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  البرنامج الزمني إلجتماعات مناقشة تقریر االردن
 )لجنة المیثاق(المقدم إلى لجنة حقوق اإلنسان العربیة 

  ٤/٢٠١٢ /٢، ١األحد واألثنین 
  بمقر األمانة العامة لجامعة الدول العربیة

  األولالیوم
  من إلى  الموضوع

  تسجیل السیدات والسادة الحضور
  كلمة الدكتور عبدالرحیم العوضي رئیس اللجنة

  )الكتروني(عرض تقدیمي عن اللجنة 

١٠.٠٠  
١٠.١٠  
١٠.٢٥  

09.30  
١٠.٠٠  
١٠.١٠ 

  ١٠.٢٥  ١١.٠٠  رئیس اللجنة یرفع الجلسة الستراحة
 ومن ثم ویعرف بأعضاء اللجنةرئیس اللجنة یلقي كلمة ترحیب 

لتقدیم بیانھ بشأن التقریر والتعریف رئیس وفد الدولة یدعو 
  .بأعضاء الوفد المرافق لھ

١١.٠٠ ١١.٠٥ 

 ١١.٠٥ ١١.٢٥  .ویعرف باعضاء وفده المرافق بیانھ رئیس الوفد یلقي 
 ١١.٢٥ ١١.٣٠  .رئیس اللجنة یشكر رئیس الوفد ویطلب البدء بالمناقشة 

بدالمجید زعالني یقدم مالحظات  ع/ عضو اللجنة السیدالدكتور
  اللجنة  حول التقریر من الناحیة الفنیة والیة االعداد

١١.٣٠ ١١.٥٠ 

  ١١.٥٠  ١١.٥٠  اسعد یونس تقدیم مالحظاتھ/ رئیس اللجنة یطلب من السید
 ١١.٥٠ ١٢.٠٠  أسعد نعیم یونس یقدم مالحظاتھ/ عضو اللجنة السید

 ١٢.٠٠ ١٢.٢٠  تعقیب الدولة الطرف
  ١٢.٢٠  ١٢.٤٠  .ھادي الیامي یقدم مالحظاتھ/  الرئیس الدكتورنائب

 ١٢.٤٠ ٠١.٠٠  تعقیب الدولة الطرف
 ٠١.٠٠ ٠١.٤٥  رئیس اللجنة یعلن رفع الجلسة إلستراحة

 ٠١.٤٥ ٠١.٥٠  رئیس اللجنة یطلب استكمال النقاش
عبدالمجید زعالني یقدم مالحظاتھ على /عضو اللجنة الدكتور

  .التقریر
02.05 ٠١.٥٠ 

 ٠٢.٠٥ ٠٢.٢٥  تعقیب الدولة الطرف
رئیس اللجنة یشكر رئیس واعضاء الوفد األردني ویرفع الجلسة 

  .إلستكمال النقاش في الیوم التالي
٠٢.٢٥  ٠٢.٣٥  
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  :لیوم الثاني ا

  من إلى  الموضوع
لقاء رئیس اللجنة واألعضاء مع المنظمات غیر 

 ٠٩.٣٠ ١٠.١٥  ).جلسة  استماع(الحكومیة األردنیة 

رئیس اللجنة یفتتح النقاش ویعطي الكلمة لرئیس وفد 
ضاحات أعضاء اللجنة الواردة من یالدولة لإلجابة على است

  .الیوم السابق، ولھ توزیعھا بین اعضاء  وفده المرافق
١٠.٣٠ ١٠.٣٥ 

رئیس وأعضاء الوفد الرسمي یتولون الرد على 
 ١٠.٣٥ ١١.٠٠  .االستیضاحات السابقة

 یقدم ھادي الیامي / للجنة الدكتورنائب  رئیس ا
 ١١.٠٠ ١١.٢٠  .مالحظاتھ

 ١١.٢٠ ١١.٤٠  تعقیب الدولة الطرف
 ١١.٤٠ ١٢.٠٠  . یقدم مالحظاتھأسعد یونس / السیدعضو اللجنة 

 ١٢.٠٠ ١٢.٢٠  تعقیب الدولة الطرف
یقدم عبدالمجید الزعالني / عضو اللجنة السید

  ١٢.٢٠  ١٢.٣٥  .مالحظاتھ

 ١٢.٣٥ ٠١.٠٠  لطرفتعقیب الدولة ا
 ٠١.٠٠ ٠١.٤٥  .رئیس اللجنة یشكر الحضور ویرفع الجلسة لإلستراحة

 ٠١.٤٥ ٠١.٥٠  .رئیس اللجنة یعلن بدء  المناقشة
 عبدالرحیم العوضي یقدم/رئیس اللجنة الدكتور

 ٠١.٥٠ ٠٢.٠٥          . مالحظاتھ

 ٠٢.٠٥ ٠٢.٢٥  تعقیب الدولة الطرف
دكتور عبدالمجید زعالني عضو اللجنة مقرر التقریر ال

 ٠٢.٢٥ ٠٢.٤٠  یقدم مالحظات عامة 

  ٠٢.٤٠  ٠٢.٤٥  .رئیس اللجنة یعلن انتھاء المناقشات ویرفع الجلسة 
 ٠٢.٤٥   . مؤتمر صحفي بالخصوصعقد
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 مضبطة 
 الجلســـــــــــة االفتتاحیـــــــــة 

  ــــــــــ 
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 )ة المیثاقلجن(محضر أجتماع لجنة حقوق اإلنسان العربیة 
 ١/٤/٢٠١٢: القاھرة 

  )لجنة المیثاق(عقدت لجنة حقوق اإلنسان العربیة 
ًاجتماعا الساعة العاشرة والدقیقة الثالثین من صباح یوم األحد األول من أبریلالفتتاح أعمال الـــدورة 

  )لجنة المیثاق (یــة األولى للجنــــة حقــوق اإلنسان العرب
سعادة  :برئاسة" تقریر یقدم للجنة من قبل الممــلكة األردنیة الھاشمیةلمناقشة أول" و الذي خصص 

 )رئیس اللجنة(  عبدالرحیم یوسف العوضي / الدكتور
 )قاعة أندلسیة(لمناقشة تقریر المملكة األردنیة الھاشمیة، وذلك في مقر جامعة الدول العربیة 

 :وبحضور أعضاء لجنة حقوق اإلنسان العربیة
 )ائب الرئیسن(    الیاميھادي / الدكتور .١
 )ضو اللجنة ومقرر التقریرع(   عبدالمجید زعالني/ الدكتور .٢
 )عضو اللجنة(    أسعد نعیم/ المستشار .٣
 )عضو اللجنة(  عاصم منصور مقداد ربابعة/ األستاذ .٤

 :الوفد األردني
   القاھرة-سفیر المملكة األردنیة الھاشمیة    معتصم البشیر/ السید .١
 .مدیر إدارة األمن العام   شیشاني ماھر ال/ العقید  .٢
 .وزارة العدل   جالل الزعبي/ القاضي  .٣
 .وزارة التنمیة االجتماعیة    عایش العواملة/السید .٤
 .وزارة الداخلیة    محمد الزعبي/ السید .٥
 .وزارة الخارجیة    عماد الضمور/ السید .٦
 .وزارة العمل    فیصل الفایز/ السید .٧

 : أمانة اللجنة
 )أمانة اللجنة(   سعید عبدالحافظ/وزیر مفوض .١
 )أمانة فنیة(  محمد محمود عواد الرقاد/السید .٢
 )أمانة فنیة(   ففیان فتحي مراد/اآلنسة .٣
 )سكرتیر اللجنة(    سعید مبارك/السید .٤
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 وقائع اإلجتماع
 :جرت وقائع االجتماع على النحو التالي

  : كلمة السید رئیس اللجنة: ًأوال 
  م یوسف العوضيعبدالرحی/ الدكتور          

 بسم هللا الرحمن الرحیم
 السیدات والسادة، الضیوف الكرام،

(         أود أن أرحب بكم أجمل ترحیب في افتتاح أعمال الـــدورة األولى للجنــــة حقــوق اإلنسان العربیــة 
 .نیة الھاشمیة و التى سوف تخصص لمناقشة أول تقریر یقدم للجنة من قبل الممــلكة األرد) لجنة المیثاق 

      كما یسعدني أن أرحب بوفد المملكة األردنیة الھاشمیــة الذي سیشارك في الحــوار التفاعلي ، و أود أن 
ى  ي صدقت عل ى الت أثمن الخطوة التى قامت بھا المملكة األردنیة الھاشمیة باعتبارھا الدولة العربیــة األول

  .لة العربیة األولى التى سیتم مناقشة تقریرھاالمیثاق العربي لحقوق اإلنسان وكذلك الدو
 : السیدات و السادة 

اق  ا المیث د إلیھ ة عھ ة عربی أول آلی ة ك سان العربی وق اإلن ة حق ى للجن دورة األول ال ال وم أعم تح الی     نفت
ى إصدار  اعلي وصوال إل اریر من خالل حوار تف ك التق االضطالع بتلقي تقاریر الدول األعضاء ومناقشة تل

 .صیات یتم نشرھا على الكافةتو
صة  اون مع اإلدارات المخت ت بالتع ث قام      لقد اختطت اللجنة لنفسھا منذ بدایة عملھا مبدأ الشفافیة ، حی
ا  ى تلقتھ دول الت اریر ال شر تق ت بن ة ، وقام شبكة الدولی بالجامعة العربیة بإنشاء موقع إلكتروني لھا على ال

ا ة علیھ الع الكاف ي إط ا ف ة منھ سان رغب وق اإلن ة بحق دني المعنی ع الم سات المجتم یلة لمؤس ذلك كوس  وك
لدراسة تلك التقاریر و إرسال ما تراه من تعلیقات أو تقاریر موازیة حول حالة حقوق اإلنسان في تلك الدول 

 .لكي تكون تحت نظر اللجنة عند إجراء الحوار التفاعلي مع ممثلي تلك الدول 
  :السیدات و السادة

حة        إ ة واض ي برؤی ا التحل ب من ل یتطل شوار طوی ي م ى ف ي إال خطوة أول ا  ھ دة م ة الجدی ذه اآللی ّن ھ
سارعة ا لألحداث المت ستنا . ّلألمور وأن نتمیز بالصبر والموضوعیة في تقییمنا وتحلیلن وم جل تح الی وإذ نفت

ى أن یكون أحد ثم ة ، نتمن رام األولى في وقت یشھد فیھ العالم العربي تغییرات ھام رات االحت ذه التغیی ار ھ
اة ،  ي الحی الحق ف ات األساسیة ك وق و الحری ق الحق ي یطل التام لحقوق اإلنسان، لیس فقط تلك الحقوق الت
الحق  وق األخرى ك ًوحریة الرأي و التعبیر و المساواة وعدم التمییز ألي سببا كان، ولكن أیضا لتشمل الحق

صادیة  و في التنمیة  والعیش في بیئة سلیمة وغیرھا ة و االقت سیاسیة واالجتماعی  من الحقوق المدنیة و ال
 .الثقافیة 



 
 

 الدورة األولى١-٢ من أبریل عام ٢٠١٢م

  7 

ة  ة العربی ة اإلقلیمی         إن  عمل لجنة المیثاق العربي لحقوق اإلنسان ال تعني بالضرورة انعزال ھذه اآللی
م المتحدة،   ة األم ي أن ننظر عن باقي اآللیات اإلقلیمیة و الدولیة  األخرى وخاصة تلك التابعة لھیئ ل ینبغ ب

إلیھا كآلیة مكملة لتلك اآللیات ، خاصة أن جمیع الدول العربیة تبقى ملزمة بتقدیم تقاریرھا الدوریة أمام تلك 
 . اآللیات، وفقا للصكوك الدولیة ذات الصلة التى اعتمدتھا كل دولة

وق ا ي لحق اق العرب ضفیھا المیث ى ی ة المضافة الت ا أن القیم ي اعتقادن ة و        وف ات اإلقلیمی سان لآللی إلن
ة الحقوق  الدولیة القائمة ، تنبع من كون المیثاق العربي ینطلق من نظرتھ الشمولیة لحمایة وتعزیز منظوم
ات  بعض اآللی ة ك ة مسائل معین ى حمای ست قاصرة عل ة لی ھ من ناحی ة ، فوالیت ا العربی و الحریات في دولن

ة أخ وم التعاھدیة المتخصصة ، كما أنھ من ناحی ى تق ة الت ات الدولی سفتھ عن بعض اآللی ي فل ف ف رى یختل
ك  تم تل ى أن ت اق نص عل دول، كون المیث ي ال سان ف وق اإلن شاملة ألوضاع حق بعملیة المراجعة الدوریة ال
سییس أو  ن الت دا ع رة ، بعی اد ،و الخب وعیة و الحی صفون بالموض ستقلین یت راء م ل خب ن قب ة م المراجع

دول، وھي مسألة المجاملة ، والتي قد تتم ین ال ادة ب تم ع  من خالل آلیة مراجعة النظراء أو القرناء والتي ت
 .إیجابیة تتمیز بھا آلیتنا العربیة المنبثقة عن المیثاق العربي لحقوق اإلنسان

ذي  سان ال وق اإلن      ومن ھذا المنطلق أود أن أؤكد بأن  إنشاء آلیة عربیة  ال یتناقض مع مبدأ عالمیة حق
لدول العربیة  جزء منھ كما یؤكد ذلك  تبني الدساتیر العربیة  لمبادئ اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، تعد  ا

ي إعالن .  باإلضافة إلى انضمام كافة الدول العربیة إلى مختلف الصكوك المنبثقة عن اإلعالن ا  جاء ف وكم
اتفاقیات و إنشاء آلیات إقلیمیة أو دون ، فإن  مبدأ العالمیة ال یمنع أیة مجموعة من وضع ١٩٩٣فیینا لعام 

 .إقلیمیة لتعزیز وتقویة كل ما یشكل خصوصیة ھذه المجموعة
دول  د عزم ال ا یؤك سبا ثمین ا  مك ي رأین د ف ي، یع ّ      وفي ھذا الصدد،  فإن اللجنة  في سیاق المیثاق العرب

 اإلنسان وضمان الحریات العربیة على مواصلة جھودھا، حسب خصوصیتھا،  بھدف تحسین وتعزیز حقوق
صالح  د ال األساسیة، ووضع المؤسسات المناسبة لتحقیق دولة القانون باعتبارھا النموذج الحضاري الوحی

 .لبناء مجتمعات المستقبل
  :السیدات والسادة

ة، سواء من  ام ومتابع ّ فیھ، ستكون لجنة المیثاق العربي ابتداء من ھذه الدورة موضع اھتم      مما ال شك
وق د ات لحق راد والمجتمع ا األف ي أصبح یولیھ ة الت ة البالغ ا، نظرا لألھمی ة أم من خارجھ اخل الدول العربی

اإلنسان بما في ذلك  في مجتمعاتنا العربیة، وھذا في حد ذاتھ أمر إیجابي بالنسبة لنا، حیث تنتقل  اللجنة من 
د ذلك مع  المجتمع الم ى آلیة تتحاور مع الدول إلى آلیة تتفاعل ك ى إل ذا تحدي یرق دولي وھ وطني وال ني ال

 .مستوى طموحنا كدول عربیة ونحن قادرون على تجاوزه
 : السیدات والسادة

صادق       قبل أن أختتم كلمتي،  أغتنم ھذه الفرصة ألوجھ من ھذا المنبر الدعوة إلى الدول العربیة التي لم ت
ادر بالتصدیق عل أن تب ادرة ب اق المب ي المیث ى اآلن عل دول حت ة ال ة كاف ل اللجن شمل عم ن أن ی ى یمك ھ حت ی
 .العربیة بسكانھا الذین یزیدون على ثالثمائة ملیون نسمة
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 وأنني على ثقة بأن للدول العربیة القدرات الكافیة واإلرادة السیاسیة الكاملة لمواكبة ھذا التحدي وااللتحاق 
كما أنني واثق بأن . ألفراد وحریاتھم األساسیةبركب الدول القائمة على مبدأ سیادة القانون واحترام حقوق ا

اء  ى بن عمل اللجنة الجدي سیساھم ال محالة في دعم اإلصالحات الجاریة في الدول العربیة  ومساعدتھا عل
 .القدرات المالئمة 

 .ًأنتھز أیضا ھذه الفرصة ألكرر شكري للمملكة األردنیة الھاشمیة على حضور ممثلیھا
 .عادة رئیس وفد المملكة األردنیة الھاشمیةوأعطي الكلمة اآلن لس

 :السید رئیس وفد األردنكلمة 
 بسم هللا الرحمن الرحیم

 والصالة والسالم على سیدنا محمد النبي العربي الھاشمي األمین،
سعادة / سعادة الدكتور ة، أصحاب ال سان العربی وق اإلن ة حق یس لجن عبد الرحیم یوسف العوضي رئ

ر عن سعادتي بوجود سعادة أعضاء اللجنة الموقرة یال ألعب نص قل ً، الحضور الكریم، بدایة سأخرج عن ال
ة  دعوة من اللجن دورة ب ذه ال ال ھ ي أعم شارك ف ي ت النائبة عبلة أو علبة عضو مجلس النواب األردني والت

للجنة رئیس ا/ الكریمة، كما أرحب بممثلي المجتمع المدني األردنیین وغیرھم من العرب الذین دعاھم السید
 . لحضور أعمال ھذه الدورةً- مشكورا–

موسى بریزات / وأوجھ تحیة خاصة لمن نعتبره في حقل الدبلوماسیة األردنیة أستاذ لنا وھو الدكتور
سان- وق اإلن ي لحق ز األردن یس المرك یة -رئ ة الدبلوماس ي مدرس ھ ف ى یدی ذ عل ن تتلم د م ت أح ذي كن  وال

ن ارزا م ا ب ره علم ا نعتب ة، كم ًاألردنی صة ً ة لھم خال ار، فتحی ذا اإلط ي ھ ة ف سان ومرجعی وق اإلن  أعالم حق
 .وموصولة

م  ان لك شكر واالمتن ّأرغب بدایة أن أعبر باسم زمالئي أعضاء وفد المملكة األردنیة الھاشمیة عن ال ّ ً
ي  ة الموقرة ف ذه اللجن ي ھ م ف ذلونھا من خالل عملك ي تب ى الجھود الت ة الموقرة عل وللسادة أعضاء اللجن

 . زیز مسیرة حقوق اإلنسان العربي وحریاتھ األساسیة وحمایة ھذه الحقوق وصیانتھاتع
أتشرف الیوم أن أرأس وفد بالدي المملكة األردنیة الھاشمیة لمناقشة أول تقاریر الدول التي تنظرھا   

 . ھذه اللجنة الموقرة في مسیرتھا التي نسأل لھا النجاح والتوفیق
ات یستعرض تقریر المملكة األ وزارات والجھ ي إعداده عدد من ال ذي أسھمت ف ة الھاشمیة ال ردنی

ام  زام بأحك إزاء االلت ة ب الرسمیة في الممكلة األردنیة الھاشمیة، و التدابیر واإلجراءات التي إتخذتھا المملك
د جاء متماشیا مع مضام ر ق ذا التقری ب ھ إن تبوی ذلك ف ا ل سان، وتبع وق اإلن ي لحق ًوبنود المیثاق العرب ین ً

ي  ًالمواد الواردة في المیثاق العربي لحقوق اإلنسان ووفقا لتسلسل ھذه المواد حیال المواضیع والقضایا الت
 . تتناولھا وتعالجھا

وترتكز منھجیتنا في التفاعل مع ھذه اللجنة الكریمة الیوم على قاعدة أننا ننظر إلى ھذا النقاش بشكل    
غ المثلى الكفیلة بمساعدة المملكة األردنیة الھاشمیة على االستمرار بناء نتطلع من خاللھ إلى الخروج بالصی
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ھ  ق اللتزامات رام األردن العمی في االلتزام بأحكام وبنود المیثاق العربي لحقوق اإلنسان وذلك من منطلق احت
 . القانونیة واالتفاقیات والمواثیق الدولیة واإلقلیمیة التي ھو طرف فیھا

ّ إلى أن المملكة األردنیة الھاشمیة كانت الدولة العربیة األولى التي صدقت على وال بد لي من اإلشارة  
، ٢٠٠٤المیثاق العربي لحقوق اإلنسان بعد أن اعتمدتھ القمة  العربیة في تونس وتم ذلك في شھر أیار عام 

اریخ   ة بت میة األردنی دة الرس اق بالجری ذا المیث شر ھ م ن صادقة األرد. ١٦/٩/٢٠٠٤وت اءت م ى وج ن عل
ا  ة وتعزیزھ ذه المنظوم سان وتحدیث ھ المیثاق في سیاق التزام األردن العالمي باحترام منظومة حقوق اإلن

 . والتعریف بھا
رة وتحوالت شاھدتھا  رات كبی ي ظل متغی ال  ف ة الح وم بطبیع ر الی وتأتي مناقشة األردن لھذا التقری

ت   زال، وفرض ي وال ت ام الماض الل الع ة خ ا العربی والت منطقتن ن التح ة م والت جمل رات والتح ذه المتغی ھ
سان  وق اإلن ة أن حق ریس حقیق ى تك ي عل واطن العرب رص الم ا ح ن خاللھ ا وم ا فیھ دا جلی ة ب الدیمقراطی
وحریاتھ األساسیة لھا سمات ثابتة لجھة أنھا حقوق متأصلة وملتصقة بالطبیعة اإلنسانیة وتصعب تجزئتھا 

 البیئة االجتماعیة والثقافیة والخصوصیات التي تفرضھا ھذه البیئة في إال في سیاق محدود وبما یتماشى مع
  .ھذا القطر أو ذاك أو في ھذه المنطقة أو تلك

ة الموقرة، الحضور       سعادة الدكتور عبد الرحیم العوضي، رئیس اللجنة الموقرة ، السادة أعضاء اللجن
 على أن مسیرة اإلصالح الشامل في األردن وفي كافة الكرام، یرغب وفد المملكة األردنیة الھاشمیة بالتشدید

ى المسارین  ا عل سارعت وتیرتھ م ت د ث د بعی ذ عھ دأت من د ب مناحیھا السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة، ق
ذه  الحات ھ سیرة اإلص ت م ي، وتكاثف رن الماض ن الق ات م د الثمانینی ة عق ي نھای صادي ف سیاسي واالقت ال

ن الحسین المعظم سلطاتھ الدستوریة عام وأخذت زخما كبیرا منذ أن ت اني اب دا  الث ك عب ة المل ولى جالل
األردن وشعب . ١٩٩٩ ال ب زال االنتق ھ، استھدفت وال  ت ا جاللت وذلك في إطار رؤیة إصالحیة شاملة تبناھ

 .األردن نقلة نوعیة، في مختلف المجاالت السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة
ھ ، وبطبیعة الحال وبحكم ط سھا علی ي تفرض نف سیولة الت ة ال ھ وحال بیعة محیطنا اإلقلیمي وتوترات

فإن ھناك معطیات مرتبطة بوضع منطقتنا  المضطرب،  أنتجت وبشكل خاص في السنوات العشرین األخیرة 
الم  اع الع ف بق ي مختل اطوءا ف الح تب ى مسیرة اإلص ا عل ى فرض إیقاعھ ة أفضت إل ا سیاسیة إقلیمی ًظروف

ا العربي، و مما ال شك فیھ أن إعادة الصحوة العربیة التي شاھدتھا بعض الدول العربیة  وما تزال، قد منحتن
ك  ة المل ا سارع جالل سیاسي، ومن ھن ي شقھا ال رة اإلصالحات، ال سیما ف في األردن الفرصة لتسریع وتی

ي المعظم إلى تشكیل لجنة حوار وطني شاملة التمثیل وتضم في عضویتھا مختلف ألوان ا سیاسي ف ف ال لطی
انون لألحزاب  ذلك ق ات عصري، وك انون انتخاب شریع لق األردن، وأنتجت ھذه اللجنة توصیات مرتبطة بالت
ة الھاشمیة  ة األردنی ة دستور المملك ت بمراجع ة قام ة ملكی شكیل لجن السیاسیة ، مثلما بادر جاللة الملك لت

ذه غ عدد ھ واد الدستوریة وبل ا وأوصت بتعدیل العدید من الم د اقرارھ ائي بع ا النھ ي مجموعھ دیالت ف  التع
ًودخولھا حیز النفاذ  من قبل مجلس األمة األردني اثنان وأربعون تعدیال دستوریا، وكانت ھذه التعدیالت ذات  ً
وانین  ي دستوریة الق طبیعة شاملة، حیث نصت على إنشاء محكمة دستوریة  للمرة األولى تختص بالنظر ف

ات واإلجراءات، كما نصت ا ى االنتخاب شرف عل ات ت لتعدیالت  الدستوریة على إنشاء ھیئة مستقلة لالنتخاب
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شریعیة  ھ الت سیر بقنوات ة لی في المملكة وتدیرھا، وقد قدم مشروع قانون ھذه الھیئة بالفعل إلى مجلس األم
 .  ًتمھیدا إلقراره خالل أیام

ي حاالت كما قیدت التعدیالت الدستوریة من صالحیة السلطة التنفیذیة ع ة إال ف وانین مؤقت ى سن ق ل
ي القضایا . محددة وواضحة التقبل اللبس و تضمنت نصا واضحا یجرم التعذیب، ومنعت محاكمة المدنیین ف

ى  ضا عل توریة أی دیالت الدس ت التع دني، وأوجب ر م ضائھا غی ن أع ون أي م ة یك ام أي محكم ة، أم الجزائی
س واب أن ت ى الحكومة التي یحل في عھدھا مجلس الن ا حظرت عل اریخ الحل ، كم تقیل خالل أسبوع من ت

واب  ى حل مجلس الن صار إل ا حظرت أن ی ا، مثلم ي تلیھ ة الت رئیس تلك الحكومة أن یتولي رئاسة الحكوم
ل . لنفس السبب أكثر من مرة واحدة سردھا بالكام سع المجال ل ة، ال یت باإلضافة إلى تعدیالت أخرى جوھری

 .  لكلمةوتسلیط الضوء علیھا في ھذه ا
اة  وانین المؤطرة للحی ة الق دیالت الدستوریة ومنظوم ذه التع رى أن ھ ا ن ول أنن ة الق ھ من نافل إال أن

ي (السیاسیة في األردن، بمعنى  دیالت الت ات، والتع ة المستقلة لالنتخاب ات واالحزاب والھیئ قوانین االنتخاب
تشكل أرضیة ثابتة ومعقولة لدفع ) ن البلدیاتطالت قانون االجتماعات العامة ، والتعدیالت التي لحقت بقانو

ین  ك المعظم  من تمك ة المل ھ جالل صبو إلی ٍمسیرة اإلصالحات قدما، وصوال من جملة أمور  أخرى إلى ما ی ً ً
وم  رارا أن یق ن م ا أعل ھ وكم سمح لجاللت شكل ی ان، وب ًلألحزاب السیاسیة لضمان تمثیلھا الواسع في البرلم

ي باختیار وتعیین رؤساء ال ة ف ى األغلبی ي تحصل عل ة الت ات الحزبی ة، أو االئتالف وزارات من حزب األغلبی
 .مجلس النواب 
 :سیدي الرئیس

زم  ق بح ا یتعل ت فیم دد المواقی الم ومح ح المع ي واض دول زمن ق ج ة ووف ى حثیث سیر بخط ن ن ونح
خالل صیف ھذا العام ، القوانین ھذه في أقرب اآلجال، وستجري االنتخابات البلدیة وفق ما أعلنت الحكومة  

ر  ق أكب ى تحقی صبو إل ي إطار ی ضا ، وف ًمثلما سیصار إلى إقرار قانون االنتخابات النیابیة خالل ھذا العام أی
 .ًإجماع وطني حولھ وعلیھ، ویضمن نزاھة العملیة االنتخابیة في مراحلھا كافة مثلما یعكس تمثیال أمثل 

رحی د ال دكتور عب عادة  ال ھ س ك فی ا ال ش الحات ومم وقرة، أن اإلص ة الم یس اللجن ي رئ م العوض
ا  در تمام ي األردن ونق السیاسیة ال تنمو إال في سیاق بیئة اقتصادیة و مالیة صحیة، وھذا  أمر نعیھ تماما ف
بأن اإلصالحات السیاسیة یجب أن تسیر بالتوازي مع اإلصالحات االقتصادیة التي من شأنھا أن تدعم عملیة 

دفع  ة وأن ت ل التنمی ن ك دیر م ت بتق صادیة حظی الحات اقت ا إص ي األردن أنجزن ن ف صاد، ونح ة االقت عجل
ي  ة الت المنظمات والھیئات االقتصادیة الدولیة واإلقلیمیة، إال أن أزمة الغذاء العالمیة  وارتفاع أسعار الطاق

نا االقتصادیة الننا نستورد ستة وتسعون بالمائة من احتیاجاتنا منھا من الخارج، ألقت بظاللھا على إصالحات
ذه  أة ھ از آخر،  وأن تخفف من وط ى أي إعتب آثرنا وعلى الفور أن نقدم االعتبارات واآلثار االجتماعیة عل
المصاعب االقتصادیة على المواطن األردني، مما أضطر الحكومة إلى أن تتدخل في إطار حزم للتخفیف من 

 مسیرة اإلصالحات االقتصادیة، إال أننا نأمل أن نتمكن من ھذه اآلثار االقتصادیة، األمر الذي أثر على وتیرة
ھ شریك  ي إطار شمولي بأن ٍإتمام مسیرة اإلصالحات االقتصادیة أیضا بشكل یشعر بھ المواطن األردني، وف
ود  شكل العم ذي ی دھما، خصوصا شبابنا وال ة وعوائ كامل في مسیرة اإلصالحات الشاملة ومكتسبات التنمی
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ةًالفقري دیمغرافیا ة األردنی ا  التركیب ي دیمغرافی ر ف شباب ھي األكب ت .  في األردن، حیث أن شریحة ال وأول
ي شتى المجاالت  ر ف ا الكبی ز دورھ ى تعزی اإلصالحات في االردن المرأة وتمكینھا أھمیة قصوى مما أدى ال

ي الم ا أضحى .  جتمعالسیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة حیث أن المرأة األردنیة تشكل عمادا أساسیا ف كم
ي األردن،  شریعیة ف ة والدبلوماسیة والت سیاسیة واإلداری ع ال ف المواق للمرأة األردنیة تواجد كبیر في مختل

 .وكذلك في قطاع األعمال وغیره من القطاعات
العوضي، رئیس اللجنة الموقرة ، السادة أعضاء اللجنة الموقرة، یوسف سعادة الدكتور عبد الرحیم 

ضوء الحضور الكرا سلیط ال ا بت ٍم، إننا نتطلع الیوم إلى حوار بناء ومثر معكم ومع أعضاء اللجنة ، یسمح لن ٍ
ام  ھ األساسیة أم سان وحریات وق اإلن ة حق ق بحمای ا یتعل تحقاق فیم ا عن اس اخر بھ ي نف ا الت ى انجازاتن عل

راتكم ة وخب اتكم القیم ن مالحظ تفادة م القطع االس ا ب یح لن ا یت وقرة، مثلم تكم الم زة لجن ة الممی  المتراكم
ن  اني اب د هللا الث ك عب ة المل وتجربتكم، وبما یثري مسیرة اإلصالحات الشاملة والمستمرة بقیادة ودعم جالل

   - حفظھ هللا-الحسین المعظم 
د  ع وأعضاء الوف دیر، و أتطل شكر والتق ة الموقرة بال نكم وألعضاء اللجن م وم دم لك ام  أتق وفي الخت

 . تنا التفاعلیة المعمقةاألردني  لبداء مناقشا
 :السید رئیس اللجنة 

 .ًشكرا سعادة سفیر المملكة األردنیة الھاشمیة رئیس الوفد على ما تفضلتم بھ
ًأعتقد أن ھناك عرضا تقدیمیا عن اللجنة سوف یقدمھ  ادي /  نائب رئیس اللجنة الدكتورً-مشكورا–ً ھ

 .الیامي، فلیتفضل
  ).مي بتقدیم عرض تعریفي عن لجنة حقوق اإلنسان العربیةھادي الیا/ وھنا قام السید الدكتور

 بسم هللا الرحمن الرحیم
 السیدات والسادة، الضیوف الكرام،

(         أود أن أرحب بكم أجمل ترحیب في افتتاح أعمال الـــدورة األولى للجنــــة حقــوق اإلنسان العربیــة 
ة الھاشمیة، و التى سوف تخصص لمناقشة أول ت) لجنة المیثاق  ـلكة األردنی ل الممـ قریر یقدم للجنة من قب

كما یسعدني أن أرحب بوفد المملكة األردنیة الھاشمیــة الذي سیشارك في الحــوار التفاعلي ، وأسمحوا لي 
  .بأن أقوم بعمل عرض تقدیمي سریع عن لجنة حقوق اإلنسان العربیة

 لجنة حقوق اإلنسان العربیةالعرض التقدیمي ل
 )جنة المیثاقل(  

 .٢٠٠٤تم اقرار المیثاق العربي عربي لحقوق اإلنسان في القمة العربیة التي انعقدت عام  -١
  بعد إیداع سبع دول عربیة وثائق تصدیقھا٢٠٠٨ مارس ١٦دخل المیثاق حیز النفاذ في  

ادة سون م الث وخم ھ وث ن دیباج اق م ون المیث ادة  یتك ام الم ا ألحك اق  ٤٥وفق ن المیث  م
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شئت راف أن دول األط بھم ال ضاء تنتخ بعة أع ن س ألف م ي تت سان  والت وق اإلن ة حق  لجن
 .باالقتراع السري المباشر

 : التزامات الدول األطراف بموجب المیثاق العربي-٢
  ي ا ف ات المنصوص علیھ الحقوق والحری ع ب ي التمت ا ف ضمان حق كل شخص خاضع لوالیتھ

رق أو الل سبب الع ز ب اق من دون تمیی دیني أو ھذا المیث د ال ة أو المعتق ون أو الجنس أو اللغ
ة أو  ة البدنی یالد أو اإلعاق روة أو الم اعي أو الث وطني أو االجتم ل ال ر أو األص رأي أو الفك ال

 .العقلیة
  اتخاذ التدابیر الالزمة لتأمین المساواة الفعلیة في التمتع بالحقوق والحریات كافة المنصوص

لحمایة من جمیع أشكال التمییز بأي سبب من األسباب المبینة علیھا في ھذا المیثاق بما یكفل ا
 .في الفقرة السابقة

  ي ساء والرجال ف ین الن ة ب افؤ الفرص والمساواة الفعلی أمین تك ة لت دابیر الالزم اتخاذ كل الت
 .التمتع بجمیع الحقوق الواردة في ھذا المیثاق

 العربي  على المستوى الوطنيتقدیم تقاریر دوریة عن التقدم المحرز في تطبیق المیثاق . 
  تتعھد الدول األطراف بأن تضمن ألعضاء اللجنة الحصانة الالزمة والضروریة لحمایتھم ضد

سبب  ضائیة ب ات ق ة أو تتبع ة أو المادی ضغوط المعنوی ضایقات أو ال كال الم ن أش كل م أي ش
 .مواقفھم أو تصریحاتھم في إطار قیامھم بواجبھم

 -:المیثاق  الحقوق المكفولة بموجب 
 .الحق في الحیاة والسالمة البدنیة   .١
 .الحریات السیاسیة والمدنیة  .٢
 .الحق في عدم التعرض للتعذیب او المعاملة القاسیة أو الحاطھ بالكرامة أو المھینة  .٣
 .استقالل القضاء وحق اللجوء إلیھ  .٤
 .مكافحة الرق واالتجار باألشخاص   .٥
 .حریة الرأي والتعبیر  .٦
 .حق الملكیة الفردیة   .٧
 .الحق في الضمان االجتماعي  .٨
 .الحق في الصحة  .٩

 .الحق في الرعایة لذوي االحتیاجات الخاصة  .١٠
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 .حمایة األسرة وبخاصة النساء واألطفال  .١١
 .الحق في العمل وحریة تكوین الجمعیات والنقابات المھنیة  .١٢
 .الحق في تنمیة الموارد   .١٣

 -:إلنسان العربیةتشكیل لجنة حقوق ا
  تتألف اللجنة من سبعة أعضاء من مواطني الدول األطراف في المیثاق ویعملون كأعضاء في

 .اللجنھ بصفتھم الشخصیة
  ال ي مج ة ف ة العالی رة والكفای وا من ذوي الخب یشترط في المرشحین لعضویة اللجنة أن یكون

 .عملھا
 :أعضاء لجنة حقوق اإلنسان العربیة

 )رئیس اللجنة (        عبد الرحیم العوضى   السید الدكتور 
 )نائب الرئیس(       السید الدكتور ھادى الیامى              

 )مقرر اللجنة(         السید األستاذ خلیفة الكعبي      
 )عضو اللجنة(        اسعد نعیم یونس / السید األستاذ 
 )عضو اللجنة(        عبد المجید زعالني/ السید الدكتور 

 )عضو اللجنة(         طاھر الحسامي/ رالسید السفی
 )عضو اللجنة(     .ور مقداد ربابعةعاصم منص: السید األستاذ

 -:حصانات أعضاء اللجنة
وتتعھد الدول األطراف بأن تضمن ألعضاء اللجنة الحصانة الالزمة والضروریة لحمایتھم ضد أي شكل من . 

عات قضائیة بسبب مواقفھم أو تصریحاتھم في إطار أشكال المضایقات أو الضغوط المعنویة أو المادیة أو تتب
 قیامھم بواجبھم

 : آلیة عمل اللجنة 
  ا دول األطراف كم اریر ال سان ودارسة تق وق اإلن ة حق ة حال تعقد اللجنة اجتماعاتھا بشكل دوري لمتابع

 تعقد اجتماعات استثنائیة لمناقشة ما یستجد من إعمال وتطورات
 الدول االطراف من خالل دراستھا وتوجیھ أسئلةالنظر في التقاریر المقدمة من . 
 تلقي المعلومات والتقاریر من المنظمات غیر الحكومیة ذات العالقة. 
 مناقشة التقاریر المقدمة من الدول األطراف وتوجیھ أسئلة حولھا. 
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 ة إعداد المالحظات الختامیة للجنة حول التقاریر المقدمة من الدول األطراف في المیثاق وإرسالھ ا للدول
شة اء المناق اریخ انتھ ة .الطرف، إلبداء مالحظاتھا علیھ خالل  مدة أسبوعین من ت سلم اللجن ى أن تت عل

 .الردود خالل شھر من تاریخ اإلرسال
  وتعتبر تقاریر اللجنة ومالحظاتھا الختامیة وتوصیاتھا وثائق علنیة تعمل اللجنة على نشرھا على نطاق

 .واسع 
 رف مع الھیئات المشابھة لعمل اللجنة على المستویین اإلقلیمي والدوليتبادل الخبرات والمعا. 
 : الدول األطراف بالمیثاق-٤

  وثیقة التصدیق     تاریخ إیداع       تاریخ التوقیع  الــــــدولة
 ٢٨/١٠/٢٠٠٤  ٢٨/١٠/٢٠٠٤        المملكة األردنیة الھاشمیة 

 ١١/٦/٢٠٠٦    ٢/٨/٢٠٠٤    الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
 ١٨/٦/٢٠٠٦    ٥/٧/٢٠٠٥          مملكة البحرین

 ٧/٨/٢٠٠٦  ١٤/٢/٢٠٠٥              لیبیا
 ٦/٢/٢٠٠٧  ١٧/٨/٢٠٠٦        الجمھوریة العربیة السوریة

 ٢٨/١١/٢٠٠٧  ١٥/٧/٢٠٠٤            دولة فلسـطین
 ١٥/١/٢٠٠٨  ١٨/٩/٢٠٠٦      دولة اإلمارات العربیة المتحدة

 ١٢/١١/٢٠٠٨  ١٢/١٠/٢٠٠٤          الجمھوریة الیمنیة
 ١١/١/٢٠٠٩  ٢٤/١/٢٠٠٨            دولـة قـطـر

 ١٥/٤/٢٠٠٩  ٢٠٠٤  /١/٨        المملكة العربیة السعودیة
 ٨/٥/٢٠١١  ٢٥/٩/٢٠٠٦          الجمھوریة اللبنانیة

 :السید رئیس اللجنة
ع / ًشكرا للدكتور د رب ى أن نتواصل بع سة عل ذه الجل ع ھ ة أن أرف ي الحقیق ذا العرض ، أود ف ى ھ ھادي عل

ً في الجلسة الخاصة لمناقشة التقریر، وشكرا جزیالساعة ً. 
 ً)رفعت الجلسة الساعة الحادیة عشرة صباحا(
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 مضبطة 
 جلســــة العمل األولى 

  ــــــــــ 
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 الجلسة الثانیة الیوم األول
 ً)استؤنفت الجلسة الساعة الحادیة عشرة والدقیقة الثالثین صباحا(

 :السید رئیس اللجنة 
 بسم هللا الرحمن الرحیم

 السیدات والسادة،
 .أخرى ونعاود استكمال أعمال ھذه الدورةأرحب بكم مرة 

أود أن أعبر عن سعادتي الغامرة لبدء لجنة حقوق اإلنسان العربیة المھمة األساسیة الموكلة لھا وذلك 
سعدني أن  ا ی اذ، كم ز النف د دخول حی ع سنوات بع بعد مرور سبع سنوات على اعتماد المیثاق العربي، وأرب

 .ًوفد المملكة األردنیة الھاشمیة والوفد المرافق لھ، متمنیا لھم التوفیقًأرحب مجددا بسعادة السفیر رئیس 
ادة  أن الم ر ب ي أن أذك محوا ل ر، أس شة التقری ي مناق دء ف ل الب وق ) ٤٨(قب ي لحق اق العرب ن المیث م

اه  داتھا تج ا وتعھ دول األطراف بالتزاماتھ اء ال ى مدي وف ا عل ة یتوقف تطبیقھ ة متابع اإلنسان، تلزمنا كآلی
یم التطورات مس ى تقی ائل حقوق اإلنسان المنصوص علیھا في المیثاق العربي لحقوق اإلنسان، باإلضافة إل

 .والتحدیات التي تواجھا تلك الدولة فیما یخص تنفیذ بنود المیثاق
 السیدات والسادة، 

م سان ض وق اإلن ي لحق ام حقیق ز نظ ي تعزی زة أساسیة ف ة ركی ذه اآللی ا أن تدشین ھ ي رأین ر ف ن یعتب
شة  ة المناق أن عملی ر األول ب شة التقری ي مناق دء ف المنظومة العربیة، وأود التذكیر ونحن مقبولون على الب
اش  ن النق ة م اء اللجن د انتھ ي بع ل الحقیق دأ العم ا یب ة، وإنم سبة للجن ا بالن د ذاتھ ي ح ة ف ي الغای ست ھ لی

 .وباألحرى كیف ستتعامل الدول األطراف مع استنتاجات وتوصیات اللجنة
ة سوف  ي البدای ر، ف شة التقری أود أن أنتقل إلى جملة من الترتیبات العملیة لتسھیل أعمالنا أثناء مناق
ًأعطي الكلمة لرئیس وفد المملكة األردنیة الھاشمیة لیقدم عرضا موجزا إذا شاء عن تقریر دولتھ ثم أعطي  ً

رر عبدا لمجید زعالني عضو اللجنة إلبداء الم/ الكلمة للسید الدكتور صفتھ مق ر ب الحظات الفنیة على التقری
ھ  ذي یمكن من خالل اعلي وال اش التف اب النق تح ب تقریر المملكة األردنیة الھاشمیة، ثم بعد ذلك سوف یتم ف
ا حسب  رد علیھ ھ ال ذي یمكن د األردن وال ات أو مالحظات ألعضاء وف ھ أسئلة وتعلیق ة توجی ألعضاء اللجن

ل الطریقة التي تناسبھ، وسوف یكون ذ اش سوف أحی ًلك كلھ وفقا للوقت المحدد لكل طرف، وفي نھایة النق
 .الكلمة إلى رئیس الوفد األردني الذي سیلقي كلمة أخیرة قبل رفع الجلسة

 .أعطى الكلمة اآلن لسعادة رئیس وفد المملكة األردنیة الھاشمیة
 :السید رئیس وفد األردنكلمة 

ر عن ًسعادة الرئیس، شكرا مرة أخرى، أصحاب الس رام، أعب عادة أعضاء اللجنة الكرام، الحضور الك
شكري مرة أخرى باسم أعضاء وفد المملكة األردنیة الھاشمیة للجنة الموقرة وعلى اعتزازنا بكون المملكة 
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ا أسلفت  ة، وكم ذه اللجن ام ھ ا أم اقش تقریرھ ا وتن دم بتقریرھ األردنیة الھاشمیة ھى الدولة األولى التي تتق
ة نتطلع إلى حوا ي مجال حمای ا ف ا حققناھ د بأنن ي نعتق ا الت ى انجازاتن ھ الضوء عل ر تفاعلي نسلط من خالل

حقوق اإلنسان وحریاتھ األساسیة في إطار عملیة  تراكمیة تستھدف الوصول إلى درجات متقدمة من عملیة 
ي ظل ا ة الھاشمیة ف ة األردنی ي المملك زام وتصور اإلصالح وحمایة حقوق اإلنسان وحریاتھ األساسیة ف لت

 .القیادة الھاشمیة ممثلة بشخص جاللة الملك عبدا  الثاني بن الحسین المعظم حفظھ هللا
دیم  ب بتق ي أرغ ى، لكنن ٌالحقیقة سأكتفي بالكلمة التي أحالھا إلى سعادة رئیس اللجنة في الجلسة األول

ر ا رة وزارات ودوائ دأ التحیة إلى أعضاء الوفد الذي أنا بمعیتھ وھم من خی ة الھاشمیة، وأب ة األردنی لمملك
ًبالتعریف بھم فردا فردا وھم ً: 

 .مدیر إدارة األمن العام        ماھر الشیشاني / العقید   .٨
 .وزارة العدل        جالل الزعبي/ القاضي   .٩

 .وزارة التنمیة االجتماعیة        عایش العواملة/السید  .١٠
 .وزارة الداخلیة         محمد الزعبي/ السید  .١١
 .وزارة الخارجیة          عماد الضمور/ السید  .١٢
 .وزارة العمل          فیصل الفایز/ السید  .١٣
 .سفارة المملكة األردنیة الھاشمیة          معتصم البشیر/ السید  .١٤

رة  ن خی م م صاصھ وھ ي اخت ل ف د ك ضاء الوف ى أع أحیل إل ي، س تم ل ة، إذا أذن ق بالمنھجی ا یتعل فیم
ذا االختصاصیین في المملكة األردنیة ى ھ رة أخرى إل ع م ھ، وأتطل ي مجال تخصصھ وعمل ل ف  الھاشمیة ك

 ً.النقاش التفاعلي مع سعادتكم ومع أعضاء اللجنة الموقرة، وشكرا
 :السید رئیس اللجنة

دكتور ضا لل ة أی ل الكلم ل أن أحی سفیر، قب عادة ال زیال س ًشكرا ج ً رف / ً ي أود أن أع د زعالن د المجی عب
 .بأعضاء اللجنة الموقرین وھم

 )نائب الرئیس(         ھادي الیامي/ الدكتور. ١
 )عضو اللجنة ومقرر التقریر(       عبدالمجید زعالني/ الدكتور. ٢
 )عضو اللجنة(         أسعد نعیم/ المستشار. ٣
  )عضو اللجنة(     عاصم منصور مقداد ربابعة/ األستاذ. ٤
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 .فنيعبد المجید زعالني لتالوة التقریر ال/ أعطي الكلمة  اآلن للدكتور
 :عبد المجید  زعالني/  الدكتورالسید

 بسم هللا الرحمن الرحیم
 ...ًشكرا سیدي الرئیس

ل  سار طوی ة م ا بدای شة ألنھ ذه المناق ا بھ عداء جمیع ن س رین، نح ل الحاض اتي لك ًتحی
 .یبدؤه دولة األردن الشقیقة

ذا ونحن أرید قبل أن أتطرق إلى تالوة التقریر الفني أن أقول كلمة موجزة عن وصولنا   ا ھ ى یومن  إل
ة،  ذه الناحی ي ھ دة ف ة األردن رائ ن أن دول ة األردن، وأظ ھ دول ة تقدم أول لجن ر ب شة أول تقری صدد مناق ب
وق  ي لحق اق العرب ى المیث دقت عل ي ص ى الت ة األول ة العربی ى الدول ا أن األردن ھ ون جمیع وان یعلم ًواإلخ

ن صار العدد سبعة، فدخل المیثاق حیز النفاذ ومن ثم اإلنسان مما دفع أعضاء آخرین إلى متابعة النھج إلى أ
ة ول كلم د أن أق ت أری ن كن ة، ولك اءت اللجن وق : ج ع؟ ألن حق يء واق ھ ش ا فعلت ألردن أن م سجل ل اذا ن لم

 .الخ... حقوق .. حراك سیاسي ..اإلنسان في العالم العربي وبالضبط اآلن ونحن نناقش مناقشة واسعة
ة، الھدف لقد أنشئت اللجنة الدائمة ل ة حكومی ة وھى لجن ة العربی حقوق اإلنسان على مستوى الجامع

م نصل ١٩٦٨والغرض منھا ھو الوصول إلى ھذه اللجنة، منذ عام  ا ل ً لغایة الیوم، أي أكثر من أربعین عام
ذا ویعطي  ا ھ سجل لھ ذلك ن ت سباقة ول ة األردن، فھى كان ھ دول ذي بذلت د ال لھذه اللجنة، ولذلك نثمن الجھ

 ً. مضاعفااألجر
ي مسائل  سجل ف ًقبل أن  أدخل أیضا في التقریر أقول إن ھذا لیس من باب الصدفة، ألن دولة األردن ت
ا، نحن نعرف أن  اس بحجمھ دول ال تق ة صغیرة وال ا كدول المي وجودھ التقدم الحضاري على المستوى الع

 .بھاًبلجیكا ھى قلب أوروبا، إذ تكون األردن ھى قبل العالم العربي، فأھال 
لقد قامت لجنة حقوق اإلنسان العربیة بجھد كبیر خالل السنتین األولیتین لتكوینھا إلعداد مجموعة من 

إلى أي مدى حقق ھذا : المبادئ التوجیھیة المتعلقة بشكل ومحتوى التقاریر، والسؤال المطروح علینا الیوم
 .ذه المبادئ التوافق مع ھ– من الناحیة الشكلیة ومن ناحیة المحتوى -التقریر

ا  ا تأخرن ة ربم أخر، نحن كلجن كلمة بسیطة من حیث الشكل، نبدأ باحترام اآلجال، لقد الحظنا بعض الت
ت  ا األردن، أجل ًألننا أول لجنة نعد للوصل إلى ھذه المرحلة، ولكن أیضا الدول التي أرسلنا لھا تأخرت ومنھ

في بعض الجوانب ... ا إذن، نسجل بعض النقائصمرتین وثالث، لكن الحمد هللا وصلنا إلى المناقشة، نسجلھ
ُمثال عدد صفحات التقریر تجاوزت مائة صفحة وقد طلبنا أال یتجاوز المائة صفحة، وقد ذكرت الجھات التي 
م  ن األھ ر، لك ذا التقری ي إعداد ھ ٌأعدت في التقریر، ولكن لم یذكر لنا الجھات غیر الحكومیة التي شاركت ف

ر وأعدت من ذلك، من حیث المحت د معتب ة بجھ وى، البنیة، بنیة التقریر الشكلیة والمحتوى، لقد قامت اللجن
ل  الج ك ف تع ذه الخطة، خطة استرشادیة تحدد كی ا لھ ر طبق د التقری ًخطة توجیھیة وطلبت من الدول أن یع ٌ

 .مادة، كیف تكون المقدمة في المبادئ العامة
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ي التق ائص والضعف ف ة وھنا أسجل مع األسف بعض النق ة العام اب المقدم ي ب ر، إذا الحظتم ف  –ری
 : في محتوى التقریر یجب أن یشتمل التقریر حسب التوجیھات المعطاة من اللجنة على اآلتي-ًمثال

 .األراضي والسكان  . أ
 .الھیكل السیاسي العام  . ب
 .اإلطار القانوني العام لحمایة حقوق اإلنسان  . ت

بع وھذا التسلسل وبالتحلیل الالزم والكافي، فوجدت أنھ عالج بعض فلما فتحت التقریر لم أجد ھذا التتا
ت  ة وإحصاء، كان ات عام ر معلوم الجوانب، لكن فیھ بعض النقائص، على سبیل المثال ذكر في بدایة التقری
ًخفیفة نوعا ما، تمنینا أن نجد مثال معلومة للعاصمة والمساحة والعملة وعدد السكان، لكن ھناك الكثیر من  ً

ل ..الخ.. الدولة.. تحلیل السلطات.. ًمؤشرات المطلوبة اجتماعیا واقتصادیاال ة قب ة العام ، ھذا كلھ في المقدم
ي حدود صفحة  ذه المؤشرات بصورة محدودة، ف ة، فجاءت ھ ة حزم ا أو حزم ا حق اقش الحقوق حق ًأن نن ً

ًونصف الصفحة، ولذلك نسجل على التقریر جانبا سلبیا من ھذه الناحیة وال ی  .مكن التغاضي عنھاً
ر اء التقری د ج اق، فق واد المیث ق بم ا یتعل اق- فیم واد المیث ة م ي لمعالج وى الحقیق ث المحت ن حی  - م

ة أن  ي الخطة االسترشادیة الحقیقی اق وحسبما جاء ف ا حسب المیث ي عالجھ وق الت ًمتناسقا تماما مع الحق ً
ات ًالخطة االسترشادیة أعطت أیضا كیف نعالج كل حزمة من الحقو ق، على سبیل المثال عند إعداد المعلوم

 :المتعلقة بالحقوق المحددة في المیثاق یجب مراعاة أن یشتمل التقریر على كل من اآلتي
 .التدابیر التشریعیة أو اإلداریة النفاذة فیما یتعلق بكل حق .١
م ال .٢ ي بحك الحق المعن ع ب ى التمت ابع تكون مفروضة عل ة الط انون أو أیة قیود حتى وإن كانت مؤقت ق

 .الممارسة أو أي نحو آخر، وخاصة فیما یتعلق بإعالن حاالت الطوارئ االستثنائیة
 .أیة معوقات تؤثر على األشخاص الخاضعین لوالیة الدولة بالحق المعني .٣
 .إرفاق الوثائق الداعمة للمعلومات الواردة في التقریر كلما أمكن ذلك .٤

ٌھذه المعاییر أحترمت في جزء ولم تحترم ف ي جزء آخر، على سبیل المثال ھناك بعض الحقوق أعطیت ٌٍ
ة . كامل جوانبھا وبعض الحقوق األخرى مر علیھا مرور الكرام شكلیة المتعلق ھذه ھي بعض المالحظات ال

 .بالمحتوى
ة، ویتحدث عن  ات الدولی لو أردنا أن نعید تحریر ھذا التقریر، نكتشف أن التقریر یتحدث عن االتفاقی

ادة المركز القانو ى الم شید إل ا األردن وی ي صدقت علیھ ات الت دني، ومن ) ٢٤(ني لالتفاقی انون الم من الق
 . إذن ال نعلم بالضبط أین ھو المركز من ھذه الناحیة-الصعب أن تحدد ھذه المادة المركز القانوني لالتفاقیات

شورة فتصبح" كذلك ھناك نقطة أخرى، یشیر إلى االتفاقیات ویقول ةاالتفایات المن ي "  ملزم وردت ف
 .التقریر ھذه العبارة
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وعین من  اك ن ل ھن ى األق شورة، أو عل ا ومن ات صدقت علیھ ات، اتفاقی واع من االتفاقی ة أن ٌھناك ثالث
ح  ر واض ذا غی ل؟ فھ ساریة أم الك ى ال شورة ھ ط المن ل فق شورة، فھ ر المن ا وغی صدق علیھ ات الم االتفاقی

 .بالنسبة لنا
اق ھذه بعض المالحظات الشكلیة،  وأعتقد أن ھذه ھى التجربة األولى بالنسبة للجامعة العربیة، والمیث

 .ًكان شامال وبالتالي كان من الصعب على أي دولة أن تأخذ ھذه الفكرة
وى إن  ي المحت ي جاءت ف مرة أخرى أقول إن دولة األردن رائدة، وال أنسى أن أثمن بعض األمور الت

 بعد أن األردن سجلت في میثاقھا ثالث أو أربع حاالت، كانت منفردة كنا سنتكلم علیھا في النقاش سیأتي فیما
اص  شریع خ اك ت ري، ھن ف األس وع العن ثال موض المي، م ستوى الع ى الم ى عل ي وحت الم العرب ي الع ا ف ًبھ
ام خاص  العنف األسري، وأھتم شریع خاص ب دیھا ت یس ل دول ل ر من ال ى اآلن الكثی بالعنف األسري، وحت

شكرا ... باألطفال الخبالموازنات الخاصة ادة، ف ا األردن الری ت فیھ ة موضوعات احتل ة أو أربع اك ثالث ً، فھن
 .ًلدولة األردن وشكرا للجمیع

 :السید رئیس اللجنة
 .ًشكرا للدكتور زعالني على ھذا العرض، الكلمة لسعادة سفیر األردن، فلیتفضل

 :السید رئیس وفد األردن
 .المًشكرا سعادة الرئیس إلعطائي حق الك

أتقدم بالشكر الوافر والجزیل للدكتور عبد المجید زعالني على مدیحھ القیم والمقدر للمنھجیة الریادیة 
أن تكون  ادرة ب م، المب اق ث التي حاولت أن تخططھا المملكة األردنیة الھاشمیة بالتصدیق السریع على المیث

 .الدولة األولى التي تقدم تقریرھا وتناقش تقریرھا بعد ذلك
ة اإلشارة ون ا بعدال م تبخل علین ًقدر بطعبیعة الحال عالیا المالحظات الشكلیة التي تفضلتم بھا وأیضا ل ً

 .إلى أن ھذه ھى التجربة األولى للجنة والتجربة األولى للدولة في تقدیم ھذه التقاریر
ن قدمنا ، ونح٢٤/١٠/٢٠١١الحقیقة أنى ألقي نظرة على المبادئ االسترشادیة وأدى أن تاریخھا في 

تظم  ٢٨/١٠/٢٠١١تقریرنا في  سق وتن م تت ا ل ادئ االسترشادیة، وربم ، أي بعد أربعة أیام من صدور المب
ة  ى مساحة أربع دة عل ة الممت تبویبات التقریر مع ھذه المبادئ االسترشادیة على قاعدة ضیق الفترة الزمنی

ول في المحص.. أیام بین توزیعھا ووصولھا والوقت الذي یتطلبھ إنھاء ر، وأق ر واسع وكبی لة النھائیة، تقری
اریخ  ت نظري أن الت ن لف ، ٢٤/١٠/٢٠١١ًربما ألنني أصدقك القول بأنني شخصیا ال أعرف الحیثیات، ولك

 .٢٨/١٠/٢٠١١ٌوتقریرنا قدم في 
ب  ة بالتبوی ات المرتبط ة، والمالحظ ة للغای ات قیم شكل مالحظ ة بال ات المرتبط ال المالحظ ة الح بطبیع

مة للغایة، وبالقطع نحن نتطلع لتحسینھا ونتطلع لمعالجة ھذه الجوانب الشكلیة واإللتزام الكامل مالحظات قی
ب  د الطی ى الجھ تنادا إل وي اس ضمون والمحت شكل والم ق بال ا یتعل ادیة فیم ة واالسترش ادئ التوجیھی ًبالمب
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ة أو والكبیر الحقیقة الذي بذلتھ اللجنة في تحدید ھذه المبادئ التوجیھیة واالسترش ق بالمقدم ا یتعل ادیة فیم
 .فیما یتعلق بكیفیة معالجة المواد مادة مادة

ف ى من وكی سمو عل شریع، حول من ی اط موضوعیة حول الت وال .. لقد أشرت سعادة الدكتور إلى نق
د  ن بالتأكی ة، ولك رئیس اللجن ًأدري إذا رغبت بأن أعالجھا اآلن أو نعالجھا الحقا من النقاش، فھذا متروك لل

أخذ ھذه المالحظات القیمة بعید األعتبار عند إعداد التقریر المقبل وسنراعیھا بالقطع، وأكاد أن أجزم بأن سن
ة  ت قلیل ة كان شكل أساسي أن الفجوة الزمنی رده ب ان م عدم اإللتزام بشكل وتسلسل المبادئ االسترشادیة ك

 بعد ذلك، وربما وقع التباس حول إمكانیة االسترشادیة  للجھة التي أعدت التقریر وبین تسلیم التقریر الفعلي
ة واإلسترشادیة  ادئ التوجیھی ذه المب ٌأن یصار إلى تصویب التقریر بعد ذلك، بعد أن قدم بما یتماشي مع  ھ

 .التي سنراعیھا بالقطع
ك  ى مالحظات ة الھاشمیة وأشكرك عل ة األردنی ي حق المملك ة ف ك الطیب مرة أخرى أشكرك على كلمات

 .ضوعیة القیمةالشكلیة والمو
 :السید رئیس اللجنة 

ة أن  ي الحقیق ن أود ف اریخ، لك سبة للت ة بالن ًشكرا سعادة السفیر، وأشكرك أیضا على المالحظة الدقیق ً
 .أؤكد بأن الخطوط اإلرشادیة تم إرسالھا منذ زمن في الحقیقة ال یقل عن سنة أو أكثر إلى كافة الدول

ك الخطوط ًكنا أیضا في اللجنة قد خاطبنا الدول ضا بتل ف أی ة للتعری ل اللجن ً أن تقام ورش عمل من قب
اك  دة، ولكن ھن ست بجری ة لی اإلرشادیة وكیفیة عمل ھذه التقاریر، ونعتقد أن الدول لدیھا الخبرة ألن العملی

 .بعض الخصوصیات بالنسبة للمیثاق تحتاج إلى شرح
 إن - ً الھاشمیة نظرا لضیق الوقت، لكن نعدكمفاتنا في الحقیقة أن نقیم تلك الورشة مع المملكة األردنیة

ة -شاء هللا ادئ التوجیھی الخطوط اإلرشادیة والمب ف ب ة للتعری ة الجزائری ي الجمھوری ة ستقام ف  أن الورش
ة أن  ونس عضو اللجن سید أسعد ی بشكل عام وبالنسبة للتقریر، أعود مرة أخرى إلى أعمالنا، وأطلب من ال

 ً.الخاصة بھ، فلیتفضل مشكورایتناول مالحظاتھ على الحزمة 
 : أسعد یونس/ المستشار السید

 ًشكرا سیدي الرئیس
ة - سیدي الرئیس-بدایة   أسمح لي أن أعبر عن مدى سعادتي وأنھ یشرفني أن أكون أحد أعضاء لجن

ة الھاشمیة الت ي حقوق اإلنسان العربیة وأن أكون من المشاركین األوائل في مناقشة تقریر المملكة األردنی
ًتعد أول دولة صدقت على المیثاق العربي لحقوق اإلنسان، ولیس غریبا على المملكة ھذا السلوك ألنھا كانت  ٌ

ضا ة، أی ًسباقة دائما في التصدیق وإبرام االتفاقیات والمعاھدات الدولی رئیس -ً دون جدا - سیدي ال ا متأك ً إنن
ذكر من السجل  الحافل للمملكة األردنیة الھاشمیة في مجال حما د من أن ن سان، والب وق اإلن ز حق ة وتعزی ی

ھ دور فاعل / بأنھ كان ضمن أعضاء اللجنة عضو سابق وھو األستاذ محمد النسور، سبق أن شارك وكان ل
ة الھاشمیة األخ األستاذ  ة األردنی اك /ًفي ھذه اللجنة، وحالیا من المملك ة، وھن داد ربابع عاصم منصور مق

ى األمم المتحدة، یشارك فیھا العدید من الخبراء األردنیین، فھذا إن دل فإنما ًأیضا لجان تعاھدیة على  مستو
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ع  شرف جمی ذا ی ًیدل على مدى إھتمام المملكة بمجال حقوق اإلنسان والمعاھدات الدولیة وتقدمھا، وطبعا ھ
 .العرب

شكل  في بدایة مالحظاتي على تقریر المملكة األردنیة أن أتلو المال- سیدي الرئیس-أسمح لي  حظات ب
 .أسئلة وبشكل مباشر من خالل الحزم التي تم إعدادھا

ى اآلخر؟ وھل  اح عل سامح واالنفت ة الت شر ثقاف ة لن فیما یتعلق بالمادة األولى، ما ھى الجھود المبذول
 ھناك استراتیجیة وطنیة لحقوق اإلنسان؟

 ام على المستوى الوطني؟ًأیضا ماھى الجھود التي بذلتھا األردن لوضع حقوق اإلنسان موضع اإلھتم
ة  ة األردنی ھ المملك وم ب ا تق أما فیما یتعلق بالحیاة في تقریر المصیر، فأؤكد وبكل صراحة، وأشیر بم
م  ن دع ي م الم العرب ستوى الع ى م ة عل ھ المملك وم ب ا تق ن م سیة، أثم سطیني الجن صفتي فل میة، وب الھاش

ا للقضایا العربیة، وخاصة القضیة الفلسطینیة، فھى ما زا دس، ولھ ي الق سطینیة ف لت تحمى المقدسات الفل
 .دور وباع طویل في حمایة المقدسات ومساندة القضایا العربیة

 :أما فیما یتعلق باألسئلة المتعلقة بالمادة الثالثة فھى على النحو التالي
 طبیق؟ما ھى التدابیر التشریعیة المتخذة لوضع المیثاق العربي لحقوق اإلنسان في األردن موضع الت .١
م  .١ ي ت شریعات الت ق بالت ة تتعل دابیر، الیوجد أمثل ا یخص الت لقد أغفل التقریر إبراز بعض األمثلة فیم

 .تعدیلھا أو وضعھا لضمان الحقوق المقررة بالمیثاق
ماھى التدابیر المتخذة من قبل األردن للتعریف بالمیثاق على المستوى الوطني؟ ھل تم التدریب؟ ھل  .٢

 مستوى واسع؟ ھل قامت المملكة بعقد ورش عمل في ھذا المجال؟تم نشر المیثاق على 
ق / ًأیضا فیما یتعلق بما ذكره الدكتور زعالني حول التعارض في التطبیق، ھل ھناك تعارض في التطبی

 بین المیثاق والتشریع الوطني ولمن تعطى األولویة بالتطبیق؟
ام ًأتمنى أیضا أن تقدم أمثلة دقیقة ومفصلة عن حاالت جرى  فیھا االحتجاج بأحكام المیثاق مباشرة أم

 .المحاكم، وإذا وجد مثل ھذه الحاالت، یرجى بیان ما أسفرت عنھ من نتائج
 ھل تم االستناد إلى مواد المیثاق العربي لحقوق اإلنسان أمام محاكم المملكة األردنیة الھاشمیة أم ال؟

بلكم  ر من ق ى التقری م ًأیضا من خالل دراستي وإطالعي عل صفحة رق ي ال والخاصة بأھداف ) ١١(ف
ة الھاشمیة .. المركز الوطني ة األردنی ي المملك سان ف وبھذه المناسبة أثمن دور المركز الوطني لحقوق اإلن

 .وفق اتفاقیات فیینا) A( في الوطن العربي وحاصل على درجة - بصراحة-وأنھ من المراكز الرائدة
ستن م ت ى أساس عدم التمییز بین الجنس، ولكنكم ل ز عل شریعاتكم، فھل حظر التمیی ي ت ك ف ى ذل دوا إل

 الجنس منصوص علیھ في الدستور أو في أي من التشریعات الوطنیة النفاذة أم ال؟
 وما ھى األسباب التي تحول دون حظر التمییز على أساس الجنس في الدستور األردني؟



 
 

 الدورة األولى١-٢ من أبریل عام ٢٠١٢م

  23 

اق، وال) ٣(وفیما یتعلق بالفقرة األولى من المادة  ا من المیث ة كل شخص خاضع لوالیتھ خاصة بكفال
 :حق التمتع بالحقوق والحریات دون تمییز یدفعنى لطرح سؤال

 ماھو وضع األجانب بموجب المیثاق في بلدكم الكریم؟
ا  ق م ا وف وھل یضمن القانون للمرأة األردنیة المتزوجة من غیر أردني حقھا في منح الجنسیة ألبنائھ

 .اق؟ لم أجد لھذا السؤال إجابة في التقریرمن المیث) ٢٩(نصت علیھ المادة 
 .من المیثاق العربي لحقوق اإلنسان) ٥،٦،٧(اسمح لي سیدي الرئیس أن ننتقل اآلن إلى المواد 

على الرغم من أن المیثاق الیقضي بإلغاء عقوبة اإلعدام، فإنھ یفرض مجموعة من األلتزامات إلى حد 
 .من المیثاق) ٧ ،٦ ،٥(عقوبة وفق ماجاء في نصوص المواد ما على الدولة التي  مازالت توقع ھذه ال

تكم  ا دول وم بھ ة وتق ا المملك وأوضحتم في تقریركم مجموعة من اإلجراءات والتطورات التي قامت بھ
الكریمة لتقلیص تطبیق وتنفیذ ھذه العقوبة، ومن خالل اطالعنا على العدید من تقاریر مراكز حقوق اإلنسان 

د من والمعتمدة لدى الم ا أوردت العدی ة أنھ دى المملك ة وتعمل ل دى المملك رخیص ل ى ت ملكة والحاصلة عل
 . وھذا الینقص صراحة مما جاء في التقریر٢٠٠٩، ٢٠٠٨اإلحصائیات صدرت بأحكام إعدام في عامي 

 .ًھناك أیضا قرار ملكي صادر على أساس تجمید تنفیذ عقوبة اإلعدام في المملكة
سؤال  ایی: وال اھي المع ا م ب علیھ رائم المعاق ورة للج د خط رائم األش د الج ا لتحدی م تطبیقھ ي ت ر الت

 باإلعدام؟
أن حكم اإلعدام یمیز لدى محكمة ) ١٥(لقد أوضح تقریركم في الفقرة السادسة عشر من الصفحة رقم  

ًا؟ أي أن التمییز ولم یبین التقریر ماھى المحاكم المختصة بإصدار عقوبة اإلعدام، وھل كل األحكام تمیز حكم
 .التقریر لم یوضح ھل ھى محاكم خاصة أم محاكم نظامیة عامة في ھذا المجال

ًأیضا بناء على ما ورد في التقریر بأن األردن أوقف تطبیق عقوبة اإلعدام منذ عام     ً بناء على  ٢٠٠٦ً
 الصادرة بحقھم؟ التوجیھات الملكیة، فكیف یتم معاملة األشخاص المحكومین في اإلعدام، وما مصیر األحكام

ًویاحبذا لوكان التقریر زور◌ بإحصائیات لھذه األحكام َ ٍ ٌ. 
 .ًأیضا فیما یتعلق بالمادة الثامنة من المیثاق والمتعلقة بحظر التعذیب  
ھ،    الھدف من ھذا الحكم الذي نصت علیھ المادة في المیثاق ھو باألساس حمایة سالمة الفرد وكرامت

ام جنائی ا أحك ك وأكثر الدول لھ رغم من ذل ى ال ة، وعل ذیب والممارسات المماثل ا حاالت التع ق علیھ ة تنطب
شكل مفصل وأوضح بعض  ذا الموضوع ب ي ھ ركم تحدث ف ك الحاالت، وتقری الیمنع ذلك من حدوث مثل تل

سام .. اآللیات مثل آلیة تلقي الشكاوي وفي ھذا الجانب أشید صراحة فیما یتعلق بتلقي الشكاوي سواء في أق
 .أو غیرھا من األقسام وقد الحظنا ذلكالشرطة 

ة أو : والسؤال ھل یكفل الدستور األردني حظر التعذیب وغیره من ضروب المعاملة القاسیة أو المھنی
 الحاطة بالكرامة؟
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ًحیث من خالل  اطالعنا على دستور المملكة لم نجد أي نصا یحظر التعذیب، على الرغم من أن معظم   
 . تنص علیھ بشكل صریحالدساتیر العربیة وغیرھا

ة    ھل العقوبة المقررة على األشخاص الذین یتم إدانتھم بممارسة التعذیب كافیة وتتناسب مع الجریم
 المرتكبة، كونھا جریمة خطیرة بموجب اتفاقیة مناھضة التعذیب ویجب أن تتناسب العقوبة مع الجریمة؟

ا عدد ھل یعاقب التشریع الوطني على ممارسة المعاملة القاسیة   ة، وم  أو المھینة أو الحاطة بالكرام
 األشخاص الذین تمت محاكمتھم ومقدار العقوبة المقررة، وھل تم تنفیذھا؟

ى أو    ھل یوجد أي نصوص قانونیة تنص صراحة على عدم جواز التزرع بأمر صادر عن موظف أعل
 عن سلطة عامة كمبرر لممارسة التعذیب؟

ى التعویض، وھل ھل یضمن التشریع الوطني النافذ ح   ق ضحایا التعذیب في اإلنصاف والحصول عل
 توجد قرارات قضائیة، وما مقدار التعویضات التي تم الحكم بھا؟

ة    ا ضمانات المحاكم وافر فیھ ة یت ما ھى المحاكم المختصة بالنظر في جرائم التعذیب، ھل ھى نظامی
 ًالعادلة بموجب معاییر المیثاق أم أن ھناك محاكما خاصة؟

ل ضحایا ھ   ل توفر الدولة الرعایة النفسیة لضحایا التعذیب، وھل یوجد مراكز متخصصة إلعادة تأھی
 التعذیب؟ وھل یوجد مراكز متخصصة إلعادة تأھیل ضحایا التعذیب؟

 ھل تخضع جریمة التعذیب للتقادم في المملكة أم ال؟  
ذیب و   ي الكشف عن التع تم ما ھو دور الطب الشرعي واألطباء اآلخرین ف ة القاسیة، وھل ی المعامل
 توثیقھ؟
 یعنى ھل یتم تدریب األطباء في ھذا المجال أم یتم الكشف عن التعذیب بشكل عام؟  
ي   رئیس -أما فیما یتعلق بالمادة العاشرة الخاصة باإلتجار بالبشر، أسمح ل دور - سیدي ال  أن أشید ب

وى العالمي ولیس العالم العربي فقط، ولدیھم في المملكة في ھذا المجال ألنھا من الدول المتقدمة على المست
سمیى٢٠٠٩ لسنة ٩المملكة قانون خاص بمكافحة االتجار بالبشر رقم  رق ی انون " ، وقانون آخر یمنع ال ق

 .، ولكن ھناك أشیاء لم توضح"١٩٢٩إبطال الرق لسنة 
  ال؟ھل یوجد في األردن مراكز لرعایة وتأھیل ضحایا االتجار بالبشر أم: والسؤال  
 ھل یتم تدریب الموظفین المكلفین بإنفاذ القانون حول جریمة االتجار بالبشر أم ال؟  
ًوھل تتم مالحقة أي شخص بجریمة اإلتجار بالبشر وفقا للتشریعات النافذة، وما ھى مقدار العقوبات   

 التي تم محاكمة األشخاص بھا؟
 االتجار بالبشر؟ما ھى الجھود الوطنیة المبذلوة للتوعیة بمخاطر جریمة   
 ھل یوجد نصوص قانونیة تحظر إشراك األطفال في النزاعات المسلحة، وما ھى اإلجراءت المتخذة؟  
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ى - سیدي الرئیس -في النھایة أسمح لي    ة الھاشمیة عل ة األردنی ة شكري للمملك رة ثانی  أن أكرر م
شر الخصاون سفیر ب د أن ھذا الحضور الرفیع من قبل المملكة برئاسة سعادة ال رة أخرى ونؤك یكم م ة، نحی

ین  ا وب اء بینن ة حوار بن الغرض األساسي من ھذه األسئلة القیام بالنظر في التقریر من مناقشة علنیة وإقام
 .الدولة وذلك إلتاحة الدولة المعنیة االستفادة من ھذه الخبرات

 األول واألخیر ھو الحوار أتمنى أال تعتبر أسلتنا محاكمة أوھیئة شبھ قضائیة ، وإنما الھدف منھا في  
 .ًومساعدة الدولة في تنفیذھا التزاماتھا التعھدیة، وشكرا سیدي الرئیس

 :السید رئیس اللجنة
 . أسعد على ما تفضلتم بھ/ًشكرا لألستاذ  

 لیتفضل سعادة السفیر بالتعقیب على ما ورد من مالحظات بشأن الحزم والمواد التي تم طرحھا،  
 یة الھاشمیةتعقیب المملكة األردن

 :السید رئیس وفد األردن
ًشكرا سعادة الرئیس، وأشكر األستاذ أسعد على مالحظاتھ القیمة، أشكره على عبارات الثناء وأشكره   

 .على المالحظات الموضوعیة
ة    ر من ھذه األسئلة القیم وقبل أن أحیل إلى زلمائي وإخواني أعضاء الوفد الكلمة لإلجابة عن الكثی

 .ة على ما تفضلتم بھ سعادة الرئیسمحلھا، أرغب في إبداء مالحظوالتي ھى في 
ت   اریخ قل ق : لغایة الوضوح والدقة بالنسبة للت ا یتعل ذلك وال أستطیع أن أجزم فیم ر ك أن األم در ب أق

 .بتاریخ الخطوط التوجیھیة
أسعد حول  / ربما من المفید أن أشیر إلى نقطة جوھیریة زكرني بھا مالحظات زمیلنا العزیز األستاذ  

أن  ى أن أسجل نقطة أساسیة ب ي إل عدم ورود نص على التعدیل في الدستور األردني، ھذه المالحظة دفعتن
وم  دة ی ي الجری دد خاص ف اذ بع ز النف ت حی ، ١٨التقریر لم یعكس العدید من التعدیالت الدستوریة التي دخل

م دة الرس ي الجری اص ف دد خ ا ع دد لھ توریة ص دیالت الدس ذه التع رت وھ تور، ) ٤٢(یة وأق ي الدس ادة ف م
 سأقرأ من الدستور بعد تعدیلھ ودخولھ -وأحدى ھذه المواد كانت المادة التاسعة التي نصت في فقرتھا الثانیة

ة :"  على-حیز النفاذ ظ كرام ا یحف ھ بم ب معاملت ھ تج د حریت ھ أو یوقف أو یحبس أو تقی ٌكل من یقبض علی
ًمن األشكال أو إیذاؤه بدنیا أو معنویا، كما الیجوز حجزه في غیر األمان اإلنسان، والیجوز تعذیبھ، بأي شكل 

 ".ٌالتي تجیرھا القوانین، وكل قول یصدد عن أي شخص تحت وطأة أي تعذیب أو إیذاء أو تھدید الیعتد بھ
الحقیقة أردت أن أشیر إلى ھذا النص الصریح، لكن أردت أن أشیر في السیاق األوسع إلى أن التقریر 

ًتعدیال دستوریا حیز النفاذ یوم ) ٤٢(ما لم یعكس حقیقة دخول رب ً١٨. 
ا - سیدي الرئیس-إذا أذنت لي     فیما یتعلق بمنھجیة االستفسارات واألسئلة القیمة التي طرحھا زمیلن

ة  ضایا المرتبط ي الق دا ف ي تحدی ت ل ي، وإذا أذن ت ل ھ، إذ أذن ا طرح سل م ي تسل یر ف ز أال أس ریم العزی ًالك
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ن والتعذیب، أن نحیل إلى من نعتز بأنھ مرجعیة في األردن فیما یتعلق بھذه القضایا وھو العقید ماھر بالسجو
 .الشیشاني لیتحدث حول ھذا الموضوع قبل االنتقال إلى الجوانب القانونیة والقضائیة

 . ، أعطى الكلمة لسیادة العقید ماھر الشیشانيًاإذ  :السید رئیس اللجنة
 :شانيماھر الشی/ السید 

 .ًشكرا صاحب السعادة رئیس اللجنة الموقرة أصحاب السعادة األعضاء الكرام  
اق    ذ المیث بدایة أشكر أھتمام اللجنة الموقرة وأقدر الجھود التي بذلك من قبلكم فیما یتصل بحزم تنفی

وستؤخذ العربي لحقوق اإلنسان، وأؤكد أن التوصیات التي ستتمخض عن ھذه المناقشات ستثري معلوماتنا 
ات، ونحن  بعین االعتبار إن شاء هللا وسنعمل على دراستھا ووضعھا موضع التنفیذ بالتنسیق مع كافة الجھ

 .ًسعداء جدا بأن نكون أول دورة عربیة تناقش التقریر
وق    رام حق ي احت ة الھاشمیة ف ة األردنی أن سیاسة المملك د ب بالنسبة لمدیرة األمن العام، أود أن أؤك

 .ًست أیضا على مدیریة األمن العام بشكل مباشر بتوجیھات ملكیة سامیة مباشرةاإلنسان انعك
اإلرادة السیاسیة في األردن تؤكد دائما على تعزیز حقوق اإلنسان لكافة األفراد واألشخاص المقیمین   

 .في المملكة األردنیة الھاشمیة سواء كانوا أردنیین أو أجانب أو إنسان متنقل داخل الحدود
ذ بالن   سبة لموضوع حكم اإلعدام، یمكن أن تقدم إحصائیة األشخاص المحكومین باإلعدام ولم یتم تنفی

 . وحتى ھذا التاریخ٢٠٠٦الحكم فیھم منذ عام 
نھم ) ٦٩(المجموع    ي جرائم ) ٦٥(ًشخصا، م ین ف ر أردنی ًشخصا من األردن، وسبعة أشخاص غی

ًخطورة والتي  تشكل خطرا كبیرا على المعاییرًقتل، طبعا جرائم القتل العمد وھى الجرائم األشد  ً. 
ي    اك شخص أردن ب باإلعدام، وھن ادة تعاق دینا م ك العرض للقاصر، ل ك العرض، ھت وفي جرائم ھت

المؤامرة بقصد القیام .. واحد محكوم علیھ باإلعدام، جرائم التجسس لدینا شخص واحد محكوم علیھ باإلعدام
دینا شخصان أرد ة، ل ال إرھابی ا بأعم خاص، طبع سة أش ین، المجموع خم ر أردنی ة أشخاص غی ان وثالث ًنی

تم ٢٠٠٦ًشخصا منذ عام ) ٧٩(المجموع العام كان  م ی ، األشخاص الذین تم الحكم علیھم بأحكام اإلعدام ول
 .ًالتنفیذ وفقا لتوجیھات ملكیة سامیة

دة   اة الوحی ة ھى المعان دینا حجز الحری ق نحن في مراكز اإلطالح والتأھیل، ل ل، نحاول أن نطب  للنزی
ذه  ل سوى ھ ا النزی اة أخرى یعانیھ المعاملة اإلنسانیة في مراكز اإلصالح والتأھیل بحیث الیكون ھناك معان

ي سنة  ارات، فف  ٢٠١١ًالمعاناة أال وھى الحریة، أي یعاني سوء الرعایة الصحیة یومیا لدینا عشرات الزی
ارة سواء من المرك ز تجاوزت الزیارات األلف زی ة أو مراك ات األھلی سان أو المنظم وق اإلن وطني لحق ز ال

دیھم صالحیة دخول ..النیابات.. حقوق اإلنسان الوطنیة أو اإلقلیمیة أو الدولیة دل ل ذلك موظفي وزارة الع ك
واب أو .. مراكز اإلصالح في أي لحظة یریدونھا ي مجلس الن ة ف ات العام ة الحری ات ولجن ضا النقاب ًھناك أی

میین، جمیع ھذه اللجان والمؤسسات لدیھا حق الدخول إلى مراكز اإلصالح والتأھیل ومقابلة أي نقابة المحا
ستفید  ًنزیل على انفراد وتفتیش مرافق المركز واإلطالع علیھا وكتابة أي تقاریر أو توصیات، ونحن أیضا ن
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م أعط سان، ومن ث وق اإلن وطني لحق ز ال اھم مع المرك ر ِمن التوصیات، لدینا مذكرة تف اھم صالحیات أكث ین
 .بحیث یقوموا بزیارة مفاجئة ألي مكان توقیف أو تحقیق أو مراكز إصالح وتأھیل في أي وقت یریدونھ

خاص    زالء واألش ة الن ضا بمقابل امین أی محنا للمح امین، س ة المح ع نقاب اھم م ذكرة تف دینا م ضا ل ًأی ً
 .الموقوفین في  أي وقت

دام؟   ومین باإلع أمین المحك تم ت ي ھل ی اعیین ف سیین واجتم دین نف سیین ومرش اء نف دینا أطب ا ل ً طبع
م  سماح لھ ا وال سیا واجتماعی ومین باإلعدام وفحصھم نف ًمراكز اإلصالح والتأھیل لیتم مقابلة ھؤالء المحك ً

 .بالزیارات كأي نزیل آخر
ي الدستور األ   ذیب ف م تجریم التع ھ ت سفیر أن د سعادة ال ا بالنسبة لتجریم التعذیب، فقد أك ًردني،وطبع

ادة  ام الم انون األمن الع ب )٣٥/٤(یعاقب التشریح األردني على المعاملة المھینة والقاسیة بموجب ق ، یعاق
ة  ة الفظة مع المواطن أو المعامل ة أو المعامل على الجرائم التي الترقي إلى جرم التعذیب مثل سوء المعامل

ا اك عقوب از األمن التي من شأنھا الحط من كرامة اإلنسان، فھن ي جھ دینا ف ى الحبس والطرد ل ت وتصل إل
 .العام

ي عدد من    ذیب ف ًطبعا توجد نصوص قانونیة بعدم التذرع بأمر صادر عن رئیس أعلى بمباشرة التع
ع  شریعات تمن اك عدة ت دني، ھن ات العسكریة،والقانون الم القوانین، مثل قانون األمن العام، وقانون العقوب

كان غیر شرعي، یستیطع الشخص أال ینفذه ویوجد مبرر ومصوغ قانوني لعدم تنفیذ تنفیذ أي أمر صادر إذا 
 .ًأي أمر الیكون مشروعا، ومن حقھ أال ینفذ ذلك األمر ویبلغ عن ذلك المسئول الذي أعطاه األمر

ًھل یضمن التشریع حق تعویض ضحایا التعذیب؟ طبعا لدینا القانون المدني، أنا شخصیا كنت مساعد    ً
ا عن المحا م تعویضھم جمیع شرطة، وت راد ال ى أف ًمي العام المدني في القضاء وتم رفع عدد من القضایا عل

ضات  اك تعوی ًالضرر المادي والمعنوي الذي لحق بھم ألن كل إضرار بالغیر یلزم فاعلھ بالتعویض، أیضا ھن
 . من قبل الشرطةإداریة باإلضافة إلى التعویضات المدنیة إلرضاء الشخص الذي یتعرض ألي انتھاك

ًھل توجد قرارات قضائیة؟ طبعا توجد قرارات قضائیة، لدینا العدید من األحكام في بعض القضایا التي   
ى تعویض .. تم فیھا وفاة شخص نتیجة استخدام القوة غیر المبررة ذین حصلوا عل ذكر أحد األشخاص ال أت

 . ألف دوالر أمریكي في إحدى القضایا١٠٠یصل إلى 
ى ال   ا ھ سب م ة ح اكم خاص ة ومح ة عادی اكم نظامی اك مح ا ھن ذیب؟ طبع صة بالتع اكم المخت ًمح

 .اإلختصاص الشخصي الذي قام بإرتكاب التعذیب
ادم؟ التخضع   ذیب للتق ة التع ي الكشف عن .. ھل تخضع جریم اء ف شرعي واألطب ب ال اھو دور الط م

ٌراكز اإلصالح والتأھیل تخضع كل شخص ًالتعذیب والمعاملة النفسیة وكوثیقة؟ طبعا ھناك مادة في قانون م
یدخل ركز اإلصالح أو مراكز التوقیف عرضھ على طبیب شرعي، الیمكن للشرطة استقبال أي شخص یدعى 

یتم مباشرة عرضھ على الطبیب الشرعي، ولدینا عالقة .. أنھ تعرض للضرب أو التعذیب من قبل موظف عام
 .ما یتعلق بجوانب التعذیبتكاملیة مع النیابة العامة والطب الشرعي فی
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حتى أن أحد أعضاء اللجنة ھو رئیس منظمة حقوقیة في األردن وھو األخ عاصم .. ًأیضا لدینا دورات  
ع  شتركة م ام، دورات م ن الع ال األم دریب لرج ة وت بوعیا دورات توعی دینا أس ة ول داد ربابع صور مق ًمن

ع ا ة م شاطات یومی دینا ن ضا ل ة وأی ر الحكومی ات غی ى ًالمنظم یش عل سان للتفت وق اإلن وطني لحق ز ال لمرك
ارات  ة تخضع لزی ة والتوقیفی ل مؤسساتنا التحقیقی مراكز التحقیق والتوقیف ومراكز اإلصالح والتأھیل، فك

 .من كافة األشكال 
 دورة مع منظمات المجتمع ٥٠٠٠ًسنویا یبلغ عدد الدورات التي یشارك فیھا رجال الشرطة أكثر من   

ال األمن المدني، الصلیب  ة لرج ًاألحمر، المركز الوطني لحقوق اإلنسان، یومیا لدینا نشرات تدریبیة وتوعی
 .العام

ام    ام ع ال األمن الع شرطي لرج َأیضا وضعنا مدونة قواعد السلوك الوظیفي ال ة ٢٠٠٨ً ذه المدون َ، ھ
د أصبحت.. تتسع إلستیعاب المواد المتعلقة بحقوق اإلنسان فیما یتعلق بالمؤسسات  ة رجال وق ة لكاف  ملزم

 . الشرطة من ضباط وأفراد، ولدینا نسخ لإلطالع علیھا من حضراتكم
شر،    ار بالب ة لمكافحة اإلتج سخة من االستراتیجیة الوطنی ن أن أعطیكم ن ا یمك شر، طبع ار بالب ًاألتج

شھر المق تم واآلن مركز إیواء الضحایا أصبح قاب قوسین أو أدني ألنھ صدد النظام، ویمكن خالل ال ل أن ی ب
ا .. إنشاء المركز ة(لدینا إحصائیات فیما یتعلق بجوانب االتجار بالبشر سأقوم بتوزیعھ سلم للجن م ت ، آخر )ل

 .خمس سنوات لدینا إحصائیات لجرائم االتجار بالبشر
ًإن موضوع االتجار بالبشر ھو موضوع مؤسس تشاركي مابین عدة أجھزة، طبعا ع ندنا وزیر العدل   

سم مختص بمكافحة وھو رئیس الل ام ق ة األمن الع ي مدیری دینا ف شر، ول ار بالب جنة الوطنیة لمكافحة االتج
ل  ي العم ذلك وزارت شر وك ار بالب ة اإلتج تص بمكافح سم مخ ضا ق دیھا أی ة ل شر ووزارة الداخلی ار بالب ًاالتج

ومكافحة والتنمیة االجتماعیة، ھناك ست وزارات حسب اختصاصات كل جھة تعمل على محاربة ومناھضة 
ًجرائم االتجار بالبشر، وتم أیضا مؤخرا توزیع نشرات حتى على مراكز الحدود ًأي شخص عامل خصوصا .. ً

العمال الوافدة، عامالت المنازل، ھى أكثر فئة تتعرض لجرائم االتجار بالبشر، فیتم وضع نشرات بسبع لغات 
رائم ا وع ضحیة لج ب الوق ي یتجن دخل األردن، لك ي ی ا ألي شخص أجنب ام تلیفون اك أرق شر وھن ار بالب التج

ة التعامل مع جرائم االتجار  ى كیفی ام عل ال األمن الع ة رج دریب لكاف در جرى ت لإلبالغ عن أي جریمة، وق
 .بالبشر وھذا بالتنسیق مع وزارة العمل والنیابة العامة

 :السید رئیس اللجنة
ا ال أود أن أقاطعك سیادة العقید، لكن الوقت یداھمنا، ولدین   ة عنھ تم اإلجاب ا مجموعة من األسئلة لم ی

وھى المتعلقة بالمادة األولى الخاصة بتطبیق المیثاق والتدابیر التشریعیة التي أتخذتھا المملكة ولذلك أعطي 
 .الكلمة لسعادة السفیر لیحدثنا في ھذا الموضوع

 :السید رئیس وفد األردن
ي أسمح لي سیدي الرئیس أن أحیل الكلمة إلى القاضي   ة الت  جالل الزعبي لیرد على األسئلة القانونی

 .أسعد فیما یتعلق باالعتداد بالمیثاق أمام المحاكم الوطنیة األردنیة/ طرحھا األستاذ
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ذه    ة، سنزودكم بھ ق بالتوعی ا یتعل ة الھاشمیة فیم بالنسبة لإلجراءات التي قامت بھا المملكة األردنی
ت  ى الوق وب حرصا عل شكل مكت ق ًاإلجراءات ب ا یتعل ر فیم ام أكث ر اإلھتم ي تثی ضایا الت ة معالجة الق ولغای

 .بالجوانب التى أشرت إلیھا
 :السید جالل الزعبي  

 .ًشكرا سیدي الرئیس
ي    شكل مباشر عن مجموعة األسئلة الت سأحاول أختصار الوقت فیما تبقي لنا من وقت وسأتحدث ب

عبدالمجید / التي أشار إلیھا الدكتور) ٢٤(ي المادة قدمت فیما یتعلق بالمیثاق وتطبیقھ على المستوى الوطن
رد  واردة في الشریعة العامة للقانون المدني والتي یتم اللجوء إلیھا في كل تشریع ما لم یرد فیھ نص، ولم ی
م  ة، ومن ث شریعات الوطنی ة للت شریعة العام دني ھو ال نص حقیقة في القوانیین الجزائیة إال أن القانون الم

 .قھ في حال عدم وجود نصنلجأ لتطبی
د    ى العھ رارات صدرت استنادا إل دینا مجموعة من الق ر، ل ذا األم ًالتطبیقات القضائیة شھدت مثل ھ

رقم  ان ب تئناف عم ة إس ن محكم رار م در ق سیاسیة، ص ة وال الحقوق المدنی اص ب دولي الخ سنة ٥٥٠ال  ل
صریحة إلى تقدیم االتفاقیة على القانون ، واستندت محكمة اإلستئناف إلى العھد الدولي، فھذا إشارة ٢٠٠٩

 .الوطني الذي یقع في مرتبة الحقة للدستور
 .أنتقل اآلن إلى األسئلة المتعلقة بالجوانب القانونیة  

 :السید رئیس اللجنة
ة : السؤال    شریعات الوطنی ي الدستور أو الت ھ ف ھل حظر التمییز على أساس الجنس منصوص علی
 النافذة؟

 :عبيالسید جالل الز
ًلقد نص المیثاق الوطني على أن األردنیین رجاال ونساء متساوون في الحقوق والواجبات   ً. 
امس   سؤال الخ ادة :ال ن الم ق )٣( ع ھ یتعل د أن ي أعتق ھ ألنن ة عن سفیر اإلجاب سعادة ال أتركھ ل ، س

 .بالنواحي السیاسیة
  للجرائم المعاقب علیھا باإلعدام؟ًما ھى المعاییر التي یتم تطبیقھا تحدیدا في الجرائم األشد خطورة  
صدر .. معیار الخطورة للحكم باإلعدام   ي ت ام اإلعدام الت الحفاظ على حق الحیاة للمواطن، غالبیة أحك

.. في حاالت االعتداء على حق الغیر بالحیاة، وھى واردة في ثالث حاالت في قانون العقوبات وھى حصریة
 .عدامتم تخفیض النصوص التي توجب الحكم باإل

 ما ھى المحاكم المختصة بإصدار عقوبة اإلعدام؟  
بعد إجراء التعدیل الدستوري أصبح ال یحاكم المدني إال أمام محكمة مشكلة بالكامل من قضاة مدنیین،   

 .وھذا األمر أمام محكمة مشكلة بالكامل من قضاة مدنیین ،وھذا األمر یسرى على محكمة أمن الدولة
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ًدر من محكمة أمن الدولة إذا كان المحكوم علیھ عسكریا، تنظره محكمة التمییز باقي األحكام التي تص  
وبحكم القانون، وتنظره كمحكمة موضوع حتى لو صدر الحكم األولي عن محكمة أمن الدولة التي یكون أحد 
تھم  ان الشخص الم و ك ى ل دنیین حت ع أعضائھا م ن أن یكون جمی أعضائھا إما من العسكریین ومن الممك

 ً.كریاعس
ًما ھى المحاكم المختصة؟ وھل كل األحكام تمیز حكما؟ حتما تمیز حكما سواء بموجب نصوص قانون    ً ً

ة  العقوبات أو األحكام التي تصدر عن محكمة الجنایات الكبرى أو األحكام التي تصدر عن محكمة أمن الدول
 .أو عن محكمة الشرطة

دانتھم بممارسة التعذیب كافیة وتتناسب مع الجریمة ھل العقوبات المقررة على األشخاص الذین تم إ  
ادة  من ) ٨(ًالمرتكبة كون الجریمة خطرة بموجب اتفاقیات مناھضة التعذیب؟ حتما ھى جریمة خطرة، والم

 .الدستور حظرت التعذیب بكل صوره حتى التعذیب النفسي
كل إضرار بالغیر یلزم "  من القانون المدني تنص على ك٢٥٦ھل ھناك تعویض عن التعذیب؟ المادة   

داء سواء "فاعلھ ولو غیر ممیز بضمان الضرر ً، وھذا النص جاء مطلقا، ومن ثم یشمل جمیع حاالت االعت
رار  در ق د ص التعویض، وق ة ب دعوى والمطالب ة ال ق إقام ك ح صحیة ، تمل سیا، ال دنیا أونف داء ب ان األعت ًك ً

 .ض أحد الضحایا الذي تعرض إلى التعذیب، حكمت بموجب بتعوی٣٣/٤٤/٢٠٠٣لمحكمة التمییز برقم 
راء   ة خب ة ھیئ ا -كیف یتم تقدیر التعویض؟ یتم تقدیر التعویض عن طریقة الخبرة، تنتخب المحكم  كم

 .ٌ وھى تقدر نسبة الضرروالتعویض الذي یجبر الضرر-ھو متعارف علیھ
ل بموجب قانون مراكز ھل صدرت أحكام على قضایا التعذیب؟ في الفترة األخیرة أصبحت وزارة العد  

ة  وم بجول اإلصالح والتأھیل لھا صالحیة بناء على كتاب یصدره وزیر العدل إلى أحد الباحثین القانونیین لیق
ي  ام ف ة أحك تفتیشیة على أي من المراكز اإلصالحیة وإذا ما ضبطت حاالت، یتم إقامة الدعوى، صدرت ثالث

 .، ھذه القرارات صدرت على قضایا التعذیب) ١/٢٠١١ ،٢/٢٠١٠، ١/٢٠١٠(ھذا المجال، القرارات أرقام 
  .زالت أي لبسلدى توضیحین واجبین إل:السید رئیس وفد األردن  
ة یقضي    ز األردنی ة التمیی اد صادر عن محكم اك اجتھ ة، ھن ات الدولی نعم، حول المعاھدات واالتفاقی

ى الق ة عل ات الدولی دات واالتفاقی ة المعاھ سمو مرتب صریح ب النص ال ةب ة " وانین المحلی ا أولوی ون لھ ویك
ا، وحصل  ا ومع أحكامھ ارض معھ ي یتع انوني محل أي ق التطبیق عند تعارضھا معھا، والیجوز االحتجاج ب

 .فسخ  مثلما أشار القاضي جالل من قبل محكمة جزاء عمان
د ا   ق بع وطني یطب وطني، القاضي ال سبة للقاضي ال اذ بالن شر، النشر، نعم، النشر ھو وسیلة اإلنف لن

یعني بالنسبة للقاضي الوطني تنتقل ھذه االتفاقیة الدولیة إلى حیز التطبیق والنفاذ بمجرد نشرھا في الجریدة 
 .الرسمیة، فالنشر في الجریدة الرسمیة ھو الذي یعطي ھذه الوثیقة مخالب تمكن القاضي الوطني

رتبطتین   یتین م ضیتین أساس رت ق د أث یدي، لق ا.. س ى إش كرك عل ا أش ذلھا ًطبع ي تب ود الت رتك للجھ
سیاسة  ي ال ا ف ذا حجر رح ة ھ ر مصیره، وحقیق ي تقری المملكة فیما یتعلق بالدفاع عن الشعب الفلسطیني ف

 .األردنیة الخارجیة والداخلیة والسیاسات العامة األردنیة ومقارباتنا بإزاء بعض قضایا الجنسیة
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ة    ى الح-ًسأكون صریحا مع اللجن ق من المحافظة عل ي تصریر  تنطل سطیني ف شعب الفل ام لل ق الع
ین  ق الالجئ ى ح ة عل صوصیة المحافظ ن خ ق م ة منطل ق الدولی ض المواثی ع بع ا م صیره، وتعاطین م

 .الفلسطینیین بإمتالك صفة اللجوء
التي تزیل صفة اللجوء عن من یحمل جنسیة دولة ثانیة، وعلى ) ٥١(إشكالیتنا األساسیة مع اتفاقیة   

اط العضوي واالستمرایة العضویة للقضیة )٥١( على اتفاقیة ھذه القاعدة لم نصدق أن األرتب م ب ا نعل ، ألنن
ي  ذه ھى القاعدة األساسیة الت سطینین، فھ ین الفل الفلسطینیة مرتكز ویستمر وقوده من صفة اللجوء لالجئ

ى  سطیني عل شعب الفل ر مصیر ال ق تقری ى حق األراض ًتبضبط إیقاعنا في ھذا اإلطار ، وأیضا المحافظة عل
 .الفلسطینیة، فھذا إطار ضابط بشكل حجر رحا في السیاسة العامة

ي    ستفیض ف اش م ضع لنق وع یخ ذا موض ا، ھ سیة ألدوالدھ رأة الجن اء الم وع إعط سبة لموض بالن
م یحسم  المملكة وخاضع لعناصر جذب وحوار مجتمعي معمق بكل أثاره وبكل تبعاتھ وھو موضوع بالقطع ل

حیز من الجدل والنقاش الوطني المرتكز إلى عدة اعتبارات من ضمنھا القانوني، بعد، وھو موضوع سیأخذ 
من ضمنھا السیاسي، من ضمنھا ماھو مرتبط باستحقاقات استمرار الصراع العربي اإلسرائیلي، من ضمنھا 
رتبط بالمحافظة  ا ھو م سطینیین، ومن ضمنھا م ما ھو مرتبط بمصالح وحقوق الناس وحقوق أشقائنا الفل

 .ًضا على حقوق المملكةأی
 :السید رئیس اللجنة   
ًشكرا جزیال سعادة رئیس وفد المملكة األردنیة الھاشمیة وشكرا ألعضاء الوفد على ماتفضلوا بھ من    ً ً

 .التي أثارھا األخ أسعد نعیم" إجابات حول األسئلة
 .ھادي الیامي / واآلن ننتقل إلى حزمة أخرى من األسئلة مع الدكتور  
 :ھادي الیامي/ الدكتورالسید   

 .ًشكرا سعادة الرئیس  
ًشكرا للجمیع، وأكرر الترحیب بسعادة رئیس الوفد، سعادة السفیر والزمالء الكرام في الدورة األولى   

 .لمناقشة تقریر األردن
دیم    ادرة بتق م المب صدیق، ث ادرة بالت م المب التوقیع ث ادرة ب بدایة أثمن للمملكة األردنیة الھاشمیة المب

 .التقریر، ثم التفاؤل اإلیجابي الذي ألمسھ الیوم
 .سعادة الرئیس، محاوري تتعلق بالقضاء والمحاكم العادلة وضمانات المحاكم العادلة  
ة    ا المملك ي انتھجتھ ضاء الت ویر الق تراتیجیة تط ید باس د أن أش ضاء، أری تقاللیة الق ق باس ا یتعل فیم

ًمھمة جدا، وھى بالشك تعزز مكانة القضاء واستقاللیة القضاء، األردنیة الھاشمیة والتي انطلقت من محاور 
درات  ارف وق اء بالمع والتي تنطلق من تعزیز النزاھة واستقالل القضاء وتحسین اإلراضة القضائیة واإلرتق
ة  ذا حقیق ال القضائیة ، وھ ي األعم شركاء ف القضاة وتأمین األطر القانونونیة وتعزیز قنوات الغتصال مع ال
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ذا المشروع مشروع  ت بھ ي تحقق از الت ًمھم جدا، ولعل زمالئي في اللجنة یتطلعون إلى معرفة مراحل اإلنج
 .بأعتباره الداعم الرئیسي للعملیة القضائیة في المملكة

 .لعلي أستعرض بعض االستیضاحات حول التقریر في إطار القضاء  
ة فیم   ذتھا المملك ي اتخ دابیر الت ار الت ي إط ضاح األول ف ات االستی اییر واالتفاقی ق المع ق بتطبی ا یتعل

اییر : الدولیة لحقوق اإلنسان، لعلي أستوضح من الوفد ق المع دریب القضاة حول تطبی ماھى آلیة وبرامج ت
 واالتفاقیات الدولیة على المستوى الوطني؟

 ما ھى الضوابط الموضوعیة لعزل القضاة؟  
ما نسبة مشاركة المرأة في ھذا الجانب، وماھي ماھى إسھامات المرأة األردنیة في أعمال القضاء، و  

 رؤیتكم المستقبلیة في ھذا المجال؟
ك    ة تل ا ھى آلی ة، وم ضایا الجزائی ي الق ادرین ف ر الق ھل یتم تقدیم المساعدة القانونیة لألشخاص غی

 المساعدة؟
ة    ي مرحل ك ف ي مشروع أعرف حقوق یش بالنسبة للمادة الرابعة عشر، تشید اللجنة بالتوعیة ف التفت

 :والقبض والتوقیف، وتعتبر ھذه الحملة من أفضل طرق وممارسات التوعیة
 ھل تتم مراجعة قررات التوقیف أثناء المحاكمة بشكل دوري؟   
ام    ي استخدام الصالحیات للحك ع التعسف ف ما ھى ضوابط التوقیف اإلداري والمعاییر المتبعة في من

 اإلداریین؟
 مقررة لألشخاص الذین یتم احتجازھم دون وجھ حق؟ما سبل االنتصاف الوطنیة ال  
 ھل یوجد ضوابط موضوعیة لتوقیف األشخاص في مرحلة التحقیق؟  
ة    ة جمع األدل اء مرحل ام أثن ین باالستعانة بمح سادسة عشر، ھل یعطي الحق للمتھم حول المادة ال

 التحقیق؟، وھل یمكن للمتھمین االطالع على ملف "الضابطة العدلیة" والتحقیق أمام 
ي    صة للنظر ف ة المخت ا ھى المحكم اب، م ضایا اإلرھ ي ق المتھمین ف لدي سؤالى جانبي فیما یتعلق ب

 قضایا المتھمین باإلرھاب، وما مدى توفر المحاكامات ومعاییر المحاكمات العادلة في ھذا الجانب؟
وم بزیارات تفقدیة ألماكن كیف یمكن لمكتب المظالم وحقوق اإلنسان التابع لمدیریة األمن العام أن یق  

ي آن واحد،  االحتجاز والتوقیف؟ وبالتالي قد ینظر إلیھ من بعض الحقوققین أنھ یلعب دور الخصم والحكم ف
ات المجتمع  سان ومنظم وق اإلن وطني لحق ز ال ة القضاء والمرك ذه المھم في حین أن المطلوب أنھ یقوم بھ

 . الجانبنتطلع إلى معرفة وجھة نظركم حول ھذا .. المدني
 ھل تخضع األحكام الجنحیة الصادرة عن محكمة الشرطة لرقابة محكمة التمییز؟  
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ة    ن اللجن ة، لك ذه التجرب ة بھ شید اللجن ة جدا وت ة مھم ة تجرب ًفي إطار قضاء األحداث، وھذه حقیق
 تجربة لمست أن ھذه التجربة فقط مطبقة في عمان وإربد والزرقاء، فما ھى األسباب التي تحول دون تعمیم

 .قضاء األحداث في كل محافظات األردن؟
ل    ادة تأھی ز إلع اك مراك ام القضاء ھل ھن ھل یمكن لمنظمات المجتمع المدني للدفاع عن األحداث أم

 األحداث والجانحین بعد إنتھاء فترة محكومیتھم؟
 ھل تخضع جرائم األحداث لنظام األسبقیات؟  
ب   تم ح ل ی دین، ھ بس الم سار وح ار اإلع ي إط ذةف شریعات الناف ا للت سر وفق دین المع انون " ًس الم ق
 ؟"التنفیذ

اك    ائي؟ حسب اطالعي أن ھن شق الجن ي القضایا ذات ال ھناك شق آخر للسؤال بالنسبة للمعسرین ف
 .آلیة أو ضمانات معینة للمعسر في القضاء العادي

ا في إطار التعویض عن األخطاء القضائیة، ھل یجوز المطالبة بالتعویض عن ا   ألخطاء القضائیة، وم
 ھى اإلجراءات المتبعة في ھذا الشأن؟

رامج    سان، ھل یوجد ب في إطار التوعیة والتأھیل والتعریف باالتفاقیات والمیثاق العربي لحقوق اإلن
 دوریة للمدعیین العامین لتفقد مراكز اإلصالح والتأھیل ومراجعة أسباب التوقیف؟

ة   ستوضح اللجن صل، ت ق بالف ا یتعل وفین فیم ین أو الموق خاص المتھم ین األش صل ب ام الف ن نظ  ع
 ً.والمحكومین أیضا

ن    رومین م خاص المح ضاع األش تم إخ ل ی ریتھم، ھ ن ح رومین م خاص المح ضاع األش سبة إلخ بالن
 حریتھم إلى فحص طبي مستقل للتأكد من عدم تعرضھم للمعاملة القاسیة أو المھینة؟ 

 موقوفین في مراكز اإلصالح؟وھل ھناك برامج تأھیلیة لألشخاص ال  
 وھل یتم تقدیم خدمات الرعایة الصحیة والنفسیة لألشخاص المحتجزین؟  
 ھل توجد برامج دعایة الحقة لألشخاص المفرج عنھم؟  
أسمح لي سعادة السرئیس، إذا كانت األسئلة كثیرة على الزمالء، ولیس لدیھم القدرة في اإلجابة عن   

ن أشرت أنھ باإلمكان اإلجابة عن ھذه األسئلة اآلن أو یمكن أن تستمكل اإلجابة كل ھذه األسئلة ، فقد سبق أ
 ً.غدا

  :السید رئیس اللجنة  
 شكرا للدكتور ھادي الیامي على ھذه األسئلة   

 .أعطي الكلمة اآلن لسعادة رئیس وفد المملكة  
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 تعقیب المملكة األردنیة الھاشمیة
 :السید رئیس وفد األردن  

 .لرئیسًشكرا سیدي ا  
ضا، جل ھذه األسئلة    ة أی ى أسئلتھ القیم ذلك عل ة وك ًشكرا للدكتور ھادي الیامي على تعلیقاتھ القیم ً

 .لدى أخونا القاضي جالل الزعبي، ولذلك أحیل الكلمة إلى القاضي جالل
 :السید جالل الزعبي  

 .ًشكرا سعادة الرئیس  
 ماھى الضوابط الموضوعیة لعزل القضاة؟  
ى بعد نفاذ أحك   ًام الدستور األردني المعدل وضع مشروع قانون السلطة القضائیة ومعروض حالیا عل ُ

ذا  ان ھ دیوان التشریع والرأي، ھذا المشروع أعطي استقاللیة أكبر للسلطة القضائیة عن وزارة العدل إذا ك
سلطة ال صبح ال قضائیة مستقلة التعبیر جائز بحیث یضمن االستقالل المالي واإلداریة للسلطة القضائیة، فت

ًبشكل كامل مالیا وإداریا حتى بآلیة التعیین ً. 
ھ   سؤال الموج ام : ال اذ أحك ل نف ا قب ذ حالی انون الناف ضاة؟  الق زل الق ضوابط الموضوعیة لع اھي ال ًم

رار من ) ٢٦(القانون المعدل، المادة  ھ إال بق ل درجت ھ أو تنزی الیجوز عزل القاضي أو االستغناء عن خدمات
ي عزل المجلس الق المجلس القضائي ھو صاحب الصالحیة ف األمر، ف ضائي وبعد ذلك تصدر إرادة ملكیة ب

 .القاضي إذا كان ھناك مایستوجب عزلھ عن الخدمة
 ما ھى إسھامات المرأة األردنیة في أعمال القضاء؟   
ین   د تعی  القاضي أن الدستور األردني لم یمیز بین الذكر واألنثي، وقانون استقالل القضاء لم یمیز عن

 .یكون ذكر أم أنثى، ومن ثم فالشروط عامة
رة، وعدد    ت نجاحات كبی ي وحقق ي القضاء األردن الفترة األخیرة شھدت مشاركة كبیرة من المرأة ف

 . قاضي، أتوقع أن ھذا عدد جید١٠١ًالقاضیات حالیا في الجھاز القضائي یقارب 
ول تطب   ة ح رامج تدریبی ة ب ضاة ألی ضاع الق تم إخ ل ی ع أن ھ ة؟ أتوق ات الدولی اییر واالتفاقی ق المع ی

 .األستاذ عایش ھو المعني باألمر، وكذلك الفقرة الثالثة
 ھل تتم مراجعة قرارات التوقیف أثناء المحاكمة بشكل دوري؟  
 .مدة التوقیف محددة بأحكام القانون سواء كانت في فترة التحقیق االبتدائي أو أثناء فترة المحاكمة  
ز السؤال عن    ى مرك ي إل تم إرسال المعن ف وی ذكرة التوقی فترة المحاكمة، قاضي الموضوع یصدر م

زل  التوقیف، كل قضاة الموضوع وأنا أحدھم، كنا نعزل قضایا التوقیف بشكل منفرد، ھذه القضایا تكون بمع
دة الخمسة عش" أشیك" عن باقي القضایا األخرى بحیث  اء م ل انتھ شكل دوري، فقب ر على ھذه القضیة ب

 .ًیوما نصدر مذكرة توقیف جدیدة إذا استدعى األمر، أو أخلي سبیلھ بموجب كفالة أو بأي طریقة أخرى
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 .التوقیف اإلداري، أعتقد أن المعنیین سیجیبون عنھ  
 ھل یوجد ضوابط موضوعیة لتوقیف األشخاص في مرحلة التحقیق؟  
ل، ًختما ھناك ضوابط معینة في قضایا معینة، التوقیق فیھا وجوب   ذاء، جرائم القت ي مثل السرقة واإلی

ا  اك م الي ھن ة من الخطورة وبالت ى درجة عالی ضحیة عل الجرائم ذات الحساسیة العالیة، یمكن أن یكون ال
م، یوجد  ھ، ھل یوجد ضوابط؟ نع ة ل ھ حمای ھ، فتوقیف ى حیات اك خطورة عل یستوجب توقیفھ، وقد یكون ھن

ف م دة التوقی ل االستئناف، ضوابط، أول ضابط، أن تكون م ف قب رارات التوقی ة، أحد ق ر مطلق حدودة وغی
 .یستأنف وتنظره المحكمة

 ما ھى الضمانات المقررة لألشخاص المتھمین أثناء مرحلة التحقیق والمحاكمة واإلحتجاز؟  
رة " تعنى التوقیف" االحتجاز" حسب فھمي، كلمة   ة، فت ضابطة العدلی ام ال تم أم دعونا نتحدث عما ی

ع و عشرین توقیف الضاب د أرب ھ بع طة العدلیة ھى فترة وجیزة، التتجاوز األربع وعشرین ساعة، یجب علی
 .ساعة أن یحیل األمر للمدعي العام، الیملك أن یوقفھ أكثر من أربع وعشرین ساعة، فھي مدة حصریة

ى ًالتطبیقات، المدعي العام ینتقل إلى المراكز الشرطیة ویقوم ھو بالتحقیق فورا إذا كانت ا   لقضیة عل
ق  ي التحقی تم ف ي ت ف الت ذكرة التوقی ى م ام، حت جانب من الخطورة وتصدر مذكرة التوقیف عن المدعي الع

 .األولى تصدر من المدعي العام
ي    ھ الحق ف یس ل ن ل ام، لك ام المدعي الع ھ أم كذلك ھناك ضمانة أخرى، مثل حقھ في أحضار ماحمی

د رار المناقشة، وإنما یحمي موكلھ من أي تجاوز ق ستأنف أي ق ھ أن ی ق، ومن حق ة التحقی  یصدر عن جھ
 .الفترة  یصدر عن المدعي العام في ھذه 

ام    ق أم ة والتحقی ع األدل ة جم اء مرحل ام أثن تعانة بمح ین باإلس ق للمتھم ي الح ل یعط ضابطة " ھ ال
 ، وھل یمكن للمتھمین اإلطالع على ملف التحقیق؟"العدلیة
ذا إجراء اإلطالع على ملف التحقیق یصیر ع   م ھ ند المدعي العام، ھذه لیست مرحلة قضائیة، ومن ث

 .سابق على المرحلة القضائیة ومن ثم الیكون ھناك محام
 ھل تخضع األحكام الجنحیة الصادرة عن محكمة الشرطة لرقابة محكمة التمییز؟  
النیابات العامة أن ُمن باب احقاق العدالة، یقدم طلب إلى وزیر العدالة والذي یملك إصدار أمر لرئیس   

 .ًیعرض األمر على محكمة التمییز وتمیز نفعا للقانون
 .بالنسبة للسؤال المتعلق بمكتب المظالم وحققو اإلنسان سیجیب عنھ ماھر بك إن شاء هللا  
 ھل تخضع جرائم األحداث لنظام األسبقیات؟  
 . الحدثبمجب قوانین األحداث األردنیة التعتبر أسبیقة، ال تسجل أسبقیة على  
 ؟"قانون التنفیذ"ًھل یتم حبس المدین، المعسر وفقا للتشریعات النفاذة   
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م    ذ الصالحیة أن یحك ة أشھر، ولقاضي التنفی نعم، یتم حبس المدین المعسر ولفترة قصوى ھى ثالث
 .بالمدة كاملة أو یجزئھا

 بعة في ھذا الشأن؟ھل یجوز المطالبة بالتعویض عن األخطاء القضائیة، وما ھى اإلجراءات المت  
 .أعتقد أن الساحة األردنیة لم تشھد من قبل مطالبة بالتعویض أو دفعت دعوى بإتجاه أحد  
 :ھادي الیامي/ السید الدكتور  

 ما ھى الجھة المختصة للنظر في قضایا التعویض؟
 :السید جالل الزعبي  
 . المخاصمةالقضاء نفسھ، یصدر قرار من المجلس القضائي باإلذن بالمخاصمة ویتم  
 ھل توجد برامج دوریة للمدعیین العامین لتفقد مراكز اإلصالح والتأھیل ومراجعة أسباب التوقیف؟  
من واجبات المدعي العام مراقبة السجون والصرف علیھا، واجب علیھ أن یقوم بزیارات دوریة ویعد   

 العدل وأنا المعني بھذه الوحدة، تأتینا تقاریر لیتم إرسالھا إلى وحدة مراكز اإلصالح والتأھیل التابعة لوزارة
دینا مواطنین یضربون عن  ل، ل ز اإلصالح والتأھی تقاریر دوریة من المدعین العامین الذین یراجعون مراك
ي  ى درجة األسباب الت الطعام فیتم إعداد تقریر وتخرج لجنة من عندنا تتفاوض وتجلس مع النزیل لتصل إل

 .إعادة األمور إلى نصابھ السلیمدفعتھ إلى اإلضراب عن الطعام و
بالنسبة للسؤال المتعلق بمدي تطبیق الفصل بین األشخاص المتھمین عن المحكومین، سیجیب ماھر   
 .بك عنھ
د من عدم تعرضھم    ي مستقل للتأك ھل یتم إخضاع األشخاص المحرومین من حریتھم إلى فحص طب

 .للمعاملة القاسیة أو المھینة؟
م، أكثر تواصل یتم مع    وحدة الطب الشرعي إلجراء فحوصات على الضحایا وإعداد تقاریر خاصة بھ
ًمن عمل المحاكم بالشق الجزائي الذي یتضمن اعتداء بدنیا یعتمد على التقاریر الطبیة سواء % ٩٠وھناك  ً

 .كانت في مرحلة التحقیق االبتدائي أو كانت أثناء فترة المحاكمة
 . التأھیلیة لألشخاص الموقوفین سیجیب عنھ عایش بكبالنسبة للسؤال المتعلق بالبرامج  
 :ھادي الیامي/ السید الدكتور  

 ما ھى المحكمة المختصة بالنظر في قضایا اإلرھاب؟
 :جالل الزعبي/ السید  
ة    ة مدنی شكیل ھیئ دنیا ستتم ت ي م ان المعن إذا ك ة، ف ة بالمحاكم ة ھى المعنی ًأعتقد محكمة أمن الدول

ة بالكامل، لن تكون محك ا ثالث ضاة أم ة ق شكل من ثالث ا ت ب قانونھ ة بموج ة أمن الدول مة عسكریة، محكم
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ًعسكریین،أو ثالثة مدنیین أو قضاة مختلط عسكري ومدني، لكن إذا كان المعني مدنیا یتم تشكیل ھیئة مدنیة 
 .بإستثناء الحاالت التي ورد بشأنھا نص في الدستور

 :ماھر الشیشاني/ السید
 اھي ضوابط التوقیف اإلداري؟م: بالنسبة للسؤال

ائي والیھدف للحد    انون وق ًطبعا بالنسبة لقانون الجرائم العمول فیھ  من قبل الحكام اإلداریین، ھو ق
ن  ة المجتمع من األشخاص الخطریین جدا، فالیمك انون وجد لحمای ذا الق ا ھ ات الشخصیة، طبع ن الحری ًم ً

وم إال اكم اإلداري الیق ون عدة جرائم وتكون توقیف أي شخص عادي، الح ذین یرتكب ف األشخاص ال  بتوقی
ًلدیھم أسبقیات جرمیة كبیرة جدا ویشكلون خطرا، مجرد خروجھم من السجن یرتكبون جریمة أخرى ً. 

خاص،    ف األش ة بتوقی ست مطلق ده لی اكم اإلداري ی ى الح دة، یعن ة عدی وابط قانونی اك ض ا ھن ًطبع
ة، أل ا ال نھای ى م ف إداري إل د توقی ؤالء والیوج لوك ھ سن س ة ح ھ كفال دف من ف الھ وع التوقی ن  موض

سن  ذا الشخص المجرم ویضمن ح ل ھ وم بتكفی ذي یق شخص ال اكم اإلداري ال دما یجد الح األشخاص، وعن
واب  ى مجلس الن ة وعل ى الحكوم انون معروض عل ًسلوكھ یتم إطالق سراحھ فورا، واآلن ھناك مشروع ق

اكم للحد من صالحیة الحاكم اإلداري لتقل  رارات الح ضا ق ًوتصبح لمدة أسبوعین على األكثر في القضایا، أی
 ً.اإلداري لیست مطلقة، فھى خاضعة للطعن أمام محكمة العدل العلیا خالل ستین یوما

 .ًھناك ضمانات أیضا، فقد تم عقد دورات للحاكم اإلداریین لتوعیتھم بالحاالت التي یجب توقیفھا  
ف اإلد   وع التوقی ار موض ا أث دد م ل ع نوات وص ت س س أو س ل خم سنوات قب دى ال ي إح ھ ف اري أن

ة  ر الداخلی الي وزی ن مع ات م م وضع تعلیم د دورات وت تم عق شرین ألف شخص، ف ر من ع وفین أكث الموق
 .للحكام اإلداریین

 ما ھى سبل االنتصاف الوطنیة المقررة لألشخاص الذین یتم احتجازھم دون وجھ حق؟  
حق من قبل مؤسسات القانون یعتبر جریمة مجرمة لدینا بقانون العقوبات ًطبعا أي احتجاز دون وجھ   

ة  ا لجریم ر مرتكب شرطة بحجز أي شخص دون وجھ حق یعتب ال ال ًوھى جریمة بحجز الحریة، فإذا قام رج
حجز الحریة، وقد صدرت أحكام من محكمة الشرطة أدانت بعض رجال الشرطة في ھذه القضایا وتم حبسھم 

ًز األمن العام، وأیضا دفععت علیھم قضایا تعویض، ودفعوا تعویضات، وأنا شخصا شاھدت وطردھم من جھا ً
 .ًأحكاما وصلت إلى عدة آالف من الدنانیر لمجرد حجز الحریة لمدة أربع وعشرین ساعة دون وجھ حق

 :ھادي الیامي/ السید الدكتور  
 من أي محكمة؟  

 :ماھر الشیشاني/ السید  
ة،   ة النظامی ن المحكم ادي م ضرر الم ن ال التعویض ع م ب الحیة الحك ا ص ة، طبع ة المدنی ً المحكم

ة  ة جزائی شرطة ھى محكم ة ال والمعنوي الذي یصیب الشخص المتضرر ھى المحكمة النظامیة، لكن محكم
 .فقط
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 ھل یوجد ضوابط موضوعیة لتوقیف األشخاص في مرحلة التحقیق؟  
ي ًطبعا لدینا ضوابط لموضوع التوقیف واإلحتجاز، و   ة ف ات الجزائی انون أصول المحكام د حددھا ق ق

ادتین  ار )١٠٠، ٩٩(الم ي إط ام ف ى االتھ ة عل ل كافی اك دالئ ون ھن ب أن تك ي یج خاص الت ددت األش ، ح
اریخ  التھم وت ھ ب تم إعالم الشخص المقبوض علی الجنایات وكذا، یجب أن یتم تنظیم ضبط قبض، یجب أن ی

الجاني من اإلفالت من العقاب بسبب نقص في بیان واحد صغیر في ھناك عدة جرائم تمكن .. وساعة الواقعة
 .إجراءات الضبط

ادة     من الدستوري ٨/٢التعدیل الدستوري األخیر أكد على موضوع ضمانات أكبر لحجز الحریة، الم
ھ : األردني نصت على ظ علی ا یحف ھ بم ب معاملت ھ تج د حریت ھ أو یوقف أو یحبس أو تقی كل من یقبض علی

ر كرامة ا ي غی ًإلنسان، والیجوز تعذیبھ، بأ شكل من األشكال أو إیذاؤه بدنیا أو معنویا، كما الیجوز حجزة ف
 الخ؟.. األماكن التي تجیزھا القوانین

ب    تقالت سریة، یج دینا مع ن ل ًطبعا لدینا مراكز إصالح ومراكز توقیف، كلھا معلنة بحكم القانون، لك
ح معلنة بموجب أمر من وزیر الداخلیة، فالتوجد عندنا أماكن توقیف أن تكون أماكن التوقیف ومراكز اإلصال

ز ن مراك یش م عة للتفت ا خاض ریة، وكلھ تخبارات، .. س ة واالس ابرات العام ف إدارة المخ ز توقی ى مرك حت
 .خاضعة للتفتیش من قبل المركز الوطني لحقوق اإلنسان

ذاء أو"    ذیب أو إی أة أي تع ت وط ول یصدر عن أي شخص تح ھوكل ق د ب د ال یعت م ..  تھدی ى حك یعن
 .الدستور أبطل أي اعتراف یتم أخذه تحت وطأة أي إكراه

 : من قانون أصول المحاكمات الجزائیة على ) ١١٢(كما نصت المادة   
ھ . ١   ا المشتكي، أعلی ذكرة حضور أم وب بم ھ المطل ال المشتكي علی ي الح یستجوب المدعي العام ف

ع الذي بجلب بمذكرة إحضار فیستجو بھ خالل أربع وعشرین ساعة من وضعھ في النظارة، فإذا تجاوز األرب
 .وعشرین ساعة، یتم مالحقة المسؤول عن جریمة حجز الحریة

سان    وق اإلن الم وحق ب المظ ن مكت واء م یش س ضا للتفت عة أی اظ خاض ق واالحتف ز التحقی ا مراك ًطبع ً
دني ع الم ات المجتم سان ومنظم وق اإلن وطني لحق ز ال ز ا. والمرك ى مراك التفتیش عل وم ب ام یق دعي الع لم

ض  ن بع اإلفراج ع أمر ب د ی الح، وق ز اإلص ى مراك افة إل ة باإلض ز األمنی دي المراك ق ل اظ والتحقی االحتف
ز  ة مراك ي كاف كاوي ف ندوق ش دینا ص ف، ول عة للتوقی ر خاض سیطة أو غی ة ب د أن التھم خاص إذا وج األش

زودكم اإلصالح ومراكز التوقیف، ولدینا دلیل عمل أع ن أن ت اظ، یمك ز االحتف ام لمراك ة األمن الع ھ مدیری دت
 .بنسخة منھ

 ھل یعطي الحق للمتھمین باالستعانة بمحام أثناء مرحلة جمع األدلة والتحقیق؟  
ذكرةًأخیرا تم توق   ذه الم ضا لتطویر ھ .. ًیع مذكرة تفاھم مع نقابة المحامین، واآلن ھناك مشاورات أی

 .أصبح من حق المحامي أن یقابل الشخص في المراكز الشرطیة أثناء فترة االحتجاز والتحقیق األولي
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دة أ   ط لم اظ فق دینا صالحیة االحتف ا ل دینا صالحیة بالتوقیف،وإنم وج ل ع نحن كرجال أمن عام، الت رب
الحیات  ن ص ط م ف فق تجواب والتوقی تجواب، ألن االس الحیة االس دینا ص د ل ضا التوج اعة، أی شرین س ًوع

 .المدعي العام حسب القانون
 ھل تخضع األحكام الجنحیة الصادرة عن محكمة الشرطة لرقابة محكمة التمییز؟  
 ً.ا الجنایات فتمیز حكماًلقد كنت قاضیا في محكمة الشرطة وكانت ھناك قضایا جنح تم تمییزھا، أم  
دني   ي م یف قاض ضا أض دنیان .ًأی یان م ا قاض یفا لھم ان أض شرطة، الھیئت ة ال ان لمحكم دینا ھیئت ز ل

 .أغلب القضاة خریجین معھد القضاء األردني.. باإلضافة إلى القضاة العسكریین
زیارات تفقدیة ألماكن كیف یمكن لمكتب المظالم وحقوق اإلنسان التابع لمدیرة األمن العام، أن یقوم ب  

 االحتجاز والتوقیف؟
ب    دینا مكت الم، ل ب المظ ط مكت یس فق ام، ل ن الع ة األم ل مدیری ة داخ زة رقابی سة أجھ دینا خم ن ل نح

المفتش العام، لدینا مكتب المظالم وحقوق اإلنسان، لدینا إدارة الشئون القانونیة، لدینا إدارة األمن الوقائي، 
وم با دینا أجھزة أخرى تق اوزات ل ي الحد من أي تج ساھم ف یش ت ى التفت ة عل ات الرقابی دد الجھ ة، تع لرقاب

 .قانونیة قد ترتكب من قبل رجال الشرطة
ام،    ذا الع ة ھ ذ بدای شرطة األحداث استحدثت من اك إدارة ال بالنسبة لألحداث، أود أن أشیر إلى أن ھن

 .لقانونوھذه اإلدارة تختص بالتعامل مع األحداث الوقعین في نزاع مع ا
 ما مدي تطبیق نظام الفصل بین األشخاص المتھمین عن المحكومین؟  
ھ   دثنا عن د تح سب . لق ضا ح ومین، وأی ن المحك ین ع صل المتھم تم ف صنیف ی اص بالت ام خ دینا نظ ًل

ي أر ٢٤القضایا وحسب الخطورة الجرمیة، ھذا النظام لھ معاییر حوالي  صنیف ف  نقطة یتم اعتمادھا في الت
 . أي قسم من السجنمرجع أو في

د من عدم تعرضھم    ي مستقل للتأك ھل یتم إخضاع األشخاص المحرومین من حریتھم إلى فحص طب
 للمعاملة القاسیة أو المھنیة؟

وفین   ة لألشخاص الموق رامج تأھیلی اك ب ي، وھن ى فحص طب م .. نعم یتم إخضاعھم إل نحن نوجھ لك
 .نا حتى تطلعوا على البرامج التأھیلیةالدعوة في أي وقت لكي تزوروا مراكز اإلصالح لدی

 ھل یتم تقدیم خدمات الرعایة الطبیة والنفسیة لألشخاص المتحجزین؟  
ي األمن    ضا ف دینا أی ًنعم، حتى األشخاص المحتجزین والمحكمومین یخضعون للبرامج االجتماعیة، ل

ندھا نقس أو كذا، فقمنا بتجنید العام مرشدین اجتماعیین ونفسیین ألن الوزارات المعنیة األخري قد یحدث ع
 .عدد من األشخاص لیقوم باإلرشاد النفسي واإلجتماعي

 ھل توجد برامج رعایة الحقة لألشخاص المفرج عنھم؟  
ذا،    ة لھ ر كافی نحن ندرس ھذا الموضوع إلیجاد برامج رعایة الحقة، حیث كانت الموارد المتاحة غی

 ً.یذ برامج راعیة الحقة لألشخاص المفرج عنھم، وشكرالكن اآلن ھناك دراسات مع وزارة العدل لتنف
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 :عایش العواملة/ السید   
ة    اك عنای ة، ھن ع محافظات المملك ي جمی اكم ف شار المح بالنسبة لموضوع قضاء األحداث وعدم انت

 ً. عاما١٨ًخاصة بالقضاء األحداث ك ونھ مرتبطا باألطفال دون سن ال 
ة م   ي كاف اكم ف ذه المح شار ھ ة عدم انت ة متعلق ى دراسات دقیق ي عل ة مبن ات المملك ة "حافظ بالكثاف

السكانیة، حیث ان التجمعات السكانیة الموجودة لدینا في بعض المحافظات، ھذه المحافظات التي فیھا أعداد 
شیر  إن الدراسات ت سبة للمحافظات األخرى، ف تم إنشاء محكمة األحداث في مركز ھذه المحافظات، أما بالن

 .ًسب قد تكون قلیلة وأحیانا تكون معدومةإلى أن الن
ومین    ان للمحك شقیة سواء ك بالنسبة لموضوع مراكز الرعایة والتأھیل لدار تربیة وتأھیل األحداث ب

دینا اآلن .أو الموقوفین ز الموجودة ل ز عدد المنتفعین من ھذه المراكز لم یتجاوز الطاقة االستیعابیة، المراك
 .ت األعداد سوف ننشئ دور رعایة أخرىكافیة، وفي حال ما إذا زاد

ا    اك درساة اآلن من قبلن ق، وھن امج مطب دینا برن سجون، ل ي ال ة ف بالنسبة لموضوع الرعایة الالحق
ة  ب التنمی دینا مكت ة، ل ة الالحق ى نطور موضوع الرعای ومن قبل وزارة العدل ومن قبل الجھات األخرى حت

ذه االجتماعیة الملحق بالسجون، یقدم معونات ن دیم ھ ستمر تق رة، وی د تكون فق قدیة في حال وجود أسرة ق
 .ًالمساعدات لألسرة تقریبا لمدة ثالثة أشھر بعد خروج السجین

ى غیر كافیة، فنحن بحاجة إلى برامج أخرى، لكن الدولة تعكف على دراسة ھذا منھ وجھة نظري، ھ  
ق شكل دقی ة من خ. الموضوع ب ضا وزارة التنمی دینا أی ا أن ل ًعلم ات ً ز الجمعی م تحفی ات ت الل سجل الجمعی

ًالمحلیة للعمل مع السجین، بمعنى أن یكون ھناك تواصل ما بین السجین وأسرتھ حتى یكون ھناك نوعا من 
 .المساعدات تقدمھا األسرة وقت الحاجة

بالنسبة لموضوع تدریب القضاة والمدعین العامین في مجال األحداث، لدینا دورات تكاد تكون بشكل   
ة مدعین ١٢ستمر، في الشھر الماضي كان ھناك دورة متخصصة حضرھا م نھم ثالث ً قاضیا ویجوز من بی

م إضافة  ي قضاء األحداث، وت سان ف وق اإلن اییر حق عامین في قضاء األحداث، ھذه الدورة حول تطبیق مع
 .ًالمیثاق العربي أیضا ضمن المواد التي أدرجوھا في تدریبھم، ھذا على مستوى القضاء

ي    ًلدینا أیضا التدریب الشرطي، اآلن تم إنشاء دار شرطة األحداث، ودائما األمین العام جھاز سباق ف ً
شریع  تطبیق أحكام القانون ومسودتھ، ألن لدینا اآلن مسودة لقانون األحداث وھى جاھزة اآلن في دیوان الت

 األطفال واألحداث، أحد محاورھا وجود  كافة المعاییر الدولیة المعتلقة بحقوق- تقریبا-والرأي، تم تضمینھا
ًشرطة مختصة باألحداث، وأیضا وجود نیابة عامة خاصة باألحداث، وشكرا ً. 

 :السید جالل الزعبي  
 .أود أن أضیف إلى ما تفضل بھ زمیلي فیما یتعلق بمحاكم األحداث في األردن  
ة . مةتقع محاكم األحداث في شمال األردن وفي محافظة الزرقاء وفي العاص   ذه المحكم شكیل ھ د ت لق

وتم تعیین قاض أحداث متخصص في ھذا المجال، ھذا في المحافظات، خاصة محافظات الجنوب، عدد قضایا 
ة  صفتھا محكم صلح ب ة ال د محكم ة قضیة األحداث، تنعق األحداث قلیلة، ھذا الیعني أن تنظر المحكمة العادی

 في شئ، قاضي األحداث المختص بمحكمة أحداث الزرقاء أحداث، تطبق نفس قوانین األحداث، الیتعیر األمر
ین  دب أو یع انون األحداث وھو قاضي نظامي، ینت ق ق ان، یطب أو محكمة أحداث إربد أو محكمة أحداث عم

 .كقاضي أحداث
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صفتھا    صلح ب ة ال د محكم في المحافظات التي الیوجد فیھا ھذا الزخم السكاني أو زخم القضایا، تنعق
 .ًطبق جمیع المحظورات وفقا لقانون األحداثمحكمة أحداث وت

 :السید رئیس اللجنة  
 .ياضًشكرا سعادة الق        
 .ھادي الیامي التعقیب، فلیتفضل/ یطلب السید الدكتور  
 ھادي الیامي / السید الدكتور  

 .ًشكرا سعادة الرئیس  
لمسودة خالل فترة قانون األحداث، ھل تتوقعون أن تصدر ھذه ا" أرید أن أعلق على موضوع مسودة  

 .معینة؟ ھذا جانب
ة    ي تجرب ان ل الجانب األخیر، موضوع السجون، لقد أشار سیادة العقید إلى موضوع السجون، لقد ك

 .سابقة وزرت عدد من سجون األردن
ا    سجون، وم ل ال ي ك اء ف سبة لألطب لدى سؤال فیما یتعلق بالعالج النفسي، ھل ھناك نسبة معینة بالن

ة خاصة ھى كیفیة تقدیم ً الرعایة النفسیة بالنسبة للسجناء، ألن ھناك كثیرا من الدول تستوجب وجود رعای
 ً.في ھذا الموضوع، وشكرا

 :ماھر الشیشاني/ السید  
ً طبیبا نفسیا من وزارة الصحة، ٥٠الیوجد في األردن أكثر من .. بالنسبة لموضوع األطباء النفسیین   ً

ذل سجون وك ى ال وزیعھم عل تم ت ضا وھؤالء ی ة، وأی شفیات الحكومی ي المست ین ف اس المنتفع الجون الن ًك یع
 .یقابلون األحداث

ً مرشدا نفسیا جامعیا للتعامل مع النزالء لعدم ٨٠بسبب النقص ھذا، قامت مدیریة األمن العام بتجنید    ً
اك ش ي قدرة وزارة الصحة على تغطیة الموضوع النفسي في مراكز اإلصالح والتأھیل، المشكلة أن ھن ًحا ف

 .تخصص الطب النفسي في األردن، لكن یوجد مرشدین نفسیین یتعاملون مع النزیل
 :رئیس اللجنة/ السید   
ًأسمحوا لي باسم أعضاء اللجنة أن أشكركم شكرا جزیال على ھذا التفاعل   ً. 

 .واآلن ترفع الجسلة لمدة خمسة عشر دقیقة لالستراحة
 ).ًلثالثین ظھرارفعت الجلسة الساعة الواحدة والدقیقة ا(
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 ).ًاستؤنفت الجلسة الساعة الثانیة والدقیقة العاشرة ظھرا
 :رئیس اللجنة/ السید  

 بسم هللا الرحمن الرحیم
سعدني    ة الھاشمیة، وی ة األردنی ر المملك اسمحوا لى أن أرحب بكم مرة أخرى لنستكمل مناقشة تقری

 .أن أرحب بسعادة السفیر وأعضاء الوفد مرة أخرى
م لدینا ح   ي طرح األسئلة، ومن ث د زعالن د المجی دكتور عب ولي ال زمة أخرى من األسئلة، وسوف یت

 .نعطي الفرصة للدولة الطرف للتعقیف على ھذه األسئلة
 :عبد المجید زعالني/ السید  
 .لیس لدى أسئلة كثیرة في الحزمة التي كلفت بالتطرق إلیھا  
د حسب   ة الخاصة، أعتق صا دستوریا سوف أتحدث في موضوع الملكی اك ن ر أن ھن ي التقری ًما جاء ف ً

 .یكرس الملكیة الخاصة، لكن التقریر لم یذكر النصوص األساسیة في القوانین
ذكر أي تفاضیل،    م ی ر ل ة، التقری رة الملكی ة لفك رة المصادرة، وھى نافی ر عن فك ًأیضا تحدث التقری

ان-ً مثال-ولذلك النعر  ام الق ي النظ ة ف ة  ھل توجد مصادرة عام ي، ھل المصادرة الخاصة كعقوب وني األردن
 .تكمیلیة معروفة في القوانین االعقابیة، لیس ھناك تفاصیل قانونیة حول فكرة المصادرة

لقد أكد التقریر فیما یخص الملكیة الخاصة على الملكیة العقاریة، وتتفقون معي في أن ملكیة المنقول   
 .ًأیضا مھمة، لكن لم یشر إلیھا في التقریر

ولذلك كنت أتمنى أن أرى النصوص العادیة الخاصة بالقانون المدني، وما ھى الخصائص األساسیة   
 لحق الملكیة في األردن؟

ار أم    ي العق ًوأذھب بعیدا لنتحدث عن الملكیة الخاصة لألجانب، ھل لألجانب الحق في التملك سواء ف
 المنقول؟
ي األردن ًھناك دول تسمح وھناك دول التسمح، إذا ما ھو ا   یم ف ي المق ة؟ ھل األجنب لوضع في المملك

ا . التوجد تفاصیل في التقریر.. غیر المقیم خارج األردن ھذه ھى النقاط األساسیة التي أردن أن أتحدث عنھ
 .فیما یخص الملكیة الخاصة

ان - سیدي الرئیس-أسمح لي    ت لوك صباح، تمنی ي ال ا ف ٌ أن أرجع إلى نقطة أشیر إلیھا وأشرت إلیھ
ر ي التقری ح ف ر واض ات، غی مو االتفاقی رة س ول فك دا ح وم أو غ اك ردا الی ًھن رة .. ً الالت، فق الث ح وردت ث

انون "االتفاقیات تسمو على القانون: ، وفقرة ثانیة تقول"عند النشر:" تقول ى الق تكلم  عل ، وفقرة أخرى ت
 .المدني
ًني األردني، وشكرا جزیاللذلك أردت أعرف بالضبط أین ھى االتفاقیات في النظام القانو   ً. 
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 :السید رئیس اللجنة  
 .ًشكرا للدكتور زعالني  

 .أعطي الكلمة اآلن لسعادة رئیس وفد األردن للتعقیف  
 :رئیس وفد األردن/ السید   

 .ًشكرا سعادة الرئیس  
ة م   ادة الثالث نص الم ة، وت ن إن مفھوم المخالفة یستدل منھ على قضیة سمو مبدأ فكرة الملكیة العام

نظم : الدستور على ٌالیتملك ملك أحد إال للمنفعة العامة وفي مقابل تعویض عادل حسبما یعید في القانون، وی
 .قانون االستھالك كیفیة استھالك الملك الخاص لغایات النفع العام وكیفیة تقدیر التعویض العادل

رة الملك   ود فك ى وج ائم عل تور الق دأ الدس ى مب تناد إل ان االس ا ك ي ومنھجن ار وف ي العق ة ف ة العام ی
 .المنقول
دكتور-نعم، التفضیالت   دني - كما تفضل ال انون الم ي الق ردة ف دني،  والتفضیالت مف انون الم ي الق  ف

األردني بإسھاب وفیما الیرد علیھ نص یتم العودة إلى نصوص مجلة األحكام العادلیة لمعالجة قضایا الملكیة 
ن صیل، ولك ن التف ر م در كبی ة وبق م الخاص ى أت ن عل ن نح د، لك ر واح ي تقری ة ف ضمنھا حقیق صعب أن ت  ی

ة، ألن  االستعداد أن نزودك بنفس نص القانون المدني األردني لغایات أن ترى الحقوق المتعلقة بحق الملكی
ًھناك حقوقا مرتبطة بحق الملكیة، أیضا یفرد لھا القانون المدني األردني مساحات ً. 

ذي ففي ھذا الجانب وددت أن أقوم   ي ال ى القاضي جالل الزعب ل إل ل أن أحی  بإدراج ھذه المالحظة قب
 .یعرف أكثر مني في ھذا الموضوع

ات    ع المعاھدات واالتفاقی ن تق عن قضیة سمو التشریعات، الیوجد نص في الدستور األردني یحدد أی
سموھا، الدولیة فیما یتعلق بالھرمیة الترابیة للتشریعات والقوانین، ولكن ھناك اجتھادات  ز ب لمحكمة التمیی

ي  شریع وطن بمجر أن تصدق وأن تنشر في الجریدة الرسمیة على التشریعات الوطنیة، وعلى أال یعتد بأي ت
 .یتعارض مع أحكام االتفاقیات

 ًاآلن، متى تصبح جزءا من نظام القانون األردني؟  
ت من ضمن ًھى تصبح جزءا من نظام القانون األردني بمجرد أن یصدق علیھا مجلس ا   ة إذا كان ألم

ادة  ي الم ا ف ات والمعاھدات المنصوص علیھ ة االتفاقی ت طائل ستوجب ) ٣٣(مایقع تح ي ت من الدستور الت
 .تصدیق مجلس األمة علیھا، ألن ھناك نوعین من االتفاقیات

اد   ب الم اني بموج وع الث ة لدینا نوع من االتفاقیات التي الیستوجب نفاذھا إقرار مجلس األمة وأن الن
من الدستور وھى االتفاقیات التي تمس الحقوق العامة والخاصة باألردنیین أو یترتب علیھا التزامات ) ٣٣(

 .على الخزینة العامة، تلك االتفاقیات التنفذ إال بتصدیق مجلس األمة علیھا
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ا من قب   شریعیة المرتبطة بإقرارھ ل موضوع النفاذ النظري یصادر بمجرد أن تستكمل اإلجراءات الت
إما مجلس األمة أو في حالة االتفاقیات التي التلزم المصدق أن یصدق عبر آلیات مجلس الوزراء وأن تقترن 

 .بنص اإلرادة الملكیة السامیة بعد ذلك
اح    ر مت وطني غی ق القضائي ال سة، التطبی ا ملتب د تكون أحیان ي ق ًالتطبیق  الوطني، ھى المسألة الت

ستطیع القاضي للقاضي إال بالنشر في الجریدة ا دة الرسمیة ی ي الجری شر ف ى الن صادر إل دما ی لرسمیة، عن
 .الوطني أن یعتد مباشرة بھذه االتفاقیة وبشكل مباشر

ة أوال    ال مرتبط ة الح ى بطبیع ن ھ بس، لك د زال الل ون ق سى أن یك ل وع ر لع ذا األم ین ھ ًأردن أن أب
د ات أو المعاھ ى ھى إحدى االتفاقی ة، ھل ادة بتقدیر نوع االتفاقی ي الم ا ف من ) ١/ ٣٣(ات المنصوص علیھ

من الدستور والتي تقتضي إلنفاذھا موافقة مجلس األمة، ) ٢/ ٣٣(الدستور أم المنصوص علیھا في المادة 
ة  ى الخزین ب عل وھى واضحة االتفاقیات التي تمس حقوق عامة وخاصة لألردنیین، ھى األتفاقیات التي ترت

ي ًالعامة شیئا من النفقات العامة، شر ف  ولغایة اإلنفاذ داخل النظام القضائي األردني، مرة أخرى أقول إن الن
ة  ي الجریم شر ف رد أن تن ة بمج ذه االتفاقی ام ھ ق أحك وطني لیطب ي ال یلة القاض و وس میة ھ دة الرس الجری

دة الرسمیة تباع شره بإعداد الجری ًا ًالرسمیة، والنشر الیزال متفاوتا، لكن ماھو متأخر نشره، نحن بصدد ن
 .لغایة أن یأخذ وضعھ في إطار التطبیق في النظام القضائي والقانوني األردني

 :السید جالل الزعبي  
ة أو    ة أصلیة وتبعی ا عینی ت حقوق ا سواء كان واردة علیھ وق ال ة والحق ًفیما یتعلق بالملكیات العقاری

ا حقوق شخصیة، حتى التملك لألجانب، اسمحوا لي أن أجیب عن ھذه األسئلة في إ ي أعد جواب ًجتماع غد ك
 ً.تفصیلیا

 :السید رئیس اللجنة
 دكتور زعالني، ھلى ترى أن نؤجل مناقشة باقي الحزمة إلى یوم غد؟

 :عبد المجید زعالني/ السید الدكتور  
 .الیومأقترح أن ننقاش موضوع التعلیم   
 :السید رئیس اللجنة  
 .إذن، فلتتفضل  
 :عبدالمجید زعالني/ السید  
ق وواضحبالنسبة ل   شكل دقی ر ب ي التقری رد ف م ی ثال-لتعلیم اإللزامي، ل ر -ً م د غی ى، أعتق سن األدن  ال

ول  ثال-مذكور، حسبما قرأت لم أعثر على السن األدني، نق ضبط ھل ھو -ً م یم اإللزامي، والنعرف بال  التعل
 ً.تعلیم ابتدائي، متوسط ، ثانوني ، خاصة أن العبارات تختلف من بدل إلى آخر أحیانا
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ى مستوى    ي األردن سواء عل رة ف ي توجد بكث دراس الخاصة الت ر للم ر ذك ي التقری ت ف ًأیضا الحظ
ة  ارة التالی ر العب ي التقری د ورد ف وازن :" الجامعات أو على مستوى التعلیم االبتدائي المتوسط، لق عدم الت

ة دارس الحكومی دارس الخاصة والم سام الم ي"الصارخ في أقسام الطالب بین أق ة ، یعن دارس الحكومی  الم
ا من .. من ناحیة حقوق اإلنسان .. ًمكتظة جدا، والمدارس الخاصة ق نوع ًنوع من المساواة، أردت أن أخل

ة  ارق خدم یص الف التوازن، ولذلك یمكن أن یكون ھذا في شكل توصیة بأن الحكومة یمكن أن تعمل على تقل
سؤالًلنوعیة التعلیم المتعارضة حتمامع ظاھرة أكتظاظ في الم : دارس، ربما الفكرة لدى لیست واضحة، وال

ي یكون  وانین تنظیم بعض األمور لك اه إدراج ق ة؟ معن ما الفرق بین المدارس الخاصة والمدارس الحكومی
 .ھناك نوع من التوازن

اجرین    دو أن المھ دارس الخاصة، ویب ي الم یم ف ًأیضا ھناك نقطة تتحدث عن التعلیم النظامي، والتعل
بھم موج اميأغل یم النظ یس التعل ة ول دارس الخاص ي الم ر-ود ف ن التقری ت م سبما فھم اص - ح شكل خ  وب

 .العراقیین الذین وفدوا إلى األردن
ع    یم بتوقی ة والتعل سان ووزارة التربی وق اإلن وطني لحق ز ال ننوه بالخطوة الكبیرة التي أتخذھا المرك

و مذكرة تفاھم ووضع خطط عمل من أجل إدماج حقوق اإلنسان في ى ل  النظام المدرسي األردني، ولكن نتمن
ر  م یظھ اق؟ ل ذا اإلتف نعرف تفاصیل أكثر عن ذلك، على سبیل المثال ما ھى اإلنجازات التي تمت في إطار ھ

 .الخ.. ًفي التقریر اإلنجازات الحقیقیة، مثال تم التدریس بنسبة كذا، برنامج كذا، مواد 
ٍیة، نفتخر بھذا أن األردن حقق مستوى عال من القضاء نسجل الجھود المعتبرة في مجال محو األم  

 ً.على األمیة، وشكرا
 :السید رئیس اللجنة  

 .ًشكرا للدكتور زعالني على مالحظات  
 .أعطي الكلمة للسید رئیس الوفد  
 :السید رئیس وفد األردن  

 .ًشكرا سعادة الرئیس  
ة وھى نعم، ھناك مدارس حكومیة ومدارس خاصة، لكن المدارس الحكوم   دارس الحكومی ة ھى الم ی

ة  ة، لكن مجانی التي تتكفل فیھا الدولة بمجانیة التعلیم وبإلزامیة التعلیم، إلزامیة التعلیم على مستوى المملك
 .التعلیم في المدارس الحكومیة

ي    الكثرة الت التفاوت صحیح ألن الثنائیة موجودة، المدارسة الخاصة موجودة في األردن، لكن لیس ب
د تخط كق ى بال ي-ر عل ور زعالن ري - دكت ود الفق ن العم ة، لك ات خاص اك جامع ة، وھن دارس خاص اك م  ھن

 ً.للعملیة التعلیمیة ھى مدارس الحكومة التي فیھا التعلیم مجانیا
ًبالنسبة لجزئیة اإللزامیة، سأتركھا ألخینا عایش، بمعنى أن یحدد التعلیم اإللزامي، والتفاوت طبیعیا،   

ل ألن ما بین التعل یس ك ال ل ة الح دنانیر، بطبیع آالف ال ًیم المجاني وما بین مدرسة خاصة تفرض رسوما ب
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ي  دخول ف صادیة بال اة اإلقت ات الحی ي إطار جزء من حری ضا ف ذا أی ار، لكن ھ ذا اإلط ي ھ ًالناس مقتدرین ف
 .مراحل مختلفة بما فیھا جانب التعلیم

 . اإللزامیةاآلن، سأحیل الكلمة إلى أخي عایش لیحدثنا حول نقطة  
 :السید عایش العواملة  

ًشكرا جزیال   ً. 
لدینا أعداد كبیرة من سكان المملكة على مقاعد الدراسة في المدارس، مدة التعلیم اإللزامي ھى عشر   

ة وتنتھي  ة االتبدائی ي المرحل دائي ف سنوات، بموجب نص قانون التربیة والتعلیم تبدأ من الصف األول االبت
 .ةبالمرحلة اإلعدادی

و    ة ھ ة التعلیمی ري للعملی ود الفق ر والعم دد الكبی ن الع ل، لك ددھا قلی ة، ع دارس الخاص سبة للم بالن
 .الحكومة ضمن مدارسنا النظامیة

ین سواء    دینا نھج مع بالنسبة لموضوع األطفال الموجودین على إقلیم المملكة األردنیة الھاشمیة، ل
 ..األخرى، تم اتخاذ قرار على مستوىلالجئین العراقیین أو السوریین أو الجنسیات 

 :السید رئیس وفد األردن  
 .الضیوف العراقیین  

 :عایش العواملة/ السید   
ا    ة مع أبنائن دارس النظامی ولھم بالم رار بقب اذ ق م اتخ ة، ت ة العراقی نعم، الضیوف العراقیین أو الجالی

ار أعلى بالنسبة لمراكز المعاقین النظامیة، األردنیین، أي أنھم یدرسون في مدارسنا بالمجان، بل تم اتخاذ قر
ة  صحیة المرافق ى الخدمات ال ذا باإلضافة إل ز، ھ ذه المراك وھم بھ ًالذین یعانون صعوبات التعلیم أیضا ألحق

 .للطفولة
ة    یم ضمن محور العملی ات التعل ى نطور منھجی زة حت ة متمی ادرات تعلیمی دینا مب في مجال التعلیم، ل

للطفل أو المعلم أو المدرسة، ھناك الكثیر من المبادرات التي أطلقتھا الحكومة األردنیة، التعلیمیة سواء كان 
 .ومنھا المبادرة التي أطلقتھا الملكة رانیا العبدهللا حول تطویر المفاھمیم الرئیسیة في عملیة التعلیم

ي بالنسبة لتطویر المناھج، تقوم وزارة التربیة والتعلیم ضمن لجنة مشتركة مع مخ   ات الت ف الجھ تل
ھ ون علی ر یعمل  -تعنى بقضایا الطفل بتطویر المناھج بما یتفق ومفھوم حقوق اإلنسان بشكل عام، وھذا األم

 ً. منذ سنتین، واآلن نحن على مشارف التطبیق، وشكراً-تقریبا
 :رئیس اللجنة/ السید  
ًشكرا جزیال، قبل أن نختم ھذه الحزمة، أیضا ھناك سؤال فیما یتعلق    ً ادة ً ي تتحدث عن ) ٤١(بالم الت

التدابیر التي تتخذھا الدول إلدماج مفھوم حقوق اإلنسان ضمن المناھج الدراسیة، لم نلحظ في التقریر الذي 
ًقدمتھ المملكة ما یفید بوجود ھذه التدابیر، فأتمنى أن یلقي الضوء على ھذا الموضوع أیضا ٌ. 
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 :السید رئیس وفد األردن  
ام بالتأكید سنقوم بتز   شكل ع ة ب ھ المملك وم ب ا تق ار م وید اللجنة الموقرة بالرد حول ھذا األمر في إط

ثال-من أجل التوعیة بالمیثاق العربي لحقوق اإلنسان وغیره من المواثیق الدولیة، لكن أستطیع أن أقول  -ً م
ي یح ل ي َّعلى المستوى الجامعي، ومن واقع تجربة لسمتھا ورأیتھا كطالب جامعي وكذلك لما أت  أن أدرس ف

الوریوس  د من تخصصات البك ب جامعي للعدی سان، ھى متطل وق اإلن ادة حق ال م الجامعة، على سبیل المث
وق،  ات حق ا كلی ي فیھ ي األردن الت ات ف ة الجامع ل طلب ادة حرة متاحة لك ة، وھى م بمیثاقات الكلیات األدبی

جامعى وكمادة حرة لغیر القانونیین، فھذا وربما ھى المالدة الوحیدة في میثاق كلیة الحقوق المتاحة كمتطلب 
 . التثقیف والتوعیة بحقوق اإلنسان على مستوى الجامعات الموجودة فیھا كلیات حقوقً- أیضا-من باب
على مستوى المدارس، ھناك حملة توعیة بحقوق اإلنسان، وتبدأ حقیقة من عنف المدارس، ألن ھذه   
 العالم بأن یقع على الطالب في المدرسة إیذاء من قبل المعلم  موجودة في كثیر من دول- مع األسف-ظاھرة 

ة  ذه البواب ر ھ ب عب ذه الجوان ت ھ د خل ل، ق وق الطف سان وحق وق اإلن ع حق اطي م ة التع ل بكیفی لوجود جھ
ًوغیرھا من البوابات قبل فترة طویلة في إطار توعوي لمفاھیم حقوق اإلنسان التي تبدأ بالجانب الصغیر جدا 

ث وتتوسع لجو درج، بحی انب  توعیة مرتبطة بإسھام النشئ، ماھیة حقوق اإلنسان وحریاتھ األساسیة وبالت
تكبر معھ ھذه المفاھیم، ألننا ال نبدأ في المرحلة االبتدائیة بالحدیث عن منظومة الحقوق السیاسیة، لكن تبدأ 

اء جسدي من معلمك، ثم مع بالحدیث عن منظومة الحقوق المرتبطة بأنك تعرف بأنھ الیجب أن یقع علیك إیذ
سان ومع  ذا اإلن ب مع نضوج ھ ي تتناس سبة الت تطور مراحل العمر تدخل المفاھیم األخرى اإلضافیة المكت

 ً.تطوره العمري وتطوره الفكري، وشكرا
 :السید رئیس اللجنة  

ًشكرا جزیال   ً. 
ة األردن   ضاء المملك د وأع یس وف عادة رئ ة س م اللجن ل، أود باس واني األفاض ى إخ میة عل ة الھاش ی

ذلك أشكر  سادة األعضاء، وك حضورھم الیوم وعلى ما قدموه من إیضاحات حول التساؤالت التي طرحھا ال
ذا  راء ھ ي إث ضا ف ساھم أی ي ت ة الت ًاإلخوان األردنیین الذین حضروا من المنظمات الحكومیة وغیر الحكومی

صدده ن ب ذي نح ل ال سة  .العم د الجل سة، وتعق ع الجل ةواآلن، ترف اء هللا -المقبل رة - إن ش ساعة العاش  ال
 ).ًرفعت الجلسة الساعة الثانیة والدقیقة الخامسة واألربعین ظھرا( .والنصف من صباح یوم غد
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 مضبطة 
 الیوم الثانيجلســــة العمل  

  ــــــــــ 



 
 

 الدورة األولى١-٢ من أبریل عام ٢٠١٢م

  50 

 اجتماع اللجنة في الیوم التالي للدورة األولي لمناقشة تقریر المملكة األردنیة الھاشمیة
 ٢٠١٢/ ٤ /٢: القاھرة

ًاجتماعا الساعة العاشرة والدقیقة الثالثین من صباح یوم ) لجنة المیثاق(ربیة عقدت لجنة حقوق اإلنسان الع
 ، ٢٠١٢من أبریل الثاني  األثنین

 )رئیس اللجنة(      عبدالرحیم یوسف العوضي / سعادة الدكتور:برئاسة 
 ).قاعة أندلسیة(لمناقشة تقریر المملكة األردنیة الھاشمیة، وذلك في مقر جامعة الدول العربیة 

 :وبحضور أعضاء لجنة حقوق اإلنسان العربیة
 )نائب الرئیس(              ھادي الیامي/ الدكتور. ١
 )عضو اللجنة ومقرر التقریر(            عبدالمجید زعالني/ الدكتور. ٢
 )عضو اللجنة(              أسعد نعیم/ المستشار. ٣
 )عضو اللجنة(          عاصم منصور مقداد ربابعة/ األستاذ. ٤

 :الوفد األردني
 .مدیر إدارة األمن العام            ماھر الشیشاني / العقید   .١
 .وزارة العدل            جالل الزعبي/ القاضي   .٢
 .وزارة التنمیة االجتماعیة            عایش العواملة/السید  .٣
 .وزارة الداخلیة             محمد الزعبي/ السید  .٤
 .وزارة الخارجیة              عماد الضمور/ السید  .٥
 .وزارة العمل              لفایزفیصل ا/ السید  .٦
 .سفارة المملكة األردنیة الھاشمیة              معتصم البشیر/ السید  .٧

 :أمانة اللجنة 
 )أمانة اللجنة(            سعید عبدالحافظ/ وزیر مفوض. ١
 )أمانة فنیة(            محمد محمود عواد الرقاد/السید. ٢
 )أمانة فنیة(              ففیان فتحي مراد/اآلنسة. ٣
 )سكرتیر اللجنة(              عید مباركس/السید. ٤
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 وقائع اإلجتماع

 :جرت وقائع االجتماع على النحو التالي
 : یفتتح اإلجتماعالسید رئیس اللجنة

 بسم هللا الرحمن الرحیم
وم أمس،    ھ ی السیدات والسادة، اإلخوة واألخوات ممثلي المملكة األردنیة الھاشمیة، نستأتف ما بدأن

جتماعنا یوم أمس أننا سوف نبدأ ھذه الجلسة بإعطاء الفرصة لممثلي األردن الشقیق وكما ذكرنا عند ختام ا
ى أي  تماع إل عیدا باالس ون س وف أك س، وس وم أم ة ی ضاء اللجن ا أع ضل بھ ي تف ات الت ى المالحظ رد عل ًلل

 .مالحظات وردود على ما تم إبداؤه یوم أمس، وسوف یكون لدینا ما یقارب نصف ساعة للرد
 .ة اآلن للسید رئیس وفد األردنأعطي الكلم  
 :عایش العواملة/ السید   

 صباح الخیر  
سید   ا ال ة لزمیلن / ًالحقیقة استكماال لإلجابة عن األسئلة التي طرحت یوم أمس یسعدنا أن نعطي الكلم

 .جالل الزعبي للرد على بعض األسئلة فیما یتعلق بالملكیة وكذلك ملكیة األجانب
 :جالل الزعبي/ السید  

ًكرا جزیالش   ً 
دكتور   ذي طرحھ ال زع / فیما یتعلق بالسؤال ال ب ون ة األجان ة وملكی د حول موضوع الملكی عبدالمجی

 .الملكیة، سأتناول األمر بنوع من التفصیل
وانین    رك للق ة وت ة  والخاص راد العام وق األف ي حق تور األردن ا الدس ة، حم ق الملكی ق بح ا یتعل فیم

اول تفصیلھا، وبالرجوع إلى الشریعة  العامة للقوانین األردنیة المتمثلة بالقانون المدني، نجد أن المشرع تن
من ) ٦٠ - ٥٨( ًتفصیال تعریف انعقاد وانعقاد بالتخصیص واألموال المنقولة وغیر المنقولة في المواد من 

، ھذا القانون، كذلك نجد أن المشرع قد عرف الحق وأقسامھ وعرف الحق الشخصي والحق العیني وصوره
 ).٦٧(سواء كان الحق العیني األصلي أو الحق العیني التبعي، والحقوق المعنویة في المادة 

ي    ك األراض ق تمل خاص ح نح األش صدد م ذا ال ي ھ ة، وف سب الملكی ائل ك شرع وس اول الم ا تن كم
ة من المل ل الملكی ة تنق ذه الحال ي ھ اء ھذه األرض، وف ذا الشخص بإحی ام ھ ا ق ة، إذا م ة المملوكة للدول یك

 .العامة إلى الملكیة الخاصة
كما تناول المشرع وبذات القانون حق ملكیة األسرة المشتركة والتي یكون بموجبھا ألعضاء األسرة   

 .الواحدة الذین تجمعھم وحدة العمل أو المصلحة أن یتفقوا كتابة على إنشاء ملكیة أسرة دائمة
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ى   ة، أشیر إل ي الملكی ب ف ةأما فیما یتعلق بحق األجان دني ..  القواعد التالی انون ا لم ي الق المشرع ف
إن القواعد  ا ف سیة، ومن ھن ر بحدود الجن رق األم وعند الحدیث عن الحقوق الملكیة والحقوق العینیة لم یف

ًالعامة تسري على الجمیع سواء كان مواطنا أردنیا أو أجنبیا ً ً. 
تم إصدار ..  المنقوالت داخل األردنھناك بعض الضوابط توضع عند تملك األجنبي للمنقوالت أو غیر  

ة" قانون خاص باسم  ر المنقول ار األموال غی انون إیج ویین "ق ین واألشخاص المعن ر األردنی ا لغی ، وبیعھ
 .، وھو قانون یجیر لألجنبي حق التملك داخل األردن وفق أحكام ھذا القانون٢٠٠٦لسنة 

ع من القانون لألجنبي حق تملك ) ٢٦(كما أجازت المادة    ا یمن ادة داخل األردن والیوجد م رخصة قی
 .أن یتملك األجنبي مركبة داخل األردن بحدود القانون والشروط التي تطبق على المواطن األردني

ى ) ١١(فیما یتعلق بنزع الملكیة داخل األردن، فقد نصت المادة    ي عل ك " من الدستور األردن ٌالیتمل
 ".تعویض عادل حسبما یعین في القانونملك أحد إال للمنفعة العامة وفي مقابل 

ة    ي الملكی وأشیر إلى مظھر آخر من مظاھر ت حدید حق الملكیة وھو فوات المنفعة الجزئیة سواء ف
الك  ر أو أم الك الغی ر أم صاالت عب اء واالت وط الكھرب د خط صرف أو م بكات ال د ش ل م اع، مث أو االنتف

ا م بتعویض ع تم الحك ال ی أن األشخاص، في مثل ھذه الح شھد ب ل ی راء، والك ب خب اكم بموج دره المح دل تق
 ً.نسبة التعویض عادلة جدا

ي : سأورد بعض التعقیبات قد تكون من باب التوضیح، كان ھناك سؤال   ذیب ف ة التع ادم عقوب ھل تتق
 ظل القانون األدرني؟

ة ا   الي تخضع للقواعد العام اقي الجرائم، وبالت ة كب ق تعلمون أن جریمة التعذیب ھى جریم ي تتعل لت
 .ًبالتقادم، فإذا كان الفعل جنحة یخضع للتقادم، وإذا كانت جنایة یخضع أیضا للتقادم

عایش یوم أمس فیما یتعلق / كان ھناك سؤال عن التعلیم األساسي باإلضافة إلى ما أشار إلیھ األستاذ   
ادة  ین أن الم یم وب ة التعل ة وإلزامی ضا أو) ٢٠(بمجانی ي أی تور األردن ن الدس ى أن ًم ریحا عل صا ص ًردت ن ً

ي  یم ف ة والتعل انون التربی التعلیم األساسي في األردن ه و تعلیم إلزامي ومجاني، وتم تفصیل ھذا األمر في ق
  ).١٠، ٨( المادتین 

باإلشارة إلى ما أشرتھ یوم أمس بأن قانون استقالل القضاء قد أناط .. الجھة التي تملك تعیین القضاء  
من الدستور جاءت بعبارة صریحة أن المجلس القضائي ھو صاحب ) ٩٨(ائي، المادة األمر بالمجلس القض

 .الحق في تعیین القضاة
شروع    ول م ضائیة"ح سلطة الق انون ال سلطة "ق ي لل الي واإلداري الكل تقالل الم اول االس د تن ، فق

سیب  م التن سیب، للعل ى التن صرة عل ت مقت دل كان الحیة وزارة الع الي ص ي القضائیة، وبالت دخال ف ر ت ًالیعتب
ب  السلطة القضائیة، التنسیب الیعدو إال أن یكون إعداد الكوادر وتقدیمھا للمجلس القضائي لیختار من یرغ

 .في تعیینھ، وحتى سلطة التنسیب ھذه تم سحبھا بموجب التعدیل الجدید
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ا   ق أحك اءة وف ادة بما أن القضاء ھى وظیفة عامة، فإن أساس التعیین قائم على مبدأ الكف ) ٢٢(م الم
ان القاضي  من الدستور باإلضافة إلى الشروط الخاصة الواردة بقانون استقالل القضاء بین التمییز إذا ما ك

ى  ي األردن وصل إل ى أن عدد القاضیات ف وم أمس إل د أشرت ی  ١٠١ًالمرغوب تعیینھ رجال أو سیدة، وق
 .قاضي، وأتوقع أن ھذا عدد جید

 .، كان ھناك سؤال یوم أمس عن ضوابط عزل القاضي وحصانتھبالنسبة لضوابط عزل القاضي  
یكون العزل بناء على تقریر یتم إعداده من قبل مدیریة التفتیش القضائي، ومدیریة التفتیش القضائي   

ع  ر یرف تم إعداد تقری زمالء القضاة، وی تتضمن قضاة فقط، وھم یتولون األمر لبحث ما ینسب إلى أي من ال
 .ئي، والمجلس القضائي ھو صاحب الصالحیة الوحیدة في عزل القاضيإلى المجلس القضا

ى    سبتھ إل م ن ا ت حة م ن ص ت م ولي التثب ة تت شكیل جلن و ت ر وھ ابط آخ ضمن ض ل ت شروع المقب الم
 .القاضي، ھذه اللجنة ترفع تقریرھا إلى المجلس القضائي، وھو صاحب القرار األخیر في العزل

زل ا   رارات لع اكم ق ھدت المح ل ش ر ھ ابط أخی ھ ض رار ول ذا الق سخ ھ م ف رار وت در ق د ص ضاة؟ لق لق
ة  ام محكم رار أم ا، وصدر ق دل العلی ة الع ام محكم للحصانة القضائیة، أن یتم الطعن بقرار عزل القاضي أم
ي المجلس  ا ھو عضو ف دل العی العدل العلیا بفسخ قرار المجلس القضائي بالعزل رغم أن رئیس محكمة الع

زل ٩٨ / ٥٥١كمة العدل العلیا بالقرار رقم القضائي إال أن مح رار صدر عن المجلس القضائي بع  أبطلت ق
 .أحد القضاة

 .ًھل یوجد ضوابط عدلیة لألحداث؟ طبعا في مشروع القانون المقبل ھناك جھاز مختص باألحداث  
صا صریحا یتحدث.. حبس المدین    ي تضمن ن ذ األردن انون التنفی ًلقد أشرت یوم أمس إلى أن ق  عن ً

حبس المدین، یوجد نص بقانون التنفیذ یعطي قاضي التنفیذ الحق بحبس المدین بفترة قصوى ثالثة أشھر، 
 .ویتم ھذا الحبس على دفعات

وم .. المبرر لحبس المدین   ھناك ضوابط عدة، أول ضابط ھو أن یتم عرض تسویة من قبل المدین، یق
ى اإلجراء المدین بعرض تسویة للوفاء بالدین، إذا تمت الموا ذ إل فقة على ھذه التسویة ال یلجأ قاضي التنفی

 .األخیر وھو الحبس، ومن ثم یكون الحبس في حالة واحدة إذا ما تعنت المدین عن الوفاء بالدین
ما ھى القیم القانونیة للمیثاق العربي؟ إذا ما صح التعبیر بھذه الكلمة، ھو اتفاق قبلتھ األردن ووقعت   

 . منزلة التشریع الوطني ویسمو بتطبیقھ على القوانین المحلیة باستثناء الدستورعلیھ وبالتالي ینزل
 ھل وجدت على الساحة األردنیة قرارات على المیثاق؟   
اكم    ًفعلیا ال أعتقد أن ھذا األمر قد أثیر أمام المحاكم األردنیة، وأطار أجزم أنھ لو أثیر الدفع أمام المح

 .اق، أعتقد أن القاضي سیلجأ إلى تطبیق المیثاق بكونھ األولى بالتطبیقاألردنیة بأولویة تطبیق المیث
ي    دفع ف ذا ال ارة ھ م إث دولي ت د ال دولي، بالعھ د ال ق العھ ى تطبی ائز عل اس الج ھذا الرأي بدایتھ بالقی

یة، إحدى القضایا الجزائیة، صدر حكم وتم استئناف القرار وتم الدفع بالعھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاس
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سیاسیة،  ة وال وق المدنی دولي للحق د ال ق العھ قامت محكمة االستئناف بالفصل في القرار واللجوء إلى تطبی
 .وھذا یدل على أن االتفاقیة تقدم حتى لوكانت في األمور الجزائیة على القوانین الوطنیة

اق إذا ما أثیر الدفع في وبما أنھ تم اللجوء إلى تطبیق العھد الدولي، فإني أجزم أنھ سیتم تطبیق المیث  
 ً.ھذا األمر، وشكرا

 :ماھر الشیشاني/ السید  
 صباح الخیر،  

 .ضمانات المحاكمة العادلة في محكمة أمن الدولة كان ھناك سؤال.. بالنسبة لمحكمة أمن الدولة  
ي، وأن    ى الدستور األردن ي شرعیتھا إل الجواب أن محكمة أمن الدولة ھى محكمة خاصة استندت ف

ام التح ق أحك ام یطب ا أن المدعي الع انون، كم ام الق ا ألحك تم وفق ة ی ة أمن الدول ام محكم ة أم ق والمحاكم ًقی
 .١٩٦١ لسنة ٩المواد الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائیة رقم 

ًطبعا أحكام محكمة أمن الدولة خاضعة للطعن أمام محكمة التمییز، وتملك محكمة التمییز الرقابة على   
ة أمن الدولة من الناحیة الموضوعیة والشكلیة، أي تملك صالحیة إقرار بطالن إجراءات المحاكمة إذا محكم

اییر  د لمع ثبتت مخالفتھا في أي مرحلة من مراحل قانون أصول المحاكمات الجزائیة، وفي ھذا ضمان وتأكی
ة ذه المحكم ع إجراءات ھ وانین المحاكمة العادلة واحترام حقوق اإلنسان، حیث ان جمی ى الق تم استنادا إل ً ت

ة ذه المحكم الحیات ھ ا أن ص بطالن، كم ة لل ت عرض ساریة وإال كان تور -ال ب الدس ددت بموج ضا ح ٌ أی ً
ف  ة والتجسس واإلرھاب وجرائم المخدرات وتزیی ى جرائم الخیانی والتعدیالت األخیرة، حیث أقتصرت عل

 .العملة
دنیین   ضاة م ن ق ة م ن الدول ة أم شكل  محكم ضا ت ٌأی صفھم ً دنیین ون ضاة م صف الق سكریین، ن  وع

عسكریین، وجمیعھم یمارسون أعمالھم باستقاللیة تامة وألي منھم الحق في مخالفة رأي األغلبیة من خالل 
 .ًإصدار حكم مخالف، علما بأن قرارات محكمة أمن الدولة تصدر باإلجماع أو باألغلبیة

ع   ة، ویمكن كما أن محكمة أمن الدولة ھى محكمة متخصصة یتمت رة طویل ل عال وخب ضاتھا بتأھی ِ ق
ة ا للعدال دفاع تحقیق ق ال ل ح و یكف ى نح ا عل ورة أمامھ ضایا المنظ ي الق صل ف ة الف ذه المحكم ا أن . ًلھ كم

ة  اكم النظامی ام المح ة أم ا اإلجراءات المطبق ة ھى ذاتھ ة أمن الدول ام محكم ة أم إجراءات التقاضي المطبق
 .مة التمییز التي لھا صفتا محكمة الموضوع ومحكمة القانونوتخضع قراراتھا للطعن أمام محك

ة    ز ثقاف ة من أجل تعزی ت الدول اذا فعل ول اآلخر، م سامح وقب ق بالت ا یتعل بالنسبة للسؤال الثاني فیم
 التسامح وقبول اآلخر؟

دی   ضا ل ول اآلخر، أی سامح وقب ة الت ًطبعا المملكة طوال عھدھا تعمل على وضع مبادرات لنشر ثقاف نا ً
دكتور دینا األستاذ ال أمجد شموت / ًمنظمات المجتمع المدني تسعى جاھدة لنشر ھذه الثقافة وخصوصا أن ل

 .رئیس مركز الجسر العربي لحقوق اإلنسان
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ًأیضا قام األردن بوضع مبادرة رسالة عمان، وقد شارك فیھا أكثر من مائة عالم مسلم من مائة دولة   
 .ى التسامح وقبول األخر ونبذ التطرف واألفكار الغریبةووضعوا رسالة عمان التي تحث عل

سامح ً- أیضا-كما أنھ یوجد في األردن   ة الت شر ثقاف ي ن ٌ مؤسسات ومعاھد ومراكز تعنى بدور فاعل ف
وحوار األدیان وقبول اآلخر، حیث أطلعت مؤسسة آل البیت للفكر اإلسالمي على موقعھا اإللكتروني مشروع 

ا الذي یع" كلمة سواء" دیانتین، كم اع ال ین أتب مق الحوار اإلسالمي والمسیحي ویؤكد القواسم المشتركة ب
سامح  ى الت دعو إل ي ت دارات الت الت واإلص ن المج د م شر العدی ة بن ات الدینی ي للدراس د الملك وم المعھ یق

 .والتعایش والحوار بین أتباع الدیانات المختلفة
ضا /  األخ الدكتور-یني بعقد المؤتمراتكما یقوم المركز األردني لبحوث التعایش الد   ًأمجد شموت  أی

 . التي تھدف إلى تحقیق مبدأ التسامح ونبذ التعصب واحترام المعتقدات-ھو عضو في ھذا المركز
ل    ًأیضا یوجد بین الحكومة والمنظمات غیر الحكومیة مذكرات تفاھم عدیدة مع عدد من المنظمات مث

ون / الذي یرأسھ األستاذمنظمة الجسر العربي، مركزعدالة  اك ممثل ضا ھن ة، أی داد ربابع ًعاصم منصور مق
 .موجودون داخل ھذه القاعة یجوز أنني نسیت أسمائھم، وكذلك المركز الوطني لحقوق اإلنسان

فھناك انفتاح من قبل الحكومة على منظمات حقوق اإلنسان في جمیع المجاالت من أجل تعزیز حقوق   
 ً.المجتمع شكل سلیم، وشكرااإلنسان وضمان أن یسیر 

 :السید رئیس اللجنة  
ًشكرا جزیال للسیدین ممثلي األردن على ما تفضلتما بھ، وأعتقد أن االخوة األعضاء أخذوا علما بھذه    ً ً
 .الردود
ساؤالت / ننتقل إلى جزء آخر، حیث سیقوم عضو اللجنة األستاذ    أسعد یونس بطرح مجموعة من الت

 .ًلمتعلقة بحقوق اإلنسان وفقا لما ورد في تقریر المملكة األردنیة الھاشمیةحول عدد من المسائل ا
 :أسعد یونس/ السید   

 .ًشكرا سیدي الرئیس  
ًصباح الخیر للجمیع، وأھال وسھال بكم مرة ثانیة ً. 

 .من المیثاق والخاصة بإجراء التجارب الطبیة على البشر) ٩(مالحظتي تتعلق بالمادة   
ة ما ھى ال: السؤال   ات الرقاب ا ھى آلی شر، وم ى الب قوانین والممارسات المنظمة إلجراء التجارب عل

 القائمة للتحقق من أن الشخص قد أعطى موافقتھ برضاه الحر دون أي إكراه؟
ركم ) ٣٢(المالحظة الثانیة تتعلق بالمادة    الخاصة بحریة الرأي والتعبیر، لقد أوضحتم من خالل تقری

ادة أن حمایة الحق في حریة  ھ الم ًمن الدستور ومرورا ) ١٥(ًالرأي والتعبیر مكفولة ابتداء بما نصت علی
ات ١٩٨٨ لسنة ٨بقانون المطبوعات والنشر رقم  ى المعلوم انون ضمان حق الوصول إل ى ق ً، ووصوال إل

 .، والذي یعتبر كأول قانون من نوعھ في الوطن العربي٢٠٠٧ لسنة ٤٧رقم 
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ذا الحظنا من خالل تقاریر منظما   ي ھ ت المجتمع المدني التي أطلعنا علیھا أن ھناك بعض الشكاوى ف
ر رأي والتعبی ام .. الموضوع بالذات فیما یتعلق بحریة ال صحفیین من إحج اك شكاوى من المواطنین وال ھن

ضا من  وحظ أی سیر، ول در الی ة إال بالق ات المطلوب دھم بالمعلوم ة عن تزوی ًالوزارات والمؤسسات الحكومی
 عدم استكمال الوزارات و المؤسسات الحكومیة -ً أیضا -المالحظات لمؤسسات المجتمع المدني خالل بعض 

 .لفھرسة وتصنیف المعلومات والوثائق المتوفرة لدیھا بصورة تیسر لھا التعامل مع مقتضیات القانون
ًكما سجل أیضا من خالل المالحظات، قیام بعض الجھات الرسمیة بمنع حضور صحفیین الجتم   اعاتھا ٌ

 .المفتوحة
 :أنا ال أرید أن أطرح كل المالحظات، فقط أخذت بعض النماذج، ولدى مالحظتھ تتمثل في ھذا السؤال  
ى    ي الحصول عل انون الحق ف ة وق ائق الدول ة أسرار ووث كیف یتم توفیق التعارض بین قانون حمای

 المعلومات والحق في الرأي والتعبیر؟
م السؤال الثاني یتعلق بنفس ال   ف ت موضوع، ما عدد الطلبات المقدمة للحصول على المعلومات، وكی

 التعامل معھا؟
ة    ة الدوری ا عدد الصحف والمجالت األجنبی ات، وم كیف یتم وصول الصحفیین األجانب إلى المعلوم

 التي تستوردھا الدولة، وھل ھناك قیود على تداولھا أو خطرھا؟
صحیة ف   ة ال ق بالرعای ر یتعل وع االخ ع الموض ق بتوزی ؤال یتعل میة، س ة الھاش ة األردنی ي المملك

 الخدمات الطبیة من حیث النوع والكم، وھل ھناك سھولة في وصول الخدمات الصحیة لكافة المواطنین؟
ث   سؤال الثال ة : ال ؤثرات العقلی درات والم شار المخ اھرة انت ن ظ د م ة للح دابیر الوطنی ى الت ا ھ م

 والتدخین داخل المملكة؟
شار : لرابعالسؤال ا   ا مدى انت یتعلق بالعالج النفسي، ھل تكفل الدولة العالج النفسي للمواطنین، وم

 تقدیم خدمات الرعایة النفسیة ومعالجة اإلدمان داخل الدولة؟
یتعلق بذوي اإلعاقات، ھل توجد برامج محددة لتأھیل األشخاص ذوي اإلعاقات، وھل : السؤال األخیر  

ذوي ة ل رات خاص ز مم تم تجھی ة ی ة األردنی ل المملك ة داخ ز التجاری ة والمراك ق العام ي المراف ات ف  اإلعاق
 الھاشمیة؟ 

 .ًأرجو توضیح ذلك إن أمكن، وشكرا سیدي الرئیس  
 :السید رئیس اللجنة  
رد    ة لل ة األردنی ي المملك ًشكرا لك أستاذ أسعد على ما تفضلت بھ من مالحظات، وأترك المجال لممثل

 . كان لدیھم ردود في الوقت الحاضرعلى تلك التساؤالت إذا
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 تعقیب المملكة األردنیة الھاشمیة

 :السید عیاش العواملة  
 .ًشكرا سیادة الرئیس  

فیما یتعلق ببعض األسئلة المطروحة في مجال حریة الرأي یتطلب وجود نسب إحصائیة، ونحن لیس   
 .لدینا إحصائیات نستطیع أن نقدمھا في الوقت الحالي

انون أما بالنسبة   ة وق ائق الدول ة وث انون حمای ة بق شریعات المتعلق  للتوفیق والمواءمة بین بعض الت
سارات، بالمحصلة  ى ھذه االستف رد عل ي لل ال الزعب الحصول على المعلومات، فإني أترك المجال للزمیل ج

 .ھى أحكام قانونیة تضع قواعد
 :السید جالل الزعبي  
ادة بالنسبة لحریة التعبیر عن الرأي، فقد    ث نصت الم داء، حی ي إبت ا الدستور األردن ) ١/ ١٥( ًكفلھ

ة والتصویر وسائر :" على  القول والكتاب تكفل الدولة حریة الرأي، ولكل أردني أن یعرب بحریة عن رأیھ ب
 ".التعبیر بشرط أن الیتجاوز حدود القانون

ب عالي ھناك بعض الوثائ" أما فیما یتعلق بقانون حمایة أسرار ووثائق الدولة    ق قد تكون على جان
ك  د ذل ة، بع رة معین ریة لفت ة س ذه الوثیق ى ھ ب أن تبق ر یتطل ذا األم ة، ھ س مصلحة الدول من الخطورة تم

 .الیوجد ما یمنع أن یتم اطالع العامة علیھا إذا تجاوزت حدود السریة المحددة بالقانون
ي   د ف الم، یوج ائل اإلع وزارات ووس ین ال ل ب ة التواص سبة آللی م بالن ي باس اطق إعالم ل وزارة ن  ك

 .الوزارة، أي یتم التواصل من خالل الناطق اإلعالمي
ردد .. ھل یمنع حضور الصحفیین؟ ال أعتقد   ي یت وزارات الت ر ال دل وھى من أكث وزارة الع أنا معنى ب

 .علیھا الصحفیین للحصول على المعلومات، لكن لم یسبق للوزارة أن منعت صحفیین من حضور أي مؤتمر
 ما عدد الطلبات المقدمة للحصول على معلومات من قبل الصحفیین؟   
ھذا السؤال یتوجب الرجوع للمراجع المختصة باألردن وسیتم تزویدكم بھذه اإلحصائیة ضمن المھلة   

 .الممنوحة لنا بالمیثاق
 :السید ماھر الشیشاني

ن كانت أول دولة عربیة أقرت ًأود أن أضیف أیضا بالنسبة لقانون الحصول على المعلومات أن األرد  
ات ى المعلوم ة الوصول إل صحفیین بحری یھم ال ا ف راد المجتمع بم . ھذا القانون الذي سمح بموجبھ لكافة أف

ا  دا إلعطائھ ة تمھی ائق الوطنی ة الوث وم بأرشفة كاف ي األردن وھى تق دینا ف ة ل ة الوطنی شئت المكتب ضا أن ًأی ً
 .ك المعلوماتللمواطنین الذین یرغبون بالحصول على تل
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بالنسبة لحریة الرأي والتعبیر، فقد ألغت األردن كافة القوانین التي نصت على عقوبة الحبس بالنسبة   
ًللصحفیین، واستبدلت ھذه العقوبات بالغرامات إذا كانت تتضمن سبا ، أو ذما، أو تحقیرا، بخصوص بعض  ً ً

 .األشخاص
ارب الطبی   إجراء التج ق ب ساؤل المتلع سبة للت ادة بالن روف أن الم شر، مع ى الب انون ) ٥(ة عل ن ق م

سان إال :" تنص على٢٠٠١ لسنة ٦٧إجراء الدواسات الدوائیة رقم  ى اإلن ة عل الیجوز إجراء دراسة دوائی
 ".بعد الحصول على موافقتھ الخطیة وخضوعھ إلى الفحوصات الطبیة الالزمة لضمان سالمتھ

ارب ال   إجراء التج ق ب ساؤل المتعل سبة للت ادة بالن روف أن الم شر، مع ى الب ة عل انون ) ٥(طبی ن ق م
الیجوز اجراء دراسة دوائیة على اإلنسان إال :"  تنص على ٢٠٠١ لسنة ٦٧إجراء الدراسات الدوائیة رقم 

 ".بعد الحصول على موافقتھ الخطیة وخضوعھ إلى الفحوصات الطبیة الالزمة لضمان سالمتھ
نا وزارة الصحة، وكذلك مؤسسة الغذاء والدواء تقوم بمراقبة أما فیما یخص آلیات الرقابة، توجد لدی  

ة لألشخاص  ات الخطی ى الموافق د من الحصول عل ذلك التأك ة، وك ة وخاصة الدوائی عملیات التجارب الطبی
 .الذین یخضعون لتلك التجارب

ة العالج النفسي؟ ط   ل الدول ة، ھل تكف ي المملك شار ا لمخدرات ف ع انت دابیر لمن دینا بالنسبة للت ا ل ًبع
 وسأزودكم - تدابیر وضعتھا المملكة في مجال منع انتشار المخدرات، حیث وضعت استراتیجیة وطنیة شاملة

ى األسباب-بھا فور عودتنا ان والقضاء عل ة والعالج واإلدم ى عدة محاور للوقای ا ..  وھى تشتمل عل أھمھ
ش د أن درات، فق دمن للمخ الج الم تم ع ضا ی ة، وأی ة والتوعی ٌالوقای دنینً الج الم ة بع ز خاص تم .. ئت مراك وی

تم  اب، فی ر من موضوع العق التعامل مع المدمن حسب القانون، والقانون یھتم بعالج ھؤالء األشخاص أكث
ذه القضایا، .. إخضاعھم لبرامج عالجیة نفسیة سیین للتعامل مع ھ صین نف سیین أو مخت یوجد مرشدین نف
االت یتم عالجھا وتضمن المراكز عدم عودتھا إلى تعاطي ھذه من الح% ٧٠ًونسبة النجاح عالیة جدا تفوق 

 .المخدرات، كذلك تكفل الدولة العالج النفسي
وطني    ز ال ي المرك بالنسبة لموضوع البرامج المحددة لألشخاص ذوي اإلعاقة، عقدت ورشة عمل ف

قدموا تقریر الظل لحقوق اإلنسان قبل شھر، عن موضوع األئتالف الذي شٌكل من األشخاص ذوي اإلعاقة و
ي  ث ف م التباح ة وت خاص ذوي اإلعاق شؤون األش ة ب ة الخاص ة الدولی ق األردن لالتفاقی ق بتطبی ا یتعل فیم
موضوع السیاسات واإلجراءات والتشریعات المتعلقة بضمان تنفیذ األردن لالتفاقیة الدولیة لألشخاص ذوي 

 .اإلعاقة
صد   ى أن األردن ب یر إل سیاق أود أن أش ذا ال ي ھ ذ ف ق بتنفی ا یتعل دوري األول فیم ر ال دیم التقری د تق

ة  ة الدولی ن اللجن یات م صدر توص ر ست ذا التقری الل ھ ن خ ة، وم خاص ذوي اإلعاق ة لألش ة الدولی االتفاقی
 .المعینة بھذه االتفاقیة
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  :عیاش العواملة/السید   
ز للرعای   ة مراك اطقبالنسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة، یوجد لدینا في المملكة ثالث ي من ل ف : ة والتأھی

 .ًعمان، الزرقاء، الكرك، تقدم خدمات رعایة وتأھیل متخصصة جدا لألشخاص ذوي اإلعاقة العقلیة الكاملة
بالنسبة لمراكز الرعایة النھاریة، لدینا تسعة مراكز منتشرة في المملكة، تقدم خدمات الرعایة لذوي   

 . مباشرةاإلعاقة العقلیة البسیطة وھى مراكز تتبع للحكومة
شراء    دني ل دم لمؤسسات المجتمع الم ق من خالل دعم یق ة یطب ي وزارة التنمی امج آخر ف لدینا برن

ي  اقین ف ي شراء خدمات متخصصة للمع ات ف الخدمة للمعاقین، بمعنى أن الحكومة تتشارك مع ھذه الجمعی
مع جمعیات متخصصة لرعایة اتفاقیة موقعة ) ١٧(المناطق البعیدة التي التوجد بھا مؤسسات حكومیة لدینا 

ًالمعاقین لتقدیم الدعم المادي وتجھیز المراكز أحیانا بوسائل حركیة أو بصریة أو سمعیة، من حیث الرعایة 
والتأھیل ھى تتبع وزارة التنمیة االجتماعیة، ومن حیث اإلعاقة البصریة والصمم، التعلیم كتعلیم یتبع وزارة 

 .التربیة
ودة بالنسبة لموضوع البناء،   ق ك ً لدینا كودة البناء المطبقة في أمانة عمان اتبداء، وھى أول من طب

 .البناء المتعلقة بالمعاقین بحیث ان تطبقھا إجباري على المؤسسات العامة
بالنسبة للطب النفسي، الحقیقة لدینا شح في ھذا الجانب، وقد اضطررنا في وزارة التنمیة االجتماعیة   

 .طباء نفسیین خاصین حتى نوفرھم لألطفال الیتاميإلى إبرام اتفاقیات مع أ
 :السید رئیس اللجنة   

 .ھادي الیامي، فلیتفضل/ ھناك تعقیب من الدكتور  
 :ھادي الیامي/ السید الدكتور  

 .ًشكرا سیادة الرئیس  
ة    اییر الخاص ق المع ة تطبی ار أھمی ي إط ة ف ستوضح اللجن ة، ت ارب الطبی إجراء التج ق ب ا یتعل فیم

ضمانات  ريب د تج ھ ق ة أن رد للجن ھ ی ة أن ام، خاص ذا النظ ق ھ ثال-تطبی الب أو -ً م ى الط ة عل ارب معین  تج
العاطلین عن العمل، األمر الذي یؤدي إلى وجود اختالل في تطبیق معاییر ضمان التحقق بالفعل من أن ھناك 

 .موافقات أو استغالل نتیجة ظروف معینة لبعض الشرائح
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  :ماھر الشیشاني/ السید  
ا ا   ا كن ن م دینا، لك ة ل ة قلیل ارب الطبی اوزات، ألن التج ي األردن أي تج دینا ف دث ل م یح ھ ل ة أن لحقیق

ض  ن بع ي م شراء الكل وم ب رى تق ن دول أخ صابات م بط ع م ض د ت ي، وق ع الكل وع بی و موض ھ، ھ نعانی
ا  وافیكم خطی ن أن ن ر األردن، یمك رى غی ي دول أخ الطبع ف تم ب ذا ی دة، وھ الغ زھی خاص بمب بعض ًاألش ب

 .اإلحصائیات في ھذا المجال
 :السید رئیس اللجنة  
 .عبدالمجید زعالني/ اآلن، ننتقل إلى مجموعة أخرى من األسئلة، وأعطى الكلمة للدكتور  
 :عبدالمجید زعالني/ السید الدكتور  

 .ًشكرا سیدي الرئیس  
ة تكملة لبعض األسئلة التي سبق التطرق إلیھا، نواصل الیوم مجموعة أخرى من    األسئلة حول حمای

 .األسرة وبخاصة النساء واألطفال
بعد المناقشات التي جرت واطالعنا على التقریر، الشك أن للمرأة األردنیة مكانة متمیزة في المجتمع   

ر  ا، ولكن الیظھر من التقری ق بمكانتھ ي تلی اكن الت دم واحتالل األم را من التق درا كبی ت ق د بلغ ًاألردني، فق ً
 .قة ما یدل على األعتراف الصریح بالمساواة بین المرأة والرجلوالنصوص المرف

م    صفحة رق ي ال ا، وھى ف دا معناھ ر) ١٢(ًلقد عثرت على فقرة، في الحقیقة لم أفھم جی .. من التقری
ى: ٌحیث تقرأ الفقرة على النحو التالي ھ عل ام : فقد أكد الدستور األردني بالمادة السادسة من ین أم أن األردنی

 .ن سواء التمییز بینھم في الحقوق والواجبات وإن أختلفوا في العرق أو اللغة أو الدینالقانو
ًوقد نص المیثاق الوطني األردني على أن األردنیین رجاال ونساء متساوون : وفي الفقرة التالیة یقول  

 .الخ.. في الحقوق والواجبات
وطني، ًأنا شخصیا لم أطلع على المیثاق الوطني األردني، كان یم   كن أن یحدد ما المقصود بالمیثاق ال

 .الخ.. ألنني ال أدري ماذا یقصد بالمیثاق الوطني األردني وما ھى قوتھ القانونیة
ًإذا، الیبدو أن ھناك اعترافا صریحا بالمساواة   ً ً. 
ة   ة الثانی ض : النقط رح بع ت تط ي مازال ن أجنب ة م اء األردنی سبة ألبن سیة بالن سألة الجن دو أن م یب

د یوجد .. ما دام ال یوجد نص.. كیف تحل ھذه المشكالت في الواقع .. شكالتالم ھ ق ة ألن ت الرقاب ول تح وأق
 . یعترف بالجنسیة ألبناء األردنیة من أجنبي، حول ھذه النقطة تثار تساؤالت- ولم أنتبھ إلیھ-نص

دول حول ا   ر من ال ي كثی ساؤالت، ف ا ت ار دائم ة، تث رأة العامل ال الم ي مج ا ف ًأم ور ُ ي األج لمساواة ف
ا ق علیھ ا یطل ة بم ذه المشكلة الحدیث ار ھ رأة، وتث ین الرجل والم ا ب ة وغیرھ ب والترقی رش " والمرات التح

 .في أمكنة العمل، فھل ھناك نصوص، وما ھو الموقف في ھذه المسألة حول التحرش الجنسي؟" الجنسي
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اص   شریع خ دار األردن لت ة بإص شید اللجن رأة، ت سبة للم ة أش-بالن ھ البارح ف -رنا إلی ة العن  بمعالج
 ما تأثیر ھذا التشریع في الواقع؟: األسري، ولكن السؤال الذي یطرح في ھذا المجال

 .، ھل ھناك تأثیر من ھذه الزاویة؟"جرائم الشرف" وھنا أذكر بوجھ خاص مایطلق علیھ  
ا ًبالنسبة لحقوق الطفل، أیضا أشید باألھتمام المتمیز بحقوق الطفل، خاصة    ر عنھ رة المعب بھذه الفك

 ما تأثیر وجود ھذه الموازنات في الواقع؟: بالموازنات المخصصة للطفل، والسؤال
ا ھى اإلجراءات المتخذة للحد من    ف األسري؟ م ل من العن ة الطف ما ھى اإلجراءات المتخذة لحمای

 .ظاھرة التسرب المدرسي؟
 تعقیب المملكة األردنیة الھاشمیة

 :عواملةعیاش ال/ السید   
نحن كنا من أوائل .. بالنسبة لقانون الحمایة من العنف األسري، ومدى تأثیر ھذا القانون على الواقع  

ي  ھام ف رة واإلس ة األس ى حمای دف إل ام تھ ن أحك ضمنھ م ا یت انون بم ذا الق درت ھ ي أص ة الت دول العربی ال
 .استقرارھا

تمكینھا من الخروج من دوائر النزاع وعرضھ ًھذا القانون لھ أثر كبیر جدا في الحفاظ على األسرة و  
ي  ام ف نھج الع ي عن ال انون الجزائ ذا الق ا ھ ة خرج بھ على القضاء العادي من خالل إتباع إجراءات قانونی
اعي واالرتباطات  سیج االجتم ث الن ًأصول المحاكمات الجزائیة بأن ھناك أحكاما تراعي ھذه األسرة من حی

ًھو یمنح عملیة الوفاق األسري إطارا قانونیا خارج إطار القضاء والمحاكم من و.. التي تربط ما بین أفرادھا ً
ة  م مكان خالل دخول لجان الوفاق األسري وھم أشخاص من القادة االجتماعیین لھم اعتبارات اجتماعیة ولھ

صعبة وا.. في المنطقة التي یقطن فیھا األزواج ًبعیدا عن نزاع المحاكم، بعیدا عن اإلجراءات ال ي ً دة الت لمقع
قد تؤدي إلى نتیجة غیر جیدة أو قد تنھى العالقة الزوجیة في إطار مجتمعي، ھذه اللجان تقوم بمجموعة من 
اإلجراءات للتوفیق ما بین األزواج، وھذا الیعني إذا كان ھنالك عنف تقوم اللجنة بالتنازل عن حق الضحیة، 

 .قط حق الضحیةًال، المقصود ھو الوفاق األسري أوال، لكن بما الیس
د    ات ق اك بعض الجزئی ف األسري، ھن ة من العن ة الحمای ا بقانونی شرف وأرتباطھ بالنسبة لجرائم ال

ترتبط لدینا مركز العدل األسري، ودار الوفاق األسري وھما یقومان بالتعاون مع إدارة حمایة األسرة لتوفیر 
 .ًّایا التي خرجناه من مفھوم قضایا الشرفالحمایة لتلك الفتیات، أي أنھ خفف الكثیر من بعض ھذه القض

وم بتخطیط    ي تق دول الت بالنسبة لموضوع حقوق الطفل وموضوع الموازنات، یجوز نحن من أكثر ال
ا  ا أن ال سأعطیكم أرق ى سبیل المث داء، عل ًموازنة لبرامجنا واستراتجیاتنا في التطبیق في مجال الطفولة ابت ً

ل  ثال الطف صیا، م ا شخ ع علیھ ًمطل ة ً سات الرعای ي مؤس ود ف داھما وموج د إح وین أو فاق د األب یم فاق الیت
شھریة ھ ال ان كلفت ة ك ثال-االجتماعی ة -ً م ة االجتماعی ى وزارة التنمی ل ٤٥٠ عل ة الطف ھریا، كلف ارا ش ً دین ً

ً دینارا شھریا٧٢٠المعاق في مراكز الرعایة وتأھیل اإلقامة الكاملة كانت  ً. 
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ین وزارة التخطیط المدني یریحنا تما   ًما ویریح الدولة، ألن الرصد من جھة واحدة، وإنما الرصد ما ب
التنمیة، والصحة، والتأمین، واألمن العام، إدارة حمایة األسرة، ھذا الرصد في مجموعھ یوضح مدى إھتمام 

دراسة ًالدولة بقطاع الطفولة، ویمكن أن نزودكم الحقا بدراسة أعدھا المركز الوطني لحقوق اإلنسان وھى ال
ى  ة عل سان، وحصل قطاع الطفول وق اإلن ى قطاعات حق ة عل ة الدول سموا موازن ث ق ا حی األولى من نوعھ

 .الحجم الكبیر في اإلنفاق
 ما ھى اإلجراءات المتخذة لحمایة الطفل من العنف األسري؟  
سمى   داء ت راءات ابت ة من اإلج دینا منظوم ة" ًنحن ل ة والرعای اجین للحمای درج الم" المحت ز وین رك

 .القانوني للطفل المتشرد تحت ھذا المركز القانوني
ا    ددة وفیھ حة ومح إجراءات واض ة ب ة االجتماعی تراتیجیة وزارة التنمی من اس تراتیجیة ض ك اس ھنال

 .أدوار لنا وللشركاء لرعایة ھؤالء األطفال
لى مقاعد ، األصل أن یكونوا ع١٨بالنسبة لظاھرة التسرب خاصة موضوع األحداث ما تحت سن الـ   

صلة بالمدرسة د ال ًالدراسة، من یأتي محوال كحدث على وزارة التنمیة من القضاء ھذا ابتداء فق ي .. ً نحن ف
ان  ز سواء ك وزارة التنمیة اإلجتماعیة ومن األولویات بأن األحداث على مقاعد الدراسة فور وصولھ للمرك

ًمحكوما أو موقوفا نقوم فور بإتخاذ اإلجراءات المتعلقة ب توفیر فرصتھ التعلیمیة إذا كانت المنطقة بعیدة عن ً
 .المركز، نحاول نقلھ إلى أقرب مركز حتى یتابع دراستھ وتحصیلھ ما لم تكن المدة قلیلة

ًأحیانا یستخدم ھذا الطفل في عمالة األطفال، ولذلك نقوم بالبحث عنھ ألننا سنشارك نحن واألسرة إذا   
شغیل كانت فقیرة، إذا كانوا مستحقین نر ك سبب لت یس ھنال الي ل ة، وبالت ة الوطنی سلھم إلى صندوق المعون

زام  انون وإال سیتعرض األب لاللت ي الق ھ ف ھ المنصوص علی ى حق ل عل ھذا الطفل، البد من أن یحصل الطف
 .القانوني
 :جالل الزعبي/ السید   
ي االف.. سأبدأ من مكانة المرأة في األردن   ادة ف ة أعتقد وبحق نحن أصحاب الری المرأة األردنی ار ب تخ

وبالمكانة التي وصلت إلیھا، الدستور األردني لم یفرق بین المرأة والرجل، قال األردنیین، ولم یقل األردنیین 
 .واألردنیات، ومصطلح األردنیین شمل الجمیع

 الجزء األول من السؤال والذي یتعلق بحق المرأة بمنح الجنسیة، أجاب عنھ سعادة السفیر یوم أمس،  
واألسباب التي تناولھا بشقھا السیاسي، أما الجزء األخر فیما یتعلق بمكانة المرأة داخل األردن، المرأة داخل 
ة  األردن تناصف الرجل جمیع المراكز سواء كانت داخل الوزارة أو داخل النیابة أو داخل القضاء أو الوظیف

ة دون أي تفر ي الوظیف سھ ف ة، وتناف ة العام ة والوظیف ل الحكومی أي شاغر أو أي عمل داخ ار ب ق، فالمعی ی
ى  ي، حت ًاألردن ھو الكفاءة فقط وفق أحكام الدستور، الیمیز بشغل المناطق الحكومیة سواء كان ذكرا أو أنث

سبة  ضاة المستقبل أن تكون الن امج ق ادمین % ٧٠أن البرامج الحدیثة في القضاء األردني مثل برن من الق
ضاة المستقبل وھو لبرنامج قضاة المستقبل ھم من  امج ق رأة ببرن ة الم ت كف ا القضاة سیدات، فغلب زمیالتن

 .برنامج حدیث یسعى من خاللھ المجلس القضائي إلى رفع الكفاءة القضائیة
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ان    ت دارجة داخل األردن أو ك شرف إذا كان الجزئیة األخیرة ھى جرائم الشرف فیما یتعلق بجرائم ال
ررا ٣٤٠ًادا إلى أحكام المادة ھذا المصطلح دارج داخل األردن أستن ً من قانون العقوبات الذي یعتبر سببا مب ً

ادة ا، وسأقرأ جزءا من الم ة الزن ب جریم وجئ : ًللرجل من العقوبة في حال إذا ما كانت الزوجة ترتك من ف
ي  ا ف بزوجتھ أو أحد أصولھ أو فروعھ أو أخواتھ حال تلبسھا بجریمة الزنا أو في فراش غیر مشروع فقتلھ
زاء أو  ى جرح أو إی داء أفضي إل ا أعت ا أو كلیھم دى علیھم ًالحال أو قتل من یزني بھا أو قتلھما معا أو أعت ً

 .عاھة دائمة أو موت
ذات الظروف وبظروف    ضا، أعطى للزوجة ب ل أعطى للزوجة أی ط للرجل وحده، ب م یع ًھذا العذر ل

لعذر ذاتھ الزوجة التي فوجئت بزوجھا حال تلبسھ ویستفید من ا: ًمقیدة جدا، وسأقرأ الجزء الثاني من المادة
ا  بجریمة الزنا أو في فراش غیر مشروع في مسكن الزوجیة فقتلھ في الحال أو قتلت من یزني بھا أو قتلھم

ًمعا أو أعتدى على أحدھما أو كلیھما اعتداء أفضى إلى جرح أو إیزاء أو عاھة دائمة أو موت ً. 
ذ   ان الع رفین، ك ق للط أعطى الح ف ف ا، یخف ذر مخفف بح الع ات أص انون العقوب دیل ق د تع ال، بع ًر مح ً

ستوى  ع م ة، أو دف ت العقوب رم، فخفف ذا الج ل ھ وجئي بمث ن ف زوج، م ة أو ال ت الزوج واء كان رفین س للط
زوج أو  ًالمسئولیة من عذر محل إلى عذر مخفف تطبق علیھ أحكام القانون أیا كان من فوجئ، سواء كان ال

 .الزوجة
سبق سأستعرض   م ی از المحمول، ل ى الجھ ة الموجود عل امج عدال ي برن ز ف ة التمیی  قرارات المحكم

للقضاء األردني أن أصدر قرار بعذر محل على ھذه المادة، لم تطبق، ألعذار المحلة وال حكم بحدود البرنامج 
حت أعذار الموجود على الجھاز الخاص بي، الیوجد أي حكم بعذر محل وصدرت بعد أن عدلت المادة وأصب

ى  ًمخففة، فتطبیق المادة كان في نطاق ضیق، شروطھا جدا قاسیة للوصول إلى األعذار المحلة أن یكون عل
د  ادة ق ع عناصر الم ي الحال، فتجمی ا ف داء علیھم وم باألعت ي الحال وأن یق ا ف فراش مشروع أن یفاجأ بھم

 :جمیعھا تقولاألحكام التسعة التي صدرت بھذه المادة كانت .. یكون شبھ مستحیل
ان األب أو    ب بالنتیجة، ك ان یعاق ذر المحل، وك ستفید الفاعل من الع ى ی بس حت عدم توافر حالة التل

ق  ا وف د أو أیھم ل العم ل القصد أو القت ب سواء بالقت ان یعاق ذا الجرم، ك ل ھ الزوج أو األخ الذي یرتكب مث
 .التكییف القانوني ووفق البیانات التي تقوم بالدعوى

 :عبد المجید زعالني/ الدكتورالسید   
 إلى أي حدود في العذر المخفف؟  

 :جالل الزعبي/ السید  
ذر المخفف، إذا    ذر المحل أفضل الع صبح الع ًالعذر المخفف  لم یصدر فیھ أي حكم، ما دام مخففا، فی ًٌ

 من المھم تحدید العقوبة، لكن كیف یحددھا العذر المخفف؟
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  :السید جالل الزعبي  
ا سأزودك بمج   دكم الحق ًموعة القرارات التي أعتبرت ھذا الجرم من باب األعذار المخففة، سیتم تزوی

 .ألنھ لم یكن في الحسبان جمعھا
ة    ي األون ي، ف ھ زمیل دث ب ا ت ح ى م افة إل ل، باإلض ى الطف داء عل ة باالعت رى المتعلق ة األخ الجزئی

لغایات الحمایة اإلضافیة للطفل في المدارس ًاألخیرة تم تعدیل نظام الحزمة المدنیة، استحدث المشروع نصا 
 .واالعتداءات التي تتم على طالب المدراس أو في دور الرعایة

یتم تشكیل جلنة تحقیق  ویتم التحقیق مع المدرس وتجري المالحقة بلجنة تشكل برئاسة مندوب عن   
تم وزارة العدل ودیوان الخدمة المدنیة ووزارة التربیة، ویتم التحقیق مع ھذا  المعلم أو من تولي الرعایة وی

 ً.إحالة األمر إلى القضاء إذا ما ثبت مثل ھذا الجرم ، وشكرا
 :عمار الضمور/ السید  
ة    ادرات الوطنی إذا سمحتم لي، سأسأل الدكتور عن المیثاق األردني، المیثاق األردني كان إحدى المب

ام  ست ع ي تأس ع ا١٩٩٠الت رائح المجتم ة ش شارك كاف ق وت الق  بتواف وادره انط ن ب ان م ي، وك ألردن
 .ًالدیمقراطیة في األردن أنذاك، مثال متطور علیھ لجنة الحوار الوطني حالیا وسبقھا األجندة الوطنیة

ى    یة وھ ة األساس ى المرجعی ة إل تكم بالنھای ن نح دكتور، نح ا ال ار إلیھ ي أش ة الت ق بالنقط ا یتعل فیم
 . من المرجعیات البسیطة لالنطالق بالمسیرة الدیمقراطیةالدستور، ولكن المیثاق الوطني ھو كان قاعدة

نعید ونكرر كما تفضل سعادة السفیر یوم أمس بالنسبة لعبارة الجنس أو التجنیس لألمھات األردنیات   
  ً.ألسباب سیاسیة ذات خصوص باألردن، وشكرا

 :ماھر الشیشاني/ السید  
شرف بالنسبة لجرائم الشرف، أود أن أوضح نقطة، ان قانو   ى جرائم ال ي نص عل ات األردن ن العقوب

شرف ا، .. في باب بعید كل البعد عن المفھوم الذي نحن فیھ عن جرائم ال ا إعالمی ق علیھ شرف أطل ًجرائم ال
ام  ي إحصائیات ع دینا ف ي األردن، فل ر ظاھرة ف را، وھى التعتب ) ١٢ (٢٠١١ًاإلعالم ضخم الموضوع كثی

اقي جریمة قتل وقعت بحق أنثى، شخص واحد ً استنادا فقط من العذر  المخفف في ارتكاب جرائم الشرف وب
ٌالجرائم أو بین فاعلوھا بجرائم القتل القصد، یعنى حكم علیھم كمن یرتكب أي جریمة عادیة ُ. 

ي    سیاسیة ف ى اإلدارة ال بالنسبة الھتمام األردن بالطفل والمرأة، فھو اھتمام بارادة ملكیة سامیة، یعن
ول إن  ات األردن تق صفتھما الفئ ایتھم ب ب حم ا ویج داء علیھم وز االعت ر، الیج ط أحم رأة خ ل والم الطف

 .المستضعفة
ا ھى "إدارة حمایة األسرة" لدینا في مدیریة األمن العام إدارة مختصة بالطفل والمرأة  تسمى   ً، طبع

حة، یعني لدیھا تشارك بالتعاون مع وزارة التنمیة اإلجتماعیة، مع وزارة العدل، مع القضاء ، مع وزارة الص
 .كبیر في موضوع الحمایة
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ن   دد، لك ذكر الع ا ال أت سرب، وأن ال، یوجد ت ة األطف شرد وعمال وع الت سبة لموض ا-بالن انوا ً- تقریب  ك
ضا  ًعشرین ألف طفل كانوا متسربین من المدارس ویعملون بسبب الفقر والجھل، لكن وزارة العمل لدیھا أی

 سنة الیجوز تشغیلھ، فأي صاحب عمل أو شركة، ١٨ل، من یقل عمره عن لجان تفتیش على عمالة األطفا
اك لجان  ھ، وھن ات بحق اع العقوب تم إیق ة وی ًأو مؤسسة تقوم بتشغیل أطفال، طبعا یتعرض للمالحقة الجزائی

 .مختصة للتفتیش
انون، توج.. لقد تحدثنا أمس عن إدارة شرطة األحداث    د إدارة األطفال الذین یقعون في نزاع مع الق

دابیر  ة عن ت دابیر بدیل اذ ت تم إتخ ي ی ا لھم من حجز حریتھم، یعن ال یجنب ًمختصة للتعامل مع ھؤالء األطف
از، أو  ًاإلحتجاز لمنع وقوعھ في براثن الجریمة كي ال یتعلم أسالیبا جرمیة متطورة أكثر داخل مراكز اإلحتج

ك المعظم، فلدینا اھتمام كبیر فیما یتعلق. مراكز الرعایة بشكل أدق ة المل  بموضوع الطفل واألسرة من جالل
 ً.وشكرا
 :جالل الزعبي/ السید   
رة،    رة األخی ھ حول الفق ذي طرحت سؤال ال ق بال أود أن أوضح للدكتور الفاضل عبد المجید، فیما یتعل

 ماھى العقوبة الصادرة في ظل العذر المخفف؟
، وھى ٣٤٠ت جمیع أركانھا الواردة في المادة األعذار المخففة، إذا ثبت للمحكمة أن الحالة استجمع  

واحدة من حاالت األعذار المخففة، إذا كانت العقوبة األصلیة عند عدم وجود الظرف المخفف، ھى اإلعدام 
ى وھى الحبس سنة، والحد  ى الحد األدن ة إل ت العقوب د، حول ال المؤب دة أو االعتق أو األشغال الشاقة المؤب

 .األعلى سیكون ثالث سنوات
 :السید رئیس اللجنة

ًشكرا دكتور عبدالمجید، شكرا للسا    .ھدة ممثلي األردن على ما تفضلوا بً
ضا / لدینا قبل االستراحة حزمة أخرى سوف یطرحھا الدكتور   ق ای ًھادي الیامي عن موضوعات تتعل

ًبحقوق اإلنسان وفقا لما جاء في المیثاق وتعقیبا أیضا على ماجاء في تقریر المملكة  ً  .األردنیة الھاشمیة ً
 :ھادي الیامي/ السید الدكتور  

 ...ًشكرا سعادة الرئیس  
ق    ا یتعل وم فیم دموھا صباح الی ي ق ضاحاتھم الت ى إی ي عل د األردن أكرر شركي لرئیس وأعضاء الوف

 .بالقضاء والمحاكمات والجوانب األخرى المتعلقة بحزم یوم أمس
ا، لكن حدیثي الیوم سیكون عن الحق في الضمان وال   سبة لن ة وھى حزم واضحة بالن ي التنمی حق ف

ًحقیقة اللجنة تقدر أیضا الجوانب اإلیجابیة التي صاحبت الحق في الضمان .. لدى اللجنة بعض االستیضاحات
ًوالحق في التنمیة، وتعلم اللجنة أن ھناك نظاما جدیدا صدر مؤخرا خاص بالضمان اإلجتماعي، وأیضا ھناك  ً ً ً

ة ومتا ب مھم ة جوان ط التنمی ي رب میة ف ة الھاش ة األردنی اه المملك ة واتج ي التنمی الحق ف ق ب ا یتعل ة فیم بع
 .بالحقوق الواردة في العھد الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة
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ذه    رت ھ اعي، ھل أث ضمان االجتم ي ال دیالت ف رار التع التكرار، تك ق ب ا یتعل ستوضح فیم إن اللجنة ت
تسبة للمشتركین فیما یتعلق بالضمان االجتماعي؟ وما أثر ذلك على سن التقاعد التعدیالت على الحقوق المك

ب  ذا الجان ي ھ ضاح ف ا االستی ة یھمھ ن اللجن ًالمبكر؟ بالرغم من أن ھناك جوانبا إیجابیة في ھذا المجال، لك
ًألنھ قد یكون ھناك أثرا سلبیا على بعض الحقوق المكتسبة بالنسبة للمشتركین السابقین ً. 

ة أی   ة من المرتب دم الدول ة ) ٩٦(ًضا فیما یتعلق بالتنمیة، تقدر اللجنة وتثمن تق ى المرتب ي ) ٨٢(إل ف
 .٢٠١٠عام 

 .في مجال التنمیة) UNDB(حسب تقریر   
ًأیضا أشیر إلى حصول الدولة على شھادة دولیة من األمم المتحدة في مجال التقدم في التنمیة، وھذه   

ي جوانب إیجابیة نقدرھا، لكن ا ة، خاصة ف ر والبطال للجنة تستوضح عن التدابیر التي اتخذت للحد من الفق
 .ظل ارتفاع نسبة البطالة والفقر، ھذا جانب

اطق    ل من ى كام ة عل ط التنمی ع خط ق بتوزی ا یتعل ة فیم تراتیجیة متبع اك اس ل ھن ر، ھ ب اآلخ الجان
ود م ن وج ة للحد م ضمانات الالزم وفر ال دى ت ا م ة؟ وم رائح ومحافظات المملك بعض ش ة ل امالت تمییزی ع

 المجتمع؟
شباب    ة لل رامج الوطنی ز الب ذة بتعزی دابیر المتخ ة والت راءات الدول ى إج ا ھ ر، م ضاح األخی االستی

ا  ذا م ة، ھ ًوتأھیلھم مھنیا؟ أیضا ھذا یأتي في سیاق التنمیة ویأتي أیضا في سیاق الجھود التي تقدرھا اللجن ً ً
 ً.لدى سعادة الرئیس، وشكرا

 :د رئیس اللجنةالسی  
 .ھادي الیامي/ ًشكرا للدكتور  

 .أحیل الكلمة للسید رئیس وأعضاء الودف الكرام للرد على ھذه التساؤالت  
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 تعقیب المملكة األردنیة الھاشمیة
 :عیاش العواملة/ السید  
ا مطالبة ًبالنسبة للشق األول المتعلق بالضمان، كما تعرفون لدینا الحراك الشعبي، دائما ما یكون لدین  

اعي لتحسین أوضاعھم  ضمان االجتم ة بمتقاعدي ال ات متعلق اك مطالب باتجاه المزید من الحقوق واآلن ھن
دیالت  شترك، التع صالح الم ون ل ن أن یك د م دیل الب ھریا، التع م ش ة لھ ة المدفوع الغ المالی یم المب ع ق ًورف

 .الحقوق ورفع نسب المبالغإیجابیة، لكن الطرف اآلخر المنتفع بھذا القانون یطالب بمزید من 
ة؟ یجوز : بالنسبة للشق الثاني من السؤال   ر والبطال ماھى التدابیر التي اتخذتھا الدولة للحد من الفق

أننا في السنة الماضیة حسب خطة الدولة، اتجھنا عدة اتجاھات وھناك تطبیق لعدة برامج منھا على مستوى 
ى اإلدارة العلیا ومنھا على مستوى اإلدارة ال التركیز عل ة ب متوسطة، على سبیل المثال نأخذ الجزئیة المتعلق

  .مفھوم تعزیز االنتاجیة لألسر الفقیرة
رة من خالل مشاریع    دعم األسر الفقی ة ل ي التخطیط والتنمی ات من وزارت ھ عدة موازن لقد تم توجی

ة موجھ ل ي األسر المنتجة، ھى عبارة عن صندوق موجود في وزارة التنمیة االجتماعی ر ف ؤر الفق اطق ب من
ة  ذلك مساعدة فنی ال، وك ا من الم نحھم مبلغ ة من خالل م ادة اإلنتاجی رة لزی ًالمملكة، یستھدف األسر الفقی

 .لتكوین مشروع صغیر یزید من دخل األسرة
ضا ً-تقریبا-ً، أیضا ھذا مطبق "األسر المنتجة"ًطبعا ھناك برنامج یسمى    ً منذ سنتین، وھو موجھ أی

 .رةلألسر الفقی
اإلجراءات التي یقوم بھا صندوق المعونة الوطنیة موجھة بشكل مباشر لألسر الفقیرة، وھى المعونة   

ي  ة الت ة المؤقت ة النقدی دینا المعون ررة، ل اییر المق النقدیة المتكررة والتي تصرف لألسر الفقیرة ضمن المع
ة اإل دینا معون ات وھى موجھة لألشخاص تصرف لألسر في حال حدوث ظروف معینة لرب األسرة، ول عاق

 .العاجزین عن العمل
اه    لكن مفھوم تعزیز اإلنتاجیة تم التركیز علیھ في السنة األخیرة بین برامجنا وبرامج التخطیط لالتج

 .نحو المناطق الفقیرة والعمل مع األسر لرفع مستوى داخل األسرة
 :فیصل الفایر/ السید  
دابیر الت   ق بالت سؤال المتعل سبة لل ةبالن ر والبطال ن الفق د م ة للح ذتھا الدول وزارة .. ي اتخ سبة ل بالن

رامج والمشاریع للحد  العمل، فقد عملت الوزارة على تعزیز قدراتھا في مجال تشغیل األردنیین من خالل الب
 .من الفقر والبطالة من ھذه المشاریع برامج التدریب المرتبطة بدعم التشغیل

در   ى ت شروع إل ذا الم دف ھ ا یھ ات ًطبع ا لمتطلب اءتھم وفق ع كف ل ورف ن عم احثین ع شغیل الب ًیب وت
 .واحتیاجات الشركات في سوق العمل األردني

ة    ن حمل ین م شغیل الممرض دریب وت ستھدف ت ذي ی ین وال شغیل الممرض امج ت اك برن ذلك ھن ك
 .بالتعاون مع جمعیة المستشفیات الخاصة)  ذكور(البكالوریوس والدبلوم 
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ات ًأیضا ھناك برنامج آ   ا المعلوم ي تكنولوجی الوریوس ف ة البك شغیل حمل دریب وت امج ت خر وھو برن
بالتعاون مع وزارة اإلتصاالت والقطاع الخاص، ))  وإناث-ذكور(والذي یستھدف تدریب حملة البكالوریوس 

شغیل، و ة للت د وھناك إرادة ملكیة بتشكیل الشركة الوطنیة للتدریب والتشغیل، وھناك االستراتیجیة الوطنی ق
ي سوق العمل  جاءت ھذه االستراتیجیة بھدف التنسیق بین االستراتیجیات الحكومیة ومعالجة األختالالت ف
ة  وزراء االستراتیجیة الوطنی ر مجلس ال د أق ین، وق شغیل األردنی دالت ت ادة مع ة وزی لمعالجة مشكلة البطال

ة شریع، : للتشغیل بمحاورھا الثالث ب، محور الت ي محور العرض، محور الطل ة والت ذلك الخطة التنفیذی وك
ًبرنامجا، معنى بتنفیذه العدید من الوزارات والمؤسسات الحكومیة، وشكرا) ٦٩(أنبثق عنھا  ً. 

 :السید رئیس اللجنة  
ًشكرا جزیال على ھذه الردود   ً. 

ر    ن الفق ل م شاریع للتقلی دابیر وم ود ت ول وج شقیق ح ي األردن ال سادة ممثل ره ال ا ذك ع م ي الواق ف
ان مدى والبط ا مستقبال لبی ًالة، طبعا قد یكون قیاسھا في الحقیقة إذا كان ھناك إحصائیات یمكن أن نزود بھ ً

 .نجاح مثل ھذه التدابیر واإلجراءات سواء للتقلیل من الفقر أو الحد من البطالة وسوف نكون شاكرین
 ھادي الیامي،/ الكلمة للدكتور  
 ھادي الیامي / السید الدكتور  

 .دة الرئیسًشكرا سعا  
م    ى حك الحقیقة ھناك استیضاح أخیر لدى اللجنة فیما یتعلق بموضوع حل النقابات دون الحصول عل

الحقوق  دولي الخاص ب د ال ة العھ ت اتفاقی قضائي، اللجنة تستوضح في ھذا الجانب، خاصة أن المملكة وقع
 .المدنیة والسیاسیة

 .ي ظل ھذه االتفاقیةنتمنى أن یكون ھناك توضیح أكثر حول ھذا الجانب ف  
 :السید فیصل الفایر  
، ھو ٢٠١٠ لسنة ٢٦ من قانون العمل رقم ١١٦ھادي الیامي، ھناك المادة / بالنسبة لسؤال الدكتور  

ق مع  ادة لتتواف ك الم ي تل ًقانون مؤقت ومعروض حالیا على مجلس النواب إلقراره، ومن ثم سیتم النظر ف
 .المواثیق وااللتزامات الدولیة

 :ید رئیس اللجنةالس  
 ھل تعني مشروع قانون أم قانون مؤقت، ساري حتى اآلن؟  
 :عایش العواملة/ السید  

 .ھو قانون معدل للقانون الحالي  
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  :السید رئیس اللجنة  
 .ًإذا، مشروع قانون  

 :فیصل الفایر/ السید   
 .بالضبط  

 :السید رئیس اللجنة  
ًشكرا جزیال للسادة أعضاء اللجنة، والشكر مو   ا ً ى م ي عل د األردن صول لإلخوة رئیس وأعضاء الوف

 .تفضلوا فیھ، اآلن ترفع الجلسة لمدة نصف ساعة
 ).ًرفعت الجلسة الساعة الثانیة عشرة والدقیقة الخامسة عشرة ظھرا(
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 ).ًاستؤنفت الجلسة الساعة الواحدة والدقیقة العشرین ظھرا(
 :السید رئیس اللجنة  

 بسم هللا الرحمن الرحیم  
 .بركة هللا نستكمل أعمال ھذه اللجنةعلى 

وم أمس / قبل أن أعطي الكلمة للدكتور   عبدالمجید زعالني لتقدیم مالحظات عامة على ما دار خالل ی
ات  دیھم أي تعقیب ًوالیوم حول التقریر والردود، أود أیضا أن أعطي الفرصة لرئیس وأعضاء الوفد إذا كان ل

 .ه الدورةقبل أن نرفع الجلسة ونختتم أعمال ھذ
 :عبدالمجید زعالني/ السید الدكتور  

 .ًشكرا سیدي الرئیس  
ھذه فرصة سعیدة طیبة، كان فیھا للجنة ولدولة األردن ھذا اللقاء األول لمناقشة تقریر دولة األردن،   

ت رئاسة سعادة  ة تح ًحول حقوق اإلنسان، طبعا كان ھناك جلسة افتتاحیة وقدر جرت ھذه الجلسة االفتتاحی
ي / ید رئیس اللجنة الدكتورالس ا ف عبدالرحیم یوسف العوضي، وسعادة سفیر المملكة األردنیة الھاشمیة ھن

بشر الخصاونة، وتلت ھذه الجلسة عدة جلسات متتالیة، كان في بدایة المناقشة تقدیم تقریر / القاھرة السید 
دمت إج ر األردن، وق شكلیة لتقری ب ال ة الجوان ة، خاص ب الفنی ول الجوان ي ٌح ائص الت ض النق ن بع ات ع اب

سارات  ساؤالت واالستف ت المالحظات والت م تلی ة األردن، ث ر دول ب تقری ًلوحظت، وأیضا التقریر ثمن جوان
 ً.والتعلیقات التي قدمھا أعضاء اللجنة في جلسات متتابعة وتناولت مسائل مھمة جدا

ان ا   اق الحقیقة أن ھذه المالحظات شملت جل مجاالت حقوق اإلنسان، وك ا المیث ك طبع ى ذل داعي إل ًل
ًالعربي لحقوق اإلنسان، ومن ثم جاء تقریر دولة األردن كامال شامال حول تناولھ لمختلف الحقوق ومعالجتھ  ً

دورھا ت ب ي كان ي الت د األردن اك ردود الوف ت ھن ا، وكان سائل .. لھ ى م صل إل ة ت صیلیة للغای ا ردود تف ًأحیان
 .ةًتفصیلیة، فضال عن الجوانب المبدئی

دة    ت رائ بھذه المناسبة نشید أوال بكون المملكة األردنیة الھاشمیة، بكون ھذا ھو التقریر األول، فكان
ًإذن في التصدیق وكانت في تقدیم التقریر، وأیضا نشید ونشكر الوفد الذي كان بكل صراحة وفدا متمیزا ألنھ  ً ً

ل ًوفد كامل ممثال لجمیع القطاعات، وكان الحوار التفاعلي مفی ًدا جدا لھذه األسباب، ألن وجود ھذا الوفد جع ً
 .الحوار یأخذ القسط الكامل في التفاعل اإلیجابي

بعض    شید ب ضا أن ت ا أی ا علیھ ان لزام شات، ك د المناق ر وبع ى التقری ا عل د إطالعھ ة بع ا اللجن ًطبع ً ً
ي  ة الجوانب في التقریر وفي ھذه المناقشات وفي مقدمتھا التعدیالت الدستوریة الت ة األردنی ا المملك عرفتھ

الھاشمیة على األقل فیما یخص الجوانب التي تتعلق بحقوق اإلنسان وأي جانب الیتعلق بحقوق اإلنسان في 
 .الخ... والدستوریة.. واإلجتماعیة.. واالقتصادیة.. القانونیة.. مسار حیاة األمم

ي ًأیضا نشید ببعض الخطوات المتمیزة والرائدة التي قام بھا األر   ت ف د أت دن في بعض المجاالت، وق
شأن .. ًالتقریر أحیانا ھ ب ا تحدثنا عن ثال م ا م ا وھم مشكورین من جملتھ اا تحتھ ر وضعوا خط ُكاتبوا التقری
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العنف األسري أو اإلھتمام بالموازنات الخاصة باألطفال أو غیرھا من الموضوعات وھى موضوعات عدة، 
ز ًأحیانا نجد األردن یتبوأ فیھا مرتبة م ذا نعت الم، وھ ي دول الع ًن المراتب األولى في العالم العربي وأحیانا ف

 .ًبھ جمیعا ولیس فقط األردن كمجموعة عربیة
ًأیضا كانت استفسارات أعضاء اللجنة كثیرة ومتنوعة، شملت موضوعات مبدئیة ومسائل تفصیلیة،   
ًفاعل إیجابي تماما، ولكن تبقي العدید من ً الردود أیضا بقدر االستفسارات، فكان الت- كما سبق القول-وكانت

ین  ًاالستفسارات، ویبقى أیضا الوعد القائم من جانب الوفد األردني، بتقدیم التقریر النھائي سواء للسید األم
شة،  ذه المناق ة ھ ائق لتكمل ردود والوث ًالعام أو لدولة األردن، فإذا في األیام القلیلة المقبلة سننتظر بعض ال

أتي ا ت ت وحینم ر األول، وكان شة التقری ت مناق د انتھ ون ق ذا تك لھا، وبھ ة ونرس یات النھائی نحرر التوص  س
ًالفرصة األولى أیضا للجنة، وشكرا للجمیع ً. 

 :السید رئیس اللجنة  
 .عبدالمجید زعالني على ھذا العرض، والشكر موصول لإلخوة أعضاء الوفد األردني/ ًشكرا للدكتور  
وق أسمحوا لي بمناسبة انتھ   ة حق شتھ خالل لجن اء جولة المناقشة األولى ألول تقریر یقدم ویتم مناق

كري  ن ش رب ع میة، أود أن أع ة الھاش ة األردنی ن المملك دم م اق والمق ن المیث ة م ة المنبثق سان العربی اإلن
رام د الك ة الھاشمیة وأعضاء الوف ة األردنی د المملك یس وف سعادة رئ  وسعادتي وسعادة اللجنة في الحقیقة ل

 .على تعاونھم البناء الذي لمسناه من خالل الحوار التفاعلي الذي جرى خالل الیومین أمس والیوم
املین    دني الع ات المجتمع الم الیفوتني أن أتقدم بالشكر للحضور الكریم من ممثلي مؤسسات ومنظم

  .في مجال حقوق اإلنسان
ًعالني بأنھ وفقا للمیثاق والنظام المعمول عبدالمجید ز/ ًأود أن أشیر أیضا وأؤكد على ماذكره الدكتور  

اء  اریخ انتھ ة خالل أسبوعین من ت بھ في اللجنة، سوف تقوم اللجنة برفع مالحظاتھا وتوصیاتھا إلى الدول
ًالمناقشة وسیكون ھناك مدة ثالثین یوما ستقوم اللجنة بعد ذلك بنشر تلك المالحظات والتوصیات التي سوف 

ع تنتھي إلیھا على نطاق وا ًسع سواء عن طریق الموقع الخاص باللجنة أو عن طریق آخر، وأیضا سیتم رف
 .ذلك التقریر عن طریق األمین العام إلى مجلس الجامعة العربیة

 :السیدات والسادة  
ل    ار العم ي إط ة المستحدثة ف ذه اآللی ى أن ھ د عل دورة بالتأكی ذه ال أسمحوا لي ونحن نختتم أعمال ھ

ست العربي المشترك والمع اق، ھى لی ي المیث ة األعضاء ف دول العربی نیة بمتابعة حال حقوق اإلنسان في ال
اق  ي المیث واردة ف ا ال اء بالتزاماتھ آلیة مراقبة، وإنما ھى آلیة وجدت لمساعدة الدول للتحقق من م دى الوف

ى ة، ونتمن ة المعنی ي الدول ة مع ممثل ھ اللجن وم ب ذي تق ع أن من خالل مثل ھذا الحوار التفاعلي ال ي الواق  ف
 .تكون نتائج ھذا الحوار تنعكس في الواقع العملي

كما أود أن أشیر إلى أن األساس الذي ینبى علیھ ھذا الحوار ھو التقریر التي تقدمھ الدولة باإلضافة   
إلى التقاریر الموازیة التي یقدمھا المجتمع المدني والمؤسسات والمنظمات غیر الحكومیة العاملة في مجال 
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اریر أو حقو ك التق دیم تل ھ سواء بتق ذي بذلت د ال ًق اإلنسان والتي أود أیضا أن أتقدم إلیھا بالشكر على الجھ
 .بالحضور والمشاركة في أعمال ھذه الدورة

ًأود أیضا أن أكرر شكري وأعتزازي في الحقیقة لكم جمیعا على الحضور وعلى المساھمة وعلى ھذه    ً
ا من الروح الطیبة التي سادت الحوار خ ذا التواصل بینن ستمر ھ ة أن ی ي الحقیق الل أمس والیوم، وأتمنى ف

ا أن  ي نطمح جمیع وق لك اق من حق ا ورد بالمیث زات وم ق المرتك ا لتحقی شدھا جمیع ي نن ًأجل المصلحة الت ً
 .تتحقق

ضا    ًأیضا أود أن أشیر في ھذه الخاتمة بأننا جمیعا نعتز باألردن والدور الذي یقوم بھ، وھناك أی ً ر ً كثی
اك أي  ست ھن اط الضعف، لی ى نق وة ونحاول أن نعمل عل اط الق من نقاط القوة ونقاط الضعف، نعزز من نق
ا  ن دائم د نصیب، ولك د نخطئ وق ًدولة وال أي مجتمع وصل إلى حد الكمال، نحن دائما نسعى، وفي سعینا ق ً

و إح اه وھ ذا االتج ي ھ ا ف ا جمیع ف جھودن اول أن نكث ا ونح ن أخطائن تعلم م اء ًن وق وإعط اق الحق ق
ًالحریات،شكرا جزیال على حسن االستماع وعلى المشاركة، وأتمنى أن نلقاكم جمیعا على خیر، شكرا جزیال ً ً ً ً. 

  .واألن ترفع الجلسة
  ).ًرفعت الجلسة الساعة الواحدة والدقیقة الثالثین ظھرا(


