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�شهد عام 2016 نقا�شًا حول اتباع النهج احلواري والت�شاوري لرفع م�شتوى احلقوق واحلريات 

مدار  على  ُطرحت  التي  ال�شبع  امللكية  النقا�شية  الأوراق  اإلى  ا�شتنادًا  الإ�شالح  عجلة  ودفع 

عامني مت�شمنًة متطلبات برنامج التحول الدميقراطي، وكيفية تعزيز ومتكني الدميقراطية 

وامل�شاركة ال�شيا�شية الفاعلة واحرتام �شيادة القانون يف الأردن. 

واأكدت هذه الأوراق على اأهمية تطوير اجلهاز الق�شائي وتعزيز العدالة والف�شل بني ال�شلطات 

والتوزان بينها، واآليات الرقابة الفاعلة، وتطوير الإدارة احلكومية وحتديد مواطن اخللل 

والق�شور فيها والعمل على معاجلتها، وتفعيل مبداأ امل�شاءلة واملحا�شبة، وحتقيق تنمية �شاملة 

وم�شتدامة ت�شمل القطاعات كافة.

التمكني  عملية  يف  الفاعلة  ال�شيا�شية  امل�شاركة  اأهمية  امللكية  النقا�شية  الأوراق  وطرحت 

الدميقراطي، وتهيئة املناخ لهذه امل�شاركة بتعزيز امل�شاءلة وال�شفافية، ودفع عجلة الإ�شالح 

اأطراف  وحمور  املوؤ�ش�شي  الإ�شالح  وحمور  الت�شريعي  الإ�شالح  حمور  على  العمل  خالل  من 

املعادلة ال�شيا�شية. 

كما ت�شمنت الأوراق توجيه احلكومات نحو تطوير �شيا�شاتها وخططها واعتماد نهج الت�شاورية 

الداخلية  اأنظمتها  تطوير  على  بالعمل  الأحزاب  قيام  اأهمية  اإلى  بالإ�شافة  وال�شفافية، 

جناح  يف  ي�شاهم  وملناخ  لقاعدة  متهيدًا  وذلك  الرباجمية«،  »الأحزاب  �شيغة  نحو  والتحول 

عملية التحول الدميقراطي واإفراز حكومات برملانية. كما تناولت الأوراق النقا�شية م�شاركة 

املجتمع املدين يف عملية الإ�شالح وتفعيل دورها الت�شاركي والرقابي. 

التوجهات يف الأردن نحو تعزيز  2017 عددًا من  العملي، فقد �شهد عام  الواقع  وعلى �شعيد 

يف  نة  املت�شمَّ واللتزامات  الواجبات  تنفيذ  وحماولة  العامة،  واحلريات  احلقوق  و�شمان 

الت�شريعات الدولية التي �شادقت عليها اململكة. 

�شهر  ويف  القانون،  �شيادة  وتعزيز  الق�شاء  لتطوير  امللكية  اللجنة  �ُشكلت   2017 �شباط  ففي 

مفهوم  اأدخَل  الإعاقة  ذوي  حقوق  ل�شمان  جديد  قانون  اإقرار  مت  نف�شه  العام  من  حزيران 

املوافقة احلرة امل�شتنرية، وحظر التمييَز �شد هذه الفئة من املواطنني.

كما �شهد عام 2017 �شل�شلة من الإ�شالحات الت�شريعية على قانون العقوبات، حيث مت اإلغاء 

ن�س املادة )308( الذي كان ي�شمح ملرتكب اجلرائم اجلن�شية الإفالت من العقاب يف حال تزوج 

ال�شحية، كما مت تعديل ن�س املادة )98( بحيث مل يعد من املمكن ملرتكب جرائم �شد الن�شاء 

اأن ي�شتفيد من اأي عذر خمّفف.

تقدمي
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للتعديالت  ال�شعبي  الرف�س  اأّججها  الحتجاجات  من  �شل�شلة  البالد  �شهدت   2018 عام  ويف 

ال�شيا�شي  بالإ�شالح  املحتّجون  وطالب  الدخل،  �شريبة  قانون  على  املقرتحة  احلكومية 

والقت�شادي احلقيقي، وانتقدوا املمار�شات وال�شيا�شات احلكومية يف اإدارة موارد الدولة وعدم 

�شبط النفقات، وات�شاع الفجوة بني املعَلن عنه من اإ�شرتاتيجيات وبني الواقع العملي، وذلك 

يف ظل غياب »دور فاعل للربملان« وفقًا لروؤية ال�شارع الأردين. وعلى اإثر هذه الحتجاجات 

اأقيلت حكومة د.هاين امللقي، و�ُشكلت حكومة جديدة برئا�شة د.عمر الرزاز.

كما �شهدت الأعوام الأخرية تنامي خطاب الكراهية والتطرف بالتزامن مع ت�شديد الرقابة 

على مواقع التوا�شل الجتماعي.

اإّن حالة حقوق الإن�شان تقا�س من وجوه عدة مت ح�شرها يف هذه املراجعة من خالل:

الت�شريعات املنظمة للحق ومدى مواءمتها مع القوانني الدولية.  .1

حقوق  حالة  يف  للنهو�س  احلكومة  و�شعتها  التي  وال�شيا�شات  الإ�شرتاتيجية  اخلطط   .2

الإن�شان يف اململكة.

مدى �شمولية اخلطط الإ�شرتاتيجية وتكاملها وتوافقها مع اخلطاب ال�شيا�شي للمملكة.   .3

املقارنة بني الواقع العملي من جهة والتقييم احلكومي املعلن عنه حول �شري عملية النهو�س   .4

بحالة حقوق الإن�شان يف اململكة.

وتتناول هذه املراجعة عددًا من احلقوق واحلريات �شمن ثالثة حماور وكالآتي:

حمور احلقوق املدنية وال�شيا�شية:   .1

حرية الراأي والتعبري.   -

احلق يف احلياة.  -

احلق يف املحاكمة العادلة.   -

حمور احلقوق القت�شادية والجتماعية والثقافية:  .2

احلق يف العمل.  -

احلق يف ال�شحة.   -

احلقوق الثقافية.   -

حمور حقوق الفئات الأكرث عر�شة لالنتهاك:   .3

حقوق ذوي الإعاقة.  -

حقوق الطفل.  -
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أوالً: الحقوق املدنية والسياسية 

اأ. حرية الراأي والتعبري 
تعنى اجلهات التالية ب�شكل مبا�شر اأو غري مبا�شر بتنظيم ممار�شة حرية الراأي والتعبري:

والقوانني. التفاقيات  على  والت�شديق  الت�شريعات  اإقرار  الت�شريعية:  ال�شلطة  	•

والإ�شرتاتيجيات  وال�شيا�شات  القوانني  وتنفيذ  الأنظمة  اإقرار  التنفيذية:  ال�شلطة  	•
الوطنية.

وامل�شموع. املرئي  الإعالم  قطاع  تنمية  وامل�شموع:  املرئي  الإعالم  هيئة  	•

ال�شحفي. العمل  تنظيم  ال�شحفيني:  نقابة  	•

يف  والف�شل  والتعبري،  الراأي  بحرية  املتعلقة  املنازعات  يف  الف�شل  الق�شائية:  ال�شلطة  	•
د�شتورية القوانني التي تخالف اأحكام الد�شتور.

�شمان  اإلى  تهدف  وبرامج  اأن�شطة  من  به  تقوم  ما  خالل  من  املدين،  املجتمع  موؤ�ش�شات  	•
ممار�شة حرية الراأي والتعبري، والرقابة على الأداء احلكومي وحالة احلريات ب�شكل عام 

يف الأردن.

1. الإطار الت�شريعي الدويل والوطني حلرية الراأي والتعبري

وال�شيا�شية املدنية  باحلقوق  اخلا�س  الدويل  •	العهد 

تن�س املادة )19( من العهد الدويل على اأن لكل اإن�شان حق اعتناق اآراء دون م�شايقة، وحق 

حرية التعبري، وي�شمل هذا احلق حريته يف التما�س املعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها لالآخرين 

دومنا اعتبار للحدود �شواء على �شكل مكتوب اأو مطبوع اأو يف قالب فني اأو باأّي و�شيلة يختارها.

اإخ�شاعها  يجوز  ذلك  وعلى  خا�شة،  وم�شوؤوليات  واجبات  ت�شتتبع  احلقوق  هذه  ممار�شة  اإن 

اأو النظام  اأو �شمعتهم، وحماية الأمن القومي  لبع�س القيود، بهدف احرتام حقوق الآخرين 

العام اأو ال�شحة العامة اأو الآداب العامة.

)1948( الإن�شان  حلقوق  العاملي  •	الإعالن 

اأحكام  من  اإلزاميته  وُت�شتَمّد  العريف،  الدويل  القانون  من  يتجزاأ  ل  جزءًا  الإعالن  هذا  يعّد 

مبوجبها  املتحدة  الأمم  اأع�شاء  تعّهد  والتي  منه،   )56( املادة  مبوجب  املتحدة  الأمم  ميثاق 
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املادة  يف  عليها  املن�شو�س  املقا�شد  حتقيق  �شبيل  يف  للتعاون  جمتمعني  اأو  منفردين  بالعمل 

)55( من امليثاق والتي من اأهمها احرتام حقوق الإن�شان وحرياته، وقد كّر�س مبوجب املادة 

)19( حقَّ الإن�شان يف اعتناق الآراء دومنا م�شايقة، والتعبري عنها باأّي و�شيلة ودومنا اعتبار 

للحدود.

الإن�شان حلقوق  العربي  •	امليثاق 

 تن�س املادة )32( من هذا امليثاق على احلق يف الإعالم وحرية الراأي والتعبري.

الأردين •	الد�شتور 

اأن  املادة )15( منه على  الراأي والتعبري، حيث تن�س  كفل الد�شتور الأردين احلق يف حرية 

الدولة تكفل ما يلي: 

راأيه بالقول والكتابة والت�شوير و�شائر  اأن يعرب بحرية عن  اأردين  الراأي، فلكل  حرية   -

و�شائل التعبري ب�شرط اأن ال يتجاوز حدود القانون.

اأحكام  والريا�شي مبا ل يخالف  والثقايف  والفني  الأدبي  والإبداع  العلمي  البحث  حرية   -

القانون اأو النظام العام والآداب.

حرية ال�شحافة والطباعة والن�شر وو�شائل الإعالم �شمن حدود القانون.  -

كما تن�س املادة نف�شها على عدم جواز تعطيل ال�شحف وو�شائل الإعالم ول اإلغاء ترخي�شها اإل 

باأمر ق�شائي وفق اأحكام القانون، واأنه يجوز يف حالة اإعالن الأحكام العرفية اأو الطوارئ اأن 

يفر�س القانون على ال�شحف والن�شرات واملوؤلفات وو�شائل الإعالم والت�شال رقابة حمدودة 

يف الأمور التي تت�شل بال�شالمة العامة واأغرا�س الدفاع الوطني.

الأردين الوطني  •	امليثاق 

يوؤكد امليثاق الوطني الأردين اأن حتقيق الدميقراطية يرتبط بتعزيز حقوق الإن�شان املعرتف 

بها دوليًا، و�شمان حقوق املواطنة التي كفلها الد�شتور الأردين، ومن ذلك ممار�شة حرية الراأي 

والتعبري بعيدًا عن اأ�شاليب ال�شغط واأ�شكال الإرهاب الفكري على جميع الأ�شعدة الر�شمية 

وال�شعبية ك�شمانة للنهج الدميقراطي وحتقيق التعددية.
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)8( ل�شنة 1998 وتعديالته رقم  والن�شر  املطبوعات  •	قانون 

تن�س املادة )2( على اأن ال�شحفي هو »ع�شو النقابة امل�شجل يف �شجلها واتخذ ال�شحافة مهنة 

له وفق اأحكام قانونها«: 

اإن اإلزامية النت�شاب اإلى النقابة ت�شكل قيدًا على حرية الراأي والتعبري وحرية ت�شكيل   -

اجلمعيات، حيث اأن العرتاف بال�شحفي �شحفيًا يكون من ِقبل اجلهة التي تختاره للعمل.

تن�س املادة )5( على حتّري املطبوعة احلقيقة، واللتزام بالدقة واحليدة واملو�شوعية يف 

عر�س املادة ال�شحفية، والمتناع عن ن�شر ما يتعار�س مع مبادئ احلرية وامل�شوؤولية الوطنية 

وحقوق الإن�شان وقيم الأمة العربية والإ�شالمية.

تعّد  الوطنية«  و»امل�شوؤولية  والإ�شالمية«  العربية  الأمة  »قيم  �شاكلة  على  التعابري  اإن   -

تعابري عامة وف�شفا�شة، قد توؤدي اإلى تقييد ممار�شة احلق.

تن�س املادة )19( على اإلغاء الرتخي�س حكمًا.

الإلغاء احلكمي ي�شكل تع�ّشفًا، اإذ يجب اأن يتم الإلغاء من خالل �شلطة الق�شاء.  -

املادة  وكاتب  حتريرها  ورئي�س  الإلكرتونية  املطبوعة  م�شوؤولية  على   )49( املادة  تن�س 

ال�شحفية عن التعليقات التي ي�شعها اجلمهور )القراء(. 

يعّد هذا الأمر قيدًا على حرية الراأي والتعبري واإخالًل مببداأ امل�شوؤولية.  -

املعلومات رقم )47( ل�شنة 2007 على  احل�شول  يف  احلق  �شمان  •	قانون 

مة من طالبي  تن�س املادة )4( على مهام جمل�س املعلومات، من حيث النظر يف ال�شكاوى املقدَّ

احل�شول على املعلومات، والعمل على ت�شوية هذه ال�شكاوى.

ل يوجد اأدوات فاعلة تكفل اإلزامية قرار جمل�س املعلومات، حيث ُر�شدت حالت رف�شْت   -

مهم ب�شكاوى له، على  فيها اجلهات الر�شمية طلَب املجل�س مبنح املعلومات لطالبيها بعد تقدُّ

ت على اإلزام املجل�س للم�شوؤول بتقدمي  الرغم من اأن التعليمات ال�شادرة عن القانون قد ن�شّ

هذه املعلومات.
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تن�س املادة )7( على: »مع مراعاة اأحكام الت�شريعات النافذة، لكل اأردين احلق يف احل�شول 

على املعلومات التي يطلبها وفقًا لأحكام هذا القانون اإذا كانت له م�شلحة م�شروعة اأو �شبب 

م�شروع«.

اإن قيد ال�شبب امل�شروع يرتتب عليه تقييد ممار�شة احلق لكون القيد ف�شفا�شًا، كما اإّن املادة   -

الثانية من  املادة  املعلومة بالأردنيني، وهذا ل يتواءم مع  )7( حت�شر حق احل�شول على 

العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�شيا�شية، والتي ن�شت على اإتاحة احلق جلميع 

الأفراد املوجودين يف اإقليم الدولة والداخلني يف وليتها دون اأّي متييز ب�شبب العرق اأو 

اللون اأو اجلن�س اأو اللغة اأو الدين اأو الراأي -�شيا�شي اأو غري �شيا�شي- اأو الأ�شل القومي اأو 

الجتماعي اأو الرثوة. 

احل�شول  يف  احلق  �شمان  لقانون  معدل  قانون  م�شروع  باإقرار  الأردنية  احلكومة  قامت   -

بقيد  املعلومة  الأردين يف احل�شول على  2012، ين�س على حّق غري  ل�شنة  املعلومات  على 

م�شروعية ال�شبب واملعاملة باملثل. ومل يتم اإقرار التعديالت من ِقبل جمل�س النواب حتى 

وقت اإعداد هذه املراجعة.

تن�س املادة )9( على اعتبار امتناع جمل�س املعلومات عن الرد على طلب احل�شول على املعلومات 

�شمن املدة املحددة، قرارًا بالرف�س.

ينبغي اإلزام املجل�س ببيان مرّبرات امتناعه عن الرد على طلب احل�شول على املعلومات.   -

تن�س املادة )10( على عدم جواز طلب املعلومات التي حتمل طابع التمييز الديني اأو العن�شري 

اأو العرقي اأو التمييز ب�شبب اجلن�س واللون.

بفئة  املتعلقة  املعلومات  على  احل�شول  حريَة  املادُة  تقّيُد  حيث  احلق،  تقّيد  القيود  هذه   -

معينة، وميكن رف�س الطلب وفقًا لن�س املادة، على اعتبار اأنه يحمل طابعًا متييزيًا. مثال 

ذلك رف�س طلب معلومة حول عدد املوظفني من الن�شاء يف موؤ�ش�شة حكومية.

)16( ل�شنة 1960 وتعديالته رقم  العقوبات  •	قانون 

املوؤقت  يعاَقب بالعتقال  اأنه  العقوبات، على  املادة )118( من قانون  الفقرة )2( من  تن�س 

مدة ل تقل عن خم�س �شنوات »َمن اأقدم على اأعمال اأو كتابات اأو خطب مل ُتزها احلكومة، 

التها بدولة اأجنبية.... اإلخ«. من �شاأنها اأن تعّر�س اململكة خلطر اأعمال عدائية اأو تعّكر �شِ
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حرية  تقييد  اإّن  كما  عامتان.  عبارتان  الت«  ال�شِّ و»تعكري  العدائية«  الأعمال  »خطر  اإّن   -

الراأي والتعبري باحل�شول على اإذن من احلكومة ل يتواءم مع اأحكام التفاقيات الدولية 

التي �شادق عليها الأردن.

مي�س  »ما  اأو  للكرامة«  ي�شيء  »ما  بعبارة  والتحقري  والقدح  الذم  جرَم   )188( املادة  تقّيد 

بالكرامة« اأو »ما يرتتب عليه ُبغ�ُس النا�س واحتقارهم«.

العمل  مع  تتقاطع  اإنها  كما  احلرية،  اإهدار  عليها  يرتتب  قد  الف�شفا�شة  العبارات  هذه   -

ال�شحفيني يف  اأ�شار مركز حماية حرية  ن�شر احلقيقة. حيث  اإلى  يهدف  الذي  ال�شحفي 

اأّي و�شف لعمل م�شيء لإحدى الهيئات الر�شمية، من  اأنه ميكن عّد  اإلى  مطالعة قانونية، 

قبيل الذم.

حرمة املحاكم رقم )9( ل�شنة 1959 انتهاك  •	قانون 

يف  طرف  مل�شحلة  العام  الراأي  يف  تاأثري  له  اأمرًا  ن�شَر  َمن  كل  ترمي  على   )11( املادة  تن�س 

الدعوى.

�شمن  يدخل  ما  قيا�س  حيث  من  ال�شلطة  بتقدير  احلرية  تقييد  �شاأنها  من  ال�شياغة  هذ   -

من   )14( املادة  اأن  ورغم  طرف.  اأّي  مل�شلحة  ُن�شر  ما  تاأثري  وحتديد  العام«  »الراأي  نطاق 

العهد الدويل للحقوق املدنية وال�شيا�شية، تن�س على اأنه يجوز منع ال�شحافة من ح�شور 

جل�شات املحاكمة، اإّل اأن هذا املنع ينبغي اأن يكون وا�شح الأ�شباب.

)26( ل�شنة 2015 وتعديالته رقم  وامل�شموع  املرئي  الإعالم  هيئة  •	قانون 

�س له والقيود املفرو�شة عليه. تن�س املادة )20( على التزامات املرخَّ

هذه القيود ف�شفا�شة.  -

تن�س املادة )21( على اأن اإ�شدار التعاميم والتعليمات من �شالحيات الهيئة.

غري  وهو  والإعالم،  ال�شحافة  حرية  على  م�شبقة  رقابة  يعّد  الن�شر  حظر  تعميم  اإن   -

حالة  يف  فقط  الن�شر  منع  حق  التنفيذية  ال�شلطة  منَح  الأردين  الد�شتور  كون  د�شتوري، 

اإعالن حالة الطوارئ والأحكام العرفية. 
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رقم )55( ل�شنة 2006 الإرهاب  منع  •	قانون 

حتّدد املادة )3( الأعمال التي تعّد يف حكم الأعمال الإرهابية.

اأو  اأجنبية  اأو يعكر �شالتها بدولة  اأعمال عدائية  اأّي عمل يعّر�س اململكة خلطر  َعّد  اإن   -

يعر�س الأردنيني خلطر اأعمال ثاأرية تقع عليهم اأو على اأموالهم، عماًل اإرهابيًا، يرتتب عليه 

و�شيا�شاتها،  اأجنبية  دوًل  تنتقد  ن�شر مقالت  من  نتيجة اخلوف  ال�شحفي،  العمل  تكميم 

فهذا قد يكيَّف على اأنه عمل اإرهابي.

رقم )27( ل�شنة 2015 الإلكرتونية  اجلرائم  •	قانون 

تن�س املادة )11( على عدم ا�شتثناء جرائم الذم والقدح والتحقري من التوقيف يف مرحلة 

التحقيق واملحاكمة.

هذا الن�ّس ل يت�شمن ا�شتثناًء �شريحًا لل�شحفيني الذين يقومون بالنقد الالذع �شمن عملهم   -

ال�شحفي، من اإطار التجرمي.

الإلكرتونية اجلرائم  لقانون  املعدل  القانون  •	م�شروع 

تن�س املادة )2( على تعريف خطاب الكراهية، باأنه »كل قول اأو فعل من �شاأنه اإثارة الفتنة اأو 

النعرات الدينية اأو الطائفية اأو العرقية اأو الإقليمية اأو التمييز بني الأفراد اأو اجلماعات«.

الراأي.  واإبداء  الكراهية  خطاب  بني  اخللط  عليه  يرتتب  وقد  ف�شفا�س،  التعريف  هذا   -

مع العلم اأن املادة )19( من العهد الدويل للحقوق املدنية وال�شيا�شية، تن�س على �شرورة 

مبوجب  د  حُتدَّ خا�شة  وم�شوؤوليات  واجبات  قيود  �شمن  والتعبري  الراأي  حرية  ممار�شة 

ن�شو�س قانونية وا�شحة. 

اخلطة  يف  ورد  ما  بح�شب  والتعبري،  الراأي  حرية  لتعزيز  املعَلنة  والأن�شطة  الأهداف   .2

الوطنية ال�شاملة حلقوق الإن�شان )2025-2016(

الأول  •	الهدف 

مواءمة الت�شريعات وال�شيا�شات الوطنية املتعلقة باحلق، مع الد�شتور واملواثيق الدولية   -

امل�شادق عليها، ومبا ل يتعار�س مع امل�شالح احليوية وذلك من خالل جمموعة من الأن�شطة 

الرئي�شية والفرعية:
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مراجعة قانون رعاية الثقافة، وقانون املعامالت الإلكرتونية، وقانون املطبوعات والن�شر،   -

وقانون الدفاع، واقرتاح التعديالت عليها.

اأحكامه  املعلومات، وذلك من خالل مراجعة  قانون �شمان احلق يف احل�شول على  تفعيل   -

واقرتاح التعديالت الالزمة عليها، بالإ�شافة اإلى اتباع �شيا�شة ا�شتطالع راأي اجلمهور يف 

ما يتعلق باملعلومات التي يرغب مبعرفتها والك�شف عنها ليتم ن�شرها.

خالل  من  وذلك  لعملهم،  تاأديتهم  اأثناء  وال�شحفيني  لالإعالميني  كافية  حماية  تاأمني   -

ا�شتحداث نظام خا�س لهذه الغاية.

قانون  مراجعة  خالل  من  بالق�شاء،  الإعالم  لو�شائل  املمنوحة  الرخ�س  �شحب  ر  ح�شْ  -

املطبوعات والن�شر، وقانون الإعالم املرئي وامل�شموع، واقرتاح التعديالت عليهما.

ويتم تنفيذ هذا الهدف من خالل احلكومة، وجمل�س الأمة، واملوؤ�ش�شات احلكومية، وموؤ�ش�شات 

املجتمع املدين، والأجهزة الأمنية.

- التنفيذ والتكاملية

ت�شريعاته  مواءمة  اإلى  الأردن  ي�شعى  التي  الدولية  املواثيق  ماهية  الهدُف  هذا  يبنّي  مل   -

معها.

مل يبني الهدُف ماهية »امل�شالح احليوية« لالأردن واآلية حتديدها.  -

املعامالت  وقانون  الثقافة،  رعاية  قانون  مبراجعة  املتعلقة  الأن�شطة  تنفيذ  يبداأ  مل   -

الإلكرتونية، وقانون املطبوعات والن�شر، وقانون �شمان احلق يف احل�شول على املعلومات. 

وذلك رغم بدء الإطار الزمني. 

مع  ومواءمته  املعلومات  على  احل�شول  يف  احلق  �شمان  قانون  تتناول  درا�شة  توجد  ل   -

يف  اجلمهور  راأي  با�شتطالع  الر�شمية  املوؤ�ش�شات  قيام  يتبني  ومل  الدولية،  التفاقيات 

املعلومات التي يرغب بالك�شف عنها.

اإّن معيار �شمان املوؤ�ش�شة حقَّ طالبي املعلومات يف احل�شول عليها، هو اأحد معايري ال�شفافية   -

التي تت�شمنها جائزة امللك عبد اهلل بن احل�شني للتميز الوظيفي.

طلبات  بتقدمي  للمواطنني  ي�شمح  خيارًا  للوزارات  الر�شمية  الإلكرتونية  املواقع  تت�شمن   -

احل�شول على املعلومات.

اإّن اإقرار اأّي تعديالت على الت�شريعات �شيظل مرهونًا باأداء جمل�س النواب.  -
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اأُغفلت مراجعة عدد من القوانني التي تتعلق بحرية الراأي والتعبري، ومنها: قانون منع   -

حرمة  انتهاك  وقانون  ال�شحفيني،  نقابة  وقانون  الدولة،  اأمن  حمكمة  وقانون  الإرهاب، 

املحاكم.

الثاين •	الهدف 

ال�شخ�شية  واغتيال  التعدي  وعدم  جهة،  من  والتعبري  الراأي  حرية  بني  ُتوازن  اآلية  اإيجاد 

وامل�شموع،  املرئي  والإعالم  والن�شر،  املطبوعات  قوانني:  مراجعة  خالل  من  اأخرى،  جهة  من 

وجرائم اأنظمة املعلومات )اجلرائم الإلكرتونية(، والعقوبات، ومكافحة الف�شاد.

ويتم تنفيذ هذا الهدف من خالل احلكومة، وجمل�س الأمة.

- التنفيذ والتكاملية

مل يتم مراجعة قانون املطبوعات والن�شر.  -

مل يتم مراجعة قانون الإعالم املرئي وامل�شموع.  -

متت مراجعة قانون العقوبات واإقرار التعديالت عليه، ومنها اإ�شافة الو�شائل الإلكرتونية   -

لتكون �شمن الو�شائل العلنية، مبوجب ن�س املادة )11( من القانون املعدل، اإل اأنه ل يوجد 

ما يفيد با�شتحداث اآلية للموازنة بني حرية الراأي واغتيال ال�شخ�شية.

اغتيال  اأفعال  ومناه�شة  التعبري  حرية  يف  احلق  بني  ُتوازن  اآلية  اإيجاد  اأهمية  على   -

ال�شخ�شية، يجب اأن يظل للق�شاء دور يف حتديد ذلك.

)اجلرائم  املعلومات  اأنظمة  وجرائم  والن�شر،  املطبوعات  قوانني  لتعديل  املوجب  ال�شبب   -

لغايات  الفرعية  الأن�شطة  يف  ورد  ملا  وفقًا  الف�شاد،  ومكافحة  والعقوبات،  الإلكرتونية(، 

حتقيق هذا الهدف، يوؤدي اإلى تقييد احلرية. ويجب اأن يوؤخذ بعني العتبار عند مراجعة 

هذه القوانني اأن الت�شريع هو لغايات التنظيم، ل لتقييد احلريات.

الثالث •	الهدف 

املوؤ�ش�شات الإعالمية، وتطوير اخلطاب الإعالمي ورفع مهنيته من خالل  زيادة كفاءة عمل 

ور�شد  القانون،  اإنفاذ  جهات  يف  والعاملني  املدين  املجتمع  موؤ�ش�شات  مع  بالتعاون  التدريب، 

انتهاكات حرية الراأي، وزيادة م�شاركة الراأي الآخر يف الإعالم احلكومي. 
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ونقابة  املدين،  املجتمع  وموؤ�ش�شات  الإعالمية،  املوؤ�ش�شات  خالل  من  الهدف  هذا  تنفيذ  ويتم 

ال�شحفيني.

- التنفيذ والتكاملية

متطلبات  مع  يتواءم  مبا  ال�شحفي  والعمل  الإعالمي  اخلطاب  تطوير  يف  الهدف  هذا  ي�شاهم 

ُيعَلن عنها ب�شكل  واأن  اأن تكون وا�شحًة  اأن موؤ�شرات الأداء يجب  اإّل  الراأي والتعبري،  حرية 

ر�شمي، مع التاأكيد على اأهمية ر�شد املخَرجات وذلك للوقوف على اأوجه التق�شري ولتحديد 

�شبب عدم احل�شول على نتائج فاعلة.

الإن�شان  حلقوق  ال�شاملة  الوطنية  اخلطة  يف  الواردة  والأن�شطة  لالأهداف  عام  تقييم   .3

)2025-2016(

اآلية  لإيجاد  هدفًا   ،)2025-2016( الإن�شان  حلقوق  ال�شاملة  الوطنية  اخلطة  ت�شع  مل   -

لل�شراكة بني احلكومة وموؤ�ش�شات املجتمع املدين.

املوؤ�شر ينبغي ربطه  القوانني، لكن هذا  مت ربط موؤ�شر الأداء لعدد من الأهداف بتعديل   -

مبدى فاعلية التعديالت التي اأُدخلت على القوانني وحتقيقها لالأهداف والأن�شطة املعلنة.

مل تت�شمن اخلطة خططًا تف�شيلية لكل ن�شاط على حدة.  -

الظروف  الت�شريعي:  ال�شعيد  على  والإ�شرتاتيجيات  ال�شيا�شات  تنفيذ  بطء  اأ�شباب  من   -

ال�شيا�شية، وطبيعة اأداء جمل�س النواب، واآليات م�شادقته على الت�شريعات.

املعيق الأبرز هو عدم اللتزام بالإطار الزمني، وقد ُر�شد من ِقبل موؤ�ش�شات املجتمع املدين   -

عدم تنفيذ عدد من الأن�شطة، رغم بدء اإطارها الزمني.

اأهمية العمل على وجود ميثاق وطني جامع للجهات العامة واخلا�شة، حلماية ال�شحفيني   -

من العتداءات.

بالرجوع اإلى املوقع الإلكرتوين ملجل�س النواب، يالَحظ وجود عدد من الت�شريعات املحالة   -

اإلى املجل�س ملناق�شتها واإقرارها. مع الإ�شارة اإلى اأن فاعلية اجلهود الت�شريعية والإجناز 

حمكومة باأداء املجل�س. 



تقرير حالة البالد: حقوق اإلنسان

15

4. التقييم واملتابعة املعَلن عنهما من ِقبل احلكومة، مع تقييم ملا اأُجنز 

حيال منظومة حقوق الإن�شان لعام 2017:  ال�شنوي  ن�شف  الدوري  •	التقرير 

بنّي التقرير اخلطوات التي مت تنفيذها من ِقبل احلكومة واملتمثلة يف:

اإقرار قانون �شمان احلق يف احل�شول على املعلومات ل�شنة 2007.  -

اإقرار تعديالت قانون املطبوعات والن�شر ل�شنة 2007.  -

اإلى  الإ�شارة  ومتت   .2015-2011 لالأعوام  الوطنية  الإعالمية  الإ�شرتاتيجية  اإطالق   -

دورها يف التطوير الت�شريعي.

الراأي  حرية  حيال  الإ�شالمية  واملقد�شات  وال�شوؤون  الأوقاف  وزارة  من  املبذولة  اجلهود   -

والتعبري، وذلك باعتماد خطب منوذجية لبيان دور الإ�شالم يف احلفاظ على احلرية �شمن 

نطاق ال�شريعة الإ�شالمية.

املعلومات،  على  احل�شول  بطلب  اخلا�س  النموذج  بن�شر  الفل�شطينية  ال�شوؤون  دائرة  قيام   -

على املوقع االإلكرتوين للدائرة، ومت ت�شمية �شابط ارتباط ال�شتقبال اال�شتف�شارات.

- تقييم ملا ورد يف التقرير:

بنّي امللّخ�س التنفيذي لتقرير تقييم الأداء احلكومي يف تنفيذ اخلطة الوطنية ال�شاملة   -

اخلطة  تنفيذ  ن�شبة  اأن  احلياة،  مركز  عن  وال�شادر   ،)2025-2016( الإن�شان  حلقوق 

 %69 تبلغ  عام،  ب�شكل  اخلطة  م�شتوى  على  الزمني  اإطارها  بداأ  التي  لالأن�شطة  الوطنية 

وكما يلي:

11.9% مكتمل تقريبًا.  -

5.7% جزئي تقريبًا.  -

46.4% حمدود تقريبًا.  -

36% مل يبداأ تقريبًا.  -

بتقييم الن�شب ال�شابقة، يالَحظ عدم القدرة على تنفيذ الأهداف �شمن الإطار الزمني،   -

ط له. مما يجعل املخرجات يف ما يتعلق بالتنفيذ الزمني اأقّل من املخطَّ

متت مراجعة الربنامج التنفيذي لالإ�شرتاتيجية الإعالمية مع »اليون�شكو».  -

تقوم وزارة الأوقاف وال�شوؤون واملقد�شات الإ�شالمية باعتماد خطب موّحدة ومنوذجية.  -
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مت تعديل املوقع الإلكرتوين لدائرة ال�شوؤون الفل�شطينية ب�شكل ي�شاهم يف تفعيل احلق يف   -

احل�شول على املعلومة.

يف  احلق  قانون  م�شروع  على  التعديل  اإقرار  يتم  مل  اأنه  اإلى  ُي�ِشر  مل  التقرير  اأن  يالَحظ   -

احل�شول على املعلومة، والذي ين�س على حق الأجنبي يف احل�شول على املعلومة يف حال 

املعاملة باملثل.

الدوري اجلامع )الثامن ع�شر  الها�شمية  الأردنية  اململكة  الر�شمية حيال تقرير  اجلهود  	•
حتى الع�شرين( حول التفاقية الدولية للق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز العن�شري:

اأطلق املن�شق احلكومي حلقوق الإن�شان برئا�شة الوزراء، اأبرز اجلهود الر�شمية حيال تقرير 

التمييز  اأ�شكال  جميع  على  للق�شاء  الدولية  التفاقية  حول  الها�شمية  الأردنية  اململكة 

العن�شري، وبالتزامن مع مناق�شة تقرير الأردن يف جنيف، بتاريخ 2017/11/23. وتاليًا اأبرز 

هذه اجلهود بح�شب منا ُن�شر على املوقع الإلكرتوين لرئا�شة الوزراء:

وحقوق  احلرية  بني  التوازن  على  والتاأكيد  الدولية،  التفاقيات  مع  الد�شتور  مواءمة   -

الآخرين. 

البحث  حرية  الدولة  »تكفل  ن�ّس  باإ�شافة   ،2011 �شنة  الد�شتور  من   )15( املادة  تعديل  مت 

اأو النظام  العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقايف والريا�شي مبا ل يخالف اأحكام القانون 

العام والآداب«.

واإطالق  والن�شر،  املطبوعات  ق�شايا   2011 ل�شنة   )15( رقم  العام  العفو  قانون  �شمول   -

الإ�شرتاتيجية الإعالمية لالأعوام 2015-2011.

ين�ّس القانون املعدل لقانون املطبوعات والن�شر رقم )16( ل�شنة 2011، على اأن يتم نظر هذه 

الق�شايا من ِقبل غرف ق�شائية خمت�شة.

ت�شّمن القانون املعدل لقانون رعاية الثقافة رقم )29( ل�شنة 2009، اإلغاء ال�شريبة على   -

ال�شحف، والبالغة 5 % من قيمة ن�شر الإعالنات.

- تقييم للجهود املعَلنة:

للحقوق  الدويل  العهد  من   )19( املادة  ن�س  مع  تتواءم  القانونية  الد�شتورية  التعديالت   -

املدنية وال�شيا�شية.
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مبوجب قانون العفو العام الذي ُن�شر يف 2011/10/2، مّت �شمول اجلرائم املتعلقة بق�شايا   -

املطبوعات والن�شر، وهذا ما يعزز حرية ال�شحافة الإعالم.

من  يزال  ما  اأنه  اإل  التخ�ش�س،  �شمانة  خمت�شة  حماكم  اأمام  ال�شحفيني  حماكمة  ت�شكل   -

املمكن توقيف ال�شحفي من ِقبل جهات غري خمت�شة. وينبغي �شّد هذه الثغرة بو�شع ن�س 

خا�س يف جميع القوانني يق�شي بعدم جواز توقيف ال�شحفي. 

�شالحيات املت�شرف بالتوقيف وتقييد حرية التنقل، واملتَخذة بناء على قناعته الذاتية،   -

والتي ل ميكن الطعن بها، ت�شكل قيدًا على احلرية.

بتاريخ  الر�شمية  اجلريدة  يف  ُن�شرت  التي  التعديالت  مبوجب  ال�شريبة  اإلغاء  مت   -

 .2009/9/16

يو�شى باإلغاء اأو خف�س قيمة ال�شرائب والر�شوم املفرو�شة على املطبوعات.  -

وال�شيا�شية لعام 2017  املدنية  احلقوق  حيال  الر�شمية  للجهود  والتقييم  املتابعة  تقرير  	•
واملن�شور على املوقع الإلكرتوين لرئا�شة الوزراء:

ت�شّمن تقرير املتابعة والتقييم للجهود الر�شمية حيال احلقوق املدنية وال�شيا�شية لعام 2017 

واملن�شور على املوقع الإلكرتوين لرئا�شة الوزراء، ما يلي:

وو�شائل  والن�شر  والطباعة  ال�شحافة  وحرية  الراأي،  حرية  لكفالة  د�شتورية  تعديالت   -

الإعالم، وحرية املرا�شالت الربيدية والربقية واملخاطبات الهاتفية وغريها من و�شائل 

الت�شال.

الن�شر.  حظر  بخ�شو�س  تعميم  اأّي  الإعالم  هيئة  عن  ي�شدر  مل   2017 عام  مطلع  منذ   -

واجلهات املخت�شة هي التي ُت�شدر التعاميم.

منذ مطلع 2017 مل ُيرَف�س بث اأي برامج على الف�شائيات اأو الإذاعات املرّخ�شة بالأردن،   -

ومل يتم اإغالق اأيٍّ منها.

مت عقد اأن�شطة وور�س عمل لتعزيز قدرات املوؤ�ش�شات الإعالمية حتت عنوان »التخ�ش�س   -

ال�شحفيني  نقابة  ومب�شاركة  العدل،  وزارة  مع  بالتعاون  الإعالم«،  ق�شايا  يف  الق�شائي 

واملجل�س الق�شائي الأردين.

الق�شائي،  املعهد  وطلبة  العامني  واملّدعني  العام  النائب  مع  بلقاءات  الإعالم  هيئة  قامت   -

للتوعية بالدور الق�شائي يف ق�شايا الإعالم.
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اأجريت تعديالت على الأنظمة املرتبطة بقانون املطبوعات والن�شر وعمل هيئة الإعالم،   -

املتبعة  الإجراءات  تطبيق  يف  ال�شفافية  وزيادة  ال�شحفية  املهنية  تعزيز  يف  ي�شاهم  مبا 

يف الرتخي�س لهذه املوؤ�ش�شات. حيث اأ�شيفت »املطبوعة الإلكرتونية« �شمن نظام الر�شوم 

وبدل الرتخي�س للموؤ�ش�شات الإعالمية وال�شحفية، لتتفق مع الفقرة )ب( من املادة )49( 

من قانون املطبوعات والن�شر. 

للمطبوعة  يكون  اأن  باإجازة  ال�شحفية،  املهنية  نطاق  لتو�شيع  قانونية  تعديالت  اأُجريت   -

الدورية اأكرث من مرا�شل واحد من غري الأردنيني معفيني من ر�شوم ت�شاريح العمل، على اأّل 

يتجاوز عددهم خم�شة مرا�شلني.

لة مبوجب الفقرة )ي( من املادة )4( من قانون  ر�شَد التقرير تلّقي جلنة ال�شكاوى امل�شكَّ  -

الإعالم املرئي وامل�شموع، 18 �شكوى حتى تاريخ اإعداده يف 2017/10/18.

- تقييم ملا ورد يف التقرير:

كفَل الد�شتور حرية الراأي والتعبري وحرية ال�شحافة وحق احل�شول على املعلومات، وَعدَّ   -

اأيَّ ت�شريع يخالفه اأو يهدر احلقوق واحلريات ت�شريعًا باطاًل.

حلقوق  الوطني  املركز  عن  ال�شادر  الإن�شان  حلقوق  ع�شر  الثالث  الوطني  التقرير  ر�شَد   -

الإن�شان )2016(، اأن هيئة الإعالم خوطبت من ِقبل جهات خمت�شة حلظر الن�شر يف بع�س 

الق�شايا.

ر�شد التقرير حجَب عدد من املواقع الإلكرتونية من ِقبل حمافظ العا�شمة.   -

متتلك هيئة الإعالم �شالحية وقف الربامج التلفزيونية والإذاعية يف حالت ا�شتثنائية   -

ت�شر بالأمن الوطني اأو ال�شلم املجتمعي اأو تبث مواد اإباحية. لكن املركز الوطني حلقوق 

الإن�شان طالَب يف تقريره، ح�شر هذه ال�شالحية بالق�شاء.

مت تعديل عدد من الأنظمة املرتبطة بالقوانني امل�شار اإليها، ومبا ي�شاهم يف تطوير املهنية   -

ال�شحفية، مع التاأكيد على اأهمية تفعيل التنفيذ العملي للت�شريعات.

ر النظر يف ق�شايا  ي�شاهم تخ�شي�س غرف ق�شائية متخ�ش�شة يف تنفيذ الهدف املتعلق بَق�شْ  -

ني، واإفراد غرف ق�شائية خمت�شة بها. املطبوعات والن�شر على ق�شاة خمت�شّ

\
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رّد احلكومة الأردنية على قائمة امل�شائل اخلا�شة بالتقرير الدوري اخلام�س لالأردن اأمام  	•
اللجنة املعنية بحقوق الإن�شان للدورة 121 )2017/11/10-10/16(.

اأمام  لالأردن  اخلام�س  الدوري  بالتقرير  اخلا�شة  امل�شائل  قائمة  على  احلكومي  الرّد  ت�شّمن 

اللجنة املعنية بحقوق الإن�شان للدورة 121 )10/16-2017/11/10(، ما يلي:

النتهاء من م�شروع قانون �شمان احلق يف احل�شول على املعلومات. ويت�شمن التعديُل تزويَد   -

ال�شحفي باملعلومات بال�شرعة املمكنة، و�شمان احلّق يف ذلك لغري الأردنيني.

عدم فر�س اأّي رقابة م�شبقة على و�شائل الإعالم اأو الإعالميني، واإلغاء جميع العقوبات   -

ال�شالبة للحرية، والكتفاء بالغرامات، مع التاأكيد على حق املت�شرر باملطالبة بالتعوي�س 

املدين.

تعديل الت�شريعات الوطنية مبا يتواءم مع التفاقيات الدولية.  -

مظلة  على  التوافق  بعدم  ذلك  تعليل  ومت  )لالإعالميني(،  �شكاوى  جمل�س  اإن�شاء  يتم  مل   -

املجل�س وع�شويته من ِقبل اجل�شم الإعالمي. 

حماكمة ال�شحفيني اأمام حماكم خا�شة.  -

تعريف الإرهاب جاء من�شجمًا مع املواثيق الدولية.  -

- تقييم ملا ورد يف الرّد: 

ل يوجد ن�شخة حمّدثة مل�شروع قانون �شمان احلق يف احل�شول على املعلومات. وامل�شروع   -

املعرو�س على جمل�س النواب اأحيل اإليه منذ 2013/2/18.

اأكد التقرير ال�شنوي ال�شادر عن مركز حماية وحرية ال�شحفيني، اأن تعاميم حظر الن�شر   -

هي املوؤ�شر الأبرز لتقييد حرية ال�شحافة عام 2016، ويندرج ما ن�شبته 79.3% منها �شمن 

الرقابة امل�شبقة.

التفاقيات  مع  مواءمتها  مدى  وتقييم  الوطنية  الت�شريعات  يف  التعديالت  متابعة  يجب   -

الدولية.

اأهمية التو�شل اإلى توافق على مظلة املجل�س، بو�شع خطة وا�شحة لتقريب وجهات النظر   -

بني املوؤ�ش�شات الإعالمية واحلكومة

يزال من  ما  اأنه  اإل  التخ�ش�س،  املحاكم اخلا�شة �شمانة  اأمام  ال�شحفيني  ت�شّكل حماكمة   -
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املمكن توقيف ال�شحفي من ِقبل جهات غري خمت�شة. وينبغي �شّد هذه الثغرة بو�شع ن�س 

خا�س يف جميع القوانني يق�شي بعدم جواز توقيف ال�شحفي. 

�شالحيات املت�شرف بالتوقيف وتقييد حرية التنقل، واملتَخذة بناء على قناعته الذاتية،   -

والتي ل ميكن الطعن بها، ت�شّكل قيدًا على احلرية.

تعريف »العمل الإرهابي« يف القانون ف�شفا�س، وقد يرتتب عليه تقييد العمل ال�شحفي،   -

خا�شة يف ما يتعلق بـ»تعكري ال�شالت« مع الدول الأجنبية.

5. التو�شيات

الراأي  حرية  تنّظم  اأو  و/  تقّيد  اأو  و/  تتعلق  التي  الت�شريعات  جميع  وتعديل  مراجعة   .1

والتعبري والتي ل تتواءم مع اأحكام التفاقيات والعهود الدولية، وي�شمل هذا قانوَن منع 

تقييدها  ينبغي  التي  الإداري  احلاكم  و�شالحياِت  والن�شر،  املطبوعات  وقانوَن  اجلرائم، 

وو�شع رقابة عليها.

والتي  املعلومات،  على  للح�شول  عامليًا  بها  املعرتف  العامة  الرئي�شية  املبادئ  تطبيق   .2

تتمثل مببداأ الك�شف الأق�شى وال�شتباقي، وواجب م�شاعدة طالبي املعلومات، واحلد من 

ق�شوى  مدة  وحتديد  املعلومات،  طلب  عن  لالإجابة  الالزم  الزمن  وحتديد  ال�شتثناءات، 

حال  يف  املعلومات  على  احل�شول  طلب  على  الرد  عن  المتناع  وتربير  املعلومات،  حلماية 

حدوثه.

املواءمة بني الأهداف املعَلنة واملمار�شات العملية من خالل متابعة عملية الر�شد با�شتمرار،   .3

وتقييم املخرجات، وو�شع احللول الت�شحيحية ل�شمان تعزيز حرية الراأي والتعبري.

ال�شراكة بني منظمات  يقوم على قواعد وتفاهمات تعزز من  ميثاق توافقي وطني  و�شع   .4

املجتمع املدين واحلكومة.

تنفيذ تو�شية الأمم املتحدة يف ت�شجيع ا�شتخدام اخلطاب الإيجابي ملواجهة التحري�س   .5

ورف�س خطاب الكراهية، واتخاذ الربامج الوقائية كنهج دائم يف جميع املجالت، وو�شع 

تعريف من�شبط خلطاب الكراهية.

التي تعنى بتعزيز  العامة واخلا�شة  الزمني املحدد يف اخلطط  متابعة اللتزام بالإطار   .6

حرية الراأي والتعبري اأو التي تت�شل بها. ويف حال تاوز هذا الإطار ينبغي الإعالن عن 

اأ�شباب التاأخري ومعاجلتها.

اإلغاء اأو تخفي�س ال�شرائب والر�شوم على املطبوعات ال�شحفية.  .7
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ب. احلق يف احلياة
للقوانني  وفقًا  احلياة  يف  احلق  وتعزيز  بتنظيم  تعنى  وخا�شة،  ر�شمية  عدة،  جهات  هناك 

هذه  اأبرز  ومن  الإن�شان.  حلقوق  ال�شاملة  الوطنية  للخطة  ووفقًا  وال�شيا�شات،  والأنظمة 

والتلفزيون،  الإذاعة  وموؤ�ش�ش�شة  الأمة،  وجمل�س  الق�شائي،  واملجل�س  احلكومة،  اجلهات: 

ووزارة الدفاع، ووزارة العدل، وهيئة الأركان امل�شرتكة، وموؤ�ش�شة الإذاعة والتلفزيون.

1. الإطار الت�شريعي الدويل والوطني للحق يف احلياة

وال�شيا�شية املدنية  باحلقوق  اخلا�س  الدويل  العهد  	•

اإن�شان احلق الطبيعي يف احلياة، ويحمي القانون  تن�س املادة )6( من هذا العهد على: »لكل 

هذا احلق، ول يجوز حرمان اأّي فرد من حياته ب�شكل تع�شفي«.

واأكدت اللجنة املعنية بحقوق الإن�شان، اأن احلق يف احلياة هو احلق الأ�شمى الذي ل ُي�شمح 

بتقييده اأو احلرمان منه، حتى يف اأوقات الطوارئ العامة التي تهدد احلياة العامة. 

اأما واجبات كل دولة من الدول الأطراف يف العهد، ل�شمان تعزيز وحماية هذا احلق، فهي: 

اللتزام بتوفري �شبل حماية الأ�شخا�س الذين يخ�شعون لوليتها، وهو التزام يوجب عليها   -

�شّن الت�شريعات الالزمة ملنع العتداء على هذا احلق، وو�شع التدابري الرادعة والعقوبات 

الالزمة ملن يعتدي عليه.

اللتزام بحماية الأ�شخا�س املحتَجزين واملحرومني من حريتهم.  -

ع الأ�شخا�س باحلياة، واتخاذ ما يلزم من  توفري نظم الرعاية ال�شحية الكفيلة ب�شمان متتُّ  -

تدابري ت�شريعية و�شيا�شات لزمة ل�شمان حماية ال�شحة العامة ومنع التلوث.

التدابري  ذلك  الالزمة حلماية هذا احلق من العتداء، مبا يف  الوقائية  التدابري  اتخاذ   -

الت�شريعية لتجرمي اأّي اعتداء بهذا اخل�شو�س.

اتخاذ التدابري الت�شريعية والإجرائية الالزمة لإجراء حتقيق ر�شمي فّعال يف حال وجود   -

اعتداء على هذا احلق.
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اتفاقية مناه�شة التعذيب وغريه من �شروب املعاملة اأو العقوبة القا�شية اأو الالاإن�شانية  	•
اأو املهينة ل�شنة 1984

 )4764 )العدد  الر�شمية  الأردن يف اجلريدة  ِقبل  من  التفاقية  امل�شادقة على هذه  ُن�شرت 

بتاريخ 2006/6/15. واأُحلق بالتفاقية بروتوكول اختياري مل ي�شادق الأردن عليه. 

الإن�شان حلقوق  العاملي  الإعالن  	•

ية ويف الأمان على  تن�س املادة )3( من هذا الإعالن على: »لكِلّ فرد احلُقّ يف احلياة واحلِرّ

�شخ�شه«.

الأردين الد�شتور  	•

مل يتم الن�س �شراحًة على احلق يف احلياة.

اأ�شول املحاكمات اجلزائية  قانون  	•

ينظم قانون اأ�شول املحاكمات اجلزائية رقم )9( ل�شنة 1961 وتعديالته، الأحكام اخلا�شة 

بالتوقيف واإجراءات املحاكمة. 

العقوبات رقم )16( ل�شنة 1960 	قانون  	•

�شنق  هو  »الإعدام  منها:  الأولى  الفقرة  يف  وجاء  الإعدام،  عقوبة  على   )17( املادة  تن�س 

املحكوم عليه«. 

مل يوّقع الأردن على الربوتوكول الختياري الثاين للعهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية   -

وال�شيا�شية والهادف اإلى الغاء عقوبة الإعدام. 

اجلنايات  على  فقط  رها  وق�شْ الإعدام  عقوبة  اإلغاء  من  القرتاب  نحو  ال�شعي  املهم  من   -

�شديدة اخلطورة متهيدًا لإلغائها.

اإقراٍر  على  احل�شول  اأنواع التعذيب بق�شد  من  نوع  اأيَّ  �شخ�شًا  �شاَم  »َمن   :)208( املادة  تن�س 

بجرمية اأو على معلومات ب�شاأنها، عوقب باحلب�س من �شنة اإلى ثالث �شنوات«.
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تعديل  وُيقرتح  خطورتها،  من  الرغم  على  اجلنحة  اإطار  يف  هي  الن�س  مبوجب  اجلرمية   -

الن�س بحيث ت�شبح جناية ومبا يتوافق مع مقت�شى اتفاقية مناه�شة التعذيب وغريه من 

�شروب املعاملة اأو العقوبة القا�شية اأو الالاإن�شانية اأو املهينة ل�شنة 1984.

)38( ل�شنة 1965 رقم  العام  الأمن  قانون  	•

ل مبوجب  تن�س املادة )81( على اأن البّت يف اأفعال التعذيب يكون من ِقبل هيئة حتقيق ت�شكَّ

اختيار املدير اأو من ينيبه. 

يوؤخَذ على الن�س اأن اجلهة التي تبّت يف اأفعال التعذيب هي جهة غري ق�شائية.   -

واملحاكمة  بالتحقيق  املخت�شة  الق�شائية  اجلهات  اإلى  الأمر  هذا  اإحالة  يتم  اأن  ل  يف�شَّ  -

ل�شمان ال�شتقاللية التامة. 

رقم )58( ل�شنة 2006 الع�شكري  العقوبات  •	قانون 

جاء يف املادة )52( من هذا القانون اأنه يعاَقب باحلب�س من ثالثة اأ�شهر اإلى ثالث �شنوات كلُّ 

َمن:

كان ذا عالقة يف �شجار اأو عراك اأو ا�شطراب ورف�َس اإطاعة اأي �شابط اأمَره بالتوقف، ولو  اأ. 

كان ذلك ال�شابط دونه يف الرتبة، اأو �شرب اأو ا�شتعمل اأو اأقدم على ا�شتعمال العنف �شده.

�شرب �شخ�شًا يتولى حرا�شته اأو ا�شتعمل العنف �شده. ب. 

قاوم احلر�س الذي من واجبه اإلقاء القب�س عليه اأو تولى حرا�شته. ت. 

جرمية التعذيب، اأو ا�شتخدام القوة اأو العنف اأو ال�شرب مبوجب الن�س امل�شار اإليه هي يف   -

اإطار اجلنحة، وهي غري م�شددة ولي�شت رادعة. 

يجب ت�شديد العقوبة لتفعيل التزامات الأردن مبوجب اتفاقية مناه�شة التعذيب وغريه   -

من �شروب املعاملة اأو العقوبة القا�شية اأو الالاإن�شانية اأو املهينة ل�شنة 1984.

)23( ل�شنة 2016 رقم  العقلية  واملوؤثرات  املخدرات  •	قانون 

تن�س الفقرة )اأ( من املادة )9( من هذا القانون على: »يعاَقب باحلب�س مدة ل تقل عن �شنة 

ول تزيد على ثالث �شنوات وبغرامة ل تقل عن األف دينار ول تزيد على ثالثة اآلف دينار، 
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كلُّ من تعاطى اأو هّرب اأو ا�شتورد اأو اأنتج اأو �شنع اأو حاز اأو اأحرز اأو ا�شرتى اأو زرع اأيًا من املواد 

منها مواد خمدرة بق�شد  ينتج  التي  النباتات  اأو  امل�شتح�شرات  اأو  العقلية  واملوؤثرات  املخدرة 

تعاطيها دون اأن يعترب الفعل �شابقة جرمية اأو قيدًا اأمنيًا بحق مرتكبه للمرة الأولى«.

كما جاء يف الفقرة )ج(، اأن املحكمة متتلك �شالحية ا�شتبدال العقوبة، وذلك بو�شع اجلاين 

يف م�شحة لعالج التعاطي اأو معاجلته يف اإحدى العيادات النف�شية والجتماعية للمدمنني.

ال�شحي  الإلزامي  العالج  يتلقى  اأن  مرة  اأول  للمتعاطي  يكون  بحيث  الن�س  تعديل  ُيقرَتح   -

ال�شجناء  من  بتاأثري  التعاطي  اإلى  الرجوع  ن�شبة  لرتفاع  نظرًا  والجتماعي،  والنف�شي 

الأقران. 

جاء يف الفقرة )ج( من املادة )21( اأن للنيابة العامة اأو املحكمة، بعد اإحالة الق�شية اإليها، 

اإلقاء احلجز التحفظي على اأموال امل�شتكى عليه يف اأّي جناية من اجلنايات املن�شو�س عليها 

ا�شتكمال  اإلى حني  ال�شفر  اأ�شوله وفروعه وزوجه، ومنعهم من  اأموال  القانون، وعلى  يف هذا 

اإجراءات التحقيق والف�شل يف الدعوى، وللمحكمة اأن تقرر م�شادرتها.

يتجاوز هذا الن�س مفهوم العقوبة الفردية، حيث ي�شمل الن�س كاّلً من الأ�شول والفروع   -

وزوج اجلاين بقرار منع ال�شفر.

الأحداث،  قانون  يف  ورد  مما  الرغم  »على  يلي:  ما  على   )33( املادة  من  )ب(  الفقرة  تن�س 

تنعقد حمكمة اأمن الدولة ب�شفتها حمكمة اأحداث، للنظر يف اجلرائم التي يرتكبها الأحداث 

واملن�شو�س عليها يف هذا القانون«.

يجب اأن تتوّلى النظَر يف اجلرائم التي يرتكبها الأحداُث حمكمٌة خمت�شة تتبع الق�شاء   -

النظامي ب�شفة م�شتقلة ومبا يتوافق مع اتفاقية حقوق الطفل. 

تن�س املادة )37( على: »ملجل�س الوزراء بناء على تن�شيب الوزير اإجراء تعديل على اأيٍّ من 

اجلداول امللحقة بهذا القانون بحذف اأّي مادة منه اأو اإ�شافة اأي مادة اأخرى اإليه اأو تعديل 

الن�شب اأو املوا�شفات اأو ال�شروط اخلا�شة واملتعلقة باأّي منها، على اأن يتم ن�شر ذلك يف اجلريدة 

الر�شمية«.

تغيري  عليه  يرتتب  بالقانون،  امللحقة  اجلداول  تعديل  �شالحية  الوزراء  جمل�س  منح  اإن   -

الو�شف اجلرمي للفعل، وهذا ما يجب اأن يكون من �شالحيات الربملان وحده.
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)13( ل�شنة 1953 رقم  املفرقعات  •	قانون 

اأنه يعاَقب بالإعدام كلُّ من »ا�شتعمل مادة مفرقعة  املادة )12( على  الفقرة )3( من  تن�س 

بق�شد الإرهاب اأو بق�شد اإيقاع ال�شرر يف الأرواح اأو املمتلكات �شواء نتج عن ذلك �شرر اأم مل 

ينتج«.

ُيقرتح اإلغاء عقوبة الإعدام متهيدًا مل�شادقة الأردن على الربوتوكول الختياري الثاين   -

للعهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�شيا�شية والهادف اإلى اإلغاء عقوبة الإعدام. 

)43( ل�شنة 1976 رقم  املدين  •	القانون 

تت�شمن املادة )256( ن�شًا عامًا حول التعوي�س عن الفعل ال�شاّر على �شوء اأحكام امل�شوؤولية 

التق�شريية.

جلرب  خا�س  ن�ّس  وجود  ال�شروري  من  اأنه  اإل  العامة،  القواعد  يف  الن�س  هذا  اأهمية  مع   -

ال�شرر املتعلق ب�شحايا العدالة اجلنائية، يراعي معايري خا�شة يف التعوي�س. 

الأهداف والأن�شطة احلكومية املعَلنة لتعزيز احلق يف احلياة  .2

فعاليتها  ملدى  وتقييم  املعَلنة،  احلكومية  للخطط  وفقًا  والأن�شطة  لالأهداف  عر�س  تاليًا 

ومتابعة تنفيذها.

الإن�شان )2025-2016( حلقوق  ال�شاملة  الوطنية  •	اخلطة 

الهدف: تطوير الإطار القانوين الناظم للحق يف احلياة وال�شالمة اجل�شدية ملواءمته مع   -

الد�شتور واملواثيق الدولية يف حدود ما �شادق عليه الأردن.

العقوبة  اأو  املعاملة  �شروب  من  وغريه  التعذيب  مناه�شة  اتفاقية  مع  يتواءم  الهدف  هذا   -

القا�شية اأو الالاإن�شانية اأو املهينة.

الهدف: تعديل الت�شريعات للتو�شع يف مفهوم جرمية التعذيب ب�شكل ين�شجم مع اتفاقية   -

مرتكبيها  ومالحقة  اجلرمية  هذه  على  الرادعة  العقوبة  وت�شديد  التعذيب،  مناه�شة 

وتقدميهم اأمام املحاكمات املدنية.

مت تعديل ن�س املادة )208( من قانون العقوبات مبوجب القانون املعدل رقم )27( ل�شنة   -

2017، بت�شديد العقوبة، ورفع احلد الأدنى لها اإلى �شنة، اإل اأن التعديل مل ي�شمل التو�شع 
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اأو  الإقرار  انتزاع  يف  التعذيب  جرمية  يح�شر  الن�س  يزال  ما  حيث  اجلرمية،  مفهوم  يف 

العرتاف ب�شاأن جرمية، كما ل ين�س على »حالة املعاملة املهينة«، اإ�شافة اإلى اأنه يربط 

درجة اجلرمية بالنتيجة التي تف�شي اإليها عملية التعذيب.

ما تزال حماكمة مرتكبي جرائم التعذيب تتم من ِقبل جهات خا�شة )حماكم ع�شكرية(،   -

اجلهات  من  املرتَكبة  اجلرائم  اعتبار  يتم  وقد  ال�شتقاللية.  عدم  عليه  يرتتب  قد  مما 

الر�شمية »خمالفات م�شلكية«.

الإطار  حتديد  خالل  من  التعذيب  جرمية  ي  لتق�شّ اإر�شادية  اأدّلة  العدل  وزارة  و�شعت   -

الت�شريعي لها، واأركان اجلرمية، ودور النيابة العامة يف املالحقة والتحقيق.

اأّي تعديل ت�شريعي ي�شمن حماكمة مرتكبي جرائم التعذيب من موظفي  اإجراء  مل يتم   -

ي�شمن  ب�شكل  املدنية  النظامية  الق�شائية  اجلهات  اأمام  الر�شمية  واملوؤ�ش�شات  الدولة 

ال�شتقاللية و�شمان نفاذ العقوبة الرادعة.

ب�شوره  للتوقيف  يتعر�س  ملن  املثلى  واملو�شوعية  الإجرائية  احلماية  توفري  الهدف:   -

ر حالته واإيجاد بدائل عنه من خالل مراجعة  املختلفة، وت�شييق نطاق التوقيف وح�شْ

الت�شريعات ذات ال�شلة بالتوقيف، وتوفري امل�شاعدة القانونية الالزمة للموقوفني.

- �شهد عام 2016 ارتفاعًا ملحوظًا يف عدد املوقوفني ق�شائيًا مقارنة بعام 2015.

الهدف: مراجعة الت�شريعات التي تتعلق باجلرائم املعاَقب عليها بالإعدام لت�شييق نطاق   -

هذه العقوبة وح�شرها يف اجلرائم الأ�شد خطورة.

عقوبة  تطبيق  ت�شييق  لغايات  احلكومة  ِقبل  من  مراجعتها  ينبغي  التي  الت�شريعات   -

الع�شكري،  العقوبات  قانون  الأردين،  العقوبات  قانون  التالية:  القوانني  ت�شمل  الإعدام، 

قانون املخدرات واملوؤثرات العقلية، قانون منع الإرهاب، وقانون املفرقعات. وذلك حل�شر 

وت�شييق نطاق عقوبة الإعدام باأ�شد اجلرائم خطرًا. وهذا التوجه يقّرب الأردن ما اأمكن 

من التوّجه الدويل يف الربوتوكول الختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل للحقوق املدنية 

وال�شيا�شية.

يف ما يتعلق بالتطبيق العملي لوقف تنفيذ العقوبة وتعليقها، قامت احلكومة بتعليق تنفيذ   -

اأ�ش�س  املحكومني دون وجود  نفذتها بحق عدد من  2006 و2014، ثم  العقوبة بني عامي 

وا�شحة ومعايري حمددة ل�شتثناء تنفيذ العقوبة يف حق بقية املحكومني بالإعدام. وهذه 

امل�شاواة، وعدم  العقوبة، وعدم  ا�شتفهام حول النتقاء يف تنفيذ  املمار�شة ت�شكل عالمة 

ال�شفافية يف حتديد املعايري التي اأُخذ بها عند تنفيذ العقوبة يف حق عدد من املحكومني.
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 ،2016 عام  اخلا�س  العفو  من  �شخ�شني  ا�شتفادة  الإن�شان  حلقوق  الوطني  املركز  ر�شد   -

مقابل ع�شرة اأ�شخا�س عام 2015، وثالثة يف عام 2014. وبلغ عدد نزلء مراكز الإ�شالح 

والتاأهيل من املحكومني بالإعدام نحو 126 حمكومًا يف عام 2016، من بينهم 14 نزيلة. ومل 

ي�شهد عام 2016 تنفيذ اأّي حكم بالإعدام.

اجلرائم  لتقليل  الالزمة  الوقائية  التدايري  اتخاذ  هدَف  الوطنية  اخلطة  ت�شمني  يجب   -

للتزام  تنفيذًا  وذلك  امل�شددة،  الأخرى  بالعقوبات  اأو  بالإعدام  عليها  املعاَقب  اخلطرية 

الأردن مبوجب العهد الدويل للحقوق املدنية وال�شيا�شية.

الهدف: توفري ال�شمانات الالزمة يف مرحلة التحقيق الأّويل، وكفالة حق املثول بوا�شطة   -

حماٍم، وتعديل الت�شريعات الالزمة.

مل تت�شمن اخلطة الوطنية حتديد ن�شاط واأدوات فاعلة ل�شمان احليلولة دون اال�شتخدام   -

املفرط للقوة من ِقبل اجلهات �شاحبة ال�شالحية بالتفتي�ش واملداهمة.

-  الهدف: �شمان الدولة حلّق �شحايا نظام العدالة اجلنائية يف التعوي�س وجرب ال�شرر، من 

خالل ا�شتحداث ت�شريعات وتدابري ل�شمان هذا احلق، والتوعية املجتمعية بحقوق �شحايا 

نظام العدالة اجلنائية.

عن  الناجم  التعوي�س  تقدير  حيث  من  التعذيب  �شحايا  لتعوي�س  نظام  و�شع  اأهمية   -

نف�شيًا  ال�شحية  تاأهيل  واإعادة  الفائت،  والربح  الالحقة  اخل�شارة  واإدخال  التعذيب، 

اتفاقية  من   )14( املادة  عليها  تن�س  التي  لالآليات  وفقًا  والرت�شية  والعتذار  وج�شديًا، 

مناه�شة التعذيب وغريه من �شروب املعاملة اأو العقوبة القا�شية اأو الالاإن�شانية اأو املهينة 

ل�شنة 1984، علمًا اأن املت�شرر ميكنه اللجوء فقط للقواعد العامة يف التعوي�س، والدعاء 

باحلق ال�شخ�شي.

�شمن  من  التوقيف،  فيها  مبا  املتَخذة  الإجراءات  اعتبار  على  الق�شائي،  التطبيق  ا�شتقر   -

ال�شالحيات القانونية للموظف العام )املدعي العام( ا�شتنادًا للقاعدة القانونية »اجلواز 

ال�شرعي ينايف ال�شمان«.

الت�شريعي  النظام  يف  ثغرة  ي�شكل  ال�شحايا،  حقوق  ي�شمن  ت�شريعي  نظام  وجود  عدم  اإّن   -

لعدم مواءمته مع ن�س الفقرة )3( من املادة )2( من العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية 

وال�شيا�شية.

يف ما يتعلق بالتوجه احلكومي نحو زيادة الوعي املجتمعي بحقوق �شحايا نظام العدالة   -

اجلنائية، فاإن جمرد الوعي لي�س كافيًا، ويجب اتخاذ اإجراءات عملية باإيجاد موؤ�ش�شات 

اخلطة  اأن  حيث  واإنفاذها،  واأ�شرهم  ال�شحايا  حقوق  ب�شمان  تعنى  حكومية  اأو  خا�شة 
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الوطنية تقت�شر فقط على اإعداد مواد تثقيفية، وهو اأمر ي�شكل ق�شورًا يف هذا املجال.

- مل تت�شمن اخلطة الوطنية ما ي�شري اإلى اتباع نهج وقائي لتوفري �شبل ال�شالمة بخ�شو�س 

احلوادث املتكررة )الغرق، النتحار(.

مديرية الأمن العام )ممثلًة باإدارة ال�شري املركزية(  •	اإ�شرتاتيجية 

الهدف: ت�شمنت الإ�شرتاتيجية الأهداَف الإ�شرتاتيجية التي ُتعنى باحلد من وقوع حوادث   -

واملادية ورفع  الب�شرية  املوارد  حماية  اإلى  تهدف  والتي  عنها  الناجمة  والأ�شرار  ال�شري 

جودة اخلدمات املقدمة.

هذه الأهداف الإ�شرتاتيجية فاعلة، تت�شمن احلق يف احلياة وال�شالمة اجل�شدية، كما اإنها   -

تركز على اجلانب الوقائي.

3. التقييم واملتابعة املعَلن عنهما من ِقبل احلكومة، مع تقييم ملا اأجُنز

احلقوق املدنية وال�شيا�شية لعام 2017 حيال  الر�شمية  اجلهود  تقرير  	•

العام،  الأمن  قانون  على  القانونية  التعديالت  من  جملة  ا�شتحداث  مت  اأنه  التقرير  اأفاد   -

حيث ا�شُتحدثت مديرية الق�شاء ال�شرطي، ومت اإقرار حق الطعن بال�شتئناف. 

ال�شتئناف  حمكمة  من  املديرية  تتاألف  العام؛  الأمن  لقانون  املعدل  القانون  لأحكام  ووفقًا 

ال�شرطي  الق�شاء  مدير  تعيني  ويتم  للقوة،  العامة  والنيابة  ال�شرطة  وحمكمة  ال�شرطية 

واأع�شاء النيابة العامة بقرار من مدير الأمن العام. 

ومن �شاأن اإخ�شاع قرارات الق�شاء ال�شرطي لال�شتئناف والتمييز اأن ي�شمن املحاكمة العادلة، 

ومع ذلك فاإنه ما يزال من املهم ف�شل الق�شاء عن ال�شلطة التنفيذية والتعامل معه بو�شفه 

�شلطة كاملة، وذلك حتقيقًا ملبداأ الف�شل بني ال�شلطات.

حلقوق  الوطني  املركز  مع  بالتعاون  الإن�شان  وحقوق  ال�شفافية  مكتب  اأن  التقرير  اأفاد   -

الإن�شان، قد قام بتنفيذ 15 زيارة اإلى مراكز الإ�شالح والتاأهيل خالل الن�شف الأول من 

املدين  املجتمع  موؤ�ش�شات  مع  ال�شراكة  هدف  حتقيق  يف  ي�شاهم  الإجناز  وهذا   ،2017 عام 

ال�شفافية  مكتب  ملْنح  ُي�شر  مل  التقرير  اأن  اإّل  م�شتقلة،  حمايدة  جهة  ِقبل  من  والرقابة 

�شالحيات اأو�شع يف تنفيذ حمالت تفتي�س غري معَلن عنها م�شبقًا.

من الإجنازات التي اأ�شار اإليها التقرير يف جمال حت�شني بيئة الحتجاز ما يلي:   -
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بلغ عدد ق�شايا التعذيب خالل الن�شف الأول من عام 2017 ق�شية واحدة.  .1  

رفع م�شتوى ظروف الحتجاز لالأ�شخا�س املوقوفني قيد مراكز التحقيق مبا يتما�شى   .2  

مع املعايري الدولية والوطنية.

عقد العديد من الدورات التدريبية يف معاهد الأمن العام التدريبية، والتي ت�شمنت   .3  

حما�شرات حول حقوق الإن�شان.

يف ما يتعلق بحرية واأمن الأ�شخا�س واملعاملة الإن�شانية لالأ�شخا�س املحرومني من حريتهم،   -

واإن�شاء  الدولية،  املعايري  مع  ملواءمتها  الإ�شالح  مراكز  من  عدد  تاأهيل  مت  قد  اأنه  اأُعلن 

ر1،  واملوقَّ اللولو،  اأم  )مثل  والتاأهيل  الإ�شالح  مراكز  من  عدد  يف  ال�شرعية  للخلوة  مباٍن 

والرميمني(. ومت اإن�شاء اأماكن خا�شة باحلجز للن�شاء يف مركز اإ�شالح وتاأهيل اأم اللولو. 

وعلى �شعيد حت�شني بيئة احلجز، فقد مت تركيب نظام تكييف مركزي جديد للمهاجع يف 

مركز اإ�شالح وتاأهيل املوّقر.

ومبقارنة تقييم اجلهود املعَلن عنها مع الواقع العملي ميكن اإيراد املالحظات التالية:

2016، حيث بلغ عددها  ُر�شد ارتفاع يف جرائم التعذيب يف مديرية الأمن العام يف عام   -

269 جرمية مقارنة بــ 239 جرمية ُر�شدت يف عام 2015. اأما يف مراكز الإ�شالح والتاأهيل، 

فال يوجد زيادة ملحوظة يف عدد احلالت التي مت ر�شدها، حيث بلغ عددها 44 ق�شية يف 

عام 2016، و38 ق�شية يف عام 2015. وقد ُر�شد ارتفاع يف �شكاوى ال�شرب والتعذيب و�شوء 

املعاملة يف اإدارة البحث اجلنائي ومكافحة املخدرات والتعذيب، وذلك وفقًا للتقرير الثالث 

ع�شر حلالة حقوق الإن�شان يف الأردن ال�شادر عن املركز الوطني حلقوق الإن�شان.

التح�شينات طفيفة، حيث ُر�شد ارتفاع �شكاوى �شوء املعاملة، كما اإن قرارات اللجان الأمنية   -

ينق�شها ال�شفافية، وتقارير الطب ال�شرعي ت�شاغ ب�شكل غام�س، وهناك اكتظاظ يف مراكز 

الإ�شالح والتاأهيل.

املعنية  – اللجنة  لالأردن  اخلام�س  الدوري  بالتقرير  املت�شلة  الق�شايا  قائمة  على  الرد  	•
بحقوق الإن�شان

التي  وامل�شائل  الق�شايا  بخ�شو�س  الأردن  ِقبل  من  املتَخذة  لالإجراءات  تو�شيحًا  الرد  ت�شمن 

متت اإثارتها من ِقبل اللجنة املعنية بحقوق الإن�شان يف معر�س تقدمي الأردن التقرير الدوري 

اخلام�ش. تاليًا اأبرز النقاط التي ت�شّمنها الرد، وتعليقات عليها: 

العمل والندوات  الدورات وور�س  العام من خالل  التوعية والإر�شاد ملرتبات الأمن  الرد:   -
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التي تتعلق بالتعريف بجرمية التعذيب وطرق مكافحتها وكيفية تنب املعاملة ال�شيئة 

وغري الإن�شانية لالأ�شخا�س الذين يتم القب�س عليهم والنزلء. 

ل �شكاوى  التعليق: الدورات وور�س العمل امل�شتمرة من �شاأنها اأن ت�شكل عاماًل خلف�س معدَّ  -

التعذيب اأو املعاملة املهينة. وقد اأعلنت مديرية الأمن العام اأنها تقوم بعقد دورات وور�س 

تدريبية لتوعية مرتبات الأمن العام بحقوق الإن�شان.

الرد: قيام مديرية الأمن العام بعدد من الإجنازات على ال�شعيد املوؤ�ش�شي والإداري ب�شكل   -

ي�شمح بتنفيذ التفاقية ومنع ا�شتخدام التعذيب اأو اأّي �شكل من اأ�شكال املعاملة اأو العقوبة 

وزيادة  العام  الأمن  مديرية  كوادر  تطوير  وبالتايل  املهينة،  اأو  الالاإن�شانية  اأو  القا�شية 

وعيهم وتثقيفهم حول التفاقية واأهميتها. 

التعليق: مل يبني الرد ماهية الإجراءات املتَخذة للو�شول اإلى نتيجة تطوير كوادر الأمن   -

العام. ومل يتم الإ�شارة اإلى الأداة الفاعلة للتحقق من مدى فاعلية وجناعه الإجراءات 

والإجنازات امل�شار اإليها، حيث يجب اأن يكون هناك متابعة وتقييم واأدوات فاعلة لر�شد 

نتائج التطوير على الواقع العملي.

جرمية  ت�شكل  والتي  العام  الأمن  مرتبات  ِقبل  من  املرتَكبة  الأفعال  يف  التحقيق  الرد:   -

املحكمة.  اإلى  واإحالتها  ال�شليم،  القانوين  للتكييف  وفقًا  وتكييفها  ارتكابها،  عند  تعذيب 

واإن اجلرائم املرتكبة من ِقبل مرتبات الأمن العام يتم اإخ�شاعها لالآليات الق�شائية املتبعة 

نف�شها.

التعليق: ما تزال �شلطة التحقيق غري م�شتقلة عن ال�شلطة التنفيذية نف�شها. ومن املهم اأن   -

يتم ف�شل �شلطة التحقيق عن ال�شلطة التنفيذية اأو اإخ�شاعها لرقابة ال�شلطة الق�شائية 

امللف وتقرير عدم  ِقبلها يف حفظ  من  املتَخذة  القرارات  يف جميع قراراتها، مبا يف ذلك 

وجود جرمية. 

البدنية  باللياقة  تتمتع  موؤهلة  عنا�شر  تنيد  ي�شمن  مبا  التجنيد  اأ�ش�س  تطوير  الرد:    -

والذهنية والأخالقية، وتاأهيلهم وتدريبهم �شمن برامج متخ�ش�شة م�شتمرة.

�شيجعل  ما  وهذا  املتَخذة،  الإجراءات  لنتائج  م�شتمرة  تقييم  عملية  يوجد  ل  التعليق:   -

�شاحب القرار غري قادر على معرفة مدى فاعلية اأ�ش�س التجنيد والربامج املتخ�ش�شة يف 

�شمان تنيد عنا�شر موؤهلة. 

الرد: ا�شتخدام التقنيات احلديثة يف التحقيق للحيلولة دون اللجوء اإلى و�شائل الإكراه   -

املادي اأو املعنوي يف مواجهة املتهمني.
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التعليق: اإّن ا�شتخدام تقنيات حديثة يف عملية التحقيق من �شاأنه احليلولة دون اللجوء   -

م�شتمر،  ب�شكل  النتائج  تقييم  يتم  اأن  يجب  ولكن  املعنوي،  اأو  املادي  الإكراه  و�شائل  اإلى 

ل�شمان  احلديثة  التقنيات  ا�شتخدام  يف  التحقيق  جهات  التزام  مدى  من  التحقق  وكذلك 

فاعلية هذه الإجراءات. 

الرد: تدريب مرتبات الأمن العام حول ق�شايـــا حقـــوق الإن�شان.  -

الإن�شان،  حقوق  ق�شايا  حول  وتثقيفهم  العام  الأمن  مرتبات  تدريب  عملية  اإن  التعليق:   -

للتحقق من مدى فاعلية  لتقييم م�شتمر  وباإخ�شاعهم  امل�شتمر  بالتقييم  اأن ترتبط  يجب 

التدريب ومدى فهمهم والتزامهم بامل�شائل املرتبطة بحقوق الإن�شان. 

غري  ممار�شات  اأّي  ومالحقة  لر�شد  الإن�شان  وحقوق  ال�شفافية  مكتب  ا�شتحداث  الرد:   -

اأو ممار�شات غري  اإجراءات  اأّي  العام، ومعاجلة  الأمن  ِقبل رجال  ُترتكب من  قانونية قد 

قانونية، وكلك ل�شمان العدالة وامل�شاءلة.

التعليق: اإّن مكتب ال�شفافية وما له من واجبات و�شالحيات، ي�شمن فاعلية الإ�شرتاتيجيات   -

العامة و�شمان تنفيذ الأهداف اخلا�شة ب�شمان احلق يف احلياة وال�شالمة اجل�شدية، اإل 

اأنه ل يوجد عملية تقييم حكومية ر�شمية للتحقق من مدى تفعيل دور هذا املكتب.

اإلى الربوتوكول الختياري لتفاقية مناه�شة  ومل يبني الرد يف ما اذا كان �شين�شم الأردن 

التعذيب وغريه من �شروب املعاملة اأو العقوبة القا�شية اأو الالاإن�شانية اأو املهينة ل�شنة 1984.

4. التو�شيات

لها  والتاأهيل،  الإ�شالح  مراكز  على  الرقابة  تتولى  م�شتقلة  رقابية  جهة  ا�شتحداث   .1

�شالحيات رقابية وتنفيذية فاعلة.

واإعادة  املكتظة  الزنازين  وتنظيم  واملوقوفني،  النزلء  معاملة  طريقة  يف  النظر  اإعادة   .2

تاأهيلها.

مع  يتواءم  مبا  التعذيب  جرمية  مفهوم  ل�شبط  العقوبات،  قانون  وتعديل  مراجعة   .3

التفاقيات الدولية من حيث ت�شديد العقوبة.

ِقبل اجلهات  اإجراوؤها من  التي يتم  التحقيق  لتوثيق عملية  اآلية  اأو  اإيجاد جهة رقابية   .4

التحقيقية، مبا فيها البحث اجلنائي واملخابرات العامة. والرقابة على هذه العملية.

ا�شتحداث ت�شريع ي�شمن حقوق �شحايا العدالة اجلنائية على نحٍو خا�س، وعدم الكتفاء   .5

بالقواعد العامة للتعوي�س. 
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بدعم  تخت�س  احلكومية،  اجلهات  تتبع  م�شتقلة  خا�شة  اأو  حكومية،  جهات  ا�شتحداث   .6

و�شمان حقوق �شحايا العدالة اجلنائية واأ�شرهم )من الناحيتني النف�شية واملادية(.

اخلا�شة  اجلهات  تتخذها  اأن  يجب  التي  الإجراءات  تبني  ت�شريعية  منظومة  ا�شتحداث   .7

)مثل مديرية الأمن العام( عند التحقيق يف �شكاوى التعذيب اأو املعاملة املهينة اأو الإ�شاءة 

النف�شية اأو املداهمة والتفتي�س. 

دون  للحيلولة  اتخاذها  يجب  التي  الوقائية  التدابري  نحو  الالزمة  الإجراءات  اتخاذ   .8

ارتكاب جرائم َتَعدٍّ على حياة الأفراد، مبا فيها تلك اجلرائم التي تكون عقوبتها الإعدام.

اتخاذ الإجراءات الالزمة نحو التدابري الوقائية التي يجب اتخاذها ل�شمان احلماية من   .9

حوادث الغرق، ومعاجلة اأ�شباب النتحار.

ال�شلطة  من  والدرك،  العام  الأمن  مرتبات  ِقبل  من  املرتَكبة  التعذيب  ق�شايا  يف  النظر   .10

الق�شائية امل�شتقلة عن اأّي جهة تنفيذية.

ت. احلق يف املحاكمة العادلة
يحاط احلق يف املحاكمة العادلة بعدد من ال�شمانات اأهمها: 

احلق يف اللجوء اإلى حمكمة توفر لالأ�شخا�س �شبياًل من�شفًا وفاعاًل لنظر دعواهم.   .1

امل�شاواة بني اخل�شوم.  .2

نظر الق�شية من ِقبل حمكمة خمت�شة وم�شتقلة وحيادية.   .3

علنية املحاكمة.  .4

اإجراء املحاكمة �شمن مدة معقولة.   .5

التنفيذ الفعلي والكامل لالأحكام الق�شائية القطعية.  .6

وامل�شاركة  العرتاف،  على  الإرغام  وعدم  الدفاع،  وحق  املفرَت�شة،  الرباءة  �شمانات   .7

باإجراءات املحاكمة، والطعن على درجتني، وعدم جواز املعاقبة على الفعل نف�شه مرتني.
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1. الإطار الت�شريعي الدويل والوطني للحق يف املحاكمة العادلة

وال�شيا�شية املدنية  باحلقوق  اخلا�س  الدويل  •	العهد 

تناولت املادة )14( من هذا العهد، احلق يف املحاكمة العادلة. فيما تناولت املادة )15( عددًا 

من اجلوانب املتعلقة ب�شمانات املحاكمة العادلة.

اأخرى،  بحقوق  املتعلقة  واملواد  الن�شو�س  من  جملٌة  العادلة  املحاكمة  يف  احلق  مع  ويتقاطع 

مثل املادة )7( التي تناولت حظر التعذيب واملعاملة ال�شيئة، واملادة )9( املتعلقة باحلرية 

ال�شخ�شية وحظر الحتجاز التحفظي وغري القانوين، واملادة )10( التي ت�شمنت الن�س على 

املعايري التي تتعلق مبعاملة املحرومني من حريتهم.

اتفاقية مناه�شة التعذيب وغريه من �شروب املعاملة اأو العقوبة القا�شية اأو الالاإن�شانية  	•
اأو املهينة ل�شنة 1984

باملحاكمة  منها  جزء  يتعلق  التي  الأ�شا�شية  اللتزامات  من  جملة  التفاقية  هذه  ت�شمنت 

العادلة، مثل حظر التعذيب اأو اأّي �شرب من �شروب املعاملة القا�شية اأو املهينة. كما ت�شمنت 

اأُحلق  وقد  التعذيب.  وطاأة  حتت  عليها  الحت�شال  مت  اعرتافات  باأي  الأخذ  بعدم  الن�س 

وذلك  التعذيب،  مناه�شة  يف  جديدة  فل�شفة  يتبنى  اإ�شايف،  اختياري  بروتوكول  بالتفاقية 

التعذيب والعمل على  اإلى  املف�شية  الأ�شباب  الوقائي من خالل ت�شخي�س  البعد  بالعمل على 

معاجلتها للحيلولة دون اللجوء اإلى التعذيب اأو املعاملة املهينة.

الطفل حقوق  •	اتفاقية 

مت اإقرار هذه التفاقية من ِقبل اجلمعية العامة لالأمم املتحدة يف عام 1989، ودخلت حيز 

تن�ّس يف عدد من  اإجماٍع دويّل، وهي  �شبه  التفاقية على  1990، وقد حازت  النفاذ يف عام 

وباملحاكمات  بالأحداث  املتعلقة  وال�شمانات  املبادئ  و)37(،   )4( املادتان  وبخا�شة  موادها، 

العادلة.

العن�شري التمييز  اأ�شكال  جميع  على  الق�شاء  •	اتفاقية 

اأقرت اجلمعية العامة لالأمم املتحدة هذه التفاقية يف عام 1965، ودخلت التفاقية حيَز 

النفاذ يف عام 1969. وهي تقر بامل�شاواة بني الرجل واملراأة يف جميع احلقوق، مبا يف ذلك احلق 

يف املحاكمة العادلة وامل�شاواة اأمام الق�شاء والو�شول اإليه والأهلية القانونية.
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الق�شري الختفاء  من  الأ�شخا�س  بحماية  اخلا�شة  •	التفاقية 

اأقرت اجلمعية العامة لالأمم املتحدة هذه التفاقية يف عام 2006. وتفر�س التفاقية على 

الق�شري، و�شمان ح�شول ال�شحايا على  الدول الأع�شاء مالحقة مرتكبي جرائم الختفاء 

ال�شحايا  حلماية  العادلة  الق�شائية  الإجراءات  باتخاذ  الدول  ُتلزم  كما  عنها،  التعوي�س 

واإن�شافهم.

الإن�شان حلقوق  العربي  •	امليثاق 

العادلة  املحاكمة  يف  احلق  تكفل  التي  القانونية  املواد  من  عدد  على  امليثاق  هذا  يحتوي   

َمنه، وهي املواد من )12( اإلى )20(.  وت�شْ

)1948( الإن�شان  حلقوق  العاملي  •	الإعالن 

تن�س املادة )10( من هذا الإعالن على: »لكل اإن�شان، على قدم امل�شاواة التامة مع الآخرين، 

احلق يف اأن تنظر ق�شيَته حمكمٌة م�شتقلة وحمايدة، نظرًا من�شفًا وعلنيًا، للف�شل يف حقوقه 

ه اإليه«. والتزاماته ويف اأّي تهمة جزائية ُتوَجّ

املتحدة لالأمم  العامة  اجلمعية  عن  ال�شادرة  •	الإعالنات 

اأقرت اجلمعية العامة املبادئ الأ�شا�شية اخلا�شة بدور املحامني، واملبادئ الأ�شا�شية ل�شتقالل 

الق�شاء، واملبادئ التوجيهية اخلا�شة بدور اأع�شاء النيابة العامة، كما تبّنت اجلمعية مبوجب 

قرارها رقم )43/173( يف 9 كانون الأول 1988 جمموعة من املبادئ املتعلقة بحماية جميع 

الأ�شخا�س الذين يتعر�شون لأّي �شكل من اأ�شكال الحتجاز اأو ال�شجن.

الأردين •	الد�شتور 

ب�شكل ي�شمن  الثالث  ال�شلطات  العالقات بني  امل�شاواة، ونظَم  الأردين احلقَّ يف  الد�شتور  كفل 

الد�شتور  اأحكام  التعديالت على  اإدخال جملة من  2011 مت  التعاون وال�شتقاللية، ويف عام 

العادلة،  الن�س على تر�شيخ مبداأ املحاكمة  2011/10/1، ومت مبوجبها  نافذة منذ  اأ�شبحت 

اجل�شدية،  ال�شالمة  يف  واحلق  اخل�شو�شية،  يف  كاحلق  به،  املرتبطة  ال�شمانات  على  والن�س 

وا�شتقالل ال�شلطة الق�شائية، وتعيني الق�شاة من ِقبل املجل�س الق�شائي بعد اأن كان تعيينهم 
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يتم من ِقَبل وزير العدل، وت�شكيل ق�شاء اإداري على درجتني، وتر�شيخ قاعدة قرينة الرباءة، 

وعدم جواز حماكمة الأ�شخا�س املدنيني اأمام املحاكم الع�شكرية.

)9( ل�شنة 1961 رقم  اجلزائية  املحاكمات  اأ�شول  •	قانون 

يت�شمن هذا القانون القواعد ال�شكلية التي ُتتَخذ عند وقوع اجلرمية، كما يحدد ال�شلطات 

املخت�شة بالقيام بهذه الإجراءات. وقد مت اإدخال جملة من التعديالت على القانون ل�شمان 

املحاكمة العادلة.

العقوبات رقم )16( ل�شنة 1960 •	قانون 

مة  املجرَّ الأفعال  حتدد  التي  القانونية  القواعد  من  جمموعة  العقوبات  قانون  يت�شمن 

والعقوبة الواجبة عليها، وقد ن�س على عدد من املبادئ التي تتقاطع مع هذا احلق، مثل مبداأ 

مل  جرم  بخ�شو�س  للمحاكمة  �شخ�س  اأّي  م  يقدَّ ل  بحيث  بن�ّس«،  اإل  عقوبة  ول  جرمية  »ل 

ُيَن�ّس على ترميه وقت ارتكاب الفعل.

الق�شاء رقم )29( ل�شنة 2014 ا�شتقالل  •	قانون 

من  القانون،  �شيادة  مبداأ  هو  الد�شتورية،  املدنية  للدولة  اأ�شا�شيًا  مبداأ  القانون  هذا  يت�شّمن 

وعدم  القانون،  لغري  الق�شائية  اأحكامهم  يف  الق�شاة  خ�شوع  وعدم  الق�شاء،  ا�شتقاللية  حيث 

ل اأّي �شلطة يف اأحكام الق�شاء، وخ�شوع الق�شاة اأي�شًا لأحكام القانون يف ما يتعلق  جواز تدخُّ

بتنظيم عملهم وتعيينهم وحقوقهم وواجباتهم.

وقد اأ�شبح تعيني الق�شاة يتم من ِقبل املجل�س الق�شائي مبوجب تعديالت الد�شتور، بعد اأن كان 

ذلك يتم من ِقبل وزير العدل. وهذه التعديالت تعزز مبداأ حياد القا�شي وا�شتقالليته، وُيَعّد 

هذا املبداأ من ال�شمانات الأ�شا�شية للمحاكمة العادلة.

)17( ل�شنة 2001 رقم  النظامية  املحاكم  ت�شكيل  •	قانون 

يحدد هذا القانون اأنواع املحاكم النظامية و�شالحياتها ونطاق عملها واخت�شا�شاتها، وت�شكل 

�شيُة املحكمة اأحَد �شمانات املحاكمة العادلة، لأن ذلك يرتتب عليه النظر يف الدعوى  تخ�شُّ

من ِقبل قا�ٍس خمت�ّس يف مو�شوعها. 
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2. الأهداف والأن�شطة احلكومية املعَلنة لتعزيز احلق يف املحاكمة العادلة

)2025-2016( الإن�شان  حلقوق  ال�شاملة  الوطنية  •	اخلطة 

الهدف/ الن�شاط: تعزيز �شبل الو�شول اإلى العدالة، من خالل مراجعة وتعديل الت�شريعات   -

للم�شاعدة  برامج  وا�شتحداث  للنزاعات،  البديلة  احللول  وتفعيل  وتعزيز  الوطنية، 

القانونية وتق�شري اأمد التقا�شي. 

التنفيذ والتكاملية وال�شمولية:   -

مت تعديل القوانني الإجرائية، حيث ين�س قانون اأ�شول املحاكمات اجلزائية على �شالحية   .1

الر�شمي، ل�شمان  الدوام  اأوقات  املحكمة يف عقد جل�شات متتالية وباآجال ق�شرية وخارج 

�شرعة الف�شل يف الدعوى. كما ين�س على فر�س جزاء على اخل�شم الذي يتخذ اإجراءات 

كيدية لإطالة اأمد التقا�شي، حيث يكون للطرف الذي متت ممار�شة الإجراءات الكيدية 

يف مواجهته احلقُّ يف طلب التعوي�س، ويالَحظ اأن هذه التعديالت فاعلة يف امل�شاهمة يف 

تق�شري اأمد التقا�شي.

2017. وحققت  مت تعديل قانون حماكم ال�شلح مبوجب القانون املعدل رقم )23( ل�شنة   .2

التعديالت هدف تق�شري اأمد التقا�شي.

ل�شنة   )30( رقم  املعدل  القانون  مبوجب  النظامية  املحاكم  ت�شكيل  قانون  تعديل  مت   .3

2017، حيث مت ا�شتحداث غرف ق�شائية خمت�شة بهدف توزيع ال�شغط على اأ�شا�س نوعي 

وتخ�ش�شي، وهذا ما يتواءم مع متطلبات احلق من حيث �شمان اللجوء اإلى حمكمة توفر 

لالأ�شخا�س �شبياًل من�شفًا وفاعاًل لنظر دعواهم.

حماكم  اأمام  طرحها  يتم  التي  املنازعات  يف  الو�شاطة  اإلى  الإحالة  اآلية  على  الن�س  مت   .4

املدنية  املحاكمات  اأ�شول  قانون  على  اإقرارها  مت  التي  التعديالت  �شمن  وذلك  البداية، 

مبوجب القانون املعدل رقم )31( ل�شنة 2017.

النظام  اإ�شدارها. من ذلك  القانونية على  التعديالت  ن�شت  التي  الأنظمة  اإ�شدار  يتم  مل   .5

اأ�شول املحاكمات اجلزائية،  املادة )158( من قانون  اإ�شداره مبوجب  اأن يتم  الذي يجب 

واملتعلق با�شتخدام التقنيات احلديثة يف اإجراءات التحقيق واملحاكمة.



تقرير حالة البالد: حقوق اإلنسان

37

الهدف / الن�شاط: ا�شتحداث برامج للم�شاعدة القانونية.  -

مة  التنفيذ والتكاملية وال�شمولية: مت ا�شتحداث تعليمات تنظيم امل�شاعدة القانونية املقدَّ  -

من وزارة العدل رقم )1( ل�شنة 2016.

الهدف / الن�شاط: الن�ش على نظام التقا�شي يف احلاالت التي مل يكن القانون ي�شمح بها،   -

من خالل مراجعة وتعديل الت�شريعات ذات ال�شلة )قانون حماكم ال�شلح، قانون ت�شكيل 

املحاكم ال�شرعية(، وكذلك تو�شيع دائرة الطعن يف الأحكام الق�شائية.

التنفيذ والتكاملية وال�شمولية:   -

متت مراجعة قانون حماكم ال�شلح، واإلغاء ال�شتثناءات على مبداأ التقا�شي على درجتني.  .1

اإن ا�شتمرار التعديل على جميع القوانني ب�شكٍل ي�شمن معيار نظام التقا�شي على درجتني،   .2

موائم ملقت�شى ن�س الفقرة )5( من املادة )14( من العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية 

وال�شيا�شية.

- الهدف / الن�شاط: تطوير البنية التحتية للمحاكم وتاأهيلها.

- التنفيذ والتكاملية وال�شمولية: 

للملفات  الأر�شفة  نظام  ذلك  وي�شمل  للمحاكم،  التحتية  البنية  تطوير  على  العمل  يتم   .1

الق�شائية وعملية الت�شجيل الإلكرتوين وت�شهيل الإجراءات الق�شائية.

من املهم اأن ت�شمل عملية التطوير، املبا�شرة بتطوير البنية التحتية لتكون موؤهلة لذوي   .2

الحتياجات اخلا�شة، مل�شاواتهم مع �شواهم يف ال�شتفادة من اخلدمات و�شمان حقهم يف 

املحاكمة العادلة.

يالَحظ اأن عملية الت�شجيل الإلكرتوين واملراجعة الإلكرتونية للملفات غري فاعلة، نظرًا   .3

لالإجراءات البطيئة والتي ت�شتدعي -بعد عدد من املراحل- الذهاب اإلى املحكمة فعليًا 

لإمتام عملية الت�شجيل، مما يفرغ الت�شجيل الإلكرتوين من م�شمونه ويحول دون ت�شهيل 

الإجراءات.
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)2021-2017( العدل  لوزارة  العدالة  قطاع  •	اإ�شرتاتيجية 

الهدف/ الن�شاط: تفعيل اأدوات الرقابة؛ التفتي�ش الق�شائي، اإ�شدار ون�شر تقرير �شنوي   -

الدورات  يف  امل�شاركة  حتفيز  املتخ�ش�شة،  التدريبية  الربامج  �شياغة  التفتي�س،  باأن�شطة 

والندوات وور�س العمل املحلية والدولية.

التنفيذ والتكاملية وال�شمولية:   -

العدل  وكّتاب  للق�شاة  املهنية  الكفاءة  لرفع  التدريبية  الدورات  طرح  الوزارة  تواكب   .1

والعاملني يف الوزارة.

تواكب الوزارة عملية تفعيل الرقابة والتفتي�س من خالل جولت ميدانية.  .2

2018 وال�شادرة مبقت�شى املادة )15( من نظام  �شدور تعليمات التفتي�س الق�شائي ل�شنة   .3

التفتي�س الق�شائي على املحاكم النظامية رقم )43( ل�شنة 2015.

هذه  وتب�شيط  التقا�شي  الإجراءات  الناظمة  الت�شريعات  مراجعة  الن�شاط:   / الهدف   -

الإجراءات.

املدنية  املحاكمات  اأ�شول  قانون  وتعديل  مراجعة  متت  وال�شمولية:  والتكاملية  التنفيذ   -

واعتمادهما.  النواب  ِقبل جمل�س  القانونني من  اإقرار هذين  ال�شلح. ومت  وقانون حماكم 

وهذه التعديالت ت�شاهم يف اخت�شار اإجراءات التقا�شي وتق�شري اأمد التقا�شي.

الهدف/ الن�شاط: تعزيز ا�شتقالل الق�شاء، ورفع م�شتوى الكفاءة املهنية للق�شاة، من خالل   -

حت�شني برامج التدريب واملناهج يف املعهد الق�شائي.

للق�شاة  تدريبية  دورات  بعقد  الق�شائي  املعهد  يقوم  وال�شمولية:  والتكاملية  التنفيذ   -

ودورات  متخ�ش�شة  تدريبية  دورات  ذلك  ومن  املهنية،  الكفاءة  ورفع  الت�شريعات  ملواكبة 

تقنية )ا�شتخدام احلا�شوب والطباعة( ودورات يف اللغة الإجنليزية.

الهدف/ الن�شاط: التو�شع يف اإن�شاء غرف ق�شائية متخ�ش�شة.  -

»الن�شو�س  املحاكم  ت�شكيل  قانون  تعديالت  ت�شمنت  وال�شمولية:  والتكاملية  التنفيذ   -

واأ�شبح  القانون  اإقرار  ومت  املتخ�ش�شة«،  الق�شائية  الغرف  لإن�شاء  مة  املنظِّ القانونية 

اأن  اإل   .2017/8/30 الر�شمية يف  وُن�شر يف اجلريدة   ،2017/10/29 املفعول منذ  �شاري 

الغرفة  بيئة  العمل على  املهم  نف�شها. ومن  املحاكمة  ُتعقد يف غرف  ما تزال  الغرف  هذه 

الق�شائية ب�شكل يتواءم مع طبيعة الق�شايا التي يتم نظرها.
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عقد  خالل  من  والتقييم«  »املتابعة  عن  بندًا  االإ�شرتاتيجية  ت�شمنت  الن�شاط:  الهدف/   -

تنفيذ  على  الطالع  بهدف  العليا  التوجيهية  اللجنة  م�شتوى  على  الدورية  اللقاءات 

الإ�شرتاتيجية وما ينبثق عنها من خطط تتعلق بقطاع العدالة، وت�شكيل اللجان الفرعية 

املتخ�ش�شة الالزمة وتفعيلها، واإعداد التقارير الدورية والإح�شائيات املتخ�ش�شة لتي�شري 

احل�شول على املعلومة وح�شن تدفقها.

التنفيذ والتكاملية وال�شمولية:   -

بالرجوع اإلى املوقع الإلكرتوين لوزارة العدل، يالَحظ ن�شر الوزارة تقارير اإح�شائية، منها:

اإح�شائية باأعداد امل�شتكني وامل�شتكى عليهم يف ق�شايا الأحداث لعام 2016.  .1

اأعداد ال�شادة الق�شاة بح�شب الدرجة واجلن�س.  .2

الت�شنيف  بح�شب   2016 لعام  الكربى  اجلنايات  ق�شايا  يف  امل�شتكني  باأعداد  اإح�شائية   .3

واجلن�س.

الدعاوى احلقوقية املف�شولة بح�شب كيفية النتهاء، 2016.  .4

الدعاوى اجلزائية املف�شولة بح�شب كيفية النتهاء وم�شدر الدعوى، 2016.  .5

3. التقييم واملتابعة املعَلن عنهما من ِقبل احلكومة، مع تقييم ملا اأُجنز

تاليًا اأبرز اجلهود الر�شمية حيال احلقوق املدنية وال�شيا�شية )2017(، بح�شب ما اأعلن عنه 

املن�شق احلكومي حلقوق الإن�شان بالتزامن مع مناق�شة تقرير الأردن من خالل اللجنة الأممية 

حلقوق الإن�شان يف جنيف، واإنفاذًا ملا جاء يف املادة )40( من العهد الدويل اخلا�س باحلقوق 

املدنية وال�شيا�شية. مع تقييم لهذه اجلهود.

ت�شكيل جلنة ملكية لتطوير الق�شاء وتعزيز �شيادة القانون. وقد مت ت�شكيل اللجنة فعاًل،   -

وقدمت اللجنة تقريرها، وتقوم احلكومة بت�شمني تو�شيات اللجنة يف تقاريرها وخطط 

عملها. ول�شمان فاعليتها، يجب اأن يتم ت�شكيل جلنة م�شتقلة ملتابعة املخرجات وتقييمها. 

الالزمة لتطوير  الق�شاء، وتقدمي املقرتحات  ا�شتقالل  مت الإعالن عن تو�شيات لتحقيق   -

العادلة،  املحاكمة  �شمانات  تعزيز  و�شمان  واملو�شوعية  الإجرائية  القانونية  الن�شو�س 

التوقيف،  اأماكن  يف  واملحكومني  املوقوفني  بني  التام  والف�شل  املوقوفني،  حقوق  وحماية 

وحت�شني ظروف الحتجاز يف مراكز التوقيف لدى ال�شرطة. 
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الإجرائية  القانونية  التعديالت  من  �شل�شلة  اإجراء  مت  فقد  العملي،  الواقع  اإلى  وبالرجوع 

واملو�شوعية والتي تتعلق بتق�شري اأمد التقا�شي، وتعديل الت�شريعات اخلا�شة بالتوقيف، اإّل 

اأنه مل يتم بيان ماهية الإجراءات التي �شيتم اتخاذها لتح�شني ظروف الحتجاز يف مراكز 

خذ من اإجراءات  التوقيف لدى ال�شرطة، كما مل يتم الإعالن عن اأّي اإجراءات لتقييم ما اتُّ

وحتديد مدى فاعليتها.

القانون  بتعديل  اأو�شت  بت�شكيلها،  الثاين  امللك عبداهلل  اأمر  التي  امللكية  اللجنة  اأن  رغم   -

على  متت  التي  التعديالت  اأن  اإل  العتقال،  وقت  مبحاٍم  ال�شتعانة  للمتهم  يحق  بحيث 

قانون اأ�شول املحاكمات اجلزائية مل تت�شمن هذا التعديل. 

الو�شول اإلى العدالة من خالل امل�شاعدة القانونية املجانية ملن هم بحاجة اإليها يف الق�شايا   -

القانونية  امل�شاعدة  برنامج  اأن  يالَحظ  اأنه  اإل  وامراأة.  رجل  بني  تفريق  دون  اجلزائية 

املجانية والذي ت�شاهم به منظمات املجتمع املدين بحاجة اإلى تعزيز، بخا�شة بعد احلملة 

التي اأطلقتها نقابة املحامني الأردنيني لغايات وقف عمل هذه املراكز.

اإلى  وبالرجوع   .2017 ل�شنة   )20( رقم  الإعاقة  ذوي  الأ�شخا�س  حقوق  قانون  اإقرار    -

�شبل  وتي�شيري  العادلة  املحاكمة  ل�شمان  الدولية  املعايري  راعى  اأنه  يالَحظ  الت�شريع، 

التقا�شي لهوؤلء الأ�شخا�س، اإل اأنه من املالَحظ وجود فجوة بني الت�شريع والواقع العملي. 

ومن املالحظات ما يلي: 

- ما تزال البنية التحتية للمحاكمة غري موؤهلة لذوي الإعاقة احلركية.

- ل يتم اإ�شدار قرارات املحاكم بلغة ذوي الإعاقة )فاقد الب�شر، فاقد ال�شمع.. اإلخ(.

وغرفها،  املحاكم  مرافق  اإلى  الو�شول  يف  الإعاقة  ذوي  ي�شاعد  م�شاعدة،  نظام  يوجد  ل   -

وي�شهل عليهم الإجراءات مع مراعاة احلالة اخلا�شة لكلٍّ منهم.

الثالث  التقرير  لكن  العادلة.  املحاكمة  معايري  تراعي  اخلا�شة  املحاكم  اأن  على  التاأكيد   -

ع�شر حلالة حقوق الإن�شان يف الأردن وال�شادر عن املركز الوطني حلقوق الإن�شان، ر�شَد 

طول اأمد التقا�شي يف انتظار املثول اأمام حمكمة اأمن الدولة.

مراكز  جميع  يف  للمحامني  غرف  اإن�شاء  خالل  من  للنزلء  القانونية  امل�شاعدة  اإتاحة   -

القانونية  ال�شمانات  كاإحدى  مبحاميه  النفراد  من  النزيل  ليتمكن  والتاأهيل،  الإ�شالح 

املوقوفني ل  اأن  العملي، يالَحظ  الواقع  للدعوى. ومبقارنة ذلك مع  املختلفة  املراحل  يف 

الزيارات اخلا�شة  د  الأ�شبوع، حيث حتدَّ اأيام  املحامني طيلة  التوا�شل مع  فعليًا  لهم  ُيتاح 

باملحامني باأيام معينة، وهذا ما يخّل ب�شمان حق الدفاع ويت�شبب يف عرقلته من دون مربر.
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املراقبـة  �شلطة  القانون  يخّولهم  َمن  اأمام  والتاأهيل  الإ�شالح  مراكز  جميع  اأبواب  تفتح   -

الثالث ع�شر حلالة حقوق الإن�شان يف  اأكد التقرير  ال�شياق،  والقيام بالتفتي�س. ويف هذا 

اأ�شهم بدوره يف  ما  التوقيف قد مت تنفيذها،  زيارات غري معَلنة ملراكز  اأن هناك  الأردن، 

تطوير بيئة املراكز.

اأّي �شكوى لنزلء  اأنه يتم متابعة  اإلى  اأ�شار التقرير الثالث ع�شر حلالة حقوق الإن�شان،    -

مراكز الإ�شالح، وت�شكيل جلان حتقيق، واإجراء املقت�شى. 

على  اإجراءات،  من  فيه  خذ  اتُّ وما  ملف  اأّي  عر�س  يتم  اأن  ت�شتلزم  الإجراء  هذا  فاعلية  اإن 

ال�شلطة الق�شائية، بو�شفها �شاحبة ال�شالحية يف حتديد الفعل املخالف للقانون والعقوبة. 

احلجز،  ببيئة  اهتمامًا  هناك  اأن  الإن�شان،  حقوق  حلالة  ع�شر  الثالث  التقرير  بنّي    -

للمراكز  اإ�شدار دليل عمل  والوطنية، حيث مت  الدولية  املعايري  يوائم  ب�شكل  وتطويرها 

يت�شمن خططًا م�شتدامة لتح�شني الظروف املعي�شية للمحتَجزين. 

ويالحظ اأن بيئة احلجز ما تزال تعتمد نظام العنابر، بال�شافة اإلى ات�شامها بالكتظاظ، 

مما يزيد يف فر�س الحتكاك وال�شغب والتوتر عمومًا.

ال�شماح للمحامني بح�شور التحقيق الأويل الذي تريه ال�شرطة داخل املراكز الأمنية،   -

وين�شحب ذلك على ال�شماح للمحامي بالتوا�شل مع موكله وتوقيع الوكالة القانونية واإعالم 

ال�شخ�س املحتَجز بالتهم امل�شندة اإليه. 

مذكرة  اإبرام  رغم  اخل�شو�س،  بهذا  ر�شدها  مت  املحامني  ِقبل  من  عدة  �شكاوى  اأن  اإّل 

املعدل  للقانون  ووفقًا   .2010 عام  املحامني  ونقابة  العام  الأمن  مديرية  بني  تفاهم 

للموقوف/  �شاعة   24 مهلة  فاإن   ،2014 )25( ل�شنة  رقم  لقانون نقابة املحامني النظاميني 

املتهم لتوكيل موكل هي مهلة ق�شرية جدًا.

4. التو�شيات

التي  الالزمة  الت�شريعية  الإجراءات  اتخاَذ  الوطنية  والإ�شرتاتيجيات  اخلطط  ت�شمني   .1

املتعلقة  الت�شريعات  مراجعة  حيث  من  املحاكم  اإلى  الو�شول  يف  امل�شاواة  يف  احلق  ت�شمن 

بالر�شوم الق�شائية، بحيث يتم تخفي�شها اإلى احلد الذي يتمكن فيه اأّي �شخ�س من اللجوء 

اإلى الق�شاء.

2.  متابعة اإ�شدار الأنظمة التي تنّظم امل�شائل التف�شيلية يف القوانني، ل�شمان فاعليتها وعدم 

ترك فراغ ت�شريعي.
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نظرًا  العدل،  لوزارة  تابع  خربة  ذي  ترجمان  توفري  لغايات  وتعديلها  القوانني  مراجعة   .3

قد  ب�شكل  املتقا�شني  الأفراد  كاهل  تثقل  والتي  الرتجمة  خربة  على  الباهظة  للر�شوم 

يعرقل ح�شولهم على احلق يف التداعي اأمام املحاكم.

ا�شتحداث اآلية رقابية ذات جهة حمايدة عن ال�شلطة الق�شائية للرقابة على اإجراءات   .4

املحاكمة وربطها باملعايري الدولية للمحاكمة العادلة. 

اأمد التقا�شي والف�شل يف الق�شايا من جهة،  اأهمية عدم اإطالة  التاأكيد على املوازنة بني   .5

اإعداد دفاعه بحيث ل تطغى  اأو  لتعيني حمام  الكايف  الوقت  الفرد على  و�شمان ح�شول 

�شرعة الإجناز على هذا احلق. 

تطوير املواقع الإلكرتونية اخلا�شة باملحاكم، ومتكني الأفراد من حقهم يف احل�شول على   .6

املعلومة والطالع على امللفات اخلا�شة بهم �شواء من خالل املواقع الإلكرتونية اأو يف موقع 

املحكمة نف�شه.

فيها،  التي حتول دون �شبط اجلل�شات نظرًا لالكتظاظ  ال�شيقة  املحاكمة  تاأهيل قاعات   .7

وتاأهيلها لذوي الإعاقة املكفوفني و�شعاف ال�شمع.

8.  اإقرار مبداأ التقا�شي اأمام حماكم خا�شة تنف�شل ب�شكل تام عن ال�شلطة التنفيذية وتتبع 

لل�شلطة الق�شائية.

ت�شمني اخلطة الوطنية تفعيل تقرير اللجنة امللكية لتطوير الق�شاء، وتعديل الت�شريعات   .9

احلكومية،  اجلهات  مواجهة  يف  الدعوى  رفع  قبل  )كفالة(  مايل  مبلغ  دفع  تتطلب  التي 

ومنها قانون اجلمارك وقانون دعاوى احلكومة، حيث ُيعّد �شرط دفع الكفالة قيدًا يعرقل 

اإمكانية الو�شول اإلى الق�شاء.

10. ن�شر قرارت املحاكم بلغات خا�شة لتمكني الأ�شخا�س ذوي الإعاقة من الطالع عليها.

جميع  ويراعي  لالأطفال  العادلة  املحاكمة  ي�شمن  الطفل،  بحقوق  خا�س  قانون  اإقرار   .11

اجلوانب اخلا�شة بهم.

اأ�شباب  عن  الإعالن  ينبغي  تاوزه  حال  ويف  املحدد،  الزمني  بالإطار  اللتزام  متابعة   .12

التاأخري تاأكيدًا على مبداأ ال�شفافية، والك�شف ال�شتباقي عن املعلومة. 
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ثانياً: الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية

للعي�س  ال�شرورية  الأ�شا�شية  بالأو�شاع  والثقافية  تعنى احلقوق القت�شادية والجتماعية 

بكرامة وحرية، ومنها احلق يف كّل من العمل وال�شمان الجتماعي وال�شحة والتعليم والغذاء 

واملياه وامل�شكن والبيئة ال�شحية والثقافة.

باحلقوق  اخلا�س  الدويل  العهد  مبوجب  الدول  عليها  وتوافقت  احلقوق  هذه  ُو�شعت  وقد 

القت�شادية والجتماعية والثقافية، والذي اعُتمد وُعر�س للتوقيع والت�شديق والن�شمام 

ذ يف 1976/1/3. مبوجب قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة يف 1966/12/16، وُنفِّ

لالأمم  والجتماعي  القت�شادي  للمجل�س  مبوجب قرار  بالعهد  معنية  جلنة  تعيني  ومت 

املتحدة يف 1985/5/28. وتتاألف اللجنة من 18 خبريًا م�شتقاًل، ي�شطلعون بوظائف الر�شد 

امل�شندة اإلى املجل�س والواردة يف اجلزء الرابع من العهد.

اأ- احلق يف العمل
1. الإطار الت�شريعي الدويل والوطني للحق يف العمل

والثقافية والجتماعية  القت�شادية  باحلقوق  اخلا�س  الدويل  العهد  	•

تن�س املادة )6( من هذا العهد على: »تقر الدول الأطراف يف هذا العهد باحلق يف العمل، الذي 

ي�شمل حق كل فرد يف اأن تتاح له اإمكانية ك�شب رزقه بعمٍل يختاره اأو يقبله بحرية، وتقوم 

باتخاذ التدابري املنا�شبة ل�شون هذا احلق«.

وتن�س املادة )7( على: »تقر الدول االأطراف يف هذا العهد بحق كل فرد يف التمتع ب�شروط 

عمل عادلة ومر�شية«.

وتن�س املادة )8( على: »حق كل �شخ�س يف تكوين النقابات والن�شمام اإلى نقابة يختارها«، 

وعلى »حق الإ�شراب«.

الإن�شان حلقوق  العاملي  الإعالن  	•

يت�شّمن هذا الإعالن جمموعة من املواد والن�شو�س التي توؤكد على:

حق كل �شخ�ش بالعمل، وحريته يف اختيار هذا العمل ويف ح�شوله على ال�شروط العادلة   -

واملْر�شية للعمل.
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احلق يف احلماية من البطالة ويف احل�شول على اأجر مت�شاٍو من دون اأّي متييز.  -

له  للعامل ولأ�شرته مبا ي�شمح  العمل  احلق يف احل�شول على مكافاأة عادلة ومْر�شية عن   -

باحلياة الالئقة والعي�س بكرامة.

على  احل�شول  يف  العامل  وحق  م�شاحله،  حلماية  الآخرين  مع  النقابات  اإن�شاء  يف  احلق   -

الراحة واأوقات الفراغ وحتديد وقت معقول ل�شاعات العمل والإجازة الدورية املاأجورة.

الجتماعي رقم )2542( ل�شنة 1969 امليدان  يف  والمناء  والتقدم  الرفاهية  •	اإعالن 

تن�س املادة )10( من هذا الإعالن، على واجب الدول والتزامها بتاأمني احلق يف العمل على 

املفاو�شة  ويف  العمال  ورابطات  النقابات  تكوين  يف  اإن�شان  كل  حق  وعلى  امل�شتويات،  جميع 

الناق�شة،  والعمالة  البطالة  على  والق�شاء  املنتجة،  الكاملة  العمالة  وتعزيز  اجلماعية، 

وتهيئة �شروط وظروف العمل العادلة واملالئمة للجميع، مبا يف ذلك حت�شني الظروف املتعلقة 

بال�شحة، و�شمان العدل يف املكافاأة على العمل دون اأي متييز، و�شمان اأجر كاٍف لتوفري العي�س 

الكرمي للعامل.

2004 ل�شنة  الإن�شان  حلقوق  العربي  •	امليثاق 

يوؤكد هذا امليثاق على ما ت�شّمنه احلق يف العمل يف العهد الدويل اخلا�س باحلقوق القت�شادية 

والجتماعية والثقافية. كما يوؤكد على التزام الدول بالعرتاف بحق الطفل يف حمايته من 

ال�شتغالل القت�شادي ومن اأداء اأّي عمل خطر، اأو يحول دون تعليمه، اأو يكون م�شرًا ب�شحته 

اجل�شدية اأو العقلية اأو الروحية اأو منوه الجتماعي.

2007 ل�شنة  املراأة  �شد  التمييز  اأ�شكال  جميع  على  الق�شاء  •	اتفاقية 

توؤكد املادة )11( على واجب الدول الأطراف يف اتخاذ التدابري املنا�شبة ل�شمان متتع املراأة 

اختيار  حرية  ويف  العمل،  يف  الرجل  حلقوق  م�شاوية  بحقوق  متزوجة-  غري  اأو  -متزوجًة 

الأجر  مدفوعة  بالإجازات  التمتع  يف  واحلق  الأجر،  يف  وامل�شاواة  الرتقية  ويف  العمل،  نوع 

اأو  املر�س  اأو  البطالة  �شد  نة  املوؤمَّ الجتماعية  وال�شمانات  التقاعدية  وبال�شتحقاقات 

مع  امل�شاواة  العائلية على قدم  التعوي�شات  املراأة يف احل�شول على  ال�شيخوخة. وكذلك حق 

الرجل. 
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وتن�س التفاقية على التزام الدول باتخاذ التدابري الالزمة للحيلولة دون ف�شل املراأة خالل 

فرتة الزواج اأو احلمل، وحقها باإجازة الأمومة، و�شمان عودتها اإلى العمل، وت�شجيع توفري ما 

يلزم مل�شاندتها يف التمكن من العمل مبا يف ذلك توفري خدمات احل�شانة.

الطفل حقوق  •	اتفاقية 

تن�س املادة )32( من هذه التفاقية على التزام الدول ب�شمان عدم ال�شتغالل القت�شادي 

ح  للطفل وبحمايته منه، وكذلك اتخاذ التدابري الالزمة حلماية الطفل من اأداء اأّي عمل يرجَّ

اأن يكون خطريًا اأو ميثل اإعاقة لتعليم الطفل اأو ي�شره.

الدولية العمل  منظمة  •	اتفاقيات 

ان�شم الأردن ملنظمة العمل الدولية يف عام 1956.

اللجنة املعنية باحلقوق القت�شادية والجتماعية والثقافية يف الأمم املتحدة تعليقات  	•

العمل.  24 /2005/11 حول احلق يف  العام رقم )18( واملعتَمد يف  التعليق  اللجنة  اأ�شدرت 

وت�شمن التعليق اإر�شادات للدول من اأجل اللتزام ب�شمان احلق وحمايته والوفاء به.

الأردين •	الد�شتور 

�شمن  العمل  يف  احلّق  تكفل  الدولة  اأن  على  منه،   )6( املادة  مبوجب  الأردين  الد�شتور  ن�س 

حدود اإمكانياتها. وقد انبثقت عن هذا احلق جمموعة من الت�شريعات الوطنية املنظمة حلق 

العمل والتي تكفله. 

مبقت�شاه ال�شادرة  والتعليمات  الأردين  العمل  •	قانون 

مت تنظيم احلق يف العمل مبوجب القانون رقم )8( ل�شنة 1996 وتعديالته. وينظم القانون 

العمَل، والأجر، والإجازات املَر�شية وال�شنوية، والإجازات الأخرى، والتعوي�شات عن الف�شل 

ال�شتعجال  �شفة  منح  على  يوؤكد  وهو  والفردية.  اجلماعية  العمالية  والنزاعات  التع�شفي، 

للق�شايا العمالية وينظم امل�شائل اخلا�شة مبوجب تعليمات �شدرت مبقت�شاه.
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اأّي اتفاق يتنازل به  العامل على احلق الأف�شل، وبطالن  القانون على �شمان ح�شول  وين�س 

العامل عن حقوقه.

رقم )22( ل�شنة 2017. املرن  العمل  نظام  	•

)82( ل�شنة 2013. رقم  املدنية  اخلدمة  نظام  	•

)34( ل�شنة 1959. رقم  وتعديالته  املدين  التقاعد  قانون  	•

ال�شمان الجتماعي وتعديالته رقم )1( ل�شنة 2014. قانون  	•

رقم )33( ل�شنة 1959. الع�شكري  التقاعد  قانون  	•

2. الأهداف والأن�شطة احلكومية املعَلنة لتعزيز احلق يف العمل

)2025-2016( الإن�شان  حلقوق  ال�شاملة  الوطنية  اخلطة  	•

يف  للعاملني  والجتماعية  ال�شحية  للتاأمينات  موحد  نظام  اإ�شدار  للخطة:  وفقًا  الهدف   -

املجالت كافة.

التعليق: وفقًا لتقرير ملركز احلياة-را�شد، واملت�شمن تقييم الأداء احلكومي يف تنفيذ اخلطة 

الوطنية ال�شاملة حلقوق الإن�شان )2016-2025(، فقد حتقق الن�شاط خالل االإطار الزمني 

املحدد ب�شكل حمدود عند اإعداد التقرير. 

مت تعديل نظام التاأمني ال�شحي املدين مبوجب القانون املعدل رقم )14( ل�شنة 2016. حيث 

�شمحت التعديالت لأع�شاء جمل�س الأمة ال�شابقني بال�شرتاك بالتاأمني ال�شحي املدين.

املنازل،  يف  العامالت  ل�شوؤون  الناظمة  الت�شريعات  يف  النظر  اإعادة  للخطة:  وفقًا  الهدف   -

وتفعيل التعليمات اخلا�شة بذلك، مبا ي�شمن توفري احلماية الفعلية لهذه الفئة.

التعليق: من الأهمية اإيالء نفيذ الهدف اأولوية خا�شة واأن يتم اإعادة النظر يف الت�شريعات 

باملواثيق  الأردن  التزام  يف  مبا�شرة  ت�شب  وحمايتهن،  املنازل  يف  العامالت  ل�شوؤون  الناظمة 

الدولية حلماية العاملني من املمار�شات التي تهدر حقوقهم.

الهدف وفقًا للخطة: مراجعة قانون العمل والأنظمة ال�شادرة مبقت�شاه.  -

اإعداد هذه  تاريخ  نهائية حتى  م�شودة  اإقرار  يتم  العمل، ومل  التعليق: متت مراجعة قانون 

املراجعة.
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خالل  من  النقابات  تاأ�شي�س  من  اخلا�س  القطاع  يف  العاملني  متكني  للخطة:  وفقًا  الهدف   -

مراجعة قانون العمل والأنظمة امللحقة.

التي �شتمّكن من  للعاملني كافة، ومل يتم حتديد اجلهات  النقابات هو حق  تاأ�شي�س  التعليق: 

ممار�شة هذا احلق.

دة لعقود العمل يف املجالت  الهدف وفقًا للخطة: اإ�شدار الت�شريع الالزم لإيجاد مناذج موحَّ  -

اأرباب  ِقبل  من  العاملني  ا�شتغالل  عدم  ل�شمان  والقطاعي،  املهني  الت�شنيف  وفق  املتعددة 

العمل.

مت  كما  الن�شاط،  هذا  يف  جزئيًا  املبا�شرة  متت  فقد  احلياة،  مركز  لتقرير  وفقًا  التعليق: 

د للمعلمني. ا�شتحداث عقد عمل موحَّ

الهدف وفقًا للخطة: اإعادة النظر باحلد الأدنى لالأجور والرواتب التقاعدية والتاأمينات،   -

وربطها بالت�شخم، مبراجعة كّل من قانون العمل ونظام اخلدمة املدنية وقانون التقاعد 

الرقابة  اآليات  وتفعيل  الجتماعي؛  ال�شمان  وقانون  الع�شكري  التقاعد  وقانون  املدين 

والتفتي�س.

التعليق: مل تبنّي اخلطة االآليَة الفاعلة لتنفيذ الن�شاط من حيث ربط احلد االأدنى لالأجور 

بتاريخ  الوزراء  جمل�س  قرار  مبوجب  لالأجور  الأدنى  احلد  تعديل  مت  اأنه  علمًا  بالت�شخم، 

فقد  والراأي،  الت�شريع  ديوان  موقع  وبح�شب  �شهريًا.  دينارًا   220 اأ�شبح  حيث   ،2017/2/5

ملوظفي  املعي�شي  الغالء  عالوة  رفع  التعديل  وت�شّمن  املدنية،  اخلدمة  نظام  م�شودة  اأُجنزت 

الفئة الثالثة اإلى 135 دينارًا.

الهدف وفقًا للخطة: مراجعة الإطار الت�شريعي اخلا�س بالعمل يف جمال القطاع الزراعي،   -

خالل  من  وذلك  العمل،  قانون  عليها  ين�س  التي  باحلقوق  التمتع  من  العاملني  لتمكني 

ا�شتحداث نظام من ِقبل احلكومة لتفعيل اأحكام قانون العمل.

التعليق: ي�شاهم هذا الن�شاط يف �شمول القطاعات كافة مبظلة التعديالت الت�شريعية ل�شمان 

مرهونًا  �شيظل  الأمر  وهذا  العمل،  قانون  لتفعيل  نظام  ا�شتحداث  يتم  ومل  العمال،  حقوق 

بتعديل قانون العمل واإقراره نهائيًا من ِقبل جمل�س النواب. 

الهدف وفقًا للخطة: ا�شتحدث قانون الرقابة والتفتي�س على الأن�شطة القت�شادية رقم   -

)33( ل�شنة 2017، والذي يت�شمن اآليات الرقابة والتفتي�س.

التعليق: ر�شَد الواقع العملي انتهاكات يف املناطق ال�شناعية )حجز جوازات �شفر، تاأخر دفع 

الرواتب، �شوء معاملة، اكتظاظ يف اأماكن ال�شكن...(، وذلك وفقًا للتقرير الثالث ع�شر حلالة 
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حقوق الإن�شان وال�شادر عن املركز الوطني حلقوق الإن�شان.

وبنّي التقرير اأنه قد مت تكثيف حمالت التفتي�س فعاًل.

العمل  اأ�شحاب  بها  تلزم  و�شيا�شات  برامج توعوية  لو�شع  يلزم  ما  تت�شمن  اإن اخلطة مل  كما 

ملعاملة العمال معاملًة اإن�شانية ودفع اأجورهم يف مواعيدها.

الهدف وفقًا للخطة: اإعادة النظر يف الت�شريع الناظم لهيكلة القطاع العام مبا يكفل حتقيق   -

اخلا�شعة  الدوائر  يف  للعاملني  املالية  باحلقوق  الحتفاظ  مع  والعدالة  امل�شاواة  مبادئ 

للهيكلة.

التعليق: يجب مراعاة اأّل توؤثر الهيكلة على حقوق العاملني.  -

ومن املالحظات على اخلطة الوطنية ال�شاملة حلقوق الإن�شان )2025-2016(: 

مل تن�س اخلطة على هدف الن�شمام اإلى التفاقيات التي مل ي�شادق عليها الأردن، مثل   -

اتفاقية العمل الالئق للعمال املنزليني.

ل يوجد هدف للحد من م�شكلة البطالة كهدف رئي�شي لتعزيز وحماية احلق يف العمل.   -

م�شاريع  يف  املحافظات  اأبناء  من  الأردنية  العمالة  ت�شغيل  اإلزامية  نظام  �شدور  ورغم 

الإعمار املنفذة فيها رقم )131( ل�شنة 2016، والذي من �شاأنه التخفيف من حدة البطالة 

وتنمية املحافظات، اإّل اأن اخلطة مل تت�شمن اأّي هدف لتخاذ اإجراءات اأو برامج خلف�س 

م�شتوياته  اأعلى  اإلى   2016 عام  من  الرابع  الربع  خالل  ارتفع  والذي  البطالة  م�شتوى 

بح�شب الأرقام ال�شادرة عن دائرة الإح�شاءات العامة.

مت�شاوية  ال�شتباقي حل�شول اجلميع على فر�س عمل  الدولة  مل تت�شمن اخلطة واجب   -

وعادلة.

)2021-2017( العمل  لوزارة  الإ�شرتاتيجية  •	اخلطة 

-  الهدف وفقًا للخطة: و�شلت ن�شبة الإجناز الكلي للم�شاريع التي نفذتها وزارة العمل اإلى 

80.4% يف عام 2016، يف حني بلغت 85% يف عام 2017.

والتنفيذ  الأداء  مراجعة  املهم  ومن  والتقييم.  الأداء  مراجعة  اخلطة  ت�شمنت  التعليق: 

وفاعلية التنفيذ.



تقرير حالة البالد: حقوق اإلنسان

49

والبطالة،  الفقر  م�شتويات  خف�س   :)2025( الوطنية  الأهداف  للخطة:  وفقًا  الهدف   -

وحت�شني م�شتوى اخلدمات املقدمة للمواطنني، والعدالة يف التوزيع.

التعليق: ُخ�ش�س عدد من امل�شاريع لتنفيذ اأهداف ممولة �شمن اإطار زمني.

بخ�شو�س موؤ�شرات الأداء، ُو�شعت ن�شبة متوقعة للو�شول اإليها �شنويًا لكل هدف.

- الهدف وفقا للخطة:

1. الأهداف القطاعية )2025(: امل�شاهمة يف خف�س معدلت البطالة يف جميع القطاعات 

القت�شادية، وامل�شاهمة يف رفع معدلت امل�شاركة القت�شادية لكال اجلن�شني.

2( الأهداف الإ�شرتاتيجية: زيادة عدد امل�شتغلني الأردنيني يف �شوق العمل، وتقليل التجاوزات 

من خالل الرقابة والتفتي�س، وتنظيم �شوؤون العمالة الوافدة، وتعزيز ال�شراكة مع القطاع 

معايري  اأف�شل  ل�شمان  املقدمة  اخلدمات  جودة  ورفع  املدين،  املجتمع  ومنظمات  اخلا�س 

اجلودة وحت�شني وتطوير الأداء املوؤ�ش�شي.

التعليق: 

ارتفاع ن�شبة العاطلني عن العمل يف عام 2016 باملقارنة بعام 2015.  -

تدين م�شتوى معدل امل�شاركة القت�شادية يف عام 2016 باملقارنة مع عام 2015.  -

ل يوجد اإح�شائية لفر�س العمل امل�شتحدثة لعام 2016.  -

تدين ن�شبة الت�شغيل لعام 2016 باملقارنة مع عام 2015.  -

ارتفاع ن�شبة عدد العاملني يف املناطق ال�شناعية املوؤهلة يف عام 2016 باملقارنة مع عام 2015.   -

اإّل اأن ن�شبة العاملني الأردنيني تبلغ 20.1% فقط، اأما الوافدون فتبلغ ن�شبتهم %79.9.

مت حت�شني ظروف العمل للمراأة، وذلك بالتعاون مع املجل�س الوطني ل�شوؤون الأ�شرة، حيث   -

تو�شية  كتب  خم�شة  اإ�شدار  ومت  خمتلفة،  �شركات  لدى  ح�شانات   7 وافتتاح  تهيز  مت 

ملوؤ�ش�شات من القطاع اخلا�س.

واخلطة  العمل  وزارة  واجبات  مع  متوائمة  جاءت  العمل  وزارة  وخطط  اأهداف  اأن  يالَحظ 

الوطنية ال�شاملة حلقوق الإن�شان. ولتحقيق هذه الأهداف، يجب زيادة عدد امل�شاريع للو�شول 

املدين  املجتمع  بني  ال�شراكة  تعزيز  يجب  كما  البطالة،  خلف�س  ملحوظة  اإجناز  ن�شب  اإلى 

والقطاع اخلا�س.
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3. التقييم واملتابعة املعَلن عنهما من ِقبل احلكومة، مع تقييم ملا اأجُنز

الوطني  املركز  تقرير  يف  الواردة  التو�شيات  على  احلكومية  للموؤ�ش�شات  الإي�شاحي  الرد  	•
حلقوق الإن�شان حيال اأو�شاع حقوق الإن�شان يف الأردن لعام 2016

تخ�شي�س موارد مالية لدعم التنمية القت�شادية وحماربة الفقر والبطالة ودعم م�شاريع   -

الأ�شر ال�شغرية والتي ت�شاعد الأفراد على اإيجاد فر�س عمل ت�شمن دخاًل جيدًا لهم. 

قامت دائرة املوازنة العامة بر�شد املخ�ش�شات املالية الالزمة للوزارات والدوائر والوحدات   -

احلكومية �شمن قانون املوازنة العامة وقانون موازنات الوحدات احلكومية لل�شنة املالية 

عن  املنبثقة  الإ�شرتاتيجية  الأهداف  لتحقيق  املتاحة،  املوارد  �شوء  يف  وذلك   ،2017

والبطالة،  الفقر  وحماربة  القت�شادية  التنمية  مفهوم  ولتحقيق  الوطنية،  الأهداف 

القت�شادية  الأو�شاع  ترّدي  اأّن  على  التاأكيد  مع  حظًا،  الأقل  للمناطق  التوازن  ولإعادة 

وحمدودية املوارد من �شاأنها اأن حتّد من حتقيق الأهداف ب�شكل ملحوظ.

وحماربة  القت�شادي  امل�شتوى  رفع  يف  ملحوظة  ن�شب  حتقيق  فاإّن  اأعاله،  الرد  على  وتعليقًا 

وحماربة  املوؤ�ش�شي  وبالأداء  القت�شادية،  باملوارد  حمكوٌم  اأمٌر  عمل،  فر�س  وخلق  الفقر 

املوازنة، من خالل  اأكرب من جمرد تخ�شي�س رقم يف  الف�شاد، ولكن على احلكومة بذل جهد 

تنفيذ م�شاريع ا�شتثمارية حكومية ت�شاهم يف حل امل�شاكل التي ترفع ن�شبة الفقر والبطالة. 

الزمنية  املعنية على تنفيذ اخلطط �شمن الأطر  الإ�شكالية حتّد من قدرة اجلهات  اإّن هذه 

املحددة، و�شتكون النتائج غري فاعلة.

كما اأ�شار الرد الإي�شاحي اإلى جملة اجلهود التالية: 

تقوم وزارة العمل مبراجعة التفاقية رقم )189( املتعلقة بالعمل الالئق.  -

كفل الد�شتور حق العمل، كما كفلته القوانني والأنظمة ال�شادرة مبقت�شاه.  -

اأجر  على  احل�شول  �شرورة  وعلى  العمل،  يف  التمييز  اأ�شكال  جميع  حترمي  على  التاأكيد   -

عادل.

تكثيف الرقابة والتفتي�س على مكاتب ا�شتقدام العامالت، والتحقق من اللتزام بجميع   -

القوانني والأنظمة التي تكفل حقوقهن.

حماية العمال من جميع اأ�شكال العنف والتحر�س اجلن�شي من خالل الن�شو�س الت�شريعية   -

واحلمالت التفتي�شية وتلّقي ال�شكاوى ومتابعتها.

العمل من غري  اأ�شحاب  النقابات، وكذلك حق  اإن�شاء  العمل يف  اأ�شحاب  التاأكيد على حق   -

االأردنيني يف االن�شمام اإليها يف حال توافر ال�شروط.
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وبالتعليق على ما �شلف، ميكن ت�شليط ال�شوء على ما يلي: 

خالل عام ٢٠١6، �شمحت وزارة العمل للعمالة ال�شورية بالعمل �شمن قطاعات حمددة، على   .1

٣٨١٨٥ ت�شريح عمل. وتعهدت املفو�شية  اإ�شدار  اأن ل تناف�س العمالة الأردنية، حيث مت 

القطاعات  يف  ال�شورية  للعمالة  العمل  ت�شاريح  ر�شوم  بدفع  الالجئني  ل�شوؤون  ال�شامية 

�شمن  الإن�شان  حلقوق  الوطني  املركز  عن  ال�شادرة  لالإح�شائية  وفقًا  وذلك  بها،  امل�شموح 

التقرير الثالث ع�شر.

مديريات  خالل  من  العمل  وزارة  ِقبل  من  تفتي�شية  حمالت  تنفيذ  مت   ،٢٠١٦ عام  خالل   .2

التفتي�س، حيث بلغ عدد احلمالت وفقًا لإح�شائية املركز الوطني حلقوق الإن�شان، ٨٥٢٥٣ 

زيارة تفتي�شية ملوؤ�ش�شات ومن�شاآت �شناعية وتارية وخدمية، تراوحت بني التفتي�س على 

ظروف العمل وال�شالمة وال�شحة املهنية والتقيد ب�شروط العمل اإ�شافة مل�شح القطاعات. 

وخالل هذه الزيارات مت توجيه 5190 خمالفة عمل، و9511 اإنذارًا للموؤ�ش�شات املخالفة 

لقانون العمل.

قامت املديريات التابعة للوزارة بتلقي ال�شكاوى والتعامل معها. وقد بلغ عدد ال�شكاوى وفقًا   .3

 78( ال�شكاوى  اأق�شام  خالل  من  �شكوى   1198 الإن�شان،  حلقوق  الوطني  املركز  لإح�شائية 

ق�شمًا( واخلط ال�شاخن، حيث مت حل 934 �شكوى منها واتخاذ الإجراءات القانونية فيها.

4.  ان�شم الأردن اإلى منظمة العمل الدولية يف عام 1956 و�شادق بح�شب املوقع الإلكرتوين 

لوزارة العمل، على 26 اتفاقية، منها 4 اتفاقيات مل يتم ن�شرها يف اجلريدة الر�شمية، رغم 

الت�شريع الوطني: وهذه  الر�شمية يجعل من التفاقية جزءًا من  الن�شر يف اجلريدة  اأن 

التفاقيات هي:

التفاقية رقم )106( لعام 1957 ب�شاأن الراحة الأ�شبوعية للتجار واملكاتب.  -

التفاقية رقم )117( لعام 1962 ب�شاأن الأهداف وامل�شتويات الأ�شا�شية لل�شيا�شة الجتماعية.

من  ال�شتفادة  يف  املهني  التكوين  وتوجيه  دور  ب�شاأن   1975 لعام   )142( رقم  التفاقية   -

الرثوات.

التفاقية رقم )182( لعام 1999ب�شاأن الق�شاء على اأ�شواأ اأ�شكال عمالة الأطفال.  -

الإاعمار  م�شاريع  يف  املحافظات  اأبناء  من  الأردنية  العمالة  ت�شغيل  اإلزامية  نظام  �شدر   .5

ذة يف  ذة رقم )131( ل�شنة 2016. وي�شري النظام على عطاءات م�شاريع الإعمار املنفَّ املنفَّ

اململكة، مما �شيحد من البطالة.

6.  ي�شاهم نظام العمل املرن ال�شادر يف عام 2017 يف ت�شغيل الن�شاء والفتيات.
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كثفت وزارة العمل حمالتها التفتي�شيه ل�شبط املخالفات خالل عام 2016، وفقًا للتقرير   .7

الثالث ع�شر حلالة حقوق الإن�شان.

8.  ما تزال عمالة الأطفال م�شاألة اإ�شكالية ب�شبب الفقر وتدين م�شتوى املعي�شة. والإجراءات 

املتَخذة من اجلهات املعنية للحّد من هذه الظاهرة بحاجة اإلى متابعة.

تدين ن�شبة امل�شمولني بال�شمان الجتماعي كاأ�شحاب عمل وفقًا للتقرير الوطني الثالث   .9

ع�شر حلالة حقوق الإن�شان، حيث و�شلت الن�شبة اإلى 3% من اأ�شل 15% من اإجمايل عدد 

امل�شتغلني باململكة.

10. ُر�شد يف عام 2016 ارتفاع ملحوظ يف معدلت البطالة وفقًا للتقرير الوطني الثالث ع�شر 

حلالة حقوق الإن�شان.

التقرير  يف  ورد  ملا  وفقًا  الإعاقة،  ذوي  من  العمال  بت�شغيل  العمل  اأ�شحاب  التزام  عدم   .11

الوطني الثالث ع�شر حلالة حقوق الإن�شان.

اأن تكون  �شريطة  لالأردنيني،  فيها  العمل  املح�شور  املهن  الأردنيات احلق يف  اأبناء  اأعطي   .12

الأولوية بالعمل لالأرديّن.

13. تكثف احلكومة الإجراءات الرقابية والتنظيمية على مكاتب ا�شتقدام العامالت. ومت 

اإغالق عدد من املكاتب التي تنتهك الت�شريعات وتهدر حقوق العامالت.

14. األزمت وزارة الرتبية والتعليم املدار�س اخلا�شة بدفع اأجور املعلمني واإ�شراكهم بال�شمان 

الجتماعي على مدار العام، مبا يف ذلك فرتة العطلة ال�شيفية.

15. يعاين النظام القت�شادي يف الأردن من وجود احتكارات تقّو�س اإطالق ال�شوق، بالإ�شافة 

اإلى غياب الإدارة الر�شيدة ملوارد الدولة، وعدم وجود خطط م�شتقبلية فاعلة ل�شتحداث 

موارد دخل متهيدًا لالعتماد على الذات ورفع م�شتوى �شوق العمل وخلق فر�س عمل جديدة.

4. التو�شيات

�شرورة ان�شمام الأردن اإلى التفاقيات التي مل ي�شادق عليها بعد.   .1

ت�شمني اخلطة الوطنية توجيه اجلهات الر�شمية املعنية لتوفري برامج التوجيه والتدريب   .2

التقنيني واملهنيني لتحقيق تنمية اقت�شادية واجتماعية وثقافية وعمالة منتجة ب�شكل 

ي�شمن احلريات ال�شيا�شية والقت�شادية الأ�شا�شية، حث اأثبتت الإح�شائيات ارتفاع معدل 

البطالة يف عام 2016 مقارنة بعام 2015.

يف ما يتعلق بحقوق الأ�شخا�س ذوي الإعاقة، فقد مت ت�شمينها يف اخلطة الوطنية يف البند   .3
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اخلا�س بحقوق الأ�شخا�س الأكرث عر�شة لالنتهاك. ويف هذا ال�شياق، ينبغي التاأكيد على 

تفعيل مبادرات اإدماج هذه الفئة يف برامج وزارة العمل والربامج الوطنية ب�شكل فاعل.

و�شع �شيا�شات ملزمة لأ�شحاب العمل، يتم اتباعها يف بيئة العمل ال�شناعية لتفادي �شوء   .4

املعاملة.

اإعادة النظر يف احلد الأدنى لالأجور، وربطه مبعايري املكافاأة العادلة والت�شخم وارتفاع   .5

الأ�شعار وال�شرائب.

ي�شمن  رئي�شي  هدٍف  باإ�شافة  الإن�شان،  حلقوق  ال�شاملة  الوطنية  اخلطة  حتديث  وجوب   .6

رفع م�شتوى الت�شغيل من خالل ا�شتحداث قطاعات عمل جديدة، والعمل على املوازنة بني 

مدخالت التعليم وخمرجاته ومتطلبات �شوق العمل.

حماربة الحتكارات واإطالق ال�شوق.  .7

فر�س  لإيجاد  جديدة  موارد  وخلق  احلالية  املوارد  لإدارة  وفاعلة  جديدة  خطط  و�شع   .8

عمل جديدة.

ا�شتحداث ت�شريعات و�شيا�شات لت�شجيع امل�شاريع الريادية وتذليل العقبات اأمام تطورها   .9

متهيدًا لإنعا�س ال�شوق الأردين.

ب. احلق يف ال�شحة
1. الإطار الت�شريعي الدويل والوطني للحق يف ال�شحة

الدويل اخلا�س باحلقوق القت�شادية والجتماعية والثقافية )1966( العهد  	•

تن�س املادة )12( من هذا العهد على التدابري التي يلزم اتخاذها لغايات اإعمال احلق والتي 

ت�شمل:

ع، وتاأمني منو الطفل منوًا �شحيًا. خف�س معدل وفيات املواليد اجلدد والر�شَّ  -

حت�شني النظافة البيئية وال�شناعية.  -

وعالجها  الأخرى  والأمرا�س  واملهنية  واملتوطنة  الوبائية  الأمرا�س  من  الوقاية   -

ومكافحتها.

تهيئة ظروف من �شاأنها تاأمني اخلدمات الطبية والعناية الطبية للجميع يف حالة املر�س.  -

وقد و�شعت جلنة الأمم املتحدة املعنية باحلقوق القت�شادية والجتماعية والثقافية،   

والتي تتولى ر�شد المتثال للعهد، تعليقًا عامًا يف عام 2000 يق�شي باأن احلق يف ال�شحة 
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ينطوي اأي�شًا على حمددات تتمثل مبا يلي: 

توفري املياه النقية وال�شاحلة لل�شرب.   -

توفري و�شائل الإ�شحاح املالئمة.   -

توفري اإمدادات كافية من الأغذية والأطعمة املغذية املاأمونة وامل�شاكن الآمنة.  -

توفري ظروف مهنية وبيئية �شحية.   -

توفري و�شائل التثقيف ال�شحي واملعلومات ال�شحية املنا�شبة، مبا يف ذلك ما يتعلق بال�شحة   -

اجلن�شية والإجنابية. 

كما يقت�شي احلق يف ال�شحة التزام الدول باعتماد وتنفيذ اإ�شرتاتيجية وخطة عمل وطنيتني 

ال�شحية  ال�شواغَل  الإ�شرتاتيجية واخلطة  تتناول  اأن  وينبغي  العمومية.  ال�شحة  يف جمال 

اأ�شا�س امل�شاركة وال�شفافية، مع  اأي�شًا ت�شميمهما وا�شتعرا�شهما على  لل�شكان قاطبة، وينبغي 

اإيالء اهتمام خا�س جلميع الفئات امل�شت�شَعفة واملُهّم�شة، واتخاذ خطوات طبقًا ملبداأ الإعمال 

التدريجي، اإما ب�شكل منفرد اأو من خالل امل�شاعدة والتعاون الدوليني.

الإن�شان حلقوق  العاملي  •	الإعالن 

ل�شمان  »لكل �شخ�س حّق يف م�شتوى معي�شة يكفي  الإعالن على:  املادة )25( من هذا  تن�س 

ال�شحة والرفاهة له ولأ�شرته، وخا�شة على �شعيد املاأكل وامللب�س وامل�شكن والعناية الطبية«.

�شد املراأة )1979( التمييز  اأ�شكال  جميع  على  الق�شاء  •	اتفاقية 

للق�شاء  املنا�شبة  التدابري  باتخاذ جميع  الأطراف  الدول  التزام  التفاقية على  تن�س هذه 

على التمييز �شد املراأة يف ميدان الرعاية ال�شحية، من اأجل اأن ت�شمن وتكفل للمراأة احل�شول 

وخدمات  الأ�شرة،  بتنظيم  املتعلقة  اخلدمات  ذلك  يف  مبا  ال�شحية،  الرعاية  خدمات  على 

منا�شبة لالأمهات احلوامل والأطفال.

الطفل حقوق  •	اتفاقية 

ال�شحة،  بالتمتع باحلق يف  املادتان )23( و)24( من التفاقية بحق جميع الأطفال  اأقّرت 

ذلك  ومن  بها،  الدول  تقوم  اأن  يجب  التي  والآليات  الإجراءات  من  عددًا  التفاقية  وبّيَنت 

امل�شاعدة  توفري  و�شمان  والأطفال،  ع  الر�شّ وفيات  خف�س  لأجل  املنا�شبة  التدابري  اتخاذ 
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ال�شحية  الرعاية  و�شمان  التغذية،  و�شوء  الأمرا�س  ومكافحة  ال�شحية،  والرعاية  الطبية 

م  املقدَّ الوقائية والإر�شاد  ال�شحية  الرعاية  الولة وبعدها، وتطوير  لالأمهات قبل  املنا�شبة 

للوالدين، وتطوير التعليم واخلدمات املتعلقة بتنظيم الأ�شرة.

)47( ل�شنة 2008. رقم  العامة  ال�شحة  قانون  	•

العامة للغذاء والدواء رقم )41( ل�شنة 2008. املوؤ�ش�شة  قانون  	•

)30( ل�شنة 2015. رقم  الغذاء  قانون  	•

)12( ل�شنة 2013. رقم  وال�شيدلة  الدواء  قانون  	•

2. الأهداف والأن�شطة احلكومية املعَلنة لتعزيز احلق يف ال�شحة

)2025 - 2016( الإن�شان  حلقوق  ال�شاملة  الوطنية  اخلطة  	•

مة  املقدَّ والعالجية  ال�شحي  باخلدمات  الرتقاء  ال�شحة:  يف  احلق  لتعزيز  الفرعي  الهدف 

للمواطنني، وتعزيز �شمان �شالمة الغذاء والدواء، وت�شديد الرقابة على ذلك. 

ويتم تنفيذ هذا الهدف من خالل الأن�شطة التالية:

توحيد الآلية املتعلقة باخلدمات ال�شحية من خالل اإ�شدار الت�شريعات الناظمة لذلك.  -

وبالرجوع اإلى تقارير الر�شد ال�شادرة عن مركز را�شد، فاإن هذه الآلية قد مت العمل بها ب�شكل 

جزئي. 

اتخاذ الإجراءات التي من �شاأنها �شمان �شالمة الأطفال من الأمرا�س ال�شارية واملْعدية،   -

وذلك من خالل �شمول جميع املطاعيم جلميع الأمرا�س �شمن اخلدمات التي تقدمها وزارة 

ال�شحة جمانًا.

اململكة،  اأر�س  على  املقيمني  الأطفال  جلميع  التطعيم  فاإن  العملي،  الواقع  اإلى  وبالرجوع 

ب�شرف النظر عن جن�شياتهم، يتم وفقًا جلدول التطعيم/ برنامج التطعيم الوطني )مديرية 

رقابة الأمرا�س بوزارة ال�شحة(. ويو�شى اأن يتم �شمول جميع الأمرا�س يف جداول التطعيم 

املو�شمية وغري املو�شمية، علمًا اأن هذا الن�شاط وفقًا لتقرير را�شد، مل يبداأ رغم بدء االإطار 

الزمني.

مراجعة الت�شريع الناظم لعمل املجل�س ال�شحي العايل مبا ي�شمن تفعيله وقيامه باملهام   -

املناطة به، واقرتاح التعديالت الالزمة. 

مت تعديل القانون مبوجب القانون املعدل رقم )13( ل�شنة 2017.
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رفع معدل الإنفاق احلكومي على اخلدمات ال�شحية من خالل توفري خم�ش�شات اإ�شافية لها   -

يف قانون املوازنة العامة. 

تعيلقًا على هذا الهدف، فاإنه من املهم زيادة الإنفاق احلكومي على اخلدمات ال�شحية وتوفري 

خم�ش�شات اإ�شافية لها، ل�شمان تنفيذ اخلطط املنبثقة عن الإ�شرتاتيجية واخلطة الوطنية، 

هذا  حتقيق  و�شيظل  ال�شورية«.  اللجوء  »اأزمة  عن  الناجت  ال�شكاين  ال�شغط  ظل  يف  خا�شة 

الهدف وفاعليته حمكومًا بالأداء املوؤ�ش�شي و�شبط النفقات وحماربة الف�شاد.

والغذاء،  ال�شحة،  قوانني  مراجعة  خالل  من  الطبية  املوؤ�ش�شات  على  الرقابة  تعزيز   -

واملوا�شفات واملقايي�س، وال�شحة العامة. واقرتاح التعديالت على هذه الت�شريعات. 

وبالرجوع اإلى ر�شد قيام احلكومة بتنفيذ الن�شاط خالل االإطار الزمني، يالَحظ اأن احلكومة 

مل تلتزم بالإطار الزمني يف مراجعة قوانني ال�شحة، والغذاء، واملوا�شفات واملقايي�س، عند 

بدء الإطار الزمني، وهذا ما يعرقل احل�شول على نتائج فاعلة وملحوظة للخطة.

 

)2022-2018( ال�شحة  وزارة  •	اإ�شرتاتيجية 

حددت الإ�شرتاتيجية عددًا من الفر�س للنهو�س بالقطاع ال�شحي وتعزيز احلق يف ال�شحة   -

الوطنية  والتوجهات  العليا  ال�شيا�شة  ِقبل  من  ال�شحية  باخلدمات  الهتمام  خالل  من 

القطاع  لإ�شالح  التنفيذية  احلكومة  وخطة   ،»2025 الأردن  »روؤية  ومنها:  الداعمة، 

للتنمية  العاملية  الأجندة  يف  العاملية  والتوجهات   ،)2022-2018( اململكة  يف  ال�شحي 

امل�شتدامة 2030. بالإ�شافة اإلى ال�شتفادة من الإيجابيات والفر�س الناتة عن تفعيل 

2014، والذي ي�شاهم يف  ل�شنة  العام واخلا�س رقم )31(  القطاعني  ال�شراكة بني  قانون 

توفري التمويل للم�شاريع ال�شتثمارية.

اإقرار اإ�شرتاتيجيات وطنية داعمة مثل: اإ�شرتاتيجية ال�شتعداد للطوارئ، الإ�شرتاتيجية   -

لل�شّكري،  الوطنية  الإ�شرتاتيجية  لالإيدز،  الوطنية  الإ�شرتاتيجية  لل�شكان،  الوطنية 

 ،)2025-2017( لل�شباب  الوطنية  الإ�شرتاتيجية  الإجنابية،  ال�شحة  اإ�شرتاتيجية 

والإ�شرتاتيجية الوطنية لكبار ال�شن.

حمور  ال�شحية،  الرعاية  خدمات  حمور  يف:  تتمثل  اإ�شرتاتيجية  حماور  اخلطة  ت�شمنت   -

اإدارة املوارد الب�شرية، حمور التغطية ال�شحية ال�شاملة، حمور البنية التحتية، حمور اإدارة 

املعرفة، حمور الإدارة املالية، حمور احلوكمة وتطبيق الالمركزية، واملتابعة والتقييم.

�شملت الإ�شرتاتيجية بيان مواطن ال�شعف والفر�س للوقوف على الواقع الفعلي كاأر�شية   -
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ونقطة انطالق لتنفيذ اخلطط الرامية اإلى حتقيق الأهداف الرئي�شية، اإّل اأن الوزارة ل 

تعر�س اأّي تقارير دورية تتابع تنفيذ اخلطة.

3. التقييم واملتابعة املعَلن عنهما من ِقبل احلكومة، مع تقييم ملا اأُجنز

2017 مبنا�شبة اليوم العاملي حلقوق الإن�شان لعام  الثاين  الدوري  احلكومي  •	التقرير 

م�شمون التقييم واملتابعة املعَلن عنهما:   -

يتم عقد دورات وور�س عمل تثقيفية عرب �شفحات التوا�شل الجتماعي لوزارة ال�شحة   -

التدخني،  اأ�شرار  مثل:  متعددة  موا�شيع  ملناق�شة  ال�شحي،  والإعالم  التوعية  ومديرية 

رعاية امل�شنني، �شربات ال�شم�س، الأمرا�س املزمنة، والت�شمم الغذائي. 

يتم تنفيذ جولت رقابية ملنع التدخني يف الأماكن العامة.  -

يتم تن�شيق اأعمال اللجان الفنية اخلا�شة مبتابعة تنفيذ البنود املتعلقة بوزارة ال�شحة   -

والواردة يف قانون حقوق الأ�شخا�س ذوي الإعاقة رقم )20( ل�شنة 2017. وذلك من ِقبل 

مديرية �شحة املراأة والطفل.

مت البدء بتطبيق نظام الأمتتة يف م�شت�شفى الب�شري كمرحلة تريبية، للتعامل مع حالت   -

العنف الأ�شري. وعلى �شعيد امل�شاريع، مت ت�شّلم العيادة املتنقلة من م�شروع »جايكا«، ومت 

ت�شليم العيادة التي تعنى بتقدمي خدمات ال�شحة الإجنابية، ملديرية �شحة املفرق، للعمل 

يف منطقة البادية ال�شمالية. ومت تدريب الكوادر على اآلية ت�شغيلها.

املبا�شرة بتطبيق مقيا�س الذكاء )الطبعة اخلام�شة/ الأحدث( بعد تدريب كوادر ق�شم   -

ت�شخي�س الإعاقات عليها ملدة 17 اأ�شبوعًا. ومت ت�شلُّم 4 حقائب لهذه الغاية.

عقد دورات تدريبية وتنفيذ ور�شات عمل تدريبية لكوادر م�شت�شفيات حمافظات ال�شمال   -

والو�شط، حول الك�شف املبكر عن حالت العنف الأ�شري واآلية التبليغ.

-  مت حتديث الدليل الإر�شادي لل�شحة الإجنابية واللوحة القالبة لو�شائل تنظيم الأ�شرة.

مت تنفيذ زيارات اإ�شرافية ميدانية على مراكز الأمومة والطفولة يف املحافظات.  -
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- التعليق:

احلق  تعزيز  بخ�شو�س  التوعوية  حمالتها  ال�شحي  والإعالم  التوعية  مديرية  ُتوا�شل   -

التدخني،  مبنع  يتعلق  ما  ويف  والتثقيفية.  الإر�شادية  براجمها  �شمن  وذلك  ال�شحة،  يف 

يالَحظ ن�شر ر�شائل توعوية حول م�شار التدخني، وبيان العقوبة املرتتبة على التدخني 

يف الأماكن العامة با�شتخدام لوحات اإر�شادية.

والريفية  النائية  املناطق  جميع  لت�شمل  املتنقلة  العيادات  م�شاريع  يف  بالتو�شع  يو�شى   -

اأزمة اللجوء بالعتبار. ومن هذه امل�شاريع: م�شروع  ومناطق البادية يف اململكة، مع اأخذ 

لاّلجئني  امل�شت�شيفة  الريفية  املناطق  يف  الفرعية  ال�شحية  املراكز  يف  اخلدمات  حت�شني 

ال�شوريني.

متت املبا�شرة بتطبيق مقيا�س الذكاء )الطبعة اخلام�شة(.   -

يف ما يتعلق بباقي الإجنازات، فاإنها تعك�س التوجه نحو الرتكيز على اجلانَبني التثقيفي   -

والوقائي.

الوطني  املركز  تقرير  يف  الواردة  التو�شيات  على  احلكومية  للموؤ�ش�شات  الإي�شاحي  الرد  	•
حلقوق الإن�شان حيال اأو�شاع حقوق الإن�شان يف الأردن لعام 2016 

م�شمون التقييم واملتابعة املعَلن عنهما:   -

امل�شت�شفيات  وتديد  وتو�شعة  لبناء  وم�شاريع  خطط  وو�شع  التحتية،  البنية  تطوير   -

واملراكز ال�شحية التابعة للوزارة.

-  اإقرار عدد من الت�شريعات ذات ال�شلة، ومنها: 

اأثناء فرتة احلمل والولدة والنفا�س رقم )10( ل�شنة  نظام ر�شد حالت وفيات الن�شاء   -

.2016

نظام معدل لنظام التاأمني ال�شحي املدين رقم )14( ل�شنة 2016.  -

تعليمات تنظيم العالج باخلاليا اجلذعية رقم )8( ل�شنة 2016.  -

ال�شحي  التاأمني  يف  ومنتفعيهم  ال�شابقني  الأمة  جمل�س  اأع�شاء  ا�شرتاك  اأ�ش�س  تعليمات   -

املدين رقم )1( ل�شنة 2016.

اأ�ش�س ا�شرتاك اأع�شاء جمل�س الأمة ال�شابقني ومنتفعيهم يف  التعليمات املعّدلة لتعليمات   -

التاأمني ال�شحي املدين رقم )2( ل�شنة 2016.

لئحة الأجور الطبية املعدلة ل�شنة 2016.  -
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قانون املخدرات واملوؤثرات العقلية رقم )23( ل�شنة 2016.  -

نظام معدل لنظام اللجان الطبية رقم )100( ل�شنة 2016.  -

نظام اعتماد املوؤ�ش�شات ال�شحية رقم )105( ل�شنة 2016.  -

تعليمات معدلة لتعليمات �شمول الأفراد من املواطنني يف التاأمني ال�شحي املدين رقم )4(   -

ل�شنة 2016.

تعليمات ترخي�س املراكز املتخ�ش�شة باخلاليا اجلذعية رقم )9( ل�شنة 2016.  -

نظام اللجنة الوطنية للمخدرات واملوؤثرات العقلية رقم )1( ل�شنة 2017.  -

تعليمات اإجازة اأغذية ال�شتعمال اخلا�س ل�شنة 2017.  -

ل�شنة  النووي  الطب  يف  امل�شتخَدمة  ال�شيدلنية  امل�شتح�شرات  وتداول  ت�شجيل  اأ�ش�س   -

.2017

تعليمات اعتماد مواقع ت�شنيع مركزات غ�شيل الكلى ل�شنة 2017.  -

قرار جمل�س الوزراء بتعديل املادة )3( من تعليمات �شمول الأفراد من املواطنني بالتاأمني   -

ال�شحي املدين.

اأ�ش�س الو�شفات الطبية وال�شجالت ل�شنة 2017.  -

قانون معدل لقانون ال�شحة العامة رقم )11( ل�شنة 2017.  -

قانون حقوق الأ�شخا�س ذوي الإعاقة رقم )20( ل�شنة 2017.  -

تعليمات اإ�شدار التقارير الطبية الق�شائية رقم )1( ل�شنة 2017.  -

مناذج التقارير الطبية الق�شائية الأولية والقطعية.  -

نظام معدل لنظام ال�شراء املوحد لالأدوية وامل�شتلزمات الطبية رقم )80( ل�شنة 2017.  -

التجميل  وم�شتح�شرات  واملطهرات  واملعقمات  الطبية  وامل�شتلزمات  الأدوية  فح�س  نظام   -

رقم )89( ل�شنة 2017.

التعليق:   -

ل يوجد نظام ي�شمن تقييم التطوير الذي يتم للبنية التحتية، مع التاأكيد على اأهمية   -

العمل  من  للتحقق  والتفتي�س  الرقابة  واأهمية  املوازنة،  يف  اإ�شافية«  »نفقات  بند  ر�شد 

ال�شحي �شمن املوا�شفات واملقايي�س ومبا يكفل احلق.
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الت�شريعات التي مت اإقرارها، تعك�س التوجه نحو �شمولية التنظيم القانوين جلميع امل�شائل   -

ذات ال�شلة. 

4. التو�شيات

الالزمة  والأجهزة  املوؤهل  بالكادر  ال�شحي  القطاع  رفد  تفعيل  خالل  من  احلق  تعزيز   .1

وال�شرورية.

اأن تكون  واملحافظات، ومراعاة  النائية  الأماكن  ال�شحية يف  واملراكز  امل�شت�شفيات  اإن�شاء   .2

�شمن العتماديات واملوا�شفات املعتمدة. 

ر�شد موازنة للبحث العلمي، مع التاأكيد على اأهمية التطلُّع لإحداث ثورة علمية يف هذا   .3

املجال.

من  والتحقق  واخلا�شة،  احلكومية  امل�شت�شفيات  معايري  وتفعيل  مراجعة  على  العمل   .4

مراعاتها ملعايري اجلودة.

درا�شة اإن�شاء جهة رقابية م�شتقلة ملتابعة القطاع وتقييمه.  .5

تاوزه،  حال  ويف  الإن�شان.  حلقوق  ال�شاملة  الوطنية  للخطة  الوطني  بالإطار  اللتزام   .6

عن  ال�شتباقي  والك�شف  ال�شفافية  ملبداأ  تاأكيدًا  التاأخري،  اأ�شباب  عن  الإعالن  ينبغي 

املعلومة. 

وذلك  وتفعيلها،  الت�شريعات  اإقرار  على  �شترتتب  التي  والنتائج  اجلوانب  جميع  درا�شة   .7

كخطوة ا�شتباقية لتاليف اأّي خلل اأو ق�شور اأو فراغ ت�شريعي. 

ت. احلقوق الثقافية
الإطار الت�شريعي الدويل والوطني للحقوق الثقافية  .1

والثقافية والجتماعية  القت�شادية  للحقوق  الدويل  العهد  	•

اأكد العهد الدويل على �شمان حق ال�شعوب على َقدم امل�شاواة دون متييز، يف التمتع باحلقوق 

الثقافية. 

حيث تن�س املادة )1( منه على: »جلميع ال�شعوب حق تقرير م�شريها بنف�شها، وهى مبقت�شى 

القت�شادي  منائها  لتحقيق  ال�شعي  يف  وحرة  ال�شيا�شي  مركزها  تقرير  يف  حرة  احلق  هذا 
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والجتماعي والثقايف«.

كما تن�س املادة )3( منه على: »تتعهد الدول الأطراف يف هذا العهد ب�شمان م�شاواة الذكور 

والإناث يف حق التمتع بجميع احلقوق القت�شادية والجتماعية والثقافية املن�شو�س عليها 

يف هذا العهد«.

وتوؤكد املادة )15( على اأن الدول الأطراف يف هذا العهد تقّر باأن من حق كل فرد اأن ي�شارك يف 

م العلمي وبتطبيقاته، واأن يفيد من حماية امل�شالح  احلياة الثقافية، واأن يتمتع بفوائد التقدُّ

املعنوية واملادية الناجمة عن اأّي اأثر علمي اأو فني اأو اأدبي من �شنعه. 

ويبني العهد التزام الدول تاه هذه احلقوق، حيث ين�س على ما يلي: 

»1. تراعي الدول الأطراف يف هذا العهد، يف التدابري التي �شتتخذها بغية �شمان املمار�شة 

الكاملة لهذا احلق، اأن ت�شمل تلك التدابري التي تتطلبها �شيانة العلم والثقافة واإمناءهما 

واإ�شاعتهما.

العلمي  للبحث  التي ل غنى عنها  العهد باحرتام احلرية  الأطراف يف هذا  الدول  2. تتعهد 

والن�شاط االإبداعي.

الت�شال  واإمناء  ت�شجيع  من  تنى  التي  بالفوائد  العهد  هذا  يف  الأطراف  الدول  تقر   .3

والتعاون الدوليني يف ميدايَن العلم والثقافة«.

الإن�شان حلقوق  العاملي  •	الإعالن 

يوؤكد الإعالن العاملي حلقوق الإن�شان على حق الفرد يف ال�شرتاك احلر يف احلياة الثقافية 

كما  نتاجه.  من  وال�شتفادة  العلمي  التقدم  يف  وامل�شاهمة  بالفنون  ال�شتمتاع  ويف  للمجتمع، 

اأو الأدبي  اإنتاجه العلمي  يوؤكد حّق الفرد يف حماية امل�شالح الأدبية واملادية املرتتبة على 

اأو الفني.

الأردين •	الد�شتور 

تن�س  حيث  بالثقافة.  تتعلق  والتي  بها  املعرَتف  واحلقوق  احلريات  الأردين  الد�شتور  كفل 

الأدبي  والإبداع  العلمي  البحث  حرية  تكفل  الدولة  اأن  على   )15( املادة  من   )2( الفقرة 

والفني والثقايف والريا�شي مبا ل يخالف اأحكام القانون اأو النظام العام اأو الآداب.

كما تن�س الفقرة )1( من املادة )15( على كفالة الدولة حلرية الراأي بالقول اأو الكتابة اأو 

الت�شوير و�شائر و�شائل التعبري. 
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التي  يوؤثر على جوهر احلقوق  اأّي ت�شريع  اإ�شدار  للحيلولة دون  الد�شتور �شمانة  وقد و�شع 

كفلها الد�شتور، وذلك مبوجب الفقرة )1( من املادة )128(.

)5( ل�شنة 2005. رقم  واحل�شري  العمراين  الرتاث  حماية  قانون  	•

)6( ل�شنة 2008. رقم  واحل�شري  العمراين  الرتاث  حماية  �شندوق  	•

الآثار وتعديالته رقم )21( ل�شنة 1988. قانون  	•

رقم )36( ل�شنة 2006. وتعديالته  الثقافة  رعاية  قانون  	•

)21( ل�شنة 2007. رقم  والرتاث  الثقافة  ن�شر  نظام  	•

)111( ل�شنة 2008. رقم  والفنية  الثقافية  احلركة  دعم  �شندوق  نظام  	•

2. ت�شريعات مقيِّدة للحقوق الثقافية

والتي   ،2006 ل�شنة   )36( رقم  الثقافة  رعاية  قانون  من   )5( املادة  يف  ورد  ما  اإ�شكالية   -

واملوؤ�ش�شات  الهيئات  بتاأ�شي�س وت�شجيل  املتعلقة  الأحكام والإجراءات  تن�س على حتديد 

حلها  وكيفية  اإدارتها  واأ�شلوب  بها  املتعلقة  الأمور  وجميع  والفنية  الثقافية  واملتاحف 

مبقت�شى نظام. 

علمًا اأنه مل ي�شدر نظام لهذه الغاية. ويتم الحتكام يف ذلك لقانون اجلمعيات.

اجلدول رقم )2( امللحق بقانون ال�شريبة العامة على املبيعات، واخلا�س بال�شلع اخلا�شعة   -

لل�شريبة بن�شبة )20%( ل�شنة 1994.

الت�شوير، والأفالم  اأفالم  % على   2 يتم فر�س �شريبة خا�شة مبقدار  بح�شب هذا اجلدول، 

ال�شناعية  الأقمار  عرب  وال�شتقبال  الإر�شال  واأنظمة  الفيديو،  وكامريات  ال�شينمائية، 

واأجزائها، والأجهزة ال�شينمائية واأجزائها، والأدوات املو�شيقية واأجزائها، وم�شجالت ال�شوت 

وال�شورة )الفيديو(. 

الأفالم  �شناعة  منو  دون  يحول  والأجهزة،  واملعدات  الأدوات  هذه  على  ال�شرائب  فر�س  اإّن 

ه نحو الإعفاء منها. ل التوجُّ واملو�شيقى. وُيقرَتح اأن تكون ال�شرائب يف اأدنى حدودها، وُيف�شَّ

باخلدمات  واخلا�س  املبيعات،  على  العامة  ال�شريبة  بقانون  امللحق   )4( رقم  اجلدول   -

اخلا�شعة لل�شريبة ل�شنة 1994.
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يت�شمن هذا اجلدول اخلدمات اخلا�شعة لل�شريبة العامة على املبيعات، ومن �شمنها اخلدمات 

بجميع  الت�شوير  وخدمات  والإعالن،  الدعاية  خدمات  ت�شم  والتي  امل�شنفة  غري  التجارية 

واأ�شرطة  اأجهزة  وتاأجري  ال�شينمائية،  الرتفيهية  واخلدمات  الطبي،  الت�شوير  عدا  اأنواعه 

الفيديو، وامل�شارح واملجموعات الغنائية وال�شريك واملالهي وقاعات الرق�س، وخدمات الألعاب 

ال�شياحية. 

ُيقرتح اأن يتم التوجه نحو تخفي�س هذه ال�شرائب اأو الإعفاء منها. 

نظام ر�شوم املالهي العامة �شمن حدود اأمانة عمان الكربى رقم )104( ل�شنة 2009.  -

اللهو العام هو اأّي لهٍو يجري �شمن حدود الأمانة ويتاح للجمهور ح�شوره، وي�شمل دور ال�شينما 

يف  وما  �شوبات(  و)الكويف  و)البارات(  واملقاهي  ال�شريك  ومالعب  وامل�شارح  الليلية  واملالهي 

حكمها. ويتم فر�س ر�شوم حمددة على ذلك. 

وتعّد هذه الر�شوم مرتفعة، ويرتتب على عدم دفعها الإغالق.

3. الأهداف والأن�شطة احلكومية املعَلنة لتعزيز احلقوق الثقافية 

حلقوق الإن�شان )2016 - 2025( ال�شاملة  الوطنية  اخلطة  	•

م�شمون التقييم واملتابعة املعلن عنهما:

احلفاظ على الهوية الوطنية وتعزيزها من خالل الأن�شطة التالية:  -

اإعادة النظر يف الت�شريعات الناظمة للعمل الثقايف واقرتاح التعديالت عليها ب�شكل يعّزز   -

من احلقوق الثقافية، وذلك من خالل مراجعة قانون رعاية الثقافة واقرتاح التعديالت 

الالزمة عليه من خالل كّل من احلكومة ممثلًة بوزارة الثقافة، وجمل�س الأمة، ومن خالل 

مراجعة نظام التفرغ الإبداعي الثقايف الأردين واقرتاح التعديالت الالزمة عليه.

دعم املوؤ�ش�شات الثقافية ودور ال�شينما، وت�شجيع ال�شناعات الثقافية وال�شباب من خالل   -

تخ�شي�س بند لدعم املوؤ�ش�شات الثقافية يف املوازنة العامة.

الهتمام بثقافة الأطفال وال�شباب، وتوجيه الإعالم لالهتمام باأمور احلياة املختلفة وما   -

يرقى بالفرد ويحارب التطرف والنحراف من خالل اإدراج بند يف املوازنة لهذه الغاية.
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التعليق:   -

مل يتم العمل على اقرتاح اأّي تعديالت على قانون رعاية الثقافة.  -

يف ما يتعلق بنظام التفرغ الإبداعي الثقايف، فقد متت مراجعته. ويوؤَخذ على هذا الهدف   -

اأنه مل ي�شمل جميع الت�شريعات الناظمة للعمل الثقايف.

وفقًا لتقرير »را�شد«، متت املبا�شرة جزئيًا يف دعم املوؤ�ش�شات الثقافية والهتمام بثقافة   -

الأطفال وال�شباب. وحول مدى فاعلية ما مت تنفيذه يف حتقيق الهدف، من املهم الرتكيز 

على جانب الدعم والتمويل لغايات �شمان التنفيذ اجليد.

اإّن تخ�شي�س بند يف املوازنة لدعم املوؤ�ش�شات الثقافية، اأمٌر لزم للنهو�س باحلركة الثقافية،   -

مع التاأكيد على اأهمية الريادة يف عمل املوؤ�ش�شات الثقافية لتقوم بدورها الفاعل.

م�شمون التقييم واملتابعة املعلن عنهما:

توزيع مكت�شبات التنمية الثقافية يف اململكة بعدالة من خالل الأن�شطة التالية:  -

تطوير البنى التحتية لالأن�شطة الثقافية يف املحافظات ل�شتيعاب الفعاليات والأن�شطة،   -

وتفعيل احلراك الثقايف من خالل بناء املرافق اخلا�شة بالأن�شطة.

تعزيز التن�شيق بني وزارة الثقافة وموؤ�ش�شات املجتمع املدين لتحقيق التنمية الثقافية من   -

خالل توقيع اتفاقيات تعاون بني الطرفني.

التعليق:  -

اإنعا�س  يف  ت�شهم  اأن  �شاأنها  من  اململكة،  يف  الثقافية  التنمية  مكت�شبات  توزيع  اإعادة  اإن    -

احلركة الثقافية. ووفقًا لتقرير »را�شد«، فقد متت املبا�شرة يف تنفيذ الأن�شطة اخلا�شة 

بهذا الهدف، واإْن ب�شكل حمدود.

م�شمون التقييم واملتابعة املعلن عنهما:

- تعزيز وحماية اللغة العربية من خالل اإ�شدار قانون حماية اللغة العربية. 
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التعليق:  -

مت تنفيذ الن�شاط اخلا�ش بهذا الهدف. ويعّد الهدف فاعاًل على �شعيد حماية املوروث اللغوي 

من التحريف.

 

)2019-2017( الثقافة  لوزارة  الإ�شرتاتيجية  اخلطة  	•

م�شمون التقييم واملتابعة املعلن عنهما: 

الإ�شرتاتيجية  مبوجب  عليها  العمل  اإلى  الثقافة  وزارة  ت�شعى  التي  والربامج  الأهداف  اأبرز 

اخلا�شة بالأعوام 2019-2017:

تطوير البنى التحتية.  .1

دعم املوؤلفني الأردنيني.   .2

اإتاحة العلم واملعرفة من خالل م�شاريع تعنى بدعم املكتبات.  .3

حتفيز احلركة الثقافية من خالل منح اجلوائز الت�شجيعية والتقديرية.  .4

توفري الظروف الالزمة لتنمية الإبداع من خالل م�شاريع التفرغ الإبداعي.   .5

العمل على توثيق الإنتاج الفكري والثقايف.   .6

اإقامة م�شاريع وبرامج خا�شة لتفعيل احلراك الثقايف يف املحافظات.  .7

دعم الهيئات واجلمعيات الثقافية.   .8

والندوات  الفنية  املهرجانات  اإقامة  خالل  من  الثقافية  احلركة  اإحياء  على  العمل   .9

الثقافية. 

10. تعزيز التفاعل الثقايف بني الثقافات املختلفة. 

11. دعم امل�شاريع الثقافية الوطنية التي تقوم بها موؤ�ش�شات املجتمع املدين.

وبالتعليق على مدى مواءمة اأهداف وزارة الثقافة مع التوجه احلكومي العام املعَلن عنه، فاإن 

اأهداف وزارة الثقافة جاءت من�شجمة مع اخلطة الوطنية ال�شاملة حلقوق الإن�شان، وت�شاهم 

يف حتقيق الأهداف، كما تعزز من احلقوق الثقافية.
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4. التقييم واملتابعة املعَلن عنهما من ِقبل احلكومة، مع تقييم ما اأجُنز

احلكومي الدوري الثاين لعام 2017 مبنا�شبة اليوم العاملي حلقوق الإن�شان التقرير  	•

م�شمون التقييم واملتابعة املعَلن عنهما: 

التاأكيد على دور وزارة الثقافة يف كفالة حقوق الأقليات بالتمتع بثقافاتها. حيث تخت�س   .1

وزارة الثقافة بت�شجيل الهيئات واجلمعيات الثقافية.

2.  دور وزارة الثقافة يف رفع �شوية الوعي واإغناء املعارف واحرتام التعددية والتنوع وحرية 

الراأي والتعبري.

دور وزارة الثقافة يف توفري فر�س التدريب والتاأهيل يف املجال الإبداعي.  .3

لدى  الفنية  الذائقة  �شوية  ورفع  الوطني،  الرتاث  على  املحافظة  يف  الثقافة  وزارة  دور   .4

املواطن.

باأ�شكاله املتعددة، ون�شره تعميمه  تنفذ وزارة الثقافة م�شاريع حلفظ الرتاث غري املادي   .5

واحلفاظ عليه وتطويره.

تخ�شي�س بند يف املوازنة العامة لدعم الثقافة.   .6

التعليق:  -

من حيث الواقع العملي، فاإن وزارة الثقافة تقوم بتنفيذ ال�شيا�شات، ومتار�س دورها كجهة   .1

ت�شجل الهيئات واجلمعيات الثقافية.

ت�شمنت  والتي   ،)2019-2017( للوزارة  الإ�شرتاتيجية  اخلطة  باإ�شدار  الوزارة  قامت   .2

واخلا�شة،  العامة  والأهداف  والر�شالة،  والروؤية،  الإ�شرتاتيجية،  الأهداف  من  عددًا 

وال�شيا�شات والربامج التي متحورت حول ن�شر النتاج الفني والثقايف ودعم الإبداع، واإقامة 

البنى  والأدبية، وتطوير  الفنية  واملهرجانات  وال�شبابية  الثقافية  والأن�شطة  الفعاليات 

الثقافية التحتية. كما ت�شمنت اخلطة �شردًا ملواطن ال�شعف والتحديات التي �شتعمل على 

تطويرها. 

يجب اأن يتم العمل على املراجعة الدورية ملخرجات تنفيذ اخلطة الإ�شرتاتيجية للوزارة،   .3

وو�شع موؤ�شرات اأداء وتطويرها بناًء على النتائج وفاعلية التخطيط على اأر�س الواقع.

والرتاث  الفني  املجال  يف  والتاأهيل  الثفافية  احلركة  على  احلفاظ  يف  الوزارة  ت�شاهم    .4

اجلهات  مع  بالتن�شيق  تقوم  املادي  غري  للرتاث  مديرية  الوزارة  يف  يوجد  حيث  الثقايف، 
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املختلفة، والبحث، واإدارة الرتاث غري املادي، واحلفاظ عليه. وقد اأُجنز عدد من امل�شاريع، 

منها امل�شروع الوطني حل�شر الرتاث الثقايف غري املادي، وم�شروع املكنز الوطني الأردين.

يف ما يتعلق بتخ�شي�س بند يف املوازنة العامة لدعم الثقافة، بالرجوع اإلى قائمة امل�شاريع   .5

يالَحظ  العامة،  للموازنة  الإلكرتوين  املوقع  على   2020-2018 لالأعوام  الراأ�شمالية 

تخ�شي�س عدد من الأن�شطة املتنوعة يف املناطق املختلفة. ومع ذلك، فاإن الواقع العملي 

ي�شري اإلى عدم و�شول الأن�شطة الثقافية اإلى املحافظات واملناطق النائية والفقرية، رغم 

اأهمية دور الثقافة يف نبذ العنف والتطرف وتعديل ال�شلوكيات الجتماعية ال�شلبية.

الإن�شان يف  الثالث ع�شر حلالة حقوق  التقرير  اأورد  الواقعي،  العملي  يتعلق باجلانب  ما  ويف 

الأردن وال�شادر عن املركز الوطني حلقوق الإن�شان، عددًا من التحديات التي تواجه التمتع 

باحلقوق الثقافية، ومنها:

حتقيق  تدعم  التي  الأن�شطة  لتنفيذ  امليزانية  من  املخ�ش�شة  واملبالغ  املايل  الدعم  قلة   .1

الأهداف التي ت�شعى وزارة الثقافة اإلى حتقيقها. 

التحديات التي تواجه الفنانني الأردنيني، واأبرزها قلة الإنتاج ال�شينمائي والتلفزيوين،   .2

وقلة م�شاركة القطاع اخلا�س يف ذلك.

�شعف البنية التحتية.  .3

قلة الهتمام بعقد املهرجانات واملعار�س الدولية والبازارات.   .4

حمدودية املوارد املالية املخ�ش�شة ملجمع اللغة العربية.   .5

�شالحيات احلاكم الإداري، والتي يحق له من خاللها منع اإقامة مهرجانات اأو فعاليات ملنع   .6

حدوث اجلرائم وفقًا لتقديره.

عدم اإدخال الثقافة والفنون امل�شرحية واملو�شيقية يف املنهاج املدر�شي احلكومي، وهناك   .7

دور للتيار ال�شيا�شي الديني يف احلّد من تفعيل �شمان احلقوق الثقافية وممار�شتها.

5. التو�شيات

دعم احلركة الثقافية يف الأردن من خالل زيادة املخ�ش�شات املحددة لها يف املوازنة العامة.  .1

حرية احل�شول على املعرفة والثقافة والفنون وعدم تقييدها مبقيدات تفر�شها تيارات   .2

�شيا�شية.
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اإدخال املناهج الثقافية واملو�شيقية يف املناهج املدر�شية.  .3

وفقًا  الفعاليات  بع�س  اإقامة  منعه  حيث  من  الإداري  احلاكم  �شالحيات  يف  النظر  اإعادة   .4

ل�شالحياته التقديرية. 

اإعادة النظر يف الت�شريعات ال�شريبية على الأن�شطة واخلدمات الثقافية والفنية  .5

ثالثاً: حقوق الفئات األكرث عرضة لالنتهاك

اأ. حقوق الأ�شخا�س ذوي الإعاقة
1. الإطار الت�شريعي الدويل والوطني حلقوق الأ�شخا�س ذوي الإعاقة

الإعاقة ذوي  الأ�شخا�س  حقوق  اتفاقية  	•

ع الأ�شخا�س ذوي الإعاقة متتعًا  اإّن الغر�س من هذه التفاقية هو تعزيز وحماية و�شمان متتُّ

امل�شاواة مع الآخرين، بجميع حقوق الإن�شان واحلريات الأ�شا�شية، وتعزيز  َقدم  كاماًل على 

احرتام كرامتهم املتاأ�شلة.

وي�شمل تعبري »ذوو الإعاقة« جميع الذين يعانون من عاهات طويلة الأجل بدنية اأو عقلية 

اأو ذهنية اأو ح�ّشَية، قد متنعهم لدى التعامل مع احلواجز املختلفة من امل�شاركة ب�شورة كاملة 

وفعالة يف املجتمع على قدم امل�شاواة مع الآخرين.

الإعاقة ذوي  الأ�شخا�س  حقوق  لتفاقية  الختياري  •	الربوتوكول 

هذا الربوتوكول مل ي�شادق عليه الأردن. وهو يت�شمن اعرتاف كل دولة طرف فيه باخت�شا�س 

اأو  اأو جمموعات الأفراد  جلنة حقوق الأ�شخا�س ذوي الإعاقة بتلّقي البالغات من الأفراد 

با�شم الأفراد اأو جمموعات الأفراد امل�شمولني باخت�شا�شها والذين يّدعون اأنهم �شحايا انتهاك 

دولة طرف لأحكام التفاقية.

)20( ل�شنة 2017 رقم  الإعاقة  ذوي  الأ�شخا�س  حقوق  •	قانون 

حّل هذا القانون حمّل القانون ال�شابق رقم )31( ل�شنة 2007، ومت اإدخال جملة من التعديالت 

عليه ل�شمان حقوق الأ�شخا�س ذوي الإعاقة.
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الإعاقة رقم )10( ل�شنة 2017 ذوي  لالأطفال  املبّكر  التدخل  مراكز  •	نظام 

�شدر هذا النظام مبوجب املادة )4( من قانون وزارة ال�شوؤون الجتماعية والعمل وتعديالته 

رقم )14( ل�شنة 1956، حيث ينظم اإن�شاء وترخي�س املراكز التي تعنى بالتدخل املبكر والذي 

يهدف اإلى: 

دمج الأطفال ذوي الإعاقة يف املجتمع املحلي واأ�شرهم، وتقدير احتياجاتهم وتلبيتها من   .1

خالل الربامج واخلدمات املَعّدة لهذه الغاية.

تزويد الآباء والأمهات وغريهم ممن يقومون على رعاية الأطفال ذوي الإعاقة باملعلومات   .2

واملهارات اخلا�شة باإعاقة اأطفالهم.

خف�س الطاقة ال�شتيعابية للمراكز الإيوائية.  .3

تقليل الأعباء القت�شادية املرتتبة على رعاية الأطفال ذوي الإعاقة.  .4

و�شّنه  الإعاقة  ذي  للطفل  العقلية  ال�شن  بني  الفجوة  وتقليل  الإعاقة،  معدلت  خف�س   .5

الزمنية.

الأ�شخا�س ذوي الإعاقة رقم )40( ل�شنة 2014 مراكز  •	نظام 

ينظم هذا النظام عمل املراكز التي ُيطلب ترخي�شها لالأ�شخا�س الطبيعيني واملوؤ�ش�شات العامة 

واخلا�شة والتطوعية املحلية والأجنبية وامل�شجلة وفقًا للت�شريعات النافذة.

اأ�شرهم  اإطار  الأ�شخا�س ذوي الإعاقة متلّقي اخلدمات الجتماعية يف  متابعة  تعليمات  	•
ل�شنة 2015:

تهدف عملية املتابعة املنظمة مبوجب التعليمات اإلى:

اأ�شرهم من حيث عدم  اإطار  واملوجودين يف  الإعاقة  الأ�شخا�س ذوي  �شالمة  التحقق من   .1

وقوع اإ�شاءة ج�شدية اأو جن�شية اأو نف�شية اأو اإهمال عليهم يف �شوء نتائج عوامل اخلطورة 

املحيطة بهم. 

تقدمي الإر�شاد والتوعية لأ�شر الأ�شخا�س ذوي الإعاقة يف التعامل مع الأ�شخا�س ذوي   .2

الإعاقة مبا يحقق اندماجهم يف املجتمع. 

تدريب اأ�شر الأ�شخا�س ذوي الإعاقة على التعامل ال�شليم مع ال�شخ�س ذي الإعاقة ب�شورة   .3

ل مت�س كرامته اأو اإن�شانيته. 
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دمج الأ�شخا�س ذوي الإعاقة وخا�شة الأطفال منهم ورعايتهم داخل اأ�شرهم وجمتمعهم.  .4

2. الأهداف والأن�شطة احلكومية املعَلنة لتعزيز حقوق الأ�شخا�س ذوي الإعاقة 

حلقوق الإن�شان )2025-2016( ال�شاملة  الوطنية  •	اخلطة 

التدريب  و�شائل  توفري  خالل  من  احلقوق  وممار�شة  الفر�س  وتكافوؤ  امل�شاواة  �شمان   .1

والتاأهيل لغايات دمج الأ�شخا�س ذوي الإعاقة يف املجتمع، وتفعيل الت�شريعات التي حتقق 

ذلك، وتي�شري حركة التنقل لالأ�شخا�س ذوي الإعاقة وممار�شة ن�شاطاتهم و�شان و�شولهم 

ذوي  الأ�شخا�س  رعاية  قانون  ومراجعة  عمل  ور�شات  عقد  خالل  من  وذلك  للمعلومة، 

الإعاقة، وقانون البناء الوطني، وقانون النتخاب، واقرتاح التعديالت الالزمة. 

تعزيز احلماية القانونية لالأ�شخا�س ذوي الإعاقة وت�شديد العقوبات على َمن يرتكب اأّي   .2

جرائم بحق هوؤلء الأ�شخا�س، من خالل تعديل الت�شريعات الالزمة املتعلقة بالأ�شخا�س 

اخلدمة  ونظام  الأ�شري،  العنف  من  احلماية  وقانون  العقوبات،  وقانون  الإعاقة،  ذوي 

املدنية.

برامج  ا�شتحداث  خالل  من  العدالة  اإلى  الو�شول  من  الإعاقة  ذوي  الأ�شخا�س  متكني   .3

ي�شتدعي مراجعة  ما  واملوؤ�ش�شات، وهو  والوزارات  املحاكم  الالزمة يف  القانونية  امل�شاعدة 

قانون اأ�شول املحاكمات اجلزائية ونظام التقييم الإداري، وطرح برامج تدريبية توعوية 

بحقوقهم. 

تقدمي الدعم الالزم لتمكني الأ�شخا�س ذوي الإعاقة من احل�شول على حقوقهم من خالل   .4

مراجعة واقرتاح التعديالت الالزمة على الت�شريعات املتعلقة بالأ�شخا�س ذوي الإعاقة، 

وقانون وزارة الرتبية والتعليم، وقانون اأ�شول املحاكمات اجلزائية. 

•	املجل�س العلى حلقوق الأ�شخا�س املعوقني

مراجعة الت�شريعات واقرتاح التعديالت الالزمة.   .1

امل�شاركة يف اإعداد الإ�شرتاتيجيات الوطنية.   .2

عقد دورات تدريبية حول كيفية التعامل مع الأ�شخا�س ذوي الإعاقة.   .3

دمج الأ�شخا�س ذوي الإعاقة باملجتمع والتعليم والعمل.   .4
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)2020-2013( الفقر  على  للق�شاء  الأردنية  الوطنية  •	الإ�شرتاتيجية 

ت�شمنت هذه الإ�شرتاتيجية بندًا حول �شرورة اتخاذ املبادرات والإجراءات الالزمة ل�شمان 

حماية الفقراء والن�شاء وامل�شّنني والأ�شخا�س ذوي الإعاقة والفئات ال�شعيفة،  من اأّي عنف 

اأو اإ�شاءة اأو ا�شتغالل،  واأن يتم دعمهم ليتمتعوا ب�شكل �شحيح بجميع حقوق املواطنة.

3. التقييم واملتابعة املعَلن عنهما من ِقبل احلكومة، مع تقييم ما اأجُنز

الدولية  اإلى التفاقيات  ال�شاملة حلقوق الإن�شان الن�شماَم  1. مل تت�شمن اخلطة الوطنية 

ذات ال�شلة، مبا فيها الربوتوكول الختياري لتفاقية حقوق الأ�شخا�س ذوي الإعاقة.

الن�شاء  ب�شوؤون  املتعلقة  املبادرات  وتفعيل  والإ�شرتاتيجيات  اخلطط  ت�شمني  �شرورة   .2

والفتيات والأطفال ذوي الإعاقة وح�شولهم على حقوق مت�شاوية.

3. مل يتم اللتزام الكامل بالإطار الزمني للخطة الوطنية ال�شاملة حلقوق الإن�شان. 

4. ل يوجد اآليات ر�شد متخ�ش�شة و�شمولية جلميع النتهاكات التي يتعر�س لها الأ�شخا�س ذوو 

الإعاقة ل�شتخدامها كاأ�شا�س يف عملية الدار�شات واخلطط والإ�شرتاتيجيات امل�شتقبلية.

وعلى �شعيد املمار�شات، اأفادت احلكومة الأردنية يف معر�س ردها على قائمة امل�شائل املت�شلة 

بالتقرير الأويل لالأردن لدى اللجنة املعنية بحقوق الأ�شخا�س ذوي الإعاقة )الدورة 17، 20 

اآذار12- ني�شان 2017( ما يلي: 

يف  التي�شريية  املبادارت  لت�شمني  حكومية  وغري  حكومية  موؤ�ش�شية  مبادرات  مبا�شرة   .1

الإ�شرتاتيجيات واخلطط، ومن ذلك ر�شد بند يف موازنة وزارة الرتبية والتعليم لتوفري 

املنهاج التعليمي بلغة »بريل« وتوفري مكربات وقارئ لل�شا�شات. 

تبني ديوان اخلدمة املدنية دلياًل اإر�شاديًا �شاماًل يتعلق باأ�شكال الرتتيبات التي�شريية.   .2

توفري خرباء بلغة الإ�شارة وطريقة »بريل« يف كوادر ديوان اخلدمة املدنية.  .3

لتلّقي  الفر�س  تكافوؤ  جلنة  على  والن�س  الإعاقة،  ذوي  الأ�شخا�س  حقوق  قانون  تعديل   .4

اأحكام  لإنفاذ  وت�شويتها،  والنتهاكات،  الإعاقة  اأ�شا�س  على  بالتمييز  اخلا�شة  ال�شكاوى 

الوزارات  يف  خمت�شني  خرباء  تعيني  اإلى  بالإ�شافة  الالزم،  الدعم  لتقدمي  اأو  القانون 

للتوا�شل معهم. 
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حقوق  على  �س  خم�شّ ب�شكل  تن�س  مل  الإن�شان  حلقوق  ال�شاملة  الوطنية  اخلطة  اأن  رغم   .5

املراأة اأو الطفل من ذوي الإعاقة، اإّل اأن اخلطة الإ�شرتاتيجية الوطنية للمراأة الأردنية 

)2013-2017( اأ�شارت اإلى حقوق املراأة ذات الإعاقة يف املحور الجتماعي.

ت�شديد العقوبات على اجلرائم التي يكون املجني عليه فيها من الأ�شخا�س ذوي الإعاقة.   .6

مل تت�شمن اخلطة الوطنية ما ي�شري اإلى �شمان و�شول الن�شاء والفتيات ذوات الإعاقة اإلى   .7

خدمات ال�شحة الإجنابية.

و�شع معايري اعتماد املوؤ�ش�شات ال�شحية، والتي تت�شمن تهيئة مباين امل�شت�شفيات لو�شول   .8

الأ�شخا�س ذوي الإعاقة. 

ت�شمني اإ�شرتاتيجية تنمية الطفولة املبكرة كمحور خا�س بالأطفال ذوي الإعاقة.   .9

10. ت�شمنت اخلطة الوطنية ال�شاملة حلقوق الإن�شان مراجعة قانون البناء الوطني الأردين، 

الرتخي�س  عملية  يف  الداخلة  اجلهات  ت�شعب  عن  الناتة  الثغرة  معاجلة  �شيتم  حيث 

والذي من �شاأنه تعطيل التثبت من مطابقة البناء ملتطلبات كود البناء الوطني ومتطلبات 

و�شول الأ�شخا�س ذوي الإعاقة اإلى مرافق املبنى.

11. ت�شمنت اخلطة املو�شوعة لال�شتجابة لالأزمة ال�شورية )2016-2018( حمددات حول 

وجوب جعل اخلدمات املقدمة لاّلجئني مي�شورة الو�شول لالأ�شخا�س ذوي الإعاقة.

مة من البنوك لذوي الإعاقة رقم )66( ل�شنة  12. اإقرار تعليمات اخلدمات امل�شرفية املقدَّ

2016، ل�شمان حقوق الأ�شخا�س ذوي الإعاقة يف احل�شول على اخلدمات امل�شرفية.

13. اأ�شار الرد احلكومي اإلى اأنه مت ت�شمني م�شروع تعديل قانون اأ�شول املحاكمات اجلزائية 

مقرتحًا بتعديل ن�س املادة )3( منه، بحيث تكون النيابة العامة خمت�شة بتحريك الدعوى 

اجلنائية يف اجلرائم الواقعة على الأ�شخا�س ذوي الإعاقة الذهنية اأو الإعاقة النف�شية 

ال�شديدة، حتى واإن مل يتقدم اأحد بطلب لتحريك الدعوى. وبالرجوع اإلى القانون املعدل 

رقم )32( ل�شنة 2017، يالَحظ اأن التعديالت على ن�س املادة )3( مل ت�شمل هذا املقرَتح.

4. التو�شيات

احلق يف التعليم: الرتكيز على التعليم مبراحله كافة، منذ مرحلة ما قبل املدر�شة وحتى   -

خالل  من  التعّلمية  العملية  يف  الإعاقة  ذوي  الأ�شخا�س  ودمج  العايل،  التعليم  مرحلة 

املدار�س  اأدوات تعليمية وبرامج خا�شة يف جميع  امل�شتلزمات الالزمة لدجمهم من  توفري 

احلكومية، واإلزام املدار�س اخلا�شة باإيجاد برامج تعليمية وتربوية لدمج الأطفال ذوي 

الإعاقة يف العملية التعليمية.
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احلق يف العمل: تعديل القوانني ذات ال�شلة، بحيث يتم اعتبار الأ�شخا�س ذوي الإعاقة   -

لئقني �شحيًا وقادرين على العمل وتقلُّد املنا�شب العامة.

- حرية التنقل: مع التاأكيد على اأهمية نظام اإعفاءات الأ�شخا�س املعوقني رقم )14( ل�شنة 

2013، يو�شى بتهيئة ال�شبل كافة والبنية التحتية واملوا�شالت العامة، لتمكني الأ�شخا�س 

ذوي الإعاقة من ممار�شة حقهم بالتنقل.

احلق يف ال�شحة: ا�شتحداث تدابري الت�شخي�س املبّكر حلالت الأطفال من ذوي الإعاقة،   -

لتفعيل نظام مراكز  العمل  ال�شروري  الت�شخي�س. ومن  اآليات  ُر�شد وجود �شعف يف  حيث 

التدخل املبكر لالأطفال ذوي الإعاقة رقم )10( ل�شنة 2017.

املتعلقة بعوار�س الأهلية من خالل و�شع معايري ل�شبط ثبوت هذه  الت�شريعات  مراجعة   -

العوار�س، و�شرورة تعيني خرباء خمت�شني مبوجب نظام ت�شريعي للتوا�شل مع الأ�شخا�س 

ذوي الإعاقة بخ�شو�س املعامالت املالية واإن�شاء العقود.

وتفعيل  الإعاقة،  ذوي  الأ�شخا�س  حقوق  تعزز  التي  الدولية  التفاقيات  اإلى  الن�شمام   -

ومراجعة  الإعاقة  ذوي  الأ�شخا�س  بحقوق  ال�شلة  ذات  الوطنية  بالت�شريعات  العمل 

املخرجات لتحقق من تفعيل التفاقيات الدولية.

ب. حقوق الطفل
تعّد حقوق الطفل من احلقوق التي تكمل بناء الأ�شرة، وهي جزء ل يتجزاأ من حقوق الإن�شان 

التي حظيت بالإجماع والعرتاف الدويل. وملا لهذه الفئة من خ�شو�شية، فقد اجتمع املجتمع 

الدويل على اإقرار حقوقها ب�شكل م�شتقل مع التاأكيد على ما يلي: 

جلميع اأع�شاء الأ�شرة الب�شرية حقوق مت�شاوية وغري قابلة لل�شرف، ولهم احلق يف التمتع   -

بالكرامة على اأ�شا�ٍس من احلرية والعدالة وال�شلم.

امل�شاواة  قدم  على  واحلريات  احلقوق  بجميع  التمتع  يف  احلق  مْطلق،  ب�شكل  اإن�شان  لكل   -

اأو  اأو الأ�شل القومي  اأو الدين  اأو اللغة  اأو اجلن�س  اأو اللون  اأّي متييز ب�شبب العن�شر  دون 

الجتماعي اأو الثورة اأو لأّي �شبب اآخر.

اأفرادها،  ورفاهية  لنمو  الطبيعية  والبيئة  للمجتمع،  الأ�شا�شية  الوحدة  هي  الأ�شرة   -

وخا�شة الأطفال. 

اأهمية اإيالء الأطفال احلماية وامل�شاعدة الالزمة.  -

اأثر البيئة العائلية ال�شعيدة واملتفاهمة على ا�شتقاللية وتنا�شق ومنو �شخ�شية الطفل.   -
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�شرورة تربية الطفل على املثل العليا من الكرامة والت�شامح واحلرية وامل�شاواة والإخاء.  -

قانونية  ورعاية خا�شة مبا يف ذلك حماية  وقاية  اإجراءات  الطفل �شمن  �شرورة و�شع   -

خا�شة. 

وقد اأولى الأردن حلقوق الطفل اأهمية خا�شة على ال�شعيدين الت�شريعي واخلطط الوطنية. 

1. الإطار الت�شريعي الدويل والوطني حلقوق الطفل

اتفاقية حقوق الطفل رقم )260( ل�شنة 1990 )�شادق الأردن عليها، وُن�شرت يف اجلريدة  	•
الر�شمية يف 2006/10/16(.

ال�شراعات  يف  الأطفال  ا�شرتاك  ب�شاأن  الطفل  حقوق  لتفاقية  الختياري  الربوتوكول  	•
امل�شلحة )�شادق الأردن عليه، وُن�شر يف اجلريدة الر�شمية يف 2006/10/16(.

الأطفال  وا�شتغالل  الأطفال  بيع  ب�شاأن  الطفل  حقوق  لتفاقية  الختياري  الربوتوكول  	•
يف البغاء واملواد الإباحية )�شادق الأردن عليه، وُن�شر يف اجلريدة الر�شمية، العدد 4787، 

.)2006

اتفاقية حقوق الأ�شخا�س ذوي الإعاقة )�شادق الأردن عليه، وُن�شر يف اجلريدة الر�شمية  	•
يف 2008/3/25(.

املكّمل  والأطفال،  الن�شاء  وبخا�شة  بالأ�شخا�س،  التار  ومعاقبة  وقمع  منع  بروتوكول  	•
عليه،  الأردن  )�شادق  الوطنية  عرب  املنظمة  اجلرمية  ملكافحة  املتحدة  الأمم  لتفاقية 

وُن�شر يف اجلريدة الر�شمية يف 2009/4/30(.

نظام رعاية الطفولة من الولدة حتى �شن الثامنة ع�شرة رقم )34( ل�شنة 1972. 	•

�شحة  رعاية  )بخ�شو�س   2008 ل�شنة   )47( رقم  وتعديالته  العامة  ال�شحة  قانون  	•
الطفل(.

رقم )15( ل�شنة 2017. الأ�شري  العنف  من  احلماية  قانون  	•

قانون الرتبية والتعليم وتعديالته رقم )3( ل�شنة 1994 والأنظمة والتعليمات ال�شادرة  	•
مبقت�شاه. 

رقم )33( ل�شنة 2001 )يف ما يتعلق باإعداد وتنفيذ الربامج  الأردن  نهر  موؤ�ش�شة  قانون  	•
املتعلقة مب�شاريع اأمن الأ�شرة وحماية الطفل وامل�شاركة يف تنفيذ اأّي من امل�شاريع املتعلقة 

بهما(.
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فيها(. عليه  جمنيًا  الطفل  يكون  التي  اجلرائم  )بخ�شو�س  العقوبات  قانون  	•

)32( ل�شنة 2014. رقم  الأحداث  قانون  	•

نظام ترخي�س واإدارة ُدور رعاية الأطفال الإيوائية رقم )49( ل�شنة 2009. 	•

جرائم التار بالب�شر رقم )30( ل�شنة  من  واملت�شررين  عليهم  املجني  اإيواء  ُدور  نظام  	•
.2012

يف ق�شايا الأحداث رقم )12( ل�شنة 2016. النزاعات  ت�شوية  نظام  	•

لالأحداث ل�شنة 2016. الالحقة  الرعاية  نظام  	•

)37( ل�شنة 2006. رقم  الأحداث  �شلوك  مراقبة  قانون  	•

)36( ل�شنة 2010. رقم  ال�شخ�شية  الأحوال  قانون  	•

2. الأهداف والأن�شطة احلكومية املعَلنة لتعزيز حقوق الطفل 

حلقوق الإن�شان )2025-2016( ال�شاملة  الوطنية  •	اخلطة 

من  باحلد  اخلا�شة  القانونية  الأطر  وتطبيق  تفعيل  خالل  من  الجتماعية:  احلماية   .1

عمالة الأطفال، والعمل على تفعيل الت�شريعات التي حتّد من الت�شرب من املدار�س، واتخاذ 

بالعدالة  املتعلقة  الإجراءات  بني  واملواءمة  العمل،  واأ�شحاب  لالأهايل  رادعة  اإجراءات 

وقانون الأحداث، واإعفاء اللوازم اخلا�شة بالأطفال من الر�شوم وال�شرائب. 

احلماية من العنف من خالل مراجعة وتعديل الت�شريعات الالزمة )قانون العنف الأ�شري،   .2

ال�شحة  قانون  العمل،  وزارة  قانون  الجتماعية،  التنمية  وزارة  قانون  العقوبات،  قانون 

العامة، وقانون الرتبية والتعليم(. 

وتطبيق  والنف�شية،  اجل�شدية  الطفل  �شحة  باأهمية  الوعي  زيادة  ال�شحة:  يف  احلق   .3

ن�شبة  وزيادة  املتاأخرين منائيًا،  لالأطفال  املبكر  والتدخل  املبكر  الك�شف  وتعزيز خدمات 

الأطفال امل�شمولني بالتاأمني ال�شحي. 

احلق يف التعليم: ويتم تعزيز هذا احلق من خالل تطوير املناهج، وتفعيل الرقابة، ودمج   .4

الأ�شخا�س ذوي الإعاقة، والتوعية حول اآليات التعامل الإيجابي مع الأطفال، وتطوير 

املكتبات.
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وتاأهيل  بتدريب  قدراتها  بناء  خالل  من  بالطفل  تعنى  التي  املوؤ�ش�شات  قدرات  تعزيز   .5

للطفل،  خا�شة  موازنة  وتخ�شي�س  الدولية،  املعايري  �شمن  الطفل  مع  للتعامل  الكوادر 

جرائم  من  واملت�شررين  عليهم  املجني  اإيواء  ُدور  ونظام  العامة  ال�شحة  قانون  ومراجعة 

التار بالب�شر، وتفعيل الرقابة على مراكز الإيواء، ومراجعة معايري العتماد و�شبط 

اجلودة.

)2015-2010( الإعاقة  ذوي  لالأ�شخا�س  الوطنية  •	الإ�شرتاتيجية 

هدفت هذه الإ�شرتاتيجية اإلى تعزيز حقوق الأ�شخا�س ذوي الإعاقة، وح�شولهم على جميع 

حقوقهم على قدم امل�شاواة، واإدماجهم )وهي ت�شمل الأطفال(. 

•	الإ�شرتاتيجية الوطنية ملنع التار بالب�شر )2010(

ت�شمنت هذه الإ�شرتاتيجية هدف تبّني نهج حقوق الإن�شان الذي ين�شجم مع املعايري الدولية 

بالب�شر،  التار  جرائم  من  واملت�شررين  )ال�شحايا(  عليهم  املجني  وم�شاعدة  حماية  يف 

وخا�شة الن�شاء والأطفال، مع مراعاة م�شالح الطفل الف�شلى.

الوطنية لعدالة الأحداث )2019-2017( •	الإ�شرتاتيجية 

وتناولت هذه الإ�شرتاتيجية املحاور التالية:

ومرحلة  التحقق،  ومرحلة  ال�شتدلل،  مرحلة  يف  لالأحداث  الق�شائي  الواقع  حتليل   .1

املحاكمة.

لالأحداث  املقدمة  الجتماعية  واخلدمات  الأحداث،  لعدالة  الجتماعي  الواقع  حتليل   .2

خالل فرتة الحتجاز والرعاية الالحقة.

مقارنة الواقع باأهم املعايري الدولية.  .3

املوؤ�شرات التي مت اعتمادها من ِقبل املجل�س الوطني ل�شوؤون الأ�شرة بخ�شو�س ر�شد تنفيذ   .4

اتفاقية حقوق الطفل.
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3. التقييم واملتابعة املعَلن عنهما من ِقبل احلكومة، مع تقييم ما اأجُنز

مل يتم مراجعة �شاملة وجذرية للقوانني التي تكّر�س التمييز بني الأطفال، ومنها قانون   .1

الأحوال ال�شخ�شية، من حيث التمييز يف مدة ح�شانة الأطفال بني الأم امل�شلمة والأم غري 

امل�شلمة.

مة مل�شاألة احل�شانة، بحيث تراعي احلقوق الف�شلى  اأهمية اإعادة النظر يف الت�شريعات املنظِّ  .2

للطفل قبل اأّي اعتبار.

حماكمة  على  وين�س  لالأطفال،  الف�شلى  امل�شلحة  يراعي  ل  الدولة  اأمن  حمكمة  قانون   .3

الأحداث اأمام املحكمة يف الق�شايا التي تدخل يف اخت�شا�شها.

مل تت�شمن اخلطط الوطنية ما يوؤكد على التوجه نحو ال�شماح لالأطفال يف اختيار ديانتهم.  .4

قانون العقوبات ما يزال يجيز �شروب التاأديب والتعنيف. وقد اأثبت الواقع العملي تنامي   .5

حالت العنف الأ�شري. 

يف  واأقرانهم  احلكومية  املدار�س  يف  لأطفال  بني  التعليمية  املخرجات  يف  فجوة  وجود   .6

املدار�س اخلا�شة، وهذا ينبئ عن �شرورة رفد القطاع التعليمي بكادر تعليمي موؤهل.

يف الواقع العملي، خل�شت درا�شة �شادرة عن مركز »ت�شامن«، اإلى اأن عدد �شحايا جرائم   .7

القتل الأ�شرية يف 10 اأ�شهر من عام 2017، بلغ 23، منهم 7 اأطفال. وهذا موؤ�شر على �شرورة 

اإيجاد حلول ت�شريعية وقائية حلالت العنف الأ�شري. 

4. التو�شيات

�شرورة الرجوع عن جميع التحفظات على اتفاقية حقوق الطفل، مبا فيها حرية الطفل   .1

ن.  يف التديُّ

حماكمة الأحداث اأمام جهات ق�شائية متخ�ش�شة للنظر يف ق�شايا الأحداث، واإلغاء النظر   .2

يف هذه الق�شايا من ِقبل املحاكم اخلا�شة. 

بحماية  اخلا�شة  القوانني  اإنفاذ  على  للعمل  املختلفة  املوؤ�ش�شات  بني  والتن�شيق  الربط   .3

الطفل ور�شد النتهاكات. 

تفعيل الرقابة على اللجان املخت�شة مبراقبة ال�شلوك والتحقق من ممار�شتها لواجباتها،   .4

امل�شلحة  ومراعاة  القانون،  وفقًا لأحكام  لالأحداث  ال�شلوك  متابعة مراقب  من  والتحقق 

الف�شلى لالأحداث والتعامل الإيجابي معهم. 
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ل�شمان  احلكومية  اجلهات  عنها  تعلن  التي  للخطط  الزمني  بالإطار  اللتزام  �شرورة   .5

فاعليتها. 

اإلى  بالو�شول  والأحداث  لالأطفال  لل�شماح  الالزمة  واملادية  القانونية  ال�شبل  اإيجاد   .6

العدالة، وال�شتماع اإلى اآرائهم واأقوالهم يف املحاكم. 

التثقيف الأ�شري والتوعية يف جمال حقوق الطفل، وو�شع التدابري وا�شتحداث الت�شريعات   .7

الالزمة على الأ�شر التي تخالف اأحكام القانون وتتعدى على حقوق الطفل.

اأدوات  و�شبط  للطفل،  النف�شية  الإ�شاءة  وحظر  كافة،  باأ�شكاله  الأ�شري  العنف  حظر   .8

ال�شائدة،  الأعراف  �شمن  كان  واإن  نف�شيًا  املوؤذي  اأو  املربح  ال�شرب  اإجازة  وعدم  التاأديب، 

وتفعيل وت�شريع قوانني ترم جميع اأ�شكال العنف بعقوبات رادعة.

عليها  ن�شت  التي  حقوقه  بجميع  اإحاطته  ل�شمان  الطفل،  حقوق  حلماية  قانون  اإقرار   .9

التفاقية.

10. ت�شمني اخلطط الوطنية م�شاندة الأمهات العازبات لتمكينهن من رعاية اأطفالهن وعدم 

اإبعاد اأطفالهن عنهن. 

11. ت�شديد الرقابة على ُدور اإيواء الأطفال، والتحقق من الأخذ باآراء الأطفال ورغباتهم 

بخ�شو�س اأّي اأمور تت�شل بحياتهم اخلا�شة، مبا يف ذلك توجهاتهم الفكرية والدينية.

اأ�شوة  التعليم  م�شتوى  يف  مت�شاوية  فر�شًا  احلكومية  املدار�س  يف  الطفال  جميع  منح   .12

باأقرانهم يف املدار�س اخلا�شة، واتخاذ التدابري الالزمة يف رفد القطاع التعليمي بالكادر 

املوؤهل.

الأ�شرية  البيئة  معايري  �شمن  و�شبطها  باحل�شانة  تتعلق  التي  الت�شريعات  مراجعة   .13

اخلا�شة  الأحكام  يف  متييز  اأّي  واإلغاء  التفاقية،  عليها  ن�شت  التي  البديلة  والرعاية 

باحل�شانة على اأ�شا�س ديانة الأم.

14. اإلغاء الت�شريعات التي متيز �شد الن�شاء )تعدد الزوجات( والتي توؤثر �شلبًا على الأطفال. 

15. ت�شمني اخلطط الوطنية والإ�شرتاتيجيات وال�شيا�شات العملية واجَب الدولة يف تقدمي 

انتهاك  حالت  ور�شد  معي�شتهم  وحت�شني  الالجئني  لالأطفال  اخلا�شة  احلماية  تدابيري 

حقوقهم.

16. اللتزام بالإطار الزمني للخطط املعَلنة ل�شمان فاعليتها.
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 خالصات وتوصيات عامة 

•	خال�شات:
الإ�شرتاتيجيات واخلطط  رئي�شية يف تنفيذ  ي�شكل عقبة  املوؤ�ش�شات احلكومية  اإّن �شعف   .1

املنبثقة عنها. 

التقييم غري الواقعي ل�شري عملية تعزيز احلقوق واحلريات ي�شكل �شببًا رئي�شيًا يف ات�شاع   .2

الفجوة بني الروؤيا والواقع العملي.

واحلقوق  احلريات  منظومة  على  عملي  تدريب  اإلى  بحاجة  تزال  ما  الإدارية  الكوادر   .3

العامة. 

عدم وجود اختبار حقيقي للتحقق من فاعلية التدريب على منظومة احلريات واحلقوق   .4

العامة، يجعل عملية التدريب غري فاعلة.

الأو�شاع الإقليمية والتحديات الأمنية ت�شاهم يف اإبطاء عجلة اإطالق احلريات العامة.  .5

الإ�شالح  عجلة  بطء  اأ�شباب  من  ال�شوق  وتقييد  والحتكارات  القت�شادي  النظام   .6

القت�شادي.

هناك غياب للعمل على اأطراف معادلة منظومة تعزيز احلريات واحلقوق والتي تتمثل   .7

بالأحزاب، واملواطنة الفاعلة، واحلكومة.

ال�شرعية  مبوجب  الدولة  والتزامات  الوطنية  الت�شريعات  بني  فجوة  هنالك  تزال  ما   .8

الدولية.

تفعيل  عدم  ب�شبب  املدين،  املجتمع  منظمات  تقارير  معظم  يف  التو�شيات  تكرار  يالَحظ   .9

الإ�شرتاتيجيات واخلطط املنبثقة عنها وو�شعها مو�شع التنفيذ احلقيقي وامللمو�س.

10. ل يوجد ف�شل بني ال�شلطتني الق�شائية والتنفيذية، وما تزال ال�شلطة التنفيذية متار�س 

دور ال�شلطة الق�شائية يف بع�س امل�شائل.

11. غياب حتفيز وت�شجيع وو�شع اأدوات لتفعيل الريادة يف الإ�شرتاتيجية الرئي�شية )اخلطة 

الوطنية ال�شاملة حلقوق الإن�شان(.
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عامة: •	تو�شيات 
مراجعة الت�شريعات من اأجل مواءمتها مع التفاقيات الدولية ومنظومة حقوق الإن�شان،   .1

و�شبط الن�شو�س القانونية، واإلغاء امل�شطلحات الف�شفا�شة التي ت�شمح باإنتهاك احلقوق 

واحلريات. 

لل�شعف  نظرًا  الكوادر،  وتدريب  العامة،  احلكومية  املوؤ�ش�شات  هيكلة  يف  النظر  اإعادة   .2

احلا�شل يف تنفيذ اخلطط والربامج �شمن الإطار الزمني املحدد لها.

تفعيل اأدوات الرقابة وم�شاءلة املوؤ�ش�شات التي ل تقوم بتنفيذ اخلطط والإ�شرتاتيجيات   .3

خالل اأطرها الزمنية. 

اأر�س  اإجراء مراجعة م�شتمرة ملخرجات اخلطط وال�شيا�شات واملمار�شات احلكومية على   .4

الواقع يف املوؤ�ش�شات احلكومية وعلى جميع الطبقات فيها، وذلك لتحديد مدى توافقها مع 

الروؤية احلكومية يف اإطار تعزيز احلقوق واحلريات. 

دور  وتفعيل  واحلريات  احلقوق  ممار�شة  ل�شمان  الإيجابية  لواجباتها  الدولة  اإعمال   .5

املوؤ�ش�شات، وواجبها ال�شلبي يف المتناع عن كل ما ُيَعّد انتهاكًا للحق.

ال�شلطة  واجب  وتفعيل  واإعمال  الق�شائية،  بال�شلطة  واملحاكمة  التحقيق  �شلطة  ح�شر   .6

الق�شائية يف الرقابة على ال�شجون )مراكز الإ�شالح والتاأهيل(.

وحتقيق  القت�شاد  عجلة  لدعم  الريادة  لتحفيز  وت�شريعية  اقت�شادية  خطط  و�شع   .7

الرفاه. 

اإطالق احلريات واحلقوق وح�شر تقييدها يف اأ�شيق احلدود.  .8

تفعيل م�شاركة املجتمع املدين على امل�شتويني ال�شعبي واملوؤ�ش�شاتي، يف عملية �شنع القرار.   .9

10. تفعيل مفهوم الإ�شالح والتاأهيل يف مراكز الإ�شالح والتاأهيل، وا�شتحداث جهة حمايدة 

وم�شتقلة لرفع تقارير دورية بخ�شو�س هذه املراكز وكل ما يتعلق باأّي انتهاكات حلقوق 

الإن�شان و/ اأو مدى فاعلية برامج الإ�شالح.

11. اإعمال الدولة لواجبها الإيجابي يف تهيئة املناخ الالزم لتبلور حركات حزبية براجمية 

فاعلة لإجناح عملية التحول الدميقراطي.

تنفيذها  ومتابعة  فاعلة  خطط  وو�شع  القت�شادي،  الإ�شالح  خطط  يف  النظر  اإعادة   .12

وقيا�س خمرجاتها، واإطالق حرية ال�شوق، وك�شر الحتكارات لل�شلع الرئي�شية، كا�شترياد 

النفط، واإعادة النظر يف م�شاريع غري فاعلة. 
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13. اأهمية دعم الفئات الأقل حظًا، وتعزيز حقوق الفئات الأكرث عر�شة لالنتهاك، ومراجعة 

املخرجات  ومراجعة  العملي،  الواقع  من  وتقريبها  وال�شيا�شات،  الت�شريعية  املنظومة 

للو�شول اإلى املقاربة بني ما هو معَلن عنه من جهة والواقع العملي من جهة اأخرى.
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