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الرررد علررى قائمررة املسررائل اخلاصررة دتقريررر األردن الرردوري اخلررامس اخلرراص
ابلعهد الدويل ابحلقوق املدنية والسياسية
اإلطار الدستوري والقانوين الذي ينفذ فيه العهد (املادة :)2
 -1إن الشر رريإلة ايس ررالمية تطب ررى عملر ر املإ ر رملم أو إألا ك رران ا ررد األزوا مإ ر رملما أم ررا ر ر
املإ رملم فملأررم أ صررام فاصررة ،ررم وفررى دمونررم و يررت إن املإ رملمون هررم الررذين افترراروا الش رريإلة
ايسررالمية مررردرا لملقررانون فصرران القررانون تإلبر ا عررن ر بررتأم ورترا أررم واجبررة اال ر ام يررت ررار
إع ررداد ه ررذا الق ررانون كاف ررة مصر رووت اجملتم ررظ و ق رري بقب ررول وتواف ررى عملر ر أ صام رره كم ررا أن ال ررن
الإلالقررات األسررية تطبررى
الدسررتورأ أ ررار إ أن ا رراكم الشرررعية املإلنيررة سلصررم بر املإرملم
أ صامأا الشرع الشريف وان أأ تإلد عمل ى الشإلب افتياره ال يقبمله املواطنون وال يرضون به.
الإنة املالية

النفقات واييرادات الفإلملية فالل الف ة من  2011ولغاية 2017
فإلملي من  2011ولغاية 2016

أوالً :رواتب
جمموع الرواتب
اثنياً :النفقات:
النفقات التشغيملية
1
دورات تدريبه
2
مراريف رصد ومراقبة وأنشطه
3
صندوق االدفار
4
اجملموع
جمموع دند أوال واثنياً
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تقديرأ 2017
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2014
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332854

332521

331416

358618

397478

432372

479220

332854

332521

331416

358618

397478

432372

479220

132465

156019

147718

184568

234149

258926

251248

400

0

0

330

0

14295

53200

0

0

0

960

11507

54804

13400

0

0

0

0

0

0

5000

132865

156019

147718

185858

245656

328025

322848

465719

488540

479134

544476

643134

760397

802068

عملما أبن عدد موظفي املركز الوطين لقوق اينإان هو  51موظف وموظفة.

 -3أوعررز جاللررة اململ ررن إ كرري مررن دول ررة ر رري ال رروزرا ور رري اجململ ر القي ررا ي ين ررذا
بيرورة دراسة وتنفيذ توصيات املركز .لذلن س رت الصومة هنجا مغايرا عما كانرت عمليره الالرة
الف ر ة الإررابقة فشررصي ومل ر الرروزرا نررة بررسررة مإلرراا وزيررر الإلرردل رتنررذا كملفأررا إعررداد
فطررة وطنيررة لقرروق اينإرران وجررا وضررظ مثرري هررذه ا طررة تنفيررذا لتوصررية أساسررية مررن توصرريات
املركز الوطين لقوق اينإان الذأ ار ممثملوه ضمن هذه الملجنة.
 -4فق ررد أك رردت تمل ررن ا ط ررة عمل ر ض رررورة املوا م ررة ب ر التشر رريإلات الوطني ررة واالتفاق ررات
واملإلاه رردات ال ةدولي ررة لتحا رري الثغر ررات والقر ررور أن وج رردت التشر رريإلات الوطني ررة املإلنية ررة
سلقروق والررمت األساسررية املقارنرة مررظ مرا ورد املإلراي الدوليررة .كمرا و تبررين ا ةطرة التنفيذيررة
لنشر ثقافة قوق اينإان عام .2014
 -5إض ررافة إ أن اس ررتحداص منر ررب املنإ ررى الص ررومي لق رروق اينإ رران ررس ررة ال رروزرا
ة
لإلررام  2014سرراهم متابإلررة تنفيررذ توصرريات املركررز الرروطين لقرروق اينإران سلتإلرراون مررظ ا أررات
املإلنية من فالل قيام الصومة إبصدار ردودها عمل توصيات املركز الوطين لقوق اينإران لععروام
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ا مر ر األفر ر ة م ررن ف ررالل ور ررى دوري ررة ي ررتم نش رررها وأفره ررا ف ررالل األس رربوع الث رراين م ررن ررأر
أمر  2017وقررد تيررمنت هررذه الور ررى بجمملأررا إبررازايت لمل ط روات ال ر ا رذنا املؤسإررات الرمسيةررة
كاف ر ررة اال ر رراه مال ق ر ررات وتوص ر رريات املرك ر ررز ال ر رروطين لق ر رروق اينإ ر رران س ر روا و ر ررال التش ر رريإلات
أو الإياسات أو املمارسات وبررف النقر عن طمرو املركرز لملحررول سسرتمرار عملر اكررب درجرة
مررن الرراوك الصومررة ف رخلن هررذه ا ط روات وانإررجامأا مررظ التوصرريات املشررار إليأررا يش ر إ اخن ررا
ة
صررومي عممليررة تطبيررى توصرريات املركررز .ويرررذ املركررز أن هررذا املإررتوذ مررن التجرراوك لملحصومررة
ميثرري ايابيررة بدرجررة مقبولررة أطررار تإلامرري الصومررة مررظ توصرريات املركررز الرروطين لقرروق اينإرران
املصرسررة بشررصي كامرري لتإلزيررز وقايررة قرروق اينإرران ومررن املنطقرري إن مثرري هررذا التجرراوك ميصررن
النقر إليه كتإلب عن وجود ر بة بتإلامي الصومة بشصي جدأ مظ توصيات املركز.
عدم التمييز واملساواة دني الرجل واملرأة (املواد  2و 23 3و 24و:)26
 -6اثر مشاركة املرأة اليراة الإياسرية واملرتبطرة بحرور التمصر الإياسري لملمررأة واملشراركة
الياة الإلامة (مصرر الفقرة .)24
 -7تطررورات تشرريإلية ورراالت أفرررذ لتمصر املررأة واملرتبطررة بحررور التمصر االجتمرراعي
لملمر ررأة/األمن اينإ رراين والماي ررة االجتماعي ررة ومتثمل ررت إص رردار قر روان وأنقم ررة جدي رردة وج رررذ
تإلديي عمل الإلديد من التشريإلات النافذة لتإلزيز قوق املرأة منأا:
 -8قررانون النزاهررة ومصافحررة الفإرراد لإررنة  2016نر عملر إنشررا هيزررة النزاهررة ومصافحررة
الفإرراد نرردف اىليزررة إ ضررمان االلت رزام ببررادو النزاهررة الوطنيررة ومصافحررة الفإرراد والت كررد مررن
تطبيى ايدارة الإلامة لملتشريإلات بشفافية وبا حيقى مبادو الإلدالة واملإاواة وتصافؤ الفرص.
 -9كما صدر نقام صندوق تإمليف النفقة رقم  48لإنة  2015واملرتبط بحرور التمصر
االقتر ررادأ لملمر ررأة وال ررذأ يإلج رري تنفي ررذ النفق ررة ا ص رروم  ،ررا لملزوج ررة واألطف ررال وكب ررار الإ ررن
وملإتحقيأا عند تإلذر تنفيذها و رصد مبملغ ممليون دينار من امليزانية الإلامة لملدولة لإلرام 2016
لغامت تفإليي أ صام النقام .ويرأ الإلمي عمل األمور الملوجإتية لبد أعمال الرندوق.
 -10صدر نقام الإلمي املرن لإلام  2017دد بوجبه أ صال الإلمي املرن تتإلملرى أبوقرات الإلمري
ومصانه كالإلمي ضمن ساعات مرنة أو من املنزل ضمن ساعات مرنرة وبشرصي يتروا م مرظ ا تياجرات
الإلامي وال توثر أ صام هذا النقام عمل أأ ى من القوق ال مينحأا قانون الإلمي لملإلامي.
 -11أدر قررانون اليررمان االجتمرراعي لإلررام  2014ألول مرررة الإلرراممل لإررا،م ا رراص
نقررام املإلا ررات التقاعديررة وقرردم فوا ررد ةم ر البطالررة وةم ر األمومررة .واألردن ،ررذا القررانون أول
بملر رردل الشر رررق األوسر ررط يير ررم بروو ر رايت لت ر ر م األمومر ررة .وصر ررادق األردن عر ررام  2014عمل ر ر
االتفاقي ر ررة رق ر ررم  102لإل ر ررام  1952بش ر ر ن املإل ر رراي ال ر رردنيا لملي ر ررمان االجتم ر رراعي ليغ ر رردو ب ر ررذلن
ربا  2017رفرظ الرد
أييايت أول دو للة الشرق األوسط ترادق عمليأا .قررر وملر الروزرا
األدىن لعجور لملإلمالة األردنية ليربح  220دينارا بدال من  190دينارا.
 -12مشر ررروع قر ررانون الماير ررة مر ررن الإلنر ررف األسر رررأ لإلر ررام  2017وامل ر ررتبط بحر ررور التمص ر ر
االجتماعي لملمرأة/األمن اينإاين والماية االجتماعية ضرمن املشررع رتليرات تنفيرذ القرانون وأفرذ
ررال تإلرضررأم لملإلنررف األسرررأ
فيرره سلإلقرروست اجملتمإليررة ال ر تشررجظ النإررا عمل ر الشررصوذ
ونقم أ صام التبمليغ عن الإلنف.
GE.17-14351
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 -13الق ررانون املإل رردل لق ررانون الإلق رروست واملر ررتبط بح ررور التمصر ر االجتم رراعي لملمر ررأة/األمن
جوانبره بإلرأل األوصراف
اينإاين والماية االجتماعية وهو مإلروض عمل ومل النواك راعر
لملجرا م ومفاهيم جديدة لملإلقوبة منأا الإلقوست اجملتمإلية وكذلن ا را م ال متر األسررة وألوأ
ايعاقررات وعمل ر تشررديد الإلقوبررة بإلررأل ا ررا م الواقإلررة عمل ر األ ر اص وتشررديد الإلقرروست
عمل ر ج ررا م االعترردا عمل ر الإلرررض وإلغررا املررادة  308كمررا صرردر نقررام دور املإلرضررات لمل طررر
رقم  171لإنة .2016
 -14تطورات وال إدما النروع االجتمراعي وتطروير ا طرط الوطنيرة واملرتبطرة بردمن النروع
االجتماعي التشريإلات والإياسات وا طط والربامن واملوازوت الوطنية.
 -15أص رردر ر رري ال رروزرا نيإ رران  2014تإل رراميم مي ررظ ال رروزارات واملؤسإ ررات الرمسي ررة
إبجر ررا مراجإل ررة ررامملة لملتشر رريإلات الناظم ررة لإلم رري ك رري جأ ررة منأ ررا لبي رران م رردذ موا متأ ررا مر رظ
االتفاقيات الدولية املرادق عمليأا.
 -16أن تصون املوازنة الإلامة لملدولرة مإرتجيبة لملنروع االجتمراعي والإلمري عملر م سإرة تطبيرى
املوازنررة املإررتجيبة لملنرروع االجتمرراعي إعررداد وإقررار وتنفيررذ ومتابإلررة املوازنررة الإلامررة كمررا تيررمن
بالغ املوازنة الإلام  2017أن تصون كافة البياوت الصومية مرنفة إب النوع االجتماعي.
 -17قامررت الصومررة إبعررداد الرقيررة االقترررادية واالجتماعيررة رقيررة األردن لملإلررام  2025جبأررد
تشاركي وال تيمنت هدفا ر يإريا متإلملقرا سلتمصر االقتررادأ واالجتمراعي لملمررأة و إعرداد
الربومن التنفيذأ لملحصومة لععوام (.)2019-2016
 -18موا مة مؤ رات ا طط الوطنية واس اتيجية املررأة األردنيرة مرظ أهرداف التنميرة املإرتدامة
لإلام  2030املتإلملقة سملرأة .و تشصيي نرة عمليرا لملتنميرة املإرتدامة تيرم الملجنرة الوطنيرة األردنيرة
لشررؤون امل ررأة وممثمل ر عررن مؤسإررات اجملتمررظ املرردين .كمررا تشررصيي ف رريق قطرراعي إض رافي
لملفرررق القطاعيررة لملررربومن التنمرروأ الصررومي أ رردوا لملنرروع االجتمرراعي واملإرراواة ب ر ا نإ ر
بررسررة الملجنررة الوطنيررة لشررؤون املررأة والثرراين ررول الرررمت الإلامررة و قرروق اينإرران بررسررة املركررز
الرروطين لقرروق اينإرران .وأللررن ليررمان موا مررة نيررظ أهررداف أجنرردة التنميررة املإررتدامة 2030
ضمن ا طط الوطنية والربومن التنفيذأ الصومي.
 -19تيررمن برررومن عمرري الصومررة لعع روام ( )2016-2013ا طررط وال رربامن وا ررتمملت
عملر ر نمل ررة إجر ررا ات تنفيذي ررة قابمل ررة لملتطبي ررى لتإلزي ررز مش رراركة املر ررأة الإلمملي ررة اينتاجي ررة وت رروف
الماية االجتماعية وتإلديي التشريإلات ال متيز ضد املرأة سوق الإلمي.
 -20وفق ررا لق ررار ومل ر األم ررن ال رردوا  1325امل ررأة واألم ررن والإ ررالم رصملت الملجن ررة الوطني ررة
األردنية لشؤون املرأة اال تالف الوطين لتفإليي هذا القرار كما صي ر ري الروزرا لالملجنرة التوجيأيرة
ملتابإلة أعمال تفإليي القرارل يرت جررذ إعرداد ا طرة الوطنيرة لتفإليري القررار  1325والر تيرمنت
حم رراور تش ررمي ت ررداب الماي ررة والوقاي ررة واملش رراركة واي اث ررة واينإل ررا و عق ررد ور عم رري توعوي ررة
سلتإلاون مظ القوات املإملحة واألمن الإلرام والردر والردفاع املردين رول القررار  1325ومرن املتوقرظ
االنتأا من ا طة الوطنية وإرساىلا لملمرادقة عمليأا من ومل الوزرا .
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 -21ومررن ضررمن األنشررطة املق ررة ا طررة الوطنيررة إجررا دراسررة ررول أثررر الإلنررف ا نإرري
عمل الالجزات وحتدأ رتليات لرصد الإلنف ا نإري وتطروير اسر اتيجيات لتإلزيرز اتليرات املتروفرة
الإاسة لملنوع االجتماعي.
وتوف ا دمات ة
 -22وكرذلن لملررت ا طررة حتقيرى املشرراركة الفاعملررة لملنإررا القطراع األمررين ومأمررات فر
الإررالم وإنشررا /تنفيذ ب ررامن مأنيررة حم فررة بررا أللررن الترردريب عمل ر القيررادة واير رراد وإج ررا
دراسررات حتديررد الإلقبررات ال ر تإليررى مشرراركة النإررا القطرراع األمررين .كمررا برردأت إدارة ررؤون
مديري ررة األم ررن الإل ررام منر رذ ع ررام  2014بتق رردم ف رردمات األم ررن والماي ررة لالجزر ر
الالجزر ر
يررت ترروفر الشرررطة اجملتمإليررة األمررن دافرري
والالجزررات دافرري ايمررات الالجز ر الإرروري
امل يم ررات وبش رراركة عناص ررر نإ ررا ية م ررن األم ررن الإل ررام و إنش ررا مصات ررب يدارة قاي ررة األس رررة
الستقبال الشصاوذ املتإلملقة سلإلنف فاصة الإلنف املبين عمل ا ن .
 -23أعرردت ا طررة التنفيذيررة ملبررادرة املإررتقبي املتإرراوأ لملإررنوات (، )2018-2016رردف
تإلزيز املشاركة الإياسية واالقترادية لملمرأة يت رصي وملر الروزرا الملجنرة الوطنيرة التوجيأيرة
يعررداد ا طررة وأللررن لتإررأيي ومتابإلررة عممليررة مراجإلررة وتنفيررذ فطررة الإلمرري لملمبررادرة وليررمان
سر ررأولة ا ر رراأل الق ر ررار فيمر ررا يتإلملر ررى ساللتزامر ررات واملبر ررادرات ا اصر ررة بر ررذلن وال ر ر ستإر رراهم ،ر ررا
املؤسإررات ألات الإلالقررة مررن أجرري حتقيررى أهررداف املبررادرة وبنررا عمل ر مشرراورات أعيررا الملجنررة
التوجيأيررة يررت وضررإلت كرري جأ رة األنشررطة والفإلاليررات عمل ر مإررتوذ الإياسررات والتش رريإلات
املنوأ تنفيذها أو الإلمي عمليأا لتمص املرأة وتإلزيز مشاركتأا االقترادية والإياسية.
حتمليي واقظ ال املرأة قطاع ا دمة املدنية الإلام  2015و تإلميمأا بقررار وملر
-24
الوزرا رقم ( )10132اتريخ  2015/6/14لالسرتفادة ممرا جرا هرذه الدراسرة وا راأل ايجررا ات
الالزمررة لتإلزيررز فرررص امل ررأة ترروا الوظررا ف القياديررة واي ررافية وفررى مبررادو ا رردارة واالسررتحقاق
وتصافؤ الفرص وفروصايت الدوا ر ال تتدىن فيأا نإبة مشاركة املرأة تملن الوظا ف.
 -25ولتإلزيز مشاركة املرأة الإلمي الإلام جا برومن بنا القدرات القيادية لملمررأة الإلامملرة
القطاع الإلام ،دف زمدة تواجد املرأة املراكز القيادية واي رافية ا أاز الصومي .ولملنجا
حتقير ررى هر ررذا اىلر رردف بطريقر ررة مأنير ررة ومإر ررتدامة ولير ررمان ر ررا امل ر ررأة عنر ررد توليأر ررا أأ مركر ررز
قير ررادأ عقر ررد ب ر ررامن تدريبير ررة ل  180مشر رراركة لإلر ررام  .2015و180مشر رراركة لملإلر ررام .2016
وال يقترر تنفيذ هذا الرربومن عملر املركرز إنرا نفرذت الروزارة بررامن لبنرا قردرات املررأة الشرمال
وا نوك .وألن اىلدف النأا ي هو زمدة نإبة املرأة املراكز القيادية.
 -26أن املإرراواة ب ر األردني ر أمررام القررانون مبرردأ دسررتورأ إأل نرررت املررادة الإادسررة مررن
الدسررتور األردين عملر أن األردنيررون أمررام القررانون سروا ال متييررز بيررنأم القرروق والواجبررات وان
افتملفوا الإلرق أو الملغة أو الدين.
 -27وتصريإررا لررذلن جررا ت نررروص التش رريإلات الوطنيررة بررريغ عامررة ووررردة انإررجاما مررظ
ه ررذا املب رردأ الدس ررتورأ وق ررد ن ر امليث رراق ال رروطين عمل ر أن األردني ر رج رراال ونإ ررا متإ رراوون
القوق والواجبات وهو ما أكدته األجندة الوطنية من فالل الربامن ال تيمنتأا.
 -28أم ررا التشر رريإلات الناظم ررة ملإ ررا ي األ ر روال الش ر ررية فخلهن ررا تش ررمي نمل ررة م ررن املب ررادو
والقواعررد القانونيررة الر مررن رراهنا قايررة املررأة و قوقأررا وفررى قواعررد الإلدالررة الشرريإلة ايسررالمية
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إأل تتمتررظ املررأة بررذات الررى الررذأ يتمتررظ برره الرجرري مررروص األهمليررة الصامملررة وال فرررق بينأررا وبر
الرجرري هررذا ا انررب كمررا ال بررد مررن اي ررارة لملطبيإلررة ا اصررة الش رريإلة ايسررالمية والق روان
الوطنية لإلقد الزوا والإلالقات األسرية وااللتزامات الواجبة عمل كي من الرزوج والقروق امل تبرة
لصي منأما واألدوار التصامملية بينأما وهو األمر الذأ يزيي أأ التباس قد يتووه البإلأل متييزايت.
 -29نر قررانون األ روال الش رررية املررادة ا امإررة عملر أن الررزوا عقررد بر رجرري وامررأة
حتي له رعا لتصوين أسرة وإياد نإي و،ذا فان قانون األ وال الش رية قد ن عملر أن كري
م ررن الرج رري وامل ررأة ط رررف عق ررد ال ررزوا وو ررا س روا ألل ررن ف ررال ينإلق ررد ال ررزوا إال برض ررا امل ررأة
و ريتأررا وافتيارهررا وان أأ فملرري أو عيررب إرادة أأ منأمررا يصررون سررببا أن ال ينإلقررد الررزوا
صحيحا وال ي تب عمليه رترر الإلقد الرحيح.
 -30كمر ررا أن املر ررادة الإادسر ررة مر ررن قر ررانون األ ر روال الش رر ررية بينر ررت أن الر ررزوا ال ينإلقر ررد
أال إبيرراك مررن ا ررد الطرررف وقبررول األفررر وهررذا مررنأن مإررتقر عامليررا سن أطرراف الإلقررد هررم مررن
يقومررون إبنشررا ه مبا رررة أو مررن فررالل ممثملر قررانوني كمررا أن القررانون اسرت دم عبررارة لفر ا ررد
ا رراطب وقبررول مررن األفررر ووررا طرفررا عقررد الررزوا و،ررذا فرران لملمررأة كرري الررى إنشررا زواجأررا
إبرادنا الرة الإمليمة ا الية من الإليروك ال بري أن القرانون ا ترا انرب املررأة مرن إن يغررر ،را
لرالأا الصفا ة الزو .
يت ا
بملرغ سرن الرزوا ولره الرى التمترظ بره واالسرتفادة منره
 -31فحى الزوا ربت لصري ر
لتصرروين أسرررة جديرردة وهررو مررا ورد املررادة الإلا رررة مررن قررانون األ روال الش رررية األمررر الررذأ
حيقى قاية فإلملية لى األ اص و ريتأم إنشا عقد الزوا .
 -32وفيمررا يتإلملررى بررزوا مررن أكمرري ا امإررة عشرررة و يبملررغ الثامنرة عشرررة سررنة مررن عمررره فرران
املررادة الإلا رررة منرره عملر انرره يشر
قررانون األ روال الش رررية رقررم  36لإررنة  2010نر
أهملية الزوا أن يصون ا اطب وامل طوبة عاقمل وان يتم كي منأما مثانية عشرة سنة لإية.
 -33فاألصرري والقاعرردة الإلامررة أن أهمليررة الررزوا هرري مثانيررة عشررر عامررا إال انرره اسررتنادا لررن
املادة  10من قانون األ وال الش رية رقم  36لإنة  2010فقد أجيز لملقاضري بوافقرة قاضري
القيرراة زوا مررن أكمرري  15عامررا إألا كرران زواجرره ضرررورة تقتيرريأا املرررملحة وفقررا لتإلمليمررات
صدرت بوجب القانون املنشور ا ريدة الرمسية وال تتيمن:
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-1

أن يصررون ا اطررب كف رؤا لملم طوبررة وفررى عناصررر الصفررا ة املنررروص عمليأررا
الفقرة (أ) من املادة  21من قانون األ وال الش رية

-2

أن يتحقى القاضي من الرضا واالفتيار التام

-3

أن تتحقررى ا صمررة مررن اليرررورة ال ر تقتيرريأا املرررملحة س روا كانررت اليرررورة
اقترررادية أو اجتماعي ررة أو أمنيررة أو ه ررا مم ررا يررؤدأ إ حتقي ررى منفإل ررة أو در
مفإ رردة وب ررا تر رراه مناس رربا م ررن وس ررا ي التحق ررى وعملر ر أن تن ررزل الاج ررة منزل ررة
اليرورة أللن
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-4

أن تراعرري ا صمررة مررا أمصررن و إررب مقتير الررال وجررود مرررملحة ظرراهرة
ايألن سلزوا كان يصون فارق الإن ب ا اطب مناسربا وان ال يصرون الرزوا
مصررا وان ال يصون الزوا سببا االنقطاع عن التإلمليم املدرسي

-5

أن يرررأ الإلقررد بوافقررة الرروا وأللررن مررظ مراعرراة أ صررام امل رواد  17و 18و20
من قانون األ وال الش رية

-6

أن تررنقم ا صمررة ضرربطا رمسيررا يتيررمن حتقررى ا صمررة مررن األمررور املررذكورة والر
اعتمدنا ألجي ايألن سلرزوا وتنإرينأا مروصرأا ت ترفرظ املإلامملرة مرظ اليربط
إ دا رررة قاضرري القيرراة لترردقيقأا وا رراأل الق ررار املناسررب بش ر هنا ومررن ت ترفررظ
لقاضرري القيرراة الررذأ يإلرضررأا برردوره عملر نررة مررن كبررار القيرراة وبإلررد دراسررة
الالة بشصي تفريملي حبيور قاضي القياة قرارا سلقبول أو الرفأل
إب األصول

-7

بإلد صدور موافقة قاضي القياة تإجي جة إألن سلزوا

-8

يتم إجرا عقد الزوا بإلد التحقى من انتفا املوانظ الشرعية والقانونية.

 -34فال يتم الزوا كما اي ارة إليه إال بإلد أن تقدم ا صمة دراسة متصامملرة رول الرزوا
املزمررظ إنشرراقه ت يررردر القاضرري ق رراره سملوافقررة أو الرررفأل وترف ررظ املإلامملررة لرردا رة قاضرري القي رراة
يررت تإل ر نررة مصونررة مررن ثالثررة مررن كبررار القيرراة ودراسررة الالررة والتنإرريب لقاضرري القيرراة
سملوافقة أو الرفأل وفقا لعصول.
 -35مروص تإلدد الزوجات فان القانون أجاز لملرزو وفرى ضروابط ومإلراي أن يترزو بزوجرة
أف رررذ عمل ر ر أن ال ررالف ألل ررن رررطا ا ر ر طته الزوج ررة األو عملي رره كم ررا ل ررو ا ر ر طت عملير رره
أال يتزو عمليأا فان تزو وفالف الشر ثبت ىلا رى طملرب إهنرا الإلالقرة الزوجيرة بجررد انإلقراد
الإلقررد الثرراين بررذات الوقررت الر حتررتف فيرره بصافررة قوقأررا املاليررة مررن مأررر مإلجرري ومؤجرري ونفقررة
عدة و ها بي أن األمرر تإلردذ أللرن إ ثبروت قأرا إبهنرا الإلالقرة الزوجيرة وان تشر هرذا
الشر إألا ادعت تيرررها مرن هرذا الرزوا وةأليأرا منره مإلنروم حبيرت الإلملره سرببا لملتفريرى لملشرقاق
والنزاع ال عدم قبوىلا ورضاها به.
 -36كمررا أن القررانون قررد نقررم هررذا األمررر بشررصي جديررد يررت ال ميصررن عقررد الررزوا الثرراين
إال بإلد أن يتحقى القاضي من:
(أ)

قدرة الزو املالية عمل املأر

(ك) قدرة الزو عمل اينفاق عمل من الب عمليره نفقتره وهرذا يشرمي الزوجرة األو
والثانية وكذلن األوالد
(ت)

إفأام امل طوبة سن فاطبأا متزو أبفرذ

(ص)

تبمليغ الزوجة األو بإلقد الزوا بإلد إجرا ه.

 -37وفيما يتإلملى سلتمييز سلطالق وأسبابه وضمان عدم استمرار التمييرز فران قرانون األ روال
الش رررية األردين ن ر عمل ر ررى امل ررأة إهنررا الإلالقررة الزوجيررة دون توقررف عمل ر إرادة الررزو
عقد الزوا أن تصون عرمتأا بيردها تطملرى نفإرأا مرء را ت
يت أجاز لملمرأة أن تش
وحتتف بصامي قوقأا امل تبة عمل عقد الزوا كما لو طملقأا الزو بنفإه.
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 -38أجاز القانون لملمرأة ى التفريى جملموعة من األسباك ال من اهنا أن متصن املررأة مرن
إهنا الإلالقة الزوجية إألا ر بت أللن كما هو الال التفريى لملإليوك مرن األمرراض ا نإرية
وا إررمية املنفرررة والتفريررى لملأجررر والتفريررى لملإلنررة والتفريررى لالمتنرراع أو الإلجررز عررن دفررظ النفقررة
والتفريى لملإلجز عن دفظ املأر املإلجي.
 -39كما استحدص القانون سببا جديدا وهو التفريى لإلقم الزو وعردم قدرتره عملر اي راك
فقررا لقأررا األمومررة ورعايررة انبأررا و ا انررب األفررر فقررد رتررب أررا ماليررة لملزوجررة عمل ر
الزو ال إيقاعه الطالق إبرادة منفردة إأل يب عمليه هذه الالة كامري املأرر املؤجري واملإلجري
ر املقب رروض إض ررافة إ التإلررويأل ع ررن الطررالق التإلإررفي ونفق ررة الإل رردة وأجرررة الي ررانة وأج رررة
أن املرأة ال تملزم بشي من أللن.
املإصن ونفقة الرغار ونفقة التإلمليم والإلال
 -40وفيمررا يتإلملررى سلتمييررز ايرص أن ايرص حيصمرره قررانون األ روال الش رررية وهررذه هرري
املرة األو ال يإلاجل ايرص بنروص قانونية وهذا القرانون مإرتمد مرن الشرريإلة ايسرالمية يرت
أن الغالبيررة الإلقمرري مررن الإررصان مإررملم وهررم مررن ارتي روا برري حيرصررون عمل ر تطبيررى أ صررام
يررانم اليوميررة ومنأررا مإررا ي ايرص يررت أن مإررا ي ايرص الشرريإلة
الشرريإلة ايسررالمية
ايسرالمية مفررملة بشرصي دقيرى إأل يشرصي قاعرردة إرابية متصامملرة ال ميصرن املإراس ،را إأل أهنررا
قطإلية ال وال لالجتأاد فيأا أو الت ويي.
 -41كمررا أن املبرردأ الررذأ يقرروم عمليرره ايرص هررو الإلدالررة كمررا ينبررين عملر مرردذ اجررة الروارص
لملمررال املرروروص وااللتزامررات الر الررب عملر الروارص لملمررورص ررال ياترره بنررا عملر درجررة القررر
بينأما و،ذا تتإلدد صرور وراثرة األنثر ففري بإلرأل الررور تررص األنثر بقردر مرا يررص الرذكر و
صررور أفرررذ قررد ترررص األنثر وال يرررص الررذكر إأل أن وجودهررا حيجبرره (أأ مينإلرره مررن إالرص) كمررا
ترص بإلأل الاالت أكثر مما يرص الذكر ما ينفي التمييز ضد املرأة الذأ أ ار له التقرير.
 -42إن املإلررادالت الرمضررية ا اصررة سيرص تبررع عمل ر الإلدالررة ومرردذ اجررة ال روارص لملمررال
املررورص ودرجررة القرابررة ب ر ال روارص واملررورص وااللتزامررات الواجبررة عمل ر ال روارص الرراه امل رورص ررال
ياته ال تتفاوت الر االرثية فيأا ب الذكور وايوص بي ب الذكور أنفإأم وب ايوص
أنفإررأن ممررا يإلررين أن املإررالة ليإررت قا مررة عملر التمييررز وان الفأررم الرررحيح لملمبررادو ال ر يقرروم
عمليأا ايرص تنفي هذا التوهم.
 -43أمررا فيمررا يتإلملررى سليررانة فقررد قرردمت الشرريإلة ايسررالمية وكررذلن القررانون األردين املررأة
مر ملررة
ررى اليررانة سروا كانررت الزوجيررة قا مررة أم منحملررة برري إن الرجرري
عملر الرجرري
الوقررت الررذأ راعر فيرره ررى
متر فرة سلنإرربة لملمررأة وأللررن كملرره رعايررة ملرررا الطفرري الفيررمل
املرأة كما أن القانون ن عملر رفرظ سرن اليرانة سلنإربة لرالم ألبنا أرا إ إمترام ا امإرة عشررة
ت ا يون بإلد أللن افتيار من ير ب من والديه بإلد التحقى من رعاية مراله.
 -44كمر ررا اسر ررتحدص القر ررانون أ صامر ررا جدير رردة فيم ررا يتإلملر ررى سلرقير ررة واملشر رراهدة والر ررزمرة إأل
يتإاوذ ى األك و ى األم أللن عندما يصرون بيرد األفرر منأمرا وىلرا الرى طملرب مبيرت
يرانة
يرانة هرا مرن النإرا أو كران
ا يون عندها إألا ضمنت مرملحته ال كونه
األك ورعاية لقأا كذلن ن القانون عمل قأا سلإفر سبنأرا الررغ ضرمن ضروابط ومإلراي
من اهنا قاية مرملحة الرغ ورعايتأا.
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 -45أما مروص املرأة املإملمة فان القرانون أ رار إ نملرة مإلراي مرن راهنا قايرة مررملحة
الطفرري الفيرمل و ررال كررون األم ر مإرملمة ال يإلررين حبررال مررن األ روال رماهنررا مررن اليررانة ررء
لو الاوز ا يون الإلا رة أو الاديرة عشررة إأل أن هنرا مإلراي أفررذ ال برد مرن رعايتأرا لملوصرول إ
مرملحة الطفي يانة بذات الوقت الذأ الب فيه مراعاة مرملحة الطفي.
 -46أما فيما يتإلملى بتإلي املرأة دا رة قاضي القياة فنش هنا إ أن مرا يزيرد عرن نررف
مصاتب ايصال والتوفيى األسرأ هن من الإيدات وأن استمرارهن وزمدة عرددهن
الإلاممل
مرتبط سلواقظ وما يثبته من ا و اجة ومرملحة عامة.
العنف ضد املرأة ،مبا يف ذلك العنف العائلي (املواد  2و 3و 7و:)26
 -47قام ررت إدارة قاي ررة األس رررة بتغطي ررة ( )226حماض رررة ا امإل ررات والصملي ررات واملإلاه ررد
التدريإية واملنقمات وا أات ال تإلع بوضوع الإلنف األسرأ يرت بملرغ عردد املإرتفيدين مرن
ه ررذه ا اض ررات ( )5650ر كم ررا اس ررتقبال ( )63زمرة م ررن املنقم ررات واملإلاه ررد وك رران
كمررا عقررد ( )11دورة مركررز ايدارة
عرردد املإررتفيدين مررن هررذه الررزمرات ( )1260ر
ألفراد األمن الإلام الذين بملغ عددهم ( )204فرد.
 -48كمررا قامررت ادارة قايررة االسرررة سسررتحداص اقإ رام مإلرران /رك اربد/الطفيملررة الرسررا
مفأوم قاية االسرة وا ام قوق االنإان وليمان الرمت الإلامة و رعية التمتظ ،ا.
اع ررداد فط ررة عم رري لملجن ررة االر رراد االس رررأ سس ررملوك ومنأجي ررة عملمي ررة وضررمن هن ررن
-49
الإلمي املؤسإي والتشاركي لتقدم ا دمة الفيمل .
 -50التإلرراون مررظ مؤسإررة كويإررت سررصوك لملتنميررة االجتماعيررة مررن فررالل براوأررا وانشررطتأا
فملى املناخ املال م لملتنمية وحتفيز افراد االسر ومإاعدنم عمل التإلرف عمل واقإلأم وحتديد مشصالنم.
 -51تإمية مندوك (ضابط ارتبرا ) مرن ادارة قايرة االسررة مرروص مبرادرة املردن الررديقة
لالطفال سلتإلاون مظ امانة عمان الصربذ ومنقفة اليونيإف برعاية مملصية سامية مرن قبري جاللرة
اململصة رانيا الإلبد هللا
 -52اطالق مبادرة املدن الرديقة لالطفال يرت تإلتمرد هرذه املبرادرة عملر تطبيرى املؤ ررات
ا اصة سالطفال من ال بية البيزية االمنة والرحية واالمن واالمان والتإلملريم والبنيرة التحتيرة والرذأ
يرسخ قيم املشاركة عمملية صرنظ القررار االمرور الر تإلنريأم كرذلن تإلير ضرابط ارتبرا مرن
قبرري ادارة مراكررز االصررال والتاهيرري وأللررن مررن اجرري التنإرريى مإلرره ومقابملررة نرزيالت مركررز اصررال
واتهي رري النإ ررا ي ررت مقابمل ررة م ررا وموع رره  10ن رزيالت و ا رراأل االج ررا ات املناس رربة حبقأ ررن
سلتإلرراون مررظ منقمررات قرروق االنإرران واملنقمررات الدوليررة .تإلي ر ضررابط ارتبررا مررن و رردة
االالار سلبشر ادارة البحرت ا نرا ي لردذ مر وذ احتراد املرراة االردين ومر وذ كرامرة الترابظ لروزارة
التنميررة االجتماعيررة ونإليررة رعايررة اليترريم ا يررة مررن اجرري متابإلررة قيررام اليررحام يررت اي روا
عدد  100فتاة من اتملف ا نإيات االسيوية.
التنإرريى مررظ منرردوك ادارة االقامررة والرردود مررن اجرري اعفررا اليررحام مررن الغرامررات
-53
امل تبة عمليأن يت اعفا عدد  4ضحام من رامات الاوز االقامة.
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اجلدول التايل يبني عدد القضااي اليت تعاملت معها إدارة محاية األسرة لعام 2016م

اعتدا جنإي

البيان
عدد القيام املودعة لملقيا /ا اكم
اعتدا جإدأ

544
عدد الاالت ا ولة ملصتب ا دمة االجتماعية
عدد الاالت ا ولة لملحاكم ايدارأ
اجملموع

1089

اجملموع

1633
2044
343
4020

 -54صدر قانون الماية من الإلنف األسرأ رقرم  15لإرنة  2017والرذأ وفرر الإلديرد مرن
سبي الماية مثي است دام التقنية الديثة املقابالت املررورة بواسرطة الفيرديو قايرة لملمجرين عمليره
الررذأ يررتم الثامنررة عشررر أو الشررأود األ ررداص إج ررا ات مسرراع الشررأود واملناقشررة كمررا وفررر
القررانون إمصانيررة التإرروية مررن قبرري إدارة قايررة األسرررة  -وفررى رررو حمررددة  -كمررا تتمتررظ نيررظ
إجرا ات قيام الإلنف األسرأ سلإررية التامرة سيضرافة إ إمصانيرة عقرد جملإرات ا اكمرة أمم
الإلطي الرمسية واألسبوعية إألا اقتيت ظروف القيية أللن.
 -55فيم ررا ر امل ررادة  308لق ررد أوص ررت الملجن ررة اململصي ررة املش ررصملة لغ ررامت تط رروير القي ررا
وسيادة القانون إبلغرا املرادة  308ويرتم اليرا مناقشرة مشرروع قرانون الإلقروست وملر النرواك
متأيدا يقراره وفى األصول املرعية.
 -56تإلررد وزارة التنميررة االجتماعيررة ررين اس ر اتيجي مررظ عرردد مررن منقمررات اجملتمررظ املرردين
ا ملي ررة والدولي ررة مث رري (مؤسإ ررة هن ررر األردن) و(احت رراد املر ررأة األردني ررة) و(مرك ررز الإل رردل لملمإ رراعدة
القانونية) سيضافة إ اجململ الروطين لشرؤون األسررة الرذأ يإلتررب املقملرة الر يإرية لصري مرا يتإلملرى
سألسرة وإدارة قاية األسرة/األمن الإلام وعدد من املؤسإرات الإلامرة (الطرب الشرعي/القيرا )
والوزارات (الرحة/الدافملية/ال بية والتإلمليم).
 -57وتقرردم الرروزارة فرردمانا مررن فررالل مصاتررب ا دمررة االجتماعيررة املنتشرررة نيررظ أ ررا
املمملصررة مررظ مصاتررب إدارة قاي رة األسرررة يررت يررتم التإلامرري مررظ كرري الررة إررب ا تياجانررا
ومتطملبانر ررا وتقر رردم ا ر رردمات االجتماعير ررة الالزمر ررة ابتر رردا سلدراسر ررة االجتماعير ررة ومر رررورايت بتقر رردم
فدمات اير اد األسرأ وإصال ألات الب وتإلرديي الإرملو سيضرافة إ ا ردمات األفررذ
سلتنإرريى مررظ الشررركا مثرري املإلونررة املاديررة الطار ررة واملتصررررة وا رردمات القانونيررة وتقرردم فرردمات
ايي روا لملفتي ررات والنإ ررا املإلنف ررات م ررن ف ررالل دور الوف رراق األس رررأ ي ررت يوج ررد الي ررا دار
الوسط (منرذ  )2007ودار الشرمال (منرذ  )2015والإلمري جرار عملر إقامرة دار ا نروك
وإقامة دار لملمإلرضات لمل طر/املوقوفات إدارم.
 -58سيضررافة إ أللررن تقرروم الرروزارة مررن فررالل قإررم التوعيررة والتثقيررف بتقرردم الإلديررد مررن
الررور وا اضررات التوعويررة ررول الإلنررف املبررين عملر النرروع االجتمرراعي والرعايررة الوالديررة سلتإلرراون
مظ الشركا أو من فالل مراكز تنمية اجملتمظ ا ملي التابإلة لملوزارة.
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 -59وفيمررا يتإلملررى جب ررا م الشرررف فانرره قررد تإلررديي ن ر املررادة  340مررن قررانون الإلقرروست
بوجب القانون املإلدل رقم  8لإرنة  2011حبيرت إلغرا الإلرذر ا ري الرذأ كران يإلفري الرجري
ررال التمل ررب جبرمي ررة ال ررزو و اسررتبداله سلإل ررذر
م ررن الإلقرراك ررال مفاج ترره ي رردذ حمارم رره
رال أن فوجزرت بزوجأرا
امل فف وتيمنت املادة املإلدلة سن الزوجة تإتفيد من هذا الإلرذر
مشروع مإصن الزوجية.
بتملبإه جبرمية الزو أو فرا
تدادري مكافحة اإلرهاب (املاداتن  4و:)9
 -60ايج ررا ات املت ررذة ملصافحررة ايرهرراك نرردف لمايررة ررى اينإرران اليرراة و قرره
األم ررن ال ررذأ يإلت رررب م ررن ق رروق اينإ رران األساس ررية وه ررذه ايجر ررا ات ال تإل ررين أبأ ررال م ررن
األ روال إهرردار قرروق اينإرران وإنررا هنررا موازنررة بر إجررا ات مصافحررة ايرهرراك وقايررة تإلزيررز
قوق اينإان با أللن االلتزام سليماوت وايجرا ات القانونية.
 -61قانون منظ ايرهاك قانون وقا ي ملنظ متويري ايرهراك والنيرد ايرهرابي وقرد جرا هرذا
القانون تنفيذايت اللتزامات املمملصة الدولية وال مصافحة ايرهاك و،دف قايرة رى اينإران
الياة واألمن الذين يإلتربان من قوق اينإان األساسية.
 -62إن القرارات املت ذة بوجب قرانون منرظ ايرهراك تتوافرى مرظ الإلأرد الردوا كوهنرا منرروص
عمليأررا بوجررب قررانون وهرري إج ررا ات ضرررورية لمايررة األمررن القررومي والنقررام الإلررام وتت ررذ بوجررب
ي ررتم إس ررناد أأ جرمي ررة إرهابي ررة ل رره ي ررتم حتويمل رره
قر ررارات قي ررا ية قابمل ررة لملطإل ررن كم ررا أن أأ ر ر
لملمحصمة امل ترة ال توفر له ضماوت ا اكمة الإلادلة املنروص عمليأا الإلأد الوا.
احلر ر يف احلي رراة ،وتظ ررر التع ررذيب وا ررريل م ررن ض ررروب املعامل ررة أو العقود ررة القاس ررية
أو الالإنسانية أو املهينة ،واحل يف سبيل انتصاف فعال (املواد  2و 6و:)7
انتشار التعذيب:
 -63يإلررد الررى اليرراة مررن القرروق املقدسررة كافررة الش ررا ظ يررت أنرره ال حيررى أل ررد
التجرراوز عملر ررى ر ه اليرراة ويإلررد االعترردا عملر يرراة إنإرران وا ررد بثابررة االعترردا عملر
يرراة النرراس نيإل رايت وينطملررى مررن أللررن ررى االنإرران عرردم تإلرض رره لملتإلررذيب وا ر ام كرامت رره
وانإررانيته وسعتبررار أن مديريررة األمررن الإلررام مررن أهررم مؤسإررات إنفرراأل القررانون فقررد قامررت بتوعيررة
مرتبانا الإلامملة ضبا وضبا صف وأفراد من فالل الدورات وور الإلمي والندوات ال تتإلملى
سلتإلري ر ررف جبرمي ر ررة التإل ر ررذيب وط ر رررق مصافحتأ ر ررا وكيفي ر ررة الن ر ررب املإلاممل ر ررة الإ ر رريزة و ر ر اينإ ر ررانية
لع اص الذين يتم القبأل عمليأم والنزال .
 -64ومتا يايت مظ ا طوات القيقية ال فطاها األردن إطار سإليه لتطبيى اتفاقيرة مناهيرة
التإلررذيب فقررد قامررت مديريررة األمررن الإلررام وإميرراويت منأررا أبويررة االتفاقيررة تإلزيررز قرروق اينإرران
وقايتأا بإلدة ا ازات عمل الرإليد املؤسإي وايدارأ با يإمح بتنفيذ االتفاقية ومنظ اسرت دام
التإلذيب أو أأ صي من أ صال املإلامملرة أو الإلقوبرة القاسرية أو الالإنإرانية أو املأينرة وقرد أدذ
تطوير كوادر مديرية األمن الإلام وزمدة وعيأا وتثقيفأا ول االتفاقية وأويتأا وضرورة االلتزام ،را
إ حتإ ررن كبر ر األدا س ررإليايت إ اىل رردف األمسر ر ال ررذأ ترم رري املمملص ررة إ حتقيق رره وه ررو من ررظ
التإلذيب هنا يايت دافي أراضيأا و،ذا ا روص ال بد من اال ارة ا ات :
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ان ا أررة املصملفررة بال قررة م ررتص ا ررا م عمل ر اطالقأررا ومنأررا جرميررة التإلررذيب
هي نيابة عامة مت ررة منش ة بوجب قانون دا م وفذ وال سملطان عمليأا ،ذا
ا رر رروص اال القر ررانون وان اج ر ررا ات التحقير ررى واملال قر ررة تر ررتم وفق ر رايت لع صر ررام
واليوابط وا ددات املتبإلة لدذ ا اكم النيامية والر تنإرجم متامرايت مرظ املإلراي
الدولية وحتديدايت ما يتإلملى منأا بيماوت ا اكمة الإلادلة



يتم التحقيى كافة االفإلرال املرتصبرة مرن قبري مرتبرات األمرن الإلرام والر تشرصي
جرميررة تإل ررذيب عن ررد ارتصا ،ررا وي ررتم تصييفأ ررا حبإ ررب التصيي ررف الق ررانوين الإ ررمليم
وا التأررا ا ا صمررة و يررظ ،ررذا الش ر ن لررذات ادوات الرقابررة القانونيررة كغ هررا
مررن ا ررا م وا رردول الترراا يبر ا رررا ية بإلرردد القيررام ألات الإلالقررة سملوضرروع
الر ر ا التأ ررا ا ا صم ررة  ،ررذا الشر ر ن عملم ررا أبن رره إ ال ررة  3قي ررام بتأم ررة
التإلذيب وال زالت قيد النقر.

إتصائية دعدد قضااي إساءة املعاملة ضد مرتبات األمن العام لعام 2015م ولعام 2016م
مدان

الإنة

58
21

2015
2016

قيام إسا ة مإلامملة
ال زالت منقورة
مدان

162
167

9
14

حمالة ا حمصمة الشرطة

23
6

 -65وتإلتررز مديريررة األمررن الإلررام وتفت ررر بررا حتقيقرره وا ررازه وتطررويره وررال ا ر ام قرروق
اينإرران اضررافة ا وجررود الإلديررد مررن ا طررط واالس ر اتيجيات والإياسررات والرررقذ والتطملإلررات
ج ررارأ الإلم رري  ،ررا لملوص ررول إ مإ ررتومت متط ررورة أفي رري فمديري ررة األم ررن الإل ررام تإلم رري بش ررصي
أساسرري عمل ر قايررة قرروق اينإرران وال ةلررو جأرردايت ا رراأل مررا يملررزم مررن اجرري ضررمان وا ر ام
وتإلزيز قوق اينإان وتوف ا دمة األمنية بنأن انإاين وقد عمدت مديريرة األمرن الإلرام لتإلزيرز
هذا املفأوم إ عدة فطوات عمملية أوأا:
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أجأرزة
تطوير أس التجنيد من فالل وضظ أس جديدة الفتيار الإلاممل
الشرررطة برررورة تيررمن الوصررول إ الإلناصررر املؤهملررة ال ر تتمتررظ سلملياقررة البدنيررة
والذهنية واألفالقية وةهيملأم وتدريبأم ضمن برامن مت ررة مإتمرة



األجأررزة األمنيررة والشرررطية
إ رراعة ثقافررة قرروق اينإرران صررفوف الإلرراممل
عرب الربامن التدريبيرة وور الإلمري وأقنيرة التوعيرة مرظ الت كيرد بررفة فاصرة عملر
اليماوت ال توفرها مبادو القوان الدولية والوطنيرة لع ر اص الرذين يردفملون
ن رزاع مررظ القررانون إطررار إج ررا ات اليرربط القيررا ي والتحقيررى والإلواقررب ال ر
تنجم عن االفتأا وتندر حتت طا ملة املإؤولية الت ديبية وا نا ية واملدنية



تيم مواد املناهن الدراسية مإلاهد ايعداد والت هيي التابإلة ملديرية األمرن الإلرام
مإا ات فاصة حبقوق اينإان هذا إ جانب ري منراهن تدريبيرة فاصرة
تإلع بثقافة قوق اينإان ومرجإليتأا القانونية الدولية وايقمليمية والوطنية
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تنميررة الرروعي بفملإررفة عمرري الشرررطة واملغررزذ اينإرراين واالجتمرراعي واألفالقرري
الررذأ تنطرروأ عمليرره والتثقيررف أبفالقيررات ورتداك املأنررة الشرررطية وال كيررز عمل ر
تقدم ا دمة األمنية بنأن إنإاين



الت كيررد عمل ر اسررت دام التقنيررات الديثررة واألسرراليب املتطررورة ال ر تإرراعد عمل ر
الوصول إ قيقرة األفإلرال ا رميرة املرتصبرة مرن دون الملجرو إ وسرا ي ايكرراه
املادأ أو املإلنروأ مواجأرة املتأمر يرت تقروم مديريرة األمرن الإلرام بتدرير ررب
أفر ر ررادها ررول قياير ررا قر رروق اينإرران ،ر رردف متصينأر ررم م ر ررن القير ررام بواجبان ر ررم
في ر ررر قير ر ررام وفر ر ررى األنقمررة والقواني ر ررن وبررا ينإررجم م ر ررظ التزام ر ررات األردن ال رواردة
ف ر رري إتفاقير ررات قوق اينإان ال صادق عمليأا



انطالقررا مررن اعتبررار الثقافررة جررز مررن النإررين االجتمرراعي وسلترراا عرضررة لملتغ ر
قامت مديرية األمن الإلام بتنفيذ تداب امملة ي داص تغي األدوار النمطية
املقبولة عمل نطاق واسظ بر الرجري واملررأة مرن اجري بيزرة مواتيرة وداعمرة تإراعد
عملر تغير املمارسررات وتإلزيررز قرردرة املرررأة عملر التمتررظ جبميررظ قوقأررا الدسررتورية
و إ راكأا اتملف واالت الإلمي الشرطي دون متييز



إسررتحداص مصتر ررب الشررفافية و قرروق اينإرران ف ر رري مديريررة األم ر ررن الإلررام والررذأ
ي ررتبط بإلطوف ررة مدير ر ررر األم ررن الإل ررام مبا رررة السررتقبال ررصاوذ امل رواطن ال ررذين
تإلرضر روا لةس ررا ة وحماسر ربة م ر ررن يثبر ر ررت حبق ر رره ج ر رررم إسر ر ررا ة اس ررتإلمال الإملط ر ر ررة
أو التإلإف ممارسة الى ولملت كد من تطبيرى املإلراي الدولي ر ررة لقروق اينإران
فر رري مراك ررز ايصال والت هيي وأماك ررن اال تجر رراز وكافة و ردات األمرن الإلام



استحداص املصتب ايعالمي فري مديريرة األمرن الإلرام وإنشرا إألاعر ررة (أمرن )FM
التابإلررة لملمديريررة وأللررن ترنررة قيقيررة لإياسررة االنفتررا ايعالمرري والشررفافية
التإلامرري مررظ املرواطن واسررتقبال مال قاترره و ررصواه هاتفيرايت والتجرراوك مإلأررا والرررد
عمليأررا إبيابيررة ووضررو مررن فررالل التررررحيات الرررحفية أو عمل ر اىل روا مبا رررة
و ألل ررن فدم ررة وتإ ررأيي عمل ر امل رواطن م ررن ي ررت ع رردم تصمليف رره عن ررا التنق رري
لتقدم الشصاوذ وإبدا املال قات الناقدة.

مكتب الشفافية وتقوق اإلنسان:
 -66ج ررا اس ررتحداص مصت ررب الش ررفافية و ق رروق اينإ رران بت رراريخ 2005/7/21م (حت ررت
مإم مصتب املقا و قوق اينإان رتنذا ) وربطه مبا رة مظ عطوفة مدير األمن الإلرام كجأرة
رقابية ،دف استقبال الشصاوذ ورصد ومال قة أية الاوزات أو ممارسات فاطزة قانونيرة قرد
ترتصررب مررن قبرري رجررال األمررن الإلررام ومإلا ررة أيررة إجررا ات أو ممارسررات ال تتفررى وأ صررام القررانون
وإياد ضماوت الإلدالة واملإا لة والشفافية والت كد من مراعاة هذه املبادو ورصد أية انتأاكرات
لقرروق اينإرران والإلمرري عملر منإلأررا وحماسرربة مرتصبيأررا إررب األصررول القانونيررة وتإلزيررز قرروق
اينإان .يت يتمتظ املصتب برال يات كامملة كاالدعا الإلام سرندا لقرانون األمرن الإلرام الرذأ
نقم عمي جأاز النيابة الإلامة والذأ يتمتظ به املدعون الإلامون املصتب وميارسون عمملأم وفقا
لقانون أصول ا اكمات ا زا ية.
GE.17-14351
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ررال تملقر ري
 -67توج ررد رتلي ررات عدي رردة لإلم رري املصت ررب أوأ ررا املبا رررة سلتحقي ررى ا زا رري
الشصوذ إب األصول القانونية .أما رتليرات التإلامري مرظ الشرصاوذ ايداريرة فأري متإلرددة منأرا
االترال وااطبة ا أات املإلنية وإصدار التوصيات والتقارير واالق ا ات الالزمة.
 -68وفيم ررا يتإلمل ررى بوس ررا ي اس ررتقبال الش ررصاوذ فتص ررون بإل رردة ط رررق ومنأ ررا ي ررور املش ررتصي
ريايت إ املصترب أو عررب امل اطبرات الرمسيرة و ر الرمسيرة وكرذلن عررب وسرا ي االتررال امل تملفرة
(ه رراتف  )06/5635766وم ررن فر ررالل الإلن ر روان الربي رردأ ايلص ر ر وين ملصت ررب الش ررفافية و قر رروق
اينإ رران مديري ررة األم ررن الإل ررام عملر ر رربصة االن ن ررت حت ررت عنر روان ()shakawi.office@psd.gov.jo
وم ررن ف ررالل الف رراك ( )06/5635767ي ررت ي ررتم اس ررتالم الش ررصوذ والتحق ررى منأ ررا ومتابإلتأ ررا
بشررصي فاعرري وفررورأ و ررامي وحمايررد وص رواليت إ نتيجررة عادلررة كمررا يوجررد صررناديى لملشررصاوذ تتبررظ
ىلررذا املصتررب كافررة مراكررز ايصررال والت هيرري السررتقبال الشررصاوذ مررن كافررة ن رزال هررذه املراكررز
والتحقيى فيأا.
الشروط الواجب توافرها الستقبال الشكوى:
 -69مصتب الشفافية و قوق اينإان يتملق االفبارات والشصاوذ و إب نر املرادة 20
مرن قررانون أصرول ا اكمررات ا زا يررة وإن متابإلرة الشررصاوذ مصتررب الشرفافية و قرروق اينإرران
مماثملرة لإلمرري جأراز النيابررة الإلامررة لملت كرد مررن جديررة الشرصوذ والتحقررى مررن كرون الشررصوذ تإررتند
عملر مإلطيررات موضرروعية تشررصي مررربرات داعمررة لملمطالبررة مررن اجرري رفررظ القملررم والبررد أن تشررتمي
الشصوذ عمل الشرو التالية لقبوىلا:
-1

أن تصون الشصوذ مصتوبة وحترر حميرر فراص مرن قبري املردعي الإلرام ويوقرظ
عمليأا املشتصي إب ن املادة  54من قانون أصول ا اكمات ا زا ية

-2

أن تتيمن البياوت الصامملة املتإلملقة ،وية املشتصي

-3

بيان األسباك املربرة لملشصوذ وموضوعأا بشصي تفريملي

-4

إرفاق الور ى واملإتندات الالزمة إألا تطملب التحقيى أللن.

حمكمة الشرطة:
 -70ال بد مرن اي رارة ا أن حمصمرة الشررطة هري حمصمرة مإرتقملة عرن سقري و ردات األمرن
الإلررام ررت سلنقررر سلقيررام الر يصررون ا ررد اطرافأررا مررن منتإر جأرراز األمررن الإلررام وتشررتمي
إجرا انررا عملر كافررة مإلرراي وضررماوت ا اكمررة الإلادلررة وتطبررى نيررظ القواعررد ايجرا يررة الر نر
عمليأررا قررانون أصررول ا اكمررات ا زا يررة والر تطبررى ا رراكم النقاميررة و يررظ قرارانررا لملطإلررن
القيررام ا نا يررة أمررام حمصمررة التمييررز ال ر متملررن صررال ية الرقابررة املوضرروعية عمل ر ق ررارات حمصمررة
الشرطة ومتملن صال ية بطالن إجرا انا .وقد تإلديي قانون االمن الإلام عرام  2010ونر
تش ررصيي حمصم ررة الش رررطة لت رروف الي ررماوت الالزم ررة لملمحاكم ررة
عملر ر ا ر ررا قي رراة نق ررامي
الإلادلة .كما وانه وفقا لملتإلديي ا ديد لقانون األمن الإلرام فقرد انشرا حمصمرة اسرتزناف ررطية
تةشررصي مررن هيزررة أو أكثررر إررب الاجررة وتتصررون كرري هيزررة مررن ر رري ال تقرري رتبترره عررن عقيررد
وعيرروين عملر األقرري ا رردوا مررن القيرراة النقررام يإررميه ر رري اجململر القيررا ي ويتررو وظيفررة
النيابررة الإلامررة أمامأررا النا ررب الإلررام أو أ ررد مإرراعديه .تإررت نف األ صررام ا نحيررة الرررادرة عررن
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حمصمةالشرررطة لرردذ حمصمررة االسررتزناف الشرررطية وفق رايت أل صررام قررانون أصررول ا اكمررات ا زا يررة
النافذ املفإلول ويصون ى االستزناف لملنيابة الإلامة لملقوة ولملمشرتصي ولملمردعي سلرى الش رري
ولملمحصوم عمليه.
زايرات منظمات اجملتمع املدين ملراكز االصالح والتأهيل:
اجلرردول التررايل يبررني زايرات اجلهررات الرظيررة واملنظمررات الدوليررة ومدسسررات اجملتمررع املرردين
ملراكز اإلصالح والتأهيل عام 2016م
ا أة الزا رة

الملجنة الدولية لملرمليب األقر
املركز الوطين لقوق اينإان
أعيا النيابة الإلامة
اىليزات الدبملوماسية والإفارات
رجال الدين والطوا ف
مؤسإات اجملتمظ املدين
املفوضية الإامية
التنمية االجتماعية
نإلية رعاية النزال
اجملموع

عدد الزمرات
58
36
41
129
77
59
43
54
28
525

 -71هن ررا تإلمليمر ررات فطي ررة و ر ررفوية الر رردا رة متن ررظ منإل ر رايت ساتيت وحت ررت أأ ظر رررف التإلر رررض
حمتجز أو مراجظ لملردا رة أبأ نروع مرن أنرواع ايكرراه وسرو املإلامملرة كمرا توجرد رتليرة
ألأ
لتملقرري أأ ررصاوذ أو استفإررارات ترررد لملرردا رة يررت يررتم إجابررة ا أررة املإلنيررة مروصررأا كمررا
تتملقي الدا رة أأ صوذ أو استفإار من املركز الوطين لقوق اينإان من فرالل ضرابط ارتبرا
ال رردا رة م ررظ املرك ررز ي ررت ي ررتم التحق ررى م ررن ص ررحة ه ررذه الش ررصوذ وا رراأل ايجر ررا ات املناس ررب
مروصررأا وإجابررة املركررز الرروطين وىلررا إطررار مررن الشررفافية واملرونررة اسررتحداص منرررب
مف ررتم ع ررام لمل رردا رة وم ررن مأام رره اس ررتقبال ودراس ررة ررصاوذ املر رواطن الر ر تتإلمل ررى أبدا ال رردا رة
لواجبانا .ترتم املشراركة الإلديرد مرن الردورات وور الإلمري الر تتإلملرى حبقروق اينإران والر
تنقيمأا من قبي منقمات اجملتمظ املدين وبإلأل املنقمات الدولية.
 -72دا رررة امل ررابرات الإلام ررة ه رري مؤسإ ررة أمني ررة وال رردفول إليأ ررا لغ ر الإل رراممل  ،ررا يتطمل ررب
إجررا ات أمنيررة ووقا يررة مإلينررة نقررايت لطبيإلررة و إاسررية عمملأررا وسلترراا فررخلن الرردفول إليأررا يقتيرري
التنإرريى املإرربى ررول أللررن عملمرايت أبن املركررز الرروطين لقرروق اينإرران يقرروم إبعررداد تقررارير ررول
زمراته ملركز توقيف الدا رة ويرتم دراسرة هرذه التقرارير والإلمري عملر مإلا رة املال قرات والتوصريات
الواردة فيأا.
اإلهناء الطوعي للحمل (اإلجهاض) (املواد  3و 6و 7و 17و:)26
 -73تن رراول ق ررانون الإلق رروست األردين وتإلديالت رره رقر ررم  8لإ ررنة  2011الفر رري الثال ررت منر رره
األ صام ا اصة سيجأاض وأللن املواد من ( )325-321وأللن عمل النحو التاا:
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ك رري امر ررأة أجأي ررت نفإ ررأا (بغ ررأل النق ررر ع ررن الوس رريملة وسر روا أجأي ررت
نفإررأا بنفإررأا أو سرراعدها هررا ألا ) تإلاقررب سلررب مررن سررتة أ ررأر إ ثررالص
ال ررذأ س رراعد امر ررأة عملر ر إجأ رراض نفإ ررأا وبرض رراها فيإلاق ررب
س ررنوات أم ررا الشر ر
سلررب مررن س ررنة إ ثررالص سررنوات أم ررا إألا أدذ ايجأرراض إ م رروت امل ررأة فتش رردد
ال ايجأراض
الإلقوبة إ األ غال الشاقة املؤقتة مدة ال تقي عن مخ سنوات
سفتيررار طرروعي مررن امل ررأة أمررا مررن قرررد إجأرراض ام ررأة دون رضرراها عوقررب سأل ررغال
الشاقة مدة ال تزيرد عملر عشرر سرنوات وال ترنق الإلقوبرة عرن عشرر سرنوات إألا أفير
ايجأ رراض أو الوس ررا ي املإ رتإلمملة إ م رروت امل ررأة وسل ررر م مم ررا س رربى بيان رره تإ ررتفيد م ررن
الإلذر امل فف املرأة ال الأأل نفإأا حمافقة عمل رفأا ويإتفيد كرذلن مرن الإلرذر
ال ررذأ ارتص ررب جرمي ررة إجأ رراض امر ررأة سر روا برض رراها أو دون رض رراها
نفإ رره الشر ر
لغامت ا افقة عمل رف إ دذ فروعه أو قريباته ء الدرجة الثالثة.
العمال املنزليون املهاجرون (املواد  2و 8و:)26
إفياعأم أل صام قانون الإلمي عام  2009ونقرا لعوية هذا القطاع وما يتمتظ بره
-74
م ررن فروص ررية ونق ررا لطبيإل ررة وج ررود الإلاممل ررة داف رري من ررزل ص ررا ب الإلم رري إص رردار ع رردد م ررن
األنقمررة والتإلمليمررات التابإلررة لقررانون الإلمرري وال ر تإلطرري لملإلامملررة امتيررازات أفيرري مررن االمتيررازات
املنررروص عمليأررا بقررانون الإلمرري وتررنقم عمرري املصاتررب ا اصررة سسررتقدامأم واملراقبررة عملرريأم مررن
الررة ثبرروت أن
يررت مرردذ تطبيررى أ صررام قررانون الإلمرري ولملرروزير الررى ي ررالق املصتررب فررورا
هنالن االت النتأا قوق اينإان من قبي املصتب.
إصرردار نقررام تنقرريم املصاتررب ا اصررة الإلامملررة اسررتقدام واسررت دام ر األردني ر
-75
الإلاممل سملنازل رقم ( )12لإنة  2015ومن أهم البنود الذأ لملأا هذا النقام:
-1

إلزامية اتم عرامالت املنرازل (اتمر ترر رتو رفرأل الإلمري  -الترام الررحي -
واتم الوادص والوفاة)

-2

إعط را الرروزير صررال يات فوريررة ي ررالق املصتررب إألا ثبررت أن املصتررب يقررم
بتطبيى األنقمة والتإلمليمات املإلمول ،ا

-3

ترنيف املصاتب إ أ-ك -بنا عمل مدذ التزامأا سلقانون

-4

إنشا دار إيوا فاص بإلامالت املنازل.

 -76كما جرذ بإلأل التإلديالت عمل التإلمليمات ا اصة سلإلاممل
-1

16

املنازل من أبرزها:

فيأل عدد ساعات الإلمي لإلامملة املنزل إ ( )8ساعات عمي فقط

-2

الررة فرررو عامملررة املنررزل فررار املنررزل الررذأ تإلمرري برره عمليأررا فقررط إعررالم
صا ب املنزل عن مصان قيا إجازنا فقط ولي موافقته عمل أللن

-3

رفرأل الإلمري لردذ صرا ب املنرزل والإلمري لردذ صرا ب

كما لملإلامملة الى
منزل أفر.
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 -77صرردر ق ررار مإلرراا وزيررر الإلمرري إبل رزام أصررحاك الإلمرري بفررتح إرراك بنصرري لإلامملررة املنررزل
وتقدم ما يثبت أللن عند الديد ترريح الإلمي أو عند عمملية االنتقال القانوين من كفيري أفرر وقرد
بررد الإلمرري ،ررذا الق ررار اعتبررارا مررن مطملررظ ررأر  .2011\ 7كمررا إل رزام صررا ب الإلمرري بإلرردم
ا تجاز جواز سفر الإلامملة با ييمن بشصي أو أبفر أن يصون جواز سفر الإلامملة متنراول يردها
السررت دامه عنررد عممليررة الإررحب واييررداع .كررذلن إصرردار ق ررار مررن قبرري الرروزير بترررويب أوضرراع
نيظ الإلامالت امل الفات املمملصة وإعفا أم من الرسوم التراريح عمل الإنوات الإابقة.
 -78تطرروير ن روأل فرراص ألج ررا عممليررة انتقررال الإلامملررة مررن كفيرري ألفررر حبيررت ا ر ا
يررور الإلامملررة أمررام املوظررف املإلررين ويررتم س رؤاىلا عمل ر انف رراد ليررمان عرردم تإلرضررأا لمليررغط مررن
املصتررب أو الصفيرري فيمررا إألا رررملت عمل ر نيررظ مإ رتحقانا و ررول موافقتأررا عمل ر الإلمرري لرردذ
الصفيري ا ديرد وال الرررذ أأ عممليرة تنررازل إال ،رذه الطريقررة .تفريرغ مفررتم عمري لصرري سرفارة مررن
سفارات الدولة املردرة لملإلمالة ليمان التنإيى والتإلاون مظ الإفارات و رول كي عامملة عملر
قوقأررا سلإرررعة القررروذ و رري قيررام الإلررامالت الإلالقررة سلإررفارة كررذلن متررت زمرة عرردد مررن
املنررازل لملت كررد مررن تطبيقأررا والتزامأررا أب صررام القررانون
مصاتررب اسررتقدام واسررت دام الإلرراممل
وضمان عدم استغالل الإلامالت أبأ صي من األ صال ال تنراهأل مبرادو قروق اينإران
إنشا ا ط الإافن ء تإتطيظ أأ عامملة تقدم صواها أو االستفإار من فاللره يرت
يوج ررد م نر ر يتح رردون لغ ررات الإلم ررال وه رري (الملغ ررة البنغالي ررة والفملبينير رة والر ررينية وايندونيإر رية
الإ النصية سيضافة إ الملغة الإلربية).
 -79أما فيما يتإلملى إبنشا دار إيوا لملإلمرال املنرزلي ر األردنير رافيري الإلمري أو اتركيره
يررت أن نقررام تنقرريم املصاتررب ا اصررة الإلامملررة اسررتقدام واسررت دام ر األردنير الإلرراممل
امل ررادة ( )16عمل ر ر (تنش ر ر دار يي ر روا ر ر األردني ر ر
املن ررازل رق ررم ( )12لإر ررنة  2015ن ر ر
املنازل رافيي الإلمي أو اتركيه وأللن سلتإلاون مظ ا أات ألات الإلالقة وحتردد كيفيرة
الإلاممل
إدارنا واينفاق عمليأا وا أات ال تإاهم أللن وسا ر األمرور املتإلملقرة ،را بقتير تإلمليمرات
يردرها ومل الوزرا بنا عمل تنإيب الوزير).
 -80إن وزارة الإلمرري بررردد إعررداد نقررام جديررد لملإلرراممل سملنررازل ملإلا ررة جوانررب ا ملرري ال ر
املن ررازل
ظأ رررت أثن ررا تطبي ررى النق ررام ال رراا و ي ررت س ررتقوم ال رروزارة إبنش ررا دار إير روا الإل رراممل
رافي رري الإلم رري أو اتركي رره م ررن ر ر األردني ر ر وسلتإل رراون م ررظ نقاب ررة أص ررحاك مصات ررب اس ررتقدام
املنررازل مررن ر األردني ر وأللررن بإلررد رصررد امل ررررات املاليررة الالزمررة
واسررت دام الإلرراممل
وتوف الصوادر املؤهملة وسلإرعة املمصنة.
ترية وأمن األشخاص واملعاملة اإلنسانية لألشرخاص ارررومني مرن ترريتهمل (املرواد 7
و 9و:)10
 -81تررم وض ررظ صناديررى ررصاوذ نيررظ مراكررز ايص ررال والت هي رري يش رررف عمليأررا مصت ررب
الشررفافية و قرروق اينإرران ويت ررم التررررف سلشررصاوذ الر رواردة مررن هررذه الرررناديى وفررى أ صررام
القررانون .كمررا توقيررظ مررذكرات تفرراهم بر مديريررة األمررن الإلررام وعرردة جأررات أفرررذ مثرري املركررز
الوطين لقوق اينإان ونقابة ا ام و ها مرن املؤسإرات الر تإلرع حبقروق اينإران وبوجرب
قانون املركز الوطين لقوق اينإان فانه يإمح لره التفتريم عملر مراكرز ايصرال وأمراكن الجرز
ودون مرافقة أمنية وهو ما يإلزز مرداقية األمن الإلام ا ام قوق اينإان.
GE.17-14351
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 -82ايررال مراكررز ايصررال والت هيرري ومراكررز التوقيررف اهتمامرايت فاصرايت ورعايررة متواصررملة وأللررن
متشيايت مظ سياسة الدولة املتمثملة إصال وةهيي النزال واالبتإلاد عن املإلامملة القاسية أو املأينرة
ووضررظ كافررة ايمصانيررات لتحقيررى هررذا اىلرردف النبيرري و هررذا الإررياق قامررت مديريررة األمررن الإلررام
بإلرردة فط روات لتإلزيررز ا ر ام قرروق اينإرران يررت حيق ر الإلررامملون براكررز ايصررال والت هيرري
بتدريب مت ر إأل يتم عقد برامن ودورات منأا ما هو حمملي ومنأا ما هرو فرارجي ويرتم إيفراد
اليبا واألفراد إ دول أفرذ لالطالع عمل الار،ا هذا اجملال واالسرتفادة منأرا ويرتم ةهيري
مراك ررز ايص ررال والت هي رري وت رردريبأم وتثق رريفأم لملتإلام رري م ررظ الن ر رزال وف ررى األص ررول
الإل رراممل
القانونية واألفالق الوظيفية وقد وضظ مإلاي حمددة ول املرؤهالت الر يرب أن تتروفر لردذ
مراكررز ايصررال والت هيرري هررذا سيضررافة إ انرره يررتم التفترريم عمل ر مراكررز ايصررال
الإلرراممل
والت هيي ومراقبة أدا الإلاممل فيأا سستمرار كما ويتم إات ة املإاعدة القانونية لملنرزال مرن فرالل
إنشررا رررف لملمحررام كافررة مراكررز ايصررال والت هيرري ليررتمصن النزيرري مررن االنف رراد بحاميرره
كخل دذ اليماوت القانونية اتملف مرا ي الدعوذ.
 -83فتح أبواك نيظ مراكز ايصال والت هيي أمام من روىلم القرانون سرملطة املراقبررة والقيرام
سلتفترريم كالنا ررب الإلررام ومإرراعديه ورقسررا ا رراكم واملرردع الإلررام السررتقبال الشررصاوذ ومسرراع
املال قات ومراقبة األدا ومإلا ة مواطن ا ملي إن وجدت وضمان عر رردم املإراس حبقروق النرزال
وااللترزام سلتشريإلات الناظمة لشؤوهنرم.
 -84يوجررد مرردعي عررام رررطه مإلقررم مراكررز ايصررال والت هيرري ومررديرمت الشرررطة و ررى
الشررصوذ مصفررول لملنزيرري أبأ رران ويررتم متابإلرره ررصواه .ويررتم تشررصيي رران حتقيررى سلقيررام الر
ترتصررب مررن الن رزال دافرري مراكررز ايصررال والت هيرري تتصررون مررن عرردد مررن اليرربا ويررتم اج ررا
املقتي القانوين املناسب بإلد انتأا التحقيى.
 -85هن ررا اهتم ررام كب ر م ررن مديري ررة االم ررن الإل ررام سلبيز ررة اال تجازي ررة وموا متأ ررا م ررظ املإل رراي
الدولية والوطنية لقوق االنإان يت بدأ الإلمي إبعادة ةهيري املبراين ميرظ املراكرز األمنيرة ومرن
ضررمنأا امرراكن اال تجرراز املؤقررت وحتإ ر نوعيررة ا رردمات املقدمررة لملمحتج رزين وقررد تطرروير
وإعررادة ةهيرري وتوسررإلة نيررظ هررذه األمرراكن وني نررا بشررصي جيررد و إنشررا الإلديررد مررن مراكررز
اال تجاز املؤقت النموألجية لدذ املراكز األمنية وفقايت لملمإلاي الدولية والوطنيرة إضرافة ا إ رالق
بإلأل هذه االمراكن لغرامت إعرادة ةهيملأرا ولتحقيرى هرذه الغايرة فقرد ة رصملت عردة ران لدراسرة
أوضراع مراكرز اال تفرات وتطويرهررا وترال أيرة سرملبيات إن وجرردت .و إصردار دليري عمري لتملررن
املراكز وتوزيإله عمل كافة و دات األمرن الإلرام ووضرإلت فطرط مإرتدامة ،ردف حتإر القرروف
املإليشية لع اص ا جتزين وموا مة أوضاعأا مظ املإلاي الدولية.
 -86هنا أدوات رقابية عديردة لملت كرد مرن أوضراع ا رتف ،رم منأرا زمرات تفقديرة مفاجزرة
جأرراز االمررن الإلررام واملصاتررب املت ررررة
مررن قبرري أعيررا النيابررة الإلامررة وا رراكم واملإررؤول
كمصتررب الشررفافية و قرروق اينإرران وال ر عررادة مررا تصررون جرروالت تفتيشررية مش ر كة مررظ املركررز
الوطين لقوق اينإان عمل كافة أماكن الجز املؤقت.
 -87قامت مديرية األمرن الإلرام ب كيرب كرام ات مراقبرة الإلراممل عملر هرذه امراكن اال تجراز
املؤقررت وكيفيررة تإلررامملأم مررظ ا تج رزين ررء يتررا لملمإررؤول مراقبررة تملررن املواقررظ .سالضررافة ا
ا تجز بجرد أن يتم وضإله مصان اال تجاز سالتررال أبهملره وإبرالغ ألويره
الإما لملش
عن مصان تواجده وتوثيى أللن من فالل الإجالت املوجودة دافي كي مصان ا تجاز.
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 -88ك ررذلن الإ ررما لملمح ررام حبي ررور التحقي ررى األوا ال ررذأ الري رره الش رررطة داف رري املراك ررز
األمنية وينإحب هذا األمر عمل الإما لملمحامي سالترال بوكمله وتوقيظ الوكالرة القانونيرة لملردفاع
عنه لدذ ا اكم امل تملفة (تفإلياليت ملذكرة التفاهم املوقإلة ب مديرية األمن الإلام ونقابة ا ام ).
 -89إعالم الش

ا تجز سلتأمة املإندة اليه وا أأ جأة قيا ية سيحول.

 -90تإلمي مديرية األمن الإلام بنأن واضح وبصي فافية مظ نيرظ املرواطن دون متييرز بيرنأم
وفقايت ملا جا الدستور األردين املادة الإادسة الفقرة األو ومملتزمرة بررون الريرة الش ررية
أو تقييررد ريترره وفقرايت لررن املررادة الإررابإلة واملررادة الثامنررة مررن
ىلررم وعرردم القرربأل عملر أأ ر
مرن قبري املراكرز األمنيرة يرتم إبال ره بصافرة
ال القربأل عملر أأ ر
الدستور األردين وانه
قوقرره وواجباترره وإفأامرره التأمررة املإررندة أليرره وا أررة القيررا ية ال ر سرريحول إليأررا وفق رايت لقررانون
أصول ا اكمات ا زا ية.
 -91انطالقايت من مراعاة قروق اينإران كافرة جوانرب الإلمري الشررطي تقروم مديريرة األمرن
الرررحي إبجررا فحر طر
الإلررام وعنررد مال قررة أيررة عالمررات ترردل عملر سررو وضررظ الشر
حمتجررز إ دافرري مصرران اال تجرراز املراكررز
مإررتقي لملمحتج رزين وال يررتم إدفررال أأ ر
األمنيررة إال بإلررد الت كررد مررن وضررإله الرررحي يررت يررتم إرسرراله إ املإتشررف يجررا فحر طر
وال ي ررتم إدفال رره إ مص رران الج ررز املؤق ررت إال بإل ررد ر روله عمل ر تقري ررر ط ر يوض ررح سن الت رره
الرررحية جيرردة وال يإلرراين مررن أأ مرررض وترردوين أللررن سررجي فرراص وترروف كافررة الإررجالت
املطملوبة كالإجي ا اص سملصاملات اىلاتفية والرذأ يردون فيره وقرت قيرام املوقروف إبجررا املصاملرة
اىلاتفية مظ ألويه وسجي التفتيم و ها من الإجالت.
 -92إن تقرير الملجنة اململصيرة لتطروير القيرا وتإلزيرز سريادة القرانون قرد أكرد البنرد ا رام
مررن التوصرريات املتإلملقررة بتحررديت الإلدالررة ا زا يررة وتنفيررذ األ صررام عملر ترروف اليررماوت الالزمررة
لملمشتصي عمليه مر ملرة التحقيرى االبتردا ي وأللرن مرن فرالل متصينره مرن االطرالع عملر أعمرال
التحقيى قبي اسرتجوابه وحترت طا ملرة بطرالن الردليي املإرتمد مرن أللرن االسرتجواك سيضرافة إ
تثبيت وسيملة اترال املشتصي عمليه بوكيمله الاضر وتوف املإتوذ نفإه من اليرماوت املقرررة
ررال مواجأررة املشررتصي عمليرره سلشررأود سيضررافة إ إلزاميررة يررور ا ررامي مررظ
لالسررتجواك
املشررتصي عمليرره مر ملررة التحقيررى االبترردا ي ا ررا م الر تصررون عقوبتأررا عشررر سررنوات ف ر كثر
ررال عرردم مقدرترره عمل ر أللررن هررذا
ممررا ي تررب عمليرره تإلي ر حمررامي لرره مررن قبرري املرردعي الإلررام
سيضررافة إ إلرزام املرردعي الإلررام سسررتجواك املشررتصي عمليرره التحقيررى االبترردا ي بوصررف أللررن
قايت من قوقه ووسيملة دفاع له وترتيب جزا البطالن عمل األدلرة النا رزة عرن التفتريم امل رالف
لملقانون وأللن بن صريح يقرر هذا البطالن مظ كمرا أن أمرر التفتريم مإرببايت وضرمن مردة سربإلة
أمم من اتريخ صدوره كما التوصية سعتماد التوقيف اال تياطي سعتباره تدب ايت استثنا يايت برن
القررانون وحتديررد مربراترره ر ررايت هررذا سيضررافة إ تيررييى نطرراق ا ررا م ال ر يرروز فيأررا التوقيررف
ومدده.
احل يف حماكمة عادلة واستقالل القضاء (املادة :)14
 -93تيررمن الدسررتور ووفررى التإلررديالت األف ر ة املررادة  101منرره انرره ال ي روز حماكمررة أأ
مرردين قيررية جزا يررة ال يصررون نيررظ قيررانا مرردني و ررد الدسررتور مررن افتراصررات
ر
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ا صمررة وصرردر قررانون حمصمررة امررن الدولررة وفقررا ىلررذه التإلررديالت الدسررتورية حمررددا االفتراصررات
صمررة امررن الدولررة جررا م ا يانررة والتجإر وايرهرراك وجررا م امل رردرات وتزييررف الإلمملررة مررظ
اي ررارة إ أن األ صررام الر تررردر عررن حمصمررة امررن الدولررة يررظ لملتمييررز لرردذ حمصمررة التمييررز
وتطبى حمصمة امن الدولة أصول ا اكمات ا زا ية.
ترية الضمري أو الدين أو املعتقد (املواد  2و 18و:)26
 -94إن الشريإلة ايسالمية قد كفملت رية االعتقاد والتإلب وقد تيافرت النروص القررتنية
القطإليررة عمل ر ةكيررد هررذا املإلررع ومررن أللررن قولرره تإلررا (ال إك رراه الرردين البقرررة )256 :وقولرره
تإلا (أف نت تصره النراس رء يصونروا مرؤمن يرون  )99 :لرذلن كانرت ريرة االعتقراد والتإلبرد
مرانة الشريإلة ايسالمية فال يوز إجبار أ د عمل الدفول ايسالم مطملقايت.
 -95كم ررا أن الدس ررتور األردين كف رري امل ررادة ( )14من رره ري ررة ال رردين ي ررت نر ررت امل ررادة
املشار إليأا عملر أن الدولرة حتمري ريرة القيرام بشرإلا ر األدمن والإلقا رد طبقرايت لملإلرادات املرعيرة
املمملصة ما تصن املة سلنقام الإلام أو منافية لآلداك.
 -96يوجررد األردن عرردد مررن البأررا ي وهررم ميارسررون ررإلا رهم الدينيررة حمررافملأم ا اصررة
حبري ررة ودون أأ عوا ررى وىل ررم حمف رري مرك ررزأ عم رران وحماف رري حمملي ررة اتمل ررف من رراطى وج ررودهم
األفرذ دافي املمملصة وليإت هنا أية قيود دينية أو سياسية أو مدنية عمل هذه الطا فة.
 -97وفيم ر ررا يتإلمل ر ررى سل ر ررردة ع ر ررن ايس ر ررالم فان ر رره ال يت ر ررذ حب ر ررى املرت ر ررد أأ إجر ر ررا ات جزا ي ر ررة
أو عقرروست م تبررة عمل ر أللررن وان األثررر ينحرررر بإلررأل املإررا ي املتإلملقررة بفإررخ عقررد الررزوا
ايرص وما أللن إال إعماال لر بة زوجة املرتد ال ال تريد البا البقا مظ زوجأرا املرترد فتبرادر إ
إقامة دعوذ تفريى بنفإأا وال تتدفي الدولة أللن مطملقرا وكرذلن إعمراال لر برة املرورص إأل أن
عرردم توريررت املرتررد راجررظ إ إرادة املررورص فملررو أراد توريثرره ألمصنرره أللررن مررن فررالل الملجررو إ
الوصية له إأل ال مانظ من الوصية لملمرتد وال قد تزيد عرن ررته االرثيرة ولصنره ملرا يفإلري أللرن
دل عمل عدم إرادته توريثه فيصون الصم بذلن تإلب ا عن إرادته القيقية وا اما لر بته.
ترية الرأي والتعبري (املادة :)19
األردن أم ررام حمصم ررة املطبوع ررات والنش ررر (الغرف ررة القي ررا ية
 -98ت ررتم حماكم ررة الر ررحفي
املت ررررة سلنقررر قيررام ايعررالم) وأللررن عررن األفطررا الر قررد تقررظ جررا مررا ينشرررونه مررن
مر رواد ص ررحفية أبنواعأ ررا فربي ررة كان ررت أم حتقيق ررات استقر ررا ية أم مق رراالت رأأ أم كاريص ررات
وال تررتم حمرراكمتأم أمررام حمصمررة أمررن الدولررة فاصررة بإلررد تإلررديي الدسررتور األردين عررام 2011
وتإلديي قانون حمصمة أمن الدولرة عرام  2014والرذأ ررر افتراصرات حمصمرة امرن الدولرة
سلنقر جرا م ا يانة التجإ ايرهاك امل درات تزييف الإلمملة.
 -99إ ةن تإلري ررف ايره رراك وفق رام لق ررانون من ررظ ايره رراك ه ررو تإلري ررف واض ررح ومني رربط وأفإلال رره
حمددة املادة ( )3من القانون املذكور وهذا التإلريف ينإجم متامايت مظ املإلراي الدوليرة ملصافحرة
ايرهاك وفقايت لتطور وسا ي ايرهاك وأنواعه املإلروفة دوليايت ومن ضمنأا ايرهاك الفصرأ الرذأ
تإررت دمه ا ماعررات ايرهابيررة ررديثايت بواسررطة وسررا ي ايعررالم ووسررا ي التواصرري االجتمرراعي
ولررذلن يررظ ىلررذا القررانون كرري م رواطن أو مقرريم يقرروم أب ررد التررررفات ال ر تشررصي عم راليت مررن
أعم ررال ايره رراك ا ررددة ب ررن الق ررانون مأم ررا كان ررت ص ررفته الوظيفي ررة س ر روا أك رران ص ررحفيا
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أو حمامي ررا أو مأندس ررا  ...اخل وألل ررن إ قاقر رايت ملب رردأ املإ رراواة أم ررام الق ررانون .وبن ررا يت عملر ر ألل ررن
ف نه ال يتم اعتقال الرحفي أما التوقيف الذأ يتم لبإلأل مررتص أعمرال ايرهراك فأرو إجررا
مررن إج ررا ات التحقيررى الررذأ يريرره قاضرري التحقيررى (النيابررة الإلامررة) ويصررون ملرردة حمررددة وضررمن
رو قانونية حمددة سلقانون ويصون قرار املدعي الإلام سلتوقيف مراقب من القيا يت يوز
الطإلررن بق رراره أمررام حمصمررة االسررتزناف ال ر تتصررون مررن ثالثررة قيرراة .أمررا عررن إج ررا ات التحقيررى
وا اكمررة فأرري ميررمونة حبصررم قررانون أصررول ا اكمررات ا زا يررة الررذأ ييررمن مإلرراي ا اكمررة
الإلادلة وفقرا لملمرادة ( )14مرن الإلأرد الردوا ا راص سلقروق املدنيرة والإياسرية وبرا حيفر كرامرة
اينإرران ومسإلترره والررذأ جر ةررم اليررابطة الإلدليررة ال ر تقرروم حبجررز الريررة بشررصي ررالف أ صررام
الق ر ررانون وب ر ررذات الوق ر ررت حت ر رررم التش ر رريإلات األردنير ررة ألات الإلالق ر ررة التإلر ررذيب ي ر رت تإ ر ررجي
أأ سابقة الاه أأ صحفي ،ذا ا روص.
 -100إ ةن ا أر ررة املإر ررؤولة عر ررن إصر رردار األ صر ررام وتصيير ررف القير ررام هر رري القير ررا املإر ررتقي
والقيام ال صنفأا القيا عمل أهنا يظ لقانون منظ ايرهاك ال تقرظ ضرمن بنرد ريرة الررأأ
والتإلبر املرررونة بوجررب املررادة ( )19مررن الإلأررد الرردوا ا رراص سلقرروق املدنيررة والإياسررية وإنررا
رأل عملر التفرقررة الر رمتأررا املررادة ( )20مررن ألات الإلأررد
ترردفي سك أعمررال الصراهيررة والر ة
فخلن الصومة كإملطة تنفيذية ال تتدفي عمي القيا املإتقي وهذا ضد أ صام الدستور.
 -101كما ان دور جأراز األمرن الإلرام كجأرة إنفراأل لملقرانون ورال قايرة الررمت االعالميرة
يقترر عمل توف الماية لملرحفي واالعالم اثنا ةدية عمملأم وانه ال يتم التإلررض لريرة أأ
صررحفي او اعالمرري مررا دام مملتزمررا سلقررانون إثنررا أدا ه لواجبرره وان ايجررا ات الر ا ررذت مررن
قبرري جأرراز األمررن الإلررام لترروف المايررة لملرررحفي أثنررا تغطيررتأم لالعترررام واملقرراهرات سن
حتدير ررد أمر رراكن اررر ررة لتواجر ررد الرر ررحفي لتغطير ررة هر ررذه الفإلالير ررات و حتدير ررد لبر رراس فر رراص
هر ررذه
(فإر ررفورأ مصتر رروك عملير رره إعر ررالم او صر ررحفي ) لتميير ررزهم عر ررن األ ر ر اص املشر ررارك
الفإلاليررات وفيمررا يتإلملررى بتوقيررف ايعالمي ر فانرره ال يررتم توقيررف أأ اعالمرري وصررحفي إال بنررا
عمل أمر قيا ي.
اجلدول التايل يبني اعداد املسريات واالعتصامات لالعوام 2014م 2016 -م
الإلام
2014
2015
2016

ايعترامات املإ ات التوقف عن الإلمي
1015
686
719

362
182
254

310
78
134

املأرجاوت ا طابية

التجمإلات واي تجاجات

اجملموع

154
153
1944

2931
262
278

4808
1361
3329

 -102تقوم الصومة األردنية دومايت سلفرات عملر رى ريرة الررأأ والتإلبر لصري إنإران بشرصي
عررام ولملرررحفي بشررصي فرراص بوجررب الإلأررد الرردوا ا رراص سلقرروق املدنيررة والإياسررية مررن
فالل ما هو رتت:
 -103إقررار قررانون ضررمان ررى الرررول عملر املإلملومررات وصرردوره الإلررام  2007عملمرايت أبنرةره
تإلزز تطبيى هذا القانون بشصي يؤكد رص األجأزة الصومية عمل الشفافية وةصيي الثقة بينأا
وب ر امل رواطن وإمياهنررا املطملررى حبريررة الرررحفي الرررول عمل ر املإلملومررة والتإلب ر عررن رأيرره حبريررة.
ويوجر ررد لر رردذ ر رران ومل ر ر الن ر رواك الير ررا تإلر ررديي لملقر ررانون املر ررذكور بر ررا يتر رريح تزوير ررد الرر ررحفي
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سملإلملومات أو األفبار سلإرعة الالزمة وفقا لطبيإلة ا رب أو املإلملومة املطملوبة وفالل مردة ال تزيرد
عمل أسبوع سيضافة إ عدد مرن التإلرديالت االيابيرة مثري توسريظ عيروية وملر املإلملومرات
لتشمي نقيب ا ام ونقيب الرحفي سيضافة إ أن التإلديي قد ضمن رى الررول عملر
يقيم األردن ولي فقط لعردني .
املإلملومة لصي
 -104إقرار تإلديي قانون املطبوعرات والنشرر وصردوره الإلرام  2007والرذأ أ ةكرد عملر الرى
الر ررول عملر ر املإلملوم ررات وض رررورة تإ ررأيي مأم ررة الر ررحفي م ررن قب رري ني ررظ ا أ ررات الرمسي ررة
واملؤسإات الإلامة لالطالع عمل براوأا وفططأرا كمرا أكر ةدت عملر عردم فررض أأ قيرود تإليرى
رية الرحافة أو تؤدأ إ تإلطيي ةى الرحفي الرول عمليأا.
 -105عدم فرض أأ رقابة مإبقة عمل وسا ي ايعالم أو ايعالمير  .وإلغرا نيرظ الإلقروست
الإالبة لملحرية واالكتفا سلغرامات مظ مراعاة وجود الى لملمتيرر سملطالبة سلتإلويأل املدين.
 -106منظ توقيف الرحفي نتيجة إبردا الررأأ سلقرول والصتابرة و هرا مرن وسرا ي التإلبر
التشر رريإلات ايعالمي ررة حبإ ررب امل ررادة ( )42م ررن ق ررانون املطبوع ررات والنش ررر الناف ررذ .ةأم ررا سلنإ رربة
لملقوان الإلامة مثي قانون الإلقوست وقانون ا ررا م االلص ونيرة وقرانون انتأرا رمرة ا راكم والر
ا ترروت عمل ر نررروص ترتررب املإررا ملة القانونيررة عمل ر ج ررا م النشررر فأررذه النررروص ر ر
لةعالمي ر أو املؤسإررات ايعالميررة وإنررا نررروص تطبةررى عمل ر كرري مررن ارتصررب تملررن األفإلررال
رال ارتصا،را عررب وسريملة نشرر والر
ا رمية الواردة تملن النروص بغأل النقر عن صرفته
لر رري سلير رررورة أن تصر ررون وسر رريملة إعالمير ررة .وإن اسر ررتثنا الرر ررحفي أو ايعالمي ر ر مر ررن هر ررذه
النروص الإلامة ال تطبةى عملر نيرظ األردنير هرو انتأرا لرن ة املرادة /6أ مرن الدسرتور األردين
الذأ يؤكد أبن األردني أمام القانون سروا ال متييرز بيرنأم القروق والواجبرات وإن افتملفروا
الإلرق أو الملغة أو الدين.
 -107نقري بإلرأل ا ررا م الر يإلاقرب عمليأررا قرانون الإلقروست النافررذ بإلقروست جنا يرة عاليررة إ
ق ررانون املطبوع ررات والنش ررر سيض ررافة إ اس ررتبدال الإلق رروست ا نا ي ررة الإ ررالبة لملحري ررة بغرام ررات
مالية وأللن بإلرد إضرافة املرادة ( )38مرن قرانون املطبوعرات والنشرر النافرذ .ممرا يإلرين إلغرا عقوبرة
الب واستبداىلا بغرامة مالية.
 -108ر رري رف ررة قي ررا ية مت رر ررة متمل ررن ا ررربة والدراي ررة قي ررام ايع ررالم وإعط ررا
القيررام صررفة االسررتإلجال حمررددة أبربإل رة أ ررأر ومررنح قاضرري حمصمررة بدايررة عمرران االفتررراص
سلنقررر ا ررا م الواقإلررة عملر أمررن الدولررة الرردافملي وا ررارجي واملرتصبررة بواسررطة وسررا ي ايعررالم
وفى املرادة ( )42مرن قرانون املطبوعرات والنشرر النافرذ .كرذلن عردم إلرزام الررحفي حبيرور نيرظ
جملإات ا اكمة والإما لوكيمله القانوين (ا امي) املثرول عوضرايت عنره حبإرب املرادة ( )168مرن
قانون أصول ا اكمات ا زا ية النافذ.
 -109وإات ررة الفرص ررة لملر ررحفي أو ايعالم رري سلتق رردم بش ررصوذ ض ررد م ررن مي ررارس املي ررايقة
أو ال هي ررب أو االعتق ررال اجملح ررف حبق رره إن وق ررظ ألل ررن حمتصم ررا إ القي ررا ال ررذأ يش ررأد ل رره
سالستقاللية والنزاهة.
 -110ألكرت الفقرة ( )3من الإلأد الدوا ا اص سلقوق املدنية والإياسية نوع من القيرود
عملر ر ري ررة التإلبر ر أواليت :قاي ررة ق رروق الدول ررة رنير رايت :قاي ررة ق رروق املر رواطن  .وأق ر ةررت الملجن ررة
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ا اصة بتفإ الإلأد الدوا ا اص سلقوق املدنية والإياسرية أن هرذين القيردين ورا قيردان ر
(فط ين) عمل رية التإلب طاملا كاو حمددين بنرروص قانونيرة .وبنرا يت عمليره التزمرت التشرريإلات
عامررة املتإلملقررة سيعررالم وفاصررة القروان ا زا يررة الإلامررة الر تإلرراجل ا ررا م املرتصبررة بواسررطة النشررر
مأمررا كانررت وسرريملة النشررر سملإلرراي الدوليررة لريررة ال ررأأ والتإلب ر و تتإلررداها يررت سررإلت تملررن
التشريإلات لماية وا ام قروق اتفررين ومسإلرتأم و رمرة اليراة ا اصرة وقايرة األمرن الردافملي
وا ارجي والنقام الإلام والرحة الإلامة واتداك الإلامة وسإلت إ حماربة أأ دعروة إ الصراهيرة
القومية أو الإلرقية أو الدينيرة أو الردعوة إ الإلنرف أو التفرقرة بر املرواطن  .ونيرظ هرذه اليروابط
رت عمليأررا املررادت ( )19و( )20مررن الإلأررد الرردوا ا رراص سلقرروق
ونرر ا
القانونيررة مقبولررة دولي رايت ة
ت
املدنية والإياسية كما أهنرا تتوافرى مرظ الدسرتور األردين .إضرافة إ أ ةن التشرريإلات النافرذة ع ة
رزز ا
الر ررى الصامر رري لملرر ررحفي وايعالمر رري اس ر ررت دامه قر رره النقر ررد ألدا املر رروظف الإلمر ررومي
واملؤسإات الصومية كما جا املادة ( )192من قانون الإلقوست.
املواقظ االفبارية أسرباك هرذه
 -111عدد الاالت ال فيأا حماكمة صحفي أوعاممل
ا اكمررات ونتا جأررا .ألغ ر القررانون املإلرردل لقررانون ايعررالم املر رري واملإررموع وقررانون املطبوعررات
والنشر عقوبة ب الرحفي من القانون ولملمواطن األردين كمرا لملررحفي الرى التإلبر عرن
رأيه ضمن دود القانون .أما فيما يتإلملى حباالت مإلينة توقيفأا.
 -112الدر اي ارة إ أ ةن القول الفري هذا املوضروع هرو لملقيرا الرذأ يصيرف القيرام
قانونيررا وضررمن الق روان الر يرررةأ أهنررا واجبررة التطبيررى وال تترردفي الصومررة بإلمرري القيررا  .إن
بإلأل الاالت ال جرذ فيأا توقيف صحفي أو عاممل سملواقظ ايفباريرة ايلص ونيرة يصرن
رتفر ألات الفإلي لتإل ةررض لرذات
أللن لرفتأم الرحفية أو ايعالمية إأل لو ارتصب أأ
ايج ررا ات القيررا ية .عملم رايت أبنرره أسررباك ا اكمررات جررا ت ألفإلررال ررالف التش رريإلات املإلمررول
،ا األمر الذأ رأت فيه النيابة الإلامة مربرات تإتملزم التوقيف وضمن الشرو القانونية .أما عرن
نتا ن هذه القيام فالقيرا صرا ب القرول الفرري و يرردر أأ صرم سلرب عملر صرحفي
،ذه القيام.
 -113أطملق ررت الصوم ررة ايسر ر اتيجية ايعالمي ررة الوطني ررة لععر روام  2015-2011وج ررا ت
تملبي ررة ملطال ررب ا إ ررم الر ررحفي ا مل رري ي ررت ه رردفت إ متص ر ايع ررالم ال رروطين بش ررقيةه الإل ررام
وا اص من التإلب بأنية رفيإلة ومإؤولية وطنية عن قيام الوطن واملواطن.
 -114قررى األردن ا ررازات إعالميررة نوعيررة مررن فررالل تنفيررذ ميررام ايس ر اتيجية فأنررا
تطور مملحوت التشريإلات ال ترنقم الإلمري ايعالمري منأرا التإلرديالت عملر قرانون املطبوعرات
والنشر رقرم ( )8لإرنة 1998م وصردور قرانون ايعرالم املر ري واملإرموع وتإلرديي قرانون حمصمرة
أمن الدولة وقرانون نقابرة الررحفي رقرم ( )15لإرنة  1998وقرانون األ رداص رقرم  24لإرنة
 1968و تإل ررديي م ررادت م ررن ق ررانون الإلق رروست ( )278و( .)190وق ررد أة ت ر مرزت أ مل ررب ه ررذه
التإلديالت بنأاية عرام  2015عملمرايت أبن تإلرديالت قرانون ضرمان رى الررول عملر املإلملومرات
موجود اليا ومل النواك إطار س ه سيجرا ات التشريإلية لتإلديمله.
 -115إات ررة الفرص ررة أم ررام ني ررظ وس ررا ي ايع ررالم الورقي ررة واملر ي ررة واملإ ررموعة ملمارس ررة الإلم رري
الرررحفي وايعالمرري حبريررة طاملررا التزم روا إبج ررا ات ال فرري سيضررافة إ تإلزيررز عمرري حمطررات
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ايألاعررات اجملتمإليررة إميرراو بيرررورة حتقيررى التنرروع والتإلرردد ميررظ أطيرراف اجملتمررظ وليصررون قطرراع
ايعالم أ د أجنحة االستثمار الداعمة لالقتراد الوطين.
 -116ومررن ا رردير سل ررذكر أن س ررجالت هيز ررة ايع ررالم تش ر إ ت رررفي  49قن رراة تملفزيوني ررة
عامملة  25منأا تبت حمتوذ أردين و 43حمطة إألاعية و 192مطبوعرة الص ونيرة إفباريرة .عملمرايت
أبن ق ررارات م ررنح أو رف ررأل طملب ررات ال ف رري مراقب ررة قي ررا يايت حبي ررت الي ررز لملمتي رررر الملج ررو إ
القيا لملطإلن فيأا.
 -117رصت الصومة عمل إ را ممثملي قطاع ايعالم كافة إبعداد هرذه ايسر اتيجية لتإلزيرز
ثقة املواطن والرحفي بتوجأات الصومة وإجرا انا الاه دعم الرمت ايعالمية.
رصت الصومة عمل دعوة وسا ي ايعرالم لتبرين ميثراق ررف
 -118وال التنقيم الذا
ايعالم االنت ايب و أللرن مرن فرالل إقررار اىليزرة املإرتقملة لالنت راك ىلرذا امليثراق يرت يقروم
الرحفي سلتوقيظ عمليه عند تغطية االنت است األمرر الرذأ مرن ر نه حتقيرى التنقريم واالنيربا
وهو أمر ينشده الرحفيون.
 -119إن من مأام نة متابإلة تنفيذ ايس اتيجية ايعالميرة إنشرا وملر رصاوذ برا يراعري
الفررات عملر اسررتقاللية تشررصيي اجململر وعمملرره إال أنرةره لغايررة اتن يتإررع ا رررو بتوافررى ررول
ومل الشصاوذ لإلدم اتفاق ا إم ايعالمي ا ملي عمل مقملة اجململ والإليوية و أللن من
التفاصيي و رصت الصومة عمل إبقا ا يرار مفتو رايت أمرام نقابرة الررحفي والقطراع ايعالمري
ا اص ومؤسإات اجملتمظ املدين ول إرسا الشصي النأا ي جململ الشصاوذ.
 -120ال رردر اي ررارة هنر را إ تق رردم األردن  8درج ررات التر ررنيف الإل رراملي لري ررة الر ررحافة
لإلام  2016وفقا لتررنيف منقمرة لمراسرملون برال ردودل لملحريرة ايعالميرة األردن يرت
ترنيف األردن املرتبة  135عامليايت بإلد أن كان املرتبة  143عام .2015
احل يف التجمع السلمي وترية تكوين اجلمعيات (املاداتن  21و:)22
 -121تشر ررصيي نر ررة وزارة التنمير ررة االجتماعير ررة لدراسر ررة التإلر ررديالت املطملوبر ررة و إعر ررداد
مإودة لملقرانون يجررا التإلرديالت عمليره .يرت عقرد  12جملإرة مشراورات مرظ ا مإليرات
كاف ررة أ ررا املمملص ررة  ،رردف إب رردا ال ررأأ عمل ر مإ ررودة ق ررانون ا مإلي ررات سلتإل رراون م رظ احت ررادات
ا مإليات ا ية ا افقات ومديرمت التنميرة االجتماعيرة امليردان والتإلررف عملر مإليقرات
عم رري ا مإلي ررات ال ر ر ترر ررطدم سلنر رروص القانونير ررة والتإلر رررف عمل ر ر ر بر ررة ا مإلي ررات ب تملر ررف
افتراصانا سلنروص القانونية الواجب تإلديملأا القانون الاا و وضظ قا مة سلتإلرديالت
الروزارات
املطملوبة عمل القانون الاا .كما عقد لقا ين تشاوري مظ املإتشرارين القرانوني
املإلنية وعددها  13و عقد لقا وارأ مظ مؤسإات اجملتمظ املردين وبشراركة املنإرى الصرومي
لقرروق اينإرران والإلمرري مإررتمر عملر إعررداد مشررروع تإلررديي قررانون ا مإليررات ،رردف تإلزيررز ررى
تصوين ا مإليات ضمن منقومة قوق اينإان وموا مته مظ االتفاقيات الدولية.
تقوق الطفل (املادة :)24
مرديرمت امليردان
 -122قامت وزارة الإلمي من فالل قإم عمي األطفرال وضربا االرتبرا
بتصثيف الزمرات التفتيشية عمل املؤسإات الر تقروم بتشرغيي األطفرال وفروصرا القطاعرات
24
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الر يتواجررد ،ررا عمرري األطفررال سيضررافة إ اسررتقبال الشررصاوذ ا اصررة بقيررام أصررحاك الإلمرري
بتشررغيي األطفررال فالفررا أل صررام القررانون يررت بملررغ ومرروع الررزمرات التفتيشررية ا اصررة بإلمرري
األطفال فالل الإلام  2016/2015ما يقارك ( )10063زمرة تفتيشية.
 -123كما توعية أصحاك الإلمي وااللتزام بإلردم تشرغيي األطفرال إال وفقرا أل صرام القرانون
واف ررذ املوافق ررة الالزمررة ي ررت إطررالق املوق ررظ االلص ر وين ملصافح ررة عم رري األطف ررال والإلم رري م ررظ
الملجنررة الوطنيررة ملصافحررة عمرري األطفررال عقررد الإلديررد مررن ور الإلمرري والرردورات التدريبيررة ررول
مواضيظ مصافحة عمي األطفال.
 -124أمرا سلنإربة لةطرار التشرريإلي الرذأ قر قروق األطفرال سروق الإلمري ورد املرواد
مررن ( )76-73مررن قررانون الإلمرري رقررم ( )8لإررنة  1996وتإلديالترره فقررد رردد اليروابط ا اصررة
بتشررغيي األطفررال واألوقررات وفر ات االسر ا ة واألعمررال ا طرررة الر ال يرروز تشررغيي الرردص ،ررا
(بوجب قرار وزار الإلمي).
 -125كمررا اوجررب عملر صررا ب الإلمرري عنررد تشررغيي الرردص أن يطملررب منرره أو مررن وا أمررره
ررأادة مررردقة عررن ررأادة املرريالد و ررأادة لياقررة صررحية صررادرة مررن الطبيررب امل ررت أو وزارة
الرحة ويب أو يرتبط هذا بوافقة وا امر الدص ا طية.
املشاركة يف الشدون العامة (املادة :)25
 -126ترردر الدولررة األردنيررة أويررة يررور املررأة ومشرراركتأا اليرراة الإياسررية إميرراو منأررا أبن
أللرن يإلرد جررز ايت أساسريايت مرن عممليررة التنميرة عمومرا والتنميررة الإياسرية فروصرايت يررت أن األردن
من أوا ي الدول ال أقرت ايعالن الإلاملي لقروق اينإران الرذأ مرنح الرى لصري ر
رجراليت
كان أم امررأة التمترظ حبريرة الررأأ والتإلبر واألردن مرن أوا ري الردول املوقإلرة عملر الإلأرد الردوا
ا رراص سلقرروق االقترررادية واالجتماعيررة والثقافيررة والإلأررد ا رراص سلقرروق املدنيررة والإياسررية
الررذأ يقيرري بإرراواة الرجررال والنإررا سيضررافة إ اتفاقيررة القيررا عمل ر نيررظ أ ررصال التمييررز
ضررد املررأة األمررر الررذأ ررصي رافإلررة قويررة لتنررامي قرروق النإررا األردنيررات وفطرروة عملر طريررى
متصي ر ررنأن م ر ررن املش ر رراركة الي ر رراة الإياس ر ررية سيض ر ررافة إ متصر ر ر املر ر ررأة ق ر ررانوين األ ر ر رزاك
واالنت است مما يإلين املزيد من القوق املدنية والإياسية.
املشاركة السياسية للمرأة األردنية
 -127ساوت التشريإلات والإياسات الوطنية
أبرز هذه التشريإلات:

دعم مشاركة املرأة

اليراة الإلامرة وكران مرن

أوالً -الدستور األردين
 -128وضررظ الدسررتور األردين أساسررا ومنطملقررا لملنقرررة لعردنير نيإلررا سعتبررارهم سروا ال متييررز
بيررنأم سلقرروق والواجبررات وان افتملفروا سلإلرررق أو الملغررة أو الرردين وأكررد عملر ررى كرري أردين
توا املناصب الإلامة وقد دعم امليثراق الروطين مرا جرا بره الدسرتور إأل أكرد عملر حتقيرى املإراواة
والإلدالة وتصافؤ الفرص ب املواطن رجاال ونإا دون متييز.
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اثنياً -قانون االنتخاب
 -129بملغررت نإرربة متثيرري امل ررأة اجململ ر التش رريإلي األول (الن رواك) ( )15,3%وهرري تق ر ك
ر تتطملرظ
من املإلدل الإلاملي لملتمثيي النإرا ي اجملرال املنت برة الرذأ يرري إ %21,8
ددنا األمم املتحدة:
النإا لملوصول إ نإبة  %30وهي الصتملة الرجة ال
-1

-1

26

ررأد منترررف ا مإررينات حمرراوالت مأمررة لتغي ر قررانون االنت رراك مررن أجرري
الإررما لملم ررأة سملشرراركة الإياس ررية إأل رررملت امل ررأة عمل ر ال ررى ال ررح
لملمجررال النيابيررة وانت ا،ررا ألول مرررة عررام  1974بوجررب قررانون رقررم 8
لإنة  1974فقد نرت املادة ( )2من القانون عمل ما يملي:
يإلرردل تإلريررف كملمررة (أردين) ال رواردة الفقرررة (أ) مررن املررادة ( )2مررن
الق ررانون األص ررملي بش ررطب كملم ررة (ألك ررر) ال رواردة في رره واالستإلاض ررة عنأ ررا بإلب ررارة
(ألكر يتررا كرران أم أنث ر ( .وبإلررد صرردور هررذا القررانون كانررت أول مشرراركة لملم ررأة
اجملررال الرمسيررة عررام  1978مررن فررالل اجململ ر الرروطين االستشررارأ وهررو
األعوام ( )1984-1978لإد الفراغ الدستورأ
تشصيمله سلتإلي
ومل
ف ة الميد الياة الربملانية عمل إثر ررك عرام  1967و ينأرا عر جاللرة
اململ ررن املغف ررور ل رره إبألن هللا الإ ر ب ررن ط ررالل ث ررالص نإ ررا م ررن أص رري ()60
مقإلدا وهن :إنإلام املف ووداد بول وو ملة الر دان.
يت
رراركت امل ررأة األردنيررة وألول مرررة كنافبررة ومر ررحة انت رراست  1989لصنأررا
حتري عمل أأ مقإلد تملن االنت است

-2

ف ررازت مر ررحة وا رردة بإلي رروية وملر ر النر رواك الإل ررام  1993ه رري توج رران
فيري وكانت املرة األو اتريخ البالد ال تفوز فيأا امرأة بقإلد سلربملان

-3

تإلررديي قررانون االنت رراست املؤقررت الإلررام ( )2003يدفررال نقررام الصرروات
النإررا ية مررن فررالل ررري ( )6مقاعررد لملنإررا (مررن أصرري  )110مقإلرردايت
الربملرران واعتبررار (املمملصررة) دا رررة وا رردة االنت رراست حبيررت يررتم افتيررار
أعمل ( )6اصالت عمل أعمل نإب من األصوات عمل مإتوذ املمملصة

-4

ق ررانون االنت رراك املؤق ررت رق ررم ( )9لإ ررنة  2010وال ررذأ تي ررمن زمدة نإ رربة
متثيرري امل ررأة ومل ر الن رواك برفررظ مقاعررد الصرروات إ اثنررا عشررر مقإلرردايت ()12
واسررتمرت جأررود املمملصررة توسرريظ قاعرردة املشرراركة الإياسررية لملمررأة يررت
ررري ( )15مقإلررد لملنإررا ومل ر الن رواك مررن أصرري ( )150مقإلررد أأ
بنإرربة ( )10%وإضررافة إ أللررن فقررد فرروز ( )3سرريدات وملر النرواك
ومل النواك (%)12
الإابظ عشر حبيت بملغت نإبة املشاركة

-5

أما قانون االنت اك ا ديد جململ النواك لإنة  2016وال جرت انت راست
اجململ ر الث ررامن عشررر بوجبرره فقررد أ ررارت الفق رررة (أ) م ررن املررادة التاسررإلة م ررن
القانون عمل أنه :يتم ال ح ملي املقاعرد النيابيرة امل رررة لملردا رة االنت ابيرة
بطريررى القا مررة النإ رربية املفتو ررة” .يررت تيررم القا مررة ع ررددايت مررن املر ررح
ال يق رري ع ررن ثالث ررة وال يزي ررد ع ررن ع رردد املقاع ررد امل رر ررة لمل رردا رة االنت ابي ررة.
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وأ ار البند الثاين من الفقرة (د) من املرادة نفإرأا إ أن عملر املر رحات عرن
املقاع ررد امل رر ررة لملنإ ررا ال ررح ض ررمن قر روا م كم ررا أن رره ال ي ررتم ا تإ رراك
القا مة.
املر حة وفقايت لذلن من ضمن الد األعمل لملمر ح
قائمة مدشرات متكني املرأة السياسية
مدشرات املشاركة
املؤ ر

السياسية:

بملغت نإبة مشاركة املرأة اجململ التشريإلي األول (النواك)
بملغت نإبة النإا اجململ التشريإلي الثاين (ومل األعيانن)
بملغت نإبة مشاركة املرأة الياة الزبية
بملغت نإبة مشاركة املرأة النقاست الإلمالية واا
بملغت نإبة املرأة وال النقاست املأنية
بملغت نإبة النإا النقاست املأنية
بملغت نإبة مشاركة املرأة اجملال البملدية
بملغت نإبة املرأة الإملن الدبملوماسي واا
بملغت نإبة املرأة رف الرناعة
بملغت نإبة املرأة رف التجارة
بملغت نإبة املرأة من القياة

النإبة
)%(15,3
)%)15,38
)%(30.2
)%(22
)%(11.7
(%(34.7
)%(27.8
)%(18.8
)% (4.3
)%(0.6
)%(18.1

 -130جررا مشررروع الالمركزيررة ا افقررات والررذأ يإلررد ا ررازايتكب ر ايت ومنإلطف رايت اتر ييتررا لإلممليررة
ايصررال الإياس رري والتط رروير ايدارأ األردن سرريفتح من ررابر جدي رردة لملتغي ر ال رردميقراطي أم ررام
املر رواطن وس رريصون هن ررا إ جان ررب وملر ر النر رواك واجمل ررال البملدي ررة املنت ب ررة و ررال حمملي ررة
ا افقات يصون املواطن من فالىلا ركا عمملية صنظ القررار وحتديرد األولرومت واملروازوت
الإلاص ررمة وسلت رراا فررخلن ا افق ررات م ررن
امل ررررة ىلررا وال ر سررتحدد أولومنررا دافملأررا ولرري
فررالل اجململ ر ا ملرري والبملرردأ والتنفيررذأ سررتصون هرري صررا بة ال ررأأ األف ر حتديررد أولومنررا
وطرق اينفاق وقد فر القانون مقاعد لملصوات النإا ية بنإبة .%.10
 -131كما جا قرار ومل الوزرا سملوافقة عمل إلغا املرادة  308مرن مشرروع القرانون املإلردل
لقررانون الإلقرروست تنفيررذا لتوصرريات الملجنررة اململصيررة لتطرروير ا أرراز القيررا ي وتإلزيررز سرريادة القررانون
وال كان ومل الوزرا قد قرر وقت سابى اعتمادهرا رمسيرا بإلرد أن تإرمليم تقريرر الملجنرة إ
جاللة اململن عبد هللا الثاين .كما ويإلمي مشروع القانون املإلردل عملر تإلزيرز المايرة ا زا يرة املقرررة
لبإلأل الفزات من النإا واألطفال وألوأ اال تياجات ا اصة وأللن من فالل تشديد الإلقوبرة
عمل بإلأل ا را م املرتصبة ضدهم.
 -132صدور قانون اليمان االجتماعي كقانون دا م عام  2014عاجل راتب املرأة املتوفاة حبيرت
يرورص كرراماليت ملإرتحقيه كمررا هررو رال راتررب الرجرري برن فرريأم زوجأررا رال عجررزه وأات لعرمملررة
ا مررظ ب ر نررريبأا كرراماليت مررن راتررب التقاعررد أو االعررتالل الررذأ يررؤول إليأررا مررن زوجأررا وأجرهررا مررن
الإلمي وا مظ ب نريبأا من رواتب التقاعد واالعتالل الذأ يؤول إليأا من والديأا وأبنا أا.
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 -133كما مرنح القرانون االبنرة الر تتقاضر راتبرايت تقاعردميت أو راترب اعرتالل الرى س مرظ بر
هررذا الراتررب ونررريبأا مررن روات رب التقاعررد أو االعررتالل الررذأ يررؤول إليأررا مررن والررديأا واسررتمرار
ررال عرردم عمملأررا أو زواجأررا بررررف النقررر
صرررف الرررة امل تبررة لعنث ر برررفتأا مإررتحقة
عن عةمرها سيضافة ملنح الوالدة نريبأا من ولدها املتوىف دون أأ ر أو قيد.
 -134إن القانون املإلدل لقانون أصرول ا اكمرات الشررعية لإلرام  2016يشرتمي عملر مإلراي
جديرردة لملمحاكمررة الإلادلررة وبر طرررق الطإلررن عملر األ صررام بطريقررة عادلررة وميإرررة كمررا صرردر
ق ررانون تش ررصيي ا رراكم الش رررعية ال ررذأ نر ر عملر ر تش ررصيي النياب ررة الإلام ررة الش رررعية واس ررتحدص
ا صمررة الإلمليررا الشرررعية حبيررت زادت درجررات التقاضرري درجررة عمررا كان رت عمليرره الإررابى مررا
يشصي قاية لقوق املتقاض .
 -135وفررى القررانون املإل ر ةدل لقررانون ج روازات الإررفر لإررنة 2013؛ ألغرري ررر املوافقررة ا طيررة
لملزو أو الوا عمل منح جواز سفر لملزوجة واألوالد كما منح نقرام ا دمرة املدنيرة لإلرام 2013
وتإلديالته لإلام  2014االمتيازات لتإلزيز مشاركة النإا القطاع الإلام.
دور إي روا املإلرضررات لمل طررر رقررم  161لإلررام  2016ويتيررمن إج ررا ات
 -136صرردور نقررام ة
ألات كفا ة وفإلالية لملحماية من الإلنف ضرد النإرا لتإلزيرز فردمات المايرة واملشرورة واملإراعدة
يعررادة الت هيرري وايدمررا ييروا ضررحام اييررذا ا نإرري والنإررا الررال يتإلرضررن لملتأديررد سملرروت
عمل أساس با يإم رف األسرة.
 -137و وال إدما النوع االجتماعي وتطوير ا طط الوطنية صدر عرن وملر الروزرا منرذ
نيإ رران (ابرير رري)  2014بال ررات ع رردة لمل رروزارات واملؤسإ ررات الرمسير ررة إبج ر ررا مراجإل ررة ر ررامملة
لملتشريإلات الناظمة لإلمي كي جأة لبيان مدذ موا متأا مظ االتفاقيات الدولية املرادق عمليأا.
 -138كمررا جرررذ الإلمرري عمل ر موا مررة ا طررط الوطنيررة وإس ر اتيجية امل ررأة األردنيررة مررظ أهررداف
التنمية املإتدامة لإلام  2030املتإلملقة سملرأة ليتيمن نملة إجرا ات تنفيذية قابملة لملتطبيى لتإلزيز
مشرراركة املررأة الإلممليررة اينتاجيررة وترروف المايررة االجتماعيررة وتإلررديي التشرريإلات الر متيررز ضررد
املرأة سوق الإلمي.
 -139وك ررذلن ا ط ررة الوطني ررة الش ررامملة لق رروق اينإ رران ال ر ر تبنتأ ررا الصوم ررة م ررؤفرا وال ر ر
تيمنت أهدافايت متإلملقة بيمان متتظ املرأة حبقوقأا وبرا حيقرى الإلدالرة وتصرافؤ الفررص عررب إجررا
مراجإلررة ملنقومررة التش رريإلات ألات الإلالقررة حبقرروق امل ررأة واق ر ا مررا يملررزم مررن تإلررديالت وتفإليرري
اتليررات الرقابيررة عمل ر مؤسإررات القطرراع الإلررام وا رراص لملتحقررى مررن تطبيقأررا لملتش رريإلات ألات
الإلالقة وتوف البيزة اتمنة لملمرأة.
 -140وسلنإ رربة لملقي ررا  ،ارتف رراع نإ رربة متثي رري املر ررأة الإ ررملن القي ررا ي األعر روام ا مر ر
املاضية من  % 6الإلام  2009إ  % 18الإلام  2014وبواقظ  174قاضية بينما يبملغ عردد
القاضيات ىلذا الإلام  189قاضية وفى فطة الصومة لملوصول إ متثيي نإرا ي بواقرظ % 40
الإملن القيا ي.
 -141كما تولت النإا القيا مواقظ متقدمة مثي ر ي حمصمة بداية وو رب عرام ور ري
هيزررة حمصمررة االسررتزناف ومرردعي عررام ومإرراعد ر رري نيرراست عامررة إداريررة وافت ر ت قاضررية
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عيرروه حمصمررة جنررامت جنرروك عمرران أوافررر رتألار (مررارس) املاضرري كر ول امررأة تتبروأ منرررب
عيو هيزة جنامت القيا .
 -142وسلنإرربة لملإرملن الدبملوماسرري تبملررغ نإرربة متثيرري النإررا  % 18وتركررزت أدوار مإلقمأررن
املناصب املتوسطة كإصرت أول ورن ورلت فيما يبملغ التمثيي النإا ي  % 11منرب سف .
 -143وعمملت الوزارة عمل ما يملي:


حتديت بياوت سملؤسإات وا مإليات النإوية األردنية



رصد مؤ رات املشاركة الإياسية لملمرأة األردنية



تبويب التشريإلات الوطنية والدولية النا مة لملمشاركة الإياسية لملمرأة



التدريب عمل قانون االنت اك



تط رروير م ررادة الرقاب ررة ا ملي ررة (اجملتم ررظ امل رردين) والت رردريب عمليأ ررا وإع ررداد مراقب ررات
ومراقب عمل االنت است



إعداد مادة تدريبية ول تنقيم المالت االنت ابية والتدريب عمليأا



عق ررد ما رردة مإ ررتديرة ررول ق ررانون الالمركزي ررة ولتط رروير مأ ررارات املر ررأة القيادي ررة
سلتإلاون مظ مؤسإات اجملتمظ املدين الشريصة



الوزارة عيو

الملجنة الوزارية لتمص املرأة.

نشر املعلومات املتعلقة ابلعهد (املادة :)2
شر الإلأد الدوا ا اص سلقوق املدنية والإياسية ا ريردة الرمسيرة ممرا يشر إ أنره
 -144نة م
أصرربح جررز ايت مررن التش رريظ األردين األمررر الررذأ أات لملقيررا األردين االسررتناد إ نررروص هررذا
الإلأد القيام املنقورة أمامه وفاصة املادة (.)19

GE.17-14351

29

