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تقري ب ب ببر المملك ب ب ببة األر لي ب ب ببة الهاش ب ب ببمية ال ب ب ببدوري الج ب ب ببامت الل ب ب ببامن عي ب ب ببر
حتب ببى العي ب برينت لقتفاقيب ببة الدوليب ببة للقضب بباء علب ببى جميب ببت أشب ببكال التمييب ببز
العنصري 2016
تمهيد
معلومات عامة عن المملكة األر لية الهاشمية
 -1الهيكل السياسي العام
اململكةةة األردةيةةة اةاهيةةة هةةي دولةةة عربيةةة مقةةتقلة ساا سةةيادة .ةكةةام ا كةةم ي ةةا ةيةةا
ملكةةي وراثةةي .تاةةاة القةةلذة التاإليذيةةة مباب ةةا ة ا ماصةةق القاملةةد األعل ة للق ةواا املقةةلحة
جباللةةة امللةةت ويتوالهةةا بواسةةذة وزراملةةه املقةةسولل ومةةام تلة الاةواك املات ةةق والةةذ ي ةةك ا
جاةةةق تل ة األعيةةان القةةلذة الت ةري ية للدول ةة وي مة باسةةتقاللية تامةةة عةةن القةةلذة التاإليذيةةة.
وميثة اسلة الق ةاملي األرد قوجةةق متةةاةون اسةةتقالة الق ةةال تمةةة هةةرم القةةلذة الق ةاملية
اململكةةة ودقةةد مة تلقةةي األمةةة والةةوزرال م ةةدو الإلصة بةةل القةةلذاا وميكةةن دةةاز مكوةةةاا
الاكام القياسي األرد و قاً ملا يلي:
 1-1مؤسسة العرش الهاشميون آل البيتت
القيةةادة اةاهيةةة هةةي تيةةادة تارميةةة مقةةتمدة مةةن رو ةةا اب ةةد القيةةاداا وث ةرا التةةاريخ
ال ةةر وهةةي رالةةةة ةربةةة ديايةةة وتوميةةة هةةد ر عل ة الةةدوام ا التحةةرر واالسةةتقالة وو ةةدة
ال ةرك يةحت حتققةةر ال ةرعية ا كةةم للملكيةة الوراثيةة اةاهيةةة رةالة ال ي ةةة ال ربيةة لل ةري
ا قل بن علي و إلدته من ب ده  9راةون ووة .1915
 2-1السلطات اللقث ،ويمكن ديجازها بما يلي:


السلطة التنفيذية :وتققم ا ما يلي:
امللت :هو روس القلذة التاإليذية وميارس ةال ياته قوجةق الدسةتور
مو
مةةن رةةالة رملةةي ا كومةةة و ريقةةه الةةوزار ولكةةن ي ق ة ب يةةدا عةةن املق ةامللة والةةوزرال
مقسولل رديا ومجاعيا ومام تل الاواك.
مك تل الوزرال :دد الدستور األرد م ام وةال ياا تلة الةوزرال
والوزرال يحت يتوا تل الوزرال مقسولية دارة مجي شسون الدولة الدارلية واخلارجية.
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السلطة التيريعية :تااة القلذة الت ري ية قجل األمة وامللت ويتأل تلة األمةة مةن
تلقةةي األعيةةان والا ةواك وتةةد بة دةل الدسةةتور األرد الصةةادر عةةام  1952ريإليةةة تكةةوين
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تل ة األم ةةة وحتدي ةةد ارتصاة ةةاته مس ةةن الت ةري اا والرتاب ةةة املالي ةةة والرتاب ةةة القياس ةةية
واملرر ةةل الق ةةاةو ألع ةامله وال ةةروة الواج ةةق تو ره ةةا ةةي م ور ةةذلت دوراا اة ق ةةاد تل ة
األمة ة ةةة .وةة ة ةةاة الدسة ة ةةتور األرد الصة ة ةةادر عة ة ةةام  1952قجل ة ة ة األمة ة ةةة مقة ة ةةسولية سة ة ةةن
الت ري اا والرتابة املالية والرتابة القياسية.


الس ببلطة القض ببا ية :ةةرل الدسةةتور األرد الص ةةادر عةةام 1952عل ة اسةةتقاللية الق ةةلذة
الق املية األردن قد ةصر املادة م 97من الدستور األرد عل ون "الق ةاة مقةتقلون
ال س ةةلذان عل ةةي م ت ة ةامل م لك ةةص الق ةةاةون" رم ةةا ةص ةةر امل ةةادة م 101ق ةةرة م 1م ةةن
الدستور األرد عل ون "احملارم مإلتو ة للجمي ومصوةة من التدر شسو ا".

 -2األراضي والسكان


ت لةةم مقةةا ة اململكةةة  89000ريلةةو مةةب مرب ة وي لةةم عةةدد القةةكان ةواي 9 531 712
ةقمة يحت ي ةك األردةيةل مةا م  %69.4و مةا مقةداره  6.613.587ةقةمة
وت ةةد ش ةةك الق ةةكان ني ةةص األردةي ةةل ة ةواي  %30م ةةن الق ةةكان ةص ةةإل م تقري ة ةاً م ةةن
األش ةةقال الق ةةوريل م 1.3ملي ةةون ةق ةةمة ويتوت ة ون يق ةةتمر الام ةةو الق ةةكا الذ ي ةةي
ق دة  %1,35وون تامو توة ال م ق دة %2,3ساويا عل مدى ال قد املق ؛



بلةةم جةةم الاةةاتمج احمللةةي ابمجةةاي باألس ة ار ا اريةةة  33,7مليةةار دوالر عةةام 2013
وباقة ة وةو بلكةر  %2,7لةةاإل ال ةام مقارةةة بال ةام القةةاب ووةة ةصةيق الإلةرد مةةن
الاةاتمج احمللةةي ابمجةةاي م 5250دوالر ومريكةةي با ايةةة ال ةةام  2014علمةاً بةةأن م ةةدة
ال ذالةةة بةةل األردةيةةل بلةةم ةةواي  %12,5رةةالة القةةاواا األربة املا ةةية رمةةا ةةةدر
ابشةةارة ا ون املوازةةةة ا كوميةةة ت تمةةد ب ةةك ر ةةص علة املقةةاعداا اخلارجيةةة يةةحت
وة جم الدين ال ةام ا  29مليةار دوالر ايةة عةام  2014م ةكالً مةا ةقة ته
 %81من الااتمج احمللي ابمجاي؛



عام  2014مت تذوير وثيقة طار عةام متكاملةة للقياسةاا االتتصةادية واالجتماعيةة
ةةل ال ةةام  2025وال ةةق تق ةةوم عل ة م ةةادة تا ةةة الإل ةةرل للجمي ة وت لي ةةل س ةةيادة
القةةاةون وامل ةةاررة ةةةا القياسةةاا وحتقي ة االسةةتدامة املاليةةة وتقويةةة املسسقةةاا
يةةحت تت ةةمن الوثيقةةة ورثةةر مةةن  400سياسةةة و ج ةرال يتوت ة ون يةةتم تاإليةةذها رةةالة
ابطار اللمين للوثيقة من رالة مج ت ارري م تذاع األعماة واستم املد .

 -3اإلطار القالولي العام لحماية حقوق اإللسان.
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حيت ة ة مو ة ةةوع ق ة ةةو ابةقة ةةان وال ة ةةد اع عا ة ةةه وولوية ةةة متقدم ة ةةة املاكوم ة ةةة القاةوةي ة ةةة
والت ةري ية اململكةةة األردةيةةة اةاهيةةة يةةحت و ةةر الدسةةتور األرد ةةماةاا دسةةتورية
وت ةري ية ق ةةو ابةق ةةان وردا الإلص ة الث ةةا ةةمن امل ةواد م ةةن م 23-5حت ةةر
عاوان قةو األردةيةل وواج ةامم واشةتملر علة ا قةو وا ريةاا ال امةة وتاقةجم
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هذه املواد وال الم عددها م 18مادة م م ادة ابعالن ال املي قو ابةقان ساا
الصلة با رياا ال امة وا رياا الدياية؛
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اة ةمر اململكةة ا عةدد مةةن اتإلاتيةاا األمةم املتحةدة الرمليقةةية امل ايةة سقةو ابةقةةان
وهةةي" :ال ةةدان ال ةةدوليان اخلاةةةان بةةا قو املدةي ةةة والقياسةةية وا قةةو االتتص ةةادية
واالجتماعية والثقا ية"م 1975و"االتإلاتية الدولية للق ال عل مجي وشةكاة التمييةل
ال اص ة ةةر " م 1974و"اتإلاتي ة ةةة الق ة ةةال علة ة ة مجية ة ة وش ة ةةكاة التميي ة ةةل ة ةةد املة ة ةروة"
م 1992و"اتإلاتية مااه ة الت ةذيق ونيةصه مةن ةروك امل املةة القاسةية والال ةقةاةية
وامل ياةةة" م 1991و"اتإلاتيةةة قةةو الذإل ة " م . 1991اتإلاتيةةة قةةو األش ة ال
سو ابعاتة 2007؛



ةةةادتر اململكةةة رةةذلت علة ال ديةةد مةةن اتإلاتيةةاا ماكمةةة ال مة الدوليةةة امل ايةةة سقةةو
ابةقةةان وهةةي" :االتإلاتيةةة رتةةم م 98ل ةةام 1949م ب ةةأن تذ ي ة م ةةادة ة التاكةةيم
الاقةةا واملإلاو ةةة ا ماعيةةة" م 1963و"االتإلاتيتةةان رتةةم م 29ل ةةام  1930وم105
ل ةةام  1957ب ةةأن الق ة رة وحتةةرم ال م ة ابج ةةار " م 1958 1964عل ة الت ةواي
و"االتإلاتيةةة رتةةم م 100ل ةةام 1951م ب ةةأن املقةةاواة وجةةور ال مةةاة وال ةةامالا عاةةد
تقةةاو ال م ة " م 1966و"االتإلاتيةةة رتةةم م 111ل ةةام 1958م ب ةةأن التمييةةل يمةةا
م ةةال االس ةةت دام امل ةةن" م 1963و"االتإلاتي ةةة رت ةةم م 138ل ةةام 1973م ب ةةأن
ا ةةد األدل لقةةن االسةةت دام" م 1997و"االتإلاتيةةة رتةةم م 182ل ةةام 1999م ب ةةأن
الق ةةال عل ة وس ةوو وشةةكاة عمالةةة األطإلةةاة"م 2000االتإلاتيةةة رتةةم  159ل ةةام 1983
ب أن التأهي امل ين وال مالة مامل وتل م 2003؛



ومةةا بالاق ة ة للمواثي ة ابتليميةةة قةةد وا ة األردن عل ة " عةةالن القةةاهرة قةةو ابةقةةان
ابسةةالم" الصةةادر عةةام  1990عةةن م ةسمتر وزرال رارجيةةة الةةدوة ابسةةالمية رمةةا ة ةاد
مةايو/
عل "امليثا ال ر قو ابةقان/امل ًدة" الذ اعتمدته القمةة ال ربيةة تةوة
ُ
ويار  2004والق وة حر جللاً من املاكومة القاةوةية للمملكة ب د التصدي علي ا؛



ي م ة ة اململك ة ةةة ال دي ة ةةد م ة ةةن املسسق ة ةةاا امل اي ة ةةة سق ة ةةو ابةق ة ةةان ماملسسق ة ةةاا الوطاي ة ةةة
املاكماا نيص ا كومية باب ا ة للجاة ا رياا ال امة و قو ابةقان تل الاواك؛



ي د املررل الوطين قو ابةقان وبرز املسسقاا الوطاية امل اية سقو ابةقان يحت
مت تأسيقه " -رمسسقة وطايةة مقةتقلة  -قوجةق القةاةون وي ةد ا ت ليةل م ةادة
ق ة ةةو ابةق ة ةةان اململك ة ةةة ومراع ة ةةاة ع ة ةةدم التميي ة ةةل ب ة ةةل املة ة ةواطال وت لي ة ةةل ال ة ةةا مج
الدميقراطي ويتوا مرات ة التجاوزاا الق تق عل قةو ابةقةان وا ريةاا ال امةة
اململكةةة والقة ي لوتإل ةةا وللمررةةل طلةةق و م لومةةاا وو بياةةةاا ميراهةةا الزمةةة لتحقية
وهدا ه من ا اا ساا ال التةة رمةا حية لةه زيةارة مرارةل ابةةاله والتأهية ومرارةل
التوتي ة وو مكةةان ي لةةم عاةةه وةةةه جةةرى وو دةةر بةةه ةةةاوزاا عل ة قةةو ابةقةةان
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وي ةةد املرر ةةل تقري ةراً س ةةاوياً ع ةةن وو ةةاع ق ةةو ابةق ةةان وا ري ةةاا ال ام ةةة ير ة سلق ةةي
األعيةةان والا ةواك وتل ة الةةوزرال ويتمت ة املررةةل قوجةةق تاةوةةةه باالسةةتقالة الت ةةام وال
دود ارتصاةاته رما
يقأة تل دارته وو وع امله عن ابجرالاا الق يت ذها
ةال تاةوةه عل صاةه جراملية لتإلتيش املررل؛


هااك ال ديد من املاكماا نيص ا كوميةة الةق ت مة تةاة قةو ابةقةان ةةذرر ما ةا:
مررةةل عدالةةة قةةو ابةقةةان مررةةل يايةةة و ريةةة الصةةحإليل مررةةل ابعالميةةاا ال ربيةةاا
املاكمة ال ربية قو ابةقان مررل عمان لدراساا قو ابةقان ونيصها؛



مت اسةةتحدا داراا ووتقةةام مت صصةةة قتاب ةةة ت ةةايا قةةو ابةقةةان عةةدد مةةن
الوزاراا واملسسقاا الرمسية للدولةة باب ةا ة ا اسةتحدا ماصةق املاقة ا كةومي
قو ابةقان رملاسة الوزرال.

أوالا -المقدمة
عم ةةاال مل ةةا ةص ةةر علي ةةه امل ةةادة م 9م ةةن االتإلاتي ةةة الدولي ةةة للق ةةال عل ة مجي ة وش ةةكاة
التمييةةل ال اصةةر ومراعةةاة ملال كةةاا اةةة الق ةةال عل ة التمييةةل ال اصةةر ب ةةأن التقةةارير الةةق
تةةدمت ا اململكةةة األردةيةةة اةاهيةةة ةت ةةر بتقةةدم التقةةارير مةةن م 18ا م 20وثيقةةة وا ةةدة
تقت رض ا ود الق بذلت ا اململكة رةالة الإلةبة القةابقة ت يت لة بةاملاجلاا واخلذةواا الةق مت
حتقيق ا لبسيخ ثقا ة ة ذ مجي وشكاة التمييل ال اصر .
توي اململكة األردةية اةاهية ومهية رربى ماية وت ليل قو ابةقةان وتقة باسةتمرار
ةةار ر ةةص وم ةةادة راس ة ة ل ةةدى املسسق ةةاا
لتذويرهةةا وت ليله ةةا مق ةةتاد ًة سل ةةت ا ر
الوطايةةة وتيةةادة هاهيةةة مقةةتاصة وماإلتحةة بقيةةادة جاللةةة امللةةت ع ةةد اا الثةةا ابةةن ا قةةل امل كةةم
ج ل ةةر التح ةةوة الة ةةدميقراطي وابة ةةاله ال ةةام جة ةةا ثابت ةةا ال يتلع ةةلع بة ةةالرنيم م ةةن التحة ةةدياا
وامل وتاا الك صة الق ر ت ا الكرو ابتليمية والتحوالا الق ت دها ماذقة ال ر األوسط.
لقةةد شةةك "الربية ال ةةر " رمةةا ورةد جاللةةة امللةةت ع ةةد اا الثةةا ابةةن ا قةةل امل كةةم
ورثر من مااس ة رةة للمملكة للم ي تةدما بابةةال اا الةق اةت جت ةا ماةذ تةوي جاللةة امللةت
سةةلذاته الدسةةتورية يةةحت متكةةن األردن ماةةذ عةةام  2011مةةن اسةةتكماة تك ةصاا نيةةص مق ة وتة
مر لةةة حتةةوة تارميةةة هامةةة للمملكةةة تُرمجةةر علة ورض الواتة ا تموعةةة مةةن ابةةةال اا اةامةةة
الةةق ت ةةلز قةةو ابةقةةان .وتةةد تةةام الةةا مج ابةةةال ي للمملكةةة عل ة التذةةور التةةدردي املقةةتمر
املقةتاد ا توا ة األنيل يةةة و دمةةا ،ا مية والتحةوة الةةدميقراطي والت دديةةة وا ةبام رال ا رةرين
وت وةا وال اال عل ما مت حتقيقه من اجنازاا ما من شأةه حتقي تذل اا و ماة ال ق األرد .
قةةد وجنةةلا اململكةةة األردةيةةة اةاهيةةة الت ةةديالا الدسةةتورية الةةق طالةةر ترابةةة ثلةةحت مةواد
الدسة ةةتور األرد م 42مة ةةادة والة ةةق رس ة ة ر م ة ةةدو الإلص ة ة والت ة ةوازن بة ةةل القة ةةلذاا وعة ةةلزا
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اسةةتقالة الق ةةال وم ةةادة ال دالةةة واملقةةاواة رمةةا عةةلزا قةةو ابةقةةان و ريات ة ةةه األساسةةية
وخباة ةةة املة ةواد م 6و 7و 8و 15و 16و 18و 20و 101مةةن الدسةةتور امل ةةدة ووعلةةر مةةن
شأن املواطن وررامته و كرا ت ري ه أل يذال سوال ران بدةياً وم م اويةاً رمةا وعذةر ا ة ة
لألردةيةةل بشة ةةال الاقابةةاا واأل ةلاك القياسي ةةة ورإللةةر ة ة الةةت لم و للاميتةةه وتاةيتةةه و ة
ال مة مية األردةيةةل .وو ةةإلر هةةذه املةواد يايةةة تاةوةيةةة علة األمومةةة والذإلولةةة وال ةةي ورة
وسو ابعاتاا وووج ر يايت م من ابسالة واالستكالة رما رإللر هةذه الت ةديالا ريةة
الة ةرو و ري ةةة الص ةةحا ة والذ اع ةةة والا ةةر ووسة ةامل ابع ةةالم وابب ةةداع األد والإل ةةين والثق ةةا
والريا ةةي و ةةمار ريةةة املراسةةالا الربيديةةة والربتيةةة وامل اط ةةاا اةاتإليةةة ونيصهةةا مةةن وسةامل
االتصةةاة وورةةدا عل ة اعت ارهةةا س ةرية ال ب ة للمرات ةةة وو ابطةةالع وو التوتي ة وو املصةةادرة
ت ية جلاملية ال يكون ت اما مدةيون.
ال بأمر ت املي وما ر حمارمة و ش ال مد
رم ة ة ةةا مت حت ة ة ةةديحت لم ة ة ةةة م ة ة ةةن الت ة ة ةري اا هل ة ة ةةر ت ة ة ةواةل األ ة ة ةلاك واالةت ة ة ةةاك
واالجتماعةةاا ال امةةة وتةةاةون املذ وعةةاا والا ةةر وتةةاةون حمكمةةة ومةةن الدولةةةم 1باب ةةا ة ا
ة ةةال اةياةةة املقةةتقلة لالةت ةةاك رج ةةة مقةةتقلة ت ةةر وتةةدير ال مليةةة االةت ابيةةة وت ةةلز ةةمج
الالاهة وال إلا ية.
ومت رةةذلت اسةةتحدا تموعةةة مةةن املسسقةةاا الدسةةتورية الرتابيةةة راحملكمةةة الدسةةتورية
م مت ا الاكر تإلقص مواد الدستور والرتابة عل دسةتورية القةواةل واألةكمةة الاا ةذة رمةا مت
تأسي ةقابة للم لمل األردةيل عام .2011
ومتك ةةن األردن ر ةةالة ع ةةام  2013م ةةن اجن ةةاز ةةدثل ه ةةامل علة ة طرية ة الدميقراطي ةةة
وابةاله ال ام  :األوة متث عقد االةت اباا الربملاةيةة شة ر رةاةون الثةا  2013والةق
وشر ر علي ا و دارما اةياة املقةتقلة لالةت ةاك .ومتثة ا ةد الثةا بةشجرال االةت ابةاا ال لديةة
ش ر وك  2013والق وشر ر علي ا اةياة املقتقلة لالةت اباا وودارما وزارة ال سون ال لدية
قرات ةةة حملي ةةة ودولي ةةة .وت لية ةلا لل ذة ةواا ابة ةةال ية وُج ةةر ت ةةدي دس ةةتور مت قوج ةةه توس ةةي
ةال ية اةياة املقتقلة لالةت اك سيحت وة حر ت ر وتدير جرال االةت اباا ال لدية.
و سار 2016/مت ط ة ةةال اخلذ ة ةةة الوطاي ة ةةة ال ة ةةاملة ق ة ةةو ابةق ة ةةان لألع ة ة ةوام
م 2025-2016وال ةةق تُ ةةد ما جي ةةة قيقي ةةة لتإل ية ة ماكوم ةةة ق ةةو ابةق ةةان األردن
يحت تت من طارا تلتلم به ا كومة لتحقية تموعةة مةن األهةدا الرمليقةية ت ةمب قلة قةو
ابةقةةان وررةةلا م ةةاميا ا عل ة حمةاور ا قةةو املدةيةةة واالتتصةةادية والقياسةةية وحمةةور الإلاةةاا
األرثر ت ر ا لالةت اك استم ومه ا األطإلاة واألش ال سو ابعاتة.
__________
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ثاليا -الر على المقحظات والتوصيات الختامية
المقحظة والتوصية رقم 8
ت ذة ة "االتإلاتي ةةة الدولي ةةة للق ةةال علة ة مجية ة وش ةةكاة التميي ةةل ال اص ةةر " األولوي ةةة
التذ ي ة عل ة املاكومةةة القاةوةيةةة اململكةةة األردةيةةة اةاهيةةة يةةحت ابةةذ الق ةةال األرد موتإل ةاً
وا حاً بيان مرت ة امل اهةدة الدوليةة املاكومةة القاةوةيةة األردةيةة س دوبةر حمكمةة التمييةل
ةةاة الت ةةارض وب ةةارة
و كام ةةا عل ة األرةةذ ب لويةةة امل اهةةدة الدوليةةة عل ة القةةاةون الاا ةةذ
وُررى ت ترب االتإلاتياا الدولية املصاد علي ا األردن وما ا "االتإلاتية الدولية للق ال عل مجي
وشكاة التمييل ال اصر " جللاً ال يتجلو من الت ري الوطين للمملكة وور ماللة مةن الت ةري اا
الوطاية ولذلت تلتلم اململكة بالت ري الوارد االتإلاتية وعاله.

المقحظة والتوصية رقم 10 ،9
ال متيةةل القةواةل األردةيةةة ا مايةةة القاةوةيةةة بةةل املةواطن األرد ونيةةصه مةةن املقيمةةل علة
ورا ةةي اململكةةة جمي ة األش ة ال املقيمةةل عل ة ورض اململكةةة حممي ةون قوجةةق الدسةةتور يةةحت
ةصر املادة م 1/101من الدستور عل " :م 1احملارم مإلتو ة للجمية ومصةوةة مةن التةدر
شسو ا ".رما ةصر املةادة م 5/6علة  .5 ":حيمةي القةاةون األمومةة والذإلولةة وال ةي ورة ويرعة
الاشل وسو ابعاتاا وحيمي م من ابسالة واالستكالة ".رما ويتم تقدم املقةاعدة القاةوةيةة عةن
طرية وزارة ال ةدة وبالت ةاون مة ةقابةة احملةامل مية املقيمةل علة ورض اململكةة دون متييةل وهةذا
ما ةصر عليه املةادة م 208مةن تةاةون وةةوة احملارمةاا ا لامليةة واملةادة م 100مةن تةاةون ةقابةة
ةد شة ال وو مجاعةة بقة ق ال اصةر
احملامل الاكاميل .رما ون مجي و اة ال ا وو التحةري
وو اللون وو الاقق وو األة القومي وو ال رتي جرمية ي اتق علي ا القاةون األرد .
رم ةةا تذ ة ة القة ةواةل ا لاملي ةةة األردةي ةةة مالق ةةاةون ا اة ةاملي علة ة را ةةة األ ة ةراد ممة ةواطال
ومقيمةل بةاإل الدرجةة دون متييةةل يةحت دةرم تةاةون ال قوبةةاا والقةواةل ا لامليةة األرةرى را ةةة
وشةةكاة التمييةةل وة ةةر األ كةةار القاملمةةة علة التإلةةو ال اصةةر والكراهيةةة ال اصةرية ورة حتةري
عل التمييل ال اصر ورة عمة مةن وعمةاة ال اة وو حتةري علة هةذه األعمةاة ترتكةق ةد
و عر وو مجاعة من لون وو وة اثين رر ورذلت ر مقةاعده للا ةاطاا ال اصةرية يةحت
حت ر ا كومة األردةية هذه املاكماا وةرم وة ذت ا.

المقحظة والتوصية رقم 11
بةاك قةو األردةيةل وواج ةامم وحتديةداً املةادة رتةم م5
وو ح الدستور األرد
ماه بأن "ا اقية األردةية حتدد بقاةون" وتد ةدر تاةون ا اقية األرد رتم م 6ل ام 1954
وت ديالته يحت ةكم عملية ماح ا اقية األردةيةة و قةدا ا وملليةد مةن التإلاةةي هةذا الصةدد

يرج االطالع عل ت ليقاا وة ا
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مت مةةاح وباةةال األردةيةةاا املتلوجةةاا مةةن وجاةةا لمةةة مةةن التق ة يالا واالمتيةةازاا و ق ةاً
لقرار تل الوزرال رتم م 6415تاريخ  2014/11/9تاالا :الت ليم مسيحت مياح وباةال
األردةياا الدراسة املدارس ا كومية ل الثاةويةة ال امةة و تةاة الصةحة مميةاح وباةال
األردةي ةةاا املقيم ةةل اململك ةةة ةإل ة ة امل امل ةةة املماو ةةة ألم ةةامم ال ةةال ،املقت ةةإلياا
واملرارةةل ا كوميةةة  .وعلة ةة يد ال مة موعذةةي وباةةال األردةيةةاا ا ة امل ةةن احملصةةور ال مة
ي ا لألردةيل شريذة ون تكون األولوية بال م لألرد  .و االستثمار ممسةح ةةم باالسةتثمار
والتملةةت اململكةةة و ق ةاً أل كةةام القةةاةون رمةةا ماحةةر التق ة يالا ةةةم ة ا صةةوة عل ة
ررصة تيادة " اة رصوةي".

المقحظة والتوصية رقم 12
ن عملية سحق ا اقية من ب ة األ ةراد ال يةتم و قةاً لألهةوال و وةا تذ يقةاً لقةرار ةت
االرت ةةاة لل ةةام  1988هبةةد ا إلةةاى علة اةويةةة الإللقةةذياية وعةةدم ةراا األرض مةةن سةةكا ا
يحت ةدر ترار ت االرت اة ابدار والقاةو م ال إلة الكربيةة بتةاريخ  1988/7/31ر مة
سةةياد ةةةادر عةةن القةةلذة ا ارمةةة وهةةذا مةةا اسةةتقر عليةةه ت ةةال واجت ةةاد حمكمةةة ال ةةدة ال ليةةا
يةةحت اعتةةرب ت ةرار ةةت االرت ةةاة م ة ال ةةإلة الكربيةةة عم ة م ةةن وعمةةاة القةةيادة متارسةةهُ ا كوم ةةة
بصإلت ا سلذة كم ال سلذة دارة.
ال يتم سحق و رتم وطين ال قوا قة تل الوزرال عاةد التأرةد مةن اةذ ةا تةرار ةت
االرت ة ةةاة عل ة ة ا الة ةةة وبتاقة ةةيق مة ةةن اللجاة ةةة الوزارية ةةة امل ة ةةكلة برملاسة ةةة م ة ةةاي وزية ةةر الدارليدة ةةة
ُ
رم ةةا وتت ةةاب "دامل ةةرة املتاب ةةة والتإلت ةةيش" تل ةةت ابجة ةرالاا رج ةةة تاإليذي ةةة باالشة ةباك مة ة "دامل ةةرة
األ واة املدةية وا وازاا" وا ةاا امل ايةة األرةرى علمةاً بةأن عمليةة عةادة األرتةام الوطايةة تةتم
قوا قة رملي الوزرال.
جةال بتقريةةر املررةةل الةةوطين قةةو ابةقةةان ل ةةام  2014بةةأن تةرار تلة الةةوزرال هةةذا تةةد
و ر ال إلا ية تراراا سحق األرتام الوطايدة ومل ترد و شكوى للمررل رالة عام .2014

تربط اململكةة األردةيدةة اةاهيدةة واملإلو ةية القةامية ل ةسون الالجاةل مةذررة تإلةاهم متةارس
قوج ا املإلو ية واليت ا عل الالجال اململكة ويتمت الالجئ قوج ما بكا ة ا قةو الةق
رم ةةا ت ت ةةرب
تو ره ةةا االتإلاتي ةةة د
اخلاة ةةة بو ة ة الالجا ةةل ل ةةام  1951وبروتوروة ةةا ل ةةام  1967د
راة ةةً ال ةراتيل والقةةوريل والإللقةةذيايل واللي يةةل
اململكةةة مةةن ورثةةر الةةدوة اسةةتق االً لالجاةةل د
واليمايل باب ا ة ا و ا من الدوة األرثر ت ةرراً مةن وزمةاا اللجةول رنيةم تلةة املةوارد و ة
ابمكاةياا وعدم رإلاية املقاعداا املقدمة من استم الدوي.
ُ
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المقحظة والتوصية رقم 13
ةةةدر تةةاةون جديةةد لالةت ةةاك رتةةم م 6لقةةاة  2016ورةةد عل ة م ةةدو املقةةاواة وعةةدم
التمييل قد مت اعتماد القواملم الاق ية املإلتو ة والذ ي من متثةيالً عةادالً لكة القةوى القياسةية
واستم يةةة تل ة الا ةواك .رمةةا ت ةةمن القةةاةون ا ديةةد م ةةدو التمييةةل االدةةا يةةحت رصةةال
الإلاةةاا استم يةةة مقاعةةد راةةةة هبةةم و قةةا لاكةةام الكوتةةا و قةةا ملةةا يلةةي :املقةةيحيل م4
لة
مقاعد ال رر وال ي ان م 3مقاعد رما مت بصيال م 15مق ةداً للاقةال بواتة مق ةد عةن
ر حما كة مما ي ذي الاقال رةة اررب للوةوة ا الربملان ا ة ا رةت ا بالتاا .
ومةةا قةةا يت لة بتةةوي املااةةةق القياديةةة األج ةةلة األمايةةة ةةةدر ابشةةارة ا عةةدم وجةةود
متييل بل املواطال توي املااةق القيادية وسلت اةقجاما ملا ةال عليه الدستور األرد علمةا
بأن امل يار الرمليقي لتوي تلت املااةق هو الكإلالة.

المقحظة والتوصية رقم 14
ساوى تاةون ال م

مادته الثاةية بل مجي ال املل بك

الاكر عن وةله وجاقه.

وللمةةر املةةادة /4ك مةةن ت ليمةةاا شةةروة و ج ةرالاا اسةةت دام واسةةتقدام ال مةةاة نيةةص
األردةيل لقاة  2012رة ةةا ق عمة يرنيةق باسةت دام وو اسةتقدام عامة نيةص ورد تقةدم
ر ة ة ةة ةةادر عة ةةن املسسقة ةةة ال امة ةةة لل ة ةةمان االجتمة ةةاعي ت ة ةةل اش ة ةباك املسسقة ةةة بال ة ةةمان
االجتماعي قا ي ين للامية شراك ال ماة الوا دين ال مان االجتماعي.
ومةةا خبصةةول اة ةةمام اململكةةة لالتإلاتيةةة رتةةم م 189املت لقةةة بال م ة الالمل ة
ابشارة ا ون وزارة ال م تقوم اليا قراج ة االتإلاتية للاكر مكاةية االة مام لي ا.

تجةةدر

المقحظة والتوصية رقم 19 + 15
ت مار الت ديالا الدسةتورية عةام  2011الةاال علة ة ةال حمكمةة دسةتورية يةحت
ةصر املادة م 1/58مةن الدسةتور األرد ب ةد الت ةدي علة ون "تا ةأ بقةاةون حمكمةة دسةتورية
يكةةون مقرهةةا ال اةةةمة وت تةةرب هياةةة ت ةاملية مقةةتقلة تاملمةةة بةةذاما  "...ورةةذلت ةصةةر املةةادة
م 1/59مةةن الدسةةتور ب ةةد الت ةةدي عل ة ون "بةةتال احملكمةةة الدسةةتورية بالرتابةةة عل ة دسةةتورية
القواةل واألةكمة الاا ذة" رما ةصر الإلقرة م 2من ةإل املادة عل ون "للمحكمة الدستورية
تإلقص ةصول الدستور سا طلق لي ا سلت"..
ي ترب املررل الوطين قو ابةقان و د ا اا الرمليقةية املقةسولة عةن تلقةي اليبكاوي
ةةوة و رروتةةاا قةةو ابةقةةان يةةحت تقةةوم و ةةدة ال ةةكاوى واخلةةدماا القاةوةيةةة املررةةل
بتلق ةةي ال ةةكاوى واملق ةةاعداا واملااش ةةداا وبياة ةةاا ال ةرو ونيصه ةةا م ةةن امل ةواطال ي ةةحت تق ةةوم
الو ةةدة بةةالتحق مةةن ةةةحة ال ةةكاوى الةةق تةةرد لي ةةا ومتاب ت ةةا مة ا ةةاا امل ايةةة .رمةةا ي تةةرب
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مكتق شكاو املروة التاب للجاة الوطاية األردةية ل سون املةروة و ةد ا ةاا املقةسولة عةن تلقةي
ال ةةكاو املت لقةةة بةةالتمييل ةةد امل ةروة طةةار األسةةرة وو ال م ة وو ا يةةاة ال امةةة ومقةةاعدة
الاقال ومتكيا ن للحصوة عل قوت ن ومتاب ة ال كاو م ا اا امل اية.
الةة التمييةل
وحي لك رد التماس تعويض عا ل وكاف عةن ال ةرر الةذ ة بةه
القةةاةون املةةد رتةةم
ال اصةةر يةةحت مت تاكيمةةه و ة و كةةام ا ة ا صةةوة علة الت ةةوي
م 43لقاة  1976يحت ةصر املادة م 256مةن القةاةون املةد علة وةةه "رة ةرار بةالكص
يللم اعله ولو نيص مميل ب مان ال رر" .ويقدر ال مان مجي األ واة بقدر ما ة امل ةرور
مةةن ةةرر ومةةا اتةةه مةةن رقةةق ب ةةرة ون يكةةون سلةةت ةتيجةةة ط ي يةةة للإل ة ال ةةار و ة املةةادة
م 266من القاةون املذرور رما ون ال مان يتااوة ال ةرر األد كة ت ةد علة الكةص
ريتةةه وو عر ةةه وو شةةر ه وو مس تةةه وو مررةةله االجتمةةاعي وو اعت ةةاره املةةاي د ة
املت ةةد مقةةاوال عةةن ال ةةمان و ة املةةادة م 267ماةةه .وبالتةةاي ةةشن مكاةيةةة اللجةةول ا الق ةةال
مكإلولة م األش ال سوال راةر الدعوى جلاملية وم قوتية للمذال ة بالت وي .
وما قا يت ل بتوةةية اللجاةة رتةم م 19ةوة ةةدار ابعةالن املاصةول عليةه املةادة
 14م ةةن االتإلاتي ةةة تج ةةدر ابش ةةارة ا ون ا لي ةةاا الوطاي ةةة الوت ةةر ا ةةاي را ي ةةة للاك ةةر
ال ةكاو املت لقةة بادعةالاا التمييةل ال اصةر ونيصهةا مةن االةت ارةاا باب ةا ة ا تةو ر سة
ابةصا وجرب ال رر من رالة الاكام الق املي اململكة.

المقحظة والتوصية رقم 16
تةةدعم ا كومةةة األردةيةةة ج ةةود املررةةل الةةوطين قةةو ابةقةةان يايةةة وت ليةةل قةةو
ابةق ةةان اململك ةةة وج ةةوده م ةةا يت ل ة برة ةةد التج ةةاوزاا وتق ةةدم التوة ةةياا واملال ك ةةاا
وتلقي ال كاو م التأريد عل استقاللية عم املررل استااداً مل ادة باري .
تقدم ا كومة الدعم املاي للمررل ب ةك مقةتمر إلةي ال ةام  2015بلةم الةدعم املةاي
املقةةدم مةةن ا كومةةة ا املررةةل مةةا مقةةداره م 547992دياةةار ورد و مةةا ي ةةادة م771047
دوالر ومصري وهو ما ي ك  %91من موازةة املررل وما ال ةام  2016بلةم الةدعم ا كةومي
للمرر ةةل م ةةا مق ةةداره م 550000ديا ةةار ورد و م ةةا ي ةةادة م 773872دوالر ومريك ةةي وه ةةو
ما ي ك  %80من موازةة املررل ةذا ال ام.

المقحظة والتوصية رقم 18
يما يت ل بتوةية اللجاة وة االة مام لالتإلاتية الدولية مايةة قةو مجية ال مةاة
امل ةةاجرين وو ةراد وسةةرهم ل ةةام  1990تجةةدر ابشةةارة ا ون وزارة ال م ة تق ةوم اليةةا قراج ةةة
االتإلاتية للاكر مكاةية االة مام لي ا.
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التوصيات رقم 22 + 21
تةةسمن ا كومةةة األردةيةةة بقياسةةة االةإلتةةاه وتإل ي ة م ةةدو الت ةةاررية م ة مجي ة املسسقةةاا
الوطاية وماكماا استم املد ونيصهم من ال ةررال ال ةاملل تةاة قةو ابةقةان وتقة
باسةةتمرار ا دامةةة التواةة وا ةوار مة مجية هةةذه ا ةةاا لت ةةادة ا رال ووج ةةاا الاكةةر يةةاة
ت ايا قو ابةقان اململكةة وسة تذويرهةا و هةذا الصةدد مت التواةة مة املررةل الةوطين
قو ابةقان ب أن عداد هذا التقرير والذ بدوره تام بتلويدةا ب دد من املال كاا عليه.
تام ةةر اللجا ةةة الداملم ةةة ق ةةو ابةق ةةان وال ةةق تروسة ة ا وزارة اخلارجي ةةة وش ةةسون املكبب ةةل
بت مة ةةيم وة ة ةةر التقرية ةةر الة ةةدور ا ة ةةام للمملكة ةةة مالثالة ةةحت ع ة ةةر  -القة ةةاب ع ة ةةر ورة ةةذلت
املال كاا والتوةياا اخلتامية للجاة الق ال عل التمييل ال اصةر الصةادرة علة التقريةر وعةاله
موثيقةةة رتةةم  CERD/C/JOR/CO/13-17تةةاريخ  2012/4/4عل ة مجي ة الةةوزاراا واملسسقةةاا
الوطاية وسإلاراا وتاصلياا اململكة اخلار ،هبد ة رها عل ةذةا واسة واالسةتإلادة مةن
حمتواها لت ليل ثقا ة قو ابةقان لدى املواطال وم ا ة ووجه االرتالة وو القصور.

رابعا -التعليق على موا االتفاقية 7-2ت
الما 3 + 2
حتكةةر اململكةةة را ةةة وشةةكاة التمييةةل والإلص ة ال اصةةر قةةد ورةةد الدسةةتور األرد
املةةادة القادسةةة ماةةه ون األردةيةةل ومةةام القةةاةون سةوال ال متييةةل بيةةا م ا قةةو والواج ةةاا و ن
ارتلإلوا ال ر وو اللكة وو الدين.
ةة ةةال امليثة ةةا الة ةةوطين األرد عل ة ة ون األردةية ةةل رجة ةةاالً وةقة ةةالً متقة ةةاوون ا قة ةةو
والواج اا رما ووةر األجادة الوطاية األردةية بتذ ي عدد من امل ادة الةق مةد ا حتقية
املقاواة للمروة األردةية ومتثيل ا اسال الت ري ية و املااةق ال امة.
ةةةادتر اململكةةة عل ة ال ديةةد مةةن االتإلاتيةةاا املت لقةةة سقةةو ابةقةةان ومةةن ةةما ا
االتإلاتي ةةة الدولي ةةة للق ةةال علة ة مجية ة وش ةةكاة التميي ةةل ال اص ةةر ومت ة ةةرها ا ري ةةدة الرمسي ةةة
بتةةاريخ  2006/6/15وبةةذلت وة ة حر االتإلاتيةةة الدوليةةة للق ةةال عل ة مجي ة وشةةكاة التمييةةل
ال اصةةر جةةللا ال يتج ةلو مةةن الت ةري اا الوطايةةة وتةةد اسةةتقر االجت ةةاد الق ةاملي لةةدى اململكةةة
عل اعت ار ون االتإلاتياا الدولية تقمو عل الت ري اا الوطاية وتأرذ وولوية التذ ي .
مل يسرةةذ عل ة اململكةةة األردةيةةة اةاهيةةة ماةةذ ة ةةأما ون مارسةةر ةةد مواطاي ةةا سياسةةة
عاصةرية ومةةا يمةةا يت لة باألجاةةةق املقيمةةل علة ورا ةةي ا قةةد شةةكلر سةةيادة القةةاةون امل يةةار
الو يد الت ام م م.
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ةص ةةر امل ةةادة م 14م ةةن الدس ةةتور األرد علة ة ون محتم ةةي الدول ةةة ري ةةة القي ةةام ب ة ة املر
األديان وال قاملد ط قاً لل اداا املرعية اململكة ما مل تكن خملة بالاكام ال ام وو ماا ية لآلداك .

وردا القواةل األردةية عل املقاواة وعدم التمييل عل وساس ال ر وو اللكة وو الدين
ل س ي املثاة ةصر املادة م 5من تاةون األ لاك القياسية رتم م 39لقاة  2015عل
اة ةةه" :م 1يسسة ة ا ةةلك علة ة وس ةةاس املواطا ةةة واملق ةةاواة ب ةةل األردةي ةةل وااللتة ةلام بالدميقراطي ةةة
وا ةبام الت دديةةة القياسةةية .م 2ال دةةوز تأسةةي ا ةةلك علة وسةةاس ديةةين وو ط ةاملإلي وو عرتةةي
وو او وو عل وساس التإلرتة بق ق ا ا وو األة ".

ةةد ش ة ة ال وو مجاع ةةة بق ة ة ق ال اصة ةةر
رم ةةا ون مجي ة ة و ةةاة ال ا ة ة وو التح ة ةري
وو اللون وو الاقق وو األة القومي وو ال رتي جرمية ي اتق علي ا القاةون األرد قد ةصر
املادة  150من تةاةون ال قوبةاا علة ون مرة رتابةة ورة رذةاك وو عمة يقصةد ماةه وو ياةتمج
عاه وثارة الا راا املذه ية وو ال اصةرية وو ا ة علة الاةلاع بةل الذواملة وخمتلة عااةةر األمةة
مدة ستة وش ر ا ثال ساواا وبكرامة ال تليد عل مخقل دياارا .
ي اتق عليه با
تاةون ال قوباا رتةم  16لقةاة  1960عةدداً مةن األ ةاة
رما وجرم امل رع األرد
الةةق تةةسد ا اهاةةةة ال ة ور الةةديين أل ش ة ال وو اهاةةةة م تقةةده الةةديين .يةةحت ةصةةر املةةادة
مةدة ال تليةد علة ثالثةة وشة ر وو بكرامةة ال تليةد علة ع ةرين
م 278عل اةه "ي اتق بةا
دياارا" ر من" :م 1ة ر شياا مذ وعا وو خمذوطا وو ةورة وو رمسا وو رملا من شأةه ون يةسد
ا اهاةة ال ور الديين ألش ال ررين واا اهاةة م تقدهم الديين .م 2تإلوه مكةان عةام
وعل مقم من ش ال رر بكلمة وو بصوا من شأةه ون يسد ا هاةة ال ور وو امل تقد
الديين لذلت ال ال ا رر".

الما 4
ت مار الت ري اا اململكة األردةية اةاهية ةصوةاً ت ترب ر ة ر لأل كار القاملمةة
عل التإلةو ال اصةر وو الكراهيةة ال اصةرية ورة حتةري علة التمييةل ال اصةر ورة عمة مةن
وعم ةةاة ال اة ة وو حتة ةري علة ة ه ةةذه األعم ةةاة يرتك ةةق ةةد و ع ةةر وو و مجاع ةةة م ةةن ل ةةون
وو وة اثين رر ورذلت ر مقاعدة للا اطاا ال اصرية قا سلت متويل ا جرمية ي اتق
علي ةةا الق ةةاةون ر ةةذلت ا ةةاة ب ةةا كم ب ةةدم ش ةةرعية املاكم ةةاا ور ةةذلت الا ةةاطاا الدعاملي ةةة
املاكمة وساملر الا اطاا الدعاملية الق تقوم بالبويمج للتمييةل ال اصةر والتحةري عليةه و كةر
هذه املاكماا والا اطاا واعت ار االشباك وي ا جرمية ي اتق علي ا القاةون.
ةةد ش ة ال وو مجاع ةةة بق ة ق ال اص ةةر وو الل ةةون
جمي ة و ةةاة ال ا ة وو التح ةري
وو الاقةةق وو األةة القةةومي وو ال رتةةي جرميةةة ي اتةةق علي ةةا القةةاةون األرد قةةد ةصةةر املةةادة
م 150من تاةون ال قوباا عل ون "ر رتابة ورة رذةاك وو عمة يقصةد ماةه وو ياةتمج عاةه
ثةةارة الا ةراا املذه يةةة وو ال اص ةرية وو ا ة عل ة الا ةلاع بةةل الذوامل ة وخمتل ة عااةةةر األمةةة
مدة ستة وش ر ا ثال ساواا وبكرامة ال تليد عل مخقل ديااراً".
ي اتق عليه با
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رمةةا ةصةةر املةةادة م 130مةةن القةةاةون ساتةةه علة ون "مةةن تةةام اململكةةة زمةةن ا ةةرك
وو عا ةةد توتة ة ة ةةوهبا بدعاي ةةة ترم ةةي ا ة ة ا ال ة ة ور الق ةةومي وو يق ةةاى الا ة ةراا ال اصة ةرية
وو املذه ية عوتق باألشكاة ال اتة املستتة".
و يم ةةا يتصة ة بتج ةةرم وي ةةة مق ةةاعدة أل ة ةةاة عاص ةةر و ة ة امل ةةادة م 80م ةةن ت ةةاةون
ال قوبةةاا الةةق تةةاكم و كةةام التح ةري والت ةةدر ا ةراملم شةةةه م" 1مو ي ةةد حمر ةاً مةةن ي ة
وو اوة ون حيمة ش صةاً رةر علة ارتكةاك جرميةة بشعذاملةه ةقةوداً وو بتقةدم هديةة لةه وو بالتةأثص
عليةةه بالت ديةةد وو با يلةةة واخلدي ةةة وو باسةةتكالة الاإلةةوس وو بشسةةالة االسةةت ماة كةةم الو يإلةةة؛
مك ن ت ةة احملةةرض مقةةتقلة عةن ت ةةة احملةةرض علة ارتكةةاك ا رميةةة :م 2ي ةد متةةدرالً جاايةةة
وو جاحةةة مو مةةن سةةاعد عل ة وتةةوع جرميةةة بشرشةةاداته اخلادمةةة لوتوع ةةا؛ مك مةةن وعذ ة الإلاع ة
سال اً وو ودواا وو و شيل رر مما يقاعد عل يقاع ا رمية م ،من ران موجوداً املكةان
ال ةةذ ارتك ةةق ي ةةه ا ةةرم بقص ةةد ره ةةاك املق ةةاومل وو تقوي ةةة تص ةةميم الإلاعة ة األة ةةلي وو ةةمان
ارتكاك ا رم املقصود؛ مد من ساعد الإلاع عل األ اة الق هيااا ا رمية وو سة لت ا وو ومتةر
ارتكاهبا؛ مهة من ران متإلقا م الإلاع وو املتدرلل ت ارتكاك ا رمية وساهم رإلال م امل ةا
وو ب اةةة وو تصةري األشةةيال ا اةةةلة بارتكاهبةةا مجي ةةا وو ب ة ا وو رإلةةال ش ة ال وو ورثةةر مةةن
الذين اشبروا ي ا عن وجه ال دالة .ومن ران عاملاً بقصة األشرار ا ااملية الةذين دوهبةم تذة الذةر
ةةد ومةةن الدولةةة وو القةةالمة ال امةةة وو ةةد األش ة ال وو املمتلكةةاا
وارتكةةاك وعمةةاة ال ا ة
وتدم ةم ط اماً وو مأوى وو خم أ وو مكاةاً لالجتماع".
و طار اعت ةار ون املاكمةاا ةالً عةن وة ةذة الدعايةة املاكمةة ورا ةة وة ةذة الدعايةة
األرةةرى الةةق تةةرو ،للتمييةةل ال اصةةر وحتةةرض عليةةه هةةي ماكمةةاا ووة ةةذة نيةةص تاةوةيةةة وحمكةةورة
جرميةةة ي اتةةق علي ةةا القةةاةون بياةةر املةةادة م 151مةةن تةةاةون ال قوبةةاا وةةةه يت ةةرض لل قوبةةاا
مةدة سةتة وشة ر ا ثةال سةاواا وبكرامةة ال تليةد علة مخقةل دياةاراً  -رة
ةإلق ا  -بةا
ش ال ياتمي ا مج ية وة ار للكاية امل ار لي ا املادة م 150ماه وشددا ا ةد األدل
للح سيحت ال يق عن ساة وا دة والكرامة عن ع ةرة دةةاةص سا رةان ال ة ال املةذرور يتةوا
و يإلة عملية ا م ية و ر األ واة حيكم س ا م ية ومصادرة ومالر ا.
رمةةا كةةر القةةاةون األرد ر ة دعايةةة ماكمةةة ورا ةةة وشةةكاة الدعايةةة الةةق حت ة عل ة
التمييةل ال اصةةر ةكةةام تةةرريال وسةامل الدعايةةة وابعةالن ةةمن ةةدود ماةةاط ال لديةةة يةةحت
ةصر املادة م 6من تةرريال وسةامل الدعايةة وابعةالن ةمن ةدود ماةاط ال لديةة رتةم م76
لقةةاة  2009عل ة وةةةه":مو ت تةةرب خمالإلةةة أل كةةام هةةذا الاكةةام مةةا يلةةي :م 1ون تت ةةمن وسةةيلة
الدعايةةة وابعةةالن مةةا مية ال ة ور القةةومي وو الةةديين وو يتاةةاة مة ا داك ال امةةة والاكةةام ال ةةام
و عةةالن ر ة ة ةةر أل كةةار تقةةوم عل ة التإلةةو ال اصةةر وو الكراهيةةة ال اص ةرية ور ة حت ةري عل ة
التمييل ال اصر د و ش ال وو مجاعة جرمية ي اتق علي ا القاةون".
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وةصر املادة م 20من تةاةون ابعةالم املرملةي واملقةموع رتةم م 26لقةاة  2015علة
التلام املررال له قا يلي:
-1
وت ددية الت ص.

ا ةبام الكرامةةة ابةقةةاةية واخلصوةةةية ال

ص ةية و ريةةاا ا ر ةرين و قةةوت م

 -2عدم بحت ما مدش ا يال ال ام وو حي علة الكراهيةة وو ابرهةاك وو ال اة
وو ابثارة الإلنت والا راا الدياية والذاملإلية وال رتية وو يلح ال ةرر باالتتصةاد وال ملةة الوطايةة وو
م باألمن الوطين واالجتماعي.
-3

عدم بحت املواد الكاسبة الق تقيل ا عالتاا اململكة بالدوة األررى.

 -4ع ة ةةدم ب ة ةةحت م ة ة ةواد عالمي ة ةةة وو عالةي ة ةةة ت ة ةةرو ،لل ة ة ة وسة والت ة ةةلي واالبت ة ة ةلاز
ورداع املقت لت".
وبيا ةةر امل ةةادة م 7م ةةن ت ةةاةون املذ وع ةةاا والا ةةر قوج ةةق الق ةةاةون امل ةةدة رت ةةم م27
لقةةاة  2007عل ة داك م اةةة الصةةحا ة وورالتيامةةا املللمةةة للصةةحإلي والةةق تقةةوم عل ة ريةةة
الإلكةةر وال ةرو والت ةةص واالطةةالع واعت ارهةةا قةةا للصةةحا ة وامل ةواطن عل ة الق ةوال واالمتاةةاع عةةن
ة ر ر ما من شأةه التحري علة ال اة وو الةدعوة ا ثةارة الإلرتةة بةل املةواطال بةأ شةك
من األشكاة.
يمةا يتصة ب ةمان وال تكةةون ويةة تةدابص تت ةذ مكا حةةة ابرهةاك متييليةة نير ة ا
وو تأثصهةةا ألسة اك تت لة بال اصةةر وو اللةةون وو الاقةةق وو األةة القةةومي وو ال رتةةي ووال م ة
األ ةراد لقول ةةة و تامةةيط عاصةةر وو عرتةةي يقةةوم ةةةرم ابرهةةاك الت ةري اا األردةيةةة عل ة
حتديد األ اة الق حيكر ارتكاهبا والكايةة املتورةاه مةن القيةام هبةا دون ابشةارة ا و ومةور تت لة
قرتك ةةق ه ةةذه ا رمي ةةة م ةةن ي ةةحت ا ةةا وو ال ةةر وو ال ةةدين مم ةةا يكإلة ة ون الت ةةدابص املت ةةذة
مكا حة ابرهاك ال تقوم عل وس متييلية.

الما 5
مجموعة الحقوق
أت الحببق فببي معاملببة علببى قببدم المسبباوا أمببام المحبباكم وجميببت الهياببات األتببرت التببي تتببولى
دقامة العدل
املادة م 6ةصاً عل ون األردةيون ومام القاةون سوال ال متييل
ت من الدستور األرد
بيا م ا قو والواج اا وان ارتلإلوا ال ر وو اللكة وو الدين .رمةا ةصةر املةادة م 7ماةه
عل ة " :مو ا ريةةة ال صةةية مصةةوةة .مك رة اعتةةدال عل ة ا قةةو وا ريةةاا ال امةةة وو رمةةة
ا ية ةةاة اخلاةة ةةة لألردةية ةةل جرمية ةةة ي اتة ةةق علي ة ةةا القة ةةاةون" .رمة ةةا وةصة ةةر املة ةةادة  8ماة ةةه عل ة ة :
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القةةاةون.

"مو ال دةةوز ون يقة عل ة و ةةد وو يوت ة وو حي ة وو تقيةةد ريتةةه ال و ة و كةةام
مك ر من يق عليه وو يوت وو حية وو تقيةد ريتةه ةةق م املتةه قةا حيإلةه عليةه ررامةة
ابةقةةان وال دةةوز ت ذي ةةه بةةأ شةةك مةةن األشةةكاة وو يةةذا ه بةةدةياً وو م اويةاً رمةةا ال دةةوز
جةةله نيةةص األمةةارن الةةق ةيلهةةا القةواةل ورة تةةوة يصةةدر عةةن و شة ال حتةةر وطةةأة و
ت ةةذيق وو ي ةةذال وو مدي ةةد ال ي ت ةةد ب ةةه" .وتة ةةد ور ةةد الدس ةةتور عل ة ة اس ةةتقاللية الق ةةاة واةة ةةه
ال سلذان علي م ت امل م لكص القاةون وسلت املادة م 97ماه.
جالا الت ديالا الدستورية لت لز من استقالة الق ال ر ماةة وساسية من ةماةاا
احملارمةةة ال ادلةةة يةةحت عةةدلر املةةادة  98مةةن الدسةةتور لتص ة ح عل ة الاحةةو التةةاي" :م 1ي ةةل
ت ةاة احملةارم الاكاميةة وال ةرعية وي للةون بةةشرادة ملكيةة و ة و كةام القةواةل .م 2يا ةأ بقةةاةون
تلة ت ةاملي يتةةوا مجي ة ال ةةسون املت لقةةة بالق ةةاة الاكةةاميل .م 3م ة مراعةةاة الإلقةةرة م 1مةةن
هذه املادة يكون للمجل الق املي و ده ت يل الق اة الاكاميل و و كام القاةون "
بت الحببق فببي األمببان علببى شخصببة وفببي حمايببة الدولببة لببة مببن أي عنب أو أ ت بببدلي يصببدر
سواء عن موظفين رسميين أو عن أية جماعة أو مؤسسة
ةصر املادة م 7من الدستور األرد عل ون "ا ريةة ال صةية مصةوةة" رمةا ةصةر
امل ةةادة م 8م ةةن الدس ةةتور علة ة م ةةا يل ةةي" :ال د ةةوز ون يوتة ة و ة ةد وو حية ة ال و ة ة و ك ةةام
القاةون" وهاتان املادتان مها األساس القاةو لكا ة القواةل ا لاملية األردن و هذا الصةدد
ةدر ابشارة ا ما يلي:
ن املدة القاةوةية املقموه هبا لال تإلاى باملق وض علةي م لةدى الو ةداا ال ةرطية هةي
م 24سة ةةاعة و ق ة ةاً لقة ةةاةون وةة ةةوة احملارمة ةةاا ا لاملية ةةة وم 7وية ةةام ا ة ةراملم الدارلة ةةة ة ةةمن
ارتصةةال حمكمةةة ومةةن الدولةةة و ق ةاً لقاةو ةةا ويقةةدم للمحةةتإله هبةةم را ةةة اخلةةدماا واملتذل ةةاا
اللوجقتية الالزمة طيلة مدة اال تإلاى وتد مت تذوير و عادة تأهية وتوسة ة مجية هةذه األمةارن
وميات ا ب ك جيد ومت ة ال ال ديد من الاكاراا الاموسجية لدى املرارل األماية و قةاً للم ةايص
وشكلر عةدة ةان لدراسةة وو ةاع مرارةل اال تإلةاى وتذويرهةا ومت ةةدار دلية
الدولية والوطاية ُ
عم ة لتلةةت املرارةةل وتوزي ةةه عل ة را ةةة و ةةداا األمةةن ال ةةام وو ة ر رذةةط مقةةتدامة هبةةد
حتقل الكرو امل ي ية لألش ال احملتجلين وموالمة وو اع ا م امل ايص الدولية.
هااك ودواا رتابية عديدة للتأرد من وو ةاع احملةتإله هبةم ما ةا زيةاراا تإلقديةة مإلاجاةة
م ةةن ت ة ة وع ةةال الاياب ةةة ال ام ةةة واحمل ةةارم واملق ةةسولل ا ةةاز واملكات ةةق املت صص ةةة رمكت ةةق
ال إلا ية و قو ابةقان والق عادة ما تكون جوالا تإلتي ية م برة م املررةل الةوطين قةو
ابةقان عل را ة ومارن ا جل املستر.
تام ةةر مديرية ةةة األم ةةن ال ة ةةام ببرية ةةق ر ةةامصاا مرات ة ةةة ألمة ةةارن اال تج ةةاز ة ةةل يتة ةةاه
للمقةةسولل مرات ةةة تلةةت املواتة ويةةتم القةةماه لل ة ال احملتجةةل قجةةرد ون يةةتم و ة ه مكةةان
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اال تجةاز باالتصةةاة بأهلةه و بةةالا سويةه عةةن مكةان تواجةةده وتوثية سلةةت مةن رةةالة القةةجالا
املوجةةودة دار ة ر ة ةكةةارة رةةذلت يةةتم القةةماه للمحةةامل س ةةور التحقي ة األوي الةةذ ةريةةه
ال ةةرطة دار ة املرارةةل األمايةةة وياقةةحق هةةذا األمةةر عل ة القةةماه للمحةةامي باالتصةةاة قورلةةه
وتوتي ة الورالةةة القاةوةيةةة للةةد اع عاةةه لةةدى احملةةارم امل تلإلةةة متإل ةةيالً ملةةذررة التإلةةاهم املوت ةةة بةةل
مديرية األمن ال ام وةقابة احملامل .
بشمكةةان و ش ة ال ت ةةرض ا سةةول امل املةةة املرارةةل األمايةةة ون يتقةةدم ب ةةكوى ا
مدير ال رطة وو ا مدعي عةام ال ةرطة امل ةتال واملتواجةد وةةال للاكةر بال ةكاو الةق تةرد مةن
امل ةواطال باب ةةا ة ا مكاةيةةة اللجةةول ا مكتةةق ال ةةإلا ية و قةةو ابةقةةان وتقةةدم ال ةةكوى
و ةةاة ت ةةذر ةةوره بشمكةةان سويةةه التقةةدم بال ةةكوى يةةحت يةةتم التحق ة ما ةةا وابةةاس الق ةرار
املااسةةق هبةةا يةةحت ون ال ةةرك و سةةالة م املةةة األش ة ال احملتج ةلين مةةن املمارسةةاا املماوعةةة
اة ث وما.
واسرمة وامل اتق علي ا
وما قا يت ل قررل التوتي لدى داملرة امل ابراا ال امة تجدر ابشارة ا ما يلي:
مررل التوتي مررل م لن عاه ورا لقاةون مرارل ابةاله والتأهي ومجي املوتو ل
يه موتو ون قوجق مذرراا ت املية ويتم الت ام م م ط قا أل كام القواةل امل موة هبا.
ي ةةتم تاإلي ةةذ زي ةةاراا دوري ةةة وماتكم ةةة للمرر ةةل م ةةن ت ة ة ماكم ةةاا قوتي ةةة دولي ةةة وحملي ةةة
مالصةةليق األيةةر املررةةل الةةوطين قةةو ابةقةةان رمةةا س ة وون زارا ماكمةةة هيةةومن راتةةي
ووتةةش مررةةل التوتية علمةةا بأةةةه يةةتم را ةةة الليةةاراا االطةةالع علة اخلةةدماا املقدمةةة ومقابلةةة
املوتو ل عل اةإلراد للتحق من ةرو اعتقةاةم الصةحية وامل ي ةية واالسةتماع ا مال كةامم
وشكاوي م ن وجدا.
ها ةةاك تإلت ةةيش ت ةاملي و دار ملرر ةةل التوتي ة للتأر ةةد م ةةن س ةةالمة ابج ةرالاا القاةوةي ةةة
يحت مت جرال واي م 203تإلتيش ت املي ماذ عام م 2011ولكاية ا ن.
ها ةةاك لي ةةة لتلق ةةي و ش ةةكاوى وو استإلق ةةاراا ت ةةرد لل ةةداملرة ي ةةحت تتلقة ة ال ةةداملرة و
شكوى وو استإلقار من املررل الوطين قو ابةقان من رالة ابط ارت اة الداملرة م املررةل
ويتم التحق من ةحة ال كوى واباس ابجرال املااسق خبصوة ا و جابةة املررةل الةوطين وةةا
طار من ال إلا ية واملروةة رما يتم تلقي ال كاو من رالة الربيد ابلكبو للةداملرة ويةتم
جابة ا ة امل اية خبصوة ا.
جت الحقببوق السياسببية والسببيما حببق االشببتراا فببي االلتخابببات ،اقتراعبا وترشببيحا ،علببى أسببا
االقت برال العببام المتسبباوي ،واإلسببهام فببي الحكببم وفببي أ ار اليببؤون العامببة علببى جميببت
المستويات ،وتولي الوظا العامة على قدم المساوا
ةصةةر املةةادة  16مةةن الدسةةتور األرد عل ة مةةا يلةةي" :م 1لألردةيةةل ة االجتمةةاع
ةةمن ةةدود الق ةةاةون .م 2لألردةي ةةل ا ة ة ت ةةألي ا م ي ةةاا واأل ة ةلاك القياس ةةية تك ةةون
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نيايت ةةا م ةةروعة ووس ةاملل ا سةةلمية وساا ةك ةةم ال ب ةةال و كةةام الدس ةةتور .م 3ي ةةاكم الق ةةاةون
طريق ةةة ت ةةألي ا م ي ةةاا واأل ة ةلاك القياس ةةية ومرات ةةة موارده ةةا" .رم ةةا ةص ةةر امل ةةادة  22م ةةن
توي املااةق ال امةة بال ةروة امل ياةة
الدستور األرد عل ما يلي" :م 1لك ورد
االةت ةاك بوةةإله األداة
القاةون وو األةكمة" .رما ورد الدستور املادة  67ماه عل ا
األساسية للم اررة ا ياة القياسية و دارة ال سون ال امة.
ش ة د األردن عةةام  2013ج ةرال االةت ابةةاا الايابيةةة وال لديةةة بةةالرنيم مةةن ةةرو
عدم االستقرار الق متر هبا املاذقة وازدياد ال ا وتإلاتم الص وباا االتتصادية الدارلية وارتإلاع
وس ة ار امل ةةتقاا الاإلذي ةةة واس ةةتمرار اال تجاج ةةاا ال ة ية ال ةةارع .باب ةةا ة ا األع ةةال
الك صة الق ةتجر عن تد وعداد ر صة من الالجال القوريل ا األرا ي األردةيةة ممةا ةرض
علة الدولةةة األردةيةةة التلامةةاا ماديةةة واجتماعيةةة وسياسةةية ر ةةصة .وجنحةةر الدولةةة األردةيةةة بةةشجرال
االةت اباا مالايابية وال لدية بأجوال سلمية هادملة وب دد تلي من االعبا اا واال تجاجاا
عل ةتاملمج االةت اباا.
ةةةدار تةةاةون جديةةد لأل ةلاك القياسةةية متةةاةون رتةةم  39ل ةةام  2015متيةةل قةةا يلةةي:
بإلةةي عةةدد األع ةةال املسسقةةل للحةةلك مةةن  500ش ة ال ا  150ش ص ةاً و لكةةال شةةرة
متثي املسسقل خلم حما كاا سيحت ميكن ون يكون املسسقل من حما كة وا دة وو ل مةن
ع ةةصة وا ةةدة و لك ةةال ش ةةرة ةق ة ة الاق ةةال التأس ةةي وال ةةق راة ةةر ت ل ةةم  %10م ةةن تم ةةوع
املسسقةةل؛ لةةم ي ةةد امل ةةروع شةةرطاً ون تكةةون و ةقة ة للاقةةال رأع ةةال مسسقةةاا للحةةلك
باب ا ة بإلي عمر ال و املسس لثماةية ع ر عاماً ب د ون ران وا داً وع رين عاما .رما
وورةةدا و كةةام تةةاةون األ ةلاك ا ديةةد ريةةة املةواطال التجمة و ةلاك متارو ةةا قحة
رادمم ودون و تيود مثلما ون ا لك ال يكون ال بقرار ت املي.
ترار تاةون الالمررلية ال ام  2015الذ يذ ألوة مرة تةاريخ األردن وي ةد
ا تذ ية م ةةدو الالمررليةةة عل ة مقةةتوى احملا كةةاا مةةن رةةالة مةةاح ابداراا احملليةةة ةةةال ياا
ارةةرب والتوس ة ت ةةين االةت ابةةاا الدميقراطيةةة جةةا ل م ة الدولةةة ولليةةادة امل ةةاررة ال ة ية
ةا القرار التامو .
تة ةرار ت ةةاةون جدي ةةد لل ل ةةدياا ل ةةام  2015عمة ة علة ة ت لي ةةل اس ةةتقاللية ال ل ةةدياا
والتوس الو امل واملقسولياا املااطة هبا .وت ليةل مإل ةوم الالمررليةة مةن رةالة ة ةال اسةال
احمللية والق ت ترب املكون ا ديد الذ ووجدتةه املقةودة ليتكةون رة ما ةا مةن مخقةة وع ةال علة
األتة و قةةا لتققةةيماا املاةةاط وت ةةداد القةةكان ليكةةون رملةي اسلة ع ةوا ال لديةةة املررليةةة
الكربى باب ا ة ا توزي الصال ياا بل اسلقل احمللي وال لد .
ةدر ةكةام الت يةل علة الو ةامل القياديةة رتةم م 3لقةاة  2013والةذ ةدد م ةايص
امل ر ةةة الإلايةةة املت صصةةة وط ي ةةة الو يإلةةة والقةةدراا ابداريةةة والقياديةةة وامل ةةاراا م ةةايصاً رمليقةةية
للت يل الو امل القيادية دون و متييل.
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ت الحقوق المدلية األترت والسيما
 -2+1الحق في حرية اإلقامة والحركة
رإل الدستور األرد ا ماية الدستورية رية التاق يحت ةصر املادة م 9ماه عل :
"م 1ال دوز ب اد ورد من ديار اململكة .م 2ال دوز ون حيكر عل ورد ابتامة ج ة ما
وو ميا من التاق وال ون يللم بابتامة مكان م ل ال األ واة امل ياة القاةون".
وج ة ة ةةال االجت ة ة ةةاد الق ة ة ة ةاملي ماق ة ة ةةجما مة ة ة ة سل ة ة ةةت وما ة ة ةةا تة ة ة ةرار حمكم ة ة ةةة الص ة ة ةةلح
رتم  1999/7658متا ي ماإلرد تاريخ  1999/12/26وترار حمكمة ال دة ال ليةا األردةيةة
رتم  1997/243مهياة مخاسية تاريخ .1997/10/15
 -3الحق في الجنسية
بةاك قةو األردةيةل وواج ةامم وحتديةداً املةادة رتةم م5
وو ح الدستور األرد
ماه بأن "ا اقية األردةية حتدد بقاةون" وتد ةدر تاةون ا اقية األرد رتم م 6ل ام 1954
وت ديالته يحت ةكم عملية ماح ا اقية األردةية و قدا ا.
و ق ةاً للمةةادة م 3مةةن تةةاةون ا اقةةية األرد رتةةم م 6ل ةةام  1954وت ديالتةةه ي تةةرب
ورد ا اقةية" :م 1رة مةةن صة علة ا اقةية األردةيةةة وو جةواز سةةإلر ورد ققت ة تةةاةون
ا اقةةية لقةةاة  1928وت ديالتةةه والقةةاةون رتةةم م 6لقةةاة  1954وهةةذا القةةاةون .م 2ر ة مةةن
ران حيم ا اقية الإللقذياية من نيص الي ود ت تاريخ  1948/5/15ويقيم عادة اململكةة
األردةية اةاهية رالة املدة الوات ة ما بل  1949/12/20لكاية  .1954/2/16م 3من ولد
ألك متمتة با اقةةية األردةيةةة .م 4مةةن ولةةد اململكةةة األردةيةةة اةاهيةةة مةةن وم حتمة ا اقةةية
األردةية ووك ت وة ا اقية وو ال جاقية له وو مل تث ر ةق ته ا وبيةه تاةوةةاً .م 5مةن ولةد
اململكةةة األردةيةةة اةاهيةةة مةةن والةةدين ت ةولل وي تةةرب اللقةةيط اململكةةة مولةةوداً ي ةةا مةةا مل يث ةةر
ال كة  .م 6مجية و ةراد ع ةاملر بةةدو ال ةةماة ال ةواردة الإلقةةرة مى مةةن املةةادة  25مةةن تةةاةون
االةت ةةاك املست ةةر رت ةةم  24لق ةةاة  1960وال ةةذين ر ةةاةوا يقيم ةةون تام ةةة لي ةةة األرا ةةي ال ةةق
مر ا اململكة ساة ."1930
و ق ةاً للمةةادة م 4 5مةةن تةةاةون ا اقةةية "حية لكة عةةر يقةةيم عةةادة اململكةةة مةةدة
ال تق عن مخ ع رة ساة متتالية ون حيص عل ا اقية األردةية بقرار مةن تلة الةوزرال باةال
علة تاقةةيق وزيةةر الدارليةةة سا بلة عةةن جاقةةيته األةةةلية بةةشترار رذةةي"" .و اللةةة امللةةت باةةال
علة تاقةةيق تلة الةةوزرال ون ميةةاح ا اقةةية األردةيةةة لكة مكةةبك يقةةدم تصةةرحياً رذيةاً بارتيةةار
ا اقية األردةية شريذة ون يتاازة عن وية جاقية وررى تد حيمل ا عاد تقدم هذا التصريح".
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حي ة للوجةةة األرد األجا يةةة ا صةةوة عل ة ا اقةةية األردةيةةة قوا قةةة وزيةةر الدارليةةة سا
وعلار عن رني ت ا رذياً ب د مرور ثال ساواا من تاريخ عقد اللوا ،سا راةر حتم جاقية
عربية ومخ ساواا سا راةر حتم جاقية نيص عربية .ماملادة  - 8تاةون ا اقية .
و قا للمةادة م 18مةن تةاةون ا اقةية سلة الةوزرال قوا قةة امللةت ون ي لةن قةدان و
ورد جاقةةيته األردةي ةةة سا" :مو اخن ةةرة ردمةةة مدةي ةةة ل ةةدى دولةةة ور ةةرى وو ون ي ةةبك تل ةةت
اخلدمة عادما تكلإلةه كومةة اململكةة األردةيةة اةاهيةة اخلدمةة ي ةا .مك اخنةرة ردمةة دولةة
م ادية .م ،سا وت وو اوة عمال ي د رذراً عل امن الدولة وسالمت ا".
وت ةةد وعذة ة ت ةةاةون ا اق ةةية مامل ةةادتل  16 15ا ة ة مي ة األردةي ةةل ب ةةالت لي ع ةةن
ا اقية األردةية والتجاي جباقية دولة وجا ية وو عربية ب د ا صوة علة موا قةة تلة الةوزرال.
وو قةا للمةةادة  17مةن القةةاةون "مو ي قة األرد الةةذ صة علة جاقةية دولةةة وجا يةة حمتإلكةةا
جباقيته األردةيةة مةا مل يت ة عا ةا و قةا أل كةام هةذا القةاةون .مك سلة الةوزرال بتاقةيق مةن
وزيةةر الدارليةةة ون ي يةةد ا اقةةية األردةيةةة لةةألرد الةةذ تاةةازة عةةن جاقةةيته األردةيةةة الرتقةةاك
جاقية وررى و و كام هذا القاةون باال عل طلق يتقدم به لوزير الدارلية.
 -4الحق في التزوج واتتيار الزوج
ةةال تةاةون األ ةواة ال صةية املةادة اخلامقةة علة ون الةلوا ،عقةد بةل رجة وامةروة
حت له شرعا لتكوين وسرة و داد ةق وهبذا شن تاةون األ واة ال صية تد ةال عل ون رة
عق ةةد ال ةةلوا ،ومه ةةا س ةوال سل ةةت ةةال يا ق ةةد ال ةةلوا ،ال بر ةةا امل ةروة
م ةةن الرج ة وامل ةروة ط ةةر
و ريت ا وارتيارها وون و رل وو عيق رادة و ما ما يكون سة ا ون ال يا قةد الةلوا،
ةةةحيحا .ب ة ن القةةاةون رةةذلت ا تةةاة اةةةق امل ةروة مةةن ون يكةةرر هب ةا سيةةحت اشةةبة لصةةا ا
الكإلالة اللو ،رما ن املادة القادسة من تاةون األ واة ال صية بياةر ون الةلوا ،ال يا قةد
ال بشداك من ا د الذةر ل وت ةوة األرةر وهةذا املةا مج مقةتقر عامليةا بةان وطةرا ال قةد هةم مةن
يقومون بشة امله م اشةرة وو مةن رةالة ممثلةل تةاةوةل رمةا ون القةاةون وسةت دم ع ةارة ملإلةه ا ةد
اخلاط ل وت وة من ا رر مومهةا طر ةا عقةد الةلوا ،املةروة والرجة وهبةذا ةان للمةروة رة ا ة
ة ال زواج ا بشرادما ا رة القليمة اخلالية من ال يوك.
 -5الحق في التملك بمفر ه أو باالشتراا مت اآلترين
رإلل ةةر اململك ةةة ة امللكي ةةة اخلاة ةةة مي ة مواطاي ةةا وت ةةد ةص ةةر امل ةةادة م 11م ةةن
الدسةةتور األرد عل ة مةةا يلةةي" :ال يقةةتملت ملةةت و ةةد ال للماإل ةةة ال امةةة و مقاب ة ت ةةوي
عادة ق ما ي ل القاةون".
ةصة ةةر املة ةةادة م 3مة ةةن تة ةةاةون االسة ةةتمالك رتة ةةم م 12لقة ةةاة  1987عل ة ة مة ةةا يلة ةةي:
"ال يقتملت و عقار ال مل روع حيق ةإل اً عاماً ولقال ت وي عادة" وسقةق املةادة م: 10
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" سا مل يتإل ة املقةةتملت واملالةةت عل ة مقةةدار الت ةةوي
يقدم طل اً ا احملكمة لت يل هذا املقدار".

أل س ة ق رةةان يجةةوز أل ما مةةا ون

جةةرم تةةاةون ال قوبةةاا األرد رتةةم م 16لقةةاة  1960االعتةةدال عل ة امللكيةةة اخلاةةةة
يحت ورد سلةت املةواد ساا األرتةام م 454 -445 444يةحت ي اتةق ا ةا علة لةه
وو الكرامةةة وو بكلتةةا ال قةةوبتل وتةةد ه ة القةةاةون االعتةةدال عل ة األم ةواة املاقولةةة هةةدم
بةةا
وبريق األباية واألسوار واملمتلكاا وحنوها االعتدال عل األرا ي وامللروعاا تال ا الا
اللراعية التق ق هالك ا يواةاا من ماشية وحنوها.
 -6الحق في اإلرث
تةةاةون األ ةواة ال صةةية مقةةتمد مةةن ال ةري ة ابسةةالمية يةةحت ون الكال يةةة
ابر
ال كم ةةي م ةةن الق ةةكان مق ةةلمل وه ةةم م ةةن ارت ةةوا بة ة حيرة ةةون علة ة تذ ية ة و ك ةةام ال ة ةري ة
ال ة ة ةري ة
ي ة ةةامم اليومي ة ةةة وما ة ةةا مق ة ة ةامل ابر ي ة ةةحت ون مق ة ة ةامل ابر
ابس ة ةةالمية
ابسالمية مإلصلة ب ك دتية س ي ةك تاعةدة قةابية متكاملةة ال ميكةن املقةاس هبةا س و ةا
تذ ية ال تاة لالجت اد ي ا وو التأوي .
امل ةةدو الةةذ يقةةوم عليةةه ابر هةةو ال دالةةة رمةةا يا ةةين علة مةةدى اجةةة الةوار للمةةاة
املورو وااللتلاماا الق ةق علة الةوار للمةور ةاة ياتةه باةال علة درجةة القةر بيا مةا
وهبةةذا تت ةةدد ةةةور وراثةةة األةثة إلةةي ب ة الصةةور تةةر األةثة بقةةدر مةةا يةةر الةةذرر و ةةةور
وررى تد تر األةث وال ير الذرر س ون وجودها حيج ه مو ميا ه من ابر رمةا تةر
ب ا االا ورثر مما ير الذرر.
وما ا الة الق تر ي ا األةثة ةصة ةصةيق الةذرر شةةه لةي الةة م ةذردة بة هةي
م ادلةةة رعيةةه ب ةةروة و ةوابط واملال ةةه تةةاةون األ ةواة ال صةةية ا ديةةد وةةةه وورد و كةةام
ابر ب ك مإلص ولي رالقاةون القاب الذ مل ترد يه و كام ابر عل هذا الوجةه ممةا
ميكن األش ال من م ر ة قوت م ب ك م قط.
 -7الحق في حرية الفكر والعقيد والدين
املادة م 14ماه رية الدين يحت ةصر املادة املةذرورة علة
رإل الدستور األرد
ون الدولة حتمي رية القيام ب املر األديان وال قاملد ط قاً لل اداا املرعية اململكة ما مل تكن
خملة بالاكام ال ام وو ماا ية لآلداك.
رمةةا ون ال ةري ة ابسةةالمية تةةد رإللةةر ريةةة االعتقةةاد والت ةةص وتةةد ت ةةا را الاصةةول
القر ةيةةة القذ يةةة علة تأريةةد هةةذا امل ةةمب ومةةن سلةةت تولةةه ت ةةاامال رةراه الةةدين ال قةةرة256 :
وتوله ت اا ما أةةر تكةره الاةاس ةل يكوةةوا مةسمال يةوة  99 :؛ لةذلت راةةر ريةة االعتقةاد
والت ة ةةد مص ة ةةاةة ال ة ة ةري ة ابس ة ةةالمية بة ة ة ن ت ة ةةاةون األ ة ة ةواة ال ص ة ةةية األرد رت ة ةةم 36

20

GE.16-12295

CERD/C/JOR/18-20

لق ةةاة  2010ية ة ة ة املة ةروة ني ةةص املق ةةلمة املتلوج ةةة م ةةن املق ةةلم القي ةةام بال ة ة املر الت دية ةة
والذقوس الدياية دار ماةلة اللوجيةة و الكاةامل ودور ال ةادة وال حية للةلو ،ما ةا مةن سلةت
مذلق ةاً .ب ة ن القةةاةون ةةةال عل ة ون مةةن واج ةةاا الةةلو ،متكةةل اللوجةةة نيةةص املقةةلمة مةةن القيةةام
ب املرها الت دية وال حي له شرعا وال تاةون ما ا من سلت.
ت ار اململكة لمة من امل ادراا ما ا رسالة عمان رلمة سوال ووس وع الوملام بل األديان.
 -8الحق في حرية الرأي والتعبير
رإل الدستور األرد رية الرو والت ص و ريةة الصةحا ة ةمن ماكومةة تةواةل تكإلة
هذه ا رية ولكن ةإل الوتر حتا ه عل توازن ا رياا بل األ راد سيحت ال ي تد رد
رية ت صه عل بقية األ راد وو يما م بأمن الوطن يحت مت ت دي املادة م 15بش ا ة ةال
"تكإلة ة الدول ةةة ري ةةة ال ح ةةحت ال لم ةةي وابب ةةداع األد والإل ةةين والثق ةةا والريا ةةي ق ةةا ال م ةةال
و كام القاةون وو الاكام ال ام وا داك".
ومن األمور االدابية الق ش دها الرو والت ص هوة تاةون ال إلو ال ةام رتةم م15
لق ة ة ة ةةاة  2011ت ة ة ة ةةايا املذ وع ة ة ة ةةاا والا ة ة ة ةةر ور ة ة ة ةةذلت ط ة ة ة ةةال ابس ة ة ة ة ةباتيجية ابعالمي ة ة ة ةةة
لألعة ةوام  2015-2011ال ةةق ه ةةد ر ا ت ةةو ص بيا ةةة مالملم ةةة تاةوةية ةاً وسياس ةةياً و دارية ةاً لتامي ةةة
تذاع ابعالم وت ليل استقاللية وسامل ابعالم الرمسية واخلاةة ويايت ةا عةالوة علة تةو ص بياةة
تاةوةي ةةة وسياس ةةية واجتماعي ةةة وعلمي ةةة ا ةةاة لتامي ةةة ت ددي ةةة وس ةامل ابع ةةالم و ةةمان ا ة
الوةوة ا امل لومة.
مت قوجق القاةون امل دة لقاةون املذ وعاا والا ةر رتةم م 16لقةاة  2011ة ةال نير ةة
جلامليةةة مت صصةةة لةةدى حمةةارم ال داي ةةة واالسةةتااا بةةتال بةةالاكر ت ةةايا املذ وعةةاا والا ةةر.
رم ةةا وة ةةيط بالكر ةةة ل ةةدى حمكم ةةة بداي ةةة عم ةةان دون س ةواها ة ةةال ية الاك ةةر ت ةةايا املذ وع ةةاا
والا ةر الوات ة علة ومن الدولة الدارلي واخلارجي املاصول علي ا ةي تاةةون املذ وعاا والا ر.
رما وت من القاةون امل دة لقاةون رعاية الثقا ة رتم م 29لقةاة  2009لكةال ةري ة
الة م %5عل الصح .
 -9الحق في حرية االجتمال السلمي وتكوين الجمعيات السلمية أو االلتماء دليها:
مت ت ةةدي تةةاةون االجتماعةةاا ال امةةة عةةام  2011يةةحت ت ةةمن و قةةا للمةةادة  4ماةةه
عل ة مكاةيةةة تاكةةيم و اجتمةةاع وو مكةةاهرة دون اش ةباة ا صةةوة عل ة موا قةةة ا ةةارم ابدار
و وا االرتإلال قط بشش اره ت ة  48سةاعة مةن ت ة املاكمةل .وتةد مت لكةال ةةال املةادة اخلامقةة
من القاةون األةةلي الاا ةذ واملت لة باملةدة اللمايةة الةق يت ةل رالةةا علة ا ةارم ابدار ةةدار
املوا قةة علة طلةق عقةةد االجتمةاع ال ةام وو املقةةصة وسلةت اةقةجاما مة ةةةال املةادة الراب ةة الةةذ
ارتإل بابش ار وولك تقدم الذلق.
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ةصةةر املةةادة  16مةةن الدسةةتور األرد عل ة مةةا يلةةي" :م 1لألردةيةةل ة االجتمةةاع
ةةمن ةةدود الق ةةاةون .م 2لألردةي ةةل ا ة ة ت ةةألي ا م ي ةةاا واأل ة ةلاك القياس ةةية تك ةةون
نيايت ةةا م ةةروعة ووس ةاملل ا سةةلمية وساا ةك ةةم ال ب ةةال و كةةام الدس ةةتور .م 3ي ةةاكم الق ةةاةون
طريق ةةة ت ةةألي ا م ي ةةاا واأل ة ةلاك القياس ةةية ومرات ةةة موارده ةةا" .رم ةةا ةص ةةر امل ةةادة  22م ةةن
توي املااةق ال امةة بال ةروة امل ياةة
الدستور األرد عل ما يلي" :م 1لك ورد
االةت ةاك بوةةإله األداة
القاةون وو األةكمة" .رما ورد الدستور املادة  67ماه عل ا
األساسية للم اررة ا ياة القياسية و دارة ال سون ال امة.
رمةةا ةصةةر املةةادة م 23مةةن الدسةةتور علة مةةا يلةةي" :مو ال مة ة مية املةواطال
وعل الدولة ون تو ره لألردةيل بتوجيه االتتصاد الوطين والا ةوض بةه .مك حتمةي الدولةة ال مة
وت له ت ري اً يقوم عل عدة م ادة ما ا تاكيم ةقا ر من دود القاةون".
رما ةصر املادة م 7من تاةون ا م ياا رتم م 51لقاة  2008عل ما يلي:
دةةوز سموعةةة مةةن األش ة ال ون يقةةدموا طل ةاً لتقةةجي مج يةةة ا ومةةل القةةج عل ة
األووس ،امل تمد ةذه الكاية وعل ون ير بالذلق املذرور ثال ةقخ عن ر مما يلي:
تاملم ةةة بأمس ةةال األع ةةال املسسق ةةل وبياة ةةامم ال ص ةةية سي ةةحت ت ةةم حم ةةاة
تامت م وم ا م ووعمارهم ومسهالمم الاكةام األساسةي للجم يةة .وتصةريح موتة عليةه
من را ة األع ال املسسقل ي ياون يه مةوا قت م علة الاكةام األساسةي للجم يةة واسةم
ال ة ة ال املإل ة ةةوض ع ة ةةن املسسق ة ةةل ملتاب ة ةةة ج ة ةرالاا التق ة ةةجي وم اش ة ةةرة ابج ة ةرالاا
الق ةاملية بالايابةةة عةةا م ولت لةةم و ش ة اراا وو ت ةراراا وو مراسةةالا يصةةدرها مراتةةق
القةةج ةةةذه الكايةةة .وحتةةدد األ كةةام الواجةةق ورودهةةا الاكةةام األساسةةي للجم يةةة
قوجق ةكام رال يصدر ةذه الكاية.
تأسيق ةاً عل ة م ةةا س ة ق ةةد رإل ة الدس ةةتور األرد ة ت ةةألي ا م ي ةةاا واأل ةلاك
القياسةةية والاقابةةاا مةةن رةةالة تا ةةة اسةةاة ومةةام امل ةواطن األرد لتةةألي ا م يةةاا وامل ةةاررة
ي ةةا س ةوال راةةةر مج يةةاا عاديةةة تةةاكم ال التةةاا بةةل ا ماعةةاا امل ةةبرة بال ةةاداا والتقاليةةد
وو مج ياا رصية وو ثقا ية.
رم ةةا مت جة ةرال ت ةةديالا علة ة القة ةواةل اخلاة ةةة با م ي ةةاا ي ةةحت مت ة ةةال س ةةج
للجم ي ةةاا هب ةةد بإلي ة ابج ةرالاا والقي ةةود املإلرو ةةة عل ة تق ةةجي ا م ي ةةاا ال ةةق راة ةةر
مإلرو ة سابقا بدالً من صوة ا م ياا عل موا قةة تلة الةوزرال سةابقاً وسلةت هبةد ت ليةل
امل اررة من ج ة ومةن يةحت ون الت ةري سةاهم ر ة وزيةادة الةوعي ال ةام هبةذا ال ةأن قوجةق
املادة م 4من تاةون ا م ياا لقاة  2008يتوا دارته تل دارة القج .
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هت الحقوق االقتصا ية واالجتماعية واللقافية
 -1الحق في العمل
رإل ة الدس ةةتور امل ةةادتل م 2/6وم 23ا ة ال م ة مي ة امل ةواطال وواج ةةق
عل ة الدولةةة ون تةةو ره ةةةم بتوجيةةه االتتصةةاد والا ةةوض بةةه ولةةذلت جةةال تةةاةون ال م ة رتةةم م8
لقاة  1996لياكم وس ال التة الت اتدية بل ال ماة وورباك ال م .
املةةادة م 2ال امة "هةةو رة ش ة ال سرةرا رةةان وو وةث ة
عةةر تةةاةون ال مة األرد
يةسد عمةةال لقةةال اجةةر ويكةون تاب ةةا لصةةا ق ال مة وحتةةر مرتةه وي ةةم سلةةت األ ةةدا ومةةن
رةةان تيةةد التجربةةة وو التأهي ة " يةةحت مل يقةةم تةةاةون ال م ة ب ةالتإلري بةةل الةةذرر واألةث ة وو بةةل
ال ام األجاا مالوا د وال ام األرد ال ماة ومةام القةاةون سةوال مجية ا قةو والواج ةاا
قاةون ال م جبمي باود يذ عل ال ماة دون ودل متييل بيا م.
رإلة تةةاةون ال مة األرد قةةو ال امة سةةو ال مة مةةن رةةالة ةصوةةةه يةةحت
ج ةال ت ةةاةون ال م ة رت ةةم م 8لق ةةاة  1996وت ديالت ةةه ووعذ ة ال ام ة ة اللج ةةول ا مديري ةةة
التإلتةيش وتقةةدم شةكوى سةريه وو عالةيةة سة ةةا ق ال مة الةذ اةت ةةت و ة مةةن قةةو
ال مة ة ما ةةأته رم ةةا ووج ةةدا اخل ةةط الق ةةارن اس ةةا املت ةةاه مية ة ال م ةةاة بلكات ةةه اخلمق ةةة
لتق ي تقدم ال كوى من ت ال ام رما حي لل ام اللجةول لقةلذة األجةور لتقةدم شةكوى
س ةا ق ال مة الةذ مل يةد اجةر ال امة رةالة املةدة القاةوةيةة املاصةول علي ةا بالقةاةون
رما لل ام ا بالتكلم لدى القةلذة الق ةاملية ور ة دعةوى الإلصة الت قةإلي سا تةام ةةا ق
ال م بإلصله دون مربر وو س ق.
ولة ةلم الق ةةاةون ة ةةا ق ال مة ة علة ة ت ةةو ص اال تياط ةةاا والت ةةدابص الالزم ةةة ماي ةةة ال م ةةاة م ةةن
األرذار واألمراض الق تد تاجم عن ال م وتةو ص بياةة ةكيإلةة وسةليمة وراليةة مةن امل ةاطر وعليةه التقيةد
ب روة الصحة والقالمة امل اية قوجق القاةون واألةكمة والت ليماا والقراراا الصادرة قوج ه.
ياية ال مةاة مةن را ةة وشةكاة ابسةالة وو االعتةدال ا اقةي :ةصةر املةادة م 29قةرة
مك من تاةون ال م عل ما يلي " سا ت ل للوزير وتوع اعتدال من ةا ق ال م وو مةن ميثلةه
بال ةةرك وو قمارسةةة و شةةك مةةن وشةةكاة االعتةةدال ا اقةةي علة ال ةةاملل املقةةت دمل لديةةه
لةةه ون يقةةرر نيةةال املسسقةةة للمةةدة الةةق يراهةةا مااسة ة وسلةةت مة مراعةةاة و كةةام و ت ةري اا
ورةةرى ةا ةةذة املإل ةةوة" رمةةا ةصةةر املةةادة م 77ماةةه قةةرة مك علة مةةا يلةةي "ي اتةةق ةةةا ق
ال م عن و خمالإلة يرتك ةا باسةت دام و عامة بصةورة جربيةة وو حتةر الت ديةد وو باال تيةاة
وو بةابرراه قةةا سلةت جةةل وثيقةة سةةإلرة بكرامةة ال تقة عةن  500دياةةار وال تليةد عةةن 1000
دياةةار وي اتةةق بال قوبةةة سامةةا ال ةريت واحملةةرض واملتةةدر هةةذا االسةةت دام" وعليةةه ي اتةةق
الةه ارتكابةه و خمالإلةه أل كةم مةن و كةام هةذه املةواد
ةا ق ال م وو مةدير املسسقةة
وو و ةكةةام وو ت ةرار ةةةادر ققت ةةاه بكرامةةة ال تق ة عةةن م 300دياةةار وال تليةةد عل ة م500
دياار وال دوز للمحكمة بإلي ال قوبة دها األدل وو األرذ باألس اك امل إلإلة.
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تامر مديرية التإلتيش الوزارة من رالة رادرها التإلتي ي بليةاراا علة مواتة ال مة
واملا ةةااا امل تلإلةةة مرةةالة عةةام  2014للتأرةةد مةةن مةةدى تذ ي ة القةةاةون مةةن ت ة وةةةحاك
ال م وتةو ص بياةة عمة مالملمةة لل امة م ياةاً سلةت األرتةام التاليةة :عةدد املسسقةاا الةق متةر
زياراما :م 88.208زيارة عدد ال كاوى ال مالية الواردة :م 4643شكوى عدد ال ةكاوى
ال مالية ة ةةة الة ة ةةق مت ل ة ة ةةا :م 3597شة ة ةةكوى عة ة ةةدد امل الإلة ة ةةاا :م 24034خمالإلة ة ةةة عة ة ةةدد
ابةذاراا :م 11871ةذار عدد املسسقاا املكلقة :م 2095مسسقة.
تذ اململكة و كام تاةون ال م عل ال ام بك الاكر عن جاقه موةثة وو سرةر
وو جاقةةيته مورد وو نيةةص ورد وو عرتةةه وو لوةةةه وو دياةتةةه وان ويةةة قةةو وو امتيةةازاا وردا
و كامةه تاذ ة علة مجية ال مةاة دون و متييةل قةا سلةت ة اللجةول ا الق ةال للمذال ةةة
بةةأ قةةو عماليةةة تبتةةق لةةه قوجةةق القةةاةون .وعليةةه ي ام ة ال ام ة الوا ةةد عل ة ارض اململكةةة
م املةةة ال امة األرد ومةةن هةةذه ا قةةو حتديةةد سةةاعاا ال م ة األس ة وعية ومةةاح ال مةةاة ويةةام
را ة وس وعية وساوية م األجر.
 -2الحق في تكوين النقابات وااللتماء دليها
تااولر املادة م 98من تاةون ال م األرد رتم م 8لقاة  1996تأسي الاقاباا
يحت ةصر بالإلقرة مو عل تأسي الاقابة من عدد ال يق عن مخقل ش ال من املسسقل
ال املل امل اة الوا دة وو امل ن املتماثلة وو املرت ذة ب ا ةتا ،وا د يحت وعذةر
امل ةةادة امل ةةذرورة ا ة ة لل ةةاملل امل ةةن املتماثل ةةة بشة ةةال ةقاب ةةة عمالي ةةة علة ة وج ةةه ال م ةةوم دون
صةةرها عل ة اةةة وا ةةدة مةةن ال مةةاة ال اةةةه بةةال ودة ا الق ةرار الصةةادر ب ةةأن تصةةاي امل ةةن
والصااعاا الق حية ل ماةةا تأسةي ةقابةاا ةةم لقةاة  1999والةق ةددا الاقابةاا بقة ة
ع ةةر ةقاب ةةة عمالي ةةة رم ةةا اة ةةه ور ةةر ت ةةدي امل ةةادة م/98د وعذة ة ا ة ة للجاة ةة الثالثي ةةة
بتصاي امل ن والصااعاا الق دوز ي ا تأسي الاقاباا األمر الذ د مو ةوع ة ةال و
ةقابةةة عماليةةة هةةو مةةن ارتصةةال اللجاةةة الثالثيةةة يةةحت ون اللجاةةة الثالثيةةة تقةةتذي زيةةادة عةةدد
هذه الاقاباا سا ارتةأا ون املصةلحة سلةت .ويةتم ت ةكي اللجاةة الثالثيةة و قةا للمةادة  3مةن
ةكةام اللجاةةة الثالثيةةة :ا كومةة ممثلةةو وةةةحاك ال مة واملمثة مةةن ت ة تذةةاع اللراعةةة والصةةااعة
مرملةةي نير ةةة الصةةااعة وتذةةاع التجةةارة مرملةةي نير ةةة التجةةارة ممثلةةو ال مةةاة واملمث ة مةةن رملةةي
االحتاد ال ام لاقاباا ال ماة واثال من ر سال الاقاباا ال مالية.
تااولةةر املةةادة م 98مةةن تةةاةون ال مة األرد رتةةم م 8لقةةاة  1996تأسةةي ةقابةةاا
وةحاك ال م يحت ةصر بالإلقرة مك عل تأسي ةقابة وةحاك ال م من عدد ال يق
عة ةةن  25ش ة ة ال لرعاية ةةة مصة ةةا م امل اية ةةة املت لقة ةةة بأ كة ةةام هة ةةذا القة ةةاةون ية ةةحت مت رة ةةالة
عامي  2013و 2014تقجي ةقابتل ألةحاك ال م
يمةةا يت لة بال مالةةة الوا ةةدة و قةةا للقةةاةون للمةةادة م/98ه ة ال حية ون يسسة ةقابةةة عماليةةة
وال ةقابة وةحاك عم ال اةه ال يوجد ما ميا من اةتقاهبم لي ا اة توا ر باتي ال روة.
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 -3الحق في السكن
تةةوي اململكةةة اهتمام ةاً ر ةصاً بق ةةايا ابسةةكان وبتةةو ص القةةكن الصةةحي املالملةةم لكا ةةة
شةراملح استمة األرد وراةةةة سو الةةدر احملةةدود واملتةد  .يةةحت تامةةر ا كومةةة بتاإليةةذ عةةدة
براممج لدعم سكان هذه الإلااا را ة مااط اململكة.
تق ةةوم املسسق ةةة ال ام ةةة ليس ةةكان والتذ ةةوير ا ةةر ممسسق ةةة كومي ةةة تُ ةةمب بقذ ةةاع
ابسكان بتو ص اخلدمةة ابسةكاةية ألرةرب شةرحية مةن املةواطال مةن سو الةدر احملةدود واملتةد
م ةةن ر ةةالة التلوي ةةد امل اش ةةر للو ةةداا الق ةةكاية وتذ ةةوير املا ةةاط متدةي ةةة اخل ةةدماا اململك ةةة
رما بدوا املسسقة ت جي القذاع اخلال لالستثمار هذا القذاع وسلت هبد الوةوة ا
اررب جم من اخلدمة للإلااا املقت د ة.
مت طال عدد من امل ادراا امللكية الق ت مب بقذاع ابسكان ران وبرزها:
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''1

م ةةادرة سةةكن رةةرم ل ةةيش رةةرم :وهةةي م ةةادرة ملكيةةة وطلقةةر عةةام  2008مةةد ا
ت ليةةل األمةةن االجتمةةاعي واالتتصةةاد عةةرب تةةأمل شةةرحية واسة ة مةةن امل ةواطال باملقةةارن
املالملمةةة مجي ة احملا كةةاا وتةةد مت تاإليةةذ امل ةةادرة مةةن رةةالة حمةةورين وساسةةيل مشةةق
سةةكاية وورا ةةي خمدومةةة مت مةةن رالةمةةا تاإليةةذ م 8448شةةقة سةةكاية ةةمن م10
موات احملا كاا الرمليقية وتوزي م 980تذ ة ارض خمدومة من م 8موات ؛

''2

سةكان سو الةدر احملةةدود ماألسةر ال إليإلةةة  :وهةي م ةادرة ملكيةةة وطلقةر عةةام 2005
مةةد ا تةةو ص القةةكن املالملةةم لألسةةر الإلقةةصة وتةةد ت ةةمار املر لةةة األوا مةةن امل ةةروع
باال م 600مقكن للإلقرال م 10حما كاا وت ةمار املر لةة الثاةيةة باةال م1400
و دة سكاية خمتل احملا كاا ةإلذ جلل ر ص ما ا ووزعر عل مقتحقي ا؛

''3

س ةةكان امل لم ةةل :وه ةةي م ةةادرة م ةةد ا حتق ةةل وو ةةاع امل لم ةةل امل ي ةةية
يقتإليد ما ا م 1000م لم وق لم م 20000دياار ساوياً؛

ي ةةحت

''4

سكان القواا املقلحة واألج لة األماية :بتاريخ  25ويار عةام  2007وعلةن جاللةة امللةت
عةةن دعمةةه لصةةادو ابسةةكان ال قةةكر اخلةةال بةةأ راد الق ةواا املقةةلحة األردةيةةة واألج ةةلة
األماية ق لم ع رين مليون دياةار مت يةداً لر ة عةدد املقةتإليدين مةن سةكان القةواا املقةلحة
ور ة تيمةةة القةةروض الةةق تقةةدم ا ةةةاادي ابسةةكان لل ة اة واأل ةراد الق ةواا املقةةلحة
واألج ةةلة األمايةةة .رمةةا مت بصةةيال جةةلل مةةن ورا ةةي اخللياةةة مةةن وجة تامةةة م ةةاري سةةكاية
علي ا سيحت يقتإليد ما ا ماتق و القواا املقلحة واألج لة األماية؛

''5

مدياة رادم ا رمل امللت ع داا بن ع ةد ال ليةل ة سة ود القةكاية اللرتةال :وهةي م ةادرة
ملكية وطلقر عام  2007مد ا حتقل الكرو امل ي ية ملواطين حما كة اللرتةال مةن
يحت متكل األسر وراةة سو الدر احملدود واملتد من اتتاال القكن الصحي املااسق
بأس ار مدعومةة تةتاللم مة تةدراا املةواطال املاليةة .ت لةم مقةا ة املدياةة حنةو  21ولة دو
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وت ةم و ةداا وم ةان سةكاية ققةا ة تةراوه بةل  100ا  160مةبا مرب ةا ويصة عةةددها
ا  70ولة ة و ةةدة يق ةةتإليد ما ةةا  370ولة ة مة ةواطن ةةا ة ا مرا ة ة ر ةةدماا عام ةةة
وماةةاط ةاريةةة وباةةوك ومكاتةةق ردميةةة للقذةةاع اخلةةال ومقةةجد ر ةةص يتق ة لاحةةو مخقةةة
ال مص ومرا ثقا ية وريا ية وتر ي ية ومررل لال تإلاالا و دامل ومتالهاا.
 -4الح ب ببق ف ب ببي التمت ب ببت بخ ب ببدمات الص ب ببحة العام ب ببة والرعاي ب ببة الطبي ب ببة والض ب ببمان االجتم ب بباعي
والخدمات االجتماعية
رإللر اململكة األردةيةة اةاهيةة هةذا ا ة مية مواطاي ةا قةد ا تةوى تةاةون الصةحة
ال امة امل دة رتم م 49لقاة  2008عل مواد تسرد مقسولية الدولةة تقةدم الرعايةة الصةحية
للمواطال بأشكاةا امل تلإلة و هذا الصدد ةدر ابشارة ا ما يلي:
التحقن امللحوى املسشراا الصحية الوطاية ومن وهم هذه ابجنازاا ةذرر ما ا :امل دة
املةةا إل للو يةةاا بق ة ق األم ةراض القةةارية األردن وال ةةالم  84لك ة ماةةة ول ة ةقةةمة مقارةةةة م ة
املقتوى ال املي وال الم  230لك ماة ول ةقمة .االخنإلةاض امل ةذرد مل ةدة و يةاا األم ةاا لكة
ماةةة ول ة مولةةود ةةي واخنإلةةاض م ةةدة و ي ةاا األطإلةةاة الر ة واألطإلةةاة دون اخلم ة سةةاواا.
وي ل امللح رتم م 6وهم امل لوماا القكاةية والصحية لألعوام  2007 1997وعام .2012
رمةةا وت ةةمن اململكةةة األردةيةةة اةاهيةةة تاةيةةة وس ة ولة الوةةةوة ا املرارةةل الةةق تقةةدم
يحت يو ح امللح رتم م 7وعداد املرارل الصحية
اخلدماا الصحية م مراعاة ال د ا كرا
وتوزي ةةا عل ة خمتل ة ماةةاط اململكةةة .رمةةا ون امللح ة رتةةم م 8يو ةةح وعةةداد املقت ةةإلياا
اململكة وعدد األسرة.
تةةتم متاب ةةة ومكا حةةة األمةراض القةةارية ونيةةص القةةارية را ةةة وحنةةال اململكةةة مةةن رةةالة
تمل ةةا ا ة ط األمةراض وا ةةد ما ةةا مةةا ومكةةن
ال ديةةد مةةن الةرباممج وامل ةةاري والةةق تقة
رمةةا تقةةوم وزارة الصةةحة سمةةالا للتذ ةةيم ةةد عةةدد مةةن األمةراض مثة ممةةرض شةةل األطإلةةاة
ا ص ة  ...اخل ولكا ة ا اقياا املتواجدة عل ورض اململكة تاةاً.
يةةتم متاب ةةة املصةةابل قةةرض ةقةةال املااعةةة املكتقة ة م AIDSو عذةةا هم ال ةةال ،الةةالزم
رما يتم عم جلقاا م ورة ةإلقية ردية لةلمصابل قرض ةقال املااعة  AIDSباب ةا ة ا
عم جلقاا م ورة ةإلقية وسرية للمصابل.
ردماا ةحة املروة والذإلة /تقةدم وزارة الصةحة رةدماا ةةحة املةروة والذإلة مجية
مرارلهةةا الصةةحية وتت ةةمن هةةذه اخلةةدماا :ر ةدماا رعايةةة األم وثاةةال ا م ة ومةةا ب ةةد الةةوالدة
ورعايةةة الذإل ة ةةل عمةةر مخ ة سةةاواا وتاكةةيم األسةةرة ورةةدماا امل ةةورة والتثقي ة الصةةحي
ةةا ة ا تقةةدم املذةةاعيم لألم ةةاا ا وام ة واألطإلةةاة والك ة امل كةةر عةةن سةةرطان الثةةد
رمةةا مت درةةاة رةةدماا ةةةحة امل ةروة ابجنابيةةة املتكاملةةة س ة ة ع ةةرة مررةةل ةةةحي شةةام
ومتاب ة الامو والتذور وسلت بتأهي الكوادر الصحية لتقدم اخلدماا و قا للم ايص ال املية.
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اخلةةدماا املت لقةةة بصةةحة ال ياةةة/يتم تاإليةةذ وعمةةاة الرتابةةة ال يايةةة لتةةو ص بياةةة ت ليةةل ةةةحة
ور اه ابةقان من رالة مان صوة مجي املواطال عل مياه شةرك ماةة مة درةاة مإل ةوم
الرتابة الوتاملية للتحق من مأموةيت ا ا جاةق الرتابة عل ردماا الصر الصةحي والتحقة
من دارة الاإلاياا الذ ية بذر ماة وسليمة و دارة ماة للمواد الكيماوية .يحت ون تةو ص ميةاه
ال ةةرك الاقيةةة وتةةو ص الصةةر الصةةحي يق ةةان ةةمن ارتصةةال وزارة امليةةاه والر /سةةلذة املي ةةاه
وشةةرراا امليةةاه؛ وتقةةوم مديريةةة ةةةحة ال ياةةة بةةالتحق مةةن مأموةيةةة ميةةاه ال ةةرك املةةلودة للم ةواطال
وسالمة جرالاا م ا ة و عادة است دام املياه ال ادمة ا دمية مالصر الصحي .
اخل ةةدماا املت لقة ةةة بالص ةةحة املدرسة ةةية/تقدم وزارة الصة ةةحة ر ةةدماا الك ة ة الة ةةدور
ال ةام للذل ةةة مةةن الاا يةةة الصةةحية ال امةةة والقةةاية والاإلقةةية والتذ ةةيم قةةق برةةةاممج التذ ةةيم
الةةوطين ةةا ة ا الك ة عل ة ال ياةةة املدرسةةية واملقاة ة املدرسةةية وتقةةدم رةةدماا التثقية
الصةةحي وةةةر الاكةةاراا الذ يةةة اساةيةةة وابش ةرا عل ة برةةةاممج التكذيةةة املدرسةةية .يةةحت يةةتم
الك ة ة الذ ةةا ال ةةام "الذ ةةق ال ةةام" و ح ةةال الإل ةةم واألس ةةاان ور ةةدماا التذ ةةيم لذل ةةة
الصةةإلو األساسةةية ورةةدماا التذ ةةيم لذل ةةة الصةةإلو املقةةررة سقةةق برةةةاممج التذ ةةيم وسةةوة
قدارس اململكة .باب ا ة ا توزي الا راا الصحية و لقال احملا راا التوعوية لذل ة املدارس.
ال ةمان االجتمةاعي قةد وللمةر األةكمةة والت ليمةاا الصةادرة
وما قةا يت لة بةا
قوجةةق تةةاةون ال مة وةةةحاك ال مة علة شةراك مجية ال مةةاة الوا ةةدين لةةدي م قكلةةة ال ةةمان
االجتماعي يحت ال دوز طلق تصريح ال م من دون براز ورتة االشةباك بال ةمان رمةا ولةلم
تاةون ال مان االجتماعي وةحاك ال م بششراك عماةم ل بوجود عام وا د باملا أة.
 -5الحق في التعليم والتدري
تكإلة اململكةةة األردةيةةة اةاهيةةة ة الت لةةيم مية مواطاي ةةا ةةمن ةةدود مكاةامةةا وهةةذا
ما وردا عليه املادة م 6من الدستور األرد رمةا تسرةد اململكةة علة م ةدو للاميةة الت لةيم االبتةداملي
لألردةيل وتاةيته املدارس ا كومية ماملادة  20مةن الدسةتور  .رمةا ةةدر ابشةارة ا ون اململكةة
األردةيةةة اةاهيةةة تةةد ةةةادتر عل ة ال ةةد الةةدوي اخلةةال بةةا قو االتتصةةادية واالجتماعيةةة والثقا يةةة
عام  1975والذ ورةد املةادتل رتةم م 14 13علة ة رة ةرد الببيةة والت لةيم و ةرورة
توجي ة ةةه ا الامة ةةال الكام ة ة لل صة ةةية ابةقة ةةاةية وا ة ةبام قة ةةو ابةقة ةةان وا رية ةةاا ال صة ةةية.
و يما يلي است راض ود اململكة األردةية اةاهية من رالة وزارة الببية والت ليم هذا اساة:
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ت ر وزارة الببيةة والت لةيم علة برةةاممج حمةو األميةة وت لةيم الك ةار وبرةةاممج الدراسةاا
املقاملية واملاللية وبراممج الدراساا األرادميية مرارل ابةاله والتأهي ؛



رةر ا كومة األردةية عل تو ص رل الت ليم للجمي قوجق ما تكإلة بةه الدسةتور
والق ةواةل واألةكم ةةة ي ةةحت يسر ةةد الدس ةةتور األرد عل ة ون الت ل ةةيم ة للجمي ة سر ةةوراً
و ةاثةةا بصةر الاكةةر عةةن ال ةةر وا ةةا والةةدين و مجية املرا ة واملقةةتوياا ومةةن هاةةا
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جند ون الدستور ساوى بل الذل ة األردةيةل ونيةص األردةيةل مةن يةحت الق ةوة املةدارس
ا كومية والت ام ويسرد عل سلةت عةدد الذل ةة نيةص األردةيةل الةذين يق لةون املةدارس
ا كومي ةةة رة ة ع ةةام دراس ة ةي ي ةةحت ةص ةةر امل ةةادة م 10م ةةن ت ةةاةون الببي ةةة والت ل ةةيم
رتم م 3لقاة  1994وت ديالته عل ما يلي" :مو الت ليم األساسي ت ليم للامي وتةا
املدارس ا كومية .مك يق الذالق القاة األوا من مر لة الت ليم األساسةي سا
ومت القةةاة القادسةةة مةةن عمةةره ايةةة رةةاةون األوة مةةن ال ةةام الدراسةةي الةةذ يق ة يةةه.
م ،ال يإلص الذالق من الت ليم ت متام القادسة ع ر من عمره"؛


عملةةر وزارة الببيةةة والت لةةيم ةةمن رذةةة تذةةوير الت لةةيم حنةةو اتتصةةاد امل ر ةةة  -املر لةةة
األوا علة درةةاة مإلةةاهيم قةةو ابةقةةان وت ليلهةةا مااهج ةةا تأريةةدا ملةةا جةةال
ة ةةا ة ا تلوية ةةد امل لمة ةةل ق ة ةواد
تة ةةاةون الببية ةةة والت لة ةةيم وم ة ةسمتراا التذة ةةوير الببة ةةو
واسباتيجياا للت ليم ميكن ون تدعم الرباممج الت ليمية وتكاي ا؛



رمةةا تكإل ة اململكةةة ريةةة ال حةةحت ال لمةةي والا ةةاة اببةةداعي و ةةمان قةةو امللكيةةة
الإلكريةةة واألدبيةةة الا ةةاة اببةةداعي وا قةةو األدبيةةة والإلايةةة مصةةاةة األردن س ون
ت ةةاةون ة ة املسلة ة وا ق ةةو اس ةةاورة ي ةةمن ه ةةذه ا ق ةةو مجي ةةا جبواة ةةا املت ةةددة
مالإلكريةةة واألدبيةةة واملصةةاإلاا الإلايةةة ةةال عةةن سلةةت ةةشن ال ةةابذة ال دليةةة لةةدى داملةةرة
املكت ة الوطاية ُمكلإلة سإله هةذه ا قةو وحتوية امل ةالإلل ا احملةارم امل تصةة .وتةد
ةدرا "ت ليماا دعم ال ححت ال لمي لقاة  "2012والةق مةد ا ت ةجي عمليةة
ال حةةحت ال لم ةةي لل ةةا ثل وه ةةي ب ةةذاا الوتةةر حت ةةدد ق ةةو ال ا ةةحت و ة "ة ةةادو
ال حةةحت ال لمةةي" والةةذ جةةال مذلقةةا يقةةت د مجي ة ال ةةا ثل ال ةةاملل مسسقةةاا
اململكة األردةية اةاهية ال امة واخلاةة.

 -6الحق في اإلسهام على قدر المساوا في النياطات اللقافية
رإللةةر اململكةةة األردةيةةة اةاهيةةة هةةذا ا ة اسةةتااداً ملةةا جةةال املةةادة م 15مةةن ال ةةد
ال ةةدوي اخل ةةال ب ةةا قو االتتص ةةادية واالجتماعي ةةة والثقا ي ةةة وال ةةذ ة ةةادتر علي ةةه اململك ةةة
ال ام  1975ووة ح جللاً من الاكام القاةو للمملكة ب د ة ره ا ريدة الرمسية.
ت م وزارة الثقا ة عل ر سوية الوعي لدى املواطن و نياال م ار ه وسلت مةن رةالة
ةةةدار عةةدد ر ةةص مةةن املسلإلةةاا ةةمن برةةةاممج الا ةةر وابةةةداراا الةةذ يت ةةمن ال ديةةد مةةن
امل اري ورذلت ةدار الدورياا ال رية والإلصلية مو كار وسام الإلاون ال ية .

تقةةوم وزارة الثقا ةةة بتةةو ص املةةدربل املت صصةةل اسةةاالا اببداعيةةة مالرسةةم اخلةةل
علم ةةا ب ةةأن الت ةةدريق ت ةةا وتتكإلة ة ال ةةوزارة ب ةةد
املوس ةةيق وت ةةو ص املة ةواد الالزم ةةة للت ةةدريق ً
مكا آا املدربل وتو ص املواد الالزمة للتدريق.
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رمةةا ت م ة وزارة الثقا ةةة عل ة تامةةة الإل اليةةاا واألة ةةذة الثقا يةةة الةةق تقةةاهم ر ة
سةةوية الذاملقةةة الإلايةةة مةةن رةةالة امل رجاةةةاا املتاوعةةة مم رجاةةةاا :املقةةره للمحب ةةل وال ة اك
واألطإلاة وامل رجاةاا الباثية املت ددة وم رجان األ الم  ...ونيصهات
وتامر وزارة الثقا ة ال ديد من امل اري الق متم بالذإل وما ا :مكت ة الذإل املتاقلة الق
ةةوك احملا كةاا امل تلإلةة راةةة املاةاط الاامليةة ما ةا وت مة علة تةو ص ةرل اللقةال مة وطإلةةاة
املدارس و قاه اساة ومام م للقرالة واملذال ة وتو ص ابةداراا ةم باب ا ة ا تامة ال ديد
من الإل الياا واألة ذة الب ي ية والت ليمية رال روض املقر ية ومقره الةدم و لقةال احملا ةراا
وورش ال م وت جي م عل اببداع وتامية املواهق .ي ا ا سلت ون الةوزارة تصةدر شة ريًا
ما ي ر بكتاك الذإل ورذلت ةدار تلة ش رية راةة باألطإلاة موسام رما وتق م الةوزارة
مةةن رةةالة مررةةل األمةةصة سةةلم للذإلولةةة حما كةةة اللرتةةال تةةو ص ةةرل التةةدريق مل تلة اةةاا
األطإلةةاة .ومةةن جواةةةق االهتمةةام باألطإلةةاة ون الةةوزارة ومةةن رةةالة م ةةروع مكت ةةة األسةةرة األردةيةةة
تصةةدر  %25مةةن تمةةوع ةةةداراته ال الكةةة م 270ول ة ةق ة ة راةةةة بالذإلولةةة ورةةذلت تةةو ص
رل التدريق ورعاية مواه م مررل م اا الدرة لتدريق الإلاون.
وتامةر وزارة الثقا ةة ال ديةد مةن الإل اليةاا واألة ةذة مهبةد توسةي مكتقة اا التاميةة
الثقا يةةة عل ة مقةةتوى الةةوطن ال ديةةد مةةن الإل اليةةاا واألة ةةذة خمتل ة احملا كةةاا األردةيةةة
ةةةذرر ما ةةا :برة ةةاممج مديا ةةة الثقا ةةة األردةي ةةة ال ةةذ يت ةةمن تامةةة م رجاة ةةاا وة ةةدواا ثقا ي ةةة
وم ةةارض ايةةة مت ةةددة وورش تدري يةةة وعةةروض مقةةر ية ونياامليةةة ورةةذلت تقةةدم الةةدعم املةةاد
للم اري الثقا ية الق تقيم ا اةيااا وا م ياا الثقا ية والإلر الإلاية واأل راد.

الما 6
الحق في الرجول دلى المحاكم الوطنية وغيرها من المؤسسات ،وحق التعويض العا ل
ةصةةر املةةادة م 101مةةن الدسةةتور األرد علة ون "احملةةارم مإلتو ةةة للجمية ومصةةوةة
من التدر شسو ا" علمةاً بةأن "جلقةاا احملةارم علايةة ال سا روا احملكمةة ون تكةون سةرية
مراج ةة
مراعاة للاكام ال ام وو حما كة عل ا داك" .ويت ح من هذا الاال ون للجمي ا
احملارم األردن بك الاكر عن عرته وو لوةه وو جاقه وو جاقيته.
رمةةا ةصةةر املةةادة م 102مةةن الدسةةتور عل ة ون "متةةارس احملةةارم الاكاميةةة اململكةةة
األردةي ةةة اةاهي ةةة ة ة الق ةةال علة ة مجية ة األش ة ال مجية ة املة ةواد املدةي ةةة وا لاملي ةةة ق ةةا ي ةةا
الدعاوى الق تقيم ا ا كومة وو تقام علي ا باستثاال املواد الةق تةد يإلةوض ي ةا ة الق ةال ا
حمارم دياية وو حمارم راةة قوجق و كام هذا الدستور وو و ت ري رر ةا ذ املإل وة".
واةقةةجاماً م ة املةةادة م 102مةةن الدسةةتور قةةد ةصةةر املةةادة م 2مةةن تةةاةون ت ةةكي
احملارم الاكامية وت ديالته رتم م 17لقاة  2001عل وةه "متةارس احملةارم الاكاميةة اململكةة
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الق ال عل مجي األش ال مجي املواد املدةية وا لاملية باسةتثاال املةواد الةق يإلةوض ي ةا
الق ال ا حمارم دياية وو حمارم راةة قوجق و كام و تاةون رر".
وم ةةن اجت ةةاداا حمكم ةةة التميي ةةل ه ةةذا اس ةةاة "ون ة ة اللج ةةول ا الق ةةال ررص ةةة
ماحةةر للكا ةةة علة ةةد سةوال ورإلل ةةا الدسةةتور قوجةةق املةةادة  101ماةةه وسلةةت م ةةروطاً بةةأن
ال تكون تلت الررصة تد است ملر بقول ةية وو التبا جرمية" .متةرار حمكمةة التمييةل األردةيةة
مجلاملي ة ة ةةة رت ة ة ةةم م 2008/1339مهيا ة ة ةةة عام ة ة ةةة ت ة ة ةةاريخ  19سار/م ة ة ةةارس  .2009ووي ة ة ة ةاً
م سا مل ت ةةرض امل ةةدع علي ةةا الت ةةوي عل ة املت ةةرر ةةشن اللج ةةول ا احملكم ةةة للحص ةةوة علة ة
الت وي من املدع علي ا من جرال ل ا لي يه خمالإلاً للقاةون والقوة بكص سلت يه مصادرة
دستور بأن احملارم مإلتو ة للجمي ومصوةة من التدر شسو ا ماملادة  1/101مةن
الدستور األرد مترار حمكمة التمييل األردةية بصإلت ا ا قوتية رتم م. 2004/1073
وتد وو حر املادة م 9من مدوةةة القةلوك الق ةاملي ةرورة عةدم التمييةل جبمية وشةكاله
وةصةةر عل ة وةةةه "عل ة القا ةةي ت ةامله ا ةبام الت ةةدد والتاةةوع استم ةةي وون يقةةاو رالمةةه
وسلوره بل األش ال را ة سةوال ورةاةوا وطرا ةا املاازعةة وم نيةصهم ووال مييةل بةل و مةا م لةدين
وو مذهق وو عر وو لون جاقية وو و س ق ورر وان يسرد عل مو إليه التقيد بذلت.".
وما يما يت ل بالتماس ت وي عةادة ورةا عةن ال ةرر الةة التمييةل ال اصةر قةد مت
تاكةيم هةذا ا ة القةاةون املةد رتةم م 43لقةاة  1976يةحت ةصةر املةادة م 256مةن القةةاةون
املد عل وةه "ر ةرار بةالكص يلةلم اعلةه ولةو نيةص مميةل ب ةمان ال ةرر" .ويقةدر ال ةمان مجية
األ ةواة بقةةدر مةةا ة امل ةةرور مةةن ةةرر ومةةا اتةةه مةةن رقةةق ب ةةرة ون يكةةون سلةةت ةتيجةةة ط ي يةةة
للإل ال ار و املادة م 266من القاةون املذرور رما ون ال مان يتاةاوة ال ةرر األد كة
ت ةةد علة الكةةص ريتةةه وو عر ةةه وو شةةر ه وو مس تةةه وو مررةةله االجتمةةاعي وو اعت ةةاره
املةةاي د ة املت ةةد مقةةاوال عةةن ال ةةمان و ة املةةادة م 267ماةةه .وبالتةةاي ةةشن مكاةيةةة اللجةةول ا
الق ال مكإلولة م األش ال سوال راةر الدعوى جلاملية وم قوتية للمذال ة بالت وي .
الةةة التمييةةل
و يمةةا يلةةي ب ة األمثلةةة عل ة وة ةواع ا ةةرب والب ةةية القةةاةون احمللةةي
ال اص ةةر  :مو الق ةةايا املدةي ةةة :الت ةةوي ع ةةن و ةةاة التميي ةةل ال اص ةةر ؛ مك الق ةةايا
ابدارية :لكال القرار ابدار املاذو عل التمييل ال اصر والت وي ؛ م ،الق ايا ا لاملية:
الت وي سا ران الدعوى ادعال با ال صي.

الما 7
رإللر اململكة األردةية اةاهية امل اررة ا ياة الثقا ية قةد ورد امليثةا الةوطين
الإلص ة القةةادس حمةةدداا وا ةةحة للحقةةو الثقا يةةة ومةةن ومه ةةا مةةا ورد الإلقةةرة م4
األرد
مةةن ساا الإلص ة " :االهتمةةام بر ة املقةةتوى الثقةةا للم ةواطال األردةيةةل مجي ة ماةةاط اململكةةة
وال م ة عل ة تاميةةة ثق ةا ت م الوطايةةة وتذويرهةةا ق تل ة الوس ةامل املمكاةةة قةةا حيق ة م ةةاررت م
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التامية الثقا ية ال املة" .وتد اعب ر الإلقةرة م 6مةن ساا امليثةا بالتعد يبة اللقافيبة يةحت جةال
ي ةا" :ال اايةة ق تلة ووةاة الةبا ال ة ا األرد باعت ارهةا روا ةد بداعيةة تُكةين الثقا ةة الوطايةةة
وال م عل تذويرها قا ياللم روه ال صر وي لز و دة الاقيمج الثقا لألمة".
تت ةةوا وزارة الثقا ةةة اململك ةةة تق ةةجي اةيا ةةاا وا م ي ةةاا الثقا ي ةةة وابش ةرا علي ةةا
وتقةةدم الةةدعم والرعايةةة ةةةا وتتاةةوع اةياةةاا وا م يةةاا الثقا يةةة والإلةةر الإلايةةة التاب ةةة للةةوزارة مةةن
ي ةةحت متثيل ةةا مل تل ة ابثاي ةةاا والذوامل ة الدياي ةةة املكوة ةةة للمجتم ة األرد س تق ةةاهم ه ةةذه
ُ
إل ةةه اخلصوة ةةياا الثقا ي ةةة املت ةةددة ال ةةق ت ةةك قجمل ةةا قيإلق ةةال
اةيا ةةاا وا م ي ةةاا
استم األرد ورذلت امل اررة بإلاعلية ة ر تراث ا وت ميمه دارليًةا ورارجيًةا .وتةد بلةم عةدد
اةيااا وا م ياا والإلر ال املة هذا اساة م 33موزعة عل الاحو ا يت :الدرزية وعددها
م 3ال ي اةية م 1ال ررقية م 2الكردية م 1الدياية ابسالمية م 19الديايةة املقةيحية
م 6ومج ي ةةة وا ةةدة تُ ةةمب ب ةةالتاوع الثق ةةا  .رم ةةا يق ةةمح لألتلي ةةاا الدياي ةةة اململك ةةة بشة ةةال
مدارسة م اخلاةةةة الةةق تقةةوم بت لةةيم اللكةةاا االثايةةة جا ةاً ا جاةةق مة املا ةةا ،ا كةةومي امل تمةةد
من ت وزارة الببية والت ليم.
رما ت م اململكة مةن رةالة وزارة الثقا ةة علة ر ة سةوية الةوعي لةدى املةواطن و نياةال
م ار ه وة ر مإلاهيم االةتمال والوالل للوطن واألمة وحتقي تامية ثقا ة وطاية شاملة اململكة
قةا يسرةد هويت ةا بوةةإل ا ثقا ةة :وردةيةةة عربيةة سةالمية ةقةاةية باب ةا ة ا ا ةبام الت دديةةة
والتاةةوع و ريةةة الت ةةص والةرو وسلةةت مةةن رةةالة ةةةدار عةةدد ر ةةص مةةن املسلإلةةاا ةةمن برةةةاممج
الا ةةر وابة ةةداراا ال ةةذ يت ةةمن ال دي ةةد م ةةن امل ةةاري ور ةةذلت ة ةةدار ال ةةدورياا ال ة ة رية
والإلصلية مو كار وسام الإلاون ال ية .
وتد تامر اململكة عل دممج م ادة قو ابةقان وا رياا األساسية وتيم التقامح
وة ةةذ ال اة والكراهيةةة والتمييةةل ال اصةةر املاةةاهمج الدراسةةية واألة ةةذة الت ليميةةة وبةراممج الببيةةة
والتكةةوين والتةةدريق .قةةد عملةةر وزارة الببيةةة والت لةةيم ةةمن رذةةة تذةةوير الت لةةيم حنةةو اتتصةةاد
امل ر ة/املر لة األوا عل دراة مإلاهيم قو ابةقةان وت ليلهةا مااهج ةا تأريةدا ملةا جةال
ةا ة ا تلويةد امل لمةل قةواد واسةباتيجياا
تاةون الببية والت ليم ومسمتراا التذوير الببو
للت ليم ميكن ون تدعم الرباممج الت ليمية وتكاي ا.
رما مت ت مل الكتق املدرسية األردةية قإلاهيم قو ابةقان س ون حمتةوى الكتةق
املدرسةةية األردةيةةة حيةةحت عل ة هةةذه املإلةةاهيم ويكةةذي ا ومثةةاة عل ة سلةةت م ةةروع درةةاة مإلةةاهيم
قو ابةقةان وثقا ةة القةالم والقةيم ال امليةة امل ةبرة يةحت تصةدرا قةو ابةقةان الكتةق
املدرسية عااوين و ةداا ودروس بأرمل ةا عةن قةو ابةقةان متحةورا ةوة التذةور التةارمي
قو ابةقان وابعالن ال املي قو ابةقان وتيم التقامح والصةداتة بةل األمةم وال ديةد
مةن ةصةول الدسةتور األرد الةق تااولةر خمتلة قةو املةواطن األرد و قةو املةروة والذإلة
و شاعة روه املقاواة بل ا اقل وت مي ما جية ا وار بل الذل ة وتق ا رر.
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رمةةا مت التأريةةد علة مإلةةاهيم قةةو ابةقةةان ةةمن مر لةةة التةةألي ا ديةةدة الةةق بةةدوا
ال ةام  2013وهلةةر ماةاهمج الصةةإلو الثالثةةة األوا س وةة حر ثقا ةةة قةو ابةقةةان حمةةورا
وساسةةيا املاةةاهمج املدرسةةية وبةةاألرال ما ةةا ،الببيةةة االجتماعيةةة والوطايةةة وما ةةا ،الببيةةة الوطايةةة
واملدةيةةة وبالتةةاي وةة ح ا ةةديحت عا ةةا لةةي دماجةةا قةةط هةةذه املاةةاهمج بة نيةةدا لتكةةون حمةةورا
ت ليميا يقةتمر تدريقةه مةن الصة األوة األساسةي ولكايةة املر لةة الثاةويةة .رمةا تتةاب دارة املاةاهمج
عداد احملتوى الت ليمي ملإلاهيم قو ابةقان الصإلو الراب واخلام والقةادس والتاسة الةق
ت ةةمل ا عملي ةةة التة ةةألي لل ةةام  2015/2014ية ةةحت وردا و ةةداا دراسة ةةية ةةمن الكتة ةةق
املدرسية ملا ةاجي الببيةة االجتماعيةة والوطايةة والببيةة الوطايةة واملدةيةة ةا ة ا درا ،مو ةوعاا
بقية املااهمج املدرسية راللكة ال ربية والببية ابسالمية والتاريخ والببية الإلاية والريا ية.
ةةدر ابشةارة ا وةةه يوجةد اململكةة ال ديةةد مةن املسسقةاا وامل اهةد واملرارةل الةق تقةةوم
بدور اع لا ر ثقا ة التقامح و وار األديان وت وة ا رر وة ذ التذةر والتمييةل يةحت وطلقةر
مسسقة ة ةةة ة ال ية ة ةةر للإلكة ة ةةر ابسة ة ةةالمي عل ة ة ة موت ة ة ةةا ابلكة ة ةةبو مhttp://www.aalalbayt.org
م ةةروع مرلمةةة سةوال الةةذ ي مة ا ةوار ابسةةالمي املقةةيحي ويسرةةد القواسةةم امل ةةبرة بةةل وت ةةاع
الدياةتل .رما يقوم امل د امللكي للدراساا الدياية با ةر ال ديةد مةن اسةالا وابةةداراا الةق
ت ةةدعو ا التق ةةامح والت ةةايش وا ة ةوار ب ةةل وت ةةاع ال ةةدياةاا امل تلإل ةةة .باب ةةا ة ا تي ةةام املرر ةةل
األرد ل ح ةةو الت ةةايش ال ةةديين ب ق ةةد امل ة ةسمتراا الة ةةق م ةةد ا حتقي ة ة م ةةدو التق ةةامح وة ة ةةذ
الت صق وا بام امل تقداا.
ت ترب رسالة عمان مثاالً ياً عل التقامح واالةإلتاه الذ ي ي ه األردن ووووسجاً عل
تدرة ال وك بالت ايش والتقامح يمةا بيا ةا بكة الاكةر عةن امل تقةداا الديايةة يةحت جةالا
ال ام  2004ومت ةةدار الرسةالة الةق وةة حر وثيقةة
ق ادرة من جاللة امللت ع د اا الثا
وساسةةية مةةن الوث ةامل الةةق ت ةةاني ال التةةة بةةل وت ةةاع الثقا ةةاا والةةدياةاا األرةةرى مةةن يةةحت بيةةان
الذ ي ة ا قيقية ليسالم القاملم عل االةإلتاه واالعتداة وة ذ التذر والت صق ورره األجاةةق
وت ليةةل تةةيم التقةةامح يمةةا بةةل األديةةان امل تلإلةةة يةةحت تكةةون لكةةة ا ةوار االدابيةةة هةةي اللكةةة
القاملدة بيا م دون وتوع متييل من الدولة الق يقذن علي ا هسالل األش ال وهبذه الكيإليةة ي ةد
األردن ووسجاً ريداً للت ايش والتقامح بل ال وك.

32

GE.16-12295

