايدماق املقدمة ومقا ة املوقوفج ع انفرادت ل تحقـ مـن ظـرو
اعتقـ ــاهلم الصـ ــحية وامللي ـ ــية واالسـ ــتما إح مال ـ ــاهتم وشـ ــكاويدم أن و ـ ــدقت ع م ـ ـان ـ ــنن
ال ياراق الـيت ينفـذها املركـ الـو ين قـو اإلنسـان تـتم وفقـان لقـانون املركـ والـذخل مينحـه ا ـ يف
زيارة مراك اإلصالح والتنهي ومراك التوقي ت مبا يف إلر مرك توقي الدائرة.
 -51أد ررا بم ررا ـ عل ررم بع ررلم انم ررمام الممل ررة للبي وو ررو ال ي ررامي الملح ررم با ا ي ررة
دناهمررة ال عررذـ ت ا جررلم اإلشررامة إلررى أن التصــدي ع ـ الربوتوكــول اختيــارخل ولــين إ بــارخل
ل ــدولت وان اآلليــة الوقائيــة الو نيــة الــيت نــص ع يدــا الربوتوكــول مو ــودة ع ـ أرض الواقــع مــن
خــالل املرك ـ الــو ين قــو اإلنســان )2ت يــث يقــوم ــالتفتي ع ـ أمــاكن التوقي ـ والقــب
واال تو ــاز وفحص ــدات كم ــا تق ــوم هي ــاق دولي ــة كال ون ــة الدولي ــة ل ص ـ ي األن ــر وغره ــا م ــن
املن ماق ا ية والدولية التفتي ع أماكن اال تواز وفحصدا .اإلضافة إح خبو أماكن
اال توــاز لرقا ــة إداريــة مــن خــالل وزارة الداخ يــة واللــدل)ت ورقا ــة قبــائية يــث تبــل ع هبــا
وزارة اللدل من خالل و دة مراك اإلصالح والتنهي يف الوزارة.

__________

)2
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أن ي املرك و ين قو اإلنسان وفقان لقانون خا هت يث نص القانون صرا ة ع أنـه يتمتـع صـية
اعتباريــة إاق اســتقالل مــامل وأدارخل ويتــوح املرك ـ مراقبــة التوــاوزاق الــيت تقــع ع ـ قــو اإلنســان وا ريــاق
اللامـ ــة يف املم ك ـ ــةت والس ـ ــلي لوق ـ ـ أخل جت ـ ــاوز ع يد ـ ــا كم ـ ــا أن ل مرك ـ ـ أن يل ـ ـ أخل مل وم ـ ــاق أو يان ـ ــاق
أو إ صــا اق يراهــا الزمــة لتحقيـ أهدافــه مــن اودــاق إاق اللالقــة وع ـ هــذه اودــاق إ ا ــة الل ـ ــدون
إ لا أو تنخر .كما أن ل مرك ا يف زيـارة مراكـ اإلصـالح والتنهيـ ومراكـ التوقيـ ودور رعايـة األ ـداي
وف ـ األصــول املتبلــة مبــا يف إلــر دائــرة امل ــا راق اللامــة والق ـواق املس ـ حة والــدفا املــدين وق ـواق الــدرك وزيــارة
أخل مكان عام يب غ عنه انه قد رع أو جترخل فيه جتاوزاق ع قو اإلنسان.
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وصية م م ()7

ـنبغررا للل لررة الفرري أن مررع حررلا للممامسررة الجامـررة الم مثلررة اررا الح جررا
اإلداميت أن عررل القررانون الم علررم بمنررع الج ريا م بمررا ـجعل ر دوا م را ح ررام
العهل يج ي ميع ا شااص المح ج ـ بمو هذا القانون أ قرلدهم
اوما إلى القماز.
 -52تلتــرب اإل ـرا اق والتــدا ر البــبلية إ ـرا اق وقائيــة تســتدد نايــة الن ــام اللــام مــن
االعتــدا ع يــه أو انتداكــه عــن ري ـ توقــع اورميــة ومنــع وقوعدــات وهــو ق ـرار إدارخل خيبــع لرقا ــة
القبا اإلدارخل إل ا ن وتلويبان دون تقيده مبد التقاضي.
 -53مــن النا يــة الدســتورية فـ ن قــانون منــع اوـرائم قــد صــدر اســتنادان إل كــام الدســتور ومــر
املرا ـ ـ الدس ــتورية الالزم ــة إلص ــدار القـ ـوانجت وال يتن ــاق م ــع مب ــادا ق ــو اإلنس ــانت ألن ــه
يتبـمن دموعـة مـن اإل ـرا اق والتـدا ر اإل ازيـة والوقائيـة التــي كف دـا امل ـر ل ـ ص امللـين
ــىت يبــمن خبــوعه إل ـرا اق عادلــة تتفـ مــع امللــاير امللتمــدة لبــمان قــو اإلنســان مــن
يث التحقي ومسا ال ـدود و بـور ا ـامج والسـماح ل متبـرر مـن الللـن ـالقراراق اإلداريـة
لــدع حمكمــة اإلداريــةت وهــذا مــا أكدتــه امل ـادة ايامســة مــن إاق القــانون .كمــا ال ي ـ القــانون
ل حــاكم اإلدارخل ســون ال ـ ص املاث ـ أمامــه إال إإا عو ـ عــن تقــد التلدــد الــذخل ي ت ـ م فيــه
ا اف ة ع األمن أو االمتنا عن القيام نفلال من شااا أن تكدر صفو اللمننينة اللامة.

 -54لذلر جند أن التوقيـ اإلدارخل كـ را ضـبلي إدارخل ا ـ ازخل ـد مـربره يف ضـرورة ا فـا
ع ـ الن ــام اللــامت يــث تقتبــي املص ـ حة اللامــة إقامــة الت ـوازن ــج ا قــو وا ريــاق الــيت كف دــا
الدستور ل فراد و ج الن ام اللام الذخل تسل الس لة التنفيذية إح ا اف ة ع يه.
 -55وقل ـ وزارة الداخ يــة مــذكرة تفــاهم مــع نقا ــة ا ــامج لتســدي مرافلــة ا ــامج أمــام ا ــاكم
اإلدارخل فيم ــا يتل ـ ـ قب ــايا األشـ ـ ا امللرض ــج ل توقيـ ـ اإلدارخل .كم ــا وقامـ ـ ال ــوزارة ص ــدار
اللدي ــد م ــن التل ــاميم ل حك ــام اإلداري ــج ب ــرورة تلبيـ ـ القانـ ــون وقص ــره ع ـ ـ القب ــايا األمني ــة إاق
ايلورة ع األمن والن ام اللام وإتبا اإل را اق املتبلة يف األصول او ائية.
 -56ومــن اوــدير الــذكر إن التوقيـ اإلدارخل مقتصــر ع ـ إوخل األســبقياق اورميــة والــذين
هم ملروفـون لـدع األ دـ ة األمنيـة وي ـك و ـودهم قـا خلـرا ع ـ امـن األفـراد واوماعـاق
واملمت كاق اللامة واياصة.
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وصية م م ()8

يم اللجنة ويل وصي ها لعام  1994ال ا فل ايها إلى الل لة الفي أن
نظي اا إلغاز دح مة اد الل لة.

 -57كفـ ـ الدس ــتور األردين مب ــدأ ع ــدم الت ــدخ واس ــتقاللية عمـ ـ ا ــاكم ع ـ ـ اخ ــتال
أنواعد ــا ن امي ــةت وديني ــةت وخاص ــة)ت وق ــرر القاع ــدة نن ــه ال ــوز حماكم ــة م ــدين أم ــام قب ــا
عسكرخلت وتندر ضمن اختصاصاق حمكمة أمن الدولة استننا ن  -وهي حمكمة خاصة وليس
استننائية  -مخن رائم صران.
تلــدي ق ــانون حمكمــة أم ــن الدولــة مبو ـ القــانون املل ــدل رقــم  19لس ــنة 2014ت
-58
قيــث تق ــيص و صــر اختصاصــاق ا كمــة ع ـ الن ــر يف مخــن ـرائم فقــطت وهــي ـرائم
اييانةت التوسنت اإلرهابت امل دراقت ت يي اللم ة).
 -59إن قــانون أصــول ا اكمــاق او ائيــة امللب ـ لــدع ا ــاكم الن اميــة او ائيــة والــذخل مين ـ
ضــماناق ا اكمــة اللادلــة هــو إاتــه امللب ـ لــدع حمكمــة أمــن الدولــةت وأن ق ـراراق حمكمــة أمــن
الدولة ليس قللية وقبع ل تميي .

وصية م م ()9

وو ررل اللجن ررة در ر لـ ررل وص رري ها لع ررام  1994ال ررا فلر ر ايه ررا إل ررى الل ل ررة
الفي أن اذ لابيي إوااية د ا ز ومان حيـة اللـ .
 -60كف الدستور األردين يف املادة  )14منه رية الدين يث نص املادة املـذكورة ع ـ
أن الدولة حتمي رية القيام لائر األديان واللقائد بقان ل لاداق املرعية يف املم كة ما تكن
ل ة الن ام اللام أو منافية لآلداب.
 -61وقد كف ال ـريلة اإلسـالمية ريـة االعتقـاد والتلبـرت وقـد تبـافرق النصـو القر نيـة
القلليــة ع ـ تنكيــد هــذا امللــح ومــن إلــر قولــه تلــاح ال إك ـراه يف الــدين البقــرة )256 :وقولــه
تلاح افنن تكره النا ـىت يكونـوا مـ منج يـونن )99 :لـذلر كانـ ريـة االعتقـاد والتلبـد
مصانة يف ال ريلة اإلسالميةت فال ـوز إ بـار أ ـد ع ـ الـدخول يف اإلسـالم مل قـانت ومـن هـذا
املنل فال جترب املرأة غر املس مة ع ت يـر ديانتدـا عنـد زوا دـا املسـ مت وهلـا ا ـ الكامـ يف
القيام ال لائر التلبدية واللقـو الدينيـة داخـ منـ ل ال و يـةت ويف الكنـائنت ودور اللبـادةت وال
ل و منلدا من إلر مل قان .إن القانون نص ع أن من وا باق الـ و متكـج ال و ـة
غر املس مة من القيام لائرها التلبديةت وال له شرعا وال قانونان منلدا من إلر.
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وصية م م ()10

ـنبغا للل لة الفي أن عيل النظي اا شيـعا ها دمامسرا ها بمرا ـمرم حماـرة
الصررح يي سررا ز اإليررالم در العقوبررال الجنا يررة بسررب إبررلاز مأي ان قرراديت
ان ول د أن أـة يود د ي وة يلى أنشفة الصحااة أ ه ة اإليالم يمودا
م مادا دع أح ام ال قية  3د المادة  19د العهل.
تلــدي املــادة  )15مــن الدســتور ضــافة نــص "تكفـ الدولــة ريــة البحــث الل مــي
-62
كمـا وتكفـ ريـة اإل ــدا األديب والفـين والنقــايف" .و مبو ـ تلــدي قـانون امللبوعــاق والن ــر
رقم  )16لسنة  2011إل ا اللقو اق السالبة ل حريـةت وإن ـا غـر قبـائية مت صصـة لـدع
حم ـ ــاكم البداي ـ ــة واالس ـ ــت نا ق ـ ــتص ـ ــالن ر يف قب ـ ــايا امللبوع ـ ــاق والن ـ ــرت وإعلائد ـ ــا ص ـ ــفة
االســتلوال .كمــا أنــيط ال رفــة لــدع حمكمــة دايــة عمــان دون سـواها صــال ية الن ــر يف قبــايا
امللبوع ــاق والن ـ ــر الواقل ــة ع ـ ـ ام ــن الدولـ ــة ال ــداخ ي وايـ ــار ي املنص ــو ع يدـ ــا يف قـ ــانون
امللبوعاق والن ر.
 -63م ــن األم ــور اال ا ي ــة ال ــيت ش ــددها ـ ـ التلب ــر ع ــن الـ ـرأخل مش ــول ق ــانون اللف ــو الل ــام
رق ــم  )15لس ــنة  2011لقب ــايا امللبوع ــاق والن ــرت وك ــذلر إ ــال اإلس ـ اتيوية اإلعالمي ــة
ل عوام  2015-2011اليت هدف إح توفر ي ة مالئمـة قانونيـا وسياسـيا وإداريـا لتنميـة قلـا
اإلعالمت وتل ي استقاللية وسائ اإلعالم الرمسية واياصة ونايتدات عالوة ع توفر ي ة قانونية
وسياسية وا تماعية وع مية اضنة لتنمية تلددية وسـائ اإلعـالم وضـمان ا ـ يف الوصـول إح
املل وماق.
 -64أقر د ن الوزرا تاريخ  2014/5/14م رو قانون ملدل لقانون امللبوعاق والن ـر
لســنة 2014ت و مبو بــه إل ــا دائــرة امللبوعــاق والن ــر لتقــوم هي ــة اإلعــالم مبدــام هــذه الــدائرة
ضمن رهية هتد لتو يد اوداق اليت تلح اإلعالم األردينت وقد ققـ هـذه ايلـوة تسـديال
ع ـ ـ اإلعالمي ــج م ــن ي ــث تبس ــيط إ ـ ـرا اق تس ــوي وت ــرخيص وس ــائ اإلع ــالم امللبوع ــة
واإلإاعي ــة والفب ــائياق والس ــينماق )...ت وتس ــدي م ــن إعتم ــاداق ل ص ــحفيج ض ــمن إ ـ ـرا
مو د.
 -65علـز نظام الالدة الملنية :أقرق ا كومة ت رين األول من عـام  2014تلـديالق
ع ن ام ايدمة املدنية قيث اعتبار الصـحافة مدنـةت وإلـر مبو ـ تلـدي الفقـرة ب) مـن
امل ــادة  )17مـ ــن الن ــام األص ـ ـ ي لسـ ــنة 2013ت وق ــد صـ ــدرق اإلرادة امل كي ــة املوافقـ ــة ع ـ ـ
التلدي .
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انون نقابة الصح يي م م  15لسنة :1998
 -66أقــرق ونــة م ـ كة مــن األعيــان والنـواب م ــرو القــانون تــاريخ 2014/4/28ت وقــد
صدر القانون وصدرق اإلرادة امل كية السامية التلديالق تاريخ  .2014-5-15وقد عم
التلديالق ع توسيع قاعدة اللبوية يف النقا ة مول ف اق ديدة تلم يف قلا الصحافة
واإلعــالم مــن فبــائي وإإاعــي والك ـ وين توســيلا كب ـرا وشــامال .كمــا هتــد التلــديالق لتمكــج
النقا ــة مــن القيــام ــدورها يف تقــد ايــدماق اال تماعيــة والنقافيــة ألعبــائدات ولتوســيع م ــة
النقا ـ ــة ـ ــمول مجيـ ــع الصـ ــحفيج األردنيـ ــج اللـ ــام ج يف قلـ ــا الصـ ــحافة واإلعـ ــالم س ـ ـوا يف
القل ــاعج الل ــام واي ــا داخ ـ املم ك ــة وخار د ــا وهب ــد تن ــيم الس ــوالق اياص ــة ــذلرت
ولتسدي إ را اق انت اب النقي ونائ النقي وأعبا د ن النقا ة.
انون المي ا المسمول:
إقـرار قــانون املرئــي واملســمو رقــم  71لســنة  2002تــاريخ  2015/1/27وورد يف
-67
القــانون انــه ــوز ل ــن الــوزرا نــا ع ـ تنســي الــوزير املســتند إح توصــية املــدير إعفــا الــدوائر
وامل سســاق ا كوميــة وغرهــا مــن رســوم ت ـرخيص البــث شـريلة عــدم ندــا لبعالنــاق التواريــةت
كما أل عقو ة ا بن من القانون.
إقرار القانون لد ا تماعاق ا كومة مع ونة التو يه الو ين واإلعالم النيا يةت ع ما
-68
ننــه فــت البــاب لوســائ األعــالم بــور اال تماعــاقت كمــا وأ ــرخل يف الســا ـوار و ــين
موســع تبــمن االســتما لكافــة و دــاق الن ــر واملال ــاقت اإلضــافة إح ســاق اللص ـ
الــذهين قبــور الفريـ ا كــومي ونقي ـ الصــحفيج و ن ــج عــن الصــحفيج وم سســاق التمــع
ا ي.
انون ومان الحصو يلى المعلودة:
 -69أرس ا كومة إح د ن النـواب تلـديالق مق ـة ع ـ قـانون ضـمان ا صـول ع ـ
املل ومةت ومن ا رز ما ـا فيدـا تق ـيص مـدة إ ا ـة ـ املل ومـة مـن  30إح 15يـومت وإلـر
ل تســدي ع ـ ال ـ املل ومــةت اإلضــافة إح اش ـ اأ رفــع د ــن املل ومــاق تقريــر ل ــن الــوزرا
ود ســي النـواب واألعيــان عــن أعمالــه وعــدد الل بــاق الــيت اســت مدا ال ــن وعــدد الل بــاق الــيت
أ اهبا .ومن التلديالق املق ة توسـيع عبـوية د ـن املل ومـاق لت ـم نقيـ ا ـامج ونقيـ
الصحفيجت اإلضافة إح أن التلدي قد ضمن ا صول ع املل ومة لك ش ص يقـيم يف
األردنت ولين فقط ل ردنيج.
 -70انتدو هي ة اإلعالم ود ن املل وماق أس و ا بـاريا يف التلامـ مـع ـ اإلعالمـي
يف ا صول ع املل ومةت يث يقوم الصحفي تلب ة منوإ ول املل وماق اليت يريـدهات وتقـوم
اهلي ة ت ويده املل وماق اليت بدا.
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 -71انلالقـا مــن إميـان ا كومــة بـرورة التلــاون مـع الصــحفيج يف عم دـم وتــوفر املل ومـاق الــيت
تا واــات أصــدر دولــة رئــين الــوزرا الغــا رمسيــا تــاريخ  2015-9-8وميــع الــوزاراق والــدوائر
الرمسيـ ــة وامل سسـ ــاق واهلي ـ ــاق اللامـ ــة تـ ــوفر منـ ــوإ ـ ـ ا صـ ــول ع ـ ـ املل ومـ ــاق ل ـ ـراغبج
ا صــول ع ـ مل ومــاق .ويتبــمن النمــوإ يانــاق ــول مقــدم الل ـ وال ــرض مــن ا صــول
ع ـ املل ومــة .ومبو ـ القــانون النافــذت ي ـ أ يف ــال رف ـ الل ـ أن يكــون الق ـرار مل ــال
ومسببات ويلترب االمتنا عن الرد ضمن املدة ا ـددة قـرارا ـالرف  .ويف ـال عـدم صـول مقـدم
الل ع املل ومة له تقد شكوع إح د ن املل وماق واسـلة مفـوض املل وماق/مـدير
عام دائرة املكتبة الو نية.
 -72جتــدر اإلشــارة إح أن األردن يلتــرب أول دولــة عر يــة تبــمن ـ الصــحفي يف ا صــول
ع املل وماق من خالل إقرارها هلذا القانون عام .2007
اإلس يا يجية اإليالدية:
 -73أ ق ـ ا كومــة و التلــاون مــع مجيــع ال ــركا مــن ن ــي قلــا اإلعــالم اإلس ـ اتيوية
اإلعالمية الو نية ل عوام  .2015-2011واليت هدف إح متكج اإلعالم الو ين ـقيه اللـام
وايا من التلبر مبدنية رفيلة ومس ولية و نية عن هذا الب د .يث و ه اللة امل ر ا كومة
إلعــداد إسـ اتيوية إعالميــة تقــوم ع ـ قاعــدي ا ريــة واملسـ وليةت وتنخــذ لــج االعتبــار مت ـراق
اللصر من أدواق ديدة لالتصال .دأ ا كومة ع إعـداد اإلسـ اتيوية لتواكـ رهيـة سـيد
البالدت ولتلد إعالما رائدا يكون منربا ل رأخل والرأخل اآلخرت ويلكن بارة التمع األردين ورقي
فكــر أف ـراده ورهع م سســاته .مــن هــذا املنل ـ ت عم ـ ا كومــة ع ـ إش ـراك كافــة القلاعــاق
امللنية واملتص ة يف صياغة مالمـ اإلعـالم الـو ين املل ـوبت خـذه لـج االعتبـار ضـرورة التفاعـ
اإل ــايب مــع كـ مت ـراق اللصــرت وانتدــا أســالي البحــث الل مــي والتقصــي املل ومــايت لي ــدو
إعالما مدنيا يف مصا اوداق اإلعالمية النا حة.
 -74ارتـ ــنق ا كومـ ــة أن ت ـ ــتم اإلس ـ ـ اتيوية ع ـ ـ تلـ ــوير الـ ــاالق التاليـ ــة الت ـ ـريلاق
الناظمة ل لم اإلعالمـي ومندـا تلـدي قـانون امللبوعـاق والن ـر رقـم  8لسـنة 1998مت قـانون
اللقو ـ ــاق وتلديالت ـ ــه رق ـ ــم  16لس ـ ــنة 1960ت ق ـ ــانون ناي ـ ــة أس ـ ـرار ووث ـ ــائ الدول ـ ــة رق ـ ــم 50
لســنة 1971ت قــانون نقا ــة الصــحفيج رقــم  15لســنة 1998ت قــانون اإلعــالم املرئــي واملســمو
رقم  71لسنة 2002ت قانون ضـمان ـ ا صـول ع ـ املل ومـاق رقـم  47لسـنة 2007وغـر
إلر) ع ـ أن يـتم إلـر ضـمن ـدول زمـين حمـددت وقـد أجنـ ق أغ ـ التلـديالق .إن ـا مركـ
تــدري إعالمــي شــام ل ص ــحافة امللبوعــة واإلعــالم املرئ ــي واملســمو ت والصــحافة اإللك وني ــةت
إن ا ائ ة امل ر عبد اين الناين ل تميـ اإلعالمـيت ت ـويع التو ـه اـو الصـحافة االستقصـائية
إن ــا د ــن شــكاوعت دعــوة مجيــع وســائ اإلعــالم الرمسيــة واياصــةت وامل سســاق إاق ال ــننت
لتبــين مينــا شــر و ــين ت تـ م مــن خاللــه نخالقيــاق مدنــة الصــحافة واإلعــالمت إن ــا صــندو
التنميــة النقافيــة واإلعالميــة .كمــا اشــتم اإلس ـ اتيوية ع ـ إ ـرا اق لتلــوير عم ـ الت ف يــون
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األردينت واإلإاعـةت واإلعـالم الرمسـي وااللكـ وين والتملـي ووكالـة ـ ا وكافـة امل سسـاق واودـاق
اإلعالمية األخرع.
إنشاز دجل

ش ا :

 -75ض ــمن تو ــه ا كوم ــة ل تن ــيم ال ــذاي لبع ــالمت عم ـ ـ ال ون ــة ع ـ ـ إن ــا د ــن
شكاوعت مراعيـة ا ـر ع ـ ا فـا ع ـ اسـتقاللية ت ـكي وعمـ ال ـن .جتـدر اإلشـارة إح
أن ال ــن ين ــن ل ــدت وم ــا ت ـ ال ال ون ــة املك ف ــة تنفي ــذ مب ــامج اإلس ـ اتيوية اإلعالمي ــة يف
مر ة امل اوراق ول لية اللم وعدد األعبا ود ن األمنا وغر إلر من التفاصـي  .وقـد
أشــار وزيــر الدولــة ل ـ ون اإلعــالم إح أن ال ونــة ســتتدار كافــة اآلرا وســتنخذ لــج االعتبــار
التواف قب البد فل يا تكوين ال ـن الـذخل متـح أن يـتم االنتدـا منـه ـالت امن مـع اختتـام اللمـ
اإلس اتيوية اإلعالمية.
دحفة اإليالم العام المس قلة:
 -76مــن االجنــازاق اإلعالميــة األخــرة هــي اللم ـ ع ـ إ ــال ت ف يــون ايدمــة اللامــةت والــذخل
يكــر دــد ا كومــة يف تل ي ـ أركــان اللم يــة الدميقرا يــة وا ريــة يف التلبــرت وترســيخ مبــدأ اســتقاللية
اإلعــالم .لــذا صــدر يف اوريــدة الرمسيــة تــاريخ  2015-6-22ن ــام رقــم  53لســنة /2015ن ــام
حملــة اإلعــالم اللــام املســتق ت والــذخل ــا فيــه أن تليــج د ــن إدارة ا لــة يصــدر ـ رادة م كيــة
ساميةت و تنسي من دولة رئـين الـوزرا ملـدة ثـالي سـنواق قا ـة ل توديـد .إن اهلـد الرئيسـي
من إن ا هذه ا لة هو مناق ة كافة القبايا ا يدم املوا ن األردينت وتنويع امل دد اإلعالمـي
األردينت مــع ا فــا ع ـ اســتقاللية ايدمــة اللامــة يف البــث الت ف يــوين وتــوفر البــماناق الفل يــة
هل ــذه االس ــتقالليةت ي ــتم إل ــر م ــن خ ــالل الت ـريلاقت و لي ــاق تلي ــج قي ــاداق ه ــذه امل سس ــاق
ومصادر التموي  .وقد تاريخ  2015/10/8تليج رئين وأعبا د ـن إدارة حملـة اإلعـالم
املستق ة.
 -77جتدر اإلشارة إح أن ا كومة أن نق شب ة النا قي اإليالديري ت وهـي ـ أساسـي
من من ومة اإلعالم الرمسي يث تر ط ا كومة املوا ن وجتيبه ع تساهالته يف ك الوزاراق.

وصية م م ()11

ـنبغررا للل لررة الفرري أن عررل انونهررا الم علررم بال مايررال العادررة ان اررذ ال ررلابيي
الال در ررة لجعر ررز القير ررود الم ي ور ررة يلر ررى حيـر ررة ال جمر ررع السر ررلما دفابقر ررة ماد ر را ح ر ررام
المررادة  21د ر العهررل دررع الحرريص يلررى أل ررون هررذ الحيـررة اوررعة ـررة اي بررامال
سياسية.
 -78أل ـ ق ــانون اال تماع ــاق اللام ــة املل ــدل رق ــم  )5لس ــنة  2011املوافق ــة املس ــبقة م ــن
ا ــاكم اإلدارخل للقــد اال تماعــاقت و اختصــاره ع ـ إشــلاره لقــد اال تمــا أو املســرة فقــط
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وإلـ ــر ل ايـ ــاق فـ ــا األمـ ــن والن ـ ــامت وسـ ــالمة املن مـ ــجت وامل ـ ــاركج يف هـ ــذه اال تماعـ ــاق
واملسراقت كما سو التلدي استننا اللديد من اال تماعاق والتوملاق من شروأ اإلشـلار
وإلر وفقا لنص املادة  )3منه.
 -79ووف التلدي النافذ ع قانون اال تماعاق اللامة فانه لـين مـن ـ أخل دـة رفـ
عقــد اال تماعــاق أو تن ــيم املس ـراق وال حتديــد زمــان أو مكــان أخل مندمــات غــر أن تل يمــاق
تن يم اال تماعاق اللامة والتوملاق واملسراق لسنة  2011والصادرة استنادا ل قانون أل مـ
املن مــج التقيــد ال مــان واملكــان الــذخل تبــمنه اإلشــلار املقــدم مــندم لقــد اال تمــا أو تن ــيم
املسرةت وعدم القيام نخل دعوة أو إعالن قب إشلار ا اكم اإلدارخل لقـد اال تمـا أو التومـع
أو املســرةت وعــدم اســت دام أخل شــلاراق أو هتافــاق أو رســوماق أو صــور أو رمــوز متــن ســيادة
الدول ــة أو الو ــدة الو ني ــة أو األم ــن الل ــام أو الن ــام الل ــام .اإلض ــافة إح ع ــدم ن ـ األسـ ـ حة
واألدواق ا ــادة أو أخل أداة تســاعد ع ـ ارتكــاب اورميــة أو اإلخــالل ــاألمن أو الن ــامت وعــدم
عرق ة ركة السر وعدم التلرض ل من ق اللامة أو اياصة.
 -80ويتو ـ ـ ع ـ ـ ا ــاكم اإلدارخل أثن ــا عق ــد اال تم ــا أو املس ــرةت اق ــاإ مجي ــع الت ــدا ر
واإل را اق األمنية البرورية ل محاف ـة ع ـ األمـن والن ـام ونايـة األمـوال اللامـة واياصـةت ولـه
تك ي ـ األ د ـ ة املرتبلــة ــه ل قيــام هبــذه املدــام .اإلضــافة إح األمــر ف ـ اال تمــا أو تفري ـ
املس ــرة إإا رأع أن دري ــاق أخل مندم ــا ق ــد تـ ـ دخل إح تلـ ـري األرواح أو املمت ك ــاق اللام ــة أو
اياصة ل لر أو املن السالمة اللامة.

وصية م م ()12

ـنبغررا للل لررة الفرري أن عررل انونهررا الم علررم بالجمعيررال ان اررذ ال ررلابيي
المال مررة لجعررز أـررة يررود د ي وررة يلررى حيـررة رروـ الجمعيررال دفابقررة ماد را
ح ام المادة  22د العهل.
 -81جتــدر االشــارة اح أنــه قــد تقــرر البــد عــداد م ــرو قــانون ملــدل لقــانون اومليــاقت
يث سيتم اعتماد الندح الت اركي مع مجيع اوملياق واالحتاداق خـالل عم يـة اعـداد م ـرو
ه ـ ــذا الق ـ ــانونت وسـ ـ ــيتم األخ ـ ــذ لـ ـ ــج االعتب ـ ــار ا ـ ـ ــاور املتل ق ـ ــة تسـ ـ ــوي اوملي ـ ــاق وقبـ ـ ــول
التموي ايار ي وغرها من قبايا أخرع.
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ـنبغررا للل لررة الفرري أن اررذ ميررع ال ررلابيي الال دررة لم ااحررة رراهية يمررز
ا ا بوسا ز دنها يلى ر الاصروص إيرادة النظري ارا شريـعا ها در ا رز
رروايي الحماـ ررة الال د ررة لجمي ررع ا ررا ت بمر ر ا رريهم ا ررا الع ررادلون ا ررا
المشي يال ا سيـة اا فال ال ماية.
املصادقة م خران ع اإل ار الو ين ل حـد مـن عمـ األ فـال مـن قبـ رئاسـة الـوزرا ت
-82
والذخل يتم تلبيقه ك تدر ي لي م كافة حماف اق املم كة من خالل اوداق امللنية لم
األ فال وهي وزارة اللم ووزارة التنمية اال تماعية ووزارة ال ية والتل يمت وضـمن تلبيـ اإل ـار
الــو ين يــتم التلام ـ مــع كافــة ــاالق األ فــال اللــام ج ــىت ا ــاالق الــيت ال ي ليدــا تلري ـ
اللام ـ يف قــانون اللم ـ األردينت وإلــر مــن خــالل تنســي وزارة اللم ـ مــع الــوزاراق واودــاق
امللنيــة األخــرع .ويلــر اإل ــار الــو ين ل حــد مــن عمـ األ فــال عم ـ األ فــال ننــه "هــو ك ـ
دد فكرخل أو سماين يبذله اللف لقا أ ر أو دون أ ر سوا كان ـك دائـم أو عرضـي
أو م قـ ـ أو م ــومسي ويلت ــرب ض ــارا ل ــهت وي ــتم ع ـ ـ املس ــتوع اللق ــيت واوس ــميت واال تم ــاعيت
واألخالقــيت وامللنــوخلت والــذخل يلـ ض دراســتهت و رمــه مــن فــر املواظبــة ع ـ الــتل م والدراســةت
مــن خــالل إ بــاره ع ـ تــرك املدرســة قبـ األوانت أو أن يســت م منــه حماولــة اومــع مــا ــج الــدوام
املدرسيت واللم املكن .
 -83ــددق امل ـواد القانونيــة يف قــانون اللم ـ األردين  )77-73شــروأ ت ـ ي األ ــداي
واللقو ــة املفروض ــة ع ـ ـ ص ــا اللمـ ـ ال ــذخل شـ ـ األ ــداي ص ــفة لالف ــة متن ــع ت ـ ـ ي
األ داي دون السادسة ع رة يف أخل عم كانت ومتنع ت ي األ داي ما ج السادسة ع ـرة
والنامنـ ــة ع ـ ــرة يف األعمـ ــال ايلـ ــرة أو املرهقـ ــة أو املبـ ــرة صـ ــحة ا ـ ــديت وسـ ــاعاق عم دـ ــم
واس ـ ا تدم واللقو ــة الــيت تفــرض ع ـ صــا اللم ـ الــذخل خيــال أ كــام هــذه امل ـواد يــث
تص ال رامة إح  500دينار أردين).
 -84الس ر يا يجيال الااصررة بم ااحررة يمررز ا ررا ت دنهررا اإل ررام الررو نا لم ااحررة
يمررز ا ررا  :2011وتبــم هــذه الوثيقــة يف ياهتــا ا اولــة الو نيــة األوح الــيت تلــح قمايــة
األ ف ــال الل ــام جت لتك ــون مبنا ــة وثيق ــة مر لي ــة و ني ــةت حت ــدد أس ــن التلام ـ م ــع ــاالق عم ـ
األ فالت واليت حتدد أدوار ومس ولياق اوداق إاق اللالقة واملتمن ة يف وزارة اللمـ ووزارة ال يـة
والتل يم ووزارة التنمية اال تماعية) وهتد وثيقة اإل ار ما ي ي:
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املساربة يف ا د من م ك ة عم األ فال.



توضي أدوار امل سساق إاق اللالقة لم األ فال وأسن التنسي فيما يندا.



وضع مندوية ن رية وعم ية و نية ل تلامـ مـع األ فـال اللـام ج مـن خـالل رسـم
لية واضحة.
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لالستقصـ ـ ـ ـ ــا واالسـ ـ ـ ـ ــتوا ة ووضـ ـ ـ ـ ــع األسـ ـ ـ ـ ــن للم يـ ـ ـ ـ ــة املتا لـ ـ ـ ـ ــة والتقيـ ـ ـ ـ ــيم ل ـ ـ ـ ـ ـربامح
وايدماق املقدمة.



نا شبكة من ال ركا لدعم األ فال اللام ج وأسرهم.



ضمان عدم االزدوا ية يف اللم ج امل سساق امللنية تقد ايدمة.

 -85يــث يلب ـ هــذا اإل ــار يف كافــة حماف ــاق املم كــة مــن خــالل اودــاق امللنيــة ليــتم
التلام مع كافة االق األ فال اللام ج ىت ا االق اليت ال ي ليدا تلري اللامـ يف قـانون
اللم ـ األردينت وإل ــر مــن خ ــالل تنســي وزارة اللم ـ مــع ال ــوزاراق واودــاق امللني ــة األخ ــرع.
ويلــر اإل ــار الــو ين ل حــد مــن عم ـ األ فــال عم ـ األ فــال ننــه "هــو ك ـ دــد فكــرخل أو
ســماين يبذلــه اللفـ لقــا أ ــر أو ــدون أ ــر سـوا كــان ــك دائــم أو عرضــي أو م قـ أو
م ــومسي ويلت ــرب ض ــارا ل ــهت وي ــتم ع ـ ـ املس ــتوع اللق ــيت واوس ــميت واال تم ــاعيت واألخالق ــيت
وامللنــوخلت والــذخل يل ـ ض دراســتهت و رمــه مــن فــر املواظبــة ع ـ الــتل م والدراســةت مــن خــالل
إ بــاره ع ـ تــرك املدرســة قبـ األوانت أو أن يســت م منــه حماولــة اومــع مــا ــج الــدوام املدرســيت
واللم ـ ـ املكن ـ ـ  .كم ــا حت ـ ـديث وإصـ ــدار الق ـ ـرار ايـ ــا األعمـ ــال املرهق ــة واملبـ ــرة صـ ــحة
األ ــداي للــام  2011يــث صــن األعمــال ايلــرة واملرهقــة الصــحة نــا ع ـ أســن مبنيــة
ع ما ومب اورة كافة اوداق إاق اللالقة.
 -86قام قسم عم األ فال يف وزارة اللم خالل اللام  2015تكني ال ياراق التفتي ية
ع امل سساق اليت تقوم ت ي أ فال عـام ج ملـا خيـال أ كـام قـانون اللمـ األردين رقـم 8
لسنة  1996وتلديالته ومتن نتائح ال ياراق مبا ي ي:


عدد ال ياراق التفتي ية.1442 :



عدد األ فال اللام ج 1273 :مندم  516أ فال عام ج غر أردنيج.



اإل را اق القانونية :إنذار  )576لالفاق  )440نص وإرشاد .)257



عدد تلدداق تصوي ال ركاق امل الفة ملواد عم األ فال .)206

 -87الشر ر ا ي :كمــا وت ق ـ قســم عم ـ األ فــال خــالل اللــام  )39 2015ش ــكوع
دـ ـ ـ ـ ــا مجيل ـ ـ ـ ـ ـانت و حتوي ـ ـ ـ ـ ـ  )119مـ ـ ـ ـ ــن األ فـ ـ ـ ـ ــال اللـ ـ ـ ـ ــام جت و إ ـ ـ ـ ـ ـرا  )3نـ ـ ـ ـ ــالق
تفتي ـ ـ ـ ـ ـ ــية مت صص ـ ـ ـ ـ ـ ــةت وعق ـ ـ ـ ـ ـ ــد  )5ورش توعوي ـ ـ ـ ـ ـ ــةت اإلض ـ ـ ـ ـ ـ ــافة إح عق ـ ـ ـ ـ ـ ــد  )10دوراق
تدريبية مت صصة مش  119مفت عمـ ت اإلضـافة إح إ ـرا اللديـد مـن ال قـا اق اإلإاعيـة
والت ف يونية.
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ـنبغا للل لة الفري أن ارذ ال رلابيي المناسربة لمرمان ان اابرال حرية شر ااة
بوسررا ز دنهررا يلررى ر الاصرروص إنشرراز لجنررة ان اابيررة دس ر قلة عنررى بميا بررة
سيي الن اابال.
إن ا اهلي ة املستق ة لالنت ـاب يف األردن مبو ـ القـانون رقـم  )11للـام 2012ت
-88
وض ــمن عم ي ــة اإلص ــالح السياس ــي ال ــذخل تنتدو ــه املم ك ــة فق ــد ــرق تل ــديالق دس ــتورية يف
ب  2014مبو بدـ ــا توسـ ــلة مدمـ ــة اهلي ـ ــة قيـ ــث أنا ـ ـ مدمـ ــة إدارة االنت ا ـ ــاق الب ديـ ــة
واإلشرا ع يدا إح اهلي ـة املسـتق ة لالنت ـاب اإلضـافة ملدمتدـا املتمن ـة اإلشـرا ع ـ اللم يـة
االنت ا يــة النيا يــة وإدارهتــا يف ك ـ مرا دــات وع ـ أخل انت ا ــاق أخــرع يقررهــا د ــن الــوزرا .
وتت ــذ اهلي ــة القـراراق واإل ـرا اق الالزمــة لتمكيندــا مــن إدارة وتنفيــذ انت ا ــاق ن يدــةت ياديــةت
وشفافةت تستند ع مبادا اللدالـة واملسـاواة وتكـاف الفـر وسـيادة القـانون .وقـد أدارق اهلي ـة
املستق ة لالنت اب االنت ا اق النيا ية للام  2013ا ساهم تل ي النقة ن اهة االنت ا اق.
 -89ولبــمان التلبــر ا ــر عــن إرادة النــاخبجت ولكــي تتــاح لكـ مـوا ن دون أخل و ــه متييـ
فرصــة التمتــع يف امل ــاركة يف انت ا ــاق ن يدــةت يتــوح د ــن مفوضــي اهلي ــة وفق ـان أل كــام املــادة
 )12مــن قــانون اهلي ــة املســتق ة لالنت ــاب) مدــام رســم السياســة اللامــة ل دي ــةت وحتديــد تــاريخ
االق ا ت وإقرار اودول ال مين وايلطت والربامح الالزمة لتنفيذ اللم يـة االنت ا يـة ن اهـة وشـفافية
و يــادت واقــاإ اإل ـرا اق الالزمــة لتســوي النــاخبج/اق واملرشــحج/اقت مبــا يف إلــر إ ـرا اق
تدقي سوالق الناخبج/اق وحتديندا وتن يم االع اضاق ـناات ون ـر ـداول النـاخبج/اق
وأمس ــا املرش ــحج/اق ع ـ ـ املوقـ ـع اإللكـ ـ وين ل دي ــةت وأخل وس ــي ة ن ــر أخ ــرع ــددها ق ــانون
االنت ــابت ووضــع قواعــد ا مــالق والدعايــة االنت ا يــة وإ را اهتــا ومراقبتدــا مبقتب ـ تل يمــاق
تنفيذي ـ ــةت وتوعي ـ ــة الن ـ ــاخبج/اق نربي ـ ــة امل ـ ــاركة يف ا ي ـ ــاة السياس ـ ــية مب ـ ــا يف إل ـ ــر اللم ي ـ ــاق
االنت ا يــةت وتلي ــج رهس ــا وأعب ــا أخل و ــان الزم ــة لتنفي ــذ اللم ي ــة االنت ا ي ــة النيا ي ــة وف ـ م ــا
يقتبيه قانون االنت ـابت واعتمـاد مواصـفاق كـ مـن صـندو االقـ ا وأورا االقـ ا واألختـام
الرمسية ل ونة االق ا ت ووضع أسن اعتمـاد منـدويب/اق املرشـحج/اق يف مراكـ االقـ ا والفـرزت
واعتمــاد ن ــي/اق م سســاق التم ـع املــدين واإلعالميــج/اق وأخل م ـراقبج/اق حم يــج ودوليــج
لب ــال ع ـ ســر اللم يــة االنت ا يــة النيا يــة ومراقبتدــا مبقتبـ تل يمــاق تنفيذيــةت ومتديــد مــدة
االق ـ ا وف ـ أ كــام قــانون االنت ــابت ووضــع تل يمــاق تنفيذيــة لن ــر النت ـائح األوليــة وتن ــيم
االع اضاقت وإعالن النتائح الندائية لالنت ا اقت وإصدار تقريـر اـائي تفصـي ي عـن كـ عم يـة
انت ا ية نيا ية جبميع مرا دات واق اح م روعاق الت ريلاق الالزمة للم اهلي ة.
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ـنبغررا للل لررة الفرري أن اررذ ميررع ال ررلابيي المرري مـة ل ـررادة دشرراموة الم ريأة اررا ميررع
دنرراحا الحيرراة العادررةت أن شررجع يلررى ال وييررة بهررذ المس ر لة ياررع الحصررة الررلنيا لعررلد
النساز اا دجل النوا ا مدنا ( )%10حالي ا اا المجال البللـة (.)%20
 -90خصص قـانون االنت ـاب ل ـن النـواب للـام  2016مـا مقـداره  )15مقلـدا ل نسـا ت
وفقان لن ام الكوتات كما إل ا ن ام الصوق الوا دت واعتماد القائمة النسبية املفتو ة.
ت ــكي االئ ــتال ال ــو ين ل ــدعم امل ــاركة السياس ــية ل نس ــا قي ــادة ال ون ــة الو ني ــة
-91
األردنيــة ل ـ ون املـرأة وم ــاركة عــدد مــن الــوزاراق كــوزارة التنميــة السياســية والربملانيــة والداخ يــةت
اهلي ــة املس ــتق ة لالنت ــابت املرك ـ ـ ال ــو ين ق ــو اإلنس ــانت ومن م ــاق التم ــع امل ــدينت وض ــع
االئ ــتال إس ـ ـ اتيويته ل ع ـ ـوام  )2017-2012لتل ي ـ ـ امل ــاركة السياس ــية ل نس ــا يف كاف ــة
اهلي ــاق املنت بــة ع ـ مســتوع االنت ا ــاق النيا يــة والب ديــة والنقا يــة وغ ـر التوــارة والصــناعة
وغرهــا مــن خــالل تنفيــذ أن ــلة توعيــة نربيــة م ــاركة املـرأة يف مواقــع صــنع القـرارت ويقــدم ـرامح
تدريبية مكنفة ل نسا الراغباق االخنراأ يف ا ياة السياسية ودعم قدراهتن ع مدـاراق القيـادة
والتفــاوض وتل ي ـ وتفلي ـ قــدراق الربملانيــاقت كمــا تقــوم اللديــد مــن م سســاق التمــع املــدين
تنمية قدراق النسا السياسية.
 -92ارتفلـ ـ نس ــبة النس ــا يف د ــن النـ ـواب م ــن  %10.8ع ــام  2009إح  %12وإل ــر
فوز  18سيدة يف انت ا اق عام 2013ت  15مندن ف ن ع ـ املقاعـد امل صصـة ل نسـا مبو ـ
القـانون و 3سـيداق ـاالق ا خــار املقاعـد امل صصـة ل نسـا  .وأضــيف عـام " 2013ونـة املـرأة
وشـ ون األســرة" ل وــان الدائمــة الل ـرين يف د ــن النـوابت ــدد مدامدــا الن ــام الــداخ ي دراســة
القوانج واألمـور املتل قـة ـ ون املـرأة واألسـرة واللفـ ومتا لـة السياسـاق وايلـط والـربامح الالزمـة
لتمكــج امل ـرأة مــن مجيــع اووان ـ  .هــذا وت ـ  3نائبــاق موقــع رئــين ونــة مــن ال وــان الدائمــة
ل مو ــن ونائبتــان اثنتــان مبوقــع نائـ رئــين ونــة وســبع ســيداق مقــرراق ل وــان .ومبو ـ الن ــام
الداخ ي ل ن األعيان استحدث "ونة املرأة" ل وـان ال ـن الدائمـة يف ت ـرين ثـاين عـام 2013
تبم أعيانان من اونسجت هبد دراسة الت ريلاق والـربامح والسياسـاق إاق املسـا ققـو املـرأة
وأخل قانون يلرض ع ال ن لبـمان عـدم التمييـ ضـد املـرأة فيـهت والتواصـ مـع من مـاق التمـع
املــدين واهلي ــاق النســائية .تب ــغ نســبة النســا يف د ــن األعيــان  %12ي ـ ن موقــع مســاعد رئــين
د ن ورئيسة ونة ومقرراق ل ونتج من وان ال ن الدائمة.
 -93نص قانون األ ـ اب السياسـية رقـم  )39لسـنة  )2015يف املـادة /6أ ع ـ "و ـوب
أن ال يقـ عــدد األعبــا امل سســج ألخل ـ ب عــن  )150شـ ص" ــدال مــن  500شـ ص
كمــا كــان ســا قا و ــدون أيــة حمــدداق أخــرع فبــال عــن أنــه اعتمــد ســن النامنــة ع ــرة ــدال مــن
ا ادية والل رينت إضافة إح فت دال قبول املن واهلباق والتربعاق املل نة وامللروفة وا ددة من
األش ا األردنيج.
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 -94رفع قانون الب دياق للام  2011النسبة امل صصة ل مرأة يف الالن الب دية من %20
إح  %25ــا أس ــفر ع ــن فوزه ــا نس ــبة  %35.9يف انت ا ــاق ع ــام 2013ت وجت ــدر اإلش ــارة
وجت ــدر اإلش ــارة إح أن ق ــانون الب ــدياق رق ــم  )41لل ــام  2015ق ــد أ ق ـ ع ـ نس ــبة املقاع ــد
امل صصة ل مرأة.
 -95ويف الس ـ لة القب ــائية ارتف ــع ع ــدد القاض ــياق م ــن  48قاض ــية ع ــام  2009إح 142
قاض ــية ع ــام  2013ي ــك ن نس ــبة  %15.5وارتف ــع ع ــددهن ع ــام  2015إح  172قاض ــية
يتولَّج مواقع متقدمة كرئين حمكمة داية ونائ عام ورئين هي ة يف حمكمـة االسـت نا ومـدعي
عام ومساعد رئين نيا اق عامة إدارية وقاضي مفت .
 -96كم ــا متنـ ـ املـ ـرأة األردني ــة املم ك ــة يف ش ــىت ا افـ ـ واال تماع ــاق واملـ ـ متراق اإلق يمي ــة
والدوليــة مــن خــالل إش ـ اهلا املناص ـ الد وماســية كرئيس ـة ل بلنــاق الد وماســية أو كد وماســية
عام ة أو كم ح يف السفاراق وت ارك فلالية يف الوفود الرمسية .وتتوح املرأة عـدد مـن ا قائـ
الوزارية ت اوح من قيبة إح أر ع قائ وزارية اإلضافة إلش اهلا مواقع وظيفية متقدمة كنمج
عام وزارة وأمج عام للدة م سساق ودالن و نية.
 -97قامـ مديريــة عمـ املـرأة يف وزارة اللمـ تنفيــذ نــالق إعالميــة وتوعويــة ل يــادة التقبـ
اال تمــاعي للم ـ امل ـرأة ودورهــا اهلــام يف حتقي ـ التنميــةت مــن خــالل تنفيــذ س س ـ ة مــن ال ـربامح
التوعوية.

ثالثا -دواد العهل
المادة 1
حم الشعو اا قيـي دصييها
 -98ت كد املم كة األردنية اهلامشية ع ـ مجيـع ال ـلوب يف تقريـر مصـرها نفسـدا مبـا يف
إلر تقرير مرك ها السياسـي وحتقيـ منائدـا االقتصـادخل واال تمـاعي والنقـايفت كمـا تـ من املم كـة
قريــة ال ــلوب يف التصــر نرواهت ــا ومواردهــا اللبيلي ــة دومن ــا إخــالل ني ــة الت امــاق منبنق ــة ع ــن
القــانون الــدومل ومقتبــياق التلــاون االقتصــادخل الــدومل القــائم ع ـ مبــدأ املنفلــة املتبادلــةت ويــني
دعــم األردن هلــذا ا ـ األصــي انســوامان مــع الت اماتــه الدوليــة والســيما "مينــا األمــم املتحــدة"
الــذخل أكــد ع ـ ـ ال ــلوب يف تقريــر مصــرهات اإلضــافة إح "اللدــد الــدومل ايــا ــا قو
االقتصادية واال تماعية والنقافية" والـذخل صـادق ع يـه املم كـة يف اللـام 1975ت اإلضـافة إح
املينــا اللــريب قــو اإلنســان وهــو أ ــد اآلليــاق اإلق يميــة الفاع ــة يف دــال قــو اإلنســانت
وال ــذخل أش ــار صـ ـرا ة إح ـ ـ ال ــلوب يف تقري ــر مص ــرها وال ــذخل ص ــادق ع ي ــه املم ك ــة يف
اللام .2004
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 -99ويف هذا الصـدد ن ـر إح دور األردن ا ـورخل الـداعم ـ ال ـل الف سـليين يف تقريـر
مصـرهت يــث يــدعم األردن كافــة اودــود الراميـة إح إقامــة الدولــة الف ســلينية املســتق ة واملتواصـ ة
والقا ة ل حياة ع خلوأ الرا ع من يران للام  1967وعاصمتدا القد ال رقيةت اإلضافة
إح دعــم األردن املســتمر قيــادة اللــة امل ــر عبــد اين النــاين ا ــن ا ســج املل ــم إلقامــة الدولــة
الف سلينية يف كافة ا اف الدولية واإلق يمية ومع لت القوع الفاع ة وامل ثرة.

المادة 2
و الة الحقوق لجميع ا اياد د ن أي ميي بينهم
 -100أكــد الدســتور األردين يف املــادة السادســة منــهت أن األردنيــج أمــام القــانون سـوا ال متيي ـ
يــندم يف ا قــو والوا بــاقت وإن اخت ف ـوا يف اللــر أو ال ــةت أو الــدين .وال ُيلــاب ع ـ هــذه
املادة أاا تذكر مليار اونن من ضمن هذه امللايرت وإلر لكون النص الدستورخل ا عامـان
لي ــم الــذكر واألننـ ت اإلضــافة إح أن الت ـريلاق األخــرع كف ـ ل م ـرأة قوقـان متســاوية مــع
الر ـ ) ا ـ يف اللمـ ت التل ــيمت ارســة ا يــاة السياســيةت تــومل املناصـ اللامــة) .ونــص املينــا
الــو ين األردين ع ـ أن األردنيــج ر ــاالن ونســا ن متســاوون يف ا قــو والوا بــاقت كم ـا أوص ـ
األ نـدة الو نيـة األردنيـة تلبيـ عـدد مـن املبـادا الـيت هتـد إح حتقيـ املسـاواة ل مـرأة األردنيــة
ومتني دا يف الالن الت ريلية ويف املناص اللامة.
 -101كمــا أن عبــوية األردن يف د ــن قــو اإلنســان التــا ع ملن مــة األمــم املتحــدة كان ـ
ــافنا لتص ــدي ون ــر االتفاقي ــاق ال ــيت تلـ ـ ز ق ــو األردني ــج يف اوري ــدة الرمسي ــةت لتنخ ــذ ق ــوة
القـانون .يـث ن ــر اللدـد الـدومل ايــا ـا قو املدنيـة والسياســيةت واللدـد الـدومل ايــا
ا قو االقتصادية واال تماعية والنقافية واتفاقيـة القبـا ع ـ مجيـع أشـكال التمييـ اللنصـرخلت
واتفاقية القبا ع مجيع أشكال التميي ضد املـرأة يف اوريـدة الرمسيـة خـالل السـنواق األخـرةت
وتق ــوم ا ــاكم الو ني ــة يف األردن ـ ـ را ا اكم ــاق املدني ــة واو ائي ــة ــج املـ ـوا نج واأل انـ ـ
املقيمــج داخ ـ الدولــةت وفق ـان لقاعــدة املســاواة يــندم ــدون أخل متيي ـ ســب ال ــون أو اللــر أو
اونن أو ال ة أو الدين وإلر انسـوامان مـع الدسـتور الـذخل يـنص ع ـ ا ـ يف املـادة السادسـة
منه .وقد أصدرق ا اكم اللديد من أ كامدا اليت ت كد هذا األمر.
 -102كما تنص املادة  )14من الدستور األردين ع أن حتمي الدولة ريـة القيـام ـلائر
األدي ــان واللقائ ــد بقـ ـان ل ل ــاداق املرعي ــة يف املم ك ــة م ــا تك ــن ل ــة الن ــام الل ــام أو منافي ــة
لآلداب).
 -103اإلضافة إح ما أورده الدستور أكدق القوانج األردنية ع املساواة وعدم التميي ع
أس ــا الل ــر أو ال ــة أو ال ــدين فل ـ ـ س ــبي املن ــالت نصـ ـ امل ــادة  )5م ــن ق ــانون األ ـ ـ اب
السياسية رقم  )39لسنة  2015ع انه:
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 -104ي سن ا ب ع أسا املوا نة واملسـاواة ـج األردنيـج وااللتـ ام الدميقرا يـة وا ـ ام
التلددية السياسية.
 -105ال ــوز تنســين ا ـ ب ع ـ أســا ديــين أو ــائفي أو عرقــي أو ف ــوخل أو ع ـ أســا
التفرقة سب اونن أو األص .
 -106إن مجيــع أفلــال اللن ـ أو التح ـري ض ـد ش ـ ص أو مجاعــة ســب اللنصــر أو ال ــون
أو النس ـ ـ أو األص ـ ـ القـ ــومي أو اللرقـ ــي رميـ ــة يلاق ـ ـ ع يدـ ــا القـ ــانون األردينت فقـ ــد نص ـ ـ
املادة  150من قـانون اللقو ـاق ع ـ أن كـ كتا ـة وكـ خلـاب أو عمـ يقصـد منـه أو ينـتح
عنه أثارة النلراق املذهبية أو اللنصـرية أو ا ـ ع ـ النـ ا ـج اللوائـ ولت ـ عناصـر األمـة
يلاق ع يه ا بن مدة ستة أشدر إح ثالي سنواق و رامة ال ت يد ع مخسج دينارا)
 -107كما و رم امل ر األردين يف قانون اللقو اق رقـم  16لسـنة  1960عـددان مـن األفلـال
الــيت ت ـ دخل إح اهانــة ال ــلور الــديين ألخل ش ـ ص أو اهانــة ملتقــده الــديين .والســيما يف املــادة
.)278
 -108أكد قانون اإلعالم املرئي واملسمو رقـم  71لسـنة  2002يف املـادة  20منـه ع ـ انـه:
"الت ام املرخص له لدم ث أو إعادة ث ك ما مـن شـانه إثـارة النلـراق اللائفيـة واللرقيـة أو مـا
م ــن ش ــانه اإلخ ــالل الو ــدة الو ني ــة أو ا ـ ع ـ اإلره ــاب والتفرق ــة اللنص ـرية أو الديني ــة أو
اإلسا ة إح عالقاق املم كة الدول األخرع".
 -109ينـ ـ امل ــادة  )7م ــن ق ــانون امللبوع ــاق والن ــر رق ــم  )8لس ــنة  1998داب مدن ــة
الصــحافة وأخالقياهتــا امل مــة ل صــحفي والــيت تقــوم ع ـ ريــة الفكــر وال ـرأخل والتلبــر واال ــال
واعتبارها قا ل صحافة واملوا ن ع السوا واالمتنا عن ن ر ك ما من شانه التحـري ع ـ
اللنـ أو الــدعوة إح إثــارة الفرقــة ــج امل ـوا نج ــنخل شــك مــن األشــكال .وتــنص املــادة )38
ــر ن ــر م ــا ي ــك اهان ــة ال ــلور أو امللتق ــد ال ــديينت أو إث ــارة النلـ ـراق املذهبي ــةت أو
ع ــ
اللنصريةت ويلاق ع لالفة إلر رامة ال تق عن ع ـرة ال دينـار وال ت يـد ع ـ ع ـرين
أل دينار وف أ كام املادة  )46من القانون إاته.

المادة 3
وررمان دسررا اة الررذووم اإلنرراث اررا حررم ال م ررع بجميررع الحقرروق ال صررادـة
ال مايية الثقااية
 -110نــص الدســتور األردين ع ـ مبــدأ املســاواة ــج األردنيــجت والــذخل أكــده املينــا الــو ين
األردين وأشــار وضــوح إح أن األردنيــج ر ــاالن ونســا ن متســاوون يف ا قــو والوا بــاقت وخاصــة
من يث القيمة القانونيـة ل ـدادة الـيت تـدمل هبـا املـرأة فدـي مسـاوية يف وتدـا ل قيمـة القانونيـة
ل دادة اليت يدمل هبا الر ت وال يو د يف قانون البيناق رقم  30لسنة  1950أخل نص يللـي
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قيمــة قانونيــة ل ــدادة املـرأة لت فــة عــن ت ــر الــيت يــدمل هبــا الر ـ ت كمــا قام ـ ا كومــة األردنيــة
ن ر اتفاقية القبا ع كافة أشكال التميي ضد املرأة يف اوريدة الرمسية تاريخ 2007/8/1ت
كما صاد األردن ع أهم االتفاقياق الدولية املتل قة ققو املرأة كاالتفاقيـة املتل قـة ـا قو
السياسية ل مرأةت االتفاقية اياصة جبنسية املرأة املت و ةت واتفاقية الرضا ال وا وا د األدىن لسن
ال وا وتسوي عقود ال وا .
 -111كمـ ــا تلـ ــدي اللديـ ــد مـ ــن الق ـ ـوانج املتل قـ ــة تل ي ـ ـ متتـ ــع امل ـ ـرأة ققوقدـ ــا االقتصـ ــادية
واال تماعية والنقافيةت من قانون األ وال ال صية للـام 2010ت والـذخل متـ اإلشـارة إليـه يف
الرد ع التوصية النالنة من هذا التقريرت كذلر تل ي م ـاركة املـرأة السياسـية والـذخل سـيتم إكـره
الرد ع املادة ايامسة والل رون.

المادة 4
حالل الفوام الس ثنا ية
 -112تبـ ـ ـمن الدس ـ ــتور األردين نصوصـ ـ ـان ت ـ ــن م وتـ ـ ـ ر السـ ـ ـ لاق االس ـ ــتننائية يف ـ ــاالق
اللوارات ووضع قيودان ع هذه الس لاق:
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يــث أ ــازق املــادة  )124م ــن الدســتور إإا ــدي م ــا يســتدعي الــدفا ع ــن
ال ــو ن يف ال ــة وق ــو ـوارا إص ــدار ق ــانون اس ــم ق ــانون ال ــدفا تلل ـ مبو ب ــه
الصــال ية إح ال ـ ص الــذخل يلينــه القــانون القــاإ التــدا ر واإل ـرا اق البــرورية
مبا يف إلر صال ية وق قوانج الدولـة اللاديـة لتـامج الـدفا عـن الـو ن ويكـون
قــانون الــدفا نافــذ املفلــول عنــدما يل ــن عــن إلــر ـ رادة م كيــة تصــدر نــا ع ـ
قرار من د ن الوزرا .



يف ــال ــدوي ـوارا خلــرة يلتــرب ملدــا أن التــدا ر واإل ـرا اق الســا قة غــر
كافيــة ل ــدفا عــن املم كــةت يل ــن امل ــر و نــا ع ـ قـرار مــن د ــن الــوزرا ـ رادة
م كيـ ــة األ كـ ــام اللرفيـ ــة يف مجيـ ــع أاـ ــا املم كـ ــة و يف أخل ـ ـ مندـ ــا مبو ـ ـ
املادة  )125من الدستور.



عنـد إعـالن األ كـام اللرفيـة ل م ــر أن يصـدر مبقتبـ إرادة م كيـة أيـة تل يمــاق
تقبي البرورة هبا ألغراض الدفا عن املم كة قلع الن ر عن أ كام أخل قـانون
ملم ــول ــهت وي ـ ـ مجي ــع األش ـ ـ ا الق ــائمج تنفي ــذ ت ــر التل يم ــاق عرض ــة
ل مس ولية القانونية اليت ت ت ع أعماهلم إزا أ كام القوانج إح أن يلفـوا مـن
ت ر املس ولية قانون خا يوضع هلذه ال اية.
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المادة 5
دمامسة ا نشفة ا اعا ال ا ودي إلى إهلام الحقوق الحيـال
 -113ت من املم كة نن ا قو الواردة يف هذا اللدد هي دموعة من ا قو الوا التمتـع
هبــات وال ــوز وضــع أخل قيــود أو إهــدار أخل ـ ألخل ســببا كــان إال مبــا يتف ـ ودموعــة ا قــو
الواردة فيهت ومبا ق املص حة اللامة.

المادة 6
الحم اا الحياة
 -114يلــد ا ـ يف ا يــاة مــن ا قــو املقدســة يف كافــة ال ـرائعت يــث يلتــرب االعتــدا ع ـ
يــاة إنســان وا ــد مبنا ــة االعتــدا ع ـ يــاة النــا مجيلـانت وينل ـ مــن إلــر ـ اإلنســان يف
عـدم تلرضـه ل تلــذي وا ـ ام كرامتـه وإنســانيته .ومـن هنـا تكفـ املم كـة هـذا ا ـ ت وتلتـربه مــن
ا قو األصي ة .وجتدر اإلشارة إح ما ي ي:


انبـم املم كــة إح اللدــد الــدومل ايـا ــا قو املدنيــة والسياســية )1975ت
والــذخل كف ـ ـ اإلنســان يف ا يــاة واعتــربه مالزم ـان لــهت وأكــد ع ـ عــدم ـواز
رمان أ د من ياته تلسفان.



قانون اللقو ـاق األردين رقـم  )16للـام  )1960وتلديالتـه ـ اإلنسـان
ياة و قه يف السالمة اوسديةت يث ميتنع ع اوميـع مـن سـ لاق وأفـراد
ياة أخل ش صت كما ال وز ع ال ص أن يتنازل عن قه يف ا ياةت
وز اإلقدام ع إلر ىت لو كان يف إلر مص حة ل ص.

كف
يف ا
إاا
وال

 -115ن ــا ن ع ـ ـ م ــا س ــب ت فق ــد ــرم ق ــانون اللقو ــاق األردين ـ ـرائم القتـ ـ املقص ــود وغ ــر
املقصــودت و ـرائم اإل د ــاض واإليــذا مب ت ـ أش ــكالهت كمــا ال تتبــمن الق ـوانج األردنيــة أي ــة
عقو اق دنية.
 -116كمــا جتــدر اإلشــارة إح أن املم كــة األردنيــة اهلامشيــة تلب ـ عقو ــة اإلعــدامت إال أن هــذا
التلبيـ ــا مقتصــران ع ـ او ـرائم ال ــة ايلــورةت ومنســومان مــع املواثي ـ الدوليــةت فقــد ــددق
املــادة  )6فقــرة  )2مــن اللدــد الــدومل ايــا ــا قو املدنيــة والسياســية تنفيــذ عقو ــة اإلعــدام
اورائم األشد خلورةت كما اصدر ال ن االقتصادخل واال تماعي يف األمم املتحدة قرارين أكد
فيدمــا ع ـ ضــرورة التقيــد ا ــد األدىن ل بــماناق الــيت تكف ـ نايــة قــو األش ـ ا الــذين
يوا دــون عقو ــة اإلعــدام واش ـ أ لتلبيقدــا انــه ال ــوز أن تفــرض عقو ــة اإلعــدام إال يف الــة
اورائم اللمدية الـيت تسـفر عـن نتـائح يتـة وان ال تفـرض عقو ـة اإلعـدام إال يف الـة اورميـة الـيت
يــنص القــانون وق ـ ارتكاهبــا ع ـ ت ــر اللقو ــةت وان ال تلب ـ عقو ــة اإلعــدام ع ـ األش ـ ا
الــذين يب ـوا ســن النامنــة ع ــره وق ـ ارتكــاب اورميــةت وال تنفــذ اللقو ــة ا وام ـ واألمدــاق
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ــديناق الــوالدةت وان يصــدر ا كــم مــن حمكمــة لتصــة و ـ را اق حماكمــة عادلــةت كمــا وأكــد
ال ن ع ضرورة ر كافة عم ياق اإلعدام خار نلا القانونت وقـد نصـ الت ـريلاق يف
املم ك ــة ع ـ ـ تلبيـ ـ مجي ــع اإل ـ ـرا اق الس ــا قةت ي ــث ص ــر امل ــر األردين عقو ــة اإلع ــدام
اورائم اونائيـة األشـد خلـورةت إضـافة إح عـدم تنفيـذ أيـة عقو ـة إعـدام يف األردن تلسـفيانت كمـا
أنه ال كم لقو ة اإلعدام ع األ داي ن هم اق من  18عامت وال ع املرأة ا ام .
 -117أدا أبي الممانال المحيفة بعقوبة اإليلام بمو
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القواني الو نية:



و وب تليج ا كمة حمام ع نفقة الدولة ل متدم يف ال يلج حمام له.



كم اإلعدام يتم متيي ه أمام أع حمكمة ن امية) كمـان ولـو يل ـ ا كـوم
ع يه إلر.



يستفيد مرتكـ اورميـة امللاقـ ع يدـا لقو ـة اإلعـدام مـن أخل قـانون ديـد ي ـي
اللقو ة أو يفرض عقو ة أخ املا كان إلر قب صدور كم مربم يف الـدعوع
أمــا إإا أصــب الفل ـ الــذخل كــم ع ـ فاع ــه غــر دــرم ففــي هــذه ا الــة يوق ـ
تنفيذ ا كم وتنتدي ثاره اونائية.



عند صدور كم اإلعدام يرفع رئين النيا ة إح وزير اللدل أورا الدعوع مرفقـة
تقرير يبمنه مو ان عن وقائع القبية واألدلة املستند إليدا يف صدور ا كم وعـن
األسباب املو بة إلنفاإ عقو ة اإلعدام أو إل داهلا رهات ويرفع وزيـر اللـدل أورا
الــدعوع مــع التقريــر إح رئــين د ــن الــوزرا إل التدــا ع ـ ال ــنت يــث ين ــر
د ن الوزرا يف األورا املذكورة وتقرير رئين النيا ـة ويبـدخل رأيـه يف و ـوب إنفـاإ
عقو ة اإلعدام أو إ داهلا رها ويرفـع القـرار الـذخل يت ـذه يف هـذا ال ـنن م ـفوعان
بيان رأيه إح اللة امل ر.



ال ينفــذ كــم اإلعــدام إال لــد تصــدي اللــة امل ــر ع يــهت وكـ
القبي يلرضه ع يه د ن الوزرا م فوعان بيان رأيه فيه.

كــم مــن هــذا



ال وز تنفيذ اللقو ة يف أيام األعياد اياصة ديانته أو أيام األعياد األه ية والرمسية.



رخل تنفيذ اللقو ة مبلرفة وزارة الداخ ية نا ع ـ ـ خلـي مـن النائـ اللـامت
ع أن يبج الل استيفا كافة اإل را اقت ويتم تنفيذ اللقو ة قبور النائـ
اللام أو أ د مساعديهت كات ا كمة اليت أصدرق ا كـمت بيـ ت أ ـد ر ـال
الدين من اللائفة اليت ينتمي إليدا ا كوم ع يهت مدير السون أو أ د مساعديهت
قائد شر ة املنلقة)ت كما ويسنل النائ اللـام أو أ ـد مسـاعديه ا كـوم ع يـه إإا
كــان لديــه مــا يريــد يانــه وتــدون أقوالــه يف حمبــر خــا يوقلــه ا اضــرونت ويــن م
حمبر خر نفاإ اللقو ة و فا يف إضبارته ا كوم ع يه.
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المادة 7
ال عذـ المعادلة أ العقوبة القاسية
 -118صــادق املم كــة ع ـ اتفاقيــة مناهبــة التلــذي وغــره مــن ضــروب امللام ــة أو اللقو ــة
القاسـ ـ ــية أو الالانسـ ـ ــانية أو املدينـ ـ ــة تـ ـ ــاريخ 1991/11/13ت و ن ـ ـ ــرها يف اوريـ ـ ــدة الرمسيـ ـ ــة
ـ ـ ا ان مـ ــن الن ـ ــام القـ ــانوين األردين
تـ ــاريخ  2006/6/15اللـ ــدد رقـ ــم )4764ت وأصـ ــبح
تكتسـ قــوة القــانونت و تلــدي الدســتور األردين يــث نـص يف املــادة " 2/8ع ـ انــه كـ مــن
يقــب ع يــه أو يوقـ أو ــبن أو تقيــد ريتــه جتـ ملام تــه مبــا فــا ع يــه كرامــة اإلنســان وال
ــوز تلذيبــه ــنخل شــك مــن األشــكال أو إيــذاهه ــدنيان أو ملنوي ـانت كمــا ال ــوز و ـ ه يف غــر
األماكن الـيت جتي هـا القـوانجت وكـ قـول يصـدر عـن أخل شـ ص حتـ و ـنة تلـذي أو إيـذا أو
هتديد ال يلتد ه".
 -119وقد رم قانون اللقو اق رقم  16لسـنة  1960وتلديالتـه فلـ التلـذي ت فقـد نصـ
املادة  208منه ع ما ي ي:


"مــن ســام ش ص ـان أخل نــو مــن أن ـوا التلــذي قصــد ا صــول ع ـ إقـرار جبرميــة
أو ع مل وماق ناا عوق ا بن من ستة أشدر إح ثالي سنواق.



ل اي ــاق ه ــذه امل ــادة يقص ــد التل ــذي أخل عمـ ـ ين ــتح عن ــه أ أو ع ــذاب ش ــديد
ســديا أو ملنويــا ي حـ عمــدا ـ ص مــا قصــد ا صــول منــه أو مــن ش ـ ص
خر ع مل وماق او ع اع ا أو ملاقبته ع عم ارتكبه أو ي ـتبه يف أنـه
ارتكبــه هــو أو غــره أو قوي ـ هــذا ال ـ ص أو إرغامــه هــو أو غــرهت أو عنــدما
ي ح ال ص من هذا األ أو اللذاب ألخل سـب يقـوم ع ـ التمييـ أيـان كـان
نوعهت أو رض ع يه أو يواف ع يه أو يسك عنه موظـ رمسـي أو أخل شـ ص
يتصر صفته الرمسية.



وإإا أفب هذا التلذي إح مرض أو رح يغ كان اللقو ة األش ال ال اقة امل قتة.



ع ـ الــرغم ــا ورد يف املــادتج  )54مكــرر و  )100مــن هــذا القــانون ال ــوز
ل محكمــة وق ـ تنفيــذ اللقو ــة ا كــوم هبــا يف او ـرائم ال ـواردة يف هــذه املــادة كمــا
ال وز هلا األخذ األسباب امل ففة".

 -120ويتلج من إلرت أن ل امل ر األردين فل "التلذي " درم وغر م رو ومسـتو بان
ل لقــاب ضــمن من ومتــه الت ـريلية الو نيــةت وإلــر ن ـران لب ــاعة هــذا الفل ـ وامتنــاال لاللت امــاق
الدوليــة الــيت أخــذها األردن ع ـ عاتقــة .وال ــوز التــذر هبــد اإلفــالق مــن اللقــاب ــاألوامر
الصــادرة ل موظ ـ مــن إخل س ـ لةت ولتربيــر من ـ هــذا اللم ـ ت فقــد نص ـ املــادة  61مــن قــانون
اللقو ــاق ع ـ أنــه ال يلــد رميــة الفلـ املرتكـ يف أخل مــن األ ـوال التاليــة" :تنفيــذا ل قــانونت
وإ اعة ألمر صدر إليه من مر ع إخل اختصا يو ـ ع يـه القـانون إ اعتـه إال إإا كـان األمـر
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غــر م ــرو " .و التــامل وكــون التلــذي غــر م ــرو ســندان ل مــادة  208فــال ــوز االســتناد ع ـ
املادة  61لتربير من هذا اللم .
 -121وعــالوة ع ـ إلــر ف ـ ن االع ـ ا الــذخل يتحصـ ع يــة ـرا ــرم التلــذي غــر منــتح
ألخل أثــر قــانوينت فقــد نص ـ املــادة  208مــن قــانون أصــول ا اكمــاق او ائيــة األردين رقــم 9
لسنة  1961وتلديالته ع " :إن اإلفادة اليت ي ديدا املتدم أو ال نـج أو امل ـتك ع يـه يف غـر
بور املدعي اللام ويل فيدا ارتكا ه رمان تقب فقط إإا قـدم النيا ـة ينـة ع ـ ال ـرو
اليت أدي فيدا واقتنل ا كمة ان املتدم أو ال نج او امل تك ع يه أداها وعان واختياران".

المادة 8
الس ي اق ال جام بالي يم
 -122كف ـ ـ امل ــادة  )7م ــن الدس ــتور األردين ا ري ــة ال ص ــيةت كم ــا أن امل ــادة  )13م ــن
الدســتور نصـ ع ـ عــدم ـواز فــرض الت ـ ي اإلل امــي ع ـ أ ــد .ويف هــذا الصــدد ن ــر إح
قانون إ لال الر لسنة  1929والذخل ر يع وشـرا واسـتلباد األشـ ا أو إعلـائدم كراهـة
أو تنمج ع دين أو أخل ريقة أخرع متتدن كرامة اإلنسانت وحتوله إح س لة قا ة ل تداول.
 -123عرفـ املــادة /)3قــانون منــع االجتــار الب ــر للــام 2009ت االجتــار األشـ ا و ــك
شــام ومنســوم مــع روتوكــول منــع وقمــع وملاقبــة االجتــار األشـ ا ت وخباصــة النســا واأل فــالت
واملكمـ التفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اورميــة املن مــة عــرب الو نيــة كمــا تبــمن املــادة املــذكورة
أعــاله نايــة خاصــة ل فــال يــث مشـ تلريـ االجتــار الب ــر اســتقلابت أو نقـ ت أو إيـوا ت أو
اسـتقبال مـن هــم دون النامنـة ع ـر مــىت كـان إلـر ــرض اسـت الهلم ولـو يقـ ن هـذا االســت الل
التدديد القوة أو استلماهلا أو غر إلر.
 -124ال ــد مــن اإلشــارة إح أن املــادة  )9مــن القــانون شــددق اللقو ــة ع ـ مرتكـ رميــة
االجتار قيث يلاق األش ال ال اقة امل قتة مدة ال ت يد ع ع ر سنواق و رامة ال تقـ عـن
مخسة أال دينار وال ت يد ع ع رين أل دينار.
 -125كم ــا وف ــر ق ــانون من ــع االجت ــار الب ــر ا ماي ــة لبـ ـحايا االجت ــار الب ــر م ــن املال ق ــة
القبائية .را ع املادة )12
 -126استنادا ل مادة  )7من قانون منع االجتار الب ر رقم  9لسنة  2009صـدر ن ـام دور
إي ـوا الــين ع ــيدم واملتبــررين مــن ـرائم االجتــار الب ــر رقــم  30لســنة 2012ت ويدــد هــذا
الن ام إح تنمج ا ماية واإليوا امل ق ل موين ع يه واملتبرر ـج ـ م ـك ته أو إعادتـه إح
ــده األصـ ـ ي أو أخل ــد خيت ــاره ويوافـ ـ ع ـ ـ اس ــتقباله وتق ــد الرعاي ــة اال تماعي ــة واي ــدماق
امللي ــية والنفس ــية والص ــحية واإلرش ــادية والنقافي ــة والقانوني ــة الالزم ــة ل مو ــين ع ي ــه أو املتب ــرر
اإلضــافة إح أنــه تت ـوافر يف الــدار قاعــدة مل ومــاق خاصــة ــالين ع يــه واملتبــررت اإلضــافة إح
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ضــرورة ت ــوفر ـرامح الت ــدري والتنهي ـ والتل ــايف اوســدخل والنفس ــي والتوعيــة والص ــحة واإلرش ــاد
واملســاعدة القانونيــة ل موــين ع يــه واملتبــرر و ـ م ــاك دما تــوفر فــر عم ـ مناســبة ل موــين
ع يــه واملتب ــرر مــن خ ــالل ـرامح الت ـ ي وامل ــاريع الص ـ رة داخ ـ ال ــدار س ـ اإلمكان ــاق
املتا ة وتنمج رامح تس ية ل موين واملتبـرر إإا كـان قاصـران .وقـد اعتمـاد املبـح املم ـوك لـوزارة
التنمية اال تماعية يف وسط الب د كدار إليوا الين ع يدم واملتبررين من رائم االجتـار الب ـرت
يث االنتدا من جتدي هت كما و رع استقبال أر لة االق فيه.
 -127تلدي املادة  )153من قانون اللقو ـاق مبو ـ القـانون امللـدل رقـم  8لسـنة 2011
قيــث ت ــديد اللقو ــة ع ـ مرتك ـ رميــة هتري ـ األش ـ ا لقو ــة تص ـ إح ا ــبن ملــدة
س ــنتج ع ـ ـ األق ـ ـ أو عقو ــة األش ـ ـ ال ال ــاقة امل قت ــة وإل ــر لب ـ ـمان ال ــرد يف د ــال هتري ـ ـ
األش ا .
 -128تلــدي املــادة  )310مــن قــانون اللقو ــاق وتلديالتــه رقــم  16لســنة  1960قيــث
رفــع عقو ــة مــن يقــوم قيــادة أنن ـ ليس ـ ي ـان ل ب ــا قيــث يلاق ـ ــا بن مــن ســتة أشــدر إح
ثالي سنواق و رامة من مائيت دينار إح مخسمائة دينار.
 -129وجتدر اإلشارة إح قانون اورائم االلك ونيـة رقـم 27لسـنة 2015م قـد شـدد اللقو ـاق
ع ـ مــن يرس ـ أو ين ــر عــن ري ـ ن ــام مل ومــاق أو ال ــبكة املل وماتيــة قصــدا ك ـ مــا هــو
مســمو أو مقــرو أو مرئــي يتبــمن أعمــاال إ ا يــة أو تتل ـ االســت الل اونســي ملــن يكمـ
النامنــة ع ــرة مــن عمــره ــا بن ملــدة ال تق ـ عــن  3شــدور وال ت يــد عــن ســنة و رامــة ال تق ـ
عن  300دينار وال ت يد عن  5ال دينار.
 -130صدر ن ام تن يم املكات اياصة اللام ة يف استقدام واست دام غر األردنيج اللام ج
يف املنازل وتلديالته رقم  12لسنة  2015و ا هذا الن ام منسوما مع امللـاير الدوليـة مايـة
اللمــال ومــن ا ــرز مــا ورد فيــه املــادة  )11فقــرة ه ــ) الــيت منح ـ الــوزير اللم ـ صــال ية إل ــا
ك اائي إإا كان امل الفة املرتكبـة ت ـك انتداكـا خلـرا قـو اإلنسـان
ترخيص املكت
أو ل ت ريلاق النافذة كما نص الن ام يف املادة  )16منه ع أن تن ن دار إليوا غر األردنيج
اللام ج يف املنازل رافبي اللم أو تاركيه وإلر التلاون مع اوداق إاق اللالقة وحتدد كيفيـة
إدارهتا واإلنفا ع يدا واوداق اليت تساهم يف إلر.
 -131أدا هود الممل ة اا حظي اليق ال جام بالبشي ايم
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إـجا ها بما ـلا:

ت ــكي ال ونــة الو نيــة ملنــع االجتــار الب ــر اســتنادا ل مــادة الرا لــة مــن قــانون منــع
االجتار الب ر رقم  )9لسنة  2009يرأسدا ملامل وزير اللدل و لبوية ك من :أمج
عام وزارة اللدل وأمج عام وزارة الداخ ية وأمج عام وزارة اللم واملفـوض اللـام ل مركـ
الــو ين قــو اإلنســان و ن ـ عــن وزارة ايار يــة و ن ـ عــن وزارة التنميــة اال تماعيــة
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و ن عن وزارة الصناعة والتوارة و ن عن وزارة الصحة وا د كبار ضباأ األمن اللام
وأمج عام ال ن الو ين ل ون األسرة.


أص ـ ــدرق ال ون ـ ــة الو ني ـ ــة التقري ـ ــر ال ـ ــو ين األول ل ون ـ ــة الو ني ـ ــة ملن ـ ــع االجت ـ ــار الب ـ ــر
ل عـوام  2013-2009يف الر ـع األول مـن عـام  2014وإلــر رصـان مـن ال ونـة ع ـ
رســم سياســاق شــام ة ملنــع االجتــار الب ــر واللم ـ ع ـ تقيــيم واقــع االجتــار الب ــر يف
املم كة واشتم التقرير ع األ ر الت ريلية ملكافحة االجتـار الب ـر وخاصـة "قـانون منـع
االجتار الب ر للـام  "2009واودـود الو نيـة وا مايـة ل بـحايات كمـا اشـتم تـنمج دور
اإليوا هلم واملال قة اللقا يـة وـرائم االجتـار الب ـر إضـافة إح التحـدياق املسـتقب يةت كمـا
اشتم ع االتفاقياق الدولية اليت التوقيع ع يدا واملتل قة هبذه القبايا.



توقي ــع م ــذكرة تفـ ــاهم ــج وزارة اللم ـ ـ ومديري ــة األمـ ــن الل ــام يف عـ ــام 2012مت
مبو بدا إن ا و دة مت صصة يف مكافحة االجتار الب ر وقد اشـرق الو ـدة عم دـا
ت ــاريخ 2013/1/19ت وتلت ــرب اود ــاز التنفي ــذخل ل ون ــة الو ني ــة ملن ــع االجت ــار الب ــرت
كما و إعادة جتديد مذكرة التفاهم ل ف ة .)2017-2015



ت ــكي ال ونــة الفنيــة املســاندة ألعمــال ال ونــة الو نيــة ملنــع االجتــار الب ــر رئاســة
وزارة اللدل.





اعتمــاد ليــة إل الــة الــين ع ــيدم واملتبــررين مــن ـرائم االجتــار الب ــر )3ت اســتنادان إح
قــانون منــع االجتــار الب ــر األردين رقــم  )9للــام 2009ت وع ـ و ــه ايصــو امل ـواد
الرا لــة  -السادســة وتفلــيالن ل محــور النــاين مــن اإلسـ اتيوية الو نيــة ملنــع االجتــار الب ــر
ومــا تبــمنه مــن نايــة ودعــم البــحايا واملتبــررين مــن ـرائم االجتــار الب ــرت صــياغة
هــذه اآلليــة لتوســد ادوار األ د ـ ة ا كوميــة وال ــر كوميــه مــن ا ـ وضــع إ ــار عــام
وأســن ل تلام ـ مــع البــحايا واملتبــررين مــن هــذه اورميــة مــع مراعــاة أن يــتم إلــر ــندح
ت اركي منذ ة الل م ارتكاب اورمية ج إعـادة انـدما البـحية ـالتمع أو اإلعـادة
اللوعية لبالدها لبمان عدم االجتار هبا مره أخرع مروران جبميع وسائ املساعدة وا مايـة
امل روعة مبا ينسوم مع امللاير الدولية والو نية ماية ومساعدة البحايا.
قام ال ونة الو نية ملنع االجتـار الب ـر اعتمـاد املبـح املم ـوك لـوزارة التنميـة اال تماعيـة يف
وسط الب د كدار لبحايا االجتـار الب ـر وهـي دار كرامـةت وهتـد الـدار إح تـوفر عـدد مـن
ايدماق اليت تا واا ضحايا االجتار الب رت منـ خـدماق تـوفر املسـكن اآلمـن واملنكـ
واإلرش ــاد النفس ــي وال ـربامح الوقائي ــة والتنهي ي ــة الكفي ــة مبس ــاعدة الب ــحايات وتس ــتقب ال ــدار

__________
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ا ــاالق الــيت يــتم حتوي دــا مــن و ــدة مكافحــة االجتــار الب ــر يف مديريــة األمــن اللــام ــج
إعادة دمح البحية يف سو اللم أو اللودة اللوعية نا ع رغبته إح ده األص ي.


أصــدر القبــا األردين اللديــد مــن األ كــام اســتنادا لقــانون منــع االجتــار الب ــر نــذكر
مندا ع سبي املنال :قرار حمكمة التميي األردنيـة ـ ا ) رقـم  2012/1410هي ـة
مخاسية) تاريخ .2012/10/7



اللمـ ع ـ تنقيـ التمــع ا ــي مب ــا ر رميــة االجتــار الب ــر اإلضــافة إح تنميــة
قـ ــدراق اللـ ــام ج يف القلاعـ ــاق امل ت فـ ــة مـ ــن خـ ــالل التنسـ ــي مـ ــع الصـ ــحافة الورقيـ ــة
وااللك ونيــة ون ــر م ـواد توعويــة ــول االجتــار الب ــرت ال قــا اق الت ف يونيــة واإلإاعيــة
ون ــالق ن ــر ال ــوعيت اإلض ــافة إح عق ــد ورش ــاق عمـ ـ يف لت ـ ـ من ــا املم ك ــة
ومل ت ـ القلاعــاقت وتــدري الك ـوادر ا كوميــة اللام ــة يف هــذا اإل ــارت مــن خــالل
و دة مكافحة االجتار الب ر يف مديرية األمن اللام.



اللمـ ـ ع ـ ـ تق ــد دليـ ـ ميك ــن م ــن خالل ــه حتدي ــد ض ــحايا االجت ــار الب ــر وتق ــد
خدماق ا ماية هلم ووضع لياق التلر ع يدمت يث قام و دة مكافحة االجتار
الب ر يف مديرية األمن اللام اإل را اق التالية:



38



باعـ ــة روشـ ــور تـ ــوخل م ش ـ ـراق التلـ ــر ع ـ ـ البـ ــحايا وتوزيلـ ــه ع ـ ـ امللـ ــا ر
ا دوديــة ور ــال ال ــر ة و ل ـ امل سســاق ا كومي ـة والتمــع ا ــي والتــدري
ع إلر من خالل ورشاق اللم والدوراق والندواق.



إ ــاد خل ــوأ س ــاخنة لت ق ــي أخل الغ ــاق ل ــبداق نائي ــة وم ــن ض ــمندا رمي ــة
االجتار الب ر خذين لج االعتبار ا فا ع السرية.



نايــة ودعــم الــين ع ــيدم البــحايا) واملتبــررين مــن ـرائم االجتــار الب ــر مــن
خـ ــالل التنسـ ــي مـ ــع من مـ ــاق التمـ ــع املـ ــدين ووزارة التنميـ ــة اال تماعيـ ــة إلي ـ ـوا
الب ــحايا ا تم ـ ــج واملتبـ ــررين ورميـ ــة االجتـ ــار الب ـ ــر ومندـ ــا مـ ــنوع احتـ ــاد امل ـ ـرأة
األردينت وم ـ خران دار الوفــا األس ــرخل مــنوع م ق ـ ) ي ــث واف ـ د ــن ال ــوزرا
جب س ــته املنلق ــدة ت ــاريخ 2014/2/4م ع ـ ـ إن ــا دار لرعاي ــة ض ــحايا االجت ــار
الب ــر وإلــر نــا ان ع ـ توصــياق ال ونــة الو نيــة ملنــع االجتــار الب ــرت و ــدينان
قام وزارة التنمية اال تماعية اختيار إ دع املباين املم وكـة ل ـوزارة واللمـ ـار
ع صيانة املبح وتوفر الكوادر الالزمة كدار دائمة.

تل يـ قنـواق االتصــال مــع امل سســاق ا كوميــة وغــر ا كوميــة الو نيــة والدوليــة مــن
خالل عقد ساق وارية مع امل سسـاق ا كوميـة والدوليـة ـول كيفيـة التلامـ مـع
االق االجتـار الب ـر واللمالـة املدـا رةت اإلضـافة إح تل يـ التلـاون ا ـي واإلق يمـي
والدومل وتفلي قنواق االتصال وتبادل املل وماق وايرباق.
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المادة 9
الحم اا الحيـة ا دان
 -132نص املادة  )7من الدستور األردين ع أن "ا ريـة ال صـية مصـونة"ت كمـا نصـ
امل ــادة  ) 8م ــن الدس ــتور ع ـ ـ م ــا ي ــي" :ال ــوز أن يوقـ ـ أ ــد أو ــبن إال وفـ ـ أ ك ــام
القانون"ت وهاتان املادتان ربا األسا القانوين لكافة القوانج او ائية يف األردنت ويف هذا الصـدد
جتدر اإلشارة إح ما ي ي:
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إن املدة القانونية املسموح هبا لال تفا املقبوض ع يدم لدع الو داق ال ـر ية
ه ــي  )24س ــاعة وفق ـان لق ــانون أص ــول ا اكم ــاق او ائي ــة و  )7أي ــام يف او ـرائم
الداخ ــة ضــمن اختصــا حمكمــة أمــن الدولــة وفقـان لقانواــا ويقــدم ل محــتفا هبــم
كافة ايدماق واملتل باق ال و سـتية الالزمـة ي ـة مـدة اال تفـا ت وقـد تلـوير
وإعــادة تنهي ـ وتوســلة مجيــع هــذه األمــاكن وهتي تدــا ــك يــد وفق ـان ل ملــاير
وشك عدة وان لدراسة أوضا مراك اال تفـا وتلويرهـا و
الدولية والو نية ُ
إصدار دلي عمـ لت ـر املراكـ وتوزيلـه ع ـ كافـة و ـداق األمـن اللـام ووضـل
خلــط مســتدامة هبــد حتســج ال ــرو امللي ــية ل ش ـ ا ا تو ـ ين وموائمــة
أوضاعدا مع امللاير الدولية.



هنــاك أدواق رقا يــة عديــدة ل تنكــد مــن أوضــا ا ــتفا هبــم مندــا زيــاراق تفقديــة
مفا ــة مــن قب ـ أعبــا النيا ــة اللامــة وا ــاكم واملس ـ ولج يف اودــاز واملكات ـ
املت صص ــة كمكت ـ ال ــفافية و ق ــو اإلنس ــان وال ــيت ع ــادة م ــا تك ــون ــوالق
تفتي ية م كة مع املرك الو ين قو اإلنسان ع كافة أماكن ا و امل ق .



قام ـ مديريــة األمــن اللــام كي ـ كــامراق مراقبــة ألمــاكن اال توــاز ــىت يتــاح
ل مس ـ ولج مراقبــة ت ــر املواقــع  .ويــتم الســماح ل ـ ص ا تو ـ مبوــرد أن يــتم
وض ــله يف مك ــان اال تو ــاز االتص ــال نه ــه وإ ــال إوي ــه ع ــن مك ــان توا ــده
وتوثي إلر من خالل السوالق املو ودة داخـ كـ ن ـارة كـذلر يـتم السـماح
ل محـ ــامج قبـ ــور التحقي ـ ـ األومل الـ ــذخل جتريـ ــه ال ـ ــر ة داخ ـ ـ املراك ـ ـ األمنيـ ــة
وينس ـح ه ــذا األم ــر ع ـ الس ــماح ل مح ــامي اإلتص ــال مبوك ــه وتوقي ــع الوكال ــة
القانوني ــة ل ــدفا عن ــه ل ــدع ا ــاكم امل ت ف ــة تفل ــيالن مل ــذكرة التف ــاهم املوقل ــة ــج
مديرية األمن اللام ونقا ة ا امج).



مكان أخل ش ص تلـرض إح سـو امللام ـة يف املراكـ األمنيـة أن يتقـدم ـكوع
إح م ــدير ال ــر ة أو إح م ــدعي ع ــام ال ــر ة امل ــتص واملتوا ــد أص ــال ل ن ــر
ال ـ ــكاوخل الـ ــيت تـ ــرد مـ ــن امل ـ ـوا نج اإلضـ ــافة إح إمكانيـ ــة ال وـ ــو إح مكت ـ ـ
ال فافية و قو اإلنسان وتقـد ال ـكوع ويف ـال تلـذر بـوره مكـان إويـه
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التقــدم ال ــكوع يــث يــتم التحق ـ مندــا واقــاإ الق ـرار املناس ـ هبــا يــث أن
الب ــرب وإس ــا ة ملام ــة األشـ ـ ا ا توـ ـ ين م ــن املمارس ــاق املمنوع ــة والرم ــة
وامللاق ع يدا يف ال ثبوهتا.

المادة 10
المعادلة اإلنسانية للمو واي
 -133أص ــدرق مديري ــة األم ــن الل ــام تل يم ــاق إح كاف ــة م ــديرياق ال ــر ة واإلداراق األمني ــة
املت صصة ننه ويف ال إلقا القب ع أخل ش ص يتم السماح له را مكاملة هاتفية مع
إويه يب دم مبو به مبكان ا توازه أما فيما خيص قو ووا بـاق النـ ال فـان مراكـ اإلصـالح
والتنهيـ تلمـ ــندح واضـ و كـ شــفافية مــع مجيــع النـ ال مــن خــالل اال تكــام لقــانون مراكـ
اإلصــالح والتنهي ـ رقــم  9لســنة  2004الــذخل ــج يف مجيــع م ـواده القانونيــة قــو ووا بــاق
الن ي و لية التلام مله.
 -134ــرخل يف مراك ـ اإلصــالح فص ـ األش ـ ا املتدمــج عــن األش ـ ا
املتدمج األ داي عن البال ج وإ التدم إح القبا ل فص يف قباياهم.

املــدانج وفص ـ

 -135هن ــاك مراكـ ـ ا تف ــا خاص ــة ل ــداي والنس ــا داخـ ـ م ــديرياق ال ــر ةت ويتوافـ ـ
التصني ل موقوفج داخ مراك اإلصالح والتنهي مع امللاير الدولية قيث يـتم التصـني وفقـان
لنو التدمةت و نن املتدمت وعمـره ودر ـة خلورتـهت وهـ هـو مكـرر أم الت ومـا يتوافـ مـع كافـة
امللاير الدوليةت ويو د مرك إصالح خا النسا .
 -136التلــاون مــع املن مــاق واهلي ــاق الدوليــة والو نيــة امللنيــة ــالن ال  :دأ ـ مديريــة األمــن
اللام من خالل إدارة مراك اإلصالح والتنهي ع تلويرت وتن يم اللالقة مـع كافـة م سسـاقت
ومن مــاق التمــع املــدين ا يــة واإلق يميــة والدوليــة مــن خــالل دموعــة اتفاقيــاق لتل ي ـ أواصــر
التل ـ ــاونت وتب ـ ــادل ايـ ـ ـرباقت والتنس ـ ــي م ـ ــع ه ـ ــذه امل سس ـ ــاقت واملن م ـ ــاق ك ـ ــركا يف عم ي ـ ــة
اإلصالحت وما ي كـد إلـر هـو ت ايـد نسـبة ال يـاراق الـيت تقـوم هبـا هـذه املن مـاق واهلي ـاق ملراكـ
اإلصـ ــالح والتنهي ـ ـ ت ويوض ـ ـ اوـ ــدول التـ ــامل أع ـ ــداد ال يـ ــاراق املنفـ ــذة خ ـ ــالل الف ـ ـ ة مـ ــا ـ ــج
عامي  2010و:2013
 #اودة ال ائرة
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2013 2012 2011 2010

بيلة املساعداق

ال ونة الدولية ل ص ي األنر

49

56

58

64

أدواق رياضية

مجلياق رعاية الن ال

8

10

18

8

مسـ ـ ـ ــاعداق عينيـ ـ ـ ــة
ونقدية

املرك الو ين قو اإلنسان

18

27

43

87

زياراق تفقدية

أعبا النيا ة اللامة

26

34

41

48

زياراق تفقدية
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 #اودة ال ائرة

2013 2012 2011 2010

بيلة املساعداق

اهلي اق الد وماسية والسفاراق

124

134

139

140

زياراق تفقدية

ر ال الدين واللوائ الدينية

22

29

21

53

كراسي بية

م سساق التمع ا ي

32

45

80

90

زياراق تفقدية

التنمية اال تماعية

10

12

16

6

مسـ ـ ـ ــاعداق عينيـ ـ ـ ــة
ونقدية

املفوضية السامية

11

24

10

41

زياراق تفقدية

المجمول

410 300

426

537

==

 -137تلبي ـ ن ــام التصــني ا ــديث داخ ـ امل سســاق اللقا يــة األردنيــة :اعتمــاد امللــاير
الدولي ــة ا دين ــة يف تص ــني الن ـ ال وال ــيت تق ــوم ع ـ اعتم ــاد مب ــدأ ايل ــورة اورمي ـة ل ن ي ـ عن ــد
تصنيفه ولين نو اورمية كما كان ملمول ه سـا قان ويقـوم املبـدأ ا ـديث ل تصـني ع ـ مراعـاة
الن ـوا ي النفســية واال تماعيــة واملسـ كيةت واهلــد هــو نايــة الن ـ ال مــن لبــدم ومــن أنفســدم
وتوفر ي ة منة داخ املرك .
 -138أمـا مبــا يتل ـ مبركـ التوقيـ لـدع دائــرة امل ـا راق اللامــةت فتوــدر اإلشـارة إح أنــه مركـ
مل ــن عن ــه وخاض ــع لق ــانون مراكـ ـ اإلص ــالح والتنهيـ ـ ت ومجي ــع املوق ــوفج في ــه موقوف ــون مبو ـ ـ
مذكراق قبائيةت ويتم التلام ملدم بقا أل كام القـوانج امللمـول هبـا .كمـا يـتم تنفيـذ زيـاراق
دوريــة ومنت مــة ل مركـ مــن قبـ من مــاق قوقيــة دوليــة وحم يــة الصـ ي األنــرت املركـ الــو ين
قو اإلنسان)ت كما سب وأن زارق من مة هيومن رايتن ووت مرك التوقي ت ع مان ننه يتم
يف كافــة ال يــاراق اال ــال ع ـ ايــدماق املقدمــة ومقا ــة املوقــوفج ع ـ انف ـرادت ل تحق ـ مــن
ظرو اعتقاهلم الصحية وامللي ية واالستما اح مال اهتم وشكاويدم ان و دق.
 -139يتــوفر داخـ مركـ التوقيـ عيــادة بيــةت يتوا ــد فيدــا اثنــان مــن األ بــا و رضــج ع ـ
مــدار الســاعةت إضــافة إح و ــود عيــادة أســنان وصــيدليةت ع م ـان ــنن ك ـ موقــو يلــرض ع ـ
اللبيـ ويقــدم لــه اللــال الــالزمت ويفــت لــه ســو ــيبت كمــا يو ــد مرشــد نفســي يقــوم مبتا لــة
اوان النفسي ل موقوفج و م اك دم النفسية.
 -140ي ــتم ت ــمين املوق ــوفج يومي ـان ومل ــدة كافي ــةت ي ــث يت ــوفر داخ ـ مرك ـ التوقي ـ س ــا ة
لصصة هلذه ال ايةت كما تتوفر داخ ك زن انـة كافـة النـوا ي الصـحية ل موقـوفج هتويـة يـدةت
مانع ل ر و ةت سريرت تدف ةت مياه ساخنة و ارةت مست ماق االستحمامت نس ة من القر ن الكـر
واإلجني وسوادة ل صالة ملمارسة ال لائر الدينية)ت اإلضافة لتوفر رنامح القة ال ـلر والـذقن
م ـرتج يف األســبو مل ــن يرغ ـ ــذلر)ت كمــا يتــوفر داخ ـ املرك ـ الق خاص ــة ل س ـ مال ــن
املوقــوفجت ويــتم غس ـ مال ســدم وأغليــة النــوم ك ـ يــومجت كمــا يتــوفر ملــبخ خــا ــاملوقوفج
ومــوظفي إدارة املركـ ت ويــتم تقــد  )3و بــاق يوميـانت ع مـان ننــه يــتم فحــص اللــام ج يف امللــبخ
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ك دورخلت إضافة لفحص نوعية الللام مـن قبـ م ـرفج لتصـجت كمـا يو ـد مكتبـة خاصـة
املرك حتتوخل ع كت دينية وتارخيية وع ميةت ويو د سو خا عارة الكت ل موقوفج.
را ا تيا اته ال صية مرتج يف األسـبو ويف ـال عـدم امتالكـه
 -141يسم ل موقو
ل مال يتم تنمينه مبست ماق فرشاة وملوون أسنانت مال ن داخ يةت ذا ت سوائر )...وع ـ
نفقة مرك التوقي .
 -142تــتم زيــارة املوقــوفج مــن قب ـ إويدــم ك ـ يــوم مجلــة مــن الســاعة التاســلة صــبا ان ول ايــة
الساعة النالنة لد ال در.

المادة 11
السج ن يجة يلم الوااز بال ام عا لي
 -143صــدر قــانون التنفيــذ ال ــرعي رقــم  10لســنة  2013وال ــذخل ــج أن املــدين ال ــبن
إال إإا كــان موسـرا تنلــا عــن التنفيــذ يف ديــون حمــددة نــص ع يدــا .ويف الــديون الــيت أ ــاز ا ــبن
فيدا اجته القانون إح وضع ضـوا ط وملـاير ل حـبن وإ ـرا اق ال ـد مندـا قبـ صـدور قـرار مـدة
ا بن اإل رائي يف القبايا التنفيذية تق ي مدة ا بن عن الدين الوا ـد وحتديـدها عـن الـديون
التملة يف اللام الوا دت وهو األمر الـذخل شـك نق ـة نوعيـة يف هـذه املر ـة فيمـا يتل ـ ـا بن
اإل رائي قبايا التنفيذ ال رعي.
 -144هنالر دراسة خبصو
والبوا ط ع يه.

قانون التنفيذ إلعـادة الن ـر يف ا ـبن اإل رائـي وت ـديد القيـود

المادة 13/12
حيـة ال نقز اإل ادة
 -145ــا ق الت ـريلاق األردنيــة منســومة مــع مــا ــا يف هــذه املــادة ــول ريــة التنق ـ ت
يــث نــص الدســتور األردين يف مادتــه التاســلة ع ـ عــدم ـواز إ لــاد أخل أردين عــن املم كــة وال
وز إ باره ع اإلقامة يف دة ما .كما تنص املادة السادسة من قانون تس يم الرمج الفـارين
ع أنه:
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"ال يس م الرم الفار إإا كانـ اورميـة الـيت يل ـ تسـ يمه مـن أ دـا إاق صـب ة
سياسية أو إإا ثب لقاضي الص الذخل أ بر الرم إليه) أن القصد من
التس يم حماكمة إلر الرم أو دازاته ع رمية سياسية.



ال يس ـ م الــرم الفــار إح الدولــة األ نبيــة إال إإا نــص قانواــا أو االتفــا امللقــود
ملد ــا ع ـ ـ ع ــدم توقيـ ـ ال ــرم أو حماكمت ــه م ــن أ ـ ـ رمي ــة أخ ــرع ارتكبد ــا يف
ــالد ت ــر الدولــة قبـ تسـ يمه خــال اورميــة الــيت وقــع ـ التسـ يم مــن أ دــا
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و نيـ املوافقـة ع ـ التسـ يم سـببدا مـا يكـن قـد أعيـد إح األردن أو متكـن مـن
الر و إليه.


ال يس م الرم الفار إإا كان متدما ارتكاب رمية يف األردن غر اورميـة املل ـوب
تس يمه من أ دا أو مسوونا سب كم صدر ع يه من حماكم األردن إال لد
أن يل سرا ه انتدا أ ا كم املذكور أو ربا ته أو صورة أخرع.



ال يس ـ ـ م ال ـ ــرم الف ـ ــار إال ل ـ ــد انقب ـ ــا مخس ـ ــة ع ـ ــر يوم ـ ــا م ـ ــن ت ـ ــاريخ توقيف ـ ــه
انت ارا لتس يمه".

 -146أما النسبة ل نيب املقـيم صـفة قانونيـة ف ـه ريـة التنقـ داخـ املم كـةت كمـا أن لكـ
ش ـ ص ا ـ يف م ــادرة املم كــة يف أخل وق ـ ي ــا مــا يــتم منلــه مــن الســفر مبو ـ كــم
قبــائي الرتكــاب رميــة مــا .ويو ــد اللديــد مــن قـراراق حمكمــة اللــدل الل يــا الــيت أل يـ قـراراق
إ لاد صادرة ق األ ان عن اوداق امل تصة.

المادة 14
المسا اة أدام القماز
 -147عـ ـ زق التل ــديالق الدس ــتورية األخ ــرة مب ــدأ اس ــتقالل القب ــا كب ــمانة أساس ــية م ــن
ضماناق ا اكمة اللادلةت يث رع تلدي املادة  98من الدستور لتصب ع النحو التـامل:
"  )1يل ــج قب ــاة ا ــاكم الن امي ــة وال ــرعيةت ويل ل ــون ـ ـ رادة م كي ــة وف ـ ـ أ ك ــام الق ـ ـوانج.
 )2ين ن قانون د ن قبائي يتوح مجيـع ال ـ ون املتل قـة القبـاة الن ـاميج )3 .مـع مراعـاة
الفقــرة  )1مــن هــذه املــادة يكــون ل مو ــن القبــائي و ــده ـ تليــج القبــاة الن ــاميج وف ـ
أ كام القانون".
 -148نصـ ـ التل ــديالق الدس ــتورية ع ـ ـ و ــوب أن يك ــون القب ــا اإلدارخل ع ـ ـ در ت ــج
دخ ــال ن ــام اس ــت نا قـ ـراراق ا كم ــة اإلداري ــة إح حمكم ــة اس ــت نا إداري ــةت مبو ـ ـ امل ــادة
 )100مــن الدســتورت وقــد صــدر قــانون القبــا اإلدارخل رقــم  27لســنة  .2014كمــا ونص ـ
امل ــادة  )101م ــن الدس ــتور ع ـ ـ أن " :أ) ا ــاكم مفتو ــة ل ومي ــع ومص ــونة م ــن الت ــدخ يف
ش واا .ب) ال وز حماكمة أخل ش ص مدين يف قبية ائية ال يكون مجيع قباهتا مـدنيجت
ويســتنح مــن إلــر ـرائم اييانــة والتوســن واإلرهــاب و ـرائم امل ــدراق وت يي ـ اللم ــة) .
ساق ا اكم ع نية إال إإا قررق ا كمـة أن تكـون سـرية مراعـاة ل ن ـام اللـام أو حماف ـة ع ـ
اآلدابت ويف مجيع األ وال يكون النل ا كم يف سة ع نية.
 -149أمــا يف قــانون أصــول ا اكمــاق او ائيــة األردين رقــم  )9لســنة  )1961فقــد تبــمن
اللديــد مــن املـواد الــيت تكفـ ا ـ يف ا اكمــة اللادلــة ومندــا املــادة )147ت واملــادة )1/168ت
واملادة .)171
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 -150تبمن التلديالق الدستورية األخرة النص ع إن ا حمكمة دستورية تكون مدمتدا
الن ــر يف تفســر م ـواد الدســتور والرقا ــة ع ـ دســتورية الق ـوانجت واألن مــة النافــذة .كمــا الــنص
ع ـ إن ــا د ــن قب ــائي ق ــانون يت ــوح الن ــر يف مجي ــع ال ـ ون املتل ق ــة القب ــاة الن ــاميجت
و صر تليندم ال ن القبائي و دهت أيبا النص ع من القبا الن امي اختصا الللن
يف صــحة نيا ــة أخل نائ ـ لــد أن كــان د ــن الن ـواب يتــوح هــذا االختصــا  .كــذلر الــنص
ع حماكمة الوزرا فيما ينس إليدم من رائم ناجتة عـن تنديـة وظـائفدم أمـام ا ـاكم الن اميـة
لد أن كان يتم حماكمتدم أمام ال ن األع اكمة الوزرا .
 -151و رص ــا م ــن امل ــر ع ـ مواكب ــة التل ــوراقت واس ــت دام التكنولو ي ــا لت ــوفر ض ــماناق
ل محاكمة اللادلةت فقد نص قانون أصول ا اكماق او ائية يف املـادة  )3/158ع ـ انـه ـوز
ل مــدعي اللــام أو ا كمــة إإا اقتب ـ البــرورة و ق ـرار مل ـ اســت دام التقنيــة ا دينــةت وإلــر
نايـة ل ــدود الــذين يكم ـوا النامنـة ع ــر مــن اللمــر عنـد اإلدال ــدادهتمت وع ـ أن متكــن
هـذه الوســائ أخل خصـم مــن مناق ـة ال ــاهد أثنـا ا اكمــةت وتلـد هــذه ال ـدادة ينــة مقبولــة يف
القبية.
 -152وقــد م ـ خرا إصــدار دموعــة مــن الق ـوانج :قــانون األ ــداي رقــم  32لســنة 2014ت
ق ــانون اس ــتقالل القب ــا رق ــم  29لس ــنة 2014ت ق ــانون د ــن اللوائ ـ ـ املس ــيحية رق ــم 28
لسنة 2014ت قانون القبا اإلدارخل رقم  27لسنة 2014ت يث ينلوخل ك قانون ع مج ة
من الوسائ واأل كام اهلادفة إح تل ي استقالل القبا .

المادة 15
إدانة ا اياد بالجيا م
 -153ن ـ ــص ق ـ ــانون اللقو ـ ــاق األردين يف امل ـ ــادة  )3من ـ ــه ع ـ ـ ـ أن ـ ــه "ال عقو ـ ــة وال رمي ـ ــة
إال ــنص" .كمــا أن أخل قــانون يصــدر لفــرض عقو ــاق أشــد ال يلب ـ ع ـ او ـرائم املق فــة قب ـ
نفاإهت وإإا كان القانون اوديد ي ي عقو ة أو يفرض عقو ة أخ ف ن القانون اوديد ـ أن
يلب ع اورائم املق فة قب نفاإه القانون األص ل متدم)  ..وتـنص املـادة الرا لـة مـن قـانون
اللقو ــاق ع ـ أن "ك ـ قــانون يلــدل شــروأ التوــر تلــديالن يف مص ـ حة امل ــتكي ع يــه يســرخل
كمه ع األفلال املق فة قب نفاإهت ما يكن قد صدر نن ت ر األفلال كم مربم".

المادة 16
الي يا بالشاصية القانونية
 -154عــاق قــانون األ ـوال ال صــية األردين رقــم  36لســنة  2010يف الفص ـ الســا ع منــه
مســائ األه يــة وك ـ مــا يتل ـ هبــا ســوا أه يــة الو ــوب أو أه يــة األدا إضــافة إح دموعــة مــن
األ كــام القانونيــة يف عــدد مــن الت ـريلاق الو نيــة ا تــدا مــن الدســتور األردين  -الــذخل نــص يف
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املــادة  7ع ـ أن ا ريــة ال صــية مصــونة  -كمــا واعتــرب قــانون األ ـوال ال صــية أن ل ونــج
ش صــية قانونيــة ملتــربة إإ أثبـ لــه ـ التم ــر قبـ والدتــه كمــا هــو ا ــال لــدهات و يــث أن
ه ــذا ه ــو امل ــندح ال ــذخل اس ــتقر ع ي ــه الت ـريع األردين ف ن ــه ينب ــين ع ـ إل ــر أن ه ــذه ال ص ــية
القانونيــة متفــردة لــذاق ال ـ ص اللبيلــي والــيت ينبـ لــه مبو دــا التمتــع واالنتفــا كافــة قوقــه
ال ــك الــذخل يـراه .كمــا أن املــادة  207مــن إاق القـانون منلـ النـ ول عــن ا ريــة ال صــية
واأله ية أو التلدي يف أ كامدا وأن هذه األ كام أ كام ال ميكـن املسـا هبـا ـنخل شـك مـن
األشكال.

المادة 17
ال ل ز اا صوصيال ا اياد
 -155أورد امل ــر الدســتورخل نصوصــا تتبــمن ل ـ منــاإ ا يــاة اياصــة م كــدا ع ـ أربيــة
ا ف ــا ع ـ ـ رم ــة ا ي ــاة اياص ــة وص ــيانتدا ومكانتد ــا اللالي ــة ــج ا ق ــو وا ري ــاق الفردي ــة
األخرع مندا املواد 7ت 14ت10ت 15ت  )18من الدستور األردين.
 -156كما وتبمن الت ريلاق اللاديـة اإلشـارة اح نايـة ا ـ يف رمـة ا يـاة اياصـةت ومندـا
املادة  )48من القانون املدينت واملادة  )71من قانون االتصاالق رقم  13لسـنة 1995ت واملـواد
210ت 347ت 348ت 356ت  )357م ــن ق ــانون اللقو ــاق رق ــم  16لس ــنة 1960ت اإلضـ ــافة
إح عــدد مــن النصــو يف قــانون امللبوعــاق والن ــر رقــم  8وتلديالتــه لســنة  1998أربدــا امل ـواد
4ت 5ت .)7
 -157أو دق املم كة اللديد من القوانج امللنية امل كية الفكريةت وصادق ع ـ اللديـد مـن
االتفاقيــاق الدوليــة إاق الص ـ ةت وتنلــوخل ق ـوانج امل كيــة الفكريــة ع ـ أ كــام مــن شــناا نايــة
مسلة امل ل ت مندا قانون ناية امل ل رقم  22لسنة .1992

المادة 18
حيـة ال ي الو لان
 -158كف الدستور األردين يف املادة  )14منه رية الدين يث نص املادة املـذكورة ع ـ
أن الدولة حتمي رية القيام لائر األديان واللقائد بقان ل لاداق املرعية يف املم كة ما تكن
ل ة الن ام اللام أو منافية لآلداب.
 -159كمــا أن ال ـريلة اإلســالمية قــد كف ـ ريــة االعتقــاد والتلبــر وقــد تبــافرق النصــو
القر نية القللية ع ـ تنكيـد هـذا امللـح ومـن إلـر قولـه تلـاح ال إكـراه يف الـدين البقـرة)256 :
وقوله تلاح افننـ تكـره النـا ـىت يكونـوا مـ منج يـونن )99 :لـذلر كانـ ريـة االعتقـاد
والتلب ـ ــد مص ـ ــانة يف ال ـ ـريلة اإلس ـ ــالمية كم ـ ــا أن ق ـ ــانون األ ـ ـوال ال ص ـ ــية األردين رق ـ ــم 36
لس ــنة  2010نـ ـ ـ ـ املـ ـرأة غ ــر املسـ ـ مة املت و ــة م ــن املسـ ـ م يف القي ــام ال ــلائر التلبدي ــة
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واللقو الدينية داخ منـ ل ال و يـة ويف الكنـائن ودور اللبـادة وال ـ ل ـ و منلدـا مـن إلـر
مل قـان .كمــا أن القــانون نــص ع ـ أن مــن وا بــاق الـ و متكــج ال و ــة غــر املسـ مة مــن القيــام
لائرها التلبدية وال له شرعان وال قانونان منلدا من إلر.
 -160تبنـ ـ املم ك ــة م ــة م ــن املب ــادراق مند ــا رس ــالة عم ــانت ك م ــة سـ ـوا ت وأس ــبو الوئ ــام
ج األديان.

المادة 19
حيـة ال عبيي
 -161كف الدستور األردين رية الرأخل والتلبر و ريـة الصـحافة ضـمن من ومـة قـوانج تكفـ
هذه ا ريةت ولكن يف نفن الوق حتافا ع توازن ا رياق ج األفراد قيث ال يلتدخل فرد يف
رية تلبره ع قية األفراد أو فيما خي نمن الو نت يث تلدي املادة  )15ضافة نص
"ع أن تكف الدولة رية البحث الل مي كما وتكف رية اإل دا األديب والفين والنقايف".
 -162ومن األمور اال ا ية اليت شددها الرأخل والتلبر مشول قانون اللفو اللـام رقـم )15
لسنة  2011قبايا امللبوعاق والن رت كما رد د ن األعيـان املـادة  )23مـن م ـرو القـانون
امللــدل لقــانون مكافحــة الفســاد لســنة  2011الــيت نص ـ ع ـ ــبنت وت ــر ك ـ مــن ميــار
اإلســا ة لســملة شـ ص أو ميــن كرامتــه أو ت تــال ش صــيته ن ـران ل قيــود الــيت ستبــلدا أ كــام
هذه املادة ع رية التلبر وحتديدان عرب الوسائ االلك ونية.
 -163وكذلر إ ال اإلسـ اتيوية اإلعالميـة ل عـوام  2015-2011الـيت هـدف إح تـوفر
ي ة مالئمة قانونيان وسياسيان وإداريان لتنمية قلا اإلعالمت وتل ي استقاللية وسائ اإلعالم الرمسية
واياصــة ونايتدــات عــالوة ع ـ تــوفر ي ــة قانونيــة وسياســية وا تماعيــة وع ميــة اضــنة لتنميــة
تلددية وسائ اإلعالم وضمان ا يف الوصول إح املل وماق.
 -164مبو ـ ـ ـ القــانون امللــدل لقــانون امللبوعــاق والن ــر رقــم  )16لســنة  2011إن ــا
غرفة ائية مت صص ـ ــة لـدع حماك ـ ــم البدايـ ـ ــة واالسـت نا قـتص ـالن ر ف ـ ــي قبـايا امللبوعـاق
والن ر .كمـ ــا أنـيط ال رف ـ ــة لـدع حمكمـة داي ـ ــة عمـان دون سـواها صـال ية الن ـ ــر فـ ـ ــي قبـايا
امللبوعــاق والن ـ ــر الواقلــة ع ـ ـ ـ أمــن الدولــة الــداخ ي وايــار ي املنص ـ ــو ع يدــا فـ ـ ــي قان ـ ــون
امللبوعاق والن ر.
 -165كما وتبمن القانون امللدل لقانون رعاية النقافة رقم  )29لسـنة  2009إل ـا ضـريبة
الـ  )%5ع الصح .
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المادة 20
حظي الليوة إلى ال ياهية القودية أ العنصيـة
 -166تبمن الت ـريلاق األردنيـة النصـو الكفي ـة اعتبـار كـ ن ـر ل فكـار القائمـة ع ـ
التفو اللنصرخل أو الكراهية اللنصريةت وك حتري ع التميي اللنصرخل وك عم مـن أعمـال
اللن أو حتري ع هذه األعمال يرتك ضـد أخل عـر أو أخل مجاعـة مـن لـون أو أصـ إثـين
خ ــرت وك ــذلر ك ـ مس ــاعدة ل ن ــا اق اللنص ـريةت مب ــا يف إل ــر متوي د ــات رمي ــة يلاق ـ ع يد ــا
القــانونت كــذلر ا ــال ــا كم لــدم شــرعية املن مــاقت وكــذلر الن ــا اق الدعائيــة املن مــة
وســائر الن ــا اق الدعائيــةت الــيت تقــوم ــال ويح ل تمييـ اللنصــرخل والتحـري ع يــهت و ــر هــذه
املن ماق والن ا اق واعتبار االش اك يف أيدا رمية يلاق ع يدا القانون.
 -167مجي ــع أفل ــال اللن ـ ـ أو التح ـ ـري ض ــد ش ـ ـ ص أو مجاع ــة س ــب اللنص ــر أو ال ــون
أو النسـ أو األصـ القــومي أو اللرقــي رميــة يلاقـ ع يدــا القــانون األردينت فقــد نصـ املــادة
 )150من قانون اللقو اق ع أن "ك كتا ة وكـ خلـاب أو عمـ يقصـد منـه أو ينـتح عنـه
إثــارة النل ـراق املذهبيــة أو اللنص ـرية أو ا ـ ع ـ الن ـ ا ــج اللوائ ـ ولت ـ عناصــر األمــة
يلاق ع يه ا بن مدة ستة أشدر إح ثالي سنواق و رامة ال ت يد ع مخسج ديناران".
 -168كمــا نصـ املــادة  )130مــن القـانون إاتــه ع ـ أن "مــن قــام يف املم كــة زمــن ا ــرب
أو عنــد توقــع ن ــوهبا دعايــة ترمــي إح إضــلا ال ــلور القــومي أو إيقــا النل ـراق اللنص ـرية أو
املذهبية عوق األش ال ال اقة امل قتة".
 -169وفيمــا يتص ـ توــر أيــة مســاعدة ألخل ن ــاأ عنصــرخلت فقــد نص ـ املــادة  )80مــن
قـانون اللقو ــاق الـيت تــن م أ كـام التحـري والتــدخ يف اوـرائم ف نــه  " )1أ) يلـد حمرضـان مــن
ن أو اول أن مـ ش صـان خـر ع ـ ارتكـاب رميـة علائـه نقـودان أو تقـد هديـة لـه أو
التــنثر ع يــه التدديــد أو ا ي ــة وايديلــة أو اســت الل النفــوإ أو ســا ة االســتلمال يف كــم
الوظيفة ب) إن تبلة ا رض مستق ة عن تبلة ا رض ع ارتكاب اورميـة )2 .يلـد متـدخالن
يف ناية أو نحة أ) من ساعد ع وقو رمية رشاداته ايادمة لوقوعدـا ب) مـن أعلـ
الفاع سال ان أو أدواق أو أخل شي خر ا يساعد ع إيقا اورميةت ) من كـان مو ـودان
يف املكــان الــذخل ارتكـ فيــه اوــرم قصــد إرهــاب املقــاومج أو تقويــة تصــميم الفاعـ األصـ ي أو
ضـ ــمان ارتكـ ــاب اوـ ــرم املقصـ ــود د) مـ ــن سـ ــاعد الفاع ـ ـ ع ـ ـ األفلـ ــال الـ ــيت هي ـ ــاق اورميـ ــة
أو سـد تدا أو أمتـ ارتكاهبـا م) مــن كـان متفقـا مـع الفاعـ أو املتـدخ ج قبـ ارتكـاب اورميــة
وســاهم يف إخفــا ملاملد ـا أو قب ــة أو تصـري األشــيا ا اص ـ ة ارتكاهبــا مجيلدــا أو لبــدا أو
إخفا ش ص أو أكنر من الـذين اشـ كوا فيدـا عـن و ـه اللدالـة .ومـن كـان عاملـان سـرة األشـرار
اونائية الذين دأهبم قلع اللر وارتكاب أعمال اللنـ ضـد أمـن الدولـة أو السـالمة اللامـةت أو
ضد األش ا أو املمت كاق وقدم هلم لامان أو منوع أو لبن أو مكانان لال تما ".
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 -170ويف إ ار اعتبـار أن املن مـاق فبـالن عـن أن ـلة الدعايـة املن مـة وكافـة أن ـلة الدعايـة
األخــرع الــيت تــرو ل تميي ـ اللنصــرخل وحتــرض ع يــه هــي من مــاق وأن ــلة غــر قانونيــة وحم ــورة
رميــة يلاق ـ ع يدــا القــانونت ين ـ املــادة  )151مــن قــانون اللقو ــاق أنــه يتلــرض ل لقو ــاق
نفسدا  -ـا بن مـدة سـتة أشـدر إح ثـالي سـنواق و رامـة ال ت يـد ع ـ مخسـج دينـاران  -كـ
ش ص ينتمي إح مجلية أن نق ل اية امل ار إليدا يف املادة  )150منهت وشددق ا ـد األدىن
ل حبن قيث ال يق عن سنة وا دة وال رامة عن ع ـرة دنـانر إإا كـان ال ـ ص املـذكور يتـوح
وظيفة عم ية يف اومليةت ويف ك األ وال كم ق اوملية ومصادرة أمالكدا.

المادة 21
حم ال جمع السلما
 -171تلــدي قــانون اال تماعــاق اللامــة عــام 2011ت يــث تبــمن وفقــا ل مــادة  4منــه
ع ـ إمكانيــة تن ــيم أخل ا تمــا أو م ــاهرة دون اش ـ اأ ا صــول ع ـ موافقــة ا ــاكم اإلدارخل
وإمنا االكتفا فقط شلاره قبـ  48سـاعة مـن قبـ املن مـج .وقـد إل ـا نـص املـادة ايامسـة
من القانون األصـ ي النافـذ واملتل ـ املـدة ال منيـة الـيت يتلـج خالهلـا ع ـ ا ـاكم اإلدارخل إصـدار
املوافقـة ع ـ ـ عقــد اال تمـا اللـام أو املســرة وإلـر انسـواما مـع نــص املـادة الرا لـة الــذخل
اكتف اإلشلار وأل تقد الل .

المادة 22
حيـة وـ الجمعيال إنشاز النقابال
 -172كف الدستور األردين تنلي اومليـاق واأل ـ اب السياسـية والنقا ـاق مـن خـالل
إتا ة الال أمـام املـوا ن األردين لتـنلي اومليـاق وامل ـاركة فيدـات سـوا كانـ مجليـاق عاديـة
ت ـ ــن م اللالق ـ ــاق ـ ــج اوماع ـ ــاق امل ـ ـ كة الل ـ ــاداق والتقالي ـ ــد أو مجلي ـ ــاق خري ـ ــة أو ثقافي ـ ــة
املواد 16ت 22ت  23من الدستور األردين).
 -173ن ــم قــانون اومليــاق رقــم  )51لســنة  2008عم يــة تنســين اومليــاقت والســيما
املادة .)7
 -174إ را تلديالق ع القوانج اياصة اوملياقت يث إن ا سو ل ومليـاق
هبـد قفيـ اإل ـرا اق والقيــود املفروضــة ع ـ تســوي اومليــاق الــيت كانـ مفروضــة ســا قا
ــدالن مــن صــول اومليــاق ع ـ موافقــة د ــن الــوزرا ســا قان وإلــر هبــد تل يـ امل ــاركة مــن
دة ومن يث أن الت ريع ساهم يف رفع وزيادة الوعي اللام هبذا ال نن مبو املادة  )4مـن
قانون اوملياق لسنة  2008يتوح إدارته د ن إدارة السو .
 -175ه ـ ــذا اإلض ـ ــافة إح ري ـ ــة العم ر ررز النق ر ررابا ال ـ ــيت كف د ـ ــا الدس ـ ـتور يف الفق ـ ــرة و) م ـ ــن
امل ــادة  )23ي ــث تق ــوم نقا ــاق مدني ــة تن ــيم عمـ ـ أص ــحاب املد ــن منـ ـ األ ب ــا وا ــامج
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والصيادلة واملدندسج واملل مج وغـرهمت وتو ـد يف األردن أكنـر مـن  )14نقا ـة مدنيـة كمـا أن
هناك  )17نقا ة ترعـ مصـال اللمـال .وقـد ن ـم قـانون اللمـ األردين رقـم  )8لسـنة 1996
عم ية تنسين النقا اق.
 -176أمــا مبــا يتل ـ ــا يف تــنلي ا ح ر ا السياسررية الــذخل كف ــه الدســتور ســبما هــو
م ــذكور أع ــالهت فق ــد أس ــن أول ـ ب يف إم ــارة ش ــر األردن ع ــام  1927ه ــو ـ ب ال ــل
األردين وإلر مبو قانون اوملياق اللنماين الصادر يف شدر ب/أغسلن عام  1909وتـوح
لــد إلــر الن ــاأ ا ـ يب وصــدور ق ـوانج تــن م عم ـ األ ـ ابت ويب ــغ عــدد األ ـ اب السياســية
املرخصة يف األردن اليان  )37ان سياسيان.
 -177جررلم اإلشررامة إلررى أن ر ررل ررم إصررلام ررانون لـررل لألح ر ا السياسررية ( ررانون
م م  39لعام  )2015مي بما ـلا:


قفي



إل ا شرأ متني امل سسج يمن حماف اق قيـث ميكـن أن يكـون امل سسـج مـن
حماف ة وا دة أو ىت من ع رة وا دة.



قفي

عدد األعبا امل سسج ل ح ب من  500ش ص إح  150ش صان.

عمر اللبو امل سن لنمانية ع ر عامان لد أن كان وا دان وع رين عاما.



ت ــكي ونــة يف وزارة ال ـ ون السياســية والربملانيــة تســم ونــة شـ ون األ ـ اب)
ل ن ــر يف ب ــاق تنس ــين األ ـ ـ اب ومتا ل ــة ش ـ ـ واا رئاس ــة أم ــج ع ــام ال ــوزارة
وعبوية أمج عام وزارة الداخ يةت أمج عام وزارة اللدلت أمج عام وزارة النقافـةت
ن عن م سساق التمع املدينت ن عن املرك الو ين قو اإلنسان).



رفع ا ر عن متوي األ اب من ال ص االعتبارخل سوا كان عامـان أم خاصـا.
كما نـص القـانون ع ـ إمكانيـة الللـن قـرار ال ونـة ـنن رفبـدا لتلـدي الن ـام
األساسي ل ح ب أو رفبدا لدمح األ اب أمام حمكمة اللدل الل يا.



كمـ ــا وأكـ ــدق أ كـ ــام قـ ــانون األ ـ ـ اب اوديـ ــد ريـ ــة امل ـ ـوا نج يف التومـ ــع يف
أ ـ اب خيتارواــا مبح ـ إرادهتــمت ودون أخل قيــود من مــا أن ـ ا ـ ب ال يكــون
إال قرار قبائي.

المادة 23
ا سية اا المج مع
 -178أكدق الت ريلاق األردنية ع أن األسرة هي الو دة األساسية يف التمع لذلر نص
يف تلريـ عقــد الـ وا يف املــادة النانيــة مــن قــانون األ ـوال ال صــية ع ـ أنــه "عقــد ــج ر ـ
وام ـرأة حت ـ لــه شــرعا لتكــوين أســرة وإ ــاد نس ـ "ت وهبــذا ف ـ ن الت ـريع يل ـ هبــا ص ـرا ة كمــا
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ش ــرع ق ـوانج ل اي ــة ناي ــة األس ــرة وا اف ــة ع يد ــا ومند ــا ق ــانون ا ماي ــة م ــن اللن ـ األس ــرخل
للام  2008هذا وقد أعد م رو ديد ل حماية من اللن األسرخل وهو يف مرا ـه الدسـتورية
ل اية إقراره كما أن الدولة يف ملرض حماف تدا ع األسرة استحدث و دة خاصة األسرة هـي
ناي ــة األس ــرة كم ــا ص ــدر مبو ـ ـ ق ــانون أص ــول ا اكم ــاق ال ــرعية ن ــام مكاتـ ـ اإلص ــالح
والتوفي ـ األس ــرخل ال ــيت م ــن ش ــناا اللم ـ ع ـ ناي ــة األس ــرة وا اف ــة ع يد ــا وتنهي د ــا لتو ــاوز
اإلشكالياق اليت قد تلرأ ع ا ياة األسرية.
ـ الـ وا ف نــه لكـ شـ ص ــغ ســن الـ وا ينبـ لــه ـ التمتــع هبــذا
 -179أمــا خبصــو
ا واالستفادة منه لتكوين أسـرة ديـدة وهـو مـا ورد يف املـادة النانيـة واملـادة اللاشـرة مـن قـانون
األ ـوال ال صــية كمــا أن القــانون أكــد ع ـ أن لكـ مــن الر ـ واملـرأة ا ـ يف إن ــا اللقــد
دون إكراه أو إ بار وأنه ال د أن يكون رضـا اللـرفج رضـا صـحيحا ـ رادة ـرة خاليـة عـن أخل
عي ع ما أن إلـر يـتم شـرا مباشـر مـن ا ـاكم ال ـرعية ل تحقـ مـن الرضـا واالختيـار دون
إ بار أو أكراه يف الوق الذخل نص فيه ع أن اإل بار أو اإلكراه ع ـ فـرض و ـوده مينـع مـن
أن يكون اللقد صحيحا.
 -180ن ــم ق ــانون األ ـوال ال ص ــية أ ك ــام اللالق ــة ال و ي ــة وكاف ــة أعب ــا األس ــرةت فب ــج
وا ب ــاق كـ ـ م ــندم و قوق ــه ــك مفصـ ـ ودقيـ ـ ت كم ــا أن القـ ـوانج الناظم ــة للمـ ـ القب ــا
ال ــرعي تبــج ــك يســر ليــة اســتيفا ا قــو واقتبــائدا هــذا ع ـ ان ـ الت ـريع أمــا يف
انـ ن ــر التوعيــة هبــذا ايصــو فقــد عقــدق اللديــد مــن ا اضـراق والنــدواق وورش اللمـ
والـربامح الت ف يونيــة واإلإاعيــة ل توعيــة ــذلر كمــا أن املوقــع الرمســي لــدائرة قاضــي القبــاة ي ــتم
دموع ــة م ــن األدل ــة ال ــيت م ــن ش ــناا التيس ــر ع ـ ـ األش ـ ـ ا يف فد ــم ق ــوقدم والتمت ــع هب ــا
واســتيفائدا .كمــا أن القــانون قــد ن ــم كافــة األمــور املتل قــة ا بــانة وامل ــاهدة وال يــارة املتل قــة
األوالد ونفقتدم ونفقـة تل ـيمدم وتلبيـبدم واإلشـرا ع ـيدم مبـا ي ـك رعايـة قيقـة ملصـا دم
الفب .

المادة 24
حقوق الف ز
 -181تق ــوم دائ ــرة األ ـ ـوال املدني ــة واوـ ـوازاق تس ــوي واقل ــاق ال ــوالدة ل ف ــال األردني ــج
املولــودين داخ ـ املم كــة وخار دــا وكــذلر األ فــال األ ان ـ املولــودين ع ـ أرضــدا وإصــدار
ال داداق املتل قة ذلر .كما يتم تسـوي األ فـال املولـودين خـار إ ـار ال و يـة يف أخل وقـ
دون التقي ـ ــد امل ـ ــدد واملواعي ـ ــد القانوني ـ ــة اياص ـ ــة تس ـ ــوي واقل ـ ــاق ال ـ ــوالدة املوالي ـ ــد) واع افـ ـ ـان
ال ص ــية القانوني ــة ل ف ــال املول ــودين خ ــار إ ــار ال و ي ــةت تق ــوم ال ــدائرة تس ــوي دم م ــدنيان
وإصــدار أرقــام و نيــة هلــم وإضــافتدم ع ـ دف ـ اللائ ــة وإعلــائدم لاقــاق ش صــية و ـوازاق
ســفر .ع مـان أن األرقــام الو نيــة الــيت تصــدر ل فــال املولــودين خــار إ ــار ال و يــة ال حتمـ أيــة
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إشــاراق أو دالالق أو إاق أرقــام ي ـ ة تــدل ع ـ أاــم أ فــال مولــودون خــار إ ــار ال و يــة.
ع م ـ ـان أن امل ـ ــر يف قـ ــانون األ ـ ـوال املدنيـ ــة أدخ ـ ـ تلـ ــديالن قانوني ـ ـان عـ ــام  2002أنـ ــاأ ونـ ــة
التصحي امل ك ة يف الدائرة صال ية تصحي اسـم اللفـ املولـود خـار إ ـار ال و يـةت واللفـ
ال قيط.
 -182ولقــد اســتمدق الت ـريلاق األردنيــة اهتمامدــا ققــو األ فــال ددــومل النس ـ مــن اهتمــام
ال ريلة اإلسالميةت اليت كف هلـ ال األ فـال ا مايـةت والرعايـةت وال يـة وغرهـا مـن ا قـو األخـرع
ف ف ــال دد ــومل النسـ ـ ق ــو أ ازهت ــا ال ـ ـريلة اإلس ــالميةت وه ــي قد ــم النفق ــةت و التم ــرت
و ا بــانةت والرعايــة والتل ــيم والصــحة واإلري إإا ُعــر أ ــد والديــه ف ــه أه يــة و ــوب كام ــة وهــو
نــجت كمــا أن ال ـريلة أ ــازق إثبــاق النس ـ نضــل اللــر وأيســرها رعايــة ـ الص ـ ر و ــال
ثبوق النس ل ص ر ال مي ر أ د نفيه عنه.
 -183هذا وي ار إح أن األ فال املولودين خار إ ار ال و ية يتم حتبيندم لدع أسر دي ـة
وفق ـان ألســن وشــروأ خاصــة قيــث يــتم التنكــد مــن املســتوع اال تمــاعي والبي ــي والنقــايف لكــال
الـ و جت وأن يتمتــع ا اضــنان نوضــا صــحية ونفســية يــدة متكــندم مــن تن ـ ة اللفـ ــك
س ـ ـ يمت ع ـ ـ أن تـ ــوفر األس ــرة كافـ ــة أش ــكال الرعايـ ــة املل و ــة ال ويـ ــةت التل يمي ــةت والصـ ــحيةت
والنفسيةت واملاديةت واال تماعية)ت ويتم تلبي إلر مبو األسن وال ـروأ الصـادرة عـن وزارة
التنمية اال تماعية.

المادة 25
إ احة ال يصة للمشاموة اا إدامة الشو ن العادة الن اا
 -184او ــد امل ــر األردين أساســا هلــذا ا ـ يف اللديــد مــن النصــو القانونيــة أ رزهــا مــا ورد
يف الدسـتور األردينت يــث نصـ املــادة  )1\15منــه ع ـ و ــوب ا ـ ام ريــة الـرأخلت و ريــة
لا بــة الس ـ لاق اللامــة فيمــا لــه صــفة ش ص ــية أو عامــة وف ـ الكيفيــة وال ــروأ الــيت يقرره ــا
الق ــانون م 17/دس ــتور) .كم ــا ض ــمن الدس ــتور ل ومي ــع ا ـ ـ يف ال و ــو إح القب ــا وض ــمن
استقالليته م 1\101/دستور) .كما او الدستور السلي لبمان سالمة االنت ـاب ون اهتـه
وف اللر املتا ة قانونا) و املرش يف مراقبة األعمال االنت ا يةت وملاقبة كـ عا ـث ـ رادة
الناخبج  67دستور).
 -185أك ــدق التل ــديالق الدس ــتورية األخ ــرة يف امل ــادة  2/67ع ـ ان ــه تن ــن ق ــانون هي ــة
مســتق ة ت ــر ع ـ اللم يــة االنت ا يــة النيا يــة وتــديرها يف ك ـ مرا ــهت كمــا ت ــر ع ـ أخل
انت ا ـ ــاق أخـ ــرع يقررهـ ــا د ـ ــن الـ ــوزرا ) وإعمـ ــاالن هلـ ــذا الـ ــنص فقـ ــد إن ـ ــا اهلي ـ ــة املسـ ــتق ة
لالنت ـاب مبو ـ قـانون اهلي ـة املسـتق ة لالنت ـاب رقـم  11لسـنة  )2012يـث تتمتـع اهلي ــة
ومبو قانواا صية اعتبارية و استقالل مامل وإدارخل وأعل القانون ل دي ـة صـال ية اقـاإ
القراراق واإل را اق الالزمة لتمكيندا من أدا مدامدا ن اهة وشفافية و ياد.
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 -186قصــيص مخســة ع ــر مقلــدا ل م ـرأة وف ـ ن ــام الكوتــا) مبو ـ قــانون االنت ــاب
ل ن النواب للام .2016
 -187شددق املم كة يف عام 2013ت إ را االنت ا اق النيا ية والب ديةت الرغم من ظرو
عدم االستقرار اليت متر هبا املنلقةت وازدياد اللن وتفاقم الصلو اق االقتصادية الداخ ية وارتفا
أس ــلار امل ــتقاق النفلي ــةت واس ــتمرار اال توا ــاق ال ــلبية يف ال ــار  .اإلض ــافة إح األعب ــا
الكبرة اليت نتو عن تدف أعداد كبرة من الال ج السوريج إح األراضي األردنيـةت ـا فـرض
ع ـ الدولــة األردنيــة الت امــاق ماديــة وا تماعيــة وسياســية كبــرة .وجنحـ الدولــة األردنيــة ـ را
االنت ا اق النيا ية والب دية) ن وا س مية هادئةت و لدد ق ي من االع اضاق واال توا اق
ع نتائح االنت ا اق.
 -188مي ل الن اابال النيابية يام  2013بعوادز لـلة د علدة دنها:


إدارة اهلي ــة املس ــتق ة لالنت ا ــاق واإلشـ ـرا ع يد ــات وإل ــر ألول م ــرة يف ت ــاريخ
املم كة األردنية اهلامشية.



ق ــانون انت ــاب دي ــد اعتم ــد وألول م ــرة يف ت ــاريخ املم ك ــةت الن ــام االنت ــايب
امل ــت ط امل ـوازخل)ت والــذخل أعل ـ الناخ ـ صــوتجت صــوتان ل ــدائرة ا يــة صــوتان
فرديان)ت وصوتان ل قائمة النسبية امل قة ع مستوع املم كة.



اعتماد إ را اق ديدة ل محاف ة ع شـفافية ون اهـة االنت ا ـاق وسـرية عم يـة
االقـ ا ت منـ الســو االنت ــايب لكـ مركـ اقـ ا ت األورا امللبوعــةت الــيت حتتــوخل
ع ـ أمســا وصـور املرشــحج يف الـدوائر ا يــةت وأمسـا ورمــوز القـوائم الو نيــةت الــيت
عاو م ك ة تصوي األمي أو ما يسم التصوي الل ين).



م ــاركة كبــرة يف الرقا ــة ع ـ االنت ا ــاقت إإ كــان عــدد امل ـراقبج امللتمــدين مــن
اهلي ــة ي ــوم االقـ ـ ا 300ت )7مراقـ ـ حم ــيت م ــوزعج ع ـ ـ  )13د ــة رقا ي ــةت
و  )306مراق دومل موزعج ع  )9لناق دولية.



زادق نسبة م اركة املرأة يف د ن النـوابت إإ فـازق  )18سـيدة لبـوية د ـن
الن ـوابت م ــندن ث ــالي ســيداق ف ـ ن االنت ا ــاق خــار الكوت ــا النس ــائية س ــيدة
ترأس قائمة فرديةت وسيدتان عن الدوائر ا ية)ت وهذا أكرب اخ ا حتققه املرأةت
خار إ ار الكوتا املقررة ل اية اآلن.

 -189مي ل الن اابال البللـة يام  2013بعوادز لـلة د علدة دنها:


52

إدارة اهلي ــة املس ــتق ة لالنت ا ــاق واإلشـ ـرا ع يد ــات وإل ــر ألول م ــرة يف ت ــاريخ
املم كة األردنية اهلامشية.

GE.16-12985

CCPR/C/JOR/5



عدم م ـاركة القـواق املسـ حة واأل دـ ة األمنيـة يف عم يـة االقـ ا ت ـالرغم مـن أن
قانون الب دياق يسم هلم إلر.



اعتمــاد إ ـرا اق ديــدة ل محاف ــة ع ـ شــفافية ون اهــة االنت ا ــاقت إإ ــرع
اســتلمال ا ــرب الســرخلت وحتديــد ســوالق النــاخبج يف ك ـ مرك ـ اق ـ ا  .كمــا أنــه
وألول مــرة قام ـ اإلدارة االنت ا يــة يف اعتمــاد أس ـ وب التســوي الت قــائيت وفق ـان
ملكان إقامة املوا نت وإلر ع أسا سوالق األ وال املدنية.



ومن املدم اإلشارة إح امل ـاركة الواسـلة ع ـ مراقبـة االنت ا ـاقت إإ شـارك )9
د ـ ــاق حم ي ـ ــة اإلض ـ ــافة إح ـ ـ ـ يج سياس ـ ــيجت وك ـ ــان ع ـ ــدد املـ ـ ـراقبج ا ي ـ ــج
 )3770مراقب ـ ـانت أمـ ــا املن مـ ــاق الدوليـ ــة فقـ ــد وص ـ ـ عـ ــددها إح  )6دـ ــاق
تبم  )44مراقبان دوليانت و  )8لناق د وماسية تبم  )53مراقبان.

 -190كمـ ـ ــا و ـ ـ ــرع خـ ـ ــالل اللـ ـ ــام  2015إصـ ـ ــدار ر ر ررانون الالديو ـر ر ررة قـ ـ ــانون رقـ ـ ــم 49
لسـنة  )2015الـذخل يلبـ ألول مـرة يف تـاريخ األردنت ويدـد إح تلبيـ مبـدأ الالمرك يـة ع ـ
مستوع ا اف اق من خالل من اإلداراق ا ية صال ياق اكربت والتوسع يف تبين االنت ا اق
الدميقرا ية اوا للم الدولة ول يادة امل اركة ال لبية يف صنع القرار التنموخل.
 -191كم ــا ص ــدر ررانون لـ ررل للبل ررلـال رق ــم  41لس ــنة )2015ت وال ــذخل سـ ـاهم يف تل يـ ـ
استقاللية الب دياقت والتوسع يف الوظائ واملس ولياق املنا ة هبا .كما عـ ز مـن مفدـوم الالمرك يـة مـن
خــالل إن ــا الــالن ا يــة والــيت تلتــرب املكــون اوديــد الــذخل أو دتــه املســودة ليتكــون ك ـ مندــا مــن
مخسـة أعبــا ع ـ األقـ ت وفقـا لتقســيماق املنــا وتلــداد السـكانت ليكــون رئــين ال ــن عبـوا يف
الب دي ــة املرك ي ــة الك ــربع .ووز الص ــال ياق ــج ال س ــج ا ــي والب ــدخل .كم ــا م ــن الق ــانون اهلي ــة
املســتق ة لالنت ــاب صــال ية اإلش ـرا واإلدارة ع ـ إ ـرا االنت ا ــاق الب ديــة والــالن ولــين كمــا
كان ملموال فيه سا قان اإلشرا فقط.

المادة 26
المسا اة أدام القانون
 -192أكــد الدس ــتور األردين ع ـ مب ــدأ املســاواة ــج األردنيــجت دون متيي ـ ت وتكريس ـان ل ــذلر
ا ق نصو الت ـريلاق الو نيـة صـيغ عامـة ودـردة انسـوامان مـع هـذا املبـدأ الدسـتورخلت وقـد
نص املينا الو ين األردين ع أن األردنيج ر االن ونسا ن متساوون يف ا قو والوا باقت كمـا
أوصـ األ نــدة الو نيـة األردنيــة تلبيـ عـدد مــن املبـادا الــيت هتــد إح حتقيـ املســاواة ل مـرأة
األردنية ومتني دا يف الالن الت ريلية ويف املناص اللامة.
 -193كما وصادق املم كة ع غالبيـة االتفاقيـاق الـيت تلـ ز قـو األردنيـجت و كـذلر
ن ر اللدد الدومل ايا ا قو املدنية والسياسيةت واللدد الدومل ايا ـا قو االقتصـادية
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واال تماعية والنقافية واتفاقية القبا ع مجيع أشكال التميي اللنصرخلت واتفاقيـة القبـا ع ـ
مجيع أشكال التميي ضد املرأة يف اوريدة الرمسية خالل السنواق األخرة.

المادة 27
حيـة ا ليال اإلثنية اللـنية اللغوـة
 -194يو د يف املم كة عدد من امل سساق وامللاهد واملراك اليت تقوم دور فاع لن ر ثقافـة
التســام و ـوار األديــان وقبــول اآلخــر يــث أ قـ م سســة ل البيـ ل فكــر اإلســالمي ع ـ
موقلدـ ــا اإللك ـ ـ وين  )http://www.aalalbayt.orgم ـ ــرو ك مـ ــة س ـ ـوا ) الـ ــذخل يلم ـ ـ ا ـ ـوار
اإلسالمي املسيحي وي كد القواسم امل كة ج أتبا الديانتج.
 -195يقوم امللدد امل كي ل دراساق الدينية ن ر اللديد مـن الـالق واإلصـداراق الـيت تـدعو
إح التســام والتلــاي وا ـوار ــج أتبــا الــدياناق امل ت فــة .كمــا ويقــوم املرك ـ األردين لبحــوي
التل ــاي ال ــديين لق ــد املـ ـ متراق ال ــيت هت ــد إح حتقيـ ـ مب ــدأ التس ــام ونب ــذ التلصـ ـ وا ـ ـ ام
امللتقـداق .كمــا أعــدق وزارة األوقـا واملقدســاق اإلســالمية عــددا مـن الـربامح الــيت هتــد إح
تل ي هذه القيم مندا من عقد دوراق ع مية ل رح مبامج رسالة عمان.
 -196ويسم ل ق ياق الدينية ن ا اوملياق وا اف ة ع تـراثدم وإ ـرازه ال ـك الـذخل
يرونــه مناســبانت انســوامان مــع السياســة اللامــة ل دولــة ت ــويع التلدديــة النقافيــة .كمــا يســم هلــم
ن ــا مدارســدم اياصــة الــيت تقــوم تل ــيم ال ــاق االثنيــة نبـان إح نـ مــع املندــا ا كــومي
امللتمد من قب وزارة ال ية والتل يم.
 -197وجتــدر اإلشــارة إح انــه اإلضــافة إح مــا تقــدمت يســم ل مســيحيج يف املم كــة مبمارســة
شــلائرهم كـ ريــة .كمــا وحتــر املم كــة ع ـ اال تفــا املناســباق الدينيــة املســيحية تنكيــدان
ع و دة التمع األردين .كمـا يسـم هلـم قريـة ارسـة ال ـلائر الدينيـة يـث تنقـ اإلإاعـاق
الرمسيــة شــلائر قــدا يــوم األ ــد ــك متـوازخل مــع نقـ شــلائر صــالة اوملــة ل مسـ مج .كمــا
يســم ل لــام ج يف القلــا ا كــومي مــن املســيحيج مبمارســة شــلائرهم يــوم األ ــد وإعلــائدم
الوق ـ الكــايف ألدا وا بــاهتم الدينيــة دون ا تســاهبا مــن إ ــازاهتم الس ـنويةت إضــافة إح مــنحدم
عل رمسية خالل األعياد الدينية املسيحية.
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