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 المقلدة -أ لا  
   ــذا  ملــــا عصــــــــ    يــــه املــــادة ( مــــن الالــــد الــــدوق املــــاو لــــاةقو  املدعيــــة وال ياســــية  40تنفيــــــ

الـدور  املـامإ  جل ةنـة ققـو  انع ـان قـو   تقريرهـالتقـد   املم كـة األردعيـة امشاةيـةتتشرف 
ــــــــي الالـــد الـــد مـــا جســـتتد مـــن تاـــوراق ا دـــا  اةقـــو  املدعيـــة وال ياســـية   مـــا وق حتـــددق 

 من القاعون األردين. ا  ل حقو  املدعية وال ياسية  والذ  مت عشرة ا اةريدة الرمسية وجصبح جزء

  تـــوق املم كـــة جىيـــة  ـــزي ةمايـــة وتازيـــز ققـــو  انع ـــان  وت ـــا  لاســـتمرار لتاويرهـــا
وتازيزهـــا  م ـــتندة  ا  لـــح  جل  رب ق ـــار   بـــ   ومبـــادت راســـ ة لـــدي امل س ـــاق 

ة هاةية م ـتن ة ومنفتحـة لقيـادة جاللـة امل ـح  بـد اين النـاين الـن اة ـ  الوطنية  وقياد
ــــد قراطي  انصــــالش الشــــام  الرامــــي  جل االرتقــــاء  قــــو  و  املاظــــم  جا ــــ  التحــــو  ال

انع ـــان  تــــا ثالتــــا ال يتز ــــزح لــــالروم مـــن التحــــدياق واملاوقــــاق الكبــــ ة الــــ  ـر ــــتلا 
 شلدها مناقة الشر  األوسط.الظروف انق يمية والتحوالق ال  ت

  لقــد لــك  بالرليــيب الاــركب  مــا ج ــد جاللــة امل ــح  بــد اين النــاين الــن اة ــ  املاظــم ا
ج نــر مــن مناســبة ـرصــة ل مم كــة ل م ــي قــدما لانصــالقاق الــ  اعتلتتلــا منــذ تــوق 

مــــــن اســــــتكما   2011اــــــام الســــــ ااته الدســــــتورية قيــــــ  متكــــــن األردن منــــــذ  جاللتــــــه
 م بوقة ا مرق ـة حتـو  تار يـة هامـة ل مم كـة تلر ـ    ـ  جر  الواقـيب و   صالقاق

وقــد قــام الــنلح انصــالقي  امشامــة الــ  تاــزز ققــو  انع ــان. االجنــازاق جل دمو ــة مــن 
 ل مم كـــة   ـــ  التاـــور التـــدرسي امل ـــتمر امل ـــتند  جل تواــــي األو بيـــة  و دمـــا  اةميـــيب 

والبنــاء   ــ  مــا مت حتقيقــه   قــمام اراء اريــرين وقبومشـاالتحـو  الــد قراطي  والتادديــة  واو 
 تا ااق واما  الشاب األردين.استتالة لمن اجنازاق 

  ـقــد ججنــزق املم كــة التاــديالق الدســتورية الــ  طالــ  قرالــة ث ــ  مــواد الدســتور األردين
و ــــززق اســــتقال   مــــادة( والــــ  رســــ   مبــــدج الفصــــ  والتــــوازن لــــ  ال ــــ ااق  42 

  مــــا  ـــززق ققـــو  انع ـــان وقرياتــــــه األساســــية  ومبـــادت الادالـــة وامل ـــاواة  الق ـــاء
ـــواد  و  ـــة املــ ( مــن الدســتور  وج  ــ  مــن 101و 20و 18و 16و 15و 8و 7و 6خباصــ

 مـــا  لـــان املـــواطن و رامتـــه  وقظـــرق تار ـــه أل   يـــذاء ســــــواء  ـــان لـــدعيا  جم مانويـــا  
ــــم ج اـــ  اةـــــي ل ردعيـــ  لاعشــــــاء النقا لـــاق واألقـــزاا ال ياسيــــــة  و ف ـــ  قــــــي التا يـ

و لزاميته وداعيته  وقي الام  ةميـيب األردعيـ . وج ـف  هـذه املـواد ـايــــة قاعوعيــــة   ـ  
ــــــ  ـــــــايتلم مــــــن انســــــاءة  ــــــاق  وجوجب ــــــة والشــــــي وية  و و  ان اق األمومــــــة والافول

ة الصحاـة والابا ة والنشـر   ما  ف   هذه التاديالق قرية الرج   وقري واالستغال  
و ــمن  قريــة املراســالق   ووســا   ان ــالم  وانلــداح األدك والفــيف والنقــاا والريا ــي

الزيديــــة والزقيــــة  وامل اطبــــاق امشاتفيــــة  وو هــــا مــــن وســــا   االتصــــا   وج ــــدق   ــــ  
 ــا ي  ا تبارهــا ســرية ال ل ــيب ل مراقبــة جو انطــالح جو التوقيــ  جو املصــادرة  ال لــامر ق

 ومنا  حما مة ج  ل ص مدين ا ق ية جزا ية ال يكون ق اهتا مدعيون.
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   مـــــا مت حتـــــدي  قزمـــــة مـــــن التشـــــريااق ال ياســـــية ة ـــــ  قـــــواع  األقـــــزاا  واالعت ـــــاا 
واالجتما ــــــاق الاامــــــة  وقــــــاعون املابو ــــــاق والنشــــــر لان ــــــاـة  جل  عشــــــاء امشي ــــــة امل ــــــتق ة 

 ام ية االعت الية  وتازز  ح النزاهة والشفاـية.  تلة م تق ة تشرف وتدير ال  اقلالعت ال

  ومت  ـــذلح اســـتحداب دمو ـــة مـــن امل س ـــاق الدســـتورية الرقاليـــة  ا كمـــة الدســـتورية
ملمتلا النظر ا تف   مواد الدستور  والرقالة     دسـتورية القـواع   واألعظمـة الناــذة   

 .2011 ما مت تاسيإ عقالة ل ما م  األردعي   ام 
  طريــي الد قراطيــة مــن اجنــاز قــدث  هــام    ــ   2013اــام اليــال    املم كــة متكنــو

وانصــــــــالش الشــــــــام : األو  متنــــــــ  ا  قــــــــد االعت الــــــــاق الزملاعيــــــــة ا لــــــــلر  ــــــــاعون 
ومتنـــ  اةـــدب  .اقالـــ  جلــــر    يلـــا و دارهتـــا امشي ـــة امل ـــتق ة لالعت الـــو  2013 النـــاين

ال  جلــر    يلـا امشي ـة امل ـتق ة و  2013للر جا  الناين لاجراء االعت الاق الب دية ا
لالعت الـــــاق وجدارهتـــــا وزارة الشــــــ ون الب ديـــــة تراقبــــــة حم يـــــة ودوليــــــة. وتازيـــــزا ل  اــــــواق 

 اقانصالقية جلجر  تاـدي  دسـتور  مت توجبـه توسـييب صـالقية امشي ـة امل ـتق ة لالعت الـ
  ي  جصبح  تشرف وتدير  جراء االعت الاق الب دية.

 ــذلح تاــدي  قــاعون حمكمــة امــن الدولــة وقصــر صــالقياهتا  ــمن جقكــام الدســتور   ومت 
 .    جرا م املياعة والتت إ وانرهاا وجرا م امل دراق وتزيي  الام ة

 /2025-2016مت  طال  املاة الوطنية الشام ة ةقو  انع ان ل  وام   2016وا ا ار  )
تت ـــمن األردن  قيـــ  ا  انع ـــان  منلتيـــة ققيقيـــة لتفايـــ  منظومـــة ققـــو والـــ  تلاـــد 

 انع ـانالر ي ية تاىن ت   ققو   األهدافت تزم له اةكومة لتحقيي دمو ة من   طارا
 وال ياســـية واالقتصـــادية واالجتما يـــة ور ـــزق ا م ـــامينلا   ـــ  حمـــاور اةقـــو  املدعيـــة 

 ان اقة.  ر ة لالعتلاك ياصة األطفا  والن اء واألل او  و  األ نروحمور الف اق 

ررري الا رررادا للجنرررة لرررل  دنا شرررة الممل رررة  -ثانياا   ال وصررريال الررروامدة ارررا ال قـي
يها  اليابع الل مي  قـي

 (1 وصية م م )  
ـرر م اررا   دسررل ليةـنبغررا للل لررة الأرري  أن    وررل درر  أن اء يررام أي ررا  الميورر     

ة  المالية  ال ق ل الميو  بالموامد البشـي  نية ال ااية.ونف الشفااية،  أن   فل   ـ 
  يتوجل انلراف     املر ـز الـوطيف ةقـو  انع ـان و دارتـه د ـإ جمنـاء ال يتتـاوز  ـدد

  ــوا  ياــ  ر ي ــه وج  ــاةه لــارادة م كيــة ســامية لنــاء   ــ   ج  ــا ه واقــدا و شــرين
ولالاريقـة  اهتـا   ـاء   ـوية ج  مـنلم وتايـ  لـدي  لـه  تن يب من ر يإ الوزراء وسـوز

مقامـه  ينت ـب ال ـإ مـن لـ  ج  ـا ه عا بـا ل ـر يإ يقـومو  املتبقيـة مـن   ـويته ل مـدة 
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 ند ويالـه    مـا لـان مـدة ال ـإ جرلـيب سـنواق  وتتكـون مـوارد املر ـز املاليـة مـن الـد م 
  واملشـــارييب املاليـــة والنقاـيـــة الـــ  يقـــوم  ـــا األعشـــاةاملـــاق الـــذ  تقدمـــه اةكومـــة وريـــيب 

ي  جيريوامشباق وج  موارد التز اق   جل لان اـة القاعون  جقكاميقرر ال إ قبومشا ـو
 لرياة مواـقة د إ الوزراء   يلا   ا  اع  من مصدر و  جردين.

  واصــ   لت ـ  الــوزاراق وم س ـاق املم كــة الوطنيـة املانيــة  قـو  انع ــان  مـا وقـد
  انع ــان واعتلــا  تااو ــا مــيب املر ــز الــوطيف ةقــو  انع ــان وامل س ــاق املانيــة  قــو 

سياسة األلواا املفتوقة والتاام  لك  اسالية واعفتاش ميب الا باق واملالقظـاق الـواردة 
  ويتـــوجل الراميـــة  جل الق ـــاء   ـــ  جيـــة تارســـاق جو اعتلا ـــاق ةقـــو  انع ـــانو   ليلـــا

 باملن ــــي اةكــــومي ةقــــو  انع ــــانب وبـريــــي التن ــــيي اةكــــومي ةقــــو  انع ــــانب 
 رد     تقارير املر ز وتوصياته.م  ولية ال

 (2 وصية م م )  
ـنبغررا للل لررة الأرري  أن  عيررل النظرري اررا القررانون الم علرر  بم ااحررة اإلمهررا   ان  

فاا د يقاا ـ  م  شى  أح ام العهل.ا  فل  عـيف اإلمها   ا يما  اإلمهابية  عـي
  وقد جاء  انرهالي  د قاعون منيب انرهاا  قاعون وقا ي ملنيب متوي  انرهاا وجتنيياتز

هذا القاعون تنفيذا  اللتزاماق املم كة الدولية ا دا  مكاـحة انرهاا  و دف ـايـة 
 األساسية.قي انع ان ا اةياة واألمن ال ذان ياتزان من ققو  انع ان 

 و    الروم من  لح جيـذ   من املاروف جعه ال يوجد تواـي دوق     تاري  انرهاا
( تفلــوم انرهــاا الــذ  2006املشــرح األردين  نــد  صــدار قــاعون منــيب انرهــاا  ــام  

تبنتــه االتفاقيــة الارليــة ملكاـحــة انرهــاا  وهــي اتفاقيــة  ق يميــة جلرمــ  ا  طــار جاماــة 
 .الدو  الارلية

   ددة لإلرهـاا( مت   ادة و يب تاري  ل ام  انرهاك ليشـم  صـورا  حمـ2014وا  ام  
 ــدف مواجلــة األســاليب اةدينــة ا ارتكــاا الام يــاق انرهاليــة والــ  جصــبح  ت تــا 
   ليلـــا المو ــــاق انرهاليــــة  وســـا   االتصــــا  اةدينــــة ولـــبكاق التواصــــ  االجتمــــا ي

الشبكة املا وماتية واملواقيب االلكموعيـة لت ـلي   جواست دام عظام املا وماق  مت جتر قي  
لاأل مــا  انرهاليــة والــمويح مشــا ل قيــام لا مــا  تاكــر صــفو  القــاق املم كــة مــيب القيــام 

و ـــذلح االلتحـــا  جو حمـــاوالق  املاـــر.  جلتاـــريأل األردعيـــ  وتت كـــاهتم  جودو  ججنبيـــة 
ت ــ يم  جوليــيب  جوتصــدير  جواســت اد  جوصــنيب  جوااللتحــا  لالمو ــاق انرهاليــة. وقيــازة 

ما ا قكم هـذه املـواد لقصـد  جوجرثومية .. اخل  جوالكيميا ية  جوة ال ام جواملواد املفرقاة 
     وجه و  مشروح. جواست داملا ل قيام لا ما   رهالية 
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  ل حقــو   مــيب الالــد الــدوق انرهــااتوجــب قــاعون منــيب  املت ــذةالقــراراق تتواـــي  يــيب
وهي  جراءاق   و ا منصوو   يلا توجب قاعون   املاو لاةقو  املدعية وال ياسية 

 ما ج ا تت ذ توجب قراراق ق ا ية قال ـة     رورية ةماية األمن القومي والنظام الاام
ـــتم    ل ااـــن ـــه يـــتم حتوي ـــه ل محكمـــة   ســـناد مـــا جن ج  لـــ ص ي ج  جر ـــة  رهاليـــة ل

ر له  ماعاق ا ا مة الاادلة املنصوو   يلا ا الالد الدوق  . امل تصة ال  تـو

 (3 وصية م م )  
عا ها، بمررا ارا  لرح  ررانون ا حروا  الشا ررية،   ـنبغرا للل لرة الأرري  أن  روارم  شرـي

دررع أح ررام العهررل،  أن  حرريص بو ررح ءرراص يلررى حماـررة المرريأة درر  أي شرر ل درر  أشرر ا  
ال مييرر ، بح ررم القررانون أ  الوا ررع، ل سرريما ايمررا ـ علرر  بررال  اا  الأرر ق  ح ررانة ا  فررا  

نبغا للل لة الأي  أـ ا أن  واصل    رايف  هودهرا در   اإلمث  نقل الجنسية  لألبنا . ـ 
ة، بوسرارل دنهرا ال علريم  بما اا  لح  علد ال   ال، ا ل د ااحة ال قاليل  ا ييا  ال مييـ 

 حم ل ال وييرة بو رح الا روص.  ارا هرصا ال رلد،  و رح اللجنرة نظري الل لرة الأري   لرى 
 سا اة اا الحقوق بي  الي ا   النسا .( بش ن الم2000)28 عليقها العام م م 

  ال  اا -أ لا 
  ـــ  جن الـــزوا   قـــد لـــ  ا املـــادة املام ـــة عـــص قـــاعون األقـــوا  الش صـــية  

رج  وامرجة حت  له لر ا لتكوين جسرة و ساد ع   و ذا ـان قاعون األقـوا  الش صـية 
  لــــح قـــد عــــص   ــــ  جن  ــــ  مــــن الرجــــ  واملـــرجة طــــرف ا  قــــد الــــزوا  وىــــا ســــواء ا

يناقـــد الـــزوا   ال لر ـــا املـــرجة وقريتلـــا وايتيارهـــا  وجن ج  ي ـــ  جو  يـــب ا  رادة  ــــال
منلمــا يكــون ســببا ا جن ال يناقــد الــزوا  صــحيحا. لــ   ن القــاعون  ــذلح اقتــا   ج 

 مــا جن املــادة ةاعــب املــرجة مــن جن يغــرر  ــا  يــ  الــم  لصــاةلا الكفــاءة ا الــزو   
قـوا  الش صـية لينـ  جن الـزوا  ال يناقـد  ال لاسـاا مـن اقـد ال ادسة مـن قـاعون األ

الاـر  وقبو  األير ا د ـإ الاقـد وهـذا املـنلح م ـتقر  امليـا لـان جطـراف الاقـد هـم 
من يقومون لاعشا ه مبالرة جو من يال  تن   قاعوعي   ما جن القاعون جست دم  بارة 

ا  قد الـزوا  املـراة والرجـ ( و ـذا ــان لفظ اقد املاطب ( وقبو  من ارير  وىا طـر 
  .   اةي ا  عشاء زواجلا لارادهتا اةرة ال  يمة املالية من الايوا ل مرجة

 الأ ق -ثانيا 
عص قاعون األقوا  الش صية األردين     قي املرجة ا   ـاء الاالقـة الزوجيـة  

الــزوا  جن تكـــون ججــاز ل مــرجة جن تشــم  ا  قــد  دون توقــ    ــ   رادة الــزو  قيــ 
 صــمتلا ليــدها تا ــي عف ــلا مــف لــاءق وحتــتفظ لكامــ  ققوقلــا املمتبــة   ــ   قــد 

 مـا جن القـاعون ججـاز ل مـرجة قـي التفريـي لمو ـة  الزوا    ما لو ط قلا الزو  لنف ـه.
من األسباا ال  من لا ا جن متّكن املرجة من   اء الاالقـة الزوجيـة   ا روبـ  ا  لـح  
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التفريــــي ل ايــــوا واألمــــرا  اةن ــــية  واة ــــمية املنفــــرة  والتفريــــي  ا  ا مــــا هــــو اةــــ
والتفريــي لالمتنــاح  جو الاتــز  ــن دـــيب النفقــة  والتفريــي ل اتــز  ل لتــر  والتفريــي ل انــة 
ووــ   لــح مــن جســباا ط ــب التفريــي.  مــا اســتحدب القــاعون   ــن دـــيب امللــر املاتــ  

م قدرته     انجناا قفظا ةقلا ا األمومة سببا جديدا وهو التفريي لاقم الزو  و د
ور ايــة ةاعبلــا.  مــا جن القــاعون قــد توســيب ا ا تبــار مــدلو  ال ــرر ا التفريــي ل شــقا  

ســببا موجبــا   يــ  ا تــز جن  ــ  مــا تتــا ي منــه املــرجة ســواء  ــان ماديــا جو مانويــا والنــزاح
ا جاعبلـا خبصـوو انثبـاق ل تفريي لناء     روبتلا   ما ا تمد القاعون مبـدج جديـدا 

البينــة لــ  ا تفــي لــالتحقي دون انثبــاق الكامــ   وا اةاعــب     مل تاــد تك ــ   قامــة
اريــر ـــان القــاعون قــد رتــب جثــارا ماليــة ل زوجــة   ــ  الــزو  قــا   يقا ــه الاــال  لــارادة 

 جل    سب   يه ا هذه اةالة  ام  امللر امل ج  واملات  وـ  املقبـو    ـاـة  منفردة
  وججــرة اة ــاعة وججــرة امل ــكن  وعفقــة  عفقــة الاــدة( التاــويأل  ــن الاــال  التا ــفي

 الصغار  وعفقة التا يم والاال  ا ق  جن املرجة ال ت زم لشيء من  لح.

ــــدما ج اــــ  الرجــــ  قــــي   ــــد مــــن انلــــارة  جل جن الشــــرياة انســــالمية  ن وال ل
املاليـــة املمتبـــة   ـــ   لـــح ومنلـــا امللـــر الاـــال  لـــانرادة املنفـــردة جلزمتـــه لكامـــ  التباـــاق 

امل ج   وعفقة الادة  والتاويأل  ن الاال  التا في  وججرة اة اعة  وججرة امل كن  
وعفقـة الصـغار  وتا ـيملم وتابيـبلم  ووـ   لــح مـن النفقـاق ا قـ  ج اـ  الشــرياة 

  لــ  املــرجة قــي ط ــب التفريــي   ــ  مــا   ــر ج ــاله  ودون جن تتحمــ  ج  تباــاق ماليــة
 حتتفظ لكام  ققوقلا املمتبة      قد الزوا .

  الح انة -ثالثاا 
قــدم  الشــرياة انســالمية  و ــذلح القــاعون األردين املــرجة   ــ  الرجــ  ا قــي  

منح ـــة لـــ   ن الرجـــ  يـــا  ا مرق ـــة  والزوجيـــة قا مـــة ج الرالاـــة اة ـــاعة ســـواء  اعـــ 
لافـ  الف ـ   ا الوقـ  الـذ  را ـ  و لـح   ـه ر ايـة ملصـا  ا متايرة لالن بة ل مـرجة 

ــيب ســن اة ــاعة لالن ــبة لــ م أللنا لــا قــي املــرجة  ـيــه  ق   مــا جن القــاعون عــص   ــ  ـر
مث    ا  ون لاـد  لـح ا ايتيـار مـن يروـب مـن والديـه لاـد  املام ة  شرة  متاملم

  مــا جن القــاعون اســتحدب جقكامــا جديــدة ا مــا يتا ــي مصــاةة. التحقــي مــن ر ايــة
لالرةية  واملشاهدة  والزيارة    يت اوي قي األا وقـي األم ا  لـح  نـدما يكـون ليـد 
اريــر منلمــا  ومشــا اةــي ا ط ــب مبيــ  ا  ــون  نــدها   ا  ــمن  مصــ حته قــا   

ور ايـة ةقلـا  ـذلح عـص  األا  ـان ا ق ـاعة   وعه ا ق اعة و هـا مـن الن ـاء جو
لـــا ا ـايـــة    ـــمن  ـــوالط وماـــاي  مـــنالقـــاعون   ـــ  ققلـــا لال ـــفر لالنلـــا الصـــغ 

 مص حة الصغ  ور ايتلا.
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 اإلمث -مابعا 
انرب ا قاعون األقـوا  الش صـية م ـتمد مـن الشـرياة انسـالمية قيـ  جن  

الغالبية الاظمي من ال كان م  م   وهم من ارت وا ل  حيرصون     تابيي جقكـام 
ا   انرب قيـ  جن م ـا   انرب ا الشرياة انسالمية ا قياهتم اليومية  ومنلـا م ـ

الشــرياة انســـالمية مفصــ ة لشـــك  دقيــي    يشـــك  قا ــدة ق ـــالية متكام ــة ال  كـــن 
ـاملبــدج الــذ  يقــوم   يــه  .   ج ــا قاايــة ال دــا  لالجتلــاد ـيلــا جو التاويــ  امل ــاهب  ــا 

اق الـ  هو الادالة  ما ينبـيف   ـ  مـدي قاجـة الـوارب ل مـا  املـوروب وااللتزامـ انرب
لناء     درجة القرىب لينلما  و ذا تتادد صـور جتب     الوارب ل مورب قا  قياته 

وراثـة األعنــ  ـفـي لاــأل الصــور تـرب األعنــ  لقــدر مـا يــرب الــذ ر  وا صـور جيــري قــد 
تـرب ا     مـا(ج   ناـه مـن انرب  ترب األعن  وال يرب الـذ ر    جن وجودهـا حيتبـه

  واملالقظ ا قاعون األقـوا  الش صـية اةديـد جعـه يرب الذ رلاأل اةاالق ج نر تا 
 جورد جقكـــام انرب لشـــك  مفصـــ  ولـــيإ  القـــاعون ال ـــالي الـــذ  مل تـــرد ـيـــه جقكـــام

ة ققوقلم لشك  مب ط  .انرب     هذا الوجه تا  كن األل او من ماـر
  علد ال   ال -ءادساا  

ـــي  ـــوالط وماـــاي  جن   يتـــزو  لزوجـــه جيـــري   ـــ  جن ججـــاز القـــاعون ل ـــزو  ـو
 ــال   لــح لــرطا الــمطته الزوجــة األوجل   يــه  مــا لــو الــمط    يــه جن ال يتــزو   ال

  يلا ـان تزو  ويال  الشر  ثب  مشـا قـي ط ـب   ـاء الاالقـة الزوجيـة تتـرد اعاقـاد 
من ملـر ماتـ  م جـ   الاقد الناين لذاق الوق  الذ  حتتفظ ـيه لكاـة ققوقلا املالية

لــ   ن األمــر تاــدي  لــح  جل ثبــوق ققلــا لا ــاء الاالقــة الزوجيــة   فقــة  ــدة وو هــاوع
 يـ   مانويـا وتا يلا منه   ا و ن مل تشم  هذا الشر    ا اد   ت ررها من هذا الزو 

 مــا جن القــاعون قــد   .جتا ــه ســببا ل تفريــي ل شــقا  والنــزاح قــا   ــدم قبومشــا ور ــاها لــه
جن يتحقـــي    ال  كــن  قـــد الـــزوا  النــاين  ال لاـــدعظــم هـــذا األمـــر لشــك  جديـــد قيـــ

قدرة الزو      انعفا      من جتب   يه و القا ي من قدرة الزو  املالية     امللر. 
 ـلـام امل اولـة لـان ياطبلـا و  عفقته وهذا يشم  الزوجة األوجل والناعية و ـذلح األوالد.

 الزو  لاد  جرا ه.تب يغ الزوجة األوجل لاقد  لان اـة  جل تزو  لايري.
  نقل الجنسية لألبنا  -سادساا 

مــنح جلنــاء األردعيــاق املتزوجــاق  9/11/2014لتــاريخ اةكومــة األردعيــة قــررق  
يقـدر  ـدد  قيـ   وريص القيادة وانقامةمزايا تتا ي لالصحة والتا يم والام   من ججنيب

( و ـدد جلنـا لن امل ـتفيدين مـن 88983األردعياق املتزوجاق مـن وـ  األردعيـ   ـواق  
 بـــ ة تزيـــد مـــن ج بـــاء املوازعـــة     مـــا  لـــان هـــذه األرقـــام  (355932الت ـــليالق  ـــواق  

 .( م يون دينار63واق   الاامة وتقدر الك فة املالية املمتبة     الت ليالق 
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 (4 وصية م م )  
ـنبغررا للل لررة الأرري  أن  عرر     امهررا القررانونا لحماـررة المرريأة درر  العنررف داءررل  

نبغرا للل لررة  ا سرية  در  العنرف الجنسرا  ذيري  لرح در  أشر ا  العنرف ال را  وا ههرا. ـ 
الأي  أن   اص ال لابيي الم رمرة در  ا رل  روايي الحماـرة للنسرا  ال  را ـ ريو  شرـي اا أ  

نبغا للل لة الأي  أـ ا    اا ينيفَا   ـواره   اا دياو  ل س قبا  اا حالل الأوامئ. ـ 
أن   ع حلاا يلى الفوم للممامسة الم مثلة اا  ـلاع النسرا  ارا دياور  اح جرا  ا ذريا  
الحماـةا  أن  قلم للنسا  دم  ـوا ه  ءأي ال عي  للعنف درا ـلر ده  در  حماـرة  ديرم 

 يلى نحو ل ـمس بحقو ه . 
 قـــا  ل تشـــريااق األردعيـــة تاتـــز األســـرة لـــذلح عـــص ا   الوقـــدة األساســـية ا التمـــيب ـو

مـن قـاعون األقـوا  الش صـية   ـ  جعـه  قـد لـ   ام ـةتاري   قد الـزوا  ا املـادة امل
رج  وامرجة حت  له لر ا لتكوين جسرة و ساد ع   ـد  هذا     جن من واياق الزوا  

 ـا صـراقة   مـا لـر   قـواع  لغايـة ـايـة تكوين األسـرة  و ـذا ــان التشـرييب ياـمف 
  هــذا 2008لاــام  (1 األســرة وا اـظــة   يلــا ومنلــا قــاعون اةمايــة مــن الانــ  األســر 

وهـو ا مراق ـه الدسـتورية لغايـة  وقد ج ـد مشـروح جديـد ل حمايـة مـن الانـ  األسـر  
ة  مــــا جن الدولــــة ا ماــــر  حماـظتلــــا   ــــ  األســــرة اســــتحدث  وقــــدة ياصــــ  قــــراره 

 مــا صــدر توجــب قــاعون جصــو  ا ا مــاق الشــر ية . ـايــة األســرة دارة لاألســرة هــي 
يـــي األســـر  الـــ  مـــن لـــا ا الامـــ    ـــ  ـايـــة األســـرة  عظـــام مكاتـــب انصـــالش والتـو

 مــا  وا اـظــة   يلــا وتاهي لــا لتتــاوز انلــكالياق الــ  قــد تاــرج   ــ  اةيــاة األســرية
  .لالراف دا رة قا ي الق اة ة متا قة  ماية األسرةج ز ـاالي 2013جط ي ا الاام 

 قـــاعون األقــــوا  الش صـــية جقكــــام الاالقـــة الزوجيــــة و اــــة ج  ــــاء األســـرة ـبــــ   عظـــم
واجباق    منلم وققوقه لشك  مفصـ  ودقيـي مـن لـاعه جن يبـيف منظومـة مـن ماـاي  
اةمايــة اةقيقــة ل ســرة وجـرادهــا   مــا جن القــواع  الناضمــة لامــ  الق ــاء الشــر ي تبــ  

. لان ــاـة  جل  ا لا هــذا   ــ  جاعــب التشــرييبلشــك  ي ــ  اليــة اســتيفاء اةقــو  واقت ــ
 اـــــة األمــــور املتا قــــة لاة ــــاعة واملشــــاهدة والزيــــارة املتا قــــة لــــاألوالد وعفقــــتلم وعفقــــة 

 يشك  ر اية ققيقة ملصاةلم.    يلم تاتا يملم وتابيبلم وانلراف 

  عــص   ــ   عشــاء 2004ل ــنة  48 عظــام دور ـايــة األســرة رقــمجتــدر انلــارة  جل جن 
ر هــــذه الــــدور  االجتما يــــةدور ةمايــــة األســــرة حتــــ   لــــراف وزارة التنميــــة   يــــ  تـــــو

  طــارالانــ  ا  جعــواحعــوح مــن  أل اةمايــة ل ن ــاء ال ــوا  يتار ــن  (4توجــب املــادة  
__________ 

ــــد  جل تو ــــيح الصــــالقياق وانجــــراءاق ل تلــــاق مقدمــــة املدمــــة ا انلــــال   (1  هتــــدف م ــــودة القــــاعون اةدي
 اةالــة  وتو ــيح مفلــوم األســرة لشــك  جوا. و  اــاء اةمايــة القاعوعيــة ل مب ــغ. واســتحداب  جــراءاق وت ــتي 

لت ـــوية النزا ــــاق ورلالــــا تـــدة زمنيــــة نمتاملــــا. و  اـــاء ا كمــــة الشــــر ية دور ةمايـــة الافــــ  الــــذ  تتاــــار  
 التكرار.مص حته ميب تن ة. والنص     ورامة  ند ير  جمر اةماية وتشديدها ا قالة 
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ـــا    و  ـــايتلن وت ــتقب لن الــدار ا  ــياـتلار جســرهن جو مــن القــا م    ــ   حتقيــي الـو
ال  ت تقب لا الدار  وجـراد جسرهتا لمسيخ التفاهم والتاايش ل  املرجة جو الفتاة   األسر 

 .الواقدة ل حفاظ     متاسكلا وتام  استقرارها والنلو   ا األسرةا 

 (5 وصية م م )  
ـنبغرررا للل لرررة الأررري  أن  نشررر  مليرررة اعالرررح  دسررر قلة  عنرررى برررالنظي ارررا الديرررا ال  

ة ارا قرأن  حريص يلرى   ريا   حقيقرال د عمالم علقة بال عصـ .  يلرى الل لرة الأري  أـ را 
حررالل ال عررصـ   سررو  المعادلررة  د حقررة دي  بررا هررصت ا اعررا    دانرر هم درر   بررل دحرراوم 
دلنيررة يادـررة،  أن   ررم  ل ررحاـا ال عررصـ   سررو  المعادلررة الجبرري المناسرر ، بمررا اررا  لررح 

نبغا للل لة الأي  أـ ا أن   م  لجميع المو واي  الح  اا  ال عـوض. الس عانة دباشية ـ 
 اثي  و يفهم بالدال دحام د  اء يامهم  الا وع لفحص  با ـقوم بح  بي  دس قل. 

   ـن ال ـرر  حر  الم  ريم بالمأالبرة برال عـوضمـن القـاعون املـدين  256املـادة   ف 
/ا( مـــن القـــاعون املـــدين عصـــ    ـــ  جن املتبـــوح 288/1الـــذ  ي حـــي لـــه وجن املـــادة  
الـــذ  حيدثـــه تالاـــه لام ـــه مـــف  ـــان واقاـــا  منـــه قـــا  تاديـــة  يكـــون م ـــ وال   ـــن ال ـــرر

 وضيفته جو ل ببلا لر  تواـر  نصر ال  اة الفا ية والرقالة والتوجيه.

  مت توقيــيب مــذ رة تفــاهم مــا لــ  مديريــة األمــن الاــام وعقالــة ا ــام  مت ال ــماش توجبلــا
امل قـــــ  وااللتقـــــاء ل محـــــام  لالـــــديو   جل املرا ـــــز األمنيـــــة قيـــــ  جمـــــا ن االقتتـــــاز 

لالشــ ص املقبــو    يــه وق ــور التحقيــي األوق مــيب مو  ــه   مــا وجن مديريــة األمــن 
الاــام قـــد جصــدرق تا يمـــاق  جل  اـــة مـــديرياق الشــرطة وانداراق األمنيـــة املت صصـــة 
لاعه وا قا   لقاء القبأل   ـ  ج  لـ ص يـتم ال ـماش لـه لـاجراء مكاملـة هاتفيـة مـيب 

 تكان اقتتازه. ويه يب غلم توجبه 

  ال يــــتم  ديــــا  ج  لــــ ص حمتتــــز  جل دايــــ  ج  مر ــــز  صــــالش وتاهيــــ  جو لــــاب
االقتتاز ا املرا ز األمنية  ال لاد التا د من و اه الصحي  و  ا تب  لاعه يااين من 
ج   ــار  صــحي  جو ط ــب  رســاله ل اــال  ـاعــه يــتم  رســاله  جل امل تشــف  اةكــومي 

يب  امــــ  وال يــــتم  ديالــــه  جل مر ــــز انصــــالش  ــــمن االيتصــــاو نجــــراء ـحــــص طــــ
لــابة اةتــز امل قــ   الّ لاــد قصــوله   ــ  تقريــر طــيب يو ــح لــان قالتــه الصــحية  جو

 جيدة وال يااين من ج  مر .

  و ـــا  مديريـــة األمـــن الاـــام اليـــة ـاالـــه ل تاامـــ  مـــيب االد ـــاءاق والشـــكاو  املتا قـــة
االع ـــان ا مديريـــة األمـــن  مت اســـتحداب مكتـــب الشـــفاـية وققـــو   قيـــ  لالتاـــذيب

الاـــام  ةليـــة اعصـــاف وطنيـــة لتحقيـــي جقصـــ  درجـــاق الادالـــة ل مـــواطن ول ـــمان  ـــدم 
امل اهب  قو  املواطن  وقرياهتم ومد ج ـور التواصـ  مـيب اةلـاق وامشي ـاق الـ  تاـىن 

و يب الية الستقبا  الشكاو  منلا اة ـور  جل املكتـب   لاال اـة اجل  قو  االع ان
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جو  ــــز امل اطبــــاق الرمسيــــة ووــــ  الرمسيــــة  و ــــذلح  ــــز وســــا   االتصــــا  ل صــــيا  
امل ت فــــة  ومــــن يــــال  الزيــــد االلكــــموين ملكتــــب الشــــفاـية  ويــــتم اســــتالم الشــــكوي  
ـــور   ولـــام   وحمايـــد. قيـــ  ل ـــغ  ـــدد  والتحقـــي منلـــا  ومتالاتلـــا لشـــك  ـا ـــ  ـو

 100ت ــــديد ( لــــكوي مت 135م  2014الشــــكاوي الــــواردة ل مكتــــب يــــال   ــــام 
 لكوي قيد النظر   ما هو مب  لاةدو  جدعاه: 35لكوي منلا وال تزا  

 قيد النظر مل ينب  صحتلا ثب  صحتلا الادد عوح الشكوي

 29 88 2 119 األوامر والتا يماقو لالفة

 5 9 - 14 انيذاء

 1 - - 1 ال ب والشتم

 - - 1 1 االقتيا 

 35 97 3 135 المجموع

   تنفيــذ زيــاراق تفتيشــية دوريــة ومفاج ــة لااللــماك مــيب املر ــز جتــدر االلــارة اجل جعــه ســر
الوطيف ةقو  انع ان ملرا ز انصالش والتاهي  وجمـا ن اةتـز امل قـ  وجيـري لشـك  

اـتتـاش . لاال ـاـة اجل تايـ  مـد ي   ـام  ا مرا ـز انصـالش والتاهيـ  ما مت   منفرد.
 مر ــز  صــالش وتاهيــ  ســواقة واملــرتبط لــاملر ز الــوطيف ةقــو  مكتــب ققــو  انع ــان ا

 استحداب منا   وستالق ملتالاة وتنظيم لكاو  النزالء.و  انع ان.

   يــتم النظــر  ــذه الشــكاو  مــن قبــ  املــد   الاــام  التــالا  ندارة الشــ ون القاعوعيــة
يلم  ال مــن قبــ  النا ــب ا الــا  قــراراهتم  وال رقالــة   ــ والــذين يتمتاــون لاســتقال  تــام

الاــام ا مديريــة األمــن الاــام  وا قــا   صــدار قــرار مــن قب ــه لتلمــة التاــذيب ـاعــه يــتم 
 وال  تكف   اـة  ماعاق ا ا مة الاادلة.  قالة الق ية  جل حمكمة الشرطة

  جبـــرم  ق ـــايا 3مت  قالـــة  2015م وقـــف  ـــام 2010وا الفـــمة الواقاـــة مـــا لـــ   ـــام
جما ـيما يتا ي لق ايا سوء املاام ة من جـراد الشرطة  ـد   التاذيب  جل حمكمة الشرطة

 املدعي  ـ قد ل غ دموح الق ايا يال  الفمة ج اله  ما ي ي:

 ال نة
  جل جقي  لكاوي 

 حمكمة الشرطة
لـــــــــــــكاوي تقـــــــــــــرر ـيلـــــــــــــا 

 المجموع لكاوي قيد النظر قا د الوقدة جماما ا مة 
2010 77 120 - 197 
2011 46 55 8 109 
2012 63 100 8 171 
2013 94 60 90 244 
2014 35 50 132 217 



CCPR/C/JOR/5 

11 GE.16-12985 

  لــا  عــوح مــن اةصــاعة  ــد املالققــة اةزا يــة ا قــا  االد ــاء ال يتمتـيب جـــراد األمــن الاــام
ياــام وا قيــ     ــيلم لارتكــاا ج  جــرم  وياصــة  ا ق ــايا التاــذيب  و ســاءة املاام ــة 

اهتم ولاةرا م ال  يرتكبو ا   ا ر املواطن  الاادي  مـن قيـ  امل ـوح ـيما يتا ي  لتصـر
ألقكــام قــاعون الاقولــاق  وجيــة قــواع  جيــري   ــاـة  جل ي ــو لم لقــاعوين األمــن الاــام  
والاقولــاق الا ــكر   و ــ   لــح مــن ججــ  النــا  لــاـراد األمــن الاــام  ــن جتــاوز القــاعون 

  . كر  جو انساءة ل ماة جلاز األمن الاامانيال  لال بط والرلط الا جو
  وا قــا  ارتكــاا الفــرد أل  جــرم منصــوو   يــه ا القــواع  جتــر  حما متــه ودازاتــه

قـا  ل قــاعون وتفـر    يــه الاقولـة املنصــوو   يلـا لالقــاعون سـواء  اعــ  هـذه الاقولــة  ـو
 ماسة لاةرية   اةبإ( جو  قولة مالية   الغرامة(.

 قوا ـــد ال ـــ وك الـــوضيفي الشـــرطي والـــذ  جط ـــي   يـــه دســـتور الشـــرف  مت   ـــداد مدوعـــة
املبــادت وال ــوالط ال ــ و ية والوضيفيــة والش صــية الــ  ســب  راجــيب الشــرطي والــذ  مت

وقـــد مت االعتلـــاء مـــن  انع ـــانيتقيـــد  ـــا رجـــا  األمـــن الاـــام وجىلـــا اقـــمام ققـــو   جن
دي ـــــ  ا املنـــــاهح ا  اــــــة هـــــذه املدوعـــــة   ـــــ   اــــــة مرتبـــــاق األمـــــن الاـــــام وج توزيـــــيب
 التدريبية. املااهد

  هنـاك تا يمـاق يايـة ولـفوية ا دا ـرة امل ــالراق متنـيب مناـا  لاتـا  التاـر  أل  لــ ص
 لا  عوح من جعواح ان راه جو سوء املاام ة.  حمتتز جو مراجيب

  هناك الية لت قي ج  لكاوي جو استف اراق ترد لدا رة امل الراق  قي  تت قـ  الـدا رة
ج  لــكوي جو استف ــار مــن املر ــز الــوطيف ةقــو  انع ــان  مــن يــال   ــالط ارتبــا  

ويـــتم التحقــــي مــــن الشــــكوي والـــا  انجــــراء املناســــب خبصوصــــلا    الـــدا رة مــــيب املر ــــز
و جالة املر ز الوطيف قومشا ا  طار من الشفاـية واملروعـة   مـا يـتم ت قـي الشـكاوي مـن 

  .ويتم  جالة اةلة املانية خبصوصلا  يال  الزيد انلكموين ل دا رة

 ح  الس عانة بمحاٍم:  

   املانيـة  1961( ل نة 9( من قاعون جصو  ا ا ماق اةزا ية رقم  208عص  املادة
يــودح املــد ي الاــام ا ــبارة  جن. لاــد 1ب :  ــ  مــا ي ــي لتـــو  تـــو  امل ــا دة القاعوعيــة

ن ينيبه مـن ق ـاة ا كمـة ا اةـرا م الـ  م جو    ر يإ ا كمة   ا كمة  جلالد وي 
حي ــر املــتلم  جناال تقــا  امل لــد  جوالشــاقة امل لــدة  األلــغا  جو لان ــداميااقــب   يلــا 

  هــــ  ايتــــار حماميــــا  ل ــــدـاح  نــــه ـــــان مل يكــــن قــــد ـاــــ  و اعــــ  قالتــــه املاديــــة ا ــــويل 
ـيب مــــن يزينــــة . يـــد2 ا  عا بـــه حماميــــ جوحمــــام  ـــ  لــــه الــــر يإ  تو يـــ ت ـــا ده   ــــ   ال

اةكومة ل محامي الذ     تقت   الفقرة ال القة مب غ  شرة دعـاع   ـن  ـ  ج  ـة 
  ن ما   دينار وال تزيد     مخ ما ة ديناراب. األجورال تق  هذه  جنحي رها     
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 والــذ  صــدر  2014( ل ــنة 32رقــم   األقــداب( مــن قــاعون 21عصــ  املــادة    مــا
.   ـ   بج ي ـي:  ـ  مـا  02/01/2015وجصبح عاــذ لتـاريخ  02/11/2014لتاريخ 

مل يكــن لــه حمــام جو  ــان وــ  قــادر   نا كمــة تايــ  حمــام ل حــدب ا الق ــايا اةنا يــة 
قـــا  لقـــاعون جصـــو  ا ا مـــاق     ـــ  تو يـــ  حمـــامي ـــة ـو ـــة الدول ـــه مـــن يزين وتـــدـيب جتاال

 .     ا امي الو ي   ن اةدب ق ور  ييب مراق  التحقيي وا ا مة.ب  ية. ااةزا
  11( مـــــــن قـــــــاعون عقالـــــــة ا ـــــــام  النظـــــــامي  رقـــــــم  78/8املـــــــادة   لاقكـــــــامو مـــــــال )

يصدر د إ الـوزراء األعظمـة الالزمـة لتنفيـذ  جنوتاديالته وال  عص       1971 ل نة
 جنومــن اةــدير   ــره القاعوعيــة. عظــام امل ــا دة  جقكــام هــذا القــاعون تــا ا  لــح مــا ي ــي

عصــ    ــ   1972( ل ــنة 11( مــن قــاعون عقالــة ا ــام  النظــامي  رقــم  5/5 املــادة 
 ....وتقـد  املاوعـة الق ـا ية لغـ  القـادرين مـن املـواطن .بالنقالة.من جهـداف   ني ي ب ما

( 11  نظــــــامي  رقــــــم( مــــــن قــــــاعون عقالــــــة ا ــــــام  ال7/ج/100 مــــــا وعصــــــ  املــــــادة  
حمـــام خبدمـــة ملنيـــة  ج يك ـــ   جنج. لنقيـــب ا ـــام   والـــ  تـــنص   ـــ :ب 1972 ل ـــنة

داعيــة يقـــدملا ل نقالـــة مــرة واقـــدة ا  ـــ  ســنة وتقتصـــر هـــذه املدمــة الاعيـــة   ـــ  القيـــام 
ارتيـة:.... الـدـاح  ـن النقالـة و ـن ج  لـ ص ثبـ  ل نقيـب ـقـره و ـدم  األ مـا  لاقد

ج  ججـــور ل محـــامي ول نقيـــب جو مـــن يفو ـــه تنظـــيم اتفاقيـــة لـــ  ا ـــامي  اســـتاا ته دــــيب
 املا  وطالب امل ا دة لتقدير األتااا ا قا    ب طالب امل ا دة د واه. 

  صــدرق تا يمــاق امل ــا دة القاعوعيــة املقدمــة مــن وزارة الاــد   05/04/2015لتــاريخ
( منلـا   ـ  ملـام 4ا املادة    وال  عص  قرارهاويام   ا لاد جرلاة جللر من تاريخ 
ا الـوزارة والـ  مـن  ـمنلا تاـوير ماـاي   املوجـودوصالقياق ق ـم امل ـا دة القاعوعيـة 

امل ا دة القاعوعية والياق التحقـي مـن اعابـا  ت ـح املاـاي  والتوصـية  استحقا وجسإ 
ويــ  وصــو  وتنظــيم  م يــة حت  لاملواـقــة   ــ  مــنح امل ــا دة القاعوعيــة جو الـــرأل لالــا 

ــــي  الف ـــاق امل ــــتحقة ل م ــــا دة القاعوعيــــة ل تلــــاق الـــ  تقــــدم املــــدماق القاعوعيــــة ـو
وتقد  يدمة امل ا دة القاعوعيـة املبالـرة لالتن ـيي   من الوزارة ةواملااي  املاتمداألسإ 

ـي   واالتصـا التاـاون  قوتاـوير اليـا  واملاـاي  املاتمـدة مـن الـوزارة األسـإميب النقالة ـو
والتن ــيي مـــيب م س ـــاق التمـــيب املـــدين واملنظمـــاق انق يميـــة والدوليـــة الاام ـــة ا دـــا  

 .ققو  انع ان وامل ا دة القاعوعيـة
 ـيما يتا ي لتاوير البناء امل س ي لنظام امل ا دة القاعوعية: 

  مت لصـــيص مكتـــب لق ـــم امل ـــا دة القاعوعيـــة دايـــ  وزارة الاـــد   ـــمن مديريـــة
ومت تــو  اقتياجـاق ق ـم امل ـا دة القاعوعيـة  األسرة  مـاون ول   انع انققو  

 ج ماله.وال وازم املا ولة ملبالرة  واألدواقـيما يتا ي لاملاداق 

 .مت تاوير م ودة هيك  تنظيمي لق م امل ا دة القاعوعية داي  مر ز الوزارة وا ا م 
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  ـدادة  ـم مـن يـال  الوضيفية ل اام   وامللام الوضيفيـة املنوطـ األوصاف   ااءمت   
م ــوداق لبااقــاق الوصــ  الــوضيفي ل اــام   لق ــم امل ــا دة القاعوعيــة والشــاب 

 والياق التواص   اندار التالاة له تب  امللام الوضيفية لك  موض  والت     

 لنظام امل ا دة القاعوعية انجرا ي انطارتاوير جما تا يتا ي ل: 
  الاــد  ومر ــز الاــد  ل م ــا دة القاعوعيــة لتــاريخ  لــ  وزارة تفــاهممت توقيــيب مــذ رة

لتاـــــوير ماس ـــــة اليـــــاق تقـــــد  يـــــدماق امل ـــــا دة القاعوعيـــــة  14/10/2014
 .يغاي التااون لت   حماـظاق املم كة جنوتاويرها     

  مت توقيـــيب مـــذ رة التفـــاهم لـــ  وزارة الاــــد  مـــيب عقالـــة ا ـــام  ا دـــا  امل ــــا دة
  18/02/2015القاعوعية لتاريخ 

 وزارة الاــد  مــيب عقالــة ا ــام  ا دــا   وقاتلــامــذ رة التفــاهم الــ    جل لان ــاـة
مــذ رة جيــري مــيب  18/02/2015الــوزارة لتــاريخ  جي ــاامل ـا دة القاعوعيــة وقاــ  

/ب( املاصــة 2عقالـة ا ـام  النظـامي  قـو  الــرلط االلكـموين وعصـ  ا املـادة  
التااون     بت لي  الرلط االلكموين ل  وقـد  امل ـا دة القاعوعيـة لـدي  لاوجه

 .الفريق   ند استحداثلما
  دايـــ  ق ـــم امل ـــا دة القاعوعيـــة   تبا لــاالامـــ  الواجـــب   جـــراءاقتاــوير م ـــودة

متنيـــ    مـــ  يـــاو لا ـــب امل ـــا دة القاعوعيـــة   جـــراءوالـــ  مـــن  ـــمنلا منـــو   
 ( او لا ــب امل ــا دة القاعوعيــة  استشــارة قاعوعيــة مــ  يــ  جــراءمنــو    ( قــاعوين
منـو     الشـر اء ألقـد م  ياو لتحوي  ط ـب امل ـا دة القاعوعيـة   جراءمنو   
 القاعوين.  التمني  م  ياو تتالاة  م ية   جراء

   ـــاءا   ـــ  التا يمـــاق امل ـــا دة القاعوعيـــة املقدمـــة مـــن قبـــ  وزارة الاـــد  رقـــم ( 1ولن
مل ــــــــودة ال ادســــــــة والنلا يــــــــة مــــــــن ماــــــــاي  اســــــــتحقا  مت و ــــــــيب ا 2015 ل ــــــــنة

 .القاعوعية امل ا دة
 ـــــة ( مـــــن تا يمـــــاق 6 مـــــال لاملـــــادة   مت تاـــــوير منـــــو   لا ـــــب امل ـــــا دة القاعوعي

 .2015( ل نة 1امل ا دة القاعوعية املقدمة من قب  وزارة الاد  رقم  
 ار ي  ـــد يـــتم تنفيـــذ مشـــروح  رامـــة مـــن قبـــ  وزارة الاـــد  لـــد م مـــن املالـــد الـــدمن

التاــذيب   رامــة(  والــذ  مت اجنــاز املرق ــة األوجل والناعيــة منــه  ويــتم الامــ  قاليــا  
ويلدف الزعامح  جل حت   ماام ة وجو اح األلـ او       تنفيذ املرق ة النالنة

ا توزين ا مرا ز انصالش والتاهي  ا املم كة  والق اء   ـ   يـيب جعـواح سـوء 
التا يــد   ـــ  جتـــر  ت ــح األ مـــا  والتحقيــي ـيلـــا ومقا ـــاة املاام ــة والتاـــذيب  و 

قا  اللتزاماق األردن القاعوعية الدولية.  ومااقبة مرتكبيلا ومااةة  حاياها ـو
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  جـرا م  الستقصـاءل مد   الاام   انرلاد الاباة الناعية من بالدلي    صدارمت
امـــة( ا  طـــار مشـــروح التاـــذيب والتحقيـــي ـيلـــاب مـــن قبـــ   وزارة الاد /النيالـــة الا

مناه ــة التاــذيب وحت ــ  ماام ــة وجو ــاح األلــ او ا ــروم  مــن قــريتلم ا 
ـــــــدمنار ي ملناه ـــــــة التاـــــــذيب مـــــــيب  األردن  مشـــــــروح  رامـــــــة( لالتاـــــــاون املالـــــــد ال

 DIGNITY)  ومت عشره     املوقيب االلكموين لوزارة الاد  2015 ام.  
  التاـــذيب لـــدي ر ـــيإ النيالـــاق مت  عشـــاء ســـت  مر ـــز   لكـــموين يـــاو جبـــرا م

 الاامة  وست   لكموين لدي    دا رة من دوا ر اند اء الاام ا املم كة. 

 اعتل  ال تنة املك فة تشـروح الرقالـة دشي ع الي ابة اإلل  ي نية وبلـل ي  ال و يف :
ــــيب تقريــــر مفصــــ  يشــــتم    ــــ  ا ــــور و  انلكــــموين  انســــوارة( مــــن ج مامشــــا قامــــ  لـر

اجتما يـة مفصــ ة لنظــام و  االجتمـا ي لان ــاـة  جل دراسـة ـنيــةو  االقتصــاد و  التشـرياي
دراسة تقنية لتغاية الشبكاق امل وية الالزم لنظام الرقالة االلكموعيـة و  الرقالة انلكموعية

ومت  ــر  النتــا ح   ــ  د ــإ الــوزراء الــذ  لــدوره جصــدر قــرارا  لالبــدء ا تابيــي عظــام 
 .من انجراءاق التقنية الالزمة االعتلاءـور  2016موعية ا  ام الرقالة انلك

 (6 وصية م م )  
ررامة أدرراو    ـنبغررا للل لررة الأرري  أن   ررع نظادرراا ـ رريت ل يانررال دسرر قلة  د انيررة ـ 

بمرررا ارررا  لرررح المبرررانا ال ابعرررة لرررلارية المارررابيال العادرررة ا مدنيرررة.  ارررا هرررصا  الح جرررا ،
 لررى الن ررمام  لررى البي  ووررو  الء يررامي ل فا يررة دناه ررة  ررليى الل لررة الأرري   ال ررلد،

 ال عصـ   ذيية د  ضي   المعادلة أ  العقوبة القاسية أ  ال  نسانية أ  المهينة.
  ل ـــنة لـــوزير الاـــد   9 مـــن قـــاعون مرا ـــز انصـــالش والتاهيـــ  رقـــم النامنـــةاملـــادة  منحـــ

والبدايـــة واةنايـــاق الكـــزي  ور ـــيإ النيالـــة الاامـــة وأل  مـــن رةســـاء حمـــا م االســـت ناف
مرا ــــز   جلالنيالــــة الاامــــة  ــــ  ا مناقــــة ايتصاصــــه الــــديو   وج  ــــاءوالنا ــــب الاــــام 

  والتحقــي مــن عزيــ  ا املر ــز لصــورة وــ  قاعوعيــة ج  ــدم وجــود مــن ل تحقــي  انصـالش
 ـــدم تشـــغي  ج  عزيـــ    و تنفيـــذ قـــراراق ا ـــا م والنيالـــة الاامـــة   ـــ  النحـــو الـــوارد ـيلـــا

 ــز     والتحقــي مــن يقــأل اةكــم الصــادر  ــده لتشــغي ه  الّ   ا  ــان ملقاصــد تاهي ــه مل
قـا ألقكـام هـذا     ـ ة من النزالء  ن الف ـة األيـري وماـام تلم   ـ  هـذا األسـاهب ـو

متالاـــة ج  لـــكوي مقدمـــة مـــن ج  عزيـــ  تتا ـــي لـــا  جتـــاوز مت    لان ـــاـة  جلالقـــاعون
 .اله  د و ه لصورة و  قاعوعية ن ـا  مت ارتك  يبارارتكاله  ده جو 

 )ج    جل مــن  اق املــادة لــوزير الاــد  تفــويأل الصــالقية املمنوقــة لــه تقت ــ  الفقــرة  ج
 من  و  املزة وااليتصاو من املوضف  اةقوقي  الاام   ا وزارة الاد . 



CCPR/C/JOR/5 

15 GE.16-12985 

  اق لالاديـد مـن انجـراءاق   حلة دياو  اإلص ح  ال  هيل اا   امة العل  قام 
 ا هذا الصدد جتدر انلارة  جل ما ي ي:و   االقتتاز جما نزياراق ل الص ة

 لادد من الباقن  القاعوعي  ا الوقدة من قب  ماـاق وزيـر الاـد    يوجد تفويأل
والتاهيـ  ا املم كــة  انصــالشو لـح ل قيـام لالزيــاراق التفتيشـية   ــ   يـيب مرا ـز 

قا  ل تدو  الزميف املاد مشذه الغاية   .واملاتمد من قب  مااق وزير الاد ـو
 الزيـــاراق املنفـــذة مـــن قبـــ  ـريـــي الوقـــدة قـــف منتصـــ  لـــلر تشـــرين  ل غـــ   ـــدد

  ( زيــارة85األردعيـة امشاةيــة   التاهيــ  ا املم كــةو  انصـالشملرا ــز  2014النـاين/
 والتاهيـ  ماالــي وزيــر الاـد  ا انصـالشمرا ـز  راـي ـريي الزيـارة ا وقـدة قي 
 .26/5/2014لتاريخ  ه تفتيشية ملر ز  صالش وتاهي  مار ازيارت

  والــ  تت ــمن املالقظــاق الــ  تــزز يــال   التفقديــةتقــارير لالزيــاراق    ــداديــتم
الزياراق التفتيشية وما يمتب   يلا من عتا ح وما يصدر  نلا من توصياق  ويتم 

الا لواساة  .ل توجيهمااق وزير الاد    جلمدير الوقدة  ـر
 جل  والتاهي  انصالشمرا ز   دارةتم متالاة االستد اءاق والشكاوي الواردة من ي 

الـرد   ـ  و  النـزالء ا وزارة الاد  واملقدمة من قب  التاهي و  انصالشوقدة مرا ز 
 تقـــد  امل ـــا داق القاعوعيـــة مشـــم ق ـــب القـــاعون ولقـــدر امل ـــتااحو  استف ـــاراهتم

الــنقأل لــامر و  ا ا مــة     ــادةالق ــا ية األقكــامدمــح  :وهــي   ــ  النحــو التــاق
ط ــب   حتديــد موا يــد ج  ــاق ا ا مــة  الافــو املــاو  ال ــبي   يــالء  ياــي

 و ها من امل ا داق الق ا ية امل ت فة.  املقالالق ميب املد ي الاام امل تص

  املقـالالق مـيب النـزالء والنـزيالق  لـاجراءالتاهيـ  و  انصـالشيقوم ـريي وقدة مرا ـز
التاهيــ  و  انصــالشمرا ــز   دارةلنــاء   ــ  االســتد اءاق الــ  تــرد ل وقــدة مــن قبــ  

 . اةندر( ويرا   ـيلا اقتياجاق النوح االجتما ي
 والتاهيــ  انصــالشاملــد ي  الاــامي  ملرا ــز  يــتم متالاــة التقــارير الشــلرية لزيــاراق 

ــة ر ــيإ  النيالــاق الاامــة خبصــوو زيــاراهتم مشــذه املرا ــز  ــ  الــواردة مــن قبــ   اـو
 .ق ب ايتصاصه

  وزارة التاهيـ و  انصـالشمت   داد ست  يـاو لق ـايا التاـذيب ا وقـدة مرا ـز/
يـــتم متالاـــة  ـــ  قالـــة مـــن قـــاالق التاـــذيب   ـــ  قـــده ق ــــب  الاـــد   يـــ 

 توجيلاق مااق الوزير.

  د  لالتاـــاون مـــيب املنظمـــة الدوليـــة والتاهيـــ /وزارة الاـــ انصـــالشقـــام ـريـــي وقـــدة مرا ـــز
  جـراءاقتوقيـد   جلياو يلـدف   جرا ياةنا ي لالام        داد دلي   لإلصالش

قـا  ل ماـاي  الدوليـة والقـاعون  انصالشالتفتيش      ييب مرا ز  والتاهي  ا املم كـة ـو
 ملا مشذا الدلي  من دور ـاا  ا ماس ة  م ية الرقالة والتفتيش. األردين
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 ــي القــاعون رقــم   الوة   ــ   لــح ــ  51ـقــد مت  عشــاء املر ــز الــوطيف ةقــو  انع ــان ـو
 واالســتقال  اال تباريــةوقــد عــص قاعوعــه صــراقة   ــ  التمتــيب لالش صــية  2006ل ــنة 

منه     جعـه  يتـوجل املر ـز مراقبـة التتـاوزاق الـ  تقـيب  7املاق واندار   وعص ا املادة 
جتــاوز   يلــا(.  ج الاامــة ا املم كــة  وال ــاي لوقــ   واةريــاق انع ــان  ــ  ققــو  

والتاهيـــ   انصـــالشزيـــارة مرا ـــز    ـــ  جعـــه  ل مر ـــز اةـــي ا 10وجي ـــا  عصـــ  املـــادة 
ـي  األقـدابومرا ز التوقي  ودور ر اية  مكـان  ـام يب ـغ  ج زيـارة و  املتباـة. األصـو ـو

 .انع انجتر  ـيه جتاوزاق     ققو   جو نه اعه قد جري 
 مــــا ن الاديــــد مــــن م س ــــاق التمــــيب املــــدين واةلــــاق  اق الاالقــــة لزيــــاراق أل تقــــوم

  ق ب األصو  املر ية ا هذا املصـوو  ال تنـة الدوليـة ل صـ يب األــر  االقتتاز
ــــة  ــــاق ر اي ــــا اي ــــدين والاوا ــــ   قالنــــزالء  امشي  الدل وماســــية وال ــــفاراق  ورجــــا  ال

 ال امية(. واملفو يةالدينية  

 يتا ــي تر ــز توقيــ  دا ــرة امل ــالراق الاامــة  ـتتــدر انلــارة  جل جعــه مر ــز ما ــن  جمــا تــا
 نـــه ويا ـــيب لقـــاعون مرا ـــز انصـــالش والتاهيـــ   الـــذ  ين ـــتم مـــيب املاـــاي  والقوا ـــد 
قا  ل صو  القاعوعيـة.  مـا يـتم تنفيـذ زيـاراق  الدولية ملاام ة النزالء  ويتم التوقي  ـيه ـو

الصــ يب  وقيــ  الــدا رة مــن قبــ  منظمــاق ققوقيــة دوليــة وحم يــة دوريــة ومنتظمــة ملر ــز ت
إ تيـــ مـــا ســـبي وجن زارق منظمـــة هيـــومن را ( املر ـــز الـــوطيف ةقـــو  انع ـــان  األــــر

  مـا  لاعـه يـتم ا  اــة الزيـاراق االطـالح   ـ  املـدماق املقدمـة   ووتش مر ز التوقيـ 
امشم الصـــــحية واملايشـــــية ل تحقـــــي مـــــن ضـــــروف ا تقـــــ  ومقال ـــــة املوقــــــو    ـــــ  اعفـــــراد

ـــاراق الـــ  ينفـــذها   واالســـتماح  جل مالقظـــاهتم ولـــكاويلم جن وجـــدق ـــان الزي   مـــا  ل
قـا  لقـاعون املر ـز والـذ   نحـه اةـي ا زيـارة مرا ـز  املر ز الـوطيف ةقـو  انع ـان تـتم ـو

 .تا ا  لح مر ز توقي  الدا رة  انصالش والتاهي  ومرا ز التوقي 
  بعرررلم ان رررمام الممل رررة للبي  وورررو  الء يرررامي الملحررر  با فا يرررة  أدرررا بمرررا ـ علررر

جن التصـديي   ـ  الزوتو ـو  ايتيـار  ولـيإ دناه ة ال عصـ ، ا جرلم اإلشرامة  لرى 
 جبــار  ل ــدو   وان ارليـــة الوقا يــة الوطنيـــة الــ  عـــص   يلــا الزوتو ـــو  موجــودة   ـــ  

  قيــ  يقــوم لــالتفتيش   ـــ  (2 جر  الواقــيب مــن يــال  املر ــز الــوطيف ةقــو  انع ــان
حصلا   ما تقـوم هي ـاق دوليـة  ال تنـة الدوليـة  جما ن التوقي  والقبأل واالقتتاز ـو

__________ 

قا  لقاعون ياو له  امل جعشيء (2  صراقة     جعـه يتمتـيب لش صـية  قي  عص القاعون  ر ز وطيف ةقو  انع ان ـو
 وجدار  ويتــوجل املر ــز مراقبــة التتــاوزاق الــ  تقــيب   ــ  ققــو  انع ــان واةريــاق ا تباريــة  اق اســتقال  مــاق

ـــــاق  وال ـــــاي لوقـــــ  ج  جتـــــاوز   يلـــــا  مـــــا جن ل مر ـــــز جن يا ـــــب ج   الاامـــــة ا املم كـــــة ما ومـــــاق جو لياع
الاالقــة و  ــ  هــذه اةلــاق  جالــة الا ــب لــدون   قصــاءاق يراهــا الزمــة لتحقيــي جهداـــه مــن اةلــاق  اق جو

األقـداب زيـارة مرا ـز انصـالش والتاهيـ  ومرا ـز التوقيـ  ودور ر ايـة   ما جن ل مر ز اةي ا.  لااء جو تاي 
ــي األصــو  املتباــة تــا ا  لــح دا ــرة امل ــالراق الاامــة والقــواق امل ــ حة والــدـاح املــدين وقــواق الــدرك وزيــارة  ـو

 .مكان  ام يب غ  نه اعه قد جري جو جتر  ـيه جتاوزاق     ققو  انع ان ج 
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ل صـ يب األــر وو هــا مـن املنظمــاق ا  يـة والدوليــة لـالتفتيش   ــ  جمـا ن االقتتــاز 
حصــــلا. لان ــــاـة  جل ي ــــوح جمــــا ن االقتتــــاز لرقالــــة  داريــــة  مــــن يــــال  وزارة  ـو

ية والاد (  ورقالة ق ا ية قي  ت ا يب  ا وزارة الاد  من يال  وقدة مرا ز الداي 
 انصالش والتاهي  ا الوزارة.

 (7 وصية م م )  
رررة الم مثلرررة ارررا الح جرررا    ـنبغرررا للل لرررة الأررري  أن   رررع حرررلاا للممامسرررة الجاـم

 ح رام العهرل   فريا اإلدامي،  أن  عل  القانون الم عل  بمنع الجيارم بما ـجعلرح دوارمراا 
 ي   ميع ا شااص المح جـ   بمو   هصا القانون أ   قلدهم اوماا  لى الق ا .

 انجــراءاق والتــدال  ال ــباية  جــراءاق وقا يــة ت ــتلدف ـايــة النظــام الاــام مــن  تاتــز
وهـو قـرار  دار    ـيب   اال تداء   يه جو اعتلا ـه  ـن طريـي توقـيب اةر ـة ومنـيب وقو لـا

 .لق اء اندار   لغاء  وتاوي ا  دون تقيده تل  التقا يلرقالة ا
  مــن الناقيــة الدســتورية ـــان قــاعون منــيب اةــرا م قــد صــدر اســتنادا  نقكــام الدســتور ومــر

لاملراقـ  الدســتورية الالزمــة نصــدار القــواع   وال يتنــاقأل مــيب مبــادت ققــو  انع ــان  
ازيــة والوقا يــة التـــي  ف لــا املشــرح ألعــه يت ــمن دمو ــة مــن انجــراءاق والتــدال  انقم 

ل شـــ ص املاـــيف قــــف ي ـــمن ي ــــو ه نجـــراءاق  ادلــــة تتفـــي مــــيب املاـــاي  املاتمــــدة 
ل ــمان ققــو  انع ــان مــن قيــ  التحقيــي ومســاح الشــلود وق ــور ا ــام  وال ــماش 

املـــادة ج دتـــه   وهـــذا مـــا ل مت ــرر مـــن الااـــن لـــالقراراق انداريـــة لـــدي حمكمـــة انداريـــة
سيـــز القـــاعون ل حـــا م اندار  ســـتن الشـــ ص  مـــا ال   اق القـــاعون. ـــة مـــن املام

املاثــــ  جمامــــه  ال   ا  تــــز  ــــن تقــــد  التالــــد الــــذ  ي تــــزم ـيــــه لا اـظــــة   ــــ  األمــــن 
 االمتناح  ن القيام لاـاا  من لا ا جن تكدر صفو الاماعينة الاامة. جو

   سـد مـزره ا  ـرورة اةفـاظ  اقـماز لذلح جند جن التوقي  اندار   ـاجراء  ـباي  دار
  ــ  النظــام الاــام  قيــ  تقت ــي املصــ حة الاامــة  قامــة التــوازن لــ  اةقــو  واةريــاق الــ   

 . ف لا الدستور ل ـراد ول  النظام الاام الذ  ت ا  ال  اة التنفيذية  جل ا اـظة   يه

 ي  مراـاــة ا ــام  جمــام اةــا م وقاــ  وزارة الداي يــة مــذ رة تفــاهم مــيب عقالــة ا ــام  لت ــل
اندار  ـيمـــا يتا ـــي لق ــــايا األلـــ او املار ــــ  ل توقيـــ  اندار .  مــــا وقامـــ  الــــوزارة 
لاصــدار الاديــد مــن التاــاميم ل حكــام انداريــ  ل ــرورة تابيــي القاعـــون وقصــره   ــ  الق ــايا 

 تباة ا األصو  اةزا ية.األمنية  اق املاورة     األمن والنظام الاام و تباح انجراءاق امل

  مــن اةــدير لالــذ ر  ن التوقيــ  اندار  مقتصــر   ــ   و  األســبقياق اةرميــة والــذين و
ــون لــدي األجلـــزة األمنيــة ويشــك  وجــودهم ط قـــاء ياــرا   ــ  امــن األــــراد  هــم مارـو

 واةما اق واملمت كاق الاامة واملاصة.
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 (8 وصية م م )  
أن  ال را  ألر  ايهرا  لرى الل لرة الأري  1994   يم اللجنة   ويل  وصي ها لعرام 

  نظي اا  لغا  دح مة اد  الل لة.
 ايــــتالف مــــ  ا ــــا م   ــــ   واســــتقاللية ــــدم التــــدي  مبــــدج   فــــ  الدســــتور األردين 

جعوا لا  عظامية  ودينية  وياصة(  وقرر القا دة لاعه ال سوز حما مة مدين جمـام ق ـاء 
ـــة  حمكمـــة ايتصاصـــاق  ـــكر   وتنـــدر   ـــمن  وهـــي حمكمـــة  - اســـتنناءاجمـــن الدول

 مخإ جرا م قصرا . - استننا يةياصة ولي   

  2014ل ـــنة  19مت تاـــدي  قـــاعون حمكمـــة جمـــن الدولـــة توجـــب القـــاعون املاـــد  رقـــم  
وهـي    ي  مت تق يص وقصـر ايتصاصـاق ا كمـة   ـ  النظـر ا مخـإ جـرا م ـقـط

 .زيي  الام ة(ت  امل دراق  انرهاا  التت إ   جرا م املياعة
   ن قــاعون جصــو  ا ا مــاق اةزا يــة املابــي لــدي ا ــا م النظاميــة اةزا يــة والــذ   نــ 

وجن قـراراق حمكمـة الدولـة   ماعاق ا ا مة الاادلة هو  اته املابي لدي حمكمـة جمـن 
 جمن الدولة لي   قااية ول يب ل تمييز.

 (9 وصية م م )  
ال را  ألر  ايهرا  لرى الل لرة الأري   1994عام  لول اللجنة د   لـل  وصي ها ل 

ة اللـ .  أن   اص  لابيي  ضااية د  ا ل ضمان حـي
 منه قرية الدين قي  عص  املادة املذ ورة   ـ  14ا املادة    ف  الدستور األردين )

جن الدولة حتمي قريـة القيـام لشـاا ر األديـان والاقا ـد طبقـا  ل اـاداق املر يـة ا املم كـة 
 كن ل ة لالنظام الاام جو مناـية لآلداا.ما مل ت

    الشرياة انسالمية قرية اال تقاد والتاب   وقـد ت ـاـرق النصـوو القراعيـة  وقد  ف
( 256البقـرة:  ال   ـراه ا الـدين القااية     تا يد هـذا املاـىن ومـن  لـح قولـه تاـاجل

( لــذلح  اعــ  قريــة 99يــوعإ:  اـاعــ  تكــره النــاهب قــف يكوعــوا مــ من  وقولــه تاــاجل 
اال تقـاد والتابــد مصـاعة ا الشــرياة انســالمية  ــال ســوز  جبــار جقـد   ــ  الــديو  ا 
انســالم ما قــا   ومــن هــذا املنا ــي ـــال جتــز املــرجة وــ  امل ــ مة   ــ  تغيــ  دياعتلــا  نــد 

لدينيـة دايـ  زواجلا لامل  م  ومشا اةـي الكامـ  ا القيـام لالشـاا ر التابديـة والاقـوهب ا
منز  الزوجية  وا الكنا إ  ودور الابـادة  وال حيـي ل ـزو  منالـا مـن  لـح ما قـا . لـ  
ـــام   ن القـــاعون عـــص   ـــ  جن مـــن واجبـــاق الـــزو  متكـــ  الزوجـــة وـــ  امل ـــ مة مـــن القي

 لشاا رها التابدية  وال حيي له لر ا وال قاعوعا  منالا من  لح.
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 (10 وصية م م )  
عا ها  دمامسررا ها بمررا ـ ررم  حماـررة ـنبغررا للل لررة ا  لأرري  أن  عيررل النظرري اررا  شررـي

ال رحفيي    سررارل اإليرر م درر  العقوبررال الجناريررة بسررب   بررلا  مأي ان قررادي،  ان    وررل 
درر  أن أـررة  يررود دفي ضررة يلررى أنشررأة ال ررحااة  أ هرر ة اإليرر م يمودرراا   فرر   مادرراا دررع 

 د  العهل. 19د  المادة  3أح ام الفقية 
 مــن الدســتور لا ــاـة عــص بتكفــ  الدولــة قريــة البحــ  الا مــي  15اــدي  املــادة  مت ت )

 ما وتكف  قرية انلداح األدك والفيف والنقااب. ومت توجب تاـدي  قـاعون املابو ـاق 
 لغاء الاقولاق ال ـالبة ل حريـة  و عشـاء وـرف ق ـا ية  2011( ل نة 16والنشر رقم  

ناف لتص لـالنظر ا ق ـايا املابو ـاق والنشـر  مت صصة لدي حما م البداية واالست 
ــة لــدي حمكمــة لدايــة  مــان دون ســواها  و  اا لــا صــفة االســتاتا .  مــا جعــيط لالغـر
صالقية النظر ا ق ايا املابو اق والنشر الواقاة     امـن الدولـة الـداي ي واملـارجي 

 املنصوو   يلا ا قاعون املابو اق والنشر.

 لــ  لــلدها قــي التابــ   ــن الــرج ا ةــو  قــاعون الافــو الاــام رقــم مــن األمــور االساليــة ا
لق ايا املابو اق والنشر  و ذلح  طال  انسماتيتية ان الميـة  2011( ل نة 15 

الـــ  هـــدـ   جل تــــو  لي ـــة مال مـــة قاعوعيـــا وسياســـيا و داريـــا  2015-2011ل  ـــوام 
ايتلـا   ـالوة وتازيز استقاللية وسا   ان ال  لتنمية قااح ان الم م الرمسية واملاصـة ـو

لتنميـــة تادديـــة وســـا      ـــ  تــــو  لي ـــة قاعوعيـــة وسياســـية واجتما يـــة و  ميـــة قا ـــنة
 ان الم و مان اةي ا الوصو   جل املا وماق.

   مشــــروح قــــاعون ماــــد  لقــــاعون املابو ــــاق  14/5/2014جقــــر د ــــإ الــــوزراء لتــــاريخ
دا ـــرة املابو ـــاق والنشـــر لتقـــوم هي ـــة ان ـــالم    ومت توجبـــه  لغـــاء2014والنشـــر ل ـــنة 

تلـام هــذه الـدا رة  ــمن رةيـة هتــدف لتوقيــد اةلـاق الــ  تاـىن لــان الم األردين  وقــد 
قققـــ  هـــذه املاـــوة ت ـــليال   ـــ  ان الميـــ  مـــن قيـــ  تب ـــيط  جـــراءاق ت ـــتي  

 ــلي  وتــرييص وســا   ان ــالم  املابو ــة وان ا يــة والف ــا ياق وال ــينماق ...(  وت
 منح   تماداق ل صحفي   من  جراء موقد.

 تاـديالق  2014 : جقرق اةكومة لتشرين األو  من  ام علـل نظام الالدة الملنية
  ــــ  عظــــام املدمــــة املدعيــــة  يــــ  مت ا تبــــار الصــــحاـة ملنــــة  و لــــح توجــــب تاــــدي  

   وقــد صــدرق انرادة2013( مــن النظــام األصــ ي ل ــنة 17 ا( مــن املــادة   الفقــرة
 امل كية لاملواـقة     التادي .

  1998لسنة  15 انون نقابة ال حفيي  م م:  
 وقد 28/4/2014قرق ةنة مشم ة من األ يان والنواا مشروح القاعون لتاريخ ج  

 .2014-5-15وصدرق انرادة امل كية ال امية لالتاديالق لتاريخ  نصدر القاعو 
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الا وية ا النقالة لشمو  ـ ـاق جديـدة  م   التاديالق     توسييب قا دة وقد 
تامــــ  ا قاــــاح الصــــحاـة وان ــــالم مــــن ـ ــــا ي و  ا ــــي والكــــموين توســــياا  بــــ ا 
ولامال.  ما هتدف التاديالق لتمك  النقالة من القيام لدورها ا تقد  املدماق 
االجتما يـــة والنقاـيـــة أل  ـــا لا  ولتوســـييب مظ ـــة النقالـــة لشـــمو   يـــيب الصـــحفي  

ردعيـــ  الاـــام   ا قاـــاح الصـــحاـة وان ـــالم ســـواء ا القاـــا   الاـــام واملـــاو األ
دايـــــ  املم كـــــة ويارجلـــــا و ـــــدف تنظـــــيم ال ـــــتالق املاصـــــة لـــــذلح  ولت ـــــلي  

  جراءاق اعت اا النقيب وعا ب النقيب وج  اء د إ النقالة.
 :انون الميرا  المسموع   

  وورد  27/1/2015لتـاريخ  2002ل نة  71مت  قرار قاعون املر ي وامل موح رقم
ا القاعون اعه سوز ل إ الوزراء لناء     تن يب الوزير امل تند  جل توصية املـدير 

ص البـ  لـرياة  ـدم يريتـ  فاء الدوا ر وامل س ـاق اةكوميـة وو هـا مـن رسـوم 
 ولة اةبإ من القاعون. ما جلغ   ق   لنلا لإل العاق التتارية

  لاد اجتما اق اةكومة ميب ةنة التوجيه الوطيف وان الم النيالية  مت  قرار القاعون
 مــا وججــر  ا      مــا لاعــه مت ـــتح البــاا لوســا   األ ــالم ة ــور االجتما ــاق

ال ــالي قــوار وطــيف موســيب ت ــمن االســتماح لكاـــة وجلــاق النظــر واملالقظــاق  
الاص  الذهيف   ور الفريي اةكومي وعقيب الصحفي  لان اـة  جل ج  اق 

 وتن    ن الصحفي  وم س اق التميب ا  ي. 

 :انون ضمان الح و  يلى المعلودة  

   جرس   اةكومة  جل د إ النـواا تاـديالق مقمقـة   ـ  قـاعون  ـمان اةصـو
 30ة مـن     املا ومة  ومن الرز مـا جـاء ـيلـاا تق ـيص مـدة  جالـة ط ـب املا ومـ

يب د إ 15 جل  يوم  و لح ل ت لي      طالب املا ومة  لان اـة  جل الما  ـر
املا ومــــاق تقريــــر ل ـــــإ الــــوزراء ود  ـــــي النــــواا واأل يــــان  ـــــن ج مالــــه و ـــــدد 
ــــاق الــــ  ججا ــــا. ومــــن التاــــديالق  ــــ  اســــت ملا ال ــــإ و ــــدد الا ب الا بــــاق ال

  عقيــــــب ا ــــــام  وعقيــــــب املقمقــــــة توســــــييب   ــــــوية د ــــــإ املا ومــــــاق لتشــــــم
الصـحفي   لان ــاـة  جل جن التاــدي  قــد  ــمن قــي اةصــو    ــ  املا ومــة لكــ  

 وليإ ـقط ل ردعي .  ل ص يقيم ا األردن

  اعتلتـــ  هي ـــة ان ـــالم ود ـــإ املا ومـــاق جســـ ولا ق ـــاريا ا التاامـــ  مـــيب قـــي
   قـــو  ان المـــي ا اةصـــو    ـــ  املا ومـــة  قيـــ  يقـــوم الصـــحفي لتاب ـــة منـــو 

 املا وماق ال  يريدها  وتقوم امشي ة لتزويده لاملا وماق ال  ط بلا.

  اعاالقا من   ان اةكومة ل ـرورة التاـاون مـيب الصـحفي  ا  م لـم وتــو  املا ومـاق
 2015-9-8الــــــ  حيتاجو ــــــا  جصــــــدر دولــــــة ر ــــــيإ الــــــوزراء لالوــــــا رمسيــــــا لتــــــاريخ 



CCPR/C/JOR/5 

21 GE.16-12985 

س ــاق وامشي ــاق الاامــة لتـــو  منــو   ط ــب الــوزاراق والــدوا ر الرمسيــة وامل   ةميــيب
اةصـــو    ـــ  املا ومـــاق ل ـــراوب  لاةصـــو    ـــ  ما ومـــاق. ويت ـــمن النمـــو   

وتوجـب القـاعون . لياعاق قو  مقـدم الا ـب والغـر  مـن اةصـو    ـ  املا ومـة
ــــأل الا ــــب  يكـــون القــــرار ما ـــال وم ــــببا  وياتــــز  جنالناــــذ  يشــــم  ا قـــا  ـر

وا قـا   ـدم قصـو  مقـدم .  ـمن املـدة ا ـددة قـرارا لـالـرألاالمتناح  ـن الـرد 
الا ـب   ـ  املا ومـة حيــي لـه تقـد  لـكوي  جل د ــإ املا ومـاق لواسـاة مفــو  

 .املا وماق/مدير  ام دا رة املكتبة الوطنية
  جتـــــدر انلـــــارة  جل جن األردن ياتـــــز جو  دولـــــة  رليـــــة ت ـــــمن قـــــي الصـــــحفي ا

 .2007   قرارها مشذا القاعون  ام اةصو      املا وماق من يال
 اإلس يا يجية اإلي دية: 

 انسـماتيتية  من تن ي قااح ان ـالم جط ق  اةكومة ولالتااون ميب  ييب الشر اء
 جل متكــــ  ان ــــالم  والــــ  هــــدـ . 2015-2011الوطنيــــة ل  ــــوام ان الميــــة 

ياـــة وم ـــ ولية وطنيـــة  ـــن هـــذا  الـــوطيف لشـــقيه الاـــام واملـــاو مـــن التابـــ  تلنيـــة ـر
الب ــد. قيــ  وجــه جاللــة امل ــح اةكومــة ن ــداد  ســماتيتية   الميــة تقــوم   ــ  
قا د  اةرية وامل  ولية  وتايذ لا  اال تبار متغ اق الاصر من جدواق جديـدة 

ة   ـــ    ـــداد انســـماتيتية لتوا ـــب رةيـــة ســـيد الـــبالد  لالتصـــا . دجلـــ  اةكومـــ
ياكـــإ ق ـــارة التمـــيب و  ولتاـــد   المـــا را ـــدا يكـــون منـــزا ل ـــرج  والـــرج  اريـــر 

 م ـ  اةكومـة   ـ   األردين ورقي ـكر جـراده ورةي م س اته. من هذا املنا ي 
يف املا ـوا   لراك  اـة القاا اق املانّية واملّتص ة ا صياوة مالمح ان الم الوط

ايــذه لاــ  اال تبــار  ــرورة التفا ــ  انســـاّك مــيب  ــّ  متغــ اق الاصــر  واعتلـــا  
ليغـــدو   المـــا ملنيـــا ا مصـــاف   جســـاليب البحـــ  الا مـــي والتقصـــي املا ومـــا 

 اةلاق ان المية الناجحة.

  ارتــاق اةكومــة جن تشــتم  انســماتيتية   ــ  تاــوير الــاالق التاليــةا التشــريااق
 8ضمـــــة ل امــــــ  ان المــــــي  ومنلــــــا تاـــــدي  قــــــاعون املابو ــــــاق والنشــــــر رقــــــم النا

  قــاعون ـايــة 1960ل ــنة  16قــاعون الاقولــاق وتاديالتــه رقــم   م1998 ل ــنة
ـــة رقـــم  ـــة الصـــحفي  رقـــم   1971ل ـــنة  50جســـرار ووثـــا ي الدول  15قـــاعون عقال

ون   قــــاع2002ل ــــنة  71قــــاعون ان ــــالم املر ــــي وامل ــــموح رقــــم   1998 ل ــــنة
 جن لــح(   ــ   ووــ 2007ل ــنة  47  ـمان قــي اةصــو    ــ  املا ومــاق رقــم

يــتم  لــح  ــمن جــدو  زمــيف حمــدد  وقــد ججنــزق جو ــب التاــديالق.  عشــاء مر ــز 
تــدريب   المــي لــام  ل صــحاـة املابو ــة وان ــالم املر ــي وامل ــموح  والصــحاـة 

 المــي  تشــتييب التوجــه انلكموعيــة   عشــاء جــا زة امل ــح  بــد اين النــاين ل تميــز ان
حنــو الصــحاـة االستقصــا يةا  عشــاء د ــإ لــكاوي  د ــوة  يــيب وســا   ان ــالم 
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الرمسّيـــة واملاّصـــة  وامل س ـــاق  اق الشـــان  لتبـــيف مينـــا  لـــرف وطـــيف ت تـــزم مـــن 
ــــاق ملنــــة الصــــحاـة وان ــــالم  ــــه لايالقّي ــــة النقاـيــــة  يالل  عشــــاء صــــندو  التنمي

اتيتية   ـــ   جـــراءاق لتاـــوير  مـــ  الت فزيـــون  مـــا الـــتم   انســـم  وان الميـــة.
ـــــما و اــــــة  األردين  وان ا ـــــة  وان ـــــالم الرمســـــي وااللكـــــموين والتماـــــي وو الـــــة ل

 امل س اق واةلاق ان المية األيري.

   نشا  دجلس ش ا : 

 ــ   عشــاء د ــإ   م ــ  ال تنــة   ــمن توجــه اةكومــة ل تنظــيم الــذا  لإل ــالم  
  ـــ  اةفـــاظ   ـــ  اســـتقاللية تشـــكي  و مـــ  ال ـــإ. لـــكاوي  مرا يـــة اةـــرو 

املك فة لتنفيـذ م ـام  وما تزا  ال تنة جتدر انلارة  جل جن ال إ مل ينشا لاد  
انســـماتيتية ان الميـــة ا مرق ـــة املشـــاوراق قـــو  اليـــة الامـــ  و ـــدد األ  ـــاء 

 ن ــالمالدولــة لشــ ون ا ود ــإ األمنــاء ووــ   لــح مــن التفاصــي . وقــد جلــار وزيــر
ستتدارهب  اـة ارراء وستايذ لا  اال تبار التواـي قب  البـدء ـا يـا   جل جن ال تنة

لتكـــــوين ال ـــــإ الـــــذ  متـــــىن جن يـــــتم االعتلـــــاء منـــــه لـــــالتزامن مـــــيب ايتتـــــام الامـــــ  
 .لانسماتيتية ان المية

 ةدحأة اإلي م العام المس قل: 

 ـــة األيـــ ة هـــي الامـــ    ـــ   طـــال   ت فزيـــون املدمـــة الاامـــة  مـــن االجنـــازاق ان المي
والـــذ  يكـــرهب جلـــد اةكومـــة ا تازيـــز جر ـــان الام يـــة الد قراطيـــة واةريـــة ا التابـــ   

 2015-6-22وترسيخ مبدج استقاللية ان الم. لـذا صـدر ا اةريـدة الرمسيـة لتـاريخ 
والــذ  جــاء ـيــه   الاــام امل ــتق  عظــام حماــة ان ــالم/2015ل ــنة  53عظــام رقــم 

مـن دولـة ر ـيإ  ولتن يبجن تاي  د إ  دارة ا اة يصدر لارادة م كية سامية  
الـــوزراء ملـــدة ثـــالب ســـنواق قال ـــة ل تتديـــد.  ن امشـــدف الر ي ـــي مـــن  عشـــاء هـــذه 

هو مناقشة  اـة الق ايا تا يلـم املـواطن األردين  وتنويـيب املشـلد ان المـي ا اة 
الاامــــة ا البــــ  الت فزيــــوين وتـــــو     اســــتقاللية املدمــــة  مــــيب اةفــــاظ   ــــاألردين

ال ــماعاق الفا يــة مشــذه االســـتقاللية  يــتم  لــح مـــن يــال  التشــريااق  واليـــاق 
 8/10/2015وقــد مت لتــاريخ  تايــ  قيــاداق هــذه امل س ــاق ومصــادر التمويــ .

 .تاي  ر يإ وج  اء د إ  دارة حماة ان الم امل تق ة
  وهـي جـزء جساسـي شب ة النا قي  اإلي ديي جن اةكومة جعشاق جتدر انلارة  جل  

مـــن منظومـــة ان ـــالم الرمســـي قيـــ  تـــرلط اةكومـــة لـــاملواطن وجتيبـــه   ـــ  ت ـــاةالته ا  
 الوزاراق.    
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 (11 وصية م م )  
ال رلابيي  ـنبغا للل لة الأي  أن  عرل   انونهرا الم علر  بال  مايرال العادرة  ان   ارص 

ررة ال جمررع السرلما دأابقررة  مادراا  ح ررام المررادةال  درة لجعررل   21 القيرود المفي ضررة يلرى حـي
 د  العهل دع الحيص يلى أل   ون هصت الحـية ءاضعة  ـة اي بامال سياسية.

   املواـقـــة امل ـــبقة مـــن  2011( ل ـــنة 5جلغـــ  قـــاعون االجتما ـــاق الاامـــة املاـــد  رقـــم
اةــــــا م اندار  لاقــــــد االجتما ــــــاق  ومت ايتصــــــاره   ــــــ   لــــــااره لاقــــــد االجتمــــــاح 

امل ـ ة ـقــط و لــح لغايـاق قفــظ األمــن والنظـام  وســالمة املنظمــ   واملشــار   ا  جو
هـــذه االجتما ـــاق وامل ـــ اق   مـــا ســـت  التاـــدي  اســـتنناء الاديـــد مـــن االجتما ـــاق 

قا لنص املادة  والتتمااق من لرو    .منه (3انلاار و لح ـو
  ـأل ي التادي  الناـذ     قاعون االجتما اق الاامة ـاعه لـيإ مـن قـي ج  جلـة ـر وـو

 جنوـــ    مكــان ج  منلمـــا جوتنظــيم امل ـــ اق وال حتديــد زمـــان  جو قــد االجتما ـــاق 
والصـــادرة  2011تا يمـــاق تنظـــيم االجتما ـــاق الاامـــة والتتماـــاق وامل ـــ اق ل ـــنة 

املقــدم  انلــااراملنظمــ  التقيــد لالزمــان واملكــان الــذ  ت ــمنه  جلزمــ اســتنادا ل قــاعون 
  لــاارقبــ     ــالن جود ــوة  لــا  ــدم القيــام   و تنظــيم امل ــ ة جومــنلم لاقــد االجتمــاح 

ج  لـــااراق   ـــدم اســـت دامو   امل ـــ ة جوالتتمـــيب  جولاقـــد االجتمـــاح  اندار اةـــا م 
الوقـــــدة الوطنيـــــة  جورمـــــوز متـــــإ ســـــيادة الدولـــــة  جور صـــــو  جورســـــوماق  جوهتاــــــاق  جو
اةــــادة  ـــدم ــــ  األســـ حة واألدواق لان ــــاـة  جل  النظـــام الاـــام. جوالاـــام  األمـــن جو
 ـــدم  رق ـــة   و النظـــام جو لـــاألمنانيـــال   جوت ـــا د   ـــ  ارتكـــاا اةر ـــة  جداةج   جو

 املاصة. جوق الاامة ة دم التار  ل منشو  قر ة ال  

  ـــاء  ـــ  اةـــا م اندار  ويتوجـــب الـــا   يـــيب التـــدال    امل ـــ ة جو قـــد االجتمـــاح  جثن
ايـــة األمـــوا  الاامــــة  وانجـــراءاق األمنيـــة ال ـــرورية ل محاـظـــة   ــــ  األمـــن والنظـــام ـو

األمـر لفـأل  . لان ـاـة  جلواملاصة  وله تك ي  األجلزة املرتباة لـه ل قيـام  ـذه امللـام
دريـاق ج  منلمـا قـد تـ د   جل تاـريأل األرواش  جنرجي   ا تفريي امل  ة  جواالجتماح 

 املإ لال المة الاامة. جواملاصة ل  ار  جواملمت كاق الاامة  جو

 (12 وصية م م )  
ـنبغرررا للل لرررة الأررري  أن  عرررل   انونهرررا الم علررر  بالجمعيرررال  ان   ارررص ال رررلابيي  

رررة   رررـو  الجمعيرررال  دأابقرررة  مادررراا  ح رررام الم رمرررة لجعرررل أـرررة  يرررود دفي ضرررة يلرررى حـي
 د  العهل. 22 المادة

  تقــرر البــدء لا ــداد مشــروح قــاعون ماــد  لقــاعون اةمايــاق  جتــدر االلــارة اجل جعــه قــد
يـــال   م يـــة مـــيب  يـــيب اةمايـــاق واالحتـــاداق التشـــار ي ســـيتم ا تمـــاد الـــنلح قيـــ  
ت ــــتي  مشــــروح هــــذا القــــاعون  وســــيتم األيــــذ لاــــ  اال تبــــار ا ــــاور املتا قــــة ل ا ــــداد

 و ها من ق ايا جيري.املارجي و  اةماياق وقبو  التموي 
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ـنبغرررا للل لرررة الأررري  أن   ارررص  ميرررع ال رررلابيي ال  درررة لم ااحرررة  ررراهية يمرررل  

عا ها درر  ا ررل  رروايي  ا  فررا  بوسررارل دنهررا يلررى   ررح الا رروص  يررادة النظرري اررا  شررـي
ة  بمرر  ارريهم الحماـررة ال  دررة لجميررع ا  فررا ، ا  فررا  العررادلون اررا المشرري يال ا سررـي

  اا  أاع ال ماية.
 ـــ  انطـــار الـــوطيف ل حـــد مـــن  مـــ  األطفـــا  مـــن قبـــ  ر اســـة الـــوزراء   مـــ يرا   مت املصـــادقة  

والذ  يتم تابيقه لشك  تدرسي ليشم   اـة حماـظـاق املم كـة مـن يـال  اةلـاق املانيـة 
يـــة االجتما يـــة ووزارة المليـــة والتا ـــيم  و ـــمن لامـــ  األطفـــا  وهـــي وزارة الامـــ  ووزارة التنم

تابيي انطار الوطيف يـتم التاامـ  مـيب  اــة قـاالق األطفـا  الاـام   قـف اةـاالق الـ  ال 
يغايلــا تاريــ  الاامــ  ا قــاعون الامــ  األردين  و لــح مــن يــال  تن ــيي وزارة الامــ  مــيب 

 ل حــد مــن  مــ  األطفــا   مــ  الــوزاراق واةلــاق املانيــة األيــري. وياــرف انطــار الــوطيف
األطفا  لاعه بهو    جلد ـكر  جو ج ماين يبذلـه الافـ  لقـاء ججـر جو لـدون ججـر سـواء  
ـــه  ويـــتم   ـــ  امل ـــتوي   ـــان لشـــك  دا ـــم جو  ر ـــي جو م قـــ  جو مـــومسي وياتـــز  ـــارا ل
الاق ي  واة مي  واالجتما ي  واأليالقي  واملانو   والـذ  ياـم  دراسـته  وحيرمـه مـن 

رو املواضبة     الـتا م والدراسـة  مـن يـال   جبـاره   ـ  تـرك املدرسـة قبـ  األوان  جو جن ـ
 ي ت زم منه حماولة اةميب ما ل  الدوام املدرسي  والام  املكن .

  لــرو  تشــغي  األقــداب 77-73املــواد القاعوعيــة ا قــاعون الامــ  األردين  قــددق )
  األقداب لصفة لالفة  متنيب تشغي  والاقولة املفرو ة     صاقب الام  الذ  لغ

لــــ   األقـــداب دون ال ادســـة  شـــرة ا ج   مـــ   ــــان  ومتنـــيب تشـــغي  األقـــداب مـــا
ال ادسة  شرة والنامنة  شـرة ا األ مـا  املاـرة جو املرهقـة جو امل ـرة لصـحة اةـدب  
وســا اق  م لــم واســماقتلم والاقولــة الــ  تفــر    ــ  صــاقب الامــ  الــذ   ــال  

 دينار جردين(. 500ه املواد قي  تص  الغرامة  جل جقكام هذ

  جيال الااصررة بم ااحررة يمررل ا  فررا ،  دنهررا اإل ررام الررو نا لم ااحررة يالسرر يا
الــ  تاــىن  وت ــم هــذه الوثيقــة ا طياهتــا ا اولــة الوطنيــة األوجل :2011يمررل ا  فررا  
دد جســإ التاامــ  مـــيب   لتكــون تنالــة وثيقـــة مرجايــة وطنيــة  حتـــالاـــام   مايــة األطفــا  

والــ  حتــدد جدوار وم ــ ولياق اةلــاق  اق الاالقــة واملتمن ــة ا   قــاالق  مــ  األطفــا 
 ي ي:  وزارة الام  ووزارة الملية والتا يم ووزارة التنمية االجتما ية( وهتدف وثيقة انطار ما

 . امل اىة ا اةد من مشك ة  م  األطفا 

  الاالقة لام  األطفا  وجسإ التن يي ـيما لينلا.تو يح جدوار امل س اق  اق 

  و يب منلتية عظرية و م ية وطنية ل تاامـ  مـيب األطفـا  الاـام   مـن يـال  رسـم
 .الية وا حة
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  لالستقصـــــــــــاء واالســـــــــــتتالة وو ـــــــــــيب األســـــــــــإ لام يـــــــــــة املتالاـــــــــــة والتقيـــــــــــيم ل ـــــــــــزامح
 املقدمة. واملدماق

 سرهم.لناء لبكة من الشر اء لد م األطفا  الاام   وج 

 .مان  دم االزدواجية ا الام  ل  امل س اق املانية لتقد  املدمة  

 ليـــتم اــــة حماـظـــاق املم كـــة مـــن يـــال  اةلـــاق املانيـــة ا   قيـــ  يابـــي هـــذا انطـــار
التاام  ميب  اـة قاالق األطفا  الاام   قف اةاالق الـ  ال يغايلـا تاريـ  الاامـ  
ا قــاعون الامــ  األردين  و لــح مــن يــال  تن ــيي وزارة الامــ  مــيب الــوزاراق واةلــاق 
املانية األيري. ويارف انطار الوطيف ل حد من  م  األطفا   م  األطفا  لاعه بهو 

ذلـه الافـ  لقـاء ججـر جو لـدون ججـر سـواء  ـان لشـك     جلد ـكـر  جو ج ـماين يب
دا ـــم جو  ر ــــي جو م قــــ  جو مــــومسي وياتــــز  ـــارا لــــه  ويــــتم   ــــ  امل ــــتوي الاق ــــي  
واة ـــمي  واالجتمـــا ي  واأليالقـــي  واملانـــو   والـــذ  ياـــم  دراســـته  وحيرمـــه مـــن 

األوان   ـــرو املواضبــة   ــ  الــتا م والدراســة  مــن يــال   جبــاره   ــ  تــرك املدرســة قبــ 
 ما مت حتـدي    جن ي ت زم منه حماولة اةميب ما ل  الدوام املدرسي  والام  املكن . جو

قيــ   2011و صــدار القــرار املــاو لاأل مــا  املرهقــة وامل ــرة لصــحة األقــداب لاــام 
صــن  األ مـــا  املاـــرة واملرهقــة لالصـــحة لنـــاء   ــ  جســـإ مبنيـــة   مــا وتشـــاورة  اــــة 

 اةلاق  اق الاالقة.

 لتكني  الزياراق التفتيشية  2015ام ق م  م  األطفا  ا وزارة الام  يال  الاام ق
  ـــ  امل س ـــاق الـــ  تقـــوم لتشـــغي  جطفـــا   ـــام   ملـــا  ـــال  جقكـــام قـــاعون الامـــ  

 وتاديالته ومتن   عتا ح الزياراق تا ي ي: 1996ل نة  8األردين رقم 
  :1442 دد الزياراق التفتيشية. 
 جطفا   ام   و  جردعي . 516لم من 1273اام  :  دد األطفا  ال 
 257( عصح و رلاد  440  ( لالفاق576  انجراءاق القاعوعية:  عذار).  
   206األطفا    دد تالداق تصويب الشر اق امل الفة ملواد  م.) 

 لـــكوي مت 39  2015:  مـــا وت قـــ  ق ـــم  مـــ  األطفـــا  يـــال  الاـــام الشررر ا ي )
( ـــــــالق 3( مــــــن األطفــــــا  الاـــــام    ومت  جــــــراء  119حتويـــــ   ق لـــــا  ياــــــا   ومت 

( دوراق 10( ورش تو ويـــــــة  لان ـــــــاـة  جل  قـــــــد  5مت صصـــــــة  و قـــــــد   تفتيشـــــــية
مفتش  م   لان ـاـة  جل  جـراء الاديـد مـن ال قـاءاق  119مت صصة ة    تدريبية

 ان ا ية والت فزيوعية.
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ص ال لابيي المناسبة ل مان ان اابال حرية  شرفااة بوسرارل ـنبغا للل لة الأي  أن   ا 

 دنها يلى   ح الا وص  نشا  لجنة ان اابية دس قلة  عنى بميا بة سيي الن اابال.
 2012( لاـام 11امشي ة امل تق ة لالعت اا ا األردن توجـب القـاعون رقـم   مت  عشاء  

د جـرق تاـديالق دسـتورية ـقـ الذ  تنتلتـه املم كـة و من  م ية انصالش ال ياسي
مت توجبلــا توســاة ملمــة امشي ــة  يــ  جعاطــ  ملمــة  دارة االعت الــاق  2014ا اا 

الب ديـــــة وانلـــــراف   يلـــــا  جل امشي ـــــة امل ـــــتق ة لالعت ـــــاا لان ـــــاـة مللمتلـــــا املتمن ـــــة 
لانلراف     الام ية االعت الية النيالية و دارهتا ا    مراق لا  و  ـ  ج  اعت الـاق 

يــري يقررهــا د ــإ الــوزراء. وتت ــذ امشي ــة القــراراق وانجــراءاق الالزمــة لتمكينلــا مــن ج
 دارة وتنفيــذ اعت الــاق عزيلــة  قياديــة  ولــفاـة  ت ــتند   ــ  مبــادت الادالــة وامل ــاواة 
وتكـــاـ  الفـــرو وســـيادة القـــاعون. وقـــد جدارق امشي ـــة امل ـــتق ة لالعت ـــااا االعت الـــاق 

 ساهم لتازيز النقة لنزاهة االعت الاق.تا  2013النيالية لاام 

  ول ــمان التابــ  اةــر  ــن  رادة النــايب   ولكــي تتــاش لكــ  مــواطن دون ج  وجــه متييــز
قـا  ألقكـام  يتوجل د إ مفو ي امشي ـة   ـرصة التمتيب ا املشار ة ا اعت الاق عزيلة ـو

ة الاامــة ل لي ــة  ملــام رســم ال ياســ (( مــن قــاعون امشي ــة امل ــتق ة لالعت ــاا12املــادة  
وحتديــد تــاريخ االقــماح  و قــرار اةــدو  الــزميف واملاــط  والــزامح الالزمــة لتنفيــذ الام يــة 
االعت اليـــة لنزاهـــة ولـــفاـية وقيـــاد  والـــا  انجـــراءاق الالزمـــة لت ـــتي  النـــايب /اق 
واملرلــح /اق  تــا ا  لــح  جــراءاق تــدقيي ســتالق النــايب /اق وحتــدينلا وتنظــيم 

ا ـــاق لشـــا ا  وعشـــر جـــداو  النـــايب /اق وجمســـاء املرلـــح /اق   ـــ  املوقـــيب اال م 
انلكـــموين ل لي ـــة  وج  وســـي ة عشـــر جيـــري حيـــددها قـــاعون االعت ـــاا  وو ـــيب قوا ـــد 
اةمــالق والد ايــة االعت اليــة و جراءاهتــا ومراقبتلــا تقت ــ  تا يمــاق تنفيذيــة  وتو يــة 

ال ياســــية تــــا ا  لــــح الام يــــاق االعت اليــــة   النــــايب /اق لاىيــــة املشــــار ة ا اةيــــاة
ـي مـا يقت ـيه  وتاي  رةساء وج  اء ج  ةان الزمة لتنفيذ الام ية االعت اليـة النياليـة ـو
قاعون االعت اا  وا تماد مواصفاق    من صـندو  االقـماح وجورا  االقـماح واأليتـام 

رلح /اق ا مرا ز االقماح الرمسية ل تنة االقماح  وو يب جسإ ا تماد مندوك/اق امل
والفــرز  وا تمــاد تن ــي/اق م س ــاق التمــيب املــدين وان الميــ /اق وج  مــراقب /اق 
حم يـــــ  ودوليـــــ  لإلطـــــالح   ـــــ  ســـــ  الام يـــــة االعت اليـــــة النياليـــــة ومراقبتلـــــا تقت ـــــ  
ـي جقكـام قـاعون االعت ـاا  وو ـيب تا يمـاق  تا يماق تنفيذية  ومتديـد مـدة االقـماح ـو
تنفيذية لنشر النتا ح األولية وتنظيم اال ما اق  و  الن النتـا ح النلا يـة لالعت الـاق  
و صــدار تقريــر  ــا ي تفصــي ي  ــن  ــ   م يــة اعت اليــة عياليــة جبميــيب مراق لــا  واقــماش 

 مشرو اق التشريااق الالزمة لام  امشي ة.
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رادة دشراموة المريأة ارا ـنبغا للل لرة الأري  أن   ارص  ميرع ال رلاب  ة لـ  يي ال ري ـم

 ميرع دنرراحا الحيرراة العادررة،  أن  شررجع يلررى ال وييرة بهررصت المسرر لة   ياررع الح ررة الررلنيا 
 %(.20%( حالياا  اا المجالس البللـة )10لعلد النسا  اا دجلس النوا  ا مدنا )

  ل ن ــاء مقاــدا (15مــا مقــداره   2016قــاعون االعت ــاا ل ــإ النــواا لاــام يصــص  
قا  لنظام الكوتا   ما مت  لغاء عظام الصوق الواقد  وا تماد القا مة الن بية املفتوقة.  ـو

  ــــة ــــادة ال تنــــة الوطني ــــوطيف لــــد م املشــــار ة ال ياســــية ل ن ــــاء لقي مت تشــــكي  اال ــــتالف ال
األردعيــــة لشــــ ون املــــرجة ومشــــار ة  ــــدد مــــن الــــوزاراق  ــــوزارة التنميــــة ال ياســــية والزملاعيــــة 

لداي يــة  امشي ــة امل ــتق ة لالعت ــاا  املر ــز الــوطيف ةقــو  انع ــان  ومنظمــاق التمــيب وا
( لتازيـز املشـار ة ال ياسـية 2017-2012املدين  و ـيب اال ـتالف  سـماتيتيته ل  ـوام  

ل ن اء ا  اـة امشي اق املنت بة     م توي االعت الـاق النياليـة والب ديـة والنقاليـة ووـرف 
نا ة وو هــا مــن يــال  تنفيــذ جعشــاة تو يــة لاىيــة مشــار ة املــرجة ا مواقــيب التتــارة والصــ

صــنيب القــرار  ويقــدم لــرامح تدريبيــة مكنفــة ل ن ــاء الراوبــاق لــاالسرا  ا اةيــاة ال ياســية 
ود ــم قــدراهتن   ــ  ملــاراق القيــادة والتفــاو  وتازيــز وتفايــ  قــدراق الزملاعيــاق   مــا 

 ميب املدين لتنمية قدراق الن اء ال ياسية.تقوم الاديد من م س اق الت

  و لـــح 12 جل  2009%  ـــام 10.8ارتفاـــ  ع ـــبة الن ـــاء ا د ـــإ النـــواا مـــن %
منلن ـزن     املقا د امل صصة ل ن اء  15  2013سيدة ا اعت الاق  ام  18 لفوز

ســـــيداق لـــــاالقماح يـــــار  املقا ـــــد امل صصـــــة ل ن ـــــاء. وج ـــــيف   3توجـــــب القـــــاعون و
بةنة املرجة ولـ ون األسـرةب ل تـان الدا مـة الاشـرين ا د ـإ النـواا  قـدد  2013  ام

ملاملـــا النظـــام الـــداي ي لدراســـة القـــواع  واألمـــور املتا قـــة لشـــ ون املـــرجة واألســـرة والافـــ  
ومتالاــــة ال ياســــاق واملاــــط والــــزامح الالزمــــة لتمكــــ  املــــرجة مــــن  يــــيب اةواعــــب. هــــذا 

نــة مــن ال تــان الدا مــة ل مت ــإ وعا بتــان اثنتــان توقــيب عا بــاق موقــيب ر ــيإ ة 3 وتشــغ 
عا ب ر يإ ةنة وسبيب سيداق مقرراق ل تان. وتوجب النظـام الـداي ي ل ـإ األ يـان 

ت م ج ياعا  من  2013استحدث  بةنة املرجةب ل تان ال إ الدا مة ا تشرين ثاين  ام 
 اق امل ــاهب  قــو  املــرجة وج  اةن ــ    ــدف دراســة التشــريااق والــزامح وال ياســاق 

قــاعون ياــر    ــ  ال ــإ ل ــمان  ــدم التمييــز  ــد املــرجة ـيــه  والتواصــ  مــيب منظمــاق 
% يشـغ ن موقـيب 12التميب املدين وامشي اق الن ا ية. تب غ ع بة الن اء ا د ـإ األ يـان 

 م ا د ر يإ د إ ور ي ة ةنة ومقرراق ل تنت  من ةان ال إ الدا مة. 

  وجـوا ب /ج   ـ 6ا املـادة ( 2015( ل ـنة  39قاعون األقزاا ال ياسـية رقـم  عص
 500 مـن ( لـ صب لـدال150 يق   دد األ  ـاء امل س ـ  أل  قـزا  ـن جن ال 
 النامنـة سـن ا تمـد جعـه  ـن ـ ـال جيـري حمـدداق جيـة ولـدون سـالقا  ـان  ما ل ص
 والتز ــاق وامشبــاق املــنح قبــو  دــا  ـــتح  جل   ــاـة والاشــرين  اةاديــة مــن لــدال  شـرة
ة املا نة  األردعي . األل او من وا ددة واملارـو
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  ــــــدياق لاــــــام ــــــيب قــــــاعون الب  ــــــة  2011ـر الن ــــــبة امل صصــــــة ل مــــــرجة ا الــــــالإ الب دي
  2013% ا اعت الاق  ام 35.9% تا جسفر  ن ـوزها لن بة 25%  جل 20 من

قـد جلقـ   2015لاـام  (41دياق رقـم  وجتدر انلارة وجتدر انلارة  جل جن قاعون الب 
      ع بة املقا د امل صصة ل مرجة.

  142 جل  2009قا ـــية  ـــام  48وا ال ـــ اة الق ـــا ية ارتفـــيب  ـــدد القا ـــياق مـــن 
 172 جل  2015%ا وارتفــيب  ــددهن  ــام 15.5يشــك ن ع ــبة  2013قا ــية  ــام 

يإ هي ــة ا حمكمــة قا ــية يتــولو  مواقــيب متقدمــة  ــر يإ حمكمــة لدايــة وعا ــب  ــام ور ــ
 .قا ي مفتشو  االست ناف ومد ي  ام وم ا د ر يإ عيالاق  امة  دارية

  ا لف ا اـ  واالجتما ـاق واملـ متراق انق يميـة والدوليـة  املم كة ما متن  املرجة األردعية
مـــن يـــال   لـــغامشا املناصـــب الدل وماســـية  ر ي ـــة ل بانـــاق الدل وماســـية جو  دل وماســـية 

ــود الرمسيــة. ام ــة جو   وتتــوجل املــرجة  ــدد مــن   م حــي ا ال ــفاراق وتشــارك لفااليــة ا الـو
اةقا ـــب الوزاريـــةا تـــماوش مـــن ققيبـــة  جل جرلـــيب ققا ـــب وزاريـــة لان ـــاـة نلـــغامشا مواقـــيب 

 وضيفية متقدمة  ام   ام وزارة وجم   ام لادة م س اق ودالإ وطنية. 

  لتنفيــذ ـــالق   الميــة وتو ويــة لزيــادة التقبــ    وزارة الامــقامــ  مديريــة  مــ  املــرجة ا
  مــن يــال  تنفيــذ س  ــ ة مــن االجتمــا ي لامــ  املــرجة ودورهــا امشــام ا حتقيــي التنميــة

 الزامح التو وية.

  دواد العهل -ثالثاا  
 1المادة   
ي د ييها    ح  الشعو  اا  قـي

 تقريـر مصـ ها لنف ـلا تـا ا قي  يـيب الشـاوا ا     املم كة األردعية امشاةية  ت  د
حتقيي منا لا االقتصاد  واالجتما ي والنقـاا   مـا تـ من و   لح تقرير مر زها ال ياسي

املم كة  رية الشاوا ا التصرف لنرواهتا ومواردها الابياية دومنا  يال  لايـة التزامـاق 
  ـــ  مبـــدج مقت ـــياق التاـــاون االقتصـــاد  الـــدوق القـــا م و  القـــاعون الـــدوق منبنقـــة  ـــن

ويـــا  د ـــم األردن مشـــذا اةـــي األصـــي  اع ـــتاما  مـــيب التزاماتـــه الدوليـــة   املنفاـــة املتبادلـــة
والســـيما بمينـــا  األمـــم املتحـــدةب الـــذ  ج ـــد   ـــ  قـــي الشـــاوا ا تقريـــر مصـــ ها  

بالالد الدوق املـاو لـاةقو  االقتصـادية واالجتما يـة والنقاـيـةب والـذ   لان اـة  جل
  لان ــاـة  جل املينــا  الاــرك ةقــو  انع ــان 1975م كــة ا الاــام صــادق    يــه امل

وهو جقد ارلياق انق يمية الفا  ة ا دـا  ققـو  انع ـان  والـذ  جلـار صـراقة  جل 
 .2004قي الشاوا ا تقرير مص ها والذ  صادق    يه املم كة ا الاام 
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 ي الشـاب الف  ـاييف ا تقريـر وا هذا الصدد عشـ   جل دور األردن ا ـور  الـدا م ةـ
مصــ ه  قيــ  يــد م األردن  اـــة اةلــود الراميــة  جل  قامــة الدولــة الف  ــاينية امل ــتق ة 

و اصـــمتلا  1967واملتواصـــ ة والقال ـــة ل حيـــاة   ـــ  ياـــو  الرالـــيب مـــن قزيـــران لاـــام 
لنــاين القـدهب الشــرقية  لان ـاـة  جل د ــم األردن امل ـتمر لقيــادة جاللـة امل ــح  بـد اين ا

الــن اة ـــ  املاظــم نقامـــة الدولـــة الف  ــاينية ا  اــــة ا اــــ  الدوليــة وانق يميـــة ومـــيب 
 .لت   القوي الفا  ة وامل ثرة

 2المادة   
 بينهم  ميي  أي د ن ا اياد لجميع الحقوق وفالة  

 ييــز ج ــد الدســتور األردين ا املــادة ال ادســة منــه  جن األردعيــ  جمــام القــاعون ســواء ال مت
وال يالاا   ـ   .لينلم ا اةقو  والواجباق  و ن ايت فوا ا الار  جو ال غة  جو الدين

مل تـــذ ر مايـــار اةـــنإ مـــن  ـــمن هـــذه املاـــاي   و لـــح لكـــون الـــنص  ج ـــاهـــذه املـــادة 
الدســــتور  جــــاء  امــــا  ليشــــم  الــــذ ر واألعنــــ   لان ــــاـة  جل جن التشــــريااق األيــــري  

اةــــي ا الامــــ   التا ــــيم  تارســــة اةيــــاة  (ة مــــيب الرجــــ  ف ــــ  ل مــــرجة ققوقــــا  مت ــــاوي
ال ياسية  توق املناصب الاامة(. وعص املينا  الوطيف األردين   ـ  جن األردعيـ  رجـاال  

جوصــ  األجنــدة الوطنيــة األردعيــة لتابيــي  اوع ــاء  مت ــاوون ا اةقــو  والواجبــاق   مــ
 الـــالإمـــرجة األردعيـــة ومتني لـــا ا  جل حتقيـــي امل ـــاواة ل  هتـــدف ـــدد مـــن املبـــادت الـــ  

 التشرياية وا املناصب الاامة.

   مــا جن   ــوية األردن ا د ــإ ققــو  انع ــان التــاليب ملنظمــة األمــم املتحــدة  اعــ 
قـاـز ا لتصــديي وعشــر االتفاقيــاق الــ  تاــزز ققــو  األردعيــ  ا اةريــدة الرمسيــة  لتايــذ 

الالــد و  املــاو لــاةقو  املدعيــة وال ياســية قــوة القــاعون. قيــ  مت عشــر الالــد الــدوق 
الــدوق املــاو لــاةقو  االقتصــادية واالجتما يــة والنقاـيــة واتفاقيــة الق ــاء   ــ   يــيب 
جلـــكا  التمييـــز الانصـــر   واتفاقيـــة الق ـــاء   ـــ   يـــيب جلـــكا  التمييـــز  ـــد املـــرجة ا 

األردن لـــــاجراء  اةريـــــدة الرمسيـــــة يـــــال  ال ـــــنواق األيـــــ ة  وتقـــــوم ا ـــــا م الوطنيـــــة ا
قـا  لقا ـدة  ا ا ماق املدعية واةزا ية ل  املواطن  واألجاعب املقيمـ  دايـ  الدولـة  ـو
امل اواة لينلم لدون ج  متييز ل بب ال ون جو الار  جو اةنإ جو ال غة جو الـدين و لـح 

وقـــد جصـــدرق  .اع ـــتاما  مـــيب الدســـتور الـــذ  يـــنص   ـــ  اةـــي ا املـــادة ال ادســـة منـــه
 ا م الاديد من جقكاملا ال  ت  د هذا األمر.ا 

   من الدستور األردين     جن  حتمي الدولة قريـة القيـام لشـاا ر 14 ما تنص املادة )
ــــد طبقــــا  ل اــــاداق املر يــــة ا املم كــــة مــــا مل تكــــن ل ــــة لالنظــــام الاــــام  األديــــان والاقا 

 .(مناـية لآلداا جو
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 لقـــواع  األردعيـــة   ـــ  امل ـــاواة و ـــدم التمييـــز لان ـــاـة  جل مـــا جورده الدســـتور ج ـــدق ا
( مــن قــاعون 5  ــ  جســاهب الاــر  جو ال غــة جو الــدين ـا ــ  ســبي  املنــا   عصــ  املــادة  

     اعه: 2015( ل نة 39األقزاا ال ياسية رقم  

  ي ســإ اةــزا   ــ  جســاهب املواطنــة وامل ــاواة لــ  األردعيــ  وااللتــزام لالد قراطيــة
 ال ياسية.واقمام التاددية 

   ال ســوز تاســيإ اةــزا   ــ  جســاهب ديــيف جو طــا في جو  رقــي جو ـ ــو  جو   ــ
 جساهب التفرقة ل بب اةنإ جو األص .

  يــيب جـاــا  الانــ  جو التحــريأل  ـــد لــ ص جو  ا ــة ل ــبب الانصــر جو ال ـــون  ن 
الن ــــب جو األصــــ  القــــومي جو الارقــــي جر ــــة يااقــــب   يلــــا القــــاعون األردين  ـقــــد  جو

 ـــ   تالـــة و ـــ  ياـــاا جو  مـــ   مـــن قـــاعون الاقولـــاق   ـــ  جن  150املـــادة عصـــ  
يقصــد منــه جو ينــتح  نــه جثــارة الناــراق املذهبيــة جو الانصــرية جو اةــأل   ــ  النــزاح لــ  
الاوا   ولت    ناصر األمة يااقب   يه لاةبإ مـدة سـتة جلـلر  جل ثـالب سـنواق 

  ولغرامة ال تزيد     مخ   دينارا(

  ـددا  مـن األـاـا   1960ل ـنة  16م املشرح األردين ا قاعون الاقولاق رقم  ما وجر 
 والســيما اهاعــة الشـاور الــدييف أل  لـ ص جو اهاعـة ماتقــده الـدييف. االـ  تـ د   جل 

 .(278املادة  
 منـه   ـ  اعـه: 20ا املـادة  2002ل ـنة  71امل موح رقم و  ج د قاعون ان الم املر ي 

اـــدم لــ  جو   ـــادة لـــ   ــ  مـــا مــن لـــاعه  ثــارة الناـــراق الاا فيـــة املـــريص لــه ل بالتــزام
لـــاعه انيـــال  لالوقـــدة الوطنيـــة جو اةـــأل   ـــ  انرهـــاا والتفرقـــة  والارقيـــة جو مـــا مـــن

 .الانصرية جو الدينية جو انساءة  جل  القاق املم كة لالدو  األيريب
   اداا ملنــــة  1998( ل ـــنة 8( مــــن قـــاعون املابو ــــاق والنشـــر رقــــم  7لينـــ  املـــادة

جيالقياهتـــا امل زمـــة ل صـــحفي والـــ  تقـــوم   ـــ  قريـــة الفكـــر والـــرج  والتابـــ  و  الصـــحاـة
واالطالح وا تبارها ققا ل صحاـة واملواطن     ال ـواء واالمتنـاح  ـن عشـر  ـ  مـا مـن 
لــاعه التحــريأل   ــ  الانــ  جو الــد وة  جل  ثــارة الفرقــة لــ  املــواطن  لــا  لــك  مــن 

(   ـــ  قظـــر عشـــر مـــا يشـــك  اهاعـــة الشـــاور جو املاتقـــد 38ملـــادة  األلـــكا . وتـــنص ا
الدييف  جو  ثارة الناراق املذهبية  جو الانصرية  ويااقب     لالفة  لح لغرامة ال تق  

ـي جقكـام املـادة   ( مـن 46 ن  شرة االف دينـار وال تزيـد   ـ   شـرين جلـ  دينـار ـو
 .القاعون  اته
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 3المادة   

ارررا حررر  ال م رررع بجميرررع الحقررروق ال   رررادـة   اإلنررراثم ضرررمان دسرررا اة الرررصوو   
  ال  مايية  الثقااية

  عص الدستور األردين     مبدج امل اواة ل  األردعي   والذ  ج ده املينا  الوطيف األردين
وجلار لو وش  جل جن األردعي  رجاال  وع اء  مت اوون ا اةقو  والواجباق  وياصَة من 

ة ل شلادة ال  تدق  ا املرجة ـلي م اوية ا قتتلا ل قيمة القاعوعية قي  القيمة القاعوعي
ج  عص  1950 ل نة 30ل شلادة ال  يدق  ا الرج   وال يوجد ا قاعون البيناق رقم 

يااي قيمة قاعوعية لشلادة املرجة لت فة  ن ت ح ال  يدق  ا الرج    ما قام  اةكومة 
ـــة لنشـــر اتفاقيـــة الق ـــ اء   ـــ   اــــة جلـــكا  التمييـــز  ـــد املـــرجة ا اةريـــدة الرمسيـــة األردعي

   ما صاد  األردن     جهم االتفاقياق الدولية املتا قة  قو  املرجة 1/8/2007 لتاريخ
ـــة املاصـــة جبن ـــية املـــرجة املتزوجـــة   ـــة املتا قـــة لـــاةقو  ال ياســـية ل مـــرجة  االتفاقي  االتفاقي

 ىن ل ن الزوا  وت تي   قود الزوا . واتفاقية الر ا لالزوا  واةد األد
  مــــا مت تاــــدي  الاديــــد مــــن القــــواع  املتا قــــة لتازيــــز متتــــيب املــــرجة  قوقلــــا االقتصــــادية 

ــــ  قــــاعون األقــــوا  الش صــــية لاــــام    والــــذ  متــــ  2010واالجتما يــــة والنقاـيــــة  من
 ة املــرجة انلــارة  ليــه ا الــرد   ــ  التوصــية النالنــة مــن هــذا التقريــر   ــذلح تازيــز مشــار 

 .ال ياسية والذ  سيتم   ره لالرد     املادة املام ة والاشرون

 4المادة   
 الس ثنارية الأوامئحالل   

  ت ـــــمن الدســــــتور األردين عصوصــــــا  تــــــنظم وتـــــ طر ال ــــــ ااق االســــــتننا ية ا قــــــاالق
 الاوارت  وو يب قيودا      هذه ال  ااق: 

 مـــن الدســـتور   ا قـــدب مـــا ي ـــتد ي الـــدـاح  ـــن 124ملـــادة  قيـــ  ججـــازق ا )
قـــاعون لاســـم قـــاعون الـــدـاح تااـــ  توجبـــه   صـــدارالـــوطن ا قالـــة وقـــوح طـــوارت 

الصــالقية  جل الشــ ص الــذ  ياينــه القــاعون اللــا  التــدال  وانجــراءاق ال ــرورية 
طن ويكـون تا ا  لح صالقية وق  قواع  الدولـة الااديـة لتـام  الـدـاح  ـن الـو 

قــاعون الــدـاح عاـــذ املفاــو   نــدما يا ــن  ــن  لــح لــارادة م كيــة تصــدر لنــاء   ــ  
 .قرار من د إ الوزراء

   قــدوب طــوارت ياــ ة ياتــز مالــا جن التــدال  وانجــراءاق ال ــالقة وــ   ا قــا
لــارادة  د ــإ الــوزراءمــن لنــاء   ــ  قــرار و مل ــح ايا ــن    اـيــة ل ــدـاح  ــن املم كــة

يــــة ا  يــــيب جحنــــاء املم كــــة او ا ج  جــــزء منلــــام كيــــة األق  توجـــــب كــــام الاـر
 ( من الدستور.125  املادة
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  يـة ل م ــح جن يصـدر تقت ـ   رادة م كيـة جيـة تا يمــاق  نـد   ـالن األقكـام الاـر
تق ي ال رورة  ا ألورا  الدـاح  ن املم كة لقايب النظر  ن جقكام ج  قـاعون 

ــــه ــــيب األلــــ او   مامــــو  ل ــــذ ت ــــح التا يمــــاق  ر ــــة ويظــــ   ي القــــا م  لتنفي
ل م  ولية القاعوعية ال  تمتب     ج مامشم  زاء جقكام القواع   جل جن يافـوا مـن 

 .ت ح امل  ولية لقاعون ياو يو يب مشذه الغاية

 5المادة   
ال    دمامسة ا نشأة  ا اعا  ال ا  لدي  لى  هلام الحقوق  الحـي

 واردة ا هذا الالد هي دمو ة من اةقو  الواجب التمتـيب اةقو  ال ت من املم كة لان
 ــا  وال ســوز و ــيب ج  قيــود جو  هــدار ج  قــي أل  ســببا  ــان  ال تــا يتفــي ودمو ــة 

 .اةقو  الواردة ـيه  وتا حيقي املص حة الاامة

 6المادة   
 الح  اا الحياة  

 قيــ  ياتــز اال تــداء   ــ    ياــد اةــي ا اةيــاة مــن اةقــو  املقدســة ا  اـــة الشــرا يب
وينا ـــي مـــن  لـــح قـــي   قيـــاة  ع ـــان واقـــد تنالـــة اال تـــداء   ـــ  قيـــاة النـــاهب  ياـــا  

انع ــان ا  ــدم تار ــه ل تاــذيب واقــمام  رامتــه و ع ــاعيته. ومــن هنــا تكفــ  املم كــة 
 هذا اةي  وتاتزه من اةقو  األصي ة. وجتدر انلارة  جل ما ي ي:

 1975لــد الــدوق املـاو لــاةقو  املدعيــة وال ياســية  اع ـم  املم كــة  جل الا  )
والـــذ   فـــ  قـــي انع ـــان ا اةيـــاة وا تـــزه مالزمـــا  لـــه  وج ـــد   ـــ   ـــدم جـــواز 

 قرمان جقد من قياته تا فا . 

   وتاديالتـه قـي انع ـان 1960( لاـام  16 ف  قاعون الاقولـاق األردين رقـم )
تنيب     اةميـيب مـن سـ ااق وجــراد ا اةياة وققه ا ال المة اة دية  قي   

  اء قياة ج  ل ص   ما ال سوز     الش ص جن يتناز   ن ققه ا اةياة  
 وال سوز انقدام      لح قف لو  ان ا  لح مص حة ل ش ص.

   لناءا      ما سبي  ـقـد جـَرم قـاعون الاقولـاق األردين جـرا م القتـ  املقصـود ووـ
وانيــذاء ت ت ــ  جلــكاله   مــا ال تت ــمن القــواع   املقصــود  وجــرا م انجلــا 
 األردعية جية  قولاق لدعية.

 قولــة ان ــدام   ال جن تابــي املم كــة األردعيــة امشاةيــة   مــا جتــدر انلــارة  جل جن 
من ــــتما  مـــيب املواثيــــي و   ـــ  اةــــرا م لالغـــة املاـــورة   ا  مقتصـــر جــــاء هـــذا التابيـــي 

( مـــن الالـــد الـــدوق املـــاو لـــاةقو  2  ( ـقـــرة6الدوليـــة  ـقـــد قـــددق املـــادة  
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ياـورة   مـا اصـدر ال ـإ  األلـداملدعية وال ياسية تنفيذ  قولة ان دام لاةرا م 
االقتصــاد  واالجتمــا ي ا األمــم املتحــدة قــرارين ج ــد ـيلمــا   ــ   ــرورة التقيــد 
لاةـــد األدىن ل  ـــماعاق الـــ  تكفـــ  ـايـــة ققـــو  األلـــ او الـــذين يواجلـــون 

 دام والم  لتابيقلا اعه ال سوز جن تفر   قولة ان ـدام  ال ا قالـة  قولة ان
اةــرا م الامديـــة الـــ  ت ـــفر  ـــن عتــا ح تيتـــة وان ال تفـــر   قولـــة ان ـــدام  ال ا 
قالــة اةر ــة الـــ  يــنص القـــاعون وقــ  ارتكا ـــا   ــ  ت ـــح الاقولــة  وان ال تابـــي 

ســن النامنــة  شــره وقــ  ارتكــاا  قولــة ان ــدام   ــ  األلــ او الــذين مل يب غــوا 
اةر ة  وال تنفذ الاقولة لاةوامـ  واألملـاق قـديناق الـوالدة  وان يصـدر اةكـم 
من حمكمة لتصة ولاجراءاق حما مة  ادلة   ما وج د ال إ      رورة قظـر  

قــد عصــ  التشــريااق ا املم كــة  اـــة  م يــاق ان ــدام يــار  عاــا  القــاعون  و 
قصـر املشـرح األردين  قولـة ان ـدام قي    جراءاق ال القةتابيي  ييب ان    

  ـاـة  جل  ـدم تنفيـذ جيـة  قولـة   ـدام ا األردن   لاةرا م اةنا ية األلد ياـورة
 18اقولــة ان ــدام   ــ  األقــداب تــن هــم اقــ  مــن حيكــم لال     مــا جعــهتا ــفيا  
 .وال     املرجة اةام    ام

 قوبة اإليلام بمو   القواني  الو نية مانال المحيأة بعأدا أبي  ال:  
 .وجوا تاي  ا كمة حمام     عفقة الدولة ل متلم ا قا  مل يا  حمام له 

  قكم ان دام يتم متييزه  جمام ج    حمكمة عظامية( قكمـا  ولـو مل يا ـب ا كـوم
   يه  لح.

 ديـد ي غـي ي تفيد مرتكـب اةر ـة املااقـب   يلـا لاقولـة ان ـدام مـن ج  قـاعون ج
الاقولة جو يفر   قولة جي  طاملا  ان  لح قب  صدور قكم مزم ا الـد وي 
جمــا   ا جصــبح الفاــ  الــذ  قكــم   ــ  ـا  ــه وــ  دــرم ـفــي هــذه اةالــة يوقــ  

 تنفيذ اةكم وتنتلي اثاره اةنا ية.

  قـة يب ر يإ النيالة  جل وزير الاد  جورا  الد وي مـر  ند صدور قكم لان دام يـر
رير ي منه موجزا   ن وقا يب الق ية واألدلة امل تند  ليلا ا صدور اةكم و ـن لتق

يب وزيـر الاـد  جورا    و األسباا املوجبة نعفا   قولة ان دام جو نلدامشا لغ ها يـر
ينظــر   قيــ  الــد وي مــيب التقريــر  جل ر ــيإ د ــإ الــوزراء نقالتلــا   ــ  ال ــإ

وتقرير ر يإ النيالـة ويبـد  رجيـه ا وجـوا  عفـا  د إ الوزراء ا األورا  املذ ورة 
ـيب القـرار الـذ  يت ـذه ا هـذا الشـان مشـفو ا    قولة ان دام جو  لدامشا لغ ها ويـر

 . لبيان رجيه  جل جاللة امل ح

  و ــ  قكــم مــن هــذا    يــه  امل ــحجاللــة ال ينفــذ قكــم ان ــدام  ال لاــد تصــديي
  .لبيان رجيه ـيه القبي  يار ه   يه د إ الوزراء مشفو ا  
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  .ال سوز تنفيذ الاقولة ا جيام األ ياد املاصة لدياعته جو جيام األ ياد األه ية والرمسية 

 ة وزارة الداي ية لناء   ـ  ط ـب ياـي مـن النا ـب الاـام   سر  تنفيذ الاقولة تاـر
ويتم تنفيذ الاقولة   ور  النا ـب       جن يب  الا ب استيفاء  اـة انجراءاق

الاام جو جقد م ا ديه   اتب ا كمة ال  جصدرق اةكـم  طبيـب  جقـد رجـا  
  الدين من الاا فة ال  ينتمي  ليلا ا كوم   يه  مدير ال تن جو جقد م ا ديه
قا د لرطة املناقة(   ما وي ا  النا ب الاـام جو جقـد م ـا ديه ا كـوم   يـه   ا  

لديــه مــا يريــد لياعــه وتــدون جقوالــه ا حم ــر يــاو يوقاــه اةا ــرون  ويــنظم  ــان 
 .حم ر اير لاعفا  الاقولة وحيفظ ا   بارته ا كوم   يه

 7المادة   
 ال عصـ   المعادلة أ  العقوبة القاسية  

  اتفاقيــة مناه ــة التاــذيب ووــ ه مــن  ــروا املاام ــة جو الاقولــة    ــ املم كــة  صــادق
   ومت عشـرها ا اةريـدة الرمسيـة13/11/1991الالاع اعية جو امللينة لتاريخ  القاسية جو
  وجصــــبح  جــــزاءا  مــــن النظــــام القــــاعوين (4764 الاــــدد رقــــم  15/6/2006لتــــاريخ 

 8/2األردين تكت ــب قـــوة القـــاعون  ومت تاـــدي  الدســـتور األردين قيـــ  عـــص ا املـــادة 
و تقيد قريته جتب ماام ته تا حيفـظ ب    اعه    من يقبأل   يه جو يوق  جو حيبإ ج

  يـــــه  رامـــــة انع ـــــان وال ســـــوز تاذيبـــــه لـــــا  لـــــك  مـــــن األلـــــكا  جو  يـــــذاةه لـــــدعيا  
و ـ  قـو  يصـدر    مـا ال سـوز قتـزه ا وـ  األمـا ن الـ  جتيزهـا القـواع   مانويا   جو

  . ن ج  ل ص حت  وطاة تاذيب جو  يذاء جو هتديد ال ياتد لهب
 عصـ  وتاديالتـه ـاـ  التاـذيب  ـقـد  1960ل نة  16لاقولاق رقم وقد جرم قاعون ا

 :    ما ي ي منه 208املادة 
 جبر ــة   قــرارمــن ســام ل صــا  ج  عــوح مــن جعــواح التاــذيب لقصــد اةصــو    ــ  ب

 . جل ثالب سنواق جللر    ما وماق لشا ا  وقب لاةبإ من ستة  جو
  نـــه جمل جو  ـــذاا لـــديد لغايـــاق هـــذه املـــادة يقصـــد لالتاـــذيب ج   مـــ  ينـــتح 

ج ــديا جو مانويــا ي حــي  مــدا لشــ ص مــا لقصــد اةصــو  منــه جو مــن لــ ص 
يشـتبه ا جعـه  جو    ما وماق او     ا ماف جو مااقبته      م  ارتكبه  اير

جو  نـــدما   هـــو جو وـــ ه  روامـــهارتكبـــه هـــو جو وـــ ه جو لويـــ  هـــذا الشـــ ص جو 
أل  سـبب يقـوم   ـ  التمييـز جيـا   ـان  جو الاذاا األملي حي لالش ص من  هذا 

جو حير    يه جو يواـي   يه جو ي ك   نه موضـ  رمسـي جو ج  لـ ص   عو ه
 .يتصرف لصفته الرمسية

 امل قتة مر  جو جرش ل يغ  اع  الاقولة األلغا  الشاقة  جلجـ   هذا التاذيب  و  ا. 
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    القـــاعون ال ســـوز ( مـــن هـــذا 100( مكـــرر و 54  ـــ  الـــروم تـــا ورد ا املـــادت
ل محكمــة وقــ  تنفيــذ الاقولــة ا كــوم  ــا ا اةــرا م الــواردة ا هــذه املــادة  مــا 

 بلاألسباا امل ففة. األيذسوز مشا  ال
 ا  ويتا  مـن  لـح  جن جاـ  املشـرح األردين ـاـ  بالتاـذيبب دـرم ووـ  مشـروح وم ـتوجب 

 وامتنــــاالشــــا ة هــــذا الفاــــ  ل اقــــاا  ــــمن منظومتــــه التشــــرياية الوطنيــــة  و لــــح عظــــرا  لب
الدوليـــة الـــ  جيـــذها األردن   ـــ   اتقـــة. وال ســـوز التـــذرح  ـــدف انــــالق  لاللتزامـــاق

ولتزيـــر منــ  هـــذا الامــ   ـقـــد  الاقــاا لـــاألوامر الصــادرة ل موضـــ  مــن    ســ اة  مــن
مـــن قـــاعون الاقولـــاق   ـــ  جعـــه  ال ياـــد جر ـــة الفاـــ  املرتكـــب ا ج   61 املـــادةعصـــ  

ألمــر صــدر  ليــه مــن مرجــيب    ايتصــاو    و طا ــةتنفيــذا ل قــاعون: با  التاليــةاألقــو  مــن
وـ   ولالتـاق و ـون التاـذيبب.  ال   ا  ـان األمـر وـ  مشـروح  طا تهيوجب   يه القاعون 
 لتزير من  هذا الام . 61    املادة  االستنادـال سوز  208مشروح سندا  ل مادة 

  ذ  يتحصــ    يــة جــراء جــرم التاــذيب وــ  منــتح الــ اال ــمافو ــالوة   ــ   لــح ـــان
مــن قــاعون جصــو  ا ا مــاق اةزا يــة األردين  208ـقــد عصــ  املــادة   أل  جثــر قــاعوين

ـــــ  1961 ل ـــــنة 9 رقـــــم ـــــه    ـــــ   انــــــادة ب ن :وتاديالت ـــــ  ي ديلـــــا املـــــتلم جو الظن ال
املشـتك    يـه ا وــ  ق ـور املـد ي الاــام وياـمف ـيلـا لارتكالــه جرمـا  تقبـ  ـقــط  جو

ـيلـــا واقتناـــ  ا كمـــة لـــان املـــتلم  جديـــ   ا قـــدم  النيالـــة لينـــة   ـــ  الظـــروف الـــ  
 بطو ا  وايتيارا . جداهاالظن  او املشتك    يه  جو

 8المادة   
 الس ي اق  ال جام بالي ي   

   ـــة الش صـــية( مـــ7 ف ـــ  املـــادة مـــن  (13 مـــا جن املـــادة     ن الدســـتور األردين اةري
وا هــذا الصــدد  التشــغي  انلزامــي   ــ  جقــد. الدســتور عصــ    ــ   ــدم جــواز ـــر 

والذ  حيظـر ليـيب ولـراء واسـتاباد األلـ او  1929عش   جل قاعون  لاا  الر  ل نة 
 رامة انع ان  وحتوله جو   اا لم  راهة جو تام      دين جو ج  طريقة جيري متتلن  

  جل س اة قال ة ل تداو .
   ــ  املــادة   االجتــار لاأللــ او ولشــك  2009(/قــاعون منــيب االجتــار لالبشــر لاــام 3 ـر

لــام  ومن ــتم مــيب لروتو ــو  منــيب وقمــيب ومااقبــة االجتــار لاأللــ او  وخباصــة الن ــاء 
ـــة األمـــم املتحـــدة ملكاـحـــة اةر ـــة املنظ مـــة  ـــز الوطنيـــة  مـــا واألطفـــا   واملكمـــ  التفاقي

ت ــمن  املــادة املــذ ورة ج ــاله ـايــة ياصــة ل طفــا  قيــ  ةــ  تاريــ  االجتــار لالبشــر 
جو استقبا  من هم دون النامنة  شر مف  ان  لح لغر    جو  يواء  جو عق   استقااا

 استغالمشم ولو مل يقمن هذا االستغال  لالتلديد لالقوة جو استامامشا جو و   لح. 
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 مــن القــاعون لــددق الاقولــة   ــ  مرتكــب جر ــة 9مــن انلــارة  جل جن املــادة   ال لــد )
االجتـار  يــ  يااقــب لاأللــغا  الشــاقة امل قتــة مـدة ال تزيــد   ــ   شــر ســنواق ولغرامــة 

 تق   ن مخ ة جالف دينار وال تزيد      شرين جل  دينار. ال

  ـــر قـــاعون منـــيب االجتـــار ار لالبشـــر مـــن املالققــــة ل ـــحايا االجتـــ لالبشـــر اةمايـــة مـــا ـو
 (12الق ا ية.  راجيب املادة 

   صدر عظـام دور  2009ل نة  9( من قاعون منيب االجتار لالبشر رقم 7استنادا ل مادة
  ويلدف 2012ل نة  30 يواء اليف   يلم واملت ررين من جرا م االجتار لالبشر رقم 
 يـه واملت ـرر ةـ  قـ  مشـك ته هذا النظام  جل تام  اةماية وانيواء امل ق  ل متيف  

جو   ادتـــه  جل ل ـــده األصـــ ي جو ج  ل ـــد  تـــاره ويواــــي   ـــ  اســـتقباله وتقـــد  الر ايـــة 
االجتما ية واملدماق املايشية والنف ية والصحية وانرلادية والنقاـية والقاعوعية الالزمة 

 وماق ياصة لاليف قا دة ما ل متيف   يه جو املت رر لان اـة  جل جعه تتواـر ا الدار
 ــرورة تـــو  لــرامح التــدريب والتاهيــ  والتاــاا اة ــد     يــه واملت ــرر  لان ــاـة  جل

والنف ــي والتو يــة والصــحة وانرلــاد وامل ــا دة القاعوعيــة ل متــيف   يــه واملت ــرر وقــ  
مشـا  لما تــو  ــرو  مــ  مناسـبة ل متـيف   يـه واملت ــرر مـن يـال  لـرامح التشــغي  

ييب الصغ ة داي  الدار ق ـب انمكاعـاق املتاقـة وتـام  لـرامح ت ـ ية ل متـيف واملشار 
ـــة االجتما يـــة ا     اواملت ـــرر  ـــوزارة التنمي  ـــان قاصـــرا . وقـــد مت ا تمـــاد املبـــىن املم ـــوك ل

  قيــ  مت املت ــررين مــن جــرا م االجتــار لالبشــرو  وســط الب ــد  ــدار نيــواء الــيف   ــيلم
 جري استقبا  جرلاة قاالق ـيه.االعتلاء من جتليزه   ما و 

   2011ل ـنة  8توجـب القـاعون املاـد  رقـم  ( من قاعون الاقولـاق153تادي  املادة 
تشديد الاقولة     مرتكب جر ة هتريب األل او لاقولة تصـ   جل اةـبإ   ي  مت

ملـدة سـنت    ــ  األقـ  جو  قولـة األلــغا  الشـاقة امل قتـة و لــح ل ـمان الـردح ا دــا  
 .ريب األل اوهت

   يــ   1960ل ــنة  16( مــن قــاعون الاقولــاق وتاديالتــه رقــم 310مت تاــدي  املــادة 
يب  قولة من يقوم لقيادة جعن  لي   لغيا  ل بغاء  ي  يااقب لاةبإ من ستة جللر  ـر

 دينار. جل ثالب سنواق ولغرامة من ما   دينار  جل مخ ما ة 

 الاقولـاق م قـد لـدد2015ل ـنة 27كموعيـة رقـم اةرا م االل وجتدر انلارة  جل قاعون 
  ــ  قصــدا املا وماتيــة الشــبكة جو ما ومــاق عظــام طريــي  ــن ينشــر جو يرســ  مــن   ــ 
 اةن ـي لاالسـتغال  تتا ـي جو  لاقيـة ج مـاال يت من مر ي جو مقروء جو م موح هو ما
  ــن تزيــد وال لــلور 3  ــن تقــ  ال ملــدة لــاةبإ  مــره مــن  شــرة النامنــة يكمــ  مل ملــن
 . دينار االف 5  ن تزيد وال دينار 300  ن تق  ال ولغرامة سنة
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   صــــدر عظــــام تنظــــيم املكاتــــب املاصــــة الاام ــــة ا اســــتقدام واســــت دام وــــ  األردعيــــ
وجــاء هـــذا النظـــام من ـــتما مـــيب  2015ل ـــنة  12الاــام   ا املنـــاز  وتاديالتـــه رقـــم 

الـ  منحـ   ـ(هـ ( ـقـرة 11املااي  الدولية ةمايـة الامـا  ومـن الـرز مـا ورد ـيـه املـادة  
الــوزير الامــ  صــالقية  لغــاء تــرييص املكتــب لشــك   ــا ي   ا  اعــ  امل الفــة املرتكبــة 
 تشــــك  اعتلا ــــا ياــــ ا ةقــــو  انع ــــان جو ل تشــــريااق الناـــــذة  مــــا عــــص النظــــام ا

( منـــه   ـــ  جن تنشـــا دار نيـــواء وـــ  األردعيـــ  الاـــام   ا املنـــاز  راـ ـــي 16  املـــادة
انعفـا  و  حتـدد  يفيـة  دارهتـاو   لح لالتااون ميب اةلاق  اق الاالقـةو  الام  جو تار يه

 اةلاق ال  ت اهم ا  لح.و    يلا

 ا ـلا:أدا  هود الممل ة اا حظي اليق  ال جام بالبشي ايم    ـجا ها بم 
  مت تشـــكي  ال تنـــة الوطنيـــة ملنـــيب االجتـــار لالبشـــر اســـتنادا ل مـــادة الرالاـــة مـــن قـــاعون منـــيب

جم   :يرجسلا مااق وزير الاد  ولا وية    من 2009( ل نة 9االجتار لالبشر رقم  
املفـو  الاـام ل مر ـز و  جم   ام وزارة الام و  جم   ام وزارة الداي يةو   ام وزارة الاد 

تنـــ   ـــن وزارة املارجيــة وتنـــ   ـــن وزارة التنميـــة االجتما يـــة و  قـــو  انع ـــانالــوطيف ة
 تن   ن وزارة الصحة واقد  بار  با  األمن الاامو  وتن   ن وزارة الصنا ة والتتارة

 جم   ام ال إ الوطيف لش ون األسرة.و 

 ر لالبشــــــر جصــــــدرق ال تنــــــة الوطنيــــــة التقريــــــر الــــــوطيف األو  ل تنــــــة الوطنيــــــة ملنــــــيب االجتــــــا
و لــح قرصـا  مـن ال تنـة   ــ   2014ا الرلـيب األو  مـن  ـام  2013-2009 ل  ـوام

رســـم سياســـاق لـــام ة ملنـــيب االجتـــار لالبشـــر والامـــ    ـــ  تقيـــيم واقـــيب االجتـــار لالبشـــر ا 
قـاعون منـيب باملم كة والتم  التقرير     األطر التشرياية ملكاـحة االجتـار لالبشـر وياصـة 

 مـا الـتم  تـام  دور    واةلـود الوطنيـة واةمايـة ل  ـحاياب 2009لاـام االجتار لالبشر 
 مـا    انيواء مشم واملالققة الاقاليـة ةـرا م االجتـار لالبشـر   ـاـة  جل التحـدياق امل ـتقب ية

 .التم      االتفاقياق الدولية ال  مت التوقييب   يلا واملتا قة  ذه الق ايا
 ــــ  وزا ــــيب مــــذ رة تفــــاهم ل ــــة األمــــن الاــــاممت توقي مت  م 2012ا  ــــام  رة الامــــ  ومديري

توجبلا  عشاء وقدة مت صصة ا مكاـحة االجتار لالبشر وقد لالـرق الوقـدة  م لـا 
     وتاتـــز اةلـــاز التنفيـــذ  ل تنـــة الوطنيـــة ملنـــيب االجتـــار لالبشـــر19/1/2013لتـــاريخ 
 (.2017-2015ومت   ادة جتديد مذ رة التفاهم ل فمة    ما

 لر اســـة  ال تنـــة الوطنيــة ملنــيب االجتــار لالبشــر امل ــاعدة أل مــا  ي  ال تنــة الفنيــةمت تشــك
 . وزارة الاد 
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 اســتنادا   جل   (3 مت ا تمــاد اليــة نقالــة الــيف   ــيلم واملت ــررين مــن جــرا م االجتــار لالبشــر
  و  ـــ  وجـــه املصـــوو املـــواد 2009( لاـــام 9قـــاعون منـــيب االجتـــار لالبشـــر األردين رقـــم  

ال ادســة وتفاــيال  ل محــور النــاين مــن انســماتيتية الوطنيــة ملنــيب االجتــار لالبشــر  -لاــة  الرا
ومــا ت ــمنه مــن ـايــة ود ــم ال ــحايا واملت ــررين مــن جــرا م االجتــار لالبشــر  مت صــياوة 
هــذه ارليـــة لتت ــد ادوار األجلـــزة اةكوميــة والغـــ  قكوميـــه مــن اجـــ  و ــيب  طـــار  ـــام 

واملت ــررين مــن هــذه اةر ــة مــيب مرا ــاة جن يــتم  لــح لــنلح وجســإ ل تاامــ  مــيب ال ــحايا 
 ان ـادةتشار ي منذ ةظة الا م لارتكاا اةر ة ة    ـادة اعـدما  ال ـحية لـالتميب جو 

الاو ية لبالدها ل مان  دم االجتار  ا مره جيري مرورا  جبمييب وسا   امل ا دة واةمايـة 
 ة والوطنية ةماية وم ا دة ال حايا. املشرو ة تا ين تم ميب املااي  الدولي

  قام  ال تنة الوطنية ملنيب االجتـار لالبشـر لا تمـاد املبـىن املم ـوك لـوزارة التنميـة االجتما يـة ا
تــو   ـدد مـن  وسط الب د  دار ل حايا االجتـار لالبشـر وهـي دار  رامـة  وهتـدف الـدار  جل

  يـدماق تــو  امل ـكن ارمـن واملا ـ  املدماق ال  حيتاجو ا  حايا االجتار لالبشر  منـ
وت ـــتقب  الـــدار   النف ـــي والـــزامح الوقا يـــة والتاهي يـــة الكفي ـــة ت ـــا دة ال ـــحايا وانرلـــاد

الاــام ةــ   األمــناةــاالق الــ  يــتم حتوي لــا مــن وقــدة مكاـحــة االجتــار لالبشــر ا مديريــة 
 األص ي.ل ده   جل  روبته الاودة الاو ية لناء    جو  ادة دمح ال حية ا سو  الام  

 الاديــد مــن األقكــام اســتنادا لقــاعون منــيب االجتــار لالبشــر عــذ ر الق ــاء األردين صــدر ج
 هي ـة  1410/2012منلا     سبي  املنا : قرار حمكمة التمييز األردعيـة  جـزاء( رقـم 

 .7/10/2012مخاسية( تاريخ 
   تنميــة  االجتــار لالبشــر لان ــاـة  جلجر ــة  ت ــاطرتنقيــ  التمــيب ا  ــي مت الامــ    ــ

قــــدراق الاــــام   ا القاا ــــاق امل ت فــــة مــــن يــــال  التن ــــيي مــــيب الصــــحاـة الورقيــــة 
وااللكموعيـــة وعشـــر مـــواد تو ويـــة قـــو  االجتـــار لالبشـــر  ال قـــاءاق الت فزيوعيـــة وان ا يـــة 
ـــالق عشـــر الـــو ي  لان ـــاـة  جل  قـــد ورلـــاق  مـــ  ا لت ـــ  منـــاطي املم كــــة  ـو

مــن يــال    ت ــ  القاا ــاق  وتــدريب الكــوادر اةكوميــة الاام ــة ا هــذا انطــار ومل
 وقدة مكاـحة االجتار لالبشر ا مديرية األمن الاام.

  تقـــد  دليـــ   كـــن مـــن ياللـــه حتديـــد  ـــحايا االجتـــار لالبشـــر وتقـــد   مت الامـــ    ـــ
االجتار  يدماق اةماية مشم وو يب الياق التارف   يلم  قي  قام  وقدة مكاـحة

 لالبشر ا مديرية األمن الاام لانجراءاق التالية:

  طبا ــــة لرولــــور حيتــــو  م لــــراق التاــــرف   ــــ  ال ــــحايا وتوزياــــه   ــــ  املاـــــالر
والتمـــيب ا  ـــي والتـــدريب  ةاةدوديـــة ورجـــا  الشـــرطة ولاـــأل امل س ـــاق اةكوميـــ
 .     لح من يال  ورلاق الام  والدوراق والندواق

__________ 

توجــب االجتمــاح الرالــيب  شــر ل تنــة اقالــة الــيف   ــيلم واملت ــررين مــن جــرا م االجتــار لالبشــر  األليــةمت ا تمــاد  (3 
 .20/1/2016املواـي  األرلااءالوطنية ملنيب االجتار لالبشر والذ   قد يوم 
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 لت قـــي ج  لالوـــاق لشـــبلاق جنا يـــة ومـــن  ـــمنلا جر ـــة   ســـاد ياـــو  ســـاينة
 .االجتار لالبشر ايذين لا  اال تبار اةفاظ     ال رية

  ـايــة ود ـــم الـــيف   ـــيلم  ال ـــحايا( واملت ـــررين مـــن جـــرا م االجتـــار لالبشـــر مـــن
يــــال  التن ــــيي مــــيب منظمــــاق التمــــيب املــــدين ووزارة التنميــــة االجتما يــــة نيــــواء 

تم ــــ  واملت ــــررين ةر ــــة االجتــــار لالبشــــر ومنلــــا مــــاوي احتــــاد املــــرجة ال ــــحايا ا 
ـــا  األســـر   مـــاوي م قـــ ( قيـــ  واــــي د ـــإ الـــوزراء  األردين  ومـــ يرا  دار الـو

م   ــــ   عشــــاء دار لر ايــــة  ــــحايا االجتــــار 4/2/2014جب  ــــته املناقــــدة لتــــاريخ 
ر لالبشـــر  وقـــدينا  لالبشـــر و لـــح لنـــاءا    ـــ  توصـــياق ال تنـــة الوطنيـــة ملنـــيب االجتـــا

قام  وزارة التنمية االجتما ية لايتيار  قدي املباين املم و ـة ل ـوزارة والامـ  جـار  
 الكوادر الالزمة  دار دا مة.      صياعة املبىن وتـو 

  مت تازيــز قنــواق االتصــا  مــيب امل س ــاق اةكوميــة ووــ  اةكوميــة الوطنيــة والدوليــة مــن
 س ـاق اةكوميـة والدوليـة قـو   يفيـة التاامـ  مـيب يال   قد ج  اق قوارية ميب امل

والامالـة امللـاجرة  لان ـاـة  جل تازيـز التاـاون ا  ـي وانق يمـي  لالبشـرقاالق االجتـار 
 .والدوق وتفاي  قنواق االتصا  وتباد  املا وماق واملزاق

 9المادة   
ة  ا دان    الح  اا الحـي

   جن باةرية الش صـية مصـوعةب   مـا عصـ  ( من الدستور األردين 7عص  املادة    
ي جقكام 8املادة   ( من الدستور     ما ي ي: بال سوز جن يوق  جقد جو حيبإ  ال ـو

القــاعونب  وهاتــان املادتــان ىــا األســاهب القــاعوين لكاـــة القــواع  اةزا يــة ا األردن  وا 
 هذا الصدد جتدر انلارة  جل ما ي ي:

 لاملقبو    يلم لدي الوقداق الشـرطية  لالقتفاظمل موش  ا املدة القاعوعية ا  ن
قـــا  لقـــاعون جصـــو  ا ا مـــاق اةزا يـــة و 24هـــي   ـــام ا اةـــرا م 7( ســـا ة ـو ( جي

قــا  لقاعو ــا ويقــدم ل محــتفظ  ــم   الداي ــة  ــمن ايتصــاو حمكمــة جمــن الدولــة ـو
وقـد مت تاـوير   االقتفـاظ اـة املدماق واملتا باق ال وج ـتية الالزمـة طي ـة مـدة 

قـــا  ل ماـــاي   يـــ  وتوســـاة  يـــيب هـــذه األمـــا ن وهتيو  ـــادة تاه تلـــا لشـــك  جيـــد ـو
وتاويرهـا ومت  االقتفـاظالدولية والوطنية وللك    دة ةان لدراسة جو اح مرا ز 

 صدار دلي   مـ  لت ـح املرا ـز وتوزياـه   ـ   اــة وقـداق األمـن الاـام وو ـا  
وموا مــة  ا تتــزيناملايشــية ل لــ او ياــط م ــتدامة  ــدف حت ــ  الظــروف 

 .جو ا لا ميب املااي  الدولية
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  هنــاك جدواق رقاليــة  ديــدة ل تا ــد مــن جو ــاح ا ــتفظ  ــم منلــا زيــاراق تفقديــة
مفاج ـــة مـــن قبـــ  ج  ـــاء النيالـــة الاامـــة وا ـــا م وامل ـــ ول  ا اةلـــاز واملكاتـــب 

ة مـــا تكـــون جـــوالق املت صصـــة  مكتـــب الشـــفاـية وققـــو  انع ـــان والـــ   ـــاد
 تفتيشية مشم ة ميب املر ز الوطيف ةقو  انع ان      اـة جما ن اةتز امل ق .

  قامــ  مديريــة األمــن الاــام لم يــب  ــام اق مراقبــة ألمــا ن االقتتــاز قــف يتــاش
يـــتم  جنل م ـــ ول  مراقبـــة ت ـــح املواقـــيب . ويـــتم ال ـــماش ل شـــ ص ا تتـــز تتـــرد 

لاه ــــه و لــــال   ويــــه  ــــن مكــــان تواجــــده  لاالتصــــا  االقتتــــازو ــــاه ا مكــــان 
وتوثيي  لح من يال  ال تالق املوجودة دايـ   ـ  عظـارة  ـذلح يـتم ال ـماش 
ل محــــام    ـــــور التحقيــــي األوق الـــــذ  جتريــــه الشـــــرطة دايــــ  املرا ـــــز األمنيـــــة 

ب هـــذا األمـــر   ـــ  ال ـــماش ل محـــامي لانتصـــا  تو  ـــه وتوقيـــيب الو الـــة حوين ـــ
دـاح  نـــه لـــدي ا ـــا م امل ت فـــة  تفاـــيال  ملـــذ رة التفـــاهم املوقاـــة لـــ  القاعوعيـــة ل ـــ

  مديرية األمن الاام وعقالة ا ام (.
 يتقـدم لشـكوي  جن األمنيـةسـوء املاام ـة ا املرا ـز   جلج  ل ص تاـر   لامكان

ل نظــــر  جصــــالمــــد ي  ــــام الشــــرطة امل ــــتص واملتواجــــد   جل جومــــدير الشــــرطة   جل
مكتـــــب   جلال تـــــوء   مكاعيـــــة  جللالشـــــكاو  الـــــ  تـــــرد مـــــن املـــــواطن  لان ـــــاـة 

وتقـد  الشـكوي وا قـا  تاـذر ق ـوره لامكـان  ويـه  انع انالشفاـية وققو  
 جنالتقـــدم لالشـــكوي قيـــ  يـــتم التحقـــي منلـــا والـــا  القـــرار املناســـب  ـــا قيـــ  

ارســـاق املمنو ـــة والرمـــة ال ـــرا و ســـاءة ماام ـــة األلـــ او ا تتـــزين مـــن املم
 واملااقب   يلا ا قا  ثبوهتا.

 

 10المادة   
 المعادلة اإلنسانية للمو واي   

 تا يمـــاق  جل  اــــة مـــديرياق الشـــرطة وانداراق األمنيـــة  مديريـــة األمـــن الاـــام جصـــدرق
املت صصة لاعه وا قا   لقاء القبأل     ج  لـ ص يـتم ال ـماش لـه لـاجراء مكاملـة 

 ويه يب غلم توجبه تكـان اقتتـازه جمـا ـيمـا  ـص ققـو  وواجبـاق النـزالء هاتفية ميب 
ـــان مرا ــز انصــالش والتاهيــ  تامــ  لــنلح وا ــح ولكــ  لــفاـية مــيب  يــيب النــزالء مــن 

الــذ  لــ  ا  2004ل ــنة  9يــال  االقتكــام لقــاعون مرا ــز انصــالش والتاهيــ  رقــم 
  .ية التاام  ماه ييب مواده القاعوعية ققو  وواجباق النزي  وال

  صـــ  ســر  ا مرا ـــز انصـــالش ـصــ  األلـــ او املتلمـــ   ــن األلـــ او املـــداع  ـو
 .املتلم  األقداب  ن البالغ  و قالتلم  جل الق اء ل فص  ا ق اياهم
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 ويتواـــــي   هنــــاك مرا ــــز اقتفــــاظ ياصــــة ل قــــداب والن ــــاء دايــــ  مــــديرياق الشــــرطة
ـــتم  التصـــني  ل موقــــو  دايـــ  مرا ـــز انصـــالش والتاهيـــ  مـــيب املاـــاي  الدوليـــة  يـــ  ي

قا  لنوح التلمة  وجـنإ املـتلم  و مـره ودرجـة ياورتـه  وهـ  هـو مكـرر ج  مالتصني  ـو
 ال  وما يتواـي ميب  اـة املااي  الدولية  ويوجد مر ز  صالش ياو لالن اء.

 يريــة األمـــن دجلـــ  مد :التاــاون مــيب املنظمـــاق وامشي ــاق الدوليـــة والوطنيــة املانيـــة لــالنزالء
الاــام مــن يــال   دارة مرا ــز انصــالش والتاهيــ    ــ  تاــوير  وتنظــيم الاالقــة مــيب  اـــة 

والدوليــــة مـــن يــــال  دمو ــــة  م س ـــاق  ومنظمــــاق التمـــيب املــــدين ا  يــــة وانق يميـــة
ــــاد  املــــزاق  والتن ــــيي مــــيب هــــذه امل س ــــاق   ــــز جواصــــر التاــــاون  وتب اتفاقيــــاق لتازي

ع ــبة الزيــاراق الــ   ومــا ي  ــد  لــح هــو تزايــدم يــة انصــالش  واملنظمــاق  شــر اء ا  
  ويو ـــح اةـــدو  التـــاق تقـــوم  ـــا هـــذه املنظمـــاق وامشي ـــاق ملرا ـــز انصـــالش والتاهيـــ 

 :2013و 2010  امي ما ل  يال  الفمة ج داد الزياراق املنفذة

 طبياة امل ا داق 2013 2012 2011 2010 اةلة الزا رة #
 جدواق ريا ية 64 58 56 49 الدولية ل ص يب األـرال تنة  
م ـــــــــا داق  ينيـــــــــة  8 18 10 8  اياق ر اية النزالء 

 وعقدية
 زياراق تفقدية 87 43 27 18 املر ز الوطيف ةقو  انع ان 
 زياراق تفقدية 48 41 34 26 ج  اء النيالة الاامة 
 زياراق تفقدية 140 139 134 124 ال فاراقو  امشي اق الدل وماسية 
  راسي طبية 53 21 29 22 الاوا   الدينيةو  رجا  الدين 
 زياراق تفقدية 90 80 45 32 م س اق التميب ا  ي 
م ـــــــــا داق  ينيـــــــــة  6 16 12 10 التنمية االجتما ية 

 وعقدية 
 زياراق تفقدية 41 10 24 11 املفو ية ال امية 
 == 537 426 410 300 المجموع 

 مت ا تمــاد املاــاي  : التصــني  اةــدي  دايــ  امل س ــاق الاقاليــة األردعيــة تابيــي عظــام
ل نزيــ   ةالدوليــة اةدينــة ا تصــني  النــزالء والــ  تقــوم   ــ  ا تمــاد مبــدج املاــورة اةرميــ

 نــــد تصــــنيفه ولــــيإ عــــوح اةر ــــة  مــــا  ــــان مامــــو  لــــه ســــالقا  ويقــــوم املبــــدج اةــــدي  
وامشـــدف هـــو ـايـــة   ة واالجتما يـــة وامل ـــ كيةل تصـــني    ـــ  مرا ـــاة النـــواقي النف ـــي

 النزالء من لا لم ومن جعف لم وتـو  لي ة امنة داي  املر ز.
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 التوقيــ  لـدي دا ـرة امل ـالراق الاامــة  ـتتـدر انلـارة  جل جعـه مر ــز ر ـز جمـا تـا يتا ـي ت
ـــون  ما ـــن  نـــه ويا ـــيب لقـــاعون مرا ـــز انصـــالش والتاهيـــ   و يـــيب املوقــــو  ـيـــه موقـو
ـــتم التاامـــ  مالـــم طبقـــا ألقكـــام القـــواع  املامـــو   ـــا.   توجـــب مـــذ راق ق ـــا ية  وي

يــتم تنفيــذ زيــاراق دوريــة ومنتظمــة ل مر ــز مــن قبــ  منظمــاق ققوقيــة دوليــة وحم يــة   مــا
مــا ســبي وجن زارق منظمــة هيــومن    ( املر ــز الــوطيف ةقــو  انع ــان  الصــ يب األـــر 
اعــه يــتم ا  اـــة الزيــاراق االطــالح   ــ  املــدماق   مــا  ل  إ ووتــش مر ــز التوقيــ تيــرا

ل تحقــي مــن ضــروف ا تقــامشم الصــحية واملايشــية   املقدمــة ومقال ــة املوقـــو    ــ  اعفــراد
 .واالستماح اجل مالقظاهتم ولكاويلم ان وجدق

 ر دايــ  مر ــز التوقيــ   يــادة طبيــة يتواجــد ـيلــا اثنــان مــن األطبــاء وتر ــ    ــ    يتـــو
  مــا  لـان  ــ  موقـوف ياــر      ــاـة  جل وجـود  يــادة جسـنان وصـيدلية  مـدار ال ـا ة

 مـا يوجـد مرلـد عف ـي    ويفـتح لـه سـت  طـيب      الابيب ويقدم له الاـال  الـالزم
 يقوم تتالاة اةاعب النف ي ل موقـو  وق  مشا  لم النف ية.

 ـــا  وملـــدة  اـيـــة ـــ  يـــتم تشـــميإ املوقــــو  يومي ر دايـــ  مر ـــز التوقي   ســـاقة قيـــ  يتــــو
ر داي     زعزاعة  اـة النواقي الصحية ل موقـو     لصصة مشذه الغاية هتوية   ما تتـو

ع ـ ة   م ـت زماق االسـتحمام  مياه سـاينة ولـارة  تدـ ة  سرير  ماعيب ل رطولة  جيدة
ر  ةمن القـران الكـر  وانجنيـ  وسـتادة ل صـالة ملمارسـ الشـاا ر الدينيـة(  لان ـاـة لتــو

ر دايــ     ملــن يروــب لـذلح( قــة الشــار والــذقن مـرت  ا األســبوح لرعـامح ةال  مــا يتـــو
ويــتم و ــ  مالل ــلم وجوايــة النــوم  ــ    املر ــز االق ياصــة لغ ــ  ماللــإ املوقـــو 

ر ماــــبخ يــــاو لــــاملوقـو  ومــــوضفي  دارة املر ــــز  ويــــتم تقــــد      يــــوم  ( 3 مــــا يتـــــو
  ـاـة لفحـص   ملاـبخ لشـك  دور   ما  لاعه يـتم ـحـص الاـام   ا ا  وجباق يوميا  

 مــا يوجــد مكتبــة ياصــة لــاملر ز حتتــو    ــ      عو يــة الااــام مــن قبــ  مشـــر  لتصــ 
 ويوجد ست  ياو لا ارة الكتب ل موقـو .   تب دينية وتار ية و  مية

  ي مح ل موقوف لشراء اقتياجاته الش صية مرت  ا األسبوح وا قـا   ـدم امتال ـه
ـرلـــــاة وماتـــــون جســـــنان  ماللـــــإ داي يـــــة  قـــــذاء   ت ـــــت زماق  ل مـــــا  يـــــتم تامينـــــه

 و    عفقة مر ز التوقي . (ستا ر...

  تــتم زيــارة املوقـــو  مــن قبــ   ويلــم  ــ  يــوم  اــة مــن ال ــا ة التاســاة صــباقا  ولغايــة
 ال ا ة النالنة لاد الظلر.

 11المادة   
 السج  ن يجة يلم الواا  بال  ام  عا لي  

  والـــذ  لـــ  جن املـــدين ال حيـــبإ  2013ل ـــنة  10التنفيـــذ الشـــر ي رقـــم صـــدر قـــاعون
وا الـديون الـ  ججـاز .   ا  ان موسرا تتناا  ن التنفيذ ا ديـون حمـددة عـص   يلـا  ال
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اةبإ ـيلـا اجتـه القـاعون  جل و ـيب  ـوالط وماـاي  ل حـبإ و جـراءاق ال لـد منلـا قبـ  
التنفيذيــة لتق يــ  مــدة اةــبإ  ــن الــدين  صــدور قــرار مــدة اةــبإ انجرا ــي ا الق ــايا

الواقــد وحتديــدها  ــن الــديون التماــة ا الاــام الواقــد  وهــو األمــر الــذ  لــك  عق ــة 
 لق ايا التنفيذ الشر ي. عو ية ا هذه املرق ة ـيما يتا ي لاةبإ انجرا ي

 قيـود هنالح دراسة خبصوو قاعون التنفيذ ن ـادة النظـر ا اةـبإ انجرا ـي وتشـديد ال
 وال والط   يه.

 12/13المادة   
ة ال نقل  اإل ادة    حـي

 التشــريااق األردعيــة من ــتمة مــيب مــا جــاء ا هــذه املــادة قــو  قريــة التنقــ    جــاءق
 ـــدم جـــواز  لاـــاد ج  جردين  ـــن  قيـــ  عـــص الدســـتور األردين ا مادتـــه التاســـاة   ـــ 

املـادة ال ادسـة مـن قـاعون وال سوز  جباره     انقامة ا جلـة مـا.  مـا تـنص  املم كة
 ت  يم الرم  الفارين     جعه:

 ال ي  م الرم الفار   ا  اعـ  اةر ـة الـ  يا ـب ت ـ يمه مـن جج لـا  اق صـبغة ب
سياسية جو   ا ثب  لقا ي الص ح  الذ  جق ر الرم  ليه( جن القصد من ط ب 

 الت  يم حما مة  لح الرم جو دازاته     جر ة سياسية.

 ي ـــ م الـــرم الفـــار  جل الدولـــة األجنبيـــة  ال   ا عـــص قاعو ـــا جو االتفـــا  املاقـــود ال 
مالــــا   ــــ   ــــدم توقيــــ  الــــرم جو حما متــــه مــــن ججــــ  جر ــــة جيــــري ارتكبلــــا ا 

ت ــح الدولــة قبــ  ت ــ يمه يــالف اةر ــة الــ  وقــيب ط ــب الت ــ يم مــن جج لــا  لــالد
ن قـد ج يـد  جل األردن جو متكـن مـن ولنيـ  املواـقـة   ـ  الت ـ يم ل ـببلا مـا مل يكـ

 الرجوح  ليه.

 املا ـوا  ال ي  م الرم الفار   ا  ان متلما لارتكاا جر ة ا األردن و  اةر ـة
حما م األردن  ال لاد  ت  يمه من جج لا جو م توعا ل بب قكم صدر   يه من

 .جن يا ي سراقه لاعتلاء جج  اةكم املذ ور جو لزاءته جو لصورة جيري
  ال ي ـــــ م الـــــرم الفـــــار  ال لاـــــد اعق ـــــاء مخ ـــــة  شـــــر يومـــــا مـــــن تـــــاريخ توقيفـــــه

 بلت  يمه. اعتظارا
  لالن بة ل جنيب املقيم لصـفة قاعوعيـة ـ ـه قريـة التنقـ  دايـ  املم كـة   مـا جن لكـ  جما

ل ص اةـي ا مغـادرة املم كـة ا ج  وقـ  يشـاء مـا مل يـتم مناـه مـن ال ـفر توجـب 
جر ـة مـا. ويوجـد الاديـد مـن قـراراق حمكمـة الاـد  الا يـا الـ   قكم ق ا ي الرتكاا

 جلغي  قراراق  لااد صادرة  ي األجاعب  ن اةلاق امل تصة.
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 14المادة   
 المسا اة أدام الق ا   

 اســــتقال  الق ــــاء   ــــماعة جساســــية مــــن  األيــــ ة مبــــدج التاــــديالق الدســــتورية  ــــززق
مــن الدســتور لتصــبح   ــ   98املــادة   جــري تاــديقيــ     ــماعاق ا ا مــة الاادلــة

ــي  (1 ب :النحــو التــاق ياــ  ق ــاة ا ــا م النظاميــة والشــر ية  ويازلــون لــارادة م كيــة ـو
ينشـا لقـاعون د ـإ ق ـا ي يتـوجل  يـيب الشـ ون املتا قـة لالق ـاة  (2  جقكام القـواع .

ق ـا ي وقـده ( مـن هـذه املـادة يكـون ل مت ـإ ال1ميب مرا ـاة الفقـرة   (3  النظامي .
ي جقكام القاعونب.  قي تاي  الق اة النظامي  ـو

   عصـ  التاــديالق الدســتورية   ــ  وجــوا جن يكـون الق ــاء اندار    ــ  درجتــ  لاديــا
( 100عظــام اســت ناف قــراراق ا كمــة انداريــة  جل حمكمــة اســت ناف  داريــة  توجــب املــادة  

 مـا وعصـ  املـادة . 2014ل ـنة  27  وقد صدر قاعون الق ـاء اندار  رقـم من الدستور
ا ــــا م مفتوقــــة ل تميــــيب ومصــــوعة مــــن التــــدي  ا  (ج مــــن الدســــتور   ــــ  جن: ب (101 

ال ســوز حما مــة ج  لــ ص مــدين ا ق ــية جزا يــة ال يكــون  يــيب ق ــاهتا  (ا لــ و ا. 
وانرهــاا وجــرا م امل ــدراق وتزييــ  مــدعي   وي ــتنىن مــن  لــح جــرا م املياعــة والتت ــإ 

ج  ـــاق ا ـــا م   نيـــة  ال   ا قـــررق ا كمـــة جن تكـــون ســـرية مرا ـــاة ل نظـــام  (  الام ـــة. 
 الاام جو حماـظة     ارداا  وا  ييب األقوا  يكون الناي لاةكم ا ج  ة   نية. 

   ـقــد ت ــمن ( 1961( ل ــنة  9جمــا ا قــاعون جصــو  ا ا مــاق اةزا يــة األردين رقــم
(  واملـــادة 147املـــادة   الاديـــد مـــن املـــواد الـــ  تكفـــ  اةـــي ا ا ا مـــة الاادلـــة ومنلـــا

 (.171(  واملادة  168/1 

  ت ــــمن  التاــــديالق الدســــتورية األيــــ ة الــــنص   ــــ   عشــــاء حمكمــــة دســــتورية تكــــون
الناــذة.  ملمتلا النظر ا تف   مواد الدستور والرقالة     دستورية القواع   واألعظمة 

لشــ ون املتا قــة ا مــا مت الــنص   ــ   عشــاء د ــإ ق ــا ي لقــاعون يتــوجل النظــر ا  يــيب 
جي ـــا الـــنص   ـــ  مـــنح  لالق ـــاة النظـــامي   وقصـــر تايـــنلم لـــال إ الق ـــا ي وقـــده 

 الق اء النظامي ايتصاو الاان ا صحة عيالـة ج  عا ـب لاـد جن  ـان د ـإ النـواا
الــنص   ــ  حما مــة الــوزراء ـيمــا ين ــب  لــيلم مــن يتــوجل هــذا االيتصــاو.  ــذلح مت 

جرا م عاجتة  ـن تاديـة وضـا فلم جمـام ا ـا م النظاميـة لاـد جن  ـان يـتم حمـا متلم جمـام 
 . األ     ا مة الوزراءال إ 

  ـــا لتــــو   ـــماعاق وقرصـــا مـــن املشـــرح   ـــ  موا بـــة التاـــوراق  واســـت دام التكنولوجي
(   ـ  158/3عص قاعون جصو  ا ا ماق اةزا ية ا املادة    ـقد ل محا مة الاادلة

اعــه ســوز ل مــد ي الاــام جو ا كمــة   ا اقت ــ  ال ــرورة ولقــرار ما ــ  اســت دام التقنيــة 
اةدينـــة  و لـــح ـايـــة ل شـــلود الـــذين مل يكم ـــوا النامنـــة  شـــر مـــن الامـــر  نـــد اندالء 
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  ناقشة الشاهد جثنـاء ا ا مـةلشلادهتم  و    جن متكن هذه الوسا   ج  يصم من م
  .وتاد هذه الشلادة لينة مقبولة ا الق ية

  2014ل ــنة  32وقــد مت مــ يرا  صــدار دمو ــة مــن القــواع : قــاعون األقــداب رقــم  
  قــــاعون د ــــإ الاوا ــــ  امل ــــيحية 2014ل ــــنة  29رقــــم  قــــاعون اســــتقال  الق ــــاء

قيــ  يناــو     2014 نةل ــ 27  قــاعون الق ــاء اندار  رقــم 2014ل ــنة  28 رقــم
    قاعون       ة من الوسا   واألقكام امشادـة  جل تازيز استقال  الق اء.

 15المادة   
  دانة ا اياد بالجيارم  

   منــــــه   ــــــ  جعــــــه بال  قولــــــة وال جر ــــــة 3عــــــص قــــــاعون الاقولــــــاق األردين ا املــــــادة )
 ــــ  اةــــرا م لــــنصب.  مــــا جن ج  قــــاعون يصــــدر لفــــر   قولــــاق جلــــد ال يابــــي    ال

ــة قبــ  عفــا ه  و  ا  ــان القــاعون اةديــد ي غــي  قولــة جو يفــر   قولــة جيــ  ـــان  املقـم
ة قب  عفا ه  القاعون األصـ ح ل مـتلم  (القاعون اةديد سب جن يابي     اةرا م املقـم

تـنص املـادة الرالاــة مـن قـاعون الاقولــاق   ـ  جن ب ـ  قــاعون ياـد  لـرو  التتــر  و  ..
ـــة قبـــ  عفـــا ه   تاـــديال  ا مصـــ حة املشـــتكي   يـــه ي ـــر  قكمـــه   ـــ  األـاـــا  املقـم

 يكن قد صدر لشان ت ح األـاا  قكم مزمب. مل ما

 16المادة   
 الي يا  بالشا ية القانونية  

  ا الفصـــ  ال ـــاليب منـــه  2010ل ـــنة  36 ـــاا قـــاعون األقـــوا  الش صـــية األردين رقـــم
جه يـة الوجـوا جو جه يـة األداء   ـاـة  جل دمو ـة  م ا   األه ية و ـ  مـا يتا ـي  ـا سـواء

الـذ   - من األقكام القاعوعية ا  دد من التشريااق الوطنية التداء من الدسـتور األردين
قـــــاعون األقـــــوا  ا تـــــز  مـــــا و   -  ـــــ  جن اةريـــــة الش صـــــية مصـــــوعة  7عـــــص ا املـــــادة 

 ح قب  والدته  ما هـو جن ل تن  ل صية قاعوعية ماتزة    جثب  له قي التمالش صية 
وقي  جن هذا هو املنلح الذ  استقر   يه التشرييب األردين ـاعـه ينبـيف   ـ    اةا  لادها

 لح جن هذه الش صـية القاعوعيـة متفـردة لـذاق الشـ ص الابياـي والـ  ينبـ  لـه توجلـا 
ون مـن  اق القـاع 207جن املـادة  التمتيب واالعتفاح لكاـة ققوقه لالشـك  الـذ  يـراه.  مـا

التاــدي  ا جقكاملــا وجن هــذه األقكــام  مناــ  النــزو   ــن اةريــة الش صــية واأله يــة جو
 .جقكام ال  كن امل اهب  ا لا  لك  من األلكا 
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 17المادة   
 ال لءل اا ء وصيال ا اياد  

  جىيــة  جورد املشــرح الدســتور  عصوصــا تت ــمن لاــأل منــا   اةيــاة املاصــة م  ــدا   ــ
يـــاة املاصـــة وصـــياعتلا ومكاعتلـــا الااليـــة لـــ  اةقـــو  واةريـــاق اةفـــاظ   ـــ  قرمـــة اة
 ( من الدستور األردين.18  15  14 10  7املواد  الفردية األيري منلا 

 ـايـــة اةـــي ا قرمـــة اةيـــاة املاصـــةاجل ت ـــمن  التشـــريااق الااديـــة انلـــارة و   مـــا  
 13ن االتصــاالق رقــم ( مــن قــاعو 71( مــن القــاعون املــدين  واملــادة  48ومنلــا املــادة  

( مـــــن قــــــاعون الاقولــــــاق 357  356  348  347  210  واملــــــواد  1995ل ـــــنة 
  لان ــاـة  جل  ــدد مــن النصــوو ا قــاعون املابو ــاق والنشــر 1960ل ــنة  16 رقــم
 (.7  5  4جىلا املواد   1998وتاديالته ل نة  8رقم 

  وصادق    ـ  الاديـد مـن الفكرية  الاديد من القواع  املانية لامل كية املم كة جوجدق
وتناو  قـواع  امل كيـة الفكريـة   ـ  جقكـام مـن لـا ا  الص ة الدولية  اق  االتفاقياق

 .1992ل نة  22 قاعون ـاية قي امل ل  رقممنلا  ـاية مساة امل ل  

 18المادة   
ة الف ي  الو لان    حـي

  قي  عص  املادة املذ ورة   ـ   ( منه قرية الدين14الدستور األردين ا املادة    ف
جن الدولة حتمي قريـة القيـام لشـاا ر األديـان والاقا ـد طبقـا  ل اـاداق املر يـة ا املم كـة 

 .ما مل تكن ل ة لالنظام الاام جو مناـية لآلداا
 الشــرياة انســالمية قــد  ف ــ  قريــة اال تقــاد والتابــ  وقــد ت ــاـرق النصــوو   مــا جن

  ال   ـــراه ا الـــدين ا يـــد هـــذا املاـــىن ومـــن  لـــح قولـــه تاـــاجلالقراعيـــة القاايـــة   ـــ  ت
(ا 99 اـاعـــ  تكـــره النـــاهب قـــف يكوعـــوا مـــ من  يـــوعإ:  ( وقولـــه تاـــاجل256 البقـــرة:

ــــذلح  اعــــ  قريــــة اال تقــــاد والتابــــد مصــــاعة ا الشــــرياة انســــالمية   قــــاعون   مــــا جنل
امل ـ مة املتزوجـة  ـ  قـي املـرجة وـ  2010ل نة  36األقوا  الش صية األردين رقم 

مــــن امل ــــ م ا القيــــام لالشــــاا ر التابديــــة والاقــــوهب الدينيــــة دايــــ  منــــز  الزوجيــــة وا 
القاعون عص       ما جنحيي ل زو  منالا من  لح ما قا .   الكنا إ ودور الابادة وال

جن من واجباق الـزو  متكـ  الزوجـة وـ  امل ـ مة مـن القيـام لشـاا رها التابديـة وال حيـي 
 .منالا من  لح ا  وال قاعوع ر ا  له ل

  تبنـــ  املم كـــة قزمـــة مـــن املبـــادراق منلـــا رســـالة  مـــان    مـــة ســـواء  وجســـبوح الو ـــام
 .األديان ل 
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 19المادة   
ة ال عبيي    حـي

   ف  الدستور األردين قرية الرج  والتاب  وقرية الصـحاـة  ـمن منظومـة قـواع  تكفـ 
  ــــ  تـــوازن اةريــــاق لـــ  األـــــراد  يــــ   هـــذه اةريــــة  ولكـــن ا عفــــإ الوقـــ  حتــــاـظ

ياتـــد  ــــرد ا قريـــة تابـــ ه   ـــ  لقيـــة األــــراد جو ـيمـــا  ـــ  لـــامن الـــوطن  قيـــ  مت  ال
ـــــ  جن (15تاـــــدي  املـــــادة   ـــــص ب   ـــــة البحـــــ  الا مـــــي   لا ـــــاـة ع ـــــة قري تكفـــــ  الدول

 وتكف  قرية انلداح األدك والفيف والنقااب.  ما

 15  ا قي الرج  والتاب  ةو  قاعون الافو الاام رقـمومن األمور االسالية ال  للده )
( من مشروح 23 ما رد د إ األ يان املادة     ق ايا املابو اق والنشر 2011ل نة 

تغــر   و  الــ  عصــ    ــ  قــبإ  2011القــاعون املاــد  لقــاعون مكاـحــة الف ــاد ل ــنة 
ل صيته عظرا  ل قيـود    من  ارهب انساءة ل ماة ل ص جو  إ لكرامته جو تغتا  

 حتديدا   ز الوسا   االلكموعية.و  ال  ست الا جقكام هذه املادة     قرية التاب 

  الـ  هـدـ   جل تــو   2015-2011انسماتيتية ان الميـة ل  ـوام  و ذلح  طال
سياســـيا  و داريـــا  لتنميـــة قاـــاح ان ـــالم  وتازيـــز اســـتقاللية وســـا   و  لي ـــة مال مـــة قاعوعيـــا  

ـايتلــا   ــالوة   ــ  تـــو  لي ــة قاعوعيــة وسياســية واجتما يــة و  املاصــةو  ان ــالم الرمسيــة
 و  مية قا نة لتنمية تاددية وسا   ان الم و مان اةي ا الوصو   جل املا وماق.

   عشــاء  2011ل ــنة  (16مت توجـــــــب القــاعون املاــد  لقــاعون املابو ــاق والنشــر رقــم 
ــة جزا يــة مت صصـــــ ـــة واالســت ناف لــتص لــالنظر ـــــــي ق ــايا  ـة لــديوـر حما ــــــم البدايــــ
ــــة لدي حمكمة لدايــــة  مان دون سـواها صـالقية  املابو اق والنشر.  مــــا جعيط لالغـر

النظـــــــر ـــــــــي ق ـــايا املابو ـــاق والنشـــــــر الواقاـــة   ـــــــ  جمـــن الدولـــة الـــداي ي واملـــارجي 
 ا ــــــي قاعــــون املابو اق والنشر.املنصــــوو   يل

 لغـاء  ـريبة  2009( ل ـنة 29 رقم   ما وت من القاعون املاد  لقاعون ر اية النقاـة 
     الصح . (%5  الـ

 20المادة   
ة    حظي الليوة  لى ال ياهية القودية أ  العن ـي

  القا مـة   ـ  ت من  التشريااق األردعيـة النصـوو الكفي ـة لا تبـار  ـ  عشـر ل ـكـار
التفـو  الانصـر  جو الكراهيــة الانصـرية  و ــ  حتـريأل   ــ  التمييـز الانصــر  و ـ   مــ  
مــن ج مــا  الانــ  جو حتــريأل   ــ  هــذه األ مــا  يرتكــب  ــد ج   ــر  جو ج   ا ــة 
مــن لــون جو جصــ   ثــيف ايــر  و ــذلح  ــ  م ــا دة ل نشــاطاق الانصــرية  تــا ا  لــح 

 ــذلح اةــا  لــاةكم لاــدم لــر ية املنظمــاق   عون متوي لــا  جر ــة يااقــب   يلــا القــا
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و ـــذلح النشـــاطاق الد ا يـــة املنظمـــة وســـا ر النشـــاطاق الد ا يـــة  الـــ  تقـــوم لـــالمويح 
ل تمييز الانصر  والتحريأل   يه  وقظـر هـذه املنظمـاق والنشـاطاق وا تبـار االلـماك 

 ا جيلا جر ة يااقب   يلا القاعون.

  يأل  ــــد لــــ ص جو  ا ــــة ل ــــبب الانصــــر جو ال ــــون  يــــيب جـاــــا  الانــــ  جو التحــــر
الن ــــب جو األصــــ  القــــومي جو الارقــــي جر ــــة يااقــــب   يلــــا القــــاعون األردين  ـقــــد  جو

( مــن قــاعون الاقولــاق   ــ  جن ب ــ   تالــة و ــ  ياــاا جو  مــ  150عصــ  املــادة  
لــ   يقصــد منــه جو ينــتح  نــه  ثــارة الناــراق املذهبيــة جو الانصــرية جو اةــأل   ــ  النــزاح

الاوا   ولت    ناصر األمة يااقب   يه لاةبإ مـدة سـتة جلـلر  جل ثـالب سـنواق 
 تزيد     مخ   دينارا ب. ولغرامة ال

   مــن القــاعون  اتــه   ــ  جن بمــن قــام ا املم كــة زمــن اةــرا 130 مــا عصــ  املــادة )
اق  نــــد توقــــيب عشــــو ا لد ايــــة ترمــــي  جل   ــــااف الشــــاور القــــومي جو  يقــــاظ الناــــر  جو

 الانصرية جو املذهبية  وقب لاأللغا  الشاقة امل قتةب.

  يمــا يتصــ  لتتــر  جيــة م ــا دة أل  عشــا   نصــر ( مــن 80املــادة    ـقــد عصــ  ـو
( ب ج( ياــد 1قــاعون الاقولــاق الــ  تــنظم جقكــام التحــريأل والتــدي  ا اةــرا م ـاعــه  
لا اا ــه عقــودا  حمر ــا  مــن ـــ  جو قــاو  جن حيمــ  ل صــا  ايــر   ــ  ارتكــاا جر ــة 

لتقــد  هديــة لــه جو لالتــاث    يــه لالتلديــد جو لاةي ــة واملدياــة جو لاســتغال  النفــو   جو
لاســــاءة االســــتاما  ا قكــــم الوضيفــــةا  ا(  ن تباــــة ا ــــر  م ــــتق ة  ــــن تباــــة  جو

( ياد متديال  ا جناية جو جنحة  ج( من سا د   ـ  2  .ا ر      ارتكاا اةر ة
ارلـــاداته املادمـــة لوقو لـــاا  ا( مـــن ج اـــ  الفا ـــ  ســـالقا  جو جدواق وقـــوح جر ـــة ل

ج  ليء اير تا ي ا د      يقاح اةر ة    ( من  ان موجـودا  ا املكـان الـذ   جو
ارتكــب ـيــه اةــرم لقصــد  رهــاا املقــاوم  جو تقويــة تصــميم الفا ــ  األصــ ي جو  ــمان 

األـاــــا  الــــ  هي ــــاق اةر ــــة  ارتكــــاا اةــــرم املقصــــودا  د( مــــن ســــا د الفا ــــ    ــــ 
سل تلا جو جمت  ارتكا اا  ه( من  ان متفقا ميب الفا   جو املتدي   قب  ارتكـاا  جو

اةر ة وساهم ا  يفاء ماامللا جو لب ـة جو تصـري  األلـياء اةاصـ ة لارتكا ـا  يالـا 
ومــن   جو لا ــلا جو  يفــاء لــ ص جو ج نــر مــن الــذين الــم وا ـيلــا  ــن وجــه الادالــة.

 ان  املا  ل  ة األلرار اةنا ية الذين دج م قايب الاـر  وارتكـاا ج مـا  الانـ   ـد 
جمـــن الدولـــة جو ال ـــالمة الاامـــة  جو  ـــد األلـــ او جو املمت كـــاق وقـــدم مشـــم طاامـــا  

 ماوي جو لبا جو مكاعا  لالجتماحب. جو

 ــة جعشـاة الد ايـة وا  طار ا تبار جن املنظمـاق ـ ـال   ـن جعشـاة الد ايـة املنظمـة و ا
األيــري الــ  تــرو  ل تمييــز الانصــر  وحتــر    يــه هــي منظمــاق وجعشــاة وــ  قاعوعيــة 

( مـــن قـــاعون الاقولـــاق جعـــه 151وحمظـــورة جر ـــة يااقـــب   يلـــا القـــاعون  لينـــ  املـــادة  
لاةبإ مدة سـتة جلـلر  جل ثـالب سـنواق ولغرامـة ال تزيـد  -يتار  ل اقولاق عف لا 
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ق ل غايـــة املشـــار  ليلـــا ا ا ـــ  لـــ ص ينتمـــي  جل  ايـــة جعشـــ  -   ـــ  مخ ـــ  دينـــارا  
( منــــه  ولــــددق اةــــد األدىن ل حــــبإ  يــــ  ال يقــــ   ــــن ســــنة واقــــدة 150  املــــادة

والغرامة  ن  شرة دعاع    ا  ان الش ص املذ ور يتوجل وضيفة  م ية ا اةمايـة  وا  
    األقوا  حيكم    اةماية ومصادرة جمال لا. 

 21 المادة  
 ح  ال جمع السلما  

  قــا ل مــادة 2011مت تاــدي  قــاعون االجتما ــاق الاامــة  ــام منــه  4  قيــ  ت ــمن ـو
  ــ   مكاعيــة تنظــيم ج  اجتمــاح جو مظــاهرة دون الــما  اةصــو    ــ  مواـقــة اةــا م 

ســا ة مــن قبــ  املنظمــ . وقــد مت  لغــاء  48اندار  و منــا اال تفــاء ـقــط لالــااره قبــ  
املام ة مـن القـاعون األصـ ي الناــذ واملتا ـي لاملـدة الزمنيـة الـ  يتاـ  يالمشـا عص املادة 

    اةا م اندار   صـدار املواـقـة   ـ  ط ـب  قـد االجتمـاح الاـام جو امل ـ ة و لـح 
 اع تاما ميب عص املادة الرالاة الذ  ا تف  لانلاار وجلغ  تقد  الا ب.

 22المادة   
ة   ـو  الجمعيال       نشا  النقابالحـي

  ال ياسـية والنقالـاق مـن يـال   واألقـزااقي تالي  اةماياق  األردين ف  الدستور
ــــاق واملشــــار ة ـيلــــا  ســــواء  اعــــ   األرديناملــــواطن  جمــــامالــــا    تاقــــة لتــــالي  اةماي

 ايـاق  جو اياق  ادية تـنظم الاالقـاق لـ  اةما ـاق املشـم ة لالاـاداق والتقاليـد 
 من الدستور األردين(. 23  22  16 املواد  ةثقاـي جوي ية 

   م يـــة تاســـيإ اةمايـــاق  والســـيما  2008( ل ـــنة 51عظـــم قـــاعون اةمايـــاق رقـــم 
 (.7املادة  

  ست  ل تمايـاق   عشاءتاديالق     القواع  املاصة لاةماياق  قي  مت   جراءمت
  اع  مفرو ـة والقيود املفرو ة     ت تي  اةماياق ال  انجراءاق دف لفي  

سالقا لدال  من قصو  اةماياق     مواـقة د إ الـوزراء سـالقا  و لـح  ـدف تازيـز 
يب وزيـادة الـو ي الاـام  ـذا الشـان  جناملشار ة من جلة ومن قي   التشرييب ساهم ا ـر

 د إ  دارة ال ت .  دارتهيتوجل  2008( من قاعون اةماياق ل نة 4توجب املادة  

  الـــــ   ف لـــــا الدســـــتور ا الفقـــــرة  و( مـــــن  العمرررررل النقررررراباقريـــــة   جل لان ـــــاـةهـــــذا
 األطبــــاءامللـــن منـــ   جصــــحاا( قيـــ  تقـــوم عقالــــاق ملنيـــة لتنظـــيم  مـــ  23  املـــادة

( 14مــن   ج نــر األردنوا ــام  والصــيادلة وامللندســ  واملا مــ  ووــ هم  وتوجــد ا 
. وقــد عظــم قــاعون الامــ  ا ( عقالــة تر ــ  مصــا  الامــ17هنــاك   جنعقالــة ملنيــة  مــا 

  م ية تاسيإ النقالاق. 1996( ل نة 8  األردين رقم
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 الــذ   ف ــه الدســتور ق ــبما هــو  السياسررية ا حرر ا تــالي   جمــا تــا يتا ــي لــاةي ا
هـــو قـــزا  1927 ـــام  األردنلـــر    مـــارةقـــزا ا  جو  جســـإ  ـقـــد ج ـــالهمـــذ ور 
 جو ـاإو لح توجب قـاعون اةمايـاق الانمـاين الصـادر ا لـلر اا/ األردينالشاب 
  ويب ـغ األقـزااوتوجل لاـد  لـح النشـا  اةـزك وصـدور قـواع  تـنظم  مـ   1909 ام 
 ( قزلا  سياسيا .37قاليا    األردنال ياسية املريصة ا  األقزاا دد 

 ررانون سررية لألحرر ا  السيا  جررلم اإلشررامة  لررى أنررح  ررل  ررم  صررلام  ررانون  لـررل (
  مي  بما ـلا: (2015لعام  39 م م

  ل صا   150ل ص  جل  500لفيأل  دد األ  اء امل س   ل حزا من. 
  لغاء لر  متني  امل س   ملمإ حماـظاق  يـ   كـن جن يكـون امل س ـ  مـن 

 .حماـظة واقدة جو قف من  ش ة واقدة
   ان واقدا  و شرين  اما   جنلفيأل  مر الا و امل سإ لنماعية  شر  اما  لاد. 
  )تشــكي  ةنــة ا وزارة الشــ ون ال ياســية والزملاعيــة ت ــم   ةنــة لــ ون األقــزاا

ــــوزارة  ــــاق تاســــيإ األقــــزاا ومتالاــــة لــــ و ا لر اســــة جمــــ   ــــام ال ل نظــــر ا ط ب
و  وية  جم   ام وزارة الداي ية  جم   ام وزارة الاد   جم   ام وزارة النقاــة  

 م س اق التميب املدين  تن   ن املر ز الوطيف ةقو  انع ان(.تن   ن 

   .يب اةظر  ن متوي  األقزاا من الش ص اال تبار  سواء  ان  امـا  جم ياصـا ـر
 ما عـص القـاعون   ـ   مكاعيـة الااـن لقـرار ال تنـة لشـان ـر ـلا لتاـدي  النظـام 

 .لا يااألساسي ل حزا جو ـر لا لدمح األقزاا جمام حمكمة الاد  ا
  ج ــــدق جقكــــام قــــاعون األقــــزاا اةديــــد قريــــة املــــواطن  ا التتمــــيب ا  مــــا و

 تارو ــا تحــأل  رادهتــم  ودون ج  قيــود من مــا جن قــ  اةــزا ال يكــون  جقــزاا
 . ال لقرار ق ا ي

 23المادة   
 ا سية اا المج مع  

 يب لـذلح عـص ج دق التشـريااق األردعيـة   ـ  جن األسـرة هـي الوقـدة األساسـية ا التمـ
 قـد لــ  با تاريـ   قـد الــزوا  ا املـادة الناعيــة مـن قــاعون األقـوا  الش صــية   ـ  جعــه 

و ذا ـان التشرييب يامف  ا صراقة  ب  رج  وامرجة حت  له لر ا لتكوين جسرة و ساد ع  
 مــا لــر   قــواع  لغايــة ـايــة األســرة وا اـظــة   يلــا ومنلــا قــاعون اةمايــة مــن الانــ  

هــذا وقـد ج ــد مشـروح جديـد ل حمايــة مـن الانــ  األسـر  وهــو ا  2008ر  لاـام األسـ
مراق ه الدستورية لغايـة  قـراره  مـا جن الدولـة ا ماـر  حماـظتلـا   ـ  األسـرة اسـتحدث  
وقـــدة ياصـــة لاألســـرة هـــي ـايـــة األســـرة  مـــا صـــدر توجـــب قـــاعون جصـــو  ا ا مـــاق 
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يي األس ر  ال  من لا ا الام      ـايـة األسـرة الشر ية عظام مكاتب انصالش والتـو
 وا اـظة   يلا وتاهي لا لتتاوز انلكالياق ال  قد تارج     اةياة األسرية. 

  ـاعــه لكــ  لــ ص ل ــغ ســن الــزوا  ينبــ  لــه قــي التمتــيب  ــذا  الــزوا جمـا خبصــوو قــي
ملــادة الاالــرة اةــي واالســتفادة منــه لتكــوين جســرة جديــدة وهــو مــا ورد ا املــادة الناعيــة وا

من قاعون األقوا  الش صية  ما جن القاعون ج د     جن لك  من الرج  واملـرجة اةـي 
ا  عشاء الاقـد دون   ـراه جو  جبـار وجعـه ال لـد جن يكـون لر ـا الاــر  ر ـا صـحيحا 
لارادة قرة يالية  ن ج   يب   ما جن  لح يـتم لالـراف مبالـر مـن ا ـا م الشـر ية 

ا وااليتيــار دون  جبــار جو ج ــراه ا الوقــ  الــذ  عــص ـيــه   ــ  جن ل تحقــي مــن الر ــ
 .انجبار جو ان راه     ـر  وجوده  نيب من جن يكون الاقد صحيحا

 ـبـــ  قـــاعون األقـــوا  الش صـــية جقكـــام الاالقـــة الزوجيـــة و اــــة ج  ـــاء األســـرة عظـــم  
لامـــ    مـــا جن القـــواع  الناضمـــة   لشـــك  مفصـــ  ودقيـــي واجبـــاق  ـــ  مـــنلم وققوقـــه

الق ــاء الشــر ي تبــ  لشــك  ي ــ  اليــة اســتيفاء اةقــو  واقت ــا لا هــذا   ــ  جاعــب 
التشـرييب جمـا ا جاعــب عشـر التو يــة  ـذا املصـوو ـقــد  قـدق الاديــد مـن ا ا ــراق 
والندواق وورش الام  والزامح الت فزيوعية وان ا ية ل تو ية لذلح  ما جن املوقيب الرمسي 

شتم  دمو ة من األدلة ال  من لـا ا التي ـ    ـ  األلـ او لدا رة قا ي الق اة ي
 مـا جن القـاعون قـد عظـم  اــة األمـور املتا قـة  .واسـتيفا لا ا ـلم ققوقلم والتمتيب  ـا

ـــــارة املتا قـــــة لـــــاألوالد ـــــبلم  لاة ـــــاعة واملشـــــاهدة والزي ـــــيملم وتابي وعفقـــــتلم وعفقـــــة تا 
  .لم الف   تا يشك  ر اية ققيقة ملصاة وانلراف   يلم

 

 24المادة   
 حقوق الأفل  

   تقــــوم دا ــــرة األقــــوا  املدعيــــة واةــــوازاق لت ــــتي  واقاــــاق الــــوالدة ل طفــــا  األردعيــــ
املولـــودين دايـــ  املم كـــة ويارجلـــا و ـــذلح األطفـــا  األجاعـــب املولـــودين   ـــ  جر ـــلا 

ت ــتي  األطفــا  املولــودين يــار   طــار   مــا يــتمو صــدار الشــلاداق املتا قــة لــذلح.  
الزوجيـــة ا ج  وقـــ  دون التقيـــد لاملـــدد واملوا يـــد القاعوعيـــة املاصـــة لت ـــتي  واقاـــاق 
الــوالدة  املواليــد( وا ماـــا  لالش صــية القاعوعيــة ل طفــا  املولــودين يــار   طــار الزوجيــة  

م   ـــ  دــــم الاا  ـــة تقـــوم الـــدا رة لت ـــتي لم مـــدعيا  و صـــدار جرقـــام وطنيـــة مشـــم و  ـــاـتل
و  اـــا لم لااقــــاق ل صــــية وجــــوازاق ســــفر.   مــــا  جن األرقــــام الوطنيــــة الــــ  تصــــدر 
ل طفا  املولـودين يـار   طـار الزوجيـة ال حتمـ  جيـة  لـاراق جو دالالق جو  اق جرقـام 
تيــزة تــد    ــ  ج ــم جطفــا  مولــودون يــار   طــار الزوجيــة.   مــا  جن املشــرح ا قــاعون 

جعــا  ل تنــة التصــحيح املشــّك ة ا  2002عيــة جديــ  تاــديال  قاعوعيــا   ــام األقــوا  املد
 الدا رة صالقية تصحيح اسم الاف  املولود يار   طار الزوجية  والاف  ال قيط.
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  ولقــد اســتمدق التشــريااق األردعيــة اهتماملــا  قــو  األطفــا  دلــوق الن ــب مــن اهتمــام
فا  اةماية  والر اية  والملية وو هـا مـن اةقـو  الشرياة انسالمية  ال   ف   مش الء األط

األيري ـ  طفا  دلوق الن ب ققـو  ججازهتـا الشـرياة انسـالمية  وهـي ققلـم لالنفقـة  
ولالتم ــح  ولاة ــاعة  والر ايــة والتا ــيم والصــحة وانرب   ا  لــرف جقــد والديــها ـ ــه جه يــة 

بـاق الن ـب لا ـا  الاـر  وجي ـرها وجوا  ام ة وهـو جنـ    مـا جن الشـرياة ججـازق  ث
 ر اية ةي الصغ  وقا  ثبوق الن ب ل صغ  ال   ح جقد عفيه  نه.

  هذا ويشار  جل جن األطفا  املولودين يار   طار الزوجية يتم حت ينلم لدي جسر لدي ـة
قا  ألسإ ولرو  ياصة  ي  يتم التا د مـن امل ـتوي االجتمـا ي والبي ـي والنقـاا  ـو

ج   وجن يتمتــيب اةا ــنان لاو ــاح صــحية وعف ــية جيــدة متكــنلم مــن تنشــ ة لكــال الــزو 
ـــة  الملويـــة   ر األســـرة  اــــة جلـــكا  الر ايـــة املا ول الافـــ  لشـــك  ســـ يم    ـــ  جن تــــو
التا يميــــة  والصــــحية  والنف ــــية  واملاديــــة  واالجتما يــــة(  ويــــتم تابيــــي  لــــح توجــــب 

 جتما ية.األسإ والشرو  الصادرة  ن وزارة التنمية اال

 25المادة   
   احة الفيصة للمشاموة اا  دامة الشل ن العادة  الن اا   

 مــا ورد  القاعوعيــة جلرزهــا جساســا مشــذا اةــي ا الاديــد مــن النصــوو األردين اوجــد املشــرح
  ( منه     وجوا اقمام قرية الرج 1\15ا الدستور األردين  قي  عص  املادة  

ـي الكيفيـةقريـة لاطبـة ال ـ ااق الاو  الشـرو  و  امـة ـيمـا لـه صـفة ل صـية جو  امـة ـو
.  مـا  ـمن الدسـتور ل تميـيب اةـي ا ال تـوء  جل (دسـتور 17الـ  يقررهـا القـاعون  م/

دستور(.  مـا اوجـب الدسـتور ال ـاي ل ـمان  1\101الق اء و من استقالليته  م/
ــي الاــر  املتاقــة قاعوعــا( وقــي املرلــح  ا مراقبــة األ مــا  ســالمة االعت ــاا وعزاهتــه  ـو

 .دستور( 67ومااقبة     ال  لارادة النايب     االعت الية
  اعـــه  تنشـــا لقـــاعون هي ـــة    ـــ  67/2ج ـــدق التاـــديالق الدســـتورية األيـــ ة ا املـــادة

م ــتق ة تشــرف   ــ  الام يــة االعت اليــة النياليـــة وتــديرها ا  ــ  مراق ــه   مــا تشـــرف 
و  ماال  مشذا النص ـقـد مت  عشـاء امشي ـة  (الوزراء    ج  اعت الاق جيري يقررها د إ 

 (2012ل ــنة  11امل ــتق ة لالعت ــاا توجــب  قــاعون امشي ــة امل ــتق ة لالعت ــاا رقــم 
قيـ  تتمتـيب امشي ـة وتوجـب قاعو ــا لش صـية ا تباريـة ولاسـتقال  مـاق و دار  وج اــ  

مكينلــا مــن جداء ملاملــا الــا  القــراراق وانجــراءاق الالزمــة لت القــاعون ل لي ــة صــالقية
  لنزاهة ولفاـية وقياد.

  ـــي عظـــام الكوتـــا( توجـــب مخ ـــة  شـــر مقاـــدا لصـــيصمت قـــاعون االعت ـــاا  ل مـــرجة  ـو
 .2016 لاامل إ النواا 
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 جراء االعت الاق النيالية والب دية  لالروم من ضروف 2013ا  ام  املم كة قللد   
يــــاد الانـــ  وتفــــاقم الصـــاولاق االقتصــــادية  ـــدم االســـتقرار الــــ  متـــر  ــــا املناقـــة  وازد

الداي ية وارتفاح جساار املشتقاق النفاية  واستمرار االقتتاجاق الشابية ا الشـارح. 
لان اـة  جل األ باء الكب ة ال  عتتـ   ـن تـدـي ج ـداد  بـ ة مـن الالج ـ  ال ـوري  

مادية واجتما ية وسياسية   جل األرا ي األردعية  تا ـر      الدولة األردعية التزاماق 
 بـــ ة. وجنحـــ  الدولـــة األردعيـــة لـــاجراء االعت الـــاق  النياليـــة والب ديـــة( لـــاجواء ســـ مية 

 هاد ة  ولادد ق ي  من اال ما اق واالقتتاجاق     عتا ح االعت الاق.

  بعوادل  لـلة د علدة دنها: 2013 مي ل الن اابال النيابية يام 

  لالعت الــــاق وانلــــراف   يلــــا  و لــــح ألو  مــــرة ا تــــاريخ  دارة امشي ــــة امل ــــتق ة
 املم كة األردعية امشاةية.

  ــــاريخ املم كــــة  النظــــام االعت ــــاك ــــد ا تمــــد وألو  مــــرة ا ت قــــاعون اعت ــــاا جدي
امل ـــت ط  املـــواز (  والـــذ  ج اـــ  النايـــب صـــوت   صـــوتا  ل ـــدا رة ا  يـــة  صـــوتا  

 قة     م توي املم كة.ـرديا (  وصوتا  ل قا مة الن بية املغ 

  ا تماد  جراءاق جديدة ل محاـظة     لـفاـية وعزاهـة االعت الـاق وسـرية  م يـة
االقــماح  منــ  ال ــت  االعت ــاك لكــ  مر ــز اقــماح  األورا  املابو ــة  الــ  حتتــو  
  ـ  جمســاء وصـور املرلــح  ا الـدوا ر ا  يــة  وجمسـاء ورمــوز القـوا م الوطنيــة  الــ  

 .ك ة تصوي  األمي  جو ما ي م  لالتصوي  الا يف( اة  مش
  مشـــار ة  بـــ ة ا الرقالـــة   ـــ  االعت الـــاق      ـــان  ـــدد املـــراقب  املاتمـــدين مـــن

 ( جلـــة رقاليـــة 13( مراقـــب حم ـــي  مـــوز     ـــ   300 7امشي ـــة يـــوم االقـــماح  
 ( لاناق دولية.9( مراقب دوق موز        306 و

 سـيدة لا ـوية د ـإ 18ة ا د إ النـواا     ــازق  زادق ع بة مشار ة املرج )
النـــواا  مـــنلن ثـــالب ســـيداق ــــزّن لاالعت الـــاق يـــار  الكوتـــا الن ـــا ية  ســـيدة 
ترجس  قا مة ـردية  وسيدتان  ن الدوا ر ا  ية(  وهذا ج ز ايما  حتققه املرجة  

 يار   طار الكوتا املقررة لغاية ارن.

 بعوادل  لـلة د علدة دنها: 2013يام   مي ل الن اابال البللـة 

  دارة امشي ــــة امل ــــتق ة لالعت الــــاق وانلــــراف   يلــــا  و لــــح ألو  مــــرة ا تــــاريخ 
 املم كة األردعية امشاةية.

  دم مشـار ة القـواق امل ـ حة واألجلـزة األمنيـة ا  م يـة االقـماح  لـالروم مـن جن 
 قاعون الب دياق ي مح مشم  لح. 
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 ديـــدة ل محاـظـــة   ـــ  لـــفاـية وعزاهـــة االعت الـــاق     جـــري ا تمـــاد  جـــراءاق ج
اســتاما  اةــز ال ــر   وحتديــد ســتالق النــايب  ا  ــ  مر ــز اقــماح.  مــا جعــه 
قـــا   وألو  مـــرة قامـــ  اندارة االعت اليـــة ا ا تمـــاد جســـ وا الت ـــتي  الت قـــا ي  ـو

 ملكان  قامة املواطن  و لح     جساهب ستالق األقوا  املدعية.

 9امللم انلارة  جل املشـار ة الواسـاة   ـ  مراقبـة االعت الـاق     لـار     ومن )
جلـــــاق حم يــــــة لان ـــــاـة  جل قــــــزلي  سياســـــي   و ــــــان  ـــــدد املــــــراقب  ا  يــــــ  

( جلـــــاق 6( مراقبـــــا   جمـــــا املنظمـــــاق الدوليـــــة ـقـــــد وصـــــ   ـــــددها  جل  3770 
 ( مراقبا . 53( لاناق دل وماسية ت م  8( مراقبا  دوليا   و 44  ت م

  ررررررة صــــــدار  2015 مــــــا وجــــــري يــــــال  الاــــــام  49 قــــــاعون رقــــــم   ررررررانون ال ديوـ 
ويلـــــدف  جل تابيـــــي مبـــــدج   الـــــذ  يابـــــي ألو  مـــــرة ا تـــــاريخ األردن( 2015 ل ـــــنة

الالمر زيــة   ــ  م ــتوي ا اـظــاق مــن يــال  مــنح انداراق ا  يــة صــالقياق ا ــز  
 تـا لامـ  الدولـة ولزيـادة املشـار ة الشـابية ا والتوسيب ا تبيف االعت الـاق الد قراطيـة 

 . صنيب القرار التنمو 

  والـــذ  ســـاهم ا تازيـــز 2015ل ـــنة  41 رقـــم  رررانون  لـرررل للبلرررلـال  مـــا صـــدر  )
 .  مــا  ـــزز مـــن مفلـــوموالتوســـيب ا الوضــا   وامل ـــ ولياق املناطـــة  ـــا  اســتقاللية الب ـــدياق
امل ـودة  جوجدتـهاملكـون اةديـد الـذ  والـ  تاتـز الـالإ ا  يـة   عشـاءالالمر زية مـن يـال  

قـا لتق ـيماق املنـاطي وتاـداد ال ـكاناألقـ   ـ   ج  ـاءليتكون  ـ  منلـا مـن مخ ـة      ـو
ووزح الصـــالقياق لـــ  ال  ـــ   ليكـــون ر ـــيإ ال ـــإ   ـــوا ا الب ديـــة املر زيـــة الكـــزي.

  ـ   واندارة انلـرافامشي ـة امل ـتق ة لالعت ـاا صـالقية ا  ي والب د .  ما منح القاعون 
 .ـقطسالقا  لانلراف االعت الاق الب دية والالإ وليإ  ما  ان ماموال ـيه   جراء

 26المادة   
 المسا اة أدام القانون  

  ج د الدستور األردين     مبدج امل اواة ل  األردعي   دون متييز  وتكري ا  لذلح جاءق
التشــريااق الوطنيــة لصــيغ  امــة ودــردة اع ــتاما  مــيب هــذا املبــدج الدســتور   وقــد عصــوو 

عـــــص املينـــــا  الـــــوطيف األردين   ـــــ  جن األردعيـــــ  رجـــــاال  وع ـــــاء  مت ـــــاوون ا اةقـــــو  
 جل  هتـدفوالواجباق   ما جوص  األجندة الوطنية األردعية لتابيي  دد من املبادت الـ  

 التشرياية وا املناصب الاامة.الالإ ية ومتني لا ا حتقيي امل اواة ل مرجة األردع

  ما وصادق  املم كة     والبية االتفاقيـاق الـ  تاـزز ققـو  األردعيـ   ومت  ـذلح عشـر 
الالد الدوق املاو لاةقو  املدعية وال ياسـية  والالـد الـدوق املـاو لـاةقو  االقتصـادية 

  ـ   يـيب جلـكا  التمييـز الانصـر   واتفاقيـة الق ـاء واالجتما ية والنقاـية واتفاقيـة الق ـاء 
      ييب جلكا  التمييز  د املرجة ا اةريدة الرمسية يال  ال نواق األي ة.
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 27المادة   
ة   ة ا  ليال اإلثنية  اللـنية  اللغـو  حـي

  دد من امل س اق واملااهد واملرا ز ال  تقوم لدور ـا   لنشر ثقاـة املم كةيوجد ا  
الت ـــــامح وقـــــوار األديـــــان وقبـــــو  اريـــــر قيـــــ  جط قـــــ  م س ـــــة ا  البيـــــ  ل فكـــــر 

( مشـروح    مـة سـواء( http://www.aalalbayt.org انسالمي     موقالـا انلكـموين 
 عت . الذ  يامي اةوار انسالمي امل يحي وي  د القواسم املشم ة ل  جتباح الديا

  يقوم املالد امل كي ل دراساق الدينية لنشر الاديد من الـالق وانصـداراق الـ  تـد و
والتاــايش واةــوار لــ  جتبــاح الــدياعاق امل ت فــة.  مــا ويقــوم املر ــز األردين   جل الت ــامح

لبحـــوب التاــــايش الــــدييف لاقــــد املــــ متراق الـــ  هتــــدف  جل حتقيــــي مبــــدج الت ــــامح وعبــــذ 
 مــا ج ــدق وزارة األوقــاف واملقدســاق انســالمية  ــدداَ  ام املاتقــداق.التاصــب واقــم 

مــــن الــــزامح الــــ  هتــــدف  جل تازيــــز هــــذه القــــيم منلــــا منــــ   قــــد دوراق   ميــــة لشــــرش 
 م ام  رسالة  مان.

  لـرازه لالشـك  الـذ  و  ا اـظة     تـراثلمو  ي مح ل ق ياق الدينية لاعشاء اةماياقو 
مـــيب ال ياســـة الاامـــة ل دولـــة لتشـــتييب التادديـــة النقاـيـــة.  مـــا  يروعـــه مناســـبا   اع ـــتاما  

ي مح مشم لاعشاء مدارسلم املاصة ال  تقوم لتا يم ال غاق االثنية جنبا   جل جنب مـيب 
 التا يم.و  املنلا  اةكومي املاتمد من قب  وزارة الملية

  املم كــة تمارســة وجتــدر انلــارة  جل اعــه لان ــاـة  جل مــا تقــدم  ي ــمح ل م ــيحي  ا
حتـرو املم كـة   ـ  االقتفـاء لاملناسـباق الدينيـة امل ـيحية و  لاا رهم لكـ  قريـة.  مـا

تا يدا      وقدة التميب األردين.  ما ي مح مشـم  ريـة تارسـة الشـاا ر الدينيـة قيـ  
تنقـ  ان ا ــاق الرمسيــة لـاا ر قــداهب يــوم األقـد لشــك  متــواز  مـيب عقــ  لــاا ر صــالة 

 ــ م .  مــا ي ــمح ل اــام   ا القاــاح اةكــومي مــن امل ــيحي  تمارســة اةماــة ل م
  اا لم الوق  الكاا ألداء واجبـاهتم الدينيـة دون اقت ـا ا مـن و  لاا رهم يوم األقد

  جازاهتم ال نوية    اـة  جل منحلم  ا  رمسية يال  األ ياد الدينية امل يحية.
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