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 المقدمة اوالً:

المملكة  االنسان تتشرفمن الميثاق العربي لحقوق  48( من المادة 2( و)1إعماالً لما نصت عليه الفقرة ) -

تقريرها الدوري الثاني والثالث حول التدابير التي اتخذتها المملكة لتنفيذ واعمال بأن تقدم االردنية الهاشمية 

قدمت  العربية،التوصيات والمالحظات الختامية للميثاق العربي لحقوق االنسان والمقدم الى لجنة حقوق االنسان 

اول شارة الى ان األردن هو مع اإل 2015المملكة االردنية الهاشمية تقريرها الدوري االول في تشرين االول عام 

حيث ناقشت اللجنة ، اية تحفظاتدولة عربية تصادق على بنود واحكام الميثاق العربي لحقوق االنسان دون 

اعمال الدورة التاسعة المنعقدة  خاللتقرير المملكة االردنية الهاشمية الميثاق( العربية لحقوق االنسان )لجنة 

قرير مقدم للجنة من الدول العربية وقد اعتمدت التوصيات والمالحظات ت كأول 2016شباط  16و 15بتاريخ 

 الختامية على التقرير.

من المادة  2و 1اعدت المملكة االردنية الهاشمية التقرير الدوري الثاني والثالث وفقا لما نصت عليه الفقرات  -

الوزرات والمؤسسات اعداده كافة  ساهم فيحيث من الميثاق العربي لحقوق االنسان ووفقا لمنهجية تشاركية  48

لحقوق االنسان في رئاسة الوزراء والمؤسسات العام الحكومية المعنية باإلضافة الى مكتب المنسق الحكومي 

الوطنية بما فيها اللجنة الوطنية االردنية لشؤون المرأة والمجلس الوطني لشؤون االسرة والمجلس االعلى لحقوق 

الوطني لحقوق االنسان الذي يعد المظلة لكافة منظمات المجتمع المدني في  زكاالشخاص ذوي االعاقة والمر

 المملكة.

ً تولي المملكة  اهتمام - في العمل على انفاذ توصيات ومالحظات اللجنة على تقريرها الدوري االول  اً كبير ا

حول الميثاق العربي لحقوق االنسان فقد عملت الحكومة االردنية على تعميم كافة التوصيات الصادرة عن اللجنة 

اللجنة الدائمة العربية لحقوق االنسان عبر وسائل االعالم المتاحة والمكتوبة منها على وجه الخصوص وقد عملت 

التقارير الدورية للمملكة على اعداد الرد بالتعاون مع كافة الجهات  عدادكآلية وطنية معنية بإ  1لحقوق االنسان

الجهات في اعداد التقرير ضمن منهجية تعتمد تقسيم المواضيع كل حسب  هذهالحكومية بما يكفل مساهمة كافة 

 اختصاصه.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
وتتكون اللجنة الدائمة  2006ترأس وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اعمال اللجنة الدائمة لحقوق االنسان والمشكلة بموجب قرار رئاسة الوزراء منذ العام ) -  1

ؤون السياسية والبرلمانية، وزارة االعالم، دائرة لحقوق االنسان من الجهات التالية )وزارة الداخلية، وزارة العدل، وزارة التنمية االجتماعية، وزارة العمل، وزارة الش

ند كتابة التقرير حسب المخابرات العامة، مديرية االمن العام، دائرة قاضي القضاة، يمكن دعوة أي جهة حكومية او وطنية غير عضو لالنضمام الى اعمال اللجنة ع

 .اختصاص تلك الجهة(
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 واالجراءات المتعلقة بتنفيذ مالحظات وتوصيات لجنة الميثاق:ثانياً: التدابير 

 

اشارت اللجنة الى ان مضمون المادة  االيجابي حيث: المساواة وعدم التمييز وتدابير التمييز 12التوصية 

السادسة من الدستور ينصرف للمساواة بين االردنيين، وال يتضمن المساواة بين جميع االشخاص الخاضعين 

للوالية القضائية للدولة من االردنيين وغير االردنيين، كما ان النص الدستوري ال يضمن عدم التمييز بين 

 الرجال والنساء.

اضقققي حقققق  تكفلقققه الدولقققة للجميقققع وال يوجقققد تمييقققز بقققين شقققخ  و خقققر ال علقققى أسقققاس الجنسقققية إَن حقققق التق - 

شققققخ  موجققققود علققققى األر  األردنيققققة أن يتقققققدم بققققدعو  أمققققام أي  وال علققققى أسققققاس الجققققنس، وإن مققققن حققققق

المحقققاكم المختصقققة، كمقققا أن مقققن حققققه أن يقققدافع عقققن نفسقققه فقققي القققدعو  المقامقققة بمواجهتقققه وذلقققك أن الدسقققتور 

علقققىا )المحقققاكم مفتوحقققة للجميقققع ومصقققونة مقققن التقققدخل فقققي شقققؤونها(  1/101ققققد نققق  فقققي المقققادة  األردنقققي

 دنيقققة دون اعتبقققار لجنسقققه أو جنسقققيتهوهقققذا لفققق  واضقققم أن )الجميقققع( يشقققمل كقققل مقققن كقققان علقققى األر  األر

ومقققا جقققر  عليقققه  1959لسقققنة  31مقققن ققققانون أصقققول المحاكمقققات الشقققرعية األردنقققي رققققم  185كمقققا أن المقققادة 

تعققققديالت قققققد نصققققت علققققىا )تسققققري التشققققريعات المعمققققول بهققققا فققققي المحققققاكم الشققققرعية األردنيققققة علققققى  مققققن

المقققواطنين األردنيقققين وعلقققى غيقققر األردنيقققين مقققا لقققم يتمسقققك الخصقققم بتمبيقققق ققققانون بلقققد  خقققر وفقققق أحكقققام هقققذا 

ول الققققانون، وعلقققى الخصقققم القققذي يتمسقققك بتمبيقققق ققققانون بلقققد  خقققر أن يققققدم نسقققخة منقققه مصقققدقة حسقققب األصققق

وذلقققك خقققالل ياليقققين يومقققا مقققن تقققاريخ طلبقققه(. ويضقققاف لمقققا سقققبق أن قواعقققد المحاكمقققة العادلقققة القققواردة فقققي 

التشققققريعات الوطنيققققة ال تميققققز بققققين أردنققققي وغيققققر أردنققققي  فالخصققققوم متسققققاوون أمققققام القققققانون، ولققققم يسققققبق أن 

دراً لضققققمانات صقققدر ققققرار يميقققز بققققين الخصقققوم باعتبقققار جنسققققياتهم ذلقققك أن أي تمييقققز بقققين الخصققققوم يعقققد هققق

المحاكمققة العادلقققة، تأكيقققدا لتحقيققق المسقققاواة تقققم تعققديل نققق  الدسقققتور األردنققي فيمقققا يتعلقققق بضققمان عقققدم التمييقققز 

( مقققن الدسقققتور التقققي اصقققبحت الاألردنيقققون واالردنيقققات امقققام الققققانون سقققواء 6/1بقققين الرجقققال والنسقققاء المقققادة )

لعقققرق او اللغقققة او القققدينال، كمقققا كفلقققت الدولقققة ايضقققا ال تمييقققز بيقققنهم فقققي الحققققوق والواجبقققات وان اختلفقققوا فقققي ا

( تضققمن تكققافؤ 6تمكققين المققرأة ودعمهققا للقيققام بققدور فاعققل فققي بنققاء المجتمققع وذلققك بإضققافة فقققرة الققى المققادة )

 .الفرص على أساس العدل واإلنصاف وتحمي المرأة من جميع أشكال العنف والتمييز

  

( 3الحظيييل اللجنييية ان بعييين القيييوانين، ومنهيييا قيييانون االنتخابيييات، ال تمتثييي   حكيييام الميييادة  : 13التوصيييية  

بشييييلن المسيييياواة وعييييدم التمييييييز فييييي التمتييييع بييييالحقوق والحريييييات الميثيييياق العربييييي لحقييييوق االنسييييان ميييين 

 وتامين المساواة الفعلية.

وفقققي مجقققال المسقققاواة وعقققدم التمييقققز فقققي التمتقققع بقققالحقوق  2022صقققدر ققققانون االنتخقققال لمجلقققس النقققوال لعقققام   -

إلقققى يمقققاني عشقققرة دائقققرة انتخابيقققة  االردن 8الققققانون وفقققق المقققادة  الفعليقققة، قسقققموالحريقققات وتقققأمين المسقققاواة 

( مقعقققدا. وخصققق  138محليقققة ودائقققرة انتخابيقققة عامقققة واحقققدة علقققى مسقققتو  المملكقققة، ويخصققق  لهقققا جميعقققا )

ونقق  علققى ان  مقعققد، 18الققى مقعققدا  15مقعققدا واحققدا للمققرأة فققي كققل دائققرة انتخابيققة، حيققث تققم رفققع العققدد مققن 

( مقعقققدا ونصقققت الفققققرة   مقققن 97يخصققق  للقققدوائر االنتخابيقققة المحليقققة وفققققا لنظقققام القائمقققة النسقققبية المفتوحقققة )

قققق  للققققدائرة االنتخابيققققة العامققققة وفقًققققا لن ( مقعققققدًا تشققققكلل بقققققوائم 41ظققققام القائمققققة النسققققبية المغلقققققة )المققققادة اليخصل

وجقققود امقققرأة واحقققدة علقققى األققققل ضقققمن المترشقققحين الثاليقققة األوائقققل وكقققذلك ضقققمن  -يلقققيا حزبيقققة وفقًقققا لمقققا ال

تقققققن ا إذا شقققققغر أي مقعقققققد مخصققققق  للنسقققققاء أو المسقققققيحيين أو  57المترشقققققحين الثاليقققققة التقققققالين. والمقققققادة 

ر الكوتققا ألي سققبب يققتم إشققغاله مققن المترشققم الققذي يلققي المترشققم الفققائز بعققدد الشققركس والشيشققان بحسققب مسققا

 األصوات من الفئة ذاتها على مستو  الدائرة االنتخابية المحلية. 

كما تجدر االشارة الى ان التعديالت التي طرأت على قانوني االحزال واالنتخابات واالدارة المحلية حملت العديد 

 18تخصي   2022لسنة  4ما يتعلق بالمرأة فعلى سبيل المثال تضمن قانون االنتخال رقم من االمور االيجابية في

مقعد، وذلك من اجل زيادة نسبة  115% من مقاعد مجلس النوال البالغ عددها 18.5مقعدا كحد ادنى اي ما يعادل 
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فظات والدوائر االنتخابية بحيث تمثيل النساء في مجلس النوال وتحقيق العدالة في تمثيل الكوتا النسائية بين المحا

اصبم هناك مقعد كوتا نسائية لكل دائرة انتخابية بدال من مقعد لكل محافظة،  كما كفلت االحزال السياسية حق 

المرأة والشبال في تولي المناصب القيادية وحق الوصول للموارد المالية بشكل عادل ومتكافئ وذلك وفقا لقانون 

% كما يشترط 20، حيث يشترط في االعضاء المؤسسين نسبة تمثيل للمرأة ال تقل عن 2022لسنة  7االحزال رقم 

وجود امرأة واحدة على االقل ضمن المترشحين الثالية االوائل وكذلك ضمن المترشحين الثالية التالين من ضمن 

ة بتشكيل اللجنة الملكية قائمة الحزل، اما بالنسبة الى قانون االدارة المحلية فقد صدرت االرادة الملكية السامي

توصية بتعيين امرأة في منصب نائب رئيس المجلس  31لتحديث المنظومة السياسية وقدمت لجنة االدارة المحلية 

% في كافة 30البلدي او مجلس المحافظة في حال كان الرئيس رجال، وضمان نسبة تمثيل للمرأة ال تقل عن 

  المجالس.

     من  أجنبي: قانون الجنسية ينطوي على تمييز لعدم سماحه  بناء المرأة االردنية المتزوجة من 14التوصية        

 اكتساب الجنسية االردنية، على قدم المساواة مع االردني المتزوج من اجنبية

ل بالمساواة أ: مراجعة التشريعات المتصلة بحقوق االنسان، والتي تنطوي على تمييز او إخال/15التوصية 

وعدم التمييز امام القانون او بين المواطنين. وبلن تضمن النظام القانوني حق التمتع بالحقوق والحريات 

المنصوص عليها في الميثاق لك  شخص خاضع لواليتها القضائية، دون تمييز بسبب العرق او اللون او 

الص  الوطني او االجتماعي، او الثروة او الميالد، او الجنس او اللغة او المعتقد الديني، او الراي او الفكر، او ا

 االعاقة البدنية او العقلية.

 أجنبيالنظر في تعدي  قانون الجنسية بحيث يتم السماح  بناء المرأة االردنية المتزوجة من : ب/15التوصية 

 اكتساب الجنسية االردنية.

ابناء المرأة االردنية المتزوجة من حملة الوثائق الفلسطينية من التسهيالت والمزايا  ت: تمكين/15التوصية 

في مجاالت التعليم والصحة والعم  واالستثمار والتملك  أجنبيالممنوحة  بناء المرأة االردنية المتزوجة من 

 والحصول على رخصة قيادة السيارة.

لدول في تنظيم طرق هو حق االجنسية ون الدولي العام في مجال من اهم المبادئ التي اقّرتها قواعد القانان  -

حيث  واعتباراتها اكتسال جنسيتها وهو أمر سيادي يخضع وفقاً إلرادتها المستقلة وما تقتضيه مصالحها االساسية

 يستند هذا المبدأ الى اعتبارات عدة تتعلق بكيان كل دولة وممارستها لسيادتها ومصالحها واعتباراتها الداخلية.

الناحية االنسانية االردن ال يشكل حالة استثنائية عن محيمه عند التعامل مع هذا الموضوع وهو لم يغفل عن   -

ييز من ناحية التسهيالت والمزايا الممنوحة ألبناء المرأة وال يوجد تمألبناء االردنيات المتزوجات من اجانب 

 االردنية بغض النظر عن جنسية الزو  وال يفرق بين الجنسيات ويعامل كل هذه الجنسيات بشكل متساو.

تعليمات بهدف منم ابناء االردنية من زو  غير اردني مجموعة من  2014اصدرت الحكومة االردنية عام   -

يستميع من خاللها الحصول على االبناء على بماقة تعريفية  عن طريق حصولالت االمتيازات والتسهي

ا تم السماح بموجبها ألبناء االردنيات االستثمار والتملك في المملكة  االستثمارتشمل ما يليا العمل و امتيازات

ي المملكة معاملة الملبة فيتم منم ابناء االردنيات المتزوجات بغير االردنيين المقيمين ف التعليمفيما يتعلق ب

الصحةا يتم منم القصر من ابناء  ة الحكومية بكافة مراحل التعليم،االردنيين في الدراسة في مدارس المملك

 تشفيات والمراكز الصحية الحكوميةاالردنيات المقيمين في المملكة معاملة والدتهم المؤمنة بالمعالجة لد  المس

ا يتم السماح ألبناء االردنيات المتزوجات القيادة .والتعليمات الصادرة بموجبه لمدنيوفقا لنظام التامين الصحي ا

 بغير االردنيين الحصول على رخصة قيادة خصوصي.
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بإضافة الفقرة )ه( اليها  بموجب  1996( لسنة 8( من قانون العمل رقم )12تم تعديل المادة )ات السياق وفي ذ -

عفي أبناء األردنيات المتزوجات من غير األردنيين المقيمون في ي -ا2019( لسنة 14القانون المعدل رقم )

وبالتالي اعفى  ةالمملكة من الحصول على تصاريم العمل المنصوص عليها في الفقرتين )أ( و)ل( من هذه الماد

مية قانون العمل االردني بموجب المادة المذكورة اعاله اعتبارا من تاريخ نشر القانون المعدل في الجريدة الرس

جميع ابناء االردنيات المتزوجات من غير أردنيين وبغض النظر عن جنسيتهم والمقيمين  16/5/2019بتاريخ 

 في المملكة من شرط الحصول على تصريم عمل.

  2021ياسية  في العاشر من حزيران صدرت اإلرادة الملكية السامية بتشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة الس -

( سيدة يمثلون المجتمع االردني و قد أسندت إليهم مهمة 18عضواً من بينهم )  92والتي ضمت في عضويتها 

إحداث نقله نوعية في  الحياة السياسية و البرلمانية تتضمن  مواصلة عملية التموير لضمان حق األردنيين و 

، و لتحقيق هذا ائم على كتل و أحزال برلمانيةن قاألردنيات في ممارسة حياة برلمانية و حزبية وصوال إلى برلما

الهدف الوطني حددت اللجنة االهداف المباشرة و مهامها معتمدة على مجموعة من المعايير أيناء عملها وهيا 

ارتأت اللجنة ان توصي ا سيادة القانون وعلى النحو التاليالمواطنة، المساواة، تكافؤ الفرص، عدالة التمثيل، 

صاً دستورياً بما يضمن االستجابة للرسالة الملكية السامية  وبغية مواءمة الدستور لمشروع قانوني ( ن22بتعديل )

إضافة إلى المواد الدستورية المتصلة بآليات العمل النيابي و المواد المتعلقة  ،االنتخال و األحزال السياسية

تعديل عنوان الفصل الثاني من  اوالشبال واألشخاص ذوي اإلعاقة وعليه تم التوصية بما يلي بتمكين المرأة

التاليةا ( من الدستور بإضافة الفقرات 6الدستور ليصبما حقوق األردنيين واألردنيات وواجباتهم. تعديل المادة )

قيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما والتي تن  علىا تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها لل (6.6الفقرة ) إضافة

يضمن تكافؤ الفرص على أساس من العدل واإلنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز. إضافة الفقرة 

والتي تن  علىا تكفل الدولة ضمن حدود إمكاناتها تمكين الشبال في المساهمة في الحياة السياسية  (6.7)

افية وتنمية قدراتهم ودعم إبداعاتهم وابتكاراتهم وتعزيز قيم المواطنة والتسامم واالقتصادية واالجتماعية والثق

لتصبما يحمي القانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ويعزز مشاركتهم  (5.6وسيادة القانون. تعديل ن  الفقرة )

ء ويمنع اإلساءة واندماجهم في مناحي الحياة المختلفة، كما يحمي األمومة والمفولة والشيخوخة ويرعى النش

حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ  2022واالستغالل دخلت التعديالت الدستورية لعام 

31/1/2022. 

: تضمين النظام القانوني نصا يتعلق بتلجي  عقوبة االعدام على االم المرضعة بعد انقضاء عامين 16التوصية 

 على تاريخ الوالدة.

ه ال يجوز تنفيذ ( على ان358بن  المادة ) 1961( لسنة 9محاكمات الجزائية األردني رقم )ين  قانون أصول ال -

مع االشارة الى انه لم يتم الحكم او تنفيذ عقوبة االعدام باي امرأة حامل في المملكة مرأة الحامل لحكم االعدام با

ً بأن)االردنية الهاشمية.  المحاكمات الجزائية للنظر في نصوصه والسير تعديل قانون اصول جار لالعمل  علما

 (.الخصوصبهذا  باإلجراءات الدستورية إلقرار التعديالت

 : الحماية من التعذيب والتعوين.17/18/19التوصيات 

( من الميثاق بعدم سقوط جريمة 8أ: يمتث  التنظيم القانوني في الدولة الطرف  حكام المادة  /20التوصية 

وسن قواعد قانونية خاصة باإلنصاف، ورد االعتبار والتعوين، وإعادة تلهي  ضحايا التعذيب التعذيب بالتقادم 

 عبر برامج طبية ونفسية وتخصيص الموارد الالزمة لذلك. 
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ب: تشديد العقوبة على جرائم التعذيب، او المساهمة الجنائية فيها، وبما يتناسب مع خطورة /20التوصية 

 الجريمة.

اجراء التعديالت القانونية الالزمة بما يضمن منح المحاكم النظامية العادية الوالية القضائية  ت:/20التوصية 

 بالنظر في قضايا التعذيب، وبما يسمح بمقاضاة مرتكبي هذه الجرائم وإدانتهم وتعوين الضحايا.

ولضمان تحقيق  الية وطنية مستقلة ومتخصصة لرصد ومراقبة جميع اماكن االحتجاز ءث: انشا /20التوصية 

 التعذيب وسوء المعاملة بشك  فوري ونزيه. شكاوى

ج: زيادة تدريبات القضاة واعضاء النيابة العامة واالطباء المختصين بفحص حاالت التعذيب /20التوصية 

وسوء المعاملة على تقنيات التقصي والتوثيق حول ادعاءات التعذيب باستخدام االدلة المادية والفنية، بما فيها 

الطب الشرعي، وإدراج موضوع مناهضة التعذيب ضمن مناهج كلية الشرطة الملكية والمعاهد االخرى ذات 

 العالقة.

( على المن سام شخصا 208/1لقد حدد المشرع العقوبة على جريمة التعذيب وفقا لشدة الجرم حيث نصت المادة ) -

معلومات بشأنها عوقب بالحبس من سنة  اي نوع من انواع التعذيب بقصد الحصول على اقرار بجريمة او على

الى يالث سنوات وشددت من العقوبة في حال زادت نسبة االيذاء منه بحيث إذا افضى التعذيب الى مر  او 

لكل فرد التماس تعويض عادل وكاف  (. كما يحق208/3جرح بليغ بحيث تصبم العقوبة االشغال المؤقتة. )المادة 

التعذيب، حيث تم تنظيمه وفق أحكام الحق في الحصول على التعويض في  عن الضرر الذي لحق به في حالة

( من القانون المدني على أنه الكل إضرار بالغير 256حيث نصت المادة ) 1976( لسنة 43القانون المدني رقم )

يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضررال. ويقدر الضمان في جميع األحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر 

( من القانون المذكور، كما أن 266وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار وفق المادة )

حق الضمان يتناول الضرر األدبي فكل تعد على الغير في حريته أو في عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو في 

( منه. وبالتالي فإن 267عن الضمان وفق المادة )مركزه االجتماعي أو في اعتباره المالي يجعل المتعدي مسئوال 

إمكانية اللجوء إلى القضاء مكفولة لجمع األشخاص سواء كانت الدعو  جزائية أم حقوقية للممالبة بالتعويض 

 ضمن االحكام العامة بالقانون.

مه وفق أحكام يحق لكل فرد التماس تعويض عادل وكاف عن الضرر الذي لحق به في حالة التعذيب، حيث تم تنظي -

( من القانون 256حيث نصت المادة ) 1976( لسنة 43الحق في الحصول على التعويض في القانون المدني رقم )

المدني على أنه الكل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضررال. ويقدر الضمان في جميع األحوال 

أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار وفق المادة بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط 

( من القانون المذكور، كما أن حق الضمان يتناول الضرر األدبي فكل تعد على الغير في حريته أو في 266)

عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو في مركزه االجتماعي أو في اعتباره المالي يجعل المتعدي مسئوال عن 

( منه. وبالتالي فإن إمكانية اللجوء إلى القضاء مكفولة لجمع األشخاص سواء كانت 267)الضمان وفق المادة 

، كما تجدر االشارة الى ان وزارة الدعو  جزائية أم حقوقية للممالبة بالتعويض ضمن االحكام العامة بالقانون

ذيب ونممها وتوييق هذه الصحة ممثلة بأطباء اختصاصي المب الشرعي تقوم بتحديد االصابات الناجمة عن التع

االصابات على تقرير طبي ويتم باستمرار تدريب الكوادر الصحية العاملة في عيادات مراكز االصالح والتأهيل 

على بروتوكول اسمنبول والية توييق اية عالمات تالح  على النزالء عند دخولهم وكذلك يمكن الي نزيل 

التوقيف واالصالح والتأهيل وتغمي الخدمات المقدمة جميع  الوصول الى الخدمات الصحية المتاحة في مراكز

 االختصاصات  المبية مثلا) المب النفسي ، عيادة المب العام ، االسنان...(.
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قامت وزارة العدل بالتشارك مع المجلس القضائي بتخصي  سجل لقضايا التعذيب حيث بمجرد ورود اخبار  -

رك المدعي العام المخت  للتأكد من الواقعة ومقابلة المشتكي عليه بوقوع اعتداء في احد  المراكز األمنية يتح

المدعي بوقوع تعذيب بحقه حيث يتم تسجيل القضية ضمن سجالت المدعي العام ويتم إحالة األوراق واالفادات 

ة ( من قانون أصول المحاكمات الجزائي16للمحكمة المختصة إلجراء الالزم حسب األصول سنداً ألحكام المادة )

وإجراءات الوصول الى العدالة والتي نصت على ال يراقب المدعي العام سير العدالة ويشرف على السجون ودور 

التوقيف وعلى تنفيذ القوانين ويمثل السلمة التنفيذية لد  المحاكم والدوائر القضائية ويخابر السلمات المختصة 

 قضايا التعذيب خاضعة لرقابة محكمة التمييز.رأساال، كما ان القرارات الصادرة عن محكمة الشرطة بخصوص 

( لعام 9حرصا من المشرع األردني على حماية النزالء ووفقا لقانون أصول المحاكمات الجزائية وتعديالته رقم ) -

اعمى النيابة العامة  صالحية االشراف على مراكز اإلصالح والتأهيل، حيث يقوم المدعوون العامون كل  1961

المكاني بتفقد مراكز االصالح التابعة الختصاصه والتثبت من سالمة ظروف االحتجاز وتوفير وفقا الختصاصه 

االحتياجات األساسية للنزالء ورفع التقارير الدورية بذلك الى رئيس النيابات العامة وفي حال ورود أي إخبار 

 إلجراءات المتبعة بذلك الخصوصذ اباشتباه تعر  أحد من النزالء للتعذيب يقوم المدعي العام بالتحقيق واتخا

كما ان لوازرة العدل دور اشرافي للتحقق من سالمة األوضاع القانونية لنزالء مراكز اإلصالح والتأهيل من خالل 

الزيارات الدورية للقسم المخت  بها في مديرية حقوق االنسان وذلك من خالل تفويض من معالي وزير العدل 

قانون مراكز اإلصالح والتأهيل. وفي حال ورود شكو  للقسم يتم االنتقال لمركز ل( من /8استنادا لن  المادة )

اإلصالح والتأهيل المعني ومقابلة ذوي الشأن بالمركز وكتابة واقع حال بهذا الخصوص مرفقا باألوراق ذات 

ها، كما تجدر االشارة العالقة إذا تمت الحاجة اليها ورفع التوصية الى معالي وزير العدل التخاذ القرار المناسب ب

الى ان المركز الوطني لحقوق اإلنسان يعتبر أحد الجهات المستقلة المسؤولة عن تلقي الشكاو  حول أي وجود 

 مركز بتلقي الشكاو  من المواطنينالنتهاكات حقوق اإلنسان، حيث تقوم وحدة الشكاو  والخدمات القانونية في ال

او  التي ترد إليها، ومتابعتها مع الجهات المعنية، كما يقوم المركز حيث تقوم الوحدة بالتحقق من صحة الشك

لمراكز اإلصالح والتأهيل للنظر بأوضاع السجناء ومتابعة شؤونهم ورفع تقرير سنوي غير معلنة بزيارات تفقدية 

اإلنسان تعتبر مديرية قضاء األمن العام ومكتب الشفافية وحقوق اإلنسان والمركز الوطني لحقوق بذلك، كما 

والقضاة والمدعين العامين المدنيين الية وطنية مستقلة تعمل على مراقبة جميع اماكن االحتجاز وتنظر في 

، كما تقوم مديرية األمن العام ومن خالل نها جريمة تعذيب او سوء معاملةو  المقدمة لها  والتحقق منها كوالشكا

لتفتيش على با ومكتب الشفافية وحقوق اإلنسان عين العامينوالمد قضاة األمن العامو مديرية قضاء األمن العام

كافة المراكز األمنية للتأكد من قانونية توقيف  وعلىأماكن التوقيف في كافة األوقات وعلى مدار الساعة 

األشخاص وظروف توقيفهم واالتصال مع األشخاص المشتكى عليهم ومتابعة أي شكو  ترد من أي شخ  

من قبل النيابة العامة للقوة ومن خالل مكتب الشفافية وحقوق اإلنسان، كما ويوجد داخل  رةمحتف  به داخل النظا

 كل مركز إصالح وتأهيل مدعي عام الستقبال الشكاوي ليتم التحقيق فيها بشكل فوري ونزيه.

تسعى مديرية األمن العام وعلى الدوام لالرتقاء بمستو  خدماتها المقدمة للمواطنين وفق أعلى معايير الكفاءة  -

والنزاهة والشفافية ووضع الخمط واالستراتيجيات لتوجيه طاقات منتسبيها وتأهيلهم وتمكينهم من أداء مهامهم 

ملية تحاكي واقع الواجبات المحتملة والمارئة وعلية وواجباتهم باحترافية واقتدار عبر برامج تدريبية علمية وع

 قضاء األمن العام نظراتم تأسيس مركز تدريب حقوق اإلنسان التابع لمكتب الشفافية وحقوق اإلنسان/مديرية فقد 

في بناء وتعزيز قدرات الكوادر البشرية والتي تتعامل مع حقوق اإلنسان وخصوصاً في  لالستثمارللحاجة الماسة 

زيادة الوعي بهذه المواضيع لتأهيل عدد من الضباط في وحدات األمن العام وإعدادهم كمدربين في مختلف 

ريبية لمديرية األمن التد االحتياجاتمركز بعقد العديد من الدورات والتي تلبي اليقوم ، حيث البرامج التدريبية

 الورشالعام في هذا المجال وضمن الخمة التدريبية لمديرية األمن العام كما يقوم المركز بتنظيم العديد من 

عدد من ضباط مديرية األمن العام بهذه  إشراكوالندوات التدريبية المتخصصة في مجال حقوق اإلنسان حيث يتم 
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المجتمع المدني وبالتنسيق مع مراكز التدريب المحلية لتبادل الخبرات والندوات وبالتشاركية مع منظمات  الورش

حقوق اإلنسان دورة  ا. ومن أبرز الدورات التي يقوم المركز بعقدهاوالتجارل في المواضيع ذات العالقة

سلوك  المهينة، مدونةأو  ةالالإنسانيجريمة التعذيب والمعاملة واالحتجاز، ضمانات التوقيف  ،والحريات العامة

تعزيز النزاهة  األحداث،  لياتحقوق المفل وقضاء ، وواجبات الالجئين القانون، حقوقالموظفين المكلفين بإنفاذ 

وتتضمن هذه الدورات عدد من المناهج والبرامج التدريبية في مواضيع متعلقة بحقوق اإلنسان القانون. وسيادة 

اإلنسان في مرحلة التحقيق األولي  الوطنية، حقوقوالتشريعات ماهية حقوق اإلنسان في االتفاقيات الدولية ومنهاا 

الشرف  القانون، دستورسلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ  العادلة، مدونةالمحاكمة  (، ضمانات)القبض والتفتيش

المعنية برصد حالة حقوق  الجزائية، الجهاتالتعذيب والمالحقة  والمحتجزين، جريمةالموقوفين  الشرطي، حقوق

 اإلنسان.تمبيق المعايير الدولية لحقوق  والمحلية،  لياتالرقابية الدولية  اإلنسان، الجهات

يتم تغمية هذه المحاضرات من قبل مدربين متخصصين في هذا المجال من مديريقة األمقن العقام ومقن القوزارات و

بمهم بمديريقة األمقن العقام والمؤسسات الحكومية باإلضافة إلى محاضرين من منظمات المجتمع المقدني والتقي تقر

دوره بعقدد المشقاركين  20دوراتا ا الق2021تفقاهم. ومقن انجقازات مركقز تقدريب حققوق اإلنسقان لسقنة مذكرات 

محاضقرة، بلقغ عقدد المشقاركين فقي القدورات 120ورش بعدد المشاركين، المحاضرات التثقيفيقةا  4ورش العملا 

 مشارك.( 320) 2021وورش العمل لعام 

ة قضاء األمن العام باستحداث قسم متخص  تابع لها بمسمى قسم التدريب والتأهيل لتدريب كافة قامت مديري -

مرتباتها من القضاة والمدعين العامين والكتبة الحقوقيين والقانونيين وتأهيلهم وفق سياسة تدريبية تهدف لتعزيز 

لعملية. ومن أبرز الدورات التي يقوم الكفاءات والقدرات وتحديث اإلجراءات متضمنة كافة العناصر العلمية وا

، دورة نقسم التدريب والتأهيل بعقدهاا دورة أساسيات التحقيق للمدعين العامين، دورة قانونية للكتبة الحقوقيي

ا الدوراتا 2022النيابة العامة للقضاة تحت التدريب. ومن انجازات قسم التدريب والتأهيل لغاية شهر  ل لسنة 

، محاضرات التثقيف القانوني لمرتبات األمن العام من خالل المدعيين العامين، حيث 37مشاركين دورة بعدد  3

 من مختلف الرتب. 7000بلغ عدد المستفيدين من هذه المحاضرات 

ان تدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة هو ضمن أولويات النيابة العامة الحالية والمستقبلية، وقد تضمنت  -

( وضمن الهدف االستراتيجي الثالث الخاص 2025-2021وير اعمال النيابة العامة لألعوام )استراتيجية تم

بتعزيز الضمانات الكفيلة باحترام حقوق االنسان وتفعيل استخدام بدائل التوقيف ضرورة تعزيز دور النيابة العامة 

 خاللافي مناهضة التعذيب وذلك من 

ماركي لمناهضة التعذيب( لغايات مراجعة  الدليل االرشادي الخاص مع مشروع كرامة )المعهد الدن التنسيقتم  -

والمتضمن )قائمة تحقق( تساعد المدعي العام في الكشف والتحقيق في مثل هذا النوع من ، بمناهضة التعذيب

 كما تم تفعيل سجل الكتروني  ضمن برنامج إدارة الدعاو  المحوسب لجرائم التعذيب، التأكيد من خاللالجرائم، 

اللقاءات الدورية فيما بين رئاسة النيابة العامة والنوال العامون مع المدعين العامين  إلى دور المدعي العام في 

زيارة مراكز اإلصالح وأماكن االحتجاز بشكل دوري ورفع تقارير بهذا الخصوص، ولغايات ضمان تمبيقها فان 

 لتقييم السنوي لهم.هذه الزيارات الدورية أصبحت  جزء من معايير التفتيش وا

 قا  على النحو التاليا 36تم عقد عدد من الدورات التدريبية ألعضاء النيابة العامة بمشاركة ما مجموعه  -

حول مناهضة التعذيب وغيره من ضرول المعاملة او العقوبة القاسية المستديرة المشاركة في المائدة  -1

 .23/6/2021الالإنسانية او المهينة وذلك بتاريخ 

حول مكافحة التعذيب  28/8/2021ولغاية  21/8/2021المشاركة في ورشة عمل خالل الفترة من  -2

 باألردن.

االرشادي  مراجعة الدليلمع مشروع كرامة )المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب( لغايات  التنسيق  -3

 الخاص بمناهضة التعذيب.
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لتابعان لمديرية قضاء األمن العام على عقد دورات يتولى مركز تدريب حقوق اإلنسان وفرع التأهيل والتدريب ا -

تدريبية متخصصة لضباط انفاذ القانون في مديرية االمن العام على المعايير الدولية للتعامل مع جريمة التعذيب 

 وسوء المعاملة.

تقوم وزارة الصحة بعقد دورات تدريبية متخصصة وورش عمل تستهدف االطباء وخصوصا المب الشرعي  -

 د االصابات الناجمة عن التعذيب نممها وتوييقها.لتحدي

 

أ+ ب: مواصلة الجهود على مستوى تقوية دور المؤسسات الرقابية لمكافحة صور االتجار /21توصيةال

با فراد، وال سيما ظروف العم  القسري والعم  االضافي القسري، واالحتجاز غير القانوني لجوازات السفر. 

والتثقيف لموظفي إنفاذ القانون، وعلى وجه الخصوص القضاة والنيابة العامة على انفاذ تكثيف جهود التدريب 

 .2009( لسنة 9قانون االتجار بالبشر رقم  

 

إن المملكة االردنية الهاشمية من الدول السباقة  التي اولت  اهتماما كبيرا بمكافحة االتجار بالبشر، حيث صدر  -

( وجاء مواكبا 2009( لسنة )9رق، كما  صدر قانون منع االتجار بالبشر رقم )قانون إلبمال ال  1929منذ عام 

التفاقية االمم المتحدة الدولية لمكافحة االتجار بالبشر والتي انضمت اليها االردن وصادقت عليها واستجابة لتوفير 

ذل المزيد من الجهود  ليات مكافحة االتجار بالبشر وظهور صور حديثة له فقد حرصت الحكومة األردنية على ب

( المعدّل لقانون منع 2021( لسنة )10لمكافحة هذه الجريمة وكان من ابرز هذه الجهود صدور القانون رقم )

كما  ائم االتجار بالبشر لتصبم جناية االتجار بالبشر أعاله  والذي يتضمن احكاما لتشديد العقوبة على مرتكبي جر

ن جريمة االتجار بالبشر من حيث االقامة المؤقتة لحين استكمال اجراءات تم توفير الحماية للضحية والمتضرر م

المحاكمة والتحقيق وتوفير الترجمة وااليواء كما ن  القانون على توفير قضاء متخص  للنظر بقضايا االتجار 

لية بعقد العديد بالبشر. كما يتم  التعاون مع الشركاء الرسميين وغير الرسميين وممثلي المنظمات اإلقليمية والدو

ومن اهمها  ظاهر االستغالل للعمال بشكل عاموصورها وم ل للتعريف بجريمة االتجار بالبشرمن ورش العم

المشروع الذي يتم تنفيذه وهو مشروع لرفع القدرة والكفاءة للعاملين في األمن العام والقضاة والمدعين العامين 

البشر، كما ان المجلس القضائي وضمن خمته التدريبية مع ووزارة العمل حول التعامل مع قضايا االتجار ب

المعهد القضائي األردني قام بإعداد وتنفيذ برنامج تدريبي للسادة القضاة والمدعيين العامين على التحقيق 

( دورات متخصصة للقضاة والمدعيين 10المتخص  في قضايا االتجار بالبشر، حيث تم عقد ما مجموعه )

، وكذلك 2021( من الذكور واالناث خالل عام 149ن حيث بلغ عدد المتدربين ما مجموعه )العامين والموظفي

 لمبكر على ضحايا االتجار بالبشريجري تدريب كوادر وزارة الصحة ) األطباء والممرضين( حول التعرف ا

األمم المتحدة وزيادة الوعي والمعرفة حول االتجار بالبشر في األردن والمشروع الذي يتم تنفيذه مع مكتب 

المعني بالمخدرات وبالجريمة والذي يهدف إلى التدريب المتخص  للقضاة والمدعين العامين على التكييف 

القانوني لقضايا االتجار بالبشر، وتدريب المستخدمين في الصفوف االمامية في وزارة التنمية االجتماعية ووزارة 

المؤشرات األولية الدالة على ضحايا االتجار بالبشر. كما قامت العمل والداخلية واالمن العام على التعرف على 

بعقد عدد من ورش العمل حيث تم عقد المحاضرات التي تخ   2021وحدة مكافحة االتجار بالبشر خالل العام 

( حيث 365( محاضرة وعدد المشتركين )43فئات انفاذ القانون والشرطة كنوع من الوقاية والتدريب وعددها )

 فهوم ومؤشرات صور االتجار بالبشرفيها ضباط وضباط صف من مختلف الوحدات الشرطية حول ماشترك 

( مشترك من مختلف فئات المجتمع ومن جهات ذات 894( اشترك بها )38كما تم عقد ورش عمل عددها )

التجار بالبشر، ويتم العالقة. تم اعداد واعتماد الية اإلحالة الوطنية وإجراءات العمل الموحدة للتعامل مع ضحايا ا

التدريب حاليا عليها ومما ال شك في أن وجود الية وإجراءات عمل معتمدة وموحدة تضمن تنسيق الجهود 

تعمل مديرية األمن العام من خالل وحدة مكافحة وتكاتفها لتحقيق االستجابة الفضلى لمكافحة االتجار بالبشر. 

تقوية دور المؤسسات الرقابية لمكافحة صور االتجار بالبشر االتجار بالبشر على مواصلة الجهود على مستو  

 وال سيما ظروف العمل القسري والعمل اإلضافي القسري واالحتجاز غير القانوني لجوازات السفر.

ونظـراً لخمـورة هـذه الجريمة فقـد أولت الحكومة االردنية  اهتمامـاً بالغـاً بها حيث تم تخصي  مدعين عامين  -

وقضاة للنظر في مثل هذا النوع من الجرائم، باإلضافة الى اعداد دليل ارشادي حول هذه الجريمة، كما جر  عقد 
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( قا   وهي على النحو 129ركة ما مجموعه )عدد من البرامج والدورات التدريبية بهذا الخصوص وبمشا

عقد  24/2/2021التجار بالبشر( بتاريخ التاليا المشاركة )عن بعد(  في االجتماع الثاني للتبادل اإلقليمي حول )ا

دورات تدريبية حول االتجار بالبشر وورشة عمل واحدة حول مكافحة  4و  20/2/2022برنامج تدريبي بتاريخ 

ما تقوم وحدة مكافحة االتجار بالبشر / مديرية االمن العام على تدريب رجال انفاذ القانون وفقا االتجار بالبشر .ك

للمعايير الدولية الخاصة بهذه الجريمة والمرق المعتمدة في اجراءات التعامل معها وفقا لقانون مكافحة االتجار 

 بالبشر.

لعمققققل الجبققققري مققققن خققققالل عققققدم جققققواز ل( منققققه حمايققققة للعامققققل مققققن ا/77وفققققر قققققانون العمققققل فققققي المققققادة ) -

اسققققتخدام أي عامققققل بصققققورة جبريققققة أو تحققققت التهديققققد أو باالحتيققققال أو بققققاإلكراه بمققققا فققققي ذلققققك حجققققز وييقققققة 

( منققه حمايققة للعامققل مققن العمققل االضققافي القسققري مققن خققالل 59سققفره. كمققا وفققر قققانون العمققل فققي المققادة )

وميققققة أو األسققققبوعية وكققققذلك علققققى العمققققل أيققققام اشققققتراط موافقتققققه علققققى العمققققل أكثققققر مققققن سققققاعات العمققققل الي

عملتقققه األسقققبوعية أو الدينيقققة ومقابقققل تقاضقققيه األجقققر اإلضقققافي المحقققدد فقققي ققققانون العمقققل، كمقققا حقققدد فقققي 

( منقققه الحقققاالت الحصقققرية التقققي يجقققوز فيهقققا تشقققغيل العامقققل أكثقققر مقققن سقققاعات عملقققه اليوميقققة او 57المقققادة )

وي للمؤسسقققة وإعقققداد الميزانيقققة والحسقققابات واالسقققتعداد للبيقققع قيقققام بأعمقققال الجقققرد السقققنلاوهقققي االسقققبوعية 

بأيمقققان مخفضقققة واشقققترط ققققانون العمقققل بقققأن ال تزيقققد عقققدد األيقققام فقققي هقققذه الحقققاالت علقققى ياليقققين يومقققا فقققي 

السقققنة وأن ال تزيقققد سقققاعات العمقققل الفعليقققة علقققى عشقققر سقققاعات فقققي كقققل يقققوم منهقققا، وكقققذلك فقققي حقققال تالفقققي 

أي مقققادة أخقققر  تتعقققر  للتلقققف أو لتجنقققب مخقققاطر عمقققل فنقققي أو مقققن أجقققل وققققوع خسقققارة فقققي البضقققائع أو 

تسقققلم مقققواد معينقققه أو تسقققليمها أو نقلهقققا واشقققترط ققققانون العمقققل أن ال يزيقققد عقققدد األيقققام فقققي هقققذه الحقققاالت علقققى 

وذلقققك لحمايتقققه مقققن كما نظقققم ققققانون العمقققل االردنقققي شقققروط تشقققغيل الحقققدث ياليقققين يومقققا فقققي السقققنة الواحقققدة.

 -ائم العمل الجبري او القسري، والتي هي على النحو التالياالوقوع في جر

أن يكقققون الحقققدث ققققد أتقققم السادسقققة عشقققرة مقققن عمقققره موضقققحاً ذلقققك بصقققورة مصقققدقة عقققن شقققهادة مقققيالد  .1

 الحدث.

 .حصول الحدث على شهادة لياقة صحية ألداء العمل المملول مصدقة من وزارة الصحة .2

 .للعمل في المنشأة حصول الحدث على موافقة خمية من ولي األمر .3

ينمققوي عمققل الحققدث الققذي لققم يكمققل الثامنققة عشققرة مققن عمققره علققى األعمققال الخمققرة أو المرهقققة أو  أال .4

( 74المضقققرة بالصقققحة المحقققددة بموجقققب ققققرار معقققالي وزيقققر العمقققل الصقققادر بمقتضقققى أحكقققام المقققادة )

 .ع الوزارةوتعديالته والمنشورة على موق 1996 ( لسنة8من قانون العمل األردني رقم )

 .يعمل في أيام األعياد الدينية والعمل األسبوعية والرسمية أال .5

 يعمل بين الساعة الثامنة مساءا وحتى الساعة السادسة صباحا. أال .6

يعمققل أكثققر مققن سققت سققاعات يوميققا علققى أن يعمققى فتققرة للراحققة ال تقققل عققن سققاعة واحققدة بعققد عمققل  أال .7

 .أربع ساعات متتالية

 .يقل األجر الشهري عن الحد األدنى لألجور أال .8

على أن تحف  المستندات أعاله في مكان العمل في ملف خاص للحدث مع بيانات كافية عن محل إقامته وتاريخ 

-2022استخدامه والعمل الذي استخدم فيه وأجره وإجازاته. تم اعتماد االستراتيجية الوطنية للحد من عمل االطفال )

.تم 26/6/2022التي اقرها مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ  2022لتنفيذية لها لعام والخمة ا (2025

التي اقرها مجلس الوزراء بموجب كتال  2020اعتماد االطار الوطني للحد من حاالت االطفال العاملين والمتسولين 

راتيجية الوطنية وخمة العمل لمنع .تم اعتماد االست15/3/2021( تاريخ 18/11/1/7231دولة رئيس الوزراء رقم )

( 9( تنفذا للمادة الخامسة من قانون االتجار بالبشر رقم )2022-2019االتجار بالبشر في المملكة االردنية الهاشمية )

بوزارة العمل وعلى النحو وتعديالته حيث تضمنت االستراتيجية العديد من المحاور منها ما يتعلق  2009لسنة 

)تعزيز منع االتجار بالبشر من خالل رفع الوعي بجرائم االتجار بالبشر واحكامها ومخاطرها لكافة فئات التاليا

المجتمع والالجئين من خالل اجراء حمالت تستهدف اصحال العمل بشأن الحقوق القانونية للعمال وتموير مواد 

والمتضررين من جرائم االتجار بالبشر اعالمية حول عملية التوظيف. ضمان التعرف المبكر على المجني عليهم 
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المحتملين. ضمان حقوق العمال وحمايتهم من العمل القسري واالستغالل العمالي. تحديد المجني عليهم والمتضررين 

من جرائم االتجار بالبشر وتوفير حماية ومساعدة شاملة ومالئمة للمجني عليهم من جرائم االتجار بالبشر. ضمان 

النفسي للمجني عليهم والمتضررين من جرائم االتجار بالبشر. تعزيز االستجابة الوطنية لمنع التعافي الجسدي و

االتجار بالبشر وتوسيع نماق التشاركية مع مؤسسات المجتمع المدني. الحد من حاالت التحرش والعنف في مكان 

الرقابة على ظروف العمل حقوق العمال. تشديد  بشأنالعمل من خالل رفع الوعي لد  اصحال العمل والعمال 

تم استحداث قسم خاص في مديرية التفتيش ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة العمل تحت مسمى )قسم  والمعيشة للعمال.

و ضباط  2010بدأ مفتشو وزارة العمل في عام  كما ، UNICEFتفتيش الحد من عمل االطفال( بالتعاون مع منظمة 

الميدان ومن خالل التنسيق والتعاون مع قسم تفتيش الحد من عمل االطفال  االرتباط منهم في مديريات العمل في

بجمع المعلومات عن االطفال العاملين أيناء التفتيش الدوري على المنشآت المختلفة وتبليغ القسم عن الحاالت 

لكة والجدول التالي في جميع أنحاء المم 2021المكتشفة، وقد تم تكثيف الزيارات التفتيشية لمفتشي العمل خالل عام 

 -:يوضم ملخ  لنتائج تلك الزيارات

 

 27862 عدد الزيارات التفتيشية على عمل االطفال

 1081 عدد حاالت عمل االطفال المكتشفة

 112 عدد المخالفات المحررة بحق اصحال العمل

 376 عدد اإلنذارات المحررة بحق اصحال العمل

 

تم إنشاء جهاز متخص  لمتابعة مكافحة االتجار بالبشر وتم االتفاق على تشكيل )وحدة مكافحة االتجار بالبشر(  -

وقيع مذكرة تفاهم باتفاق بين وزارة العمل ومديرية األمن تبين الجهات المعنية وزارة العمل ومديرية االمن العام، و

لبشر( والتي تتبع إدارة البحث الجنائي مقرها عمان وقد باشرت العام إلنشاء )وحدة متخصصة في مكافحة االتجار با

وتهدف إلى رصد جرائم االتجار بالبشر وتعقبها وضبط مرتكبيها والتحقيق معهم  19/1/2013الوحدة عملها بتاريخ 

بالبشر(  وإحالتهم إلى القضاء. تضم وحدة مكافحة االتجار بالبشر بموجب مذكرة التفاهم )قسم تفتيش مكافحة االتجار

القيام بزيارات تفتيشية للمنشآت والمؤسسات الخاصة وهيا من وزارة العمل ألداء األعمال والمهام المملوبة منه 

وتعديالته واألنظمة  1996لسنة  8للكشف عن حاالت االتجار المحتملة ورصد التجاوزات ألحكام قانون العمل رقم 

حة االتجار بالبشر في حال العثور على الحاالت التي من الممكن ان والتعليمات الصادرة بموجبه، وابالغ وحدة مكاف

تندر  تحت جرائم االتجار بالبشر التخاذ االجراءات القانونية حسب القوانين واالنظمة النافذة. القيام بزيارة مكاتب 

ازل ورصد التجاوزات استقدام العاملين في المنازل من غير األردنيين واجراء المقابالت المنتظمة مع عامالت المن

وتعديالته واألنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وابالغ وحدة مكافحة  1996لسنة  8ألحكام قانون العمل رقم 

االتجار بالبشر في حال العثور على الحاالت التي من الممكن ان تندر  تحت جرائم االتجار بالبشر التخاذ 

النافذة. تموير قائمة المؤشرات للتعرف على المجني عليهم  االجراءات القانونية حسب القوانين واالنظمة

والمتضررين من جرائم االتجار بالبشر المحتملين ضمن اشكال االستغالل العمالي. عمل برامج تدريبية بالتعاون مع 

ن على وحدة مكافحة االتجار بالبشر والمنظمات الدولية والمؤسسات المدنية بهدف تدريب موظفي جهات انفاذ القانو

التعامل مع االشخاص االكثر عرضة لإلتجار بالبشر والية التعامل مع ضحايا االتجار بالبشر. المشاركة في ورش 

العمل التي تهدف الى رفع الوعي لد  المواطنين وتعريفهم بمفهوم جريمة االتجار بالبشر ومؤشراتها واشكالها. 

لتي تتعلق بعمل وحدة مكافحة االتجار بالبشر بكافة اقسامها المشاركة في اعداد التقارير واالحصائيات الدورية ا

حيث بلغ عدد الشكاو  التي تلقتها وحدة واحصائيات الضحايا التي يتم ايواءها وتزويد وزارة العمل بنسخة منها، 
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( 4) 2021مكافحة اإلتجار بالبشر والتي يشتبه فيها كحالة اتجار بالبشر ضمن اختصاص وزارة العمل خالل عام 

( من قانون منع االتجار 7ضمن الجهود المبذولة في نماق مكافحة االتجار بالبشر واستنادا الى احكام المادة ). شكاو 

بالبشر تم انشاء دار الكرامة وذلك إليواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم االتجار بالبشر وتوفير الحماية 

 والمساعدة المملوبة حسب مقتضيات حالة الضحية.

 

 : النظر في الغاء محكمة امن الدولة والتي ال تتمتع باالستقالل.22التوصية 

المحاكم الخاصة، ومن  بينهانواع المحاكم، ومن ا( من الدستور 99ان المشرع الدستوري كرس بمقتضى المادة ) -

قوانين الخاصة بها ضمنها محكمة امن الدولة، ومنحت تلك المحاكم حق ممارسة اختصاصها في القضاء وفقا ألحكام ال

حيث ان المحكمة تشكل من هيئات تتألف من قضاة مدنيين او ، ( من الدستور99،102،110واعماال ألحكام المواد )

استقالل القضاء وقانون تشكيل المحاكم العسكرية  عسكريين او مدنيين وعسكريين معرفون بموجب احكام قانون

 فينظر الب المحكمة وفقا الختصاصاعمالهم مستقلون، ويمارسون  اةم قضالنافذين واالنظمة الصادرة بمقتضاها وه

الجرائم التي ينعقد اختصاص النظر فيها للمحكمة، وقضاة المحكمة مستقلون في قضائهم وال سلمان عليهم لغير احكام 

( من الدستور االردني، وتخضع قرارات المحكمة لرقابة محكمة التمييز الموقرة 97القانون توافقا مع ن  المادة )

 دتأيي صدرت احكام ة في معر  ممارسة القضاة ألعمالهم ) وقد)موضوعا وقانونا( دون اي رقابة او ارتباط او تبعي

 (.134/2003، 562/2015ذوات االرقام كل ما ذكر من خالل احكام محكمة التمييز بصفتها الجزائية 

اما بالنسبة للضمانات القضائية والمحاكمة العادلة فان محكمة امن الدولة وان كانت من المحاكم الخاصة اال انها  -

االصل في االنسان البراءة، كما  مبدأ اندون تعليقها او توقيفها ومن ضمنها ضمانات المحاكمة العادلة ملتزمة بكافة 

لتهمة او التهم المسندة اليه بلغة بسيمة وسهله، مناقشة شهود االيبات في افهامه اوله حق الدفاع واالستعانة بالمحامي، 

 م سالمته الشخصية وحياته الخاصةالمحكمة، المعن في قرارات االدانة لد  جهة قضائية مختلفة ومستقلة، مع احترا

مانات المحاكمة كل ذلك وصوال لتحقيق الهدف لمواجهة الجرائم الخمرة التي تهدد امن الدولة دون االخالل بض

 العادلة. 

 

: الغاء العم  بمحاكم الشرطة والمخابرات العامة والدرك اال في القضايا التلديبية واالنضباطية 23التوصية 

الخاصة بمنتسبي هذه الجهات، وان تكون الوالية القضائية في جرائم الجنح والمخالفات خاضعة لوالية القضاء 

 الطبيعي واالعتيادي.

استنادا للدستور وشكلت  )بما فيها محكمة دائرة المخابرات العامة ومحكمة االمن العام( المحاكم الخاصةانشأت  -

بموجب قوانين حددت اختصاصات كل منها، والنيابة العامة لهذه المحاكم تمارس اختصاصها وفقا لقوانين اصول 

لقانون، وان مقتضيات العدالة ومتملبات المحاكمات الجزائية وال يعتبر ذلك خروجا على القواعد العامة في ا

المصلحة العامة تقتضي وجود مثل هذه المحاكم باعتبار ان القاضي العسكري اكثر قدرة على التعامل مع الجرائم 

التي يرتكبها العسكريون، كون قضاياهم لها خصوصية وتتملب السرية في اغلب االحيان االمر الذي يقتضي 

كرية او االمنية ذات العالقة، مع االشارة الى ان اجراءات التقاضي امام هذه المحاكم بقائها داخل المؤسسة العس

علما بأن الضمانة المشار اليها اعاله والممبقة في مديرية قضاء  هي ذاتها المعمول بها امام المحاكم النظامية

يسا لمبدأ حق التقاضي على ، وتكراالمن العام هي ذاتها الممبقة عموما لد  محكمة دائرة المخابرات العامة

درجتين على غرار المحاكم النظامية هناك محاكم استئناف يتم من خاللها اعادة نظر القضية من جديد ومن خالل 

 هيئة قضائية اخر .

إن مديرية قضاء األمن العام ممثلة بنيابتها العامة ومحكمة األمن العام ومحكمة استئناف األمن العام تحرص كل  -

توفير كل متملبات المحاكمة العادلة للمتهمين، ابتداًء من مرحلة التحقيق لد  المدعي العام وانتهاًء الحرص على 
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بإجراءات التقاضي لد  المحكمة، وذلك من خالل التمبيق الصحيم والدقيق لنصوص القوانين الناظمة لهذه 

قانون أصول المحاكمات الجزائية في  المسألة، ففي مرحلة التحقيق االبتدائي الذي يتم لد  المدعي العام أوجب

)وتحت طائلة البمالن( على المدعي العام إفهام المشتكى عليه التهم المسندة إليه وأن من حقه عدم  63المادة 

اإلجابة عنها إال بحضور محاٍم . ال بل أنه وفي التعديالت التي طرأت على نصوص القانون المتعلقة بهذه المسألة 

مكررة( عدم استجوال المشتكى عليه في القضايا الجنائية التي يبلغ الحد  63وفي المادة ) ألزم المدعي العام

األدنى لعقوبتها عشرة سنوات فأكثر إال بحضور محاٍم وأنه وفي حال تعذر على المشتكى عليه تعيين محام بنفسه 

تشريعات النافذة، وأوجب عليه أيضاً فإن على المدعي العام اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة لتعين محام له وفقاً لل

)في الجرائم التي يبلغ حدها األدنى في العقوبة عشرة سنوات فأكثر( وقبل كل استجوال الحق لالستجوال األول 

أن يسأل المشتكى عليه عن موافقته باستمرار التحقيق معه دون محام وأن يثبت ذلك في محضر التحقيق وتحت 

من قانون أصول  66 الالحق. كما ويلتزم المدعون العامون بتمبيق ن  المادةطائلة بمالن ذلك االستجوال 

 عشرة تتجاوز ال مدة الموقوف عليه بالمشتكى االتصال منع يقرر ان العام للمدعي يحق. 1المحاكمات الجزائية )

 عن وبمعزل وقت كل في به يتصل ان يمكنه الذي عليه المشتكى محامي المنع هذا يشمل وال. 2 التجديد قابلة ايام

 رقيب(. اي

تتقيد المحكمة بالنصوص القانونية التي تكفل حق  التي تُجر  أمام محكمة األمن العاما في مرحلة المحاكمةاما  -

ضرورة حضور المتهم إلجراءات المحاكمة وما أوجبه الدفاع وضمان محاكمة عادلة ونزيهة للمتهم ومن ذلك 

وجود محاٍم مع المتهم في الجرائم الجنائية التي يعاقب عليها باإلعدام أو األشغال المؤبدة أو  ضرورة  المشرع من

في كل جلسة محاكمة وإذا قام المتهم بإعالم  وذلكاالعتقال المؤبد أو األشغال المؤقتة مدة عشر سنوات فأكثر 

له المادية، فيتولى رئيس هيئة المحكمة المحكمة بانتهاء عالقته بمحاميه ويتعذر تعيين محام بديل لصعوبة أحوا

 .تعيين محام له، ويدفع للمحامي الذي عين بمقتضي هذه الفقرة أتعابه وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية

األسئلة  عنعلى اإلجابة  المتهم عدم إجبارومن ضمانات المحاكمة العادلة التي تلتزم بها محكمة األمن العام  -

ة وتقرير حقه وحريته في الصمت واعتبار ذلك إشارة واضحة منه على عدم اعترافه الموجه إليه من قبل المحكم

 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. 172/3وذلك تمبيقاً لما ورد في ن  المادة  بالتهمة المسندة إليه

ً منها بن  المادة ) - ( من قانون 171وتلتزم محكمة األمن العام بإجراء جميع محاكماتها بصورة علنية التزاما

 النظام علىأصول المحاكمات الجزائية وأنها ال تلجأ إلى المحاكمة السرية إلى في حاالت ضيقة بهدف الحفاظ 

األخالق، كما وتلتزم المحكمة بتمكين المتهم من تسمية بيناته الدفاعية وإحضار الشهود وذلك استناداً  وأ العام

هيئة المحكمة  أعضاء أحدعلما انه ال بد ان يكون ت الجزائية، ( من قانون أصول المحاكما175ألحكام المادة )

  القضائي.من القضاة النظاميين يسميه رئيس المجلس 

بحيث  أن التقاضي يكون من خالل درجتين ونؤكد التزام قضاء األمن العام بتحقيق جميع معايير المحاكمة العادلة  -

قه أمام محكمة استئناف األمن العام والمنصوص عليها يكون باستماعة الظنين استئناف األحكام الصادرة بح

ل( من قانون األمن العام، كما ويضمن المتهم حصوله على كافة حقوقه في محاكمة عادلة من خالل /85بالمادة )

ً لما ن   ً على تمييز األحكام الجنائية التي تصدر بحقه وذلك أمام محكمة التمييز والتي تنعقد )وفقا قدرته أيضا

( من أربعة قضاة من قضاة محكمة التمييز ويكون من بينهم عضو خامس  88قانون األمن العام في المادة  عليه

ينتدبه مدير األمن العام ال تقل رتبته عن عقيد، بحيث يكون لهذه المحكمة النظامية الحق في تصديق الحكم أو 

محكمة األمن العام أن تحكم به، بحيث تعتبر  نقضه وتبرئة المتهم ولها أيضاً الحق في أن تحكم بما كان يجب على

 محكمة التمييز هنا محكمة موضوع األمر الذي يمثل غاية العدالة في إصدار األحكام الجزائية .

ا تلتزم محكمة األمن العام بالتمبيق السليم للقوانين العتراف الذي يُنتزع تحت التعذيبلقبول المحكمة ل وبالنسبة -

إجراءات المحاكمة والمتعلقة بعدم قبول أي اعتراف يصدر تحت وطأة اإلكراه ، فقد أكدت النافذة والممبقة في 

 ت التعذيب أو اإليذاء أو التهديد( من الدستور األردني على عدم قبول االعترافات التي تصدر تح8المادة )



15 
 

( بأن أي إجراء من 7وترجمة لهذا الن  الدستوري فقد اعتبر قانون أصول المحاكمات الجزائية في المادة )

ً مع  ً ومتفقا إجراءات التحقيق والمحاكمة وفي أي مرحلة تكون عليها الدعو  الجزائية يجب أن يكون صحيحا

 النظام العام وخالف ذلك يترتب عليه البمالن.

إن المدعين العامين والقضاة في مديرية األمن العام ملتزمون بعدم قبول االعترافات التي تصدر عن المشتكى  -

عليهم تحت التعذيب أو اإلكراه، ال بل أنهم أيضاً ملتزمون بنصوص قانون العقوبات والتي تعتبر الحصول على 

 من قانون العقوبات(. 208االعتراف من أي شخ  تحت التعذيب عقوبة مستقلة بحد ذاتها )المادة 

لشاهد الذي ال يحسن التكلم باللغة كما ويلتزم المدعون العامون في النيابة العامة لألمن العام بتعيين مترجم ل -

ً لما هو منصوص عليه في المادة  من قانون أصول المحاكمات الجزائية، كما أن ذات  4 /72العربية وذلك وفقا

القانون ألزم القضاة في المحكمة بهذا اإلجراء )تعيين مترجم للشاهد أو المتهم الذي ال يحسن التكلم باللغة العربية( 

من ذات  230 المادة( وأن عدم التقيد بذلك يترتب عليه البمالن, وكذلك نصت 227 المادةالمادة )وذلك وفقاً لن  

 القانون على تعيين ترجمان لالبكم واالصم.

 

قانون استقالل القضاء لتعزيز استقالل القضاة وعدم امكانية انهاء خدمة القضاة او   : تعدي24التوصية       

 احالتهم على االستيداع اال بقرار مسبب وبعد تحقيق وسماع دفاعهم.

حيث أن احالة القاضي على التقاعد تكون بناء على تنسيب  2014( لسنة 29تم تعديل قانون استقالل القضاء رقم ) -

المستند الى توصية لجنة مشكلة من أقدم خمسة من قضاة محكمة التمييز من غير اعضاء المجلس رئيس المجلس 

أ/ل( من /15واشترط لذلك ان يكون قد أكمل مدة التقاعد المنصوص عليها في قانون التقاعد المدني ،المادة )

عضاء، وحدد القانون مدة الخدمة قانون استقالل القضاء وتعديالته وجعل قرار اللجنة المتخذ بناء على اغلبية األ

( سنة والى 25التي يجب ان تكون قد أمضى فيها القاضي للموافقة على التنسيب بإحالته على التقاعد بـ )

 ( من قانون استقالل القضاء، وقد صدر قرار المحكمة الدستورية رقم /15( سنة. المادة )15االستيداع بمدة )

دم دستورية عبارة )او انهاء خدمته إذا لم يكن مستكمال مدة الخدمة الالزمة ، والمتضمن الحكم بع2018( لسنة 2)

من ن  القانون السابق  15إلحالته على االستيداع او التقاعد( الواردة في القسم االخير من الفقرة   من المادة 

حيث أن قيمة القرار  ،2019( لسنة 23من قانون استقالل القضاء والتي تم تعديلها بموجب القانون المعدل رقم )

الصادر عن المحكمة الدستورية يحتل قيمة الن  الدستوري. أما فيما يتعلق بغيرها من حاالت اإلحالة على 

التقاعد او االستيداع فقد وضع قانون استقالل القضاء أسس عادلة للنظر في الدعاو  المقامة على القضاة وتشكيل 

لقرارات المناسبة إلنهاء الدعو  التأديبية بعد التحقيق معهم واالستماع الى المجالس التأديبية للنظر فيها واتخاذ ا

بيناتهم و بعد استكمال التحقيقات اذا لم يجد المجلس التأديبي وجها للسير في الدعو  يقرر حفظها وفي حال وجد 

ستقالة القاضي وقبول وجها لذلك يتابع باتخاذ اإلجراءات المناسبة والقرارات وفقا لما يقتضيه الحال  إما با

 ( من قانون استقالل القضاء وتعديالته.32المجلس لها او بإحالته على التقاعد او االستيداع المادة )

 

 : تمكين االفراد ومن له مصلحة من حق الطعن على القرارات والعقود االدارية.25التوصية       

( بحيث أصبحت تن  صراحة على إنشاء قضاء 100تم تعديل المادة ) 2011التعديالت الدستورية لعام  تضمن -

إداري حيث أصبم القضاء اإلداري في األردن على درجتين ونتيجة لهذا التعديل صدر قانون القضاء اإلداري 

( منه على أن )ينشأ في المملكة قضاء يسمى )القضاء اإلداري( 3، الذي ن  في المادة )2014( لسنة 27رقم )

                                                                 كمة اإلدارية والمحكمة اإلدارية العليا(.                                                                                      محكمتين؛ المح ويتكون من

ة؛ حيث أناط بها حق النظر حرص المشرع في قانون القضاء اإلداري على بيان اختصاص المحكمة اإلداري

( من قانون القضاء اإلداري وزيادة في حرص المشرع 5بالمعون والملبات المتعلقة بالقرارات اإلدارية. المادة )
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األردني في الحفاظ على حقوق الموظفين وبناء على الن  الدستوري تم انشاء المحكمة اإلدارية العليا والتي 

يها ضد األحكام النهائية الصادرة عن المحكمة اإلدارية، وهذا ما أكده المشرع تخت  بالفصل بالمعون المقدمة إل

صراحة؛ حيث ن  على أن )تخت  المحكمة اإلدارية العليا بالنظر في المعون التي ترفع إليها في جميع 

نونية. المادة األحكام النهائية الصادرة عن المحكمة ً اإلدارية وتنظر في المعون من الناحيتين الموضوعية والقا

( من قانون القضاء اإلداري،  اما فيما يتعلق بالحق بالمعن بالنزاعات الناشئة عن العقود االدارية فقد حرص 25)

المشرع على المساواة بين أطراف النزاع الناشئ عن العقد االداري بحيث عامل الدولة بالمساواة مع االشخاص 

عن العقد االداري وذلك بأنه جعل االختصاص امام المحاكم النظامية  الذين لهم مصلحة بالمعن في النزاع الناشئ

تمبيقا لمبادئ الو صول الى المحاكمة العادلة، وبما ان قانون القضاء اإلداري قد ن  على اختصاصات المحاكم 

ن اإلدارية على سبيل الحصر أعلنت محكمة اإلدارية العليا عدم االختصاص بالنظر في النزاعات الناشئة ع

 العقود اإلدارية وأن المحاكم المدنية هي المختصة بالنظر والفصل فيه.  

 

: مراجعة قانون منع االرهاب لوضع تعريف منضبط لتعريف العم  االرهابي، وضمان توافقه مع 26التوصية      

الدستور االردني والقواعد العامة في قانون العقوبات فيما يتعلق بالمساهمة الجنائية والقصد الجنائي وان 

 ات الجزائية.تراعى اجراءات القبن واالحتجاز الواردة في قانون اصول المحاكم

قانون وقائي لمنع تمويل االرهال وتجنيد االرهابيين وذلك تنفيذا اللتزامات المملكة هو قانون منع االرهال ان  -

كما هو معلوم ال يوجد توافق دولي على تعريف االرهال اال انه عند تحديد والدولية في مجال مكافحة االرهال، 

هذه الجرائم بدقة حيث ان المبدأ العام على ان ال جريمة وال عقوبة اال الجرائم االرهابية فانه يتم تحديد اركان 

اتخاذها لمكافحة  يتمبن ، وبالتالي فان هذا الن  يوجب تحديد اركان الجريمة، ان جميع القرارات التي 

بما االرهال تنحصر في الجهات القضائية ) المدعي العام( وخاضعة للمراجعة والمعن امام المحاكم المختصة، 

فيها محكمة التمييز وهي اعلى سلمة قضائية، لقد التزم االردن في استراتيجية االمم المتحدة لمكافحة االرهال 

( اركان تتعلق بالتدابير الرامية الحترام حقوق االنسان وسيادة القانون بوصفه الركيزة 4والتي تركز على )

تشار االرهال ومنع االرهال ومكافحته وبناء قدرات االساسية لمكافحة االرهال ومعالجة الظروف المؤدية الن

تجدر االشارة الى ان اجراءات القبض تتم وفق قانون اصول المحاكمات الجزائية  االدول على منع االرهال، كم

ووفق اجراءات محددة يتوجب االلتزام بها وبعكس ذلك يعتبر القبض باطال قانونا ومن هذه االجراءات تنظيم 

يالت والمعلومات التي تكفل سالمة اجراءات القبض فصلقانون على تضمينه مجموعه من التمحضر خاص ن  ا

وفي حال االحتفاظ باألشخاص المشتبه بهم فان ذلك يكون وفقا للمدد المنصوص عليها في القانون حيث يجيز 

( ايام بالنسبة لجرائم امن 7القانون للضابمة العدلية االحتفاظ بالمشتبه به قبل احالته الى المدعي العام المخت  )

 ( ساعة لبقية الجرائم. 24الدولة و)

 

 يتم توفيروان  اتهام،أ: الغاء قانون منع الجرائم، وان تكون سلطة توقيف اي شخص بعد توجيه /27التوصية      

الضمانات القانونية بما فيها التظلم من اي اوامر او قرارات بالتوقيف او تجديدها امام القضاء وبمعرفته، وان 

 يتم االفراج عن جميع االشخاص الموقوفين بمقتضى قانون منع الجرائم او تقديمهم فورا للقضاء.

تمبيق قواعد  بحيث يتم ابهم جرائماألشخاص المشتبه بارتكتحكم توقيف هناك معايير وضوابط قانونية محددة  -

تخضع قرارات الحاكم اإلداري للمعن . أصول المحاكمات الجزائية عند مثول أي شخ  أمام الحاكم اإلداري

العمل حاليا على تموير وتعديل السياسات  يتم .أمام القضاء اإلداري الذي أصبم على درجتين بعد تعديل الدستور

العمل على وضع ، بما في ذلك فيما يتعلق بصالحيات الحاكم االداري ات االداريةالمتعلقة بالتعليمات واالجراء

بيق قانون منع الجرائم بما في ذلك نماق تمصالحيات هذه الالضوابط وتحديد إطار قانوني يتم بموجبه وضع 

ً العمل والتشاور مع مختلف الجهات بما في ذلك مؤسسات المجتوالتوقيف االداري مع المدني ، حيث يتم حاليا
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لتأطير وتحديد صالحيات الحاكم اإلداري، ومن ناحية أخر  يتم عقد عدة ورش عمل مع جهات دولية في مجال 

 بناء القدرات تشمل الحكام االداريين.

ب: النص صراحة على حق جميع من تم توقيفهم في االستعانة بمحام منذ توقيفهم، والخضوع /27التوصية 

 مستق .لفحص طبي يقوم به طبيب 

لغايات الحفاظ على سالمة إجراءات التحقيق اعمى المشرع األردني الحق للمشتكى عليه والمدعي الشخصي  -

ووكالئهم حضور جميع اجراءات التحقيق ما عدا سماع الشهود، واعماهم كذلك الحق باالطالع على التحقيقات 

الجزائية علما بأنه قد تم توقيع مذكرة تفاهم ما ( من قانون أصول المحاكمات 64التي جرت في غيابهم، المادة )

بين نقابة المحامين ومديرية االمن العام والتي من خاللها تم السماح للمحامي بالحضور خالل االستجوال او 

ويتم فح  الموقوفين والنزالء من قبل وزارة الصحة، وين  قانون أصول المحاكمات الجزائية   التحقيق االولي

(  على االلتزام بالمعايير الدولية المتعلقة بإجراءات ضمانات المحاكمة العادلة 208مكرر ،  63،  63في المواد )

 والمتعلقة بالتحقيق االولي.

 

ت: تمكين المركز الوطني لحقوق االنسان وغيره من المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق /27التوصية 

هي  بما في ذلك السجون التابعة لدائرة المخابرات العامة واالمن االنسان من زيارة كافة مراكز االحتجاز والتل

 العام والمخدرات، وان تناقش هذه الزيارات مع الحكومة والجهات المعنية.

 

يجري المركز الوطني لحقوق االنسان زيارات لالماكن المذكورة دون أية عوائق، وقد نفذ المركز زيارات عديدة  -

راكز التوقيف المؤقت وكذلك فان المركز ينفذ زيارات غير معلنة لمركز التّوقيف لمراكز اإلصالح والتأهيل وم

مديرية االمن العام  المؤقت لد  دائرة المخابرات العامة ويلتقي مع النزالء، وفي هذا االطار تجدر االشارة الى ان

ظمات الدولية كالصليب وبعض المن مذكرة تفاهم تمكن المركز الوطني  وقعاوالمركز الوطني لحقوق االنسان 

بإجراء زيارات لكافة مراكز االصالح والتأهيل ومراكز التوقيف التابعة  لمديرية االمن العام ، وفيما االحمر 

يتعلق بزيارات منظمات المجتمع المدني لمراكز االصالح والتأهيل تتم عبر التنسيق مع المنسق الحكومي لحقوق 

  االنسان في رئاسة الوزراء.

 

: تعدي  القوانين لكي تضمن عدم حبس المدين الذي يثبل إعساره عن الوفاء بدين ناتج عن التزام 28ية التوص

 ( من الميثاق.18تعاقدي وفقا  حكام المادة  

 

( مققققن 5796المنشققققور فققققي العققققدد ) 2022( لسققققنة 9صققققدر القققققانون المعققققدل لقققققانون التنفيققققذ األردنققققي رقققققم ) -

( يومقققا مقققن تقققاريخ نشقققره بتقققاريخ 30( ويعمقققل بقققه بعقققد مقققرور )3583الجريقققدة الرسقققمية علقققى الصقققفحة )

والقققذي تضقققمن تعقققديالت مقققن شقققأنها الحقققد مقققن حقققبس المقققدين مقققن خقققالل التوسقققع فقققي الحقققاالت  25/5/2022

ي ال يجققوز فيهققا الحققبس، كمققا تققم إضققافة فقققرة تتضققمن بأنققه ال يجققوز حققبس المققدين إذا عجققز عققن الوفققاء التقق

 بالتزام تعاقدي وذلك بعد مرور يالث سنوات من تاريخ نفاذ القانون.  

 

: سن قواعد قانونية خاصة بتعوين االشخاص عن التوقيف او االعتقال التعسفي او غير القانوني 29التوصية 

 تبل براءته بموجب حكم بات. وك  من

 

يحق لكل فرد الممالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به من قبل أي جهة او فرد وقع عليه، حيث تم تنظيمه   -

حيث نصت المادة  1976( لسنة 43وفق أحكام الحق في الحصول على التعويض في القانون المدني رقم )
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بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضررال، ويعتبر هذا ( من القانون المدني على أنه الكل إضرار 256)

 الن  كافي حاليا القتضاء التعويض المالئم في حالة وقوع الضرر على االفراد.

 

: توفير االطر المؤسسية والقانونية الالزمة لضمان توفير االعانة العدلية لغير القادرين ماليا 30التوصية 

 للدفاع عن حقوقهم.

 

اصول محاكمات من قانون  208شرع االردني على توفير المساعدة القانونية سندا ألحكام المادة حرص الم  -

جزائية بتعيين محامي في الجنايات التي يزيد الحكم فيها عن عشر سنوات الزاميا وفي الجنايات التي تقل عن ال

، و زيادة في إمكانية تقديم ة العدلمساعدة القانونية في وزارعشر سنوات جوازيا وفقا ألسس االستحقاق لنظام ال

خدمات المساعدة القانونية فقد اعمى القانون الصالحية للجهات الرسمية المختصة أو أي من المؤسسات المعنية 

أو أي مواطن أو مقيم في المملكة غير قادر على تعيين محام تقديم طلب إلى وزير العدل لتوفير المساعدة القانونية 

( اصول محاكمات جزائية 208/4التشريعات النافذة وبالتنسيق مع نقابة المحامين. المادة )له وفق أحكام 

وتعديالته، كما تم انشاء مديرية المساعدة القانونية في وزارة العدل، والتي تعنى بتقديم الخدمات للفئات غير 

لك ضمانة لمبدأ المحاكمة العادلة، حيث القادرة مالياً على توكيل محام يمثلها أمام القضاء في القضايا الجزائية وذ

تم وضع نظام للمساعدة القانونية يحدد اسس االستحقاق لتقديم هذه الخدمة، وتم تشكيل لجنة لغايات تعديل نظام 

المساعدة القانونية والتي قدمت مسودة نظام معدل والذي تم ارساله لديوان التشريع والرأي للسير بإجراءات 

وتضمن تعديالت للتوسع في تقديم المساعدة القانونية وأبرزها اعتبار المعيار المالي اقراره حسب االصول 

لحالي بعد ان كان لشخ  طالب المساعدة القانونية وليس ألسرته وذلك بإلغاء كلمة ألسرته الواردة في الن  ا

اء صندوق للمساعدة الغاء شرط اال يكون محكوما بجناية او جنحة. كما تم الن  على انشالمعيار ألسرته، و

 القانونية امام المحاكم في وزارة العدل. 

 

اعادة النظر في النظام االنتخابي وتقسيم الدوائر االنتخابية بما يضمن التمثي  العادل  صوات  :31التوصية 

 الناخبين.

ال منظومة تشريعية انتخابية  ـحددت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الهدف الوطني لقانون االنتخال ب -

برامجية قادرة على األداء التشريعي  وتياراتإليجاد كتل  وتهيئاالنتخابية  والشفافية والعدالةعصرية تكفل النزاهة 

فقد جاءت أبرز التوصيات  وعليهبمبدأ التدر  في المساهمة في النموذ  الديمقراطي الوطني ال  وتلتزم والرقابي،

 والثاني ،“ال الدائرة العامة  ويسمىااالول وطني  التمثيلانظام انتخابي يشتمل على مستويين من  التالياعلى النحو 

مقعدًا و يخص  منها  138مقعد إلى  130رفع عدد أعضاء مجلس النوال من   “.ال الدوائر المحلية  ويسمىمحلي 

دائرة تخص   18( دائرة إلى  23من ) مقعد للقوائم الوطنية ) الحزبية ( ، و  تخفيض عدد الدوائر المحلية (41)

يكون الترشم الدائرة الوطنية ) العامة (ا عاماً،  25إلى  30مقعدا للدوائر المحلية .تخفيض سن الترشم من  97لها 

بية المغلقة  مع وجود نسبة حسم )عتبه( التي تعتمد نظام القائمة النسن  خالل قوائم األحزال السياسية  ومحصور م

( من المقترعين في الدائرة الوطنية مع االلتزام بوجود مترشحين فيها موزعين على نصف الدوائر %2.5مقدارها )

االنتخابية المحلية. يلتزم في تشكيل القائمة الوطنية الحزبية أن تتضمن امرأة واحدة على األقل ضمن أول يالية 

ً أو شابة كحد أدنى ضمن أول  يلتزم في تشكيل القائمة الوطنية الحزبية أن مترشحين.وياني يالية  تتضمن شابا

تم اعتماد نظام القائمة النسبية المفتوحة وبعتبة  المحلية )المحلية(االدوائر  سنة.( 35خمسة مترشحين تحت سن )

 اينين واليقل عدد المترشحين في القائمة المحلية عن مترشحين  أال% من المقترعين في الدائرة على 7حسم تعادل 

مقعدًا كحد أدنى ما  18)المحلية  97يتجاوز عدد المقاعد المخصصة لهذه الدائرة. يخص  للمرأة من المقاعد الـ 

( مقاعد وللشركس والشيشان 7)%، كما يخص  للمسيحيين 18.5يحقق نسبة تمثيل على المستو  المحلي تعادل 

في الدوائر المحلية تحديد مسار الترشم )المقاعد يتعين على المرأة المترشحة  المحلية.مقعدين اينين من الدوائر 

المخصصة للنساء أو التنافس( في طلب الترشم، وال يحق للمرأة المترشحة عن المقاعد التنافسية المنافسة على 
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المقاعد المخصصة للنساء في حال عدم الفوز. وينمبق ذلك أيضاً على المرشحين الشركس والشيشان والمسيحيين 

المحافظات  وبينالعدالة في تمثيل الكوتا النسائية  وتحقيقزيادة نسبة تمثيل النساء في مجلس النوال من أجل  وذلك

 وإعماءبحيث أصبم هنالك مقعد كوتا نسائية لكل دائرة انتخابية بدالً من مقعد لكل محافظة  االنتخابية، والدوائر

التنافس الحر مما يعزز الهوية الوطنية  بالفوز عن طريق والمسحيين والشيشانالفرصة للمواطنين الشركس 

فتم الترشم في دوائر البدو، بحيث يسمم ألبناء دوائر البدو الترشم خارجها  المجتمع.األردنية بين كافة مكونات 

كما ويسمم ألبناء الدوائر األخر  الترشم في دوائر البادية المغلقة عليهم من أجل تغيير السلوك االنتخابي ليكون 

 للنوال والتشريعيالعمل الرقابي  وتعزيز والجهوية والعصبيةبرامجي بعيدًا عن االعتبارات الشخصية  على أساس

انشاء  االنتخابيةاتعزيز منظومة النزاهة  الضيق.بسبب عدم ارتباطهم بتوفير الخدمات على المستو  الجغرافي 

مناصب ودرجات معينة وإتاحة المجال لمن  جداول الناخبين باالستناد إلى مكان اإلقامة. حصر شرط االستقالة في

من يوم االنتخال. في حال رفض طلب الترشم إلحد  المترشحات  ايوم 90دونهم بتقديم استقالة بدون راتب قبل 

في القائمة الوطنية الحزبية أو قررت إحداهن االنسحال يتم االستعاضة عنها بامرأة أخر  من القائمة. في حال 

 ل الذي تشغله امرأة يقوم الحزل بملء المقعد بسيدة أخر  من نفس القائمة.شغور أحد مقاعد الحز

 

سياسة معلنة في توفير الحماية لالجتماعات والتجمعات والتظاهرات السلمية بما يتفق مع  أ: انتهاج/32التوصية 

 لسياسة.الدستور والقانون االردني، واصدار تعليمات بهذا الخصوص على نحو علني يعزز من جدية هذه ا

ب: فتح تحقيق مستق  وشفاف في مزاعم فن التجمعات السلمية بالقوة المفرطة، وبما يفضي الى /32التوصية 

محاسبة االشخاص الذين يثبل تورطهم في اعتداءات جسدية او حاطه بالكرامة االنسانية خالل فن تلك 

 التجمعات.

 

منه بشرط أن ال يتجاوز حدود القانون ، والذي جاء 16و 15في المادتين  جتماعكفل الدستور األردني حق اال -

أ على /4من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ، وكما أكد قانون األحزال في المادة  20و19متوافقاً مع ن  المادة 

لحق المواطن في التجمع وتأكيدا  حق األردنيين في تأليف األحزال واالنتسال إليها وفقاً ألحكام الدستور والقانون. 

فلقد قامت الدولة األردنية بتعزيز هذا الحق من خالل التعديالت التي تمت على قانون االجتماعات العامة بحيث 

الغي شرط الحصول على موافقة الحاكم اإلداري الخمية المسبقة على طلب تنظيم أي اجتماع عام وذلك باستبدال 

ساعة  48جتماع العام الى الحاكم اإلداري قبل الموعد المعين إلجراء االجتماع بـ هذه الموافقة بتقديم إشعار بعقد اال

على األقل على أن يتضمن ذلك اإلشعار أسماء منظميه وعناوينهم وتواقيعهم والغاية من االجتماع ومكان وزمان 

حيث يتم اصدار التعليمات  .االجتماع وذلك حتى تتمكن الجهات األمنية من توفير الحماية الضرورية لالجتماع العام

االمنية واوامر العمليات متضمنه االيعاز لوحدات االمن العام المستجيبة في توفير الحماية والمظلة االمنية 

والتعامل معهم وفق احكام القانون والتعليمات االجتماعات والتجمعات والتظاهرات السلمية للمشاركين بفعاليات 

 عتداءات على االموال العامة والخاصة وبالتنسيق مع الحكام االداريين.الناظمة بذلك ومنع حدوث أي ا

تجدر  اإلشارة هنا الى ضرورة التفريق ما بين المسيرات واالعتصامات التي أجازها القانون وتلك التي تخر  عن 

اية هؤالء مالغاية التي حددت لها سواء كان بالتخريب او قمع المريق او االعتداءات على القوة المكلفة بح

، فإذا تم ذلك نخر  عن نماق ما أجازه قانون االجتماعات العامة وندخل فيما جرمه قانون األشخاص المشاركين

، وان موضوع التجمهر بقصد أحداث الشغب من قانون العقوبات والتي تعالج 167/2العقوبات وفقا لن  المادة 

على الوضع وضمان سالمة النظام العام وفي نفس الوقت حماية  استخدام القوة القانونية يكون بالقدر الالزم للسيمرة

هؤالء األشخاص من االعتداء عليهم وان استخدام القوة ضمن المعايير القانونية المعتمدة وبشكل تدريجي ومتناسباً 

 .2021مع درجة الخمر. مبيناال بالجدول أدناه اعداد المسيرات واالعتصامات التي تم التعامل معها خالل عام 
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 المهرجانات الخمابية التوقف عن العمل المسيرات اإلعتصامات العام
التجمعات 

 واإلحتجاجات
 المجموع

2021 884 167 263 23 863 2200 

 

كما تجدر االشارة الى انه يتم في كافة معاهد تدريب األمن العام تدريب رجال إنفاذ القانون على كيفية التعامل مع  -

 نممارستهم لهذا الحق كما أن العاملين من رجال إنفاذ القانون في المديرية العامة لقوات الدرك يتلقوالمواطنين أيناء 

وفي حال ارتكال أفراد القوة المشاركين بهذه الفعاليات أية مخالفة أو جرم فإنه  تدريب متخص  بهذا الخصوص .

العام ومعاقبة خصصة منشأة بموجب قانون األمن يتم التحقيق في هذه المخالفات أو الجرائم من قبل نيابة عامة مت

ً لألحكام والضوابط والمحددات المتبعة لد  كما  ،كل من تثبت إدانته ان إجراءات التحقيق والمالحقة تتم وفقا

ً مع المعايير الدولية وتحديداً ما يتعلق منها بضمانات المحاكمة العادلة ويتم  المحاكم النظامية والتي تنسجم تماما

التحقيق عند ارتكال أية جريمة وتكييفها بحسب التكييف القانوني السليم،  ويتم إحالتها إلى المحكمة المختصة 

 وتخضع بهذا الشأن لذات أدوات الرقابة القانونية كغيرها من الجرائم.

 

ينه من : عدم ابعاد اي شخص ال يحم  جنسيتها ومتواجد بصورة شرعية على اراضيها اال بعد تمك33التوصية 

 ( من الميثاق.26عرض تظلمه امام القضاء اعماال لمضمون المادة  

 

ن الدولة في اان قرارات الحاكم االداري تخضع للمعن امام القضاء االداري الذي اصبم على درجتين وضم -

تشريعاتها وممارساتها من خالل الن  صراحة على حق جميع من تم توقيفهم في االستعانة بمحامي منذ فترة 

توقيفهم والخضوع لفح  طبي يقوم به طبيب مستقل يتوفر ذلك من خالل قواعد قانون اصول المحاكمات الجزائية 

ومذكرة التفاهم الموقعة  2018لسنة  119( ومن خالل نظام المساعدة القانونية رقم 208مكرر، المادة  63المادة )

، علما بأنه ال يتم ين والنزالء من قبل وزارة الصحةبين مديرية االمن العام ونقابة المحامين ويتم فح  الموقوف

التمييز بالقانون او االجراءات ما بين االجانب المبعدين فيما اذا كانوا متزوجين من مواطنات اردنيات ام غير ذلك 

او  ت االبعاد تصدر لمخالفتهم كأجانب، وتتم دراسة الملبات او التظلمات المقدمة من األجانب المبعدينالن قرارا

 .والبت فيها ذويهم او زوجاتهم حال تقديمها

 

: اجراء تعديالت على قانون الجنسية والنص صراحة على امكانية الطعن القضائي على القرار الصادر 34التوصية 

 من مجلس الوزراء بفقدان الجنسية االردنية.

 

القرارات االدارية للدولة لرقابة السلمة والتشريعات النافذة وتخضع ان الضمانات القانونية متوفرة وفقا للدستور  -

محكمة العدل العليا  1983لسنة  41ومن هذه القراراتا ) قرار الحكم رقم  القضائية الصادرة بهذا الخصوص

والخاص بتأييد حكم سحب جنسية المستدعي استنادا لكون جنسية والده معلومة وغير  20/6/1983الصادر بتاريخ 

المحكمة االدارية الصادر بتاريخ  2017لسنة  334قرار الحكم ة االردنية(، )مجهولة وال تكسبه الجنسي

والمتضمن فسخ قرار سحب الجنسية من ابن المستدعي على اعتبار تبعية االبن لالل في التمتع  23/1/2018

 3/3بأحكام المادة بالجنسية االردنية واعتبار اكتسابه للجنسية بحكم القانون دون الحاجة الى القيام باي اجراء عمال 

 من قانون الجنسية االردنية(.

بحاالت ترتبط بأحكام  189ان حاالت فقدان الجنسية محددة بقانون الجنسية االردني في الفصل الخامس المادة  -

واعمال السيادة )مفهوم ازدواجية الوالء( وتنصب على االنخراط في الخدمة المدنية او العسكرية لدولة اخر  دون 

جلس الوزراء وإذا كانت الدولة االخر  دولة معادية او إذا اتى او حاول عمال يعد خمرا على امن الدولة اذن من م
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من ذات القانون المتعلقة بتهديد امن الدولة  19وسالمتها، وكذلك حاالت الغاء شروط التجنيس الواردة في المادة 

 .منم شهادة التجنيس وسالمتها او ظهور التزوير في البيانات التي استند اليها في

 

 

: تعدي  قانون الحق في الحصول على المعلومات ليضمن سهولة ويسر االجراءات الخاصة 35التوصية    

 بالحصول على المعلومة، وكذلك الغاء القانون المؤقل الخاص بحماية اسرار ووثائق الدولة.

 

على ان الحق لكل أردني في الحصول  2007( لسنة 47ين  قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم ) -

على المعلومات التي يملبها وفقا ألحكام هذا القانون إذا كانت له مصلحة مشروعة او سبب مشروع سنداً ألحكام 

( على الزام المسؤولين تسهيل 8( من قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، كما نصت المادة )7المادة )

شفها دون ابماء وبالكيفية المنصوص عليها في القانون وذلك من خالل تقدم الحصول على المعلومات وضمان ك

طلب الحصول على المعلومات وفق النموذ  المعتمد لهذه الغاية، والزام المسؤول اجابة الملب او رفضه خالل 

سببا، ويعتبر ياليين يوما من اليوم التالي لتاريخ تقديمه, واشترط في حال رفض الملب ان يكون القرار معلال وم

( من قانون ضمان حق الحصول على 9االمتناع عن الرد ضمن المدة المحددة قرارا بالرفض سندا ألحكام المادة )

المعلومات، وحرصا على توفير ضمانات الحق في الحصول على المعلومات تم تشكيل مجلس المعلومات استنادا 

تتولى ضمان تزويد المعلومات الى طالبيها في حدود هذا ( من القانون برئاسة وزير الثقافة، والتي 3للمادة )

( على اختصاص القضاء االداري بالنظر في قرار رفض طلب الحصول على 17القانون، كما نصت المادة )

المعلومة. كما صدر بروتكول اجراءات انفاذ قانون حق الحصول على المعلومات والمتضمن االدوار والمسؤوليات 

 الفضلى إلنفاذ القانون واجراءات التعامل مع الملبات المقدمة.وتوفير الممارسات 

ان قانون حق الحصول على المعلومة هو التشريع الناظم لتمكين االشخاص والهيئات من الحصول على المعلومة  -

واشتمل على ضوابط ومعايير لضمان خصوصية االفراد وعدم التعدي على سمعتهم او شرفهم او حقوقهم، كما ان 

ً لحماية الويائق الخاصة التي تعنى بأمن الدولة ونشرها قد يشكل قانو ن حماية اسرار وويائق الدولة يشكل ضابما

خمراً عليها من هذا الجانب لذلك كان التشريعان معاً يحفظان بالحق في الحصول على المعلومة بذات الوقت الذي 

مفهوم االسرار  2اية اسرار الدولة حدد في المادة يحميان فيه خصوصية االفراد وامن الدولة، خاصة ان قانون حم

منه حدد طريقة حف  الويائق المحمية، وان  هذه المعايير ال شك انها لغاية سامية لضمان  5والوييقة المحمية والمادة 

 عدم التعدي على ما من شأنه ان يشكل مساساً سلبياً او يشكل خمراً على الدولة ومواطنيها.

 

: النظر في التشريعات وممارستها بما يضمن حماية الصحفيين ووسائ  االعالم من العقوبات 36التوصية      

الجزائية بسبب عملهم الصحفي، وكذلك مراجعة التشريعات التي تنظم عم  وسائ  االعالم او تفرض قيوداً عليها 

 ومواءمتها مع المعايير الدولية.

( منه حرية الرأي والتعبير )تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل أردني أن يعرل 15ة )كفل الدستور األردني في الماد -

بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أال يتجاوز حدود القانون(، منحت المادة 

بواسمتها أو يتعامل معها ( من قانون نقابة الصحفيين، الصحفي لد  جميع الجهات التي يمارس مهنته لديها أو 44)

أيناء قيامه بأعمال المهنة التسهيالت المناسبة، وأنه ال يجوز توقيفه أو تعقبه من أجل عمل قام به تأدية لواجبات 

( من قانون الممبوعات 3مهنته إال إذا قام بذلك العمل بصورة تنموي على جريمة جزائية، كما نصت المادة )

صحافة والمباعة حرتان وحرية الراي مكفولة لكل أردني وله ان يعرل عن رأيه والنشر على حرية الصحافة ) ال

( من القانون 8بحرية القول والكتابة والتصوير والرسم وغيرها من وسائل التعبير واإلعالم(. إضافة إلى أن المادة )

لتي نظمت عمل نفسه حظرت التدخل بأي عمل يمارسه الصحفي في إطار مهنته، خلت التشريعات اإلعالمية ا
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الممبوعات وعمل محمات البث )قانوني الممبوعات والنشر واإلعالم المرئي والمسموع النافذين( من أي ن  

( من قانون الممبوعات والنشر عن حظر التوقيف 42تحديت المادة ) يجيز التوقيف او الحبس، والى أبعد من ذلك،

ل التعبير، وفي الجرائم التي ترتكب خالفا ألحكام قانون نتيجة إبداء الرأي بالقول والكتابة وغيرها من وسائ

الممبوعات والنشر، والجرائم التي ترتكب خالفا ألحكام أي قانون اخر اذا ارتكبت من خالل الممبوعات أو وسائل 

التشريعات التي تنظم عمل وسائل اإلعالم بمجملها )قانوني الممبوعات والنشر  اإلعالم المرئي والمسموع،

ئي والمسموع (، تضمنت أفضل المعايير الدولية لحرية الرأي، والمسؤولية القانونية بإلغاء جميع العقوبات والمر

السالبة للحرية، وأكدت من خالل موادها على حماية واحترام حقوق اآلخرين أو سمعتهم وحياتهم الخاصة، ووسعت 

ومية أو العرقية او الدينية او التفرقة بين أيضا من خالل نصوصها في محاربة أي دعوة تحض على الكراهية الق

، انسجاما 2016من المهم التذكير ببعض التمورات التشريعية والتعديالت القانونية التي حديت منذ عام  المواطنين،

مع التعديالت التي تمت على قانون الممبوعات والنشر وقانون اإلعالم المرئي والمسموع بهدف المزيد من التنظيم 

نظام اعتماد  نظام مراسلي الممبوعات الدورية ووسائل اإلعالم الخارجية،، ومنهاا)ومواكبة التمور التكنولوجي

نظام إنشاء ممبعة أو دار نشر أو دار توزيع ودور النشر والتوزيع  ،مكاتب محمات اإلذاعة والتلفزيون ومراسليها

ار للترجمة أو مكتب للدعاية واإلعالن أو المكتبة، نظام أو دار للدراسات والبحوث أو دار قياس الرأي العام أو د

رسوم وبدل ترخي  الممابع ودور النشر ودور التوزيع ودور النشر والتوزيع والمكتبة والدراسات والبحوث 

وجميع هذه  ودور الترجمة ودور قياس الرأي العام ودور الترجمة ومكاتب الدعاية واإلعالن والممبوعات الدورية،

، سواء تلك المتعلقة بالممبوعات والنشر أو المتعلقة بالبث المرئي التي عملت هيئة اإلعالم على تعديلها ةاألنظم

والمسموع كانت بهدف تعزيز المهنية الصحفية وزيادة الشفافية في تمبيق اإلجراءات المتبعة في الترخي  لهذه 

 المؤسسات. 

مات اإلذاعة والتلفزيون ونظام اعتماد مراسلي الممبوعات وفيما يتعلق باألنظمة المتعلقة باعتماد مكاتب مح -

المهنية الصحفية، حيث أجازت أن يكون للممبوعة  الدورية فقد أدخلت عليها تعديالت من شأنها توسيع نماق

الدورية ووسيلة اإلعالم الخارجية المعتمدة أكثر من مراسل واحد، من غير األردنيين معفيين من رسوم تصاريم 

كما أدخلت تعديالت على نظام ترخي  الممابع ودور النشر والتوزيع والمكتبة والدعاية واإلعالن العمل، 

والترجمة وقياس الرأي العام بما يحاف  على تمويرها وتعزيز البيئة المناسبة لعملها ضمن القوانين واألنظمة 

ة األصلية بما في ذلك فتم فروع جديدة المعمول بها، حيث تم من خالل التعديالت تنظيم إجراء التعديل على الرخص

أن هناك حزمة من األنظمة قيد التعديل وهي تمضي ضمن اإلجراءات التشريعية المعمول بها  كمالهذه المؤسسات. 

نظام اجازة ، تمهيدا إلقرارها، ومنهاا)نظام رخ  البث وإعادة البث اإلذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها

 ة والمسموعة ومراقبتها(المصنفات المرئي

ي( من قانون اإلعالم /4كما تجدر اإلشارة الى تشكيل لجنة شكاو  اإلعالم المرئي والمسموع )وفقاً ألحكام  المادة ) -

و أي جهة أخر  متعلقة بالمحتو  اإلعالمي أو المواد أالمرئي والمسموع( للنظر في الشكاو  المقدمة من الجمهور 

يات العر  او تداول الجمهور او مرخ  له  خر، واللجنة هي جهة وسيمة وظيفتها حل المبثوية او المسجلة لغا

النزاعات المتعلقة باإلعالم المرئي والمسموع وفقا ألحكام القانون، مكونة من تسعة أعضاء، جميعهم من أصحال 

يات الصحفية وتعزيز وفي مجال الجهود المبذولة لتعزيز الحراالختصاص في اإلعالم والقانون وحقوق اإلنسان، 

قامت هيئة االعالم بالعديد من اإلجراءات خالل جائحة كورونا، بهدف تهيئة المهنية اإلعالمية، نشير الى ما يليا 

حيث تم استثناء المؤسسات اإلعالمية من قرار حظر بيئة  منة ومواتية للصحفيين والعاملين في وسائل اإلعالم، 

التنقل الجزئي والشامل وذلك بهدف التسهيل على الصحفيين القيام بواجبهم الصحفي، وقامت الهيئة بمنم تصاريم 

لممثلي وسائل اإلعالم المختلفة لغايات الحركة والتنقل وفق إجراءات محددة منذ بدء جائحة كورونا، بلغت ما 

صحفيين واإلعالميين إلى أخذ كل أسبال السالمة دعت هيئة اإلعالم أكثر من مرة ال( تصريم، كما 6067يقارل )

، وقامت بحث المؤسسات اإلعالمية على نشر باالعتبار للمحافظة على صحتهم وسالمتهم عند ممارستهم ألعمالهم

عالمية لرفع سوية مهنة اإلعالم من قامت هيئة اإلعالم بالعمل على تنظيم أنشمة إالتوعية بإجراءات السالمة، 

خالل تأهيل وتدريب اإلعالميين، لم يصدر عن هيئة اإلعالم أي تعميم موجه الى وسائل اإلعالم بحظر النشر في 

تصدر من الجهات القضائية المعنية، من أجل ضمان  2017القضايا المختلفة وأصبحت هذه التعاميم منذ بداية عام 

 ي والتعبير.ممارسة أوسع لحرية الرأ
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القانوني الحالي للحماية من العنف االسري غير فاع  وال يوفر الدعم الكافي لمن  اإلطار: 37التوصية 

 االسرة. إطاريتعرضون للعنف في 

والذي تضمن إجراءات واضحة حيث ن   2017لسنة  15صدر قانون الحماية من العنف األسري رقم  -

القانون على التسوية بالنزاعات األسرية بالقضايا الجنحوية وتقديم خدمات الدعم االجتماعي والنفسي والمساعدة 

بمفهوم قضايا العنف األسري  القانونية التي تضمن عدم تفاقم الحالة، ون  على تحديد درجة القرابة لتدخل

واجراءاتها، والن  على أوامر الحماية التي تضمن عدم تعر  الضحية مع الجاني واستخدام التقنية الحديثة عند 

الدخول بإجراءات التقاضي بالحاالت التي تدخل بالن  القانوني، كما ن  القانون على تخصي  هيئات قضائية 

تضمن تفعيل نصوص القانون،  باإلضافة الى تسمية هيئات قضائية حسب  للنظر بقضايا العنف األسري والتي

، والن  على 2017من القانون على مستو  المملكة من المجلس القضائي منذ صدور القانون عام  19المادة 

 . 2019لسنة  100التدابير البديلة وصدر نظام التدابير الملحقة بقرار تسوية النزاع في قضايا العنف األسري رقم 

 

 6من قانون العنف االسري رقم  11: عدم فاعلية التدابير االحترازية المنصوص عليه في المادة 38التوصية 

في حماية افراد االسرة الذين يتعرضون للعنف، والخاص بمنع المشتكى عليه من دخول البيل  2008لسنة 

 ساعة. 48االسري لمدة ال تزيد على 

منه اوامر  16وعالج القانون الجديد في المادة  2017لسنة  15العنف االسري رقم  تم تعديل قانون الحماية من -

علىا تصدر المحكمة 16الحماية التي تصدر من المحكمة والتي تعتبر ضامنا إلنفاذ القانون  حيث نصت المادة 

وفي غيال أو  المختصة حال قناعتها بضرورة حماية المتضرر وأي من أفراد األسرة وبناء على طلب أي منهما

حضور مرتكب العنف األسري أمر حماية يتضمن إلزامه بأي مما يليا عدم التعر  للمتضرر أو أي من أفراد 

 المتضرر أو أي من أفراد األسرة األسرة أو التحريض على التعر  لهما، عدم االقترال من المكان الذي يقيم فيه

أفراد األسرة،  تمكين المتضرر أو أي من أفراد األسرة أو  عدم اإلضرار بالممتلكات الشخصية للمتضرر أو أي من

المفو  من أي منهما دخول البيت األسري بوجود احد أفراد إدارة حماية األسرة ألخذ ممتلكاته الشخصية وتسليمها 

ن لصاحب العالقة بموجب ضبط بتسلمها،  أي أمر تر  المحكمة ان من شانه توفير حماية فاعلة للمتضرر أو ألي م

 .األشخاص المحتمل تعرضهم لألذ  بسبب عالقتهم به

: توفير نظام اندية الرعاية النهارية لكبار السن، اال ان اللجنة الحظل غياب إطار قانوني وطني لحماية 39التوصية 

 ورعاية كبار السن.

 

لتكون بيئة  منة وصديقة لكبار  تم التنسيق بين وزارة التنمية االجتماعية وأمانه عمان لتأمين أماكن مناسبة لكبار السن

السن من بال العمل التشاركي لخدمة هذه الفئة لتكون النواة لعدد من المراكز في المحافظات مستقبالً، حيث تم تأمين 

( موقع داخل حدود أمانة عمان يتم بموجبها تقديم أنشمة اجتماعية وبرامج وخدمات تستهدف كبار السن من ۱۹)

 العالن عن قائمة بأسماء وعناوين المواقع على موقع وزارة التنمية االجتماعية.المجتمع المحلي وتم ا

، وتـم نشـره فـي الجريدة ٢٠٢۱( لسـنة ۹۷نظـام رعاية المسنين رقـم ) 1/9/2021كما أقـر مجلـس الـوزراء بتـاريخ 

 1956( لسـنة 14عديالتـه رقـم )ت( مـن قـانون الشـؤون االجتماعيـة والعمـل و4الرسمية والصادر بموجـب المـادة )

والـذي يـهـدف الـى تـقـديـم خـدمات الرعايـة الصـحية والنفسية واالجتماعيـة لفئـة المسـنين مـن خـالل إيجـاد حسـال 

خـاص لـذلك وتحديـد أوجـه االنفـاق منـه وتشـجيع ذوي المسـنين غيـر المقتـدرين او المتبرعين علـى رعايتهم 

ث ُعـرف الحسـال بحسـال رعايـة المسـنـيـن كما يـتـم قبـول التبرعـات والهبـات والمساعدات والوصـايا منزليـا، حيـ
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والوقـف وادارتهـا واعـداد التقارير الالزمـة عـن اوجـه االنفـاق منهـا، وتـم تشكيل لجنـة إلدارة الحسال مشكلة وفق 

 النظام المذكور ويخص  الحسال لما يليا

الرعايققة االجتماعيققـة والصققحية والبدنيققـة والنفسققية المناسققـبة للمسـنـيققـن فققـي مـسققـاكنهم وبـيققـن  تققوفير خققدمات -أ

 أسـرهم وفقـاً لتعليمـات تصـدر لـهـذه الغايـة )العمل جار على اصدارها(.

 تحسين كفاءة الخدمات االجتماعية المقدمة للمسنين -ل

 الـذيـن لـيـس لـهـم أسـر ترعاهم. ايـواء المسنين الذين تعجـز اسـرهم عـن رعـايتهم او - 

 العمل على إدما  المسن في المجتمع. -د

 دعم البرامج والمشاريع الموجهة للمسنين. -ه

 

أ: تنفيذ التعهدات الخاصة بتعدي  قانون العنف االسري بما يضمن تالفي المشكالت التي ظهرت /40التوصية 

 عند تنفيذ القانون الحالي.

م، حيث توسع في مفهوم األسرة ليشمل الدرجة 2017لسنة  15صدر قانون الحماية من العنف األسري رقم  -

الرابعة واألصهار من الدرجتين الثالثة والرابعة، كما ألزم القانون التبليغ عن حاالت العنف األسري الواقعة على 

عليمية أو االجتماعية في القماعين العام والخاص فاقدي األهلية أو ناقصيها من قبل مقدمي الخدمات المبية أو الت

( 18تحت طائلة المسؤولية، ووفر الحماية القانونية للمبلغين والشهود حماية للمجني عليه اذا كان عمره أقل من )

سنة، كما أعمى القانون صفة االستعجال للنظر في قضايا العنف األسري، وإلزام المدعي العام باستخدام الوسائل 

 2008لسنة   6تم الغاء قانون الحماية من العنف األسري رقم نية الحديثة في إجراءات سماع الشهود، كما التق

، بحيث تم تعديل العديد من نصوص وأحكام القانون 2017لسنة  15وصدر قانون الحماية من العنف األسري رقم 

تي حالت دون تنفيذ احكام القانون، ووفر التي كانت تحد من فعالية القانون وتم تالفي المشكالت ال 2008لعام 

التي كانت تتضمن إجراءات وتدابير غير  11المزيد من الدعم للمعرضين للعنف في نماق األسرة، والغيت المادة 

 قابلة للتمبيق على ار  الواقع وال تتناسب وطبيعة النزاعات األسرية. 

 

 والرعاية الالزمة لكبار السن.ب: استحداث قانون يضمن توفير الحماية /40التوصية 

توفر العديد من األحكام القانونية الحماية لكبار السن سواء قانون العقوبات او قانون الحماية من العنف األسري  -

الذي شمل األقارل في نماق األسرة، وقانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة حيث يوفر برامج الوقاية من العنف 

غ واإلخبار عند وقوعه وتدريب األشخاص ذوي اإلعاقة على ذلك، بمن فيهم األطفال والكشف عنه، وكيفية التبلي

والنساء وكبار السن واألشخاص ذوو اإلعاقة الذهنية واألشخاص ذوو اإلعاقة النفسية وأسرهم. باإلضافة لقوانين 

 التقاعد المدني والعسكري والضمان االجتماعي ونظام الخدمة المدنية. 

في مجتمــع يتمتع به كبار السـن بشيخوخة     2022-2018االستراتيجية الوطنية لكبار السن رؤية لواعماال ل

ايجابية تضمن لهم الحياة الكريمة والمشاركة الفاعلة، جاءت االستراتيجية ضمن يالية محاور األولا اسهام كبار 

ن، والمحور الثالثا توفير بيئة مادية السن في عملية التنمية، والمحور الثانيا تحقيق الرعاية الصحية لكبار الس

ورعاية اجتماعية داعمة لكبار السن. جاءت هذه االستراتيجية اسـتجابة لمتملبات الدسـتور األردني في حماية 

)رؤية واستراتيجية وطنية( التـي تناولـت  2025الشـيخوخة، ولتكـون منسجمة ومتماشية مـع وييقـة رؤيـة األردن 

 أكثر لتعريف كبار السن في االردنسنة ف 60ن، وحسب االستراتيجية، فقد اعتمد من هم في سن قضايـا كبـار السـ

والتي تناولت في المحور  2025-2016وكذلـك مـع مـا جـاء فـي الخمة الوطنية الشاملة لحقوق األنسان لألعوام 

 الثالث منها حقوق كبار السن كأحد الفئات األكثر عرضة لالنتهاك.

البتوفير مجتمع خال من التمييز والعنف  2025-2020تمثلت رؤية االستراتيجية الوطنية للمرأة في األردن   -

المبني على أساس الجنس تتمتع فيه النساء والفتيات بالحقوق اإلنسانية الكاملة والفرص المتساوية لتحقيق التنمية 

 النائيةكافة الفئات العمرية والفقيرات في المناطق  الشاملة للنساء بكافة مراحلهن العمريةال وعنيت بالنساء من
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وركزت من خالل أهداف ومخرجات واضحة ومباشرة تعزيز الوصول للعدالة بما يضمن تحقيق المساواة 

ما يشمل؛ مراجعة التشريعات لضمان المواطنة المتساوية في الحقوق  بين أفراد المجتمع وداخل األسرة واإلنصاف

النساء والفتيات لحقوقهن الدستورية واإلنسانية، وتوفير خدمات الدعم والمساندة االجتماعية  والواجبات، وممارسة

والخدمات الصحية للنساء بما في ذلك النساء المسنّات، ومن يم تسهيل عملية وصولهن للخدمات بأمان وبأقل 

حية، ورفع مستو  معرفة وقدرة تكلفة، باإلضافة إلى توفير برامج وخدمات عامة لتعزيز العالقات األسرية والص

أصحال المصلحة الرئيسيين وتعزيز قدرات صناع القرار والسياسات العامة في المؤسسات الحكومية والوطنية 

على تموير بيانات تشمل الفئات الهشة مثل كبار السن مصنفة حسب الجنس، وتوظيف البيانات في صنع القرار 

 (.39توصية  جزء من االجابة في الورسم السياسيات.

 

ت: تزويد اللجنة بمعلومات احصائية حديثة عن التدابير التي اتخذتها لضمان الحق في ممارسة /40التوصية 

وعدد  الغرض،الرياضة البدنية وبخاصة للشباب وبما في ذلك معلومات عن المبالغ التي خصصتها الدولة لهذا 

 مجانا وتوزيعها الجغرافي.االندية او المراكز التي يمكن ان تمارس فيها الرياضة 

أن معظم المراكز الشبابية تقدم جملة من األنشمة الرياضية بدون مقابل لخدمة القماع الشبابي وذلك ضمن خمط  -

شبابي والموزعة على  مركز 199الممنهجة التي تقدمها المراكز الشبابية والبالغ عددها  الشبابية واألنشمةالمراكز 

دينار أردني لتنفيذ هذه األنشمة والتي تتضمن محاور  800,00كافة محافظات المملكة بموازنة سنوية قدرها 

 عديدة.

 ويأتي توزيعها على النحو االتيا         

 المراكز الشبابية

 مراكز مدمجة مراكز شابات مراكز شباب المحافظة الرقم
مراكز قيد 

 اإلنشاء
 المجموع

 15 2 ----- 6 9 العاصمة 1

 25 ----- 2 10 13 إربد 2

 11 ----- 1 3 7 معان 3

 18 ----- 1 7 10 البلقاء 4

 32 --- ----- 10 22 المفرق 5

 8 ----- ----- 2 6 العقبة 6

 13 2 1 4 8 جرش 7

 31 ----- 2 18 11 الكرك 8

 14 1 ----- 8 6 المفيلة 9

 11 1 1 5 5 عجلون 10

 4 ----- ----- 2 2 البتراء 11

 5 ----- 5 ----- ----- الزرقاء 12

 12 ----- ----- 6 6 مأدبا 13

 

وأما فيما يتعلق باألندية الرياضة والهيئات الشبابية، تقوم الوزارة بالدعم المادي المباشر لهذه االندية والهيئات  -

من مدن ومجمعات رياضية والمقسمة بتوزيع الشبابية وقامت بتسخير منشآتها المنتشرة على مساحة الوطن 

ً مع الخدمات التي تقدمها وفئتها  جغرافي يضمن العدالة وتكافؤ الفرص بينها وإن هذا الدعم المقدم يكون متناسبا

 سنوي. دينار 1,200,00ويكون الدعم مقدر بنحو 
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بالدعم المادي واللوجستي لهذه االندية  ةلم تكتفي الوزارة توزيع األندية الرياضية والهيئات الشبابيةوفيما يتعلق ب -

والهيئات الشبابية بل امتد لتوفير البيئة التشريعية والقانونية الداعمة لجذل واستقمال الشبال األردني للمشاركة 

وصنع القرار في هذه المؤسسات والزيارات الدورية الداعمة والممكنة لهذه المؤسسات للقيام بدورها الثقافي 

من معسكرات وبرامج الرياضي باإلضافة إلى دمجها وإشراكها في برامج الوزارة وخممها واالجتماعي و

 تدريبية على مستو  الهيئات العامة واإلدارات.

-2019وأما فيما يتعلق بالسياسات الوطنية، لقد عمدت وزارة الشبال على إطالق االستراتيجية الوطنية للشبال   -

يات التي تبناها الشبال أنفسهم، إذ من هذه المعميات  انبثقت محاور أساسية والتي بنيت على جملة من المعم 2025

 الشبال والمواطنة الفاعلة ،وجيامحاور تتمثل لال الشبال والتعليم والتكنول 7في هذه االستراتيجية والمتمثلة ل 

ادة القانون والحاكمية الشبال والمشاركة والقيادة الفاعلة، الشبال والريادة والتمكين االقتصادي، الشبال وسي

الرشيدة، الشبال واالمن والسلم المجتمعي، الشبال والصحة والنشاط البدني، وكانت نسبة تنفيذ االنشمة الخاصة 

 على النحو التاليا 2021بمحور الشبال والصحة والنشاط البدني لعام 

 

 المجموع اإلناث ذكور ا نشطة المحافظة

 6100 3100 3000 150 اربد

 2520 800 1720 126 جرش

 410 180 230 18 عجلون

 1160 480 680 58 المفرق

 612 47 565 401 العاصمة

 210 150 60 11 الزرقاء

 380 125 255 12 ملدبا

 1770 820 950 95 البلقاء

 3230 2070 1160 157 الكرك

 1105 685 420 112 معان

 500 310 190 20 الطفيلة

 472 254 218 21 البتراء

 440 80 360 24 العقبة

 18909 9101 9808 1205 المجموع

 عدد االندية اإلقليم
عدد الهيئات 

 الشبابية

عدد اندية 

 المعوقين

 أندية المدن

 الرياضية
 المجموع

 199 3 12 12 172 اقليم الوسط

 130 1 3 7 119 اقليم الشمال

 70 1 0 0 69 اقليم الجنوب

 399 5 15 19 360 المجموع
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وفيما يتعلق بالبرامج والمشاريع فإن وزارة الشبال من خالل  معسكرات الحسين للعمل والبناء سنوياً  عمدت على  -

إدرا   عدداً من المعسكرات الخاصة باألنشمة البدنية والصحية من خالل شركاء وزارة الشبال في التنفيذ وضمن 

الشراكات التي تعمل عليها الوزارة تم ابرام مذكرات تفاهم مع عدد من الشركاء والتي تعنى بتنفيذ البرامج الرياضية 

الموجهة للشبال مثل )الرياضة من اجل الحماية والرياضية من اجل السالم ، وتم تنظيم العديد من البموالت 

العب وإداري(، )بمولة الشمرنج  11000بمشاركة )و ( فريق رياضي921لقدم بمشاركة )الرياضية )بمولة كرة ا

بكافة المراكز الشبابية(، )بمولة تنس الماولة بكافة المراكز الشبابية(، )تنفيذ العديد من البرامج الرياضية 

والمسابقات داخل المدن الرياضية والمجمعات الرياضية(، )  توطين العديد من المبادرات الرياضية داخل المراكز 

حاضنات )تكلفة  3حاضنات عدد الحاضنات تراكميا بزيادة  3ابية وحاضنات االبتكار االجتماعي البالغ عددها الشب

دينار( كل عام بتمويل من الجهات المانحة )حيث تشمل جميع مديريات الشبال( ، )توفير  80000انشاء الحاضنة =

( فرصة عمل لخريجات كليات 75يث تم تأمين )فرص تدريبية وتأهيلية من خالل برنامج ) تدريبك هدف للحياة( ح

التربية الرياضية في أندية اللياقة البدنية الخاصة وكذلك اطالق الملتقى الوطني للرياديين الشبال الرابع بعنوان 

 )الريادة في الرياضة( وتم تمويل المشاريع الفائزة ( .

 

في االنشطة الزراعية لقانون العم  وحمايته،  : تعدي  قانون العم  لضمان ان تخضع عالقات العم 41التوصية  -

الرقابة على مكاتب  وضمان رقابة الدولة، وضرورة توفير الحماية القانونية الالزمة للعمال الوافدين وتفعي 

 االستقدام

 

والمنشققققور فققققي الجريققققدة الرسققققمية رقققققم  4/3/2021اصققققدر مجلققققس الققققوزراء نظققققام لعمققققال الزراعققققة بتققققاريخ  -

وان هققققذا النظققققام جققققاء لتعزيققققز بيئققققة العمققققل الالئققققق ورفققققع مسققققتو  االنتاجيققققة فققققي  2/5/2021( بتققققاريخ 5715)

مقققال مقققن خقققالل قمقققاع الزراعقققة الحيقققوي واالسقققتراتيجي، وققققد راعقققى االمقققور الرئيسقققية التقققي تتعلقققق بحمايقققة الع

تنظقققيم مسقققألة عققققود العمقققل واشقققكاله والتزامقققات العمقققال واصقققحال العمقققل الزراعقققي، اضقققافة لشقققمول العمقققال 

القققزراعيين بمظلقققة الضقققمان االجتمقققاعي وتمقققتعهم بقققالحقوق االساسقققية المنصقققوص عليهقققا فقققي ققققانون العمقققل مثقققل 

ن فققققي القمققققاع الققققى جانققققب تعزيققققز الحققققد االدنققققى لألجققققور، وإجققققازة األمومققققة، اضققققافة لحمايققققة االطفققققال العققققاملي

مكافحقققة واالتجقققار بالبشقققر فقققي القمقققاع. صقققدرت بموجقققب نظقققام عمقققال الزراعقققة المشقققار اليقققه اعقققاله تعليمقققات 

والتققققي حققققددت مهققققام مفققققتش العمققققل بققققالتفتيش علققققى  2021لسققققنةاجققققراءات التفتققققيش علققققى النشققققاط الزراعققققي 

 شققققروط العمققققل وتشققققمل علققققى سققققبيل -يلققققيا المنشققققآت والحيققققازات الزراعيققققة ونمققققاق التفتققققيش مققققن حيققققث مققققا 

 والجنسققققققققققققققية والجققققققققققققققنس السققققققققققققققن حيققققققققققققققث مققققققققققققققن العمققققققققققققققال تشققققققققققققققغيل )شققققققققققققققروط-المثققققققققققققققالا

حقققي مقققن العمقققال أجورواالجقققازات، األسقققبوعية والعملقققة حقققةالرا وأوققققات العمقققل سقققاعات حيقققث مقققن العمقققل تنظقققيم

 خالفققققققققققققققققة لقققققققققققققققققانون العمققققققققققققققققلالم الحسققققققققققققققققومات و اسققققققققققققققققتحقاقها موعققققققققققققققققد فققققققققققققققققي دفعهققققققققققققققققا ث

 األردنيين(. غير الزراعيين العمال تشغيل ومتملبات شروط

-ايلقققققققققققققققققققققي مقققققققققققققققققققققا المثقققققققققققققققققققققال سقققققققققققققققققققققبيل علقققققققققققققققققققققى ظقققققققققققققققققققققروف العمقققققققققققققققققققققل وتشقققققققققققققققققققققمل -

واألنظمققققة والتعليمققققات ذات  القققققانون فققققي عليهققققا المنصققققوص المهنيققققة والصققققحة السققققالمة اشققققتراطات تققققوفير)

اإلشقققتر توفيرجتمقققاعي،اال الضقققمان ققققانون كقققامألح الخاضقققعين غيقققر للعمقققال العمقققل إصقققابات مقققن العالققققة،التحقق

ً  وجقققد إن الزراعقققة عمقققال سقققكن فقققي الصقققحية اطقققات للتشقققريعات ذات العالققققة، كمقققا بينقققت انمقققاط التفتقققيش  وفققققا

وتشقققمل )القققدوري، المتابعقققة، بنقققاء علقققى شقققكو ، التفتقققيش فقققي الحقققاالت المارئقققة وحقققوادث العمقققل( واالجقققراءات 

قيامقققه باسقققتخدام عامقققل زراعقققي بصقققورة التقققي يتخقققذها مفقققتش العمقققل بحقققق صقققاحب العمقققل الزراعقققي فقققي حقققال 

جبريقققة او بالتهديقققد او باالحتيقققال او بقققاإلكراه بمقققا فقققي ذلقققك حجقققز وييققققة سقققفره او فقققي حقققال وققققوع اعتقققداء مقققن 

صققققاحب العمققققل الزراعققققي او مققققن يمثلققققه بالضققققرل او ممارسققققة اي شققققكل مققققن اشققققكال االعتققققداء او التحققققرش 

عمققققال الزراعقققة المشققققار اليقققه اعققققاله تعليمققققات الجنسقققي علققققى العامقققل الزراعققققي، كمقققا صققققدرت بموجققققب نظقققام 

والتقققي بينقققت االجقققراءات  2021شقققروط وتقققدابير السقققالمة والصقققحة المهنيقققة فقققي مواققققع العمقققل الزراعقققي لسقققنة 

( منهقققا علقققى االجقققراءات 3والتقققدابير الالزمقققة لتقققوفير وسقققائل السقققالمة والصقققحة المهنيقققة حيقققث، نصقققت المقققادة )

ئقققة عمققققل زراعقققي خاليقققة المخقققاطر )الميكانيكيقققة، الفيزيائيقققة، الكهربائيققققة، والتقققدابير الواجقققب توافرهقققا لتقققأمين بي

( التزامقققات صقققاحب العمقققل الزراعقققي فقققي حقققال 5البيولوجيقققة، الكيميائيقققة، اخمقققار الحريقققق( كمقققا بينقققت المقققادة )



28 
 

عمقققل ادت القققى وفاتقققه او الحققققت  إلصقققابةالضقققمان االجتمقققاعي  ألحكقققامتعقققر  العامقققل الزراعقققي غيقققر الخاضقققع 

( منهقققا 6يم والزامقققه بتبليقققغ القققوزارة، كمقققا الزمقققت التعليمقققات العامقققل الزراعقققي بموجقققب المقققادة )بقققه ضقققرر جسققق

بالتقيقققد باالحتياطقققات والتقققدابير الالزمقققة للوقايقققة مقققن مخقققاطر العمقققل الزراعقققي، وحظقققرت علقققى صقققاحب العمقققل 

تجقققدر االشقققارة   ( منهقققا تحميقققل العامقققل اي نفققققات لغايقققات تنفيقققذ مقققا ورد فقققي هقققذه التعليمقققات،7بموجقققب المقققادة )

نقابقققات  تأسقققيسالقققى ان  وزارة العمقققل تعمقققل علقققى تعقققديل ققققرار تصقققنيف المهقققن والقماعقققات التقققي يحقققق للعمقققال 

( مقققن ققققانون العمقققل ليقققتم شقققمول عمقققال الزراعقققة فقققي النقابقققات 98والصقققادر بموجقققب المقققادة ) 1999لهقققم لسقققنة 

خصقققوص ققققائم مقققع ممثلقققي القمقققاع حتقققى يتمكنقققوا مقققن اجقققراء مفاوضقققات جماعيقققة، ومقققا زال التشقققاور بهقققذا ال

الخقققاص ومؤسسقققات المجتمقققع المقققدني حيقققث سقققيتم قريبقققا دعقققوة اللجنقققة الثالييقققة للتشقققاور وأخقققذ الققققرار المناسقققب 

أ، ل،  ( /12لتنظقققيمهم نقابيقققا،  أمقققا بخصقققوص تفعيقققل الرقابقققة علقققى مكاتقققب االسقققتقدام، وبموجقققب المقققادة رققققم )

 2020( لسقققنة 63ر االردنيقققين العقققاملين فقققي المنقققازل رققققم )مقققن نظقققام تنظقققيم المكاتقققب العاملقققة فقققي اسقققتقدام غيققق

الكشقققف عقققن حقققاالت االتجقققار المحتملقققة مقققن خقققالل  فقققان وزارة العمقققل ومقققن خقققالل مفتشقققيها تتقققولى التفتقققيش و

فقققي مكاتقققب االسقققتقدام فقققي اي وققققت للتأكقققد والتحققققق مقققن  المققققابالت المنتظمقققة التقققي تجقققري مقققع عقققامالت المنقققازل

نظمققققة والتعليمققققات والقققققرارات المتعلقققققة بعملهققققا ومنهققققا التحقققققق مققققن تققققوفير أصققققحال التزامهققققا بققققالقوانين واال

المكاتقققب لسقققكن للعقققامالت تحقققت طائلقققة اتخقققاذ االجقققراءات الجقققزاءات المنصقققوص عليهقققا فقققي النظقققام ذاتقققه والتقققي 

تتقققدر  مقققن اإلنقققذار مقققرورا بقققاإلغالق وحتقققى إلغقققاء تقققرخي  المكتقققب، كمقققا تققققوم وحقققدة مكافحقققة االتجقققار بالبشقققر 

م 1996لسقققنة  8بقققالتفتيش بزيقققارات تفتيشقققية لمكاتقققب االسقققتقدام ورصقققد التجقققاوزات ألحكقققام ققققانون العمقققل رققققم 

وتعديالتقققه واألنظمقققة والتعليمقققات الصقققادرة بموجبقققه وابقققالغ وحقققدة مكافحقققة االتجقققار بالبشقققر فقققي حقققال العثقققور 

جقققراءات القانونيقققة حسقققب علقققى الحقققاالت التقققي مقققن الممكقققن ان تنقققدر  تحقققت جقققرائم االتجقققار بالبشقققر التخقققاذ اال

مقققن ققققانون العمقققل حيقققث أصقققبحت تقققن ا أ . مقققع مراعقققاة احكقققام  3، تقققم تعقققديل المقققادة الققققوانين واالنظمقققة النافقققذة

الفققققرة )ل( مقققن هقققذه المقققادة تمبقققق احكقققام هقققذا الققققانون علقققى جميقققع العمقققال واصقققحال العمقققل باسقققتثناء المقققوظفين 

ي يخضققققع اليهققققا عمققققال الزراعققققة والعققققاملون فققققي المنققققازل العققققامين ومققققوظفي البلققققديات. ل. تحققققدد االحكققققام التقققق

وطهاتهقققا وبسقققتانييها ومقققن فقققي حكمهقققم بمقتضقققى نظقققام يصقققدر لهقققذه الغايقققة علقققى ان يتضقققمن هقققذا النظقققام تنظقققيم 

عققققود عملهقققم واوققققات العمقققل والراحقققة والتفتقققيش واي امقققور اخقققر  تتعلقققق باسقققتخدامهم. وققققد صقققدر نظقققام عمقققال 

الققققذي نظققققم حقققققوق العمققققال فققققي مجققققال سققققاعات العمققققل والعمققققل األسققققبوعية ، 2021لسققققنة  19الزراعققققـة رقققققم 

وحمايقققة الحقققق فقققي االجقققازات واألجقققور والعمقققل اإلضقققافي فقققي أيقققام عملتقققه األسقققبوعية أو العمقققل الرسقققمية أو 

أيققام األعيققاد الدينيققة. كمققا نقق  علققى التققزام صققاحب العمققل الزراعققي بالمسققاواة بققين عمققال الزراعققة فققي األجقققر 

قيمقققة متسقققاوية دون أي تمييقققز ققققائم علقققى أسقققاس الجقققنس، وبتقققوفير شقققروط السقققالمة والصقققحة  عقققن كقققل عمقققل ذي

 المهنية. 

أ( ميييين نظييييام الخدميييية المدنييييية بمييييا يضييييمن عييييدم التمييييييز والتمتييييع /172( و25 المييييواد : تعييييدي  42التوصييييية 

 بشروط عم  عادلة ومرضية.

( لسنة 9الملغى بموجب نظام الخدمة المدنية رقم ) 2013( لسنة 82( نظام الخدمة المدنية رقم )25حددت المادة ) -

( ديناراً فقط، بما في ذلك الموظف األرمل 20،ال باستحقاق الموظف المتزو  عالوة عائلية شهرية مقدارها)2020

وجاءت الفقرة )ل( من ذات المادةا التدفع العالوة العائلية ( سنة، 18والمملق إذا كان له أوالد ال تزيد أعمارهم على)

للموظفة إذا كان زوجها مقعداً أو كانت معيلة ألوالدها أو مملقة ال تتقاضى نفقة شرعية عن أوالدها وكانت أعمارهم 

نافذ في ال 2020( لسنة 9( من نظام الخدمة المدنية وتعديالته رقم)24( سنةال، وبموجب المادة )18ال تزيد على )

( 9( من نظام الخدمة المدنية رقم )1أ//173، قد جاءت بنفس األحكام الواردة أعاله. كما حددت المادة )2/2/2020

اال تنهى خدمات الموظف الخاضع لقانون الضمان االجتماعي بقرار من مجلس الوزراء للموظف من الفئة 2020لسنة 

ن العام للموظف من الفئات األخر  إذا أكمل الستين من عمره العليا، وبقرار من الوزير بناًء على تنسيب األمي

وخمسة وخمسين للموظفة، إال أنه يجوز تمديد خدمة الموظف سنة فسنة لمدة ال تزيد على خمس سنوات بقرار من 

مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ألسبال تعود للمصلحة العامة، أما إذا كان التمديد الستكمال مدة حصول 

لموظف على راتب تقاعدي فيكون ذلك بقرار من مجلس الوزراء لموظفي الفئة العليا وبقرار من الوزير بناء على ا
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ً مع أحكام المادة ) ( من قانون الضمان 1أ//62تنسيب االمين العام لباقي الموظفين.ال وهذا الحكم قد جاء انسجاما

ليه راتب تقاعد الشيخوخة شريمة تحقق ما يليا الإكمال االيستحق المؤمن ع2014( لسنة 1االجتماعي وتعديالته رقم)

المؤمن عليه الذكر سن الستين والمؤمن عليها األنثى سن الخامسة والخمسينال، على ضوء ما تقدم، فإن نصوص 

أحكام نظام الخدمة المدنية قد جاءت بما يخ  باستحقاق العالوة العائلية بناء على الحالة االجتماعية للموظف وتمنم 

ألسرة حسب األصول كون مسؤولية اإلنفاق على األسرة حسب أحكام الشريعة االسالمية مناطة بالزو  وهو المكلف ل

باإلنفاق شرعاً، وتم مراعاة صرف العالوة العائلية للموظفة في حال كان زوجها مقعداً أو كانت معيلة ألوالدها أو 

( سنة حماية لألسرة باستحقاقها، أما 18هم ال تزيد على )مملقة ال تتقاضى نفقة شرعية عن أوالدها، وكانت أعمار

ً ألحكام  فيما يتعلق بتحديد سن التقاعد للموظفين الخاضعين لقانون الضمان االجتماعي فقد جاء تحديد السن تمبيقا

 ( أعاله.3قانون الضمان االجتماعي وعلى النحو المشار إليه بالبند )

 

 توفير الموارد الالزمة لتمكين الشباب والنساء من فرص العم .: اتخاذ كافة التدابير و43التوصية 

 

)إدرا  تعريف العمل -ما يليا 1996( لسنة 8قانون العمل رقم ) على 2019( لسنة 14تضمن التعديل رقم ) -

بإرادة ملكية  2017 ذار  8( منه وصدور نظام العمل المرن وتم إقراره في يوم المرأة العالمي في 2المرن بالمادة )

ً من جهود وزارة العمل 1/4/2018سامية، حيث تبعه صدور تعليمات العمل المرن بتاريخ  بالتعاون ، وذلك انمالقا

 2)) بالموادإدرا  مبدأ االنصاف باألجور .2015 منذ عام االقتصادية للمرأةمع الجهات المعنية لرفع المشاركة 

تفعيل بدائل  ( من قانون العمل المعدل المشار اليه اعاله. /٦٦(. إضافة إجازة األبوة في المادة )54( و)53و)

تم اطالق برنامج التشغيل الوطني  ، 2021الحضانات المؤسسية لسنة بدائل الحضانات المؤسسية بموجب تعليمات 

والذي تم تصميمه بالشراكة مع القماع  2022الذي يعتبر احد أولويات عمل الحكومة االقتصادية لعام  2022عام 

ات )تحفيز القماع الخاص لتوفير فرص عمل لتشغيل االردنيين واالردني -الخاص ويهدف البرنامج الى ما يلي ا

( الف فرصة عمل من االردنيين واالردنيات ومن الفئة 60الباحثين عن عمل في كافة القماعات، الوصول الى )

( 150( للعمل في القماع الخاص، تقديم حوافز مالية لمدة ستة أشهر للعامل الواحد وبمقدار )40-18العمرية بين )

 -دينار وعلى النحو التاليا

 

 المجموع بدل تنقالت اجتماعي دعم اشتراكات ضمان دعم اجور

 دينار 150 دنانير10 دنانير 10 دينار 130

 

وعليقققه وتنفيقققذاً لبرنقققامج التشقققغيل القققوطني قامقققت وزارة العمقققل بمقققا يلقققيا) توقيقققع مجموعقققة مقققن االتفاقيقققات مقققع 

القمقققاع الخقققاص لتنفيقققذ برنقققامج التشقققغيل القققوطني، عققققد ايقققام وظيفيقققة بالتعقققاون مقققع القمقققاع الخقققاص والجامعقققات 

( 80حال العمقققل، رصقققد )والمنظمقققات الدوليقققة مقققن اجقققل التسقققهيل علقققى البقققاحثين عقققن عمقققل وتشقققبيكهم مقققع اصققق

مليقققون دينقققار للبرنقققامج للمسقققاهمة فقققي تكقققاليف البرنقققامج وتققققديم الحقققوافز الماليقققة لقققدعم القمقققاع الخقققاص وبالتقققالي 

( القققف 25.000زيقققادة الفقققرص الموجقققودة للشقققبال ذكقققوراً وانايقققاً فقققي كافقققة محافظقققات المملكقققة، االعقققالن عقققن )

قامقققت وزارة العمقققل ، كمقققا 2022ى شقققهر حزيقققران (  الف باحقققث عقققن عمقققل حتققق9.000فرصقققة عمقققل تققققدم لهقققا )

بقققإبرام اتفاقيقققة مقققع دولقققة قمقققر لتسقققويق الكفقققاءات االردنيقققة فقققي دولقققة قمقققر وتقققم تفعيقققل المنصقققة القمريقققة للتشقققغيل 

لققققربط البققققاحثين عققققن عمققققل بفققققرص العمققققل المتاحققققة فققققي دولققققة قمققققر، وتوقيققققع اتفاقيققققة مققققع جمهوريققققة المانيققققا 

فقققي القماعقققات المملوبقققة فقققي سقققوق العمقققل األلمقققاني بالتنسقققيق مقققع وكالقققة االتحاديقققة، بهقققدف تشقققغيل األردنيقققين 

هقققي مبقققادرة متعلققققة بقققدعم القمقققاع الخقققاص التشقققغيل االتحاديقققة األلمانيقققة. وفيمقققا يتعلقققق بمبقققادرة الفقققروع االنتاجيقققةا 

 إلنشقققاء فقققروع انتاجيقققة )مصقققانع( او تشقققغيل المصقققانع القائمقققة فقققي منقققاطق جيقققول الفققققر للحقققد مقققن البمالقققة تققققوم

 الف فرصقققة عمقققل  3علقققى تققققديم حقققوافز ماليقققة مقققن )دعقققم رأسقققمالي وتشقققغيلي( والعمقققل جقققار علقققى اسقققتحداث 

جديققققدة، تعمققققل وزارة العمققققل حاليققققا علققققى التوسققققع فققققي انشققققاء فققققروع انتاجيققققة جديققققدة بالتعققققاون مققققع الشققققركاء 

قماعقققات التقققي الرئيسقققيين والتقققي جقققاءت بمبقققادرة ودعقققم ملكقققي مقققن جاللقققة الملقققك عبقققد  الثقققاني فقققي مختلقققف ال

تقققوم وزارة العمققل ومققن  الف فرصققة عمققل جديققدة، كمققا  9تشققهد ارتفاعققاً فققي مسققتويات البمالققة لخلققق أكثققر مققن 
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خققالل مكاتققب التشقققغيل فققي مقققديريات العمققل فققي الميقققدان بتقققديم خقققدمات االرشققاد والتوجيققه المهنقققي للبققاحثين عقققن 

ل الجامعققققات والمققققدارس لتعققققريفهم عمققققل واصققققحال العمققققل مققققن خققققالل اقامققققة المحاضققققرات االرشققققادية لمققققال

واعتمقققدت كلجنقققة دائمقققة  2011تقققم تشقققكيل اللجنقققة االردنيقققة لإلنصقققاف فقققي االجقققور عقققام بسقققوق العمقققل ومتملباتقققه، 

المتعلققققق بققققإلزام قمققققاع التعلققققيم الخققققاص  2018تفعيققققل القققققرار الصققققادر عققققام  2013بقققققرار وزيققققر العمققققل عققققام 

تأسقققيس حملقققة ققققم مقققع المعلقققم واالسقققتمرار بقققدعمها كحملقققة تنظقققيم بتحويقققل أجقققور المعلمقققات والمعلمقققين الكترونيقققاً، 

مجتمعقققي تهقققدف القققى رفقققع وعقققي المعلمقققات فقققي القمقققاع الخقققاص بحققققوقهن العماليقققة، تنفيقققذ حملقققة توعيقققة عقققن 

حققققوق المقققرأة فقققي ققققانون العمقققل بالشقققراكة مقققع منظمقققة العمقققل الدوليقققة واللجنقققة الوطنيقققة لشقققؤون المقققرأة، اعتمقققاد 

لقمقققاع الخقققاص حقققول كيفيقققة تمبيقققق نظقققام وتعليمقققات العمقققل المقققرن ونشقققرها بعقققد تعقققديل مسقققودة دليقققل إرشقققادي ل

انضقققمام األردن لالئقققتالف القققدولي لإلنصقققاف فقققي األجقققور الجهقققود بهقققذا المجقققال  إطقققارنظقققام العمقققل المقققرن. وفقققي 

م كققأول دولققة عربيققة رائققدة فققي هققذا المجققال. مأسسققة وتعمققيم النققوع االجتمققاعي فققي عمققل وزارة العمققل ومققن أهقق

لمكافحقققة العنقققف والتحقققرش  استرشقققاديهجقققاري العمقققل علقققى اعتمقققاد سياسقققة  -الجانقققبا إنجقققازات القققوزارة فقققي هقققذا 

فقققي أمقققاكن العمقققل كأحقققد شقققروط مصقققادقة القققوزارة علقققى االنظمقققة الداخليقققة للمؤسسقققات فقققي القمقققاع الخقققاص علقققى 

اإلجراءات الخاصققة لققدمج النققوع الققرغم مققن أنققه تققم اشققتراطها للمصققادقة علققى العديققد مققن األنظمققة حاليققاً، البققدء بقق

 االجتماعي في عمل الوزارة من خالل دمج النوع االجتماعي في موازنة الوزارة. 

 

: توسيع وتفعي  تطبيق قانون الضمان االجتماعي ليشم  جميع العاملين باجر بمن فيهم العاملين 44التوصية 

 في القطاع غير المنظم.

( الزامي لجميع االفراد وبصرف النظر عن جنسية 4ان الشمول بأحكام قانون الضمان االجتماعي وفقا للمادة ) -

العامل بما في ذلك العاملين في القماع غير المنظم )العمل الحر( ولهذه الغاية عملت المؤسسة على التنسيق والربط 

لك العاملين في القماعات غير المنظمة، كما تم تعديل االلكتروني مع المؤسسات الحكومية المعنية بالمنشآت وكذ

بموجب النظام المعدل رقم  2015( لسنة 14نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان االجتماعي رقم )

، والذي بموجبه تم شمول العاملين لحسابهم الخاص في المهن والحرف بصفة الزامية بأحكام 2020( لسنة 108)

ع التأمينات الممبقة بموجبه، شريمة الحصول على تصريم العمل الحر لغير االردنيين، وفقا لآللية القانون وبجمي

 ( من ذات النظام.  48( و )47( و)46المنصوص عليها في المواد )

 

: عدم تمكين العمال من تلسيس منظمات نقابية للعمال وفقا لتصنيف المهن الذي ال يجيز انشاء 45التوصية 

دة للعاملين في المهنة الواحدة، او المهن المتماثلة او المرتبطة ببعضها، وعدم االعتراف الرسمي نقابات جدي

 باالتحاد الذي شكلته عدد من المنظمات النقابية المستقلة.

وزير ومن خالل مسجل النقابات تصنيف للوتعديالته،  1996( لعام 8د من قانون العمل رقم )/98منحت المادة   -

نشمة االقتصادية التي يجوز فيها تأسيس نقابات وفقاً ألحكام الفقرتين )أ( و)ل( من هذه المادة بحيث الصناعات واأل

ً في ذلك التصنيفات العربية والدولية  ال يكون ألي صناعة أو نشاط اقتصادي أكثر من نقابة واحدة تمثلهم مراعيا

وتعديالته  1996لسنة  8ها قانون العمل االردني رقم النقابات المستقلة لم تتبع المرق التي رسمفان بناء على ذلك و

في تأسيسها وجاءت المادة إلعماء اكثر مرونة لزيادة اعداد النقابات واعادة تصنيف قماعات كبيرة تحت نقابة 

 واحدة ضمن قماع واحد.

 

يضمن استقاللية أ: االسراع في اصدار تشريعات عمالية يراعي فيها معايير حقوق االنسان وبما /  46التوصية

 النقابات.

منقققه علقققى انقققه تحمقققي الدولقققة العمقققل وتضقققع  و(/23/1نققق  دسقققتور المملكقققة االردنيقققة الهاشقققمية فقققي المقققادة )  -

نظقققم ققققانون العمقققل رققققم ، كمقققا تنظقققيم نققققابي حقققر ضقققمن حقققدود الققققانون(لقققه تشقققريعاً يققققوم علقققى المبقققادئ التاليقققة )
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ة ونقابقققات اصقققحال العمقققل وتسقققجيلها واليقققه عملهقققا وحلهقققا وتعديالتقققه تأسقققيس النقابقققات العماليققق 1996( لسقققنة 8)

واالسقققس والمعقققايير الالزمقققة لتمكقققين ممثلقققي العمقققال مقققن القيقققام بمهامهقققا، كمقققا بقققين ققققانون العمقققل األردنقققي رققققم 

( فققققي )الفصققققل السققققادس( منققققه اليققققه تنظققققيم عقققققد العمققققل الجمققققاعي ومققققد  الزاميتققققه وطريقققققه 1996( لسققققنة )8)

( مققققن ذات الفصققققل اعققققاله  ليققققة 44وااليققققار المترتبققققة علققققى ذلققققك كمققققا نظمققققت المققققادة )انهائققققه وتعديلققققه وتجديققققده 

( عققققد 44والتقققي تشقققمل جميقققع العمقققال دون تمييقققز ) 2021التفققاو  حيقققث بلقققغ عقققدد عققققود العمقققل الجماعيقققة لعقققام 

( منقققه الحمايقققة الالزمقققة للعقققاملين الممثلقققين للنقابقققات 108كمقققا وفقققر ققققانون العمقققل فقققي المقققادة )عمقققل جمقققاعي، 

حيقققث حظقققر علقققى صقققاحب العمقققل تحقققت طائلقققة القققبمالن اتخقققاذ أي إجقققراء ضقققد أي ممثقققل للنقابقققات بسقققبب قيامقققه 

بممارسقققة النشقققاط النققققابي بمقققا فقققي ذلقققك الفصقققل مقققن العمقققل وفقققي حقققال مخالفقققة صقققاحب العمقققل لقققذلك علقققى مفقققتش 

يخ تبلقققغ االنقققذار العمقققل توجيقققه انقققذار لقققه بضقققرورة ازالقققة المخالفقققة خقققالل مقققدة ال تزيقققد علقققى سقققبعة ايقققام مقققن تقققار

 وفي حال استمرارها يحرر مفتش العمل ضبماً بها ويحيل االمر الى المحكمة المختصة. 

كمقققا ضقققمن للعامقققل حقققق الممالبقققة بكقققل عمقققل او ضقققرر لحقققق بقققه نتيجقققة اي اجقققراء اتخقققذ بحققققه مقققن قبقققل صقققاحب 

مققل مققع الحكققم لققه العمققل بهققذا الخصققوص وفققي حققال فصققله مققن العمققل للمحكمققة إصققدار القققرار بإعادتققه الققى الع

لقققم يقققتمكن العامقققل  وإذابكامقققل أجقققوره عقققن مقققدة انقماعقققه عقققن العمقققل ولغايقققة تقققاريخ صقققدور الققققرار بإعادتقققه اليقققه 

مقققن العقققودة القققى عملقققه ألسقققبال تتعلقققق بصقققاحب العمقققل فلقققه الممالبقققة بتعقققويض إضقققافي ال يققققل عقققن أجقققور سقققتة 

الفصقققل التعسقققفي واي حققققوق أخقققر  أشقققهر وال يزيقققد علقققى اينقققي عشقققر شقققهراً وذلقققك باإلضقققافة القققى تعقققويض 

 مترتبة له وفق احكام هذا قانون العمل.

( نزاعقققاً وتقققم حلهقققا 45) 2021حيقققث بلقققغ عقققدد النزاعقققات العماليقققة التقققي تقققم تسقققويتها مقققن قبقققل وزارة العمقققل لعقققام 

 جميعها.

 

ب: ضمان حق العمال في المفاوضة الجماعية حول شروط وظروف العم  وضمان حقهم في /46التوصية 

 ممارسة االضراب.

( لسنة 8( من قانون العمل االردني رقم )136( و)135( و)134نظم قانون العمل بموجب احكام المواد )  -

حق العامل في ممارسة االضرال وحق صاحب العمل في االغالق، كما تضمن القانون المشار اليه أعاله 1996

 يجوز لصاحب العمل فيها االغالق، واحال الشروط تحديد للحاالت التي ال يجوز للعامل فيها االضرال والتي ال

واالجراءات االخر  لإلضرال بموجب نظام يصدر لهذه الغاية وهو نظام شروط واجراءات االضرال واالغالق 

حيث بلغ عدد اإلضرابات كما رتب العقوبات على مخالفة العامل او صاحب العمل لذلك،  1998( لسنة 8رقم )

 ( اضرال.20( اضرال عمالي من أصل )18) 2021ها من قبل وزارة العمل لعام العمالية التي تم تسوي

مققنم القققانون لققوزير العمققل صققالحية تعيققين منققدول توفيققق او اكثققر مققن مققوظفي وزارة العمققل للقيققام بمهمققة الوسققاطة  -

 1996ة ( لسققن8( مققن قققانون العمققل االردنققي رقققم )120وتسققوية النققزاع العمققالي الجمققاعي بموجققب احكققام المققادة )

( يوم، واذا تعذر اجراء المفاوضات بين المرفين في هذه المرحلة الي سبب من االسبال يحقال 21وتعديالته ومدتها )

النزاع الى مرحلة تدخل الوزير فقي حقال تعقذر اجقراء المفاوضقات بقين المقرفين فقي هقذه المرحلقة يحقال النقزاع القى 

وفيق من انهاء النقزاع العمقالي الجمقاعي يحقال القى محكمقة عماليقة اذا لم يتمكن مجلس الت مجلس توفيق يشكله الوزير

( يقوم مقن 30( قضاة نظقاميين ينتقدبهم المجلقس القضقائي لهقذه الغايقة بحيقث تصقدر حكمهقا خقالل )3يتم تشكيلها من )

ه علقى كما حظر قانون العمقل اعقال تاريخ اإلحالة ويكون قرارها قمعيا غير قابل للمعن أمام أي جهة قضائية أخر .

صاحب العمل خالل النظر في النزاع العمالي لد  مندول التوفيق او مجلقس التوفيقق او المحكمقة العماليقة القيقام بقاي 

 المفعققققققققققققققققققققول السققققققققققققققققققققارية االسققققققققققققققققققققتخدام شققققققققققققققققققققروط مققققققققققققققققققققن االعمققققققققققققققققققققال التاليققققققققققققققققققققةا)تغيير

مقتضقى أو المحكمقة العماليقة حسقب  المجلقس أو التوفيقق منقدول مقن كتقابي اذن علقى الحصقول دون عامل أي لفص

 الحال(.

 

 



32 
 

تعديالت على قانون الجمعيات الخيرية تستهدف القضاء على العوائق التي تقف حائالً  : اضافة47التوصية 

 دون ممارسة الحق في تكوين الجمعيات بكبر قدر من المرونة.

التقي تقم العمقل وتعديالتقه ومسقودات المشقاريع  2008لسقنة  51تم تشكيل لجنة لمراجعقة ققانون الجمعيقات النافقذ رققم  -

( وتمويره من خالل اعداد مشروع له وقد تم فتم حوار مجتمعقي حقول 2019و 2015و 2014عليها سابقا لألعوام )

مشروع القانون من خالل عقد اجتماعات فرعية وإطالق منصة الكترونية الستقبال االقتراحات وعقد جلسقات فرعيقة 

اللتين تؤكدان علقى ضقمان حقق  128و 16للدستور االردني بمادتيه ترسيخا ، ويأتي ذلك مع منظمات المجتمع المدني

االردنيين في تأسيس الجمعيات واالنضمام اليهقا بموجقب الققانون القذي يجقب ان ال يقؤير سقلبا فقي هقذا الحقق او يمقس 

لسياسقية امتثاال لما نق  عليقه االعقالن العقالمي لحققوق االنسقان والعهقد القدولي الخقاص بقالحقوق المدنيقة وا، وأساسه

واالتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري وغيرها في مجال الحق في تشكيل الجمعيقات واالنتمقاء 

ويقأتي ذلقك أيضقا فقي سقياق ضقمان االسقتدامة للجمعيقات وتمكينهقا مقن القيقام بقدورها وتعزيقزا .اليها بموجقب الققانون

 وال وتمويل االرهال والفساد وحوكمتها.لنزاهتها من خالل حمايتها من مخاطر غسل االم

 

 : ارتفاع معدالت الفقر وخصوصا في المناطق الريفية وغير الحضرية.48التوصية 

 

اداً إلقى مسقم نفققات ودخقل األسقرة تصدر دائرة اإلحصاءات العامة النتائج الرئيسية لمؤشقرات الفققر فقي األردن اسقتن -

 رافيققة للسققكان علققى المسققتو  الققوطنيلققدخل والخصققائ  الديموغحيققث يققوفر المسققم بيانققات شققاملة عققن اإلنفققاق وا

والحضققر والريققف، والمحافظققات باإلضققافة إلققى تمثيققل المجتمققع حسققب الجنسققية )أردنققي، غيققر أردنققي( لغايققات تقيققيم 

جهقة للتخفيقف مقن حقدة مشقكلة الفققر ومتابعة سياسقات وبقرامج التنميقة االقتصقادية واالجتماعيقة وخصوصقاً تلقك المو

ارتفاع معدالت الفقر في االطراف والمناطق النائيقة بمتغيقرات مختلفقة مقن أهمهقا المسقتويات التعلميقة لألسقر  ويرتبط

الفقيرة حيث ان معظم االسر الفقيرة في األردن تكون فيهقا مسقتويات التعلقيم متدنيقة باإلضقافة القى ارتفقاع نسقب الفققر 

حيقث ان تركقز الفققراء مقن حيقث العقدد يتواجقد فقي المنقاطق  في هذه المناطق ال يعكس حالة الفققر العامقة فقي األردن

وعن  ليقات االسقتهداف لقدعم الفققراء فقأن صقندوق المعونقة الوطنيقة  .الحضرية والمدن ذات الكثافة السكانية المرتفعة

الت مؤشقر لدراسقة حقا 57حاليا لضمان العدالة في تقديم الدعم وتوزيع الموارد بالشكل الصحيم فأن الصندوق يعتمقد 

األسر والتي تتعلق بالفقر متعدد األبعاد ومستويات االنفاق والدخل ومستو  االنفاق على السكن ونوعه واالنفقاق علقى 

 .الكهرباء والماء والمعام ومؤشرات تتعلق بالصحة والتعليم

 

التوزيع العادل للموارد المتوفرة، وكفالة وصيول الفئيات االضيعف لهيذه الميوارد  سياسات تتيحأ: تبني /49التوصية 

 تكافؤ ممكن في توزيع الموارد على المستوى الوطني. أكبروضمان 

 

(، والقذي يشقتمل 2024-2021قامت الحكومة بإعداد برنقامج عملهقا )البرنقامج التنفيقذي التأشقيري للحكومقة لألعقوام  -

لشققاملة للتعامقققل مققع القضققايا االقتصقققادية واالجتماعيققة والسياسقققية واإلصققالحية لمختلقققف علققى الرؤيققة والمنهجيقققة ا

الزمني للبرنامج وأدوات واضقحة لقيقاس اإلنجقاز، لتكقون الحكومقة مسقؤولةً عنهقا أمقام جاللقة  اإلطارالقماعات وفق 

 الملك المعظم )حفظه  (، وكذلك مجلس األمة. 

(ال 2023-2021تم تمويره إلى خمة عمل اقتصادية البرنقامج أولويقات الحكومقة )ومن الجدير ذكره إن هذا البرنامج  -

األمة والقماع الخقاص وجميقع الجهقات المعنيقة، والقذي يهقدف إلقى تحقيقق مسقتقبل أكثقر اسقتدامة  مجلس معبالتعاون 

ذات أير ملموس  وشمولية ومرونة للمملكة األردنية الهاشمية. وهذه األولويات هي عبارة عن مجموعة من المبادرات

على حياة المواطنين، تركز على تسقريع وتيقرة اإلصقالحات بهقدف تحسقين بيئقة األعمقال، وتعزيقز االبتكقار، وزيقادة 

 ع التقي مقن شقأنها زيقادة فقرص العمقلشقمول المشقاري اإلنتاجية في اقتصادنا الوطني. كما تركقز هقذه األولويقات علقى

على القماعات التي لديها أكبر األير لتمكين وتحفيقز النمقو االقتصقادي فقي  وتعزيز الديناميكية االقتصادية مع التركيز

 .وتداعياتها وصوالً إلى مرحلة التعافي االقتصادي جائحة كوروناظل التحديات التي نجمت عن 

كمققا ستواصققل الحكومققة العمققل علققى تنفيققذ اإلصققالحات االقتصققادية والماليققة ومققن خققالل  المصققفوفة اإلصققالحات  -

ال بهقدف تحسقين بيئقة األعمقال وتحفيقز النمقّو  2024-2018االقتصادية والنمو المتوازن وخلق فرص العمل لألعقوام 
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اعمقة للصقناعة الوطنيقة، وبمقا يسقهم أيضقاً فقي االقتصادي وخلق بيئة جاذبة ومحفّزة لالستثمار المحلي واألجنبقي، ود

زيادة الصادرات وتنويعها، من خالل إزالة العوائق أمام االستثمار المحلقي واألجنبقي، وتوجيقه الحقوافز لالسقتثمارات 

 ذات القيمة المضافة العالية، واتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتحسين جودة المنتج األردني وتنافسيته، واستكمال اإلجقراءات

 المتعلقة بتسهيل التجارة، بما يخفض الكلف المرتبمة باالستيراد والتصدير.

وهذه اإلصالحات التي من شأنها زيادة فرص التشغيل )التشغيل بدل التوظيف(، والعمقل علقى تمكقين العمالقة المحليقة  -

باحتياجقات السقوقين وتموير قدراتها مقن خقالل بقرامج التمكقين، وتعزيقز منظومقة التقدريب المهنقي والتقنقي وربمهقا 

الت إنتاجيقة واسقتثمارية مقن شقأنها الحقدّ مقن الفققر والبمالقة فقي  المحلّي والخارجي، كمقا سقيتم العمقل علقى تنفيقذ تقدخت

المحافظات وتوزيع مكتسبات التنمية بعدالة، من خالل إنشاء مشاريع إنتاجية لخلق فرص العمل وزيادة القدخل للفئقات 

 نموية بين المحافظات.المستهدَفة وخفض الفجوة الت

 ، وحسقققب األولويقققات الوطنيقققة2015ام منقققذ إطالقهقققا فقققي العققق 2030األردن ملتقققزم بتنفيقققذ أجنقققدة التنميقققة المسقققتدامة  -

وبمشققاركة كافققة القماعققات المعنيققة ومنظمققات المجتمققع المققدني والقمققاع الخققاص واألكققاديميين واللجققان والمجققالس 

ال والمقرأة وذوي االحتياجقات الخاصقة. وتمثقل األجنقدة فقي مجملهقا دعقوة المحلية المنتخبة، وممثلقين عقن فئقات الشقب

لكافة الدول األعضاء للعمل على القضاء على الفقر والجوع وتحسين المسقتو  المعيشقي للمقواطنين مقن خقالل تقوفير 

الكفيلقة لحمايقة التعليم الجيد والخدمات الصحية، وإنهاء ظواهر عقدم المسقاواة، وذلقك بقالتوازي مقع اتخقاذ اإلجقراءات 

البيئة وتوفير الماقة النظيفة والمياه والحد من التغير المناخي. وقد كقان األردن مقن أوائقل القدول التقي ققدمت تقريرهقا 

، تحت عنوان الالمريقق إلقى التنميقة المسقتدامةال، متضقمناً االجقراءات التقي تقم 2017الوطني الموعي األول في عام 

قديمققه فققي المنتققد  السياسققي الرفيققع المسققتو  فققي األمققم المتحققدة  نققذاك. ويققتم حاليققا اتخاذهققا لتحقيققق ذلققك، والققذي تققم ت

التحضققير لالسققتعرا  المققوعي الققوطني الثققاني، والمقققرر عرضققه فققي المنتققد  السياسققي رفيققع المسققتو  للتنميققة 

 .2022المستدامة في األمم المتحدة في شهر تموز 

 

عن الفقر والفقراء والنظر في تبني سياسات النمو  ب: اعتماد مؤشرات واحصاءات معمقة/49التوصية 

 االقتصادي المحابي للفقراء، واعتماد برامج االستهداف الجغرافي للفقر.

ويققوم االردن حاليققا ومققن خقالل وزارة التنميققة االجتماعيققة وبالتعقاون مققع مختلققف الجهقات الوطنيققة والعربيققة  -

د والقذي يرسقم صقورة أدق لحقال الفققراء مقن ياليقة أبعقاد رئيسقة، هقي والدولية بالعمل على مفهوم الفققر المتعقدد األبعقا

ظروف السكن والصحة والتعليم ومستو  المعيشة ، حيث تكمن أهمية قياس الفقر على ضرورة تبني منهجيات موحقدة 

ات كافقة إلعداد االستراتيجيات واالبحاث من منظور متعدد االبعقاد فقي القدول العربيقة ويسقعى األردن لتسقخير اإلمكانق

لتعزيز جهود الدول العربية للقضاء على الفقر بمختلف أبعاده، حيث ان اإلطار االستراتيجي للفقر متعقدد االبعقاد يتبنقى 

نموذجا تنمويا متكامال يستهدف األسقبال الجذريقة للفققر بمقا يقرتبط بتسقريع النمقو االقتصقادي وجعلقه شقامال أو محابيقا 

تمورة ، ومن المنتظر ان توفر منهجية الفقر المتعدد االبعاد مؤشقرات واحصقاءات للفقراء وتوفير سياسات اجتماعية م

 تعكس الصورة الواقعية للفقر والفقراء في االردن

برنققامج تعزيققز اإلنتاجيققة والحققد مققن الفقققرا هققو برنققامج متكامققل للتنميققة الشققاملة يهققدف إلققى تحسققين األوضققاع يعققد 

االقتصادية واالجتماعية للفئقات الفقيقرة وذلقك مقن خقالل دعقم وإيجقاد أفقراد عقاملين ومجتمعقات ققادرة علقى االنخقراط 

دمات المقدمقة فقي منقاطق جيقول الفققر أو تقوفير بمشاريع منتجقة فقي كافقة أنحقاء المملكقة بهقدف تحسقين المسقتو  الخق

وذلقك بتبنقي  1998فرص عمل ألبناء األسر الفقيرة، وقد بدأت الحكومة استراتيجياً العمقل ضقمن هقذا التوجقه فقي عقام 

برنامج حزمة األمان االجتماعي وذلك بهدف التصدي لمشكلتي الفقر والبمالة وكقان اهقم الخقدمات المقدمقة ضقمن هقذا 

مسققاعدة األسققر الفقيققرة وتققأهيلهم لالنخققراط بالعمققل المنققتج وبهققدف تنفيققذ مشققاريع تنمويققة تهققدف فققي الدرجققة البرنققامج 

األولى إلى توفير بيئة اقتصادية واجتماعية قادرة على أحقداث تغييقر إيجقابي علقى المقواطنين بشقكل مباشقر، وتقتخل  

 مؤشرات قماع تعزيز اإلنتاجية والحد من الفقر وفق اآلتيا 

الجمعيات الخيرية التي تم تمويلها بغر  تنمية المجتمعات المحلية من خالل إنشاء مشاريع إنتاجية تقوفر فقرص  )عدد

( مشقروع إنتققاجي مقن خققالل تمكقين الجمعيققات الخيريقة بهققذا المشقاريع، بقيمققة تمويققل 199عمقل. تققم تمويقل وتأسققيس )

( 343(، سققاهمت فققي تققوفير )2021-2012)( مليققون دينققار خققالل األعققوام العشققرة الماضققية 1,148,967وصققلت )

( يوضققم توزيققع هققذه المشققاريع علققى مسققتو  محافظققات 1فرصققة عمققل ألبنققاء المجتمعققات المحليققة، والملحققق رقققم )
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المملكة(، )عدد الجمعيات الخيرية التي تم تمويلها بغر  تنمية المجتمعقات المحليقة مقن خقالل إنشقاء مشقاريع إنتاجيقة 

( صقندوق ائتمقان / محقاف  إقراضقية مقن خقالل تمكقين الجمعيقات الخيريقة 190وتأسيس )توفر فرص عمل، تم تمويل 

(، إذ 2021-2012( مليون دينار خقالل األعقوام العشقرة الماضقية )2,285,380بهذا الصناديق، بقيمة تمويل وصلت )

ة األسقر الفقيقرة مقن ( فرصة عمل ألبناء المجتمعات المحلية مقن خقالل اسقتفاد4954ساهمت هذه الصناديق في توفير )

( يوضققم توزيققع هققذه الصققناديق/المحاف  1هققذه الصققناديق إلقامققة مشققاريع صققغيرة متناهيققة الصققغر، والملحققق رقققم )

اإلقراضية على مستو  محافظات المملكة(، )عقدد األسقر الفقيقرة التقي انتفعقت بققرو  صقغيرة إلقامقة مشقاريع أسقر 

فقيقرة ذات دخقل محقدود بمشقاريع صقغيرة مقدرة للقدخل وذلقك األعقوام ( أسرة 2308منتجة وريادة الشبالا تم تمكين )

( مليققون دينققار، وقققد سققاهمت هققذه المشققاريع فققي 5,895,161(، وبحجققم تمويققل بلققغ )2021-2012العشققرة الماضققية )

مساعدة األسرة الفقيرة على توفير مصدر دخل يابت وزيادة مصقادر دخلهقا وسقاهمت فقي جعلهقا أسقر مقن عاطلقة عقن 

( فرصقة عمقل ألبنقاء هقذه األسقر 2300إلى أسقر منتجقة وفاعلقة فقي المجتمقع، حيقث سقاهمت فقي تقوفير قرابقة )العمل 

( يوضم توزيع هذه مشاريع األسر المنتجة على مسقتو  محافظقات 1المنتفعة وألفراد المجتمع المحلي، والملحق رقم )

تقققديم الققدعم لققـ  -الققديوان الملكققي الهاشققمي(ا المملكققة(، )عققدد األسققر المسققتفيدة مققن المسققاعدات العينيققة )بتمويققل مققن

( دينقار لكقل أسقرة 100( ألف أسرة مقدمقة مقن القديوان الملكقي بواققع )60( لألسر الفقيرة والمحتاجة منها )523248)

بشققكل كابونققات شققرائية(، )عققدد الدراسققات االجتماعيققة التققي تققم إعققدادها بغققر  تققوفير خققدمات التققأمين الصققحي لفئققة 

القادرينا إجراء دراسات االجتماعيقة لألسقرة الفقيقرة معقدة للحصقول علقى تقأمين صقحي أسقر فقيقرة. تقم  الفقراء وغير

( أسرة لغايات التوصية للحصول على بماقات التقأمين الصقحي بالتنسقيق 57345إعداد الدراسات االجتماعية لحوالي )

وافذ تمويلية للمشاريع الصغيرة من اجقل تمكقين مع وزارة الصحة(، )تعزيز دور المرأة داخل األسرة األردنية إليجاد ن

النساء اقتصادياً بهدف االنتقال بوضع المرأة من التمكين إلى المشاركة الكاملة. انمالقاً من تعزيز االعتماد علقى العمقل 

اع واإلنتققا  واالعتمققاد علققى الققذات بققدالال مققن االعتمققاد علققى تلقققي المسققاعدات. وتأكيققداً علققى مبققدأ الشققراكة مققع القمقق

التقي تضقمنت  2008التموعي كرديف ومسقاند رئيسقي للقمقاع الرسقمي. وتنفيقذاً لخمقة مديريقة تعزيقز اإلنتاجيقة لعقام 

تنفيذ مشاريع إنتاجية تنموية تساهم فقي إيجقاد فقرص عمقل ألبنقاء األسقر الفقيقرة وتسقاهم بالتقالي فقي الحقد مقن مشقكلتي 

ن مع الجمعيات الخيرية المنتشرة في كافة المحافظقات. وإيمانقا منهقا الفقر والبمالة في المجتمعات المحلية وذلك بالتعاو

قققوم وزارة التنميققة االجتماعيققة علققى تعزيققز دور المققرأة بققدور المققرأة وقققدرتها علققى إقامققة المشققاريع وإنجاحهققا، حيققث ت

 -األردنية داخل أسرتها وذلك من خالل اآلتيا 

ل بنققاء قققدراتهن فققي إدارة المشققاريع وإعققداد الجققدو  تققدريب وتأهيققل النسققاء فققي المجتمعققات المحليققة مققن خققال .1

االقتصادية لمشقروعاتهم وأعمقالهم الصقغيرة ومسقاعدتهم إليجقاد منافقذ تسقويقية لهقم مقن خقالل إقامقة معقار  

 تسويقية.

 التمويلا مساعدة المرأة من خالل تمويلها بمشاريع صغيرة بقرو  ميسرة من خالل برنامج األسر المنتجة. .2

نظراً لضعف مستو  التسويق الخاص بالمشقاريع الممولقة لألسقر والجمعيقات الخيريقة النسقائية حيقث التسويقا  .3

أن الققوزارة بصققدد إيجققاد مراكققز بيققع دائمققة علققى مسققتو  المحافظققات للمسققاهمة فققي تحسققين مسققتو  التسققويق 

 لمنتجاتهم.

ه األسقر بقدخل يابقت يقتم االسقتفادة هذه المشاريع في رفقد هقذ ماألردنيةا تساه)أير المشاريع على أحوال األسرة  .4

منه لتحسين وضع األسرة المعيشي االجتماعي واالقتصادي. رفع سوية هذه األسر من حيث االسقتغناء عقن أيقة 

متلقية إلى أسرة منتجة. اعتماد األسرة على نفسها من خقالل خلقق  معونات نقدية ومساعدتها وتحويلها من أسرة

تعزيز دور الجمعيات الخيريقة فقي تققديم خقدمات ألبنقاء  تها في المجتمع.فرص عمل تساهم بشكل واضم لفاعلي

المجتمع وتعزيز دورها في العمل التموعي والخيرية من خالل تحقيق دخل يال لها يساعدها على تنفيذ بقرامج 

المسققاهمة فققي تققوفير فققرص عمققل مققن خققالل مشققاريع  وأنشققمة وتقققديم خققدمات ألهققالي المنققاطق الواقققع بهققا.

 ات الخيرية لألسر الفقيرة(.الجمعي
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 (1الملحق رقم  

 
 أعداد المستفيدين من برامج وزارة التنمية االجتماعية

 ضمن البرامج الموجهة للتصدي لظاهرتي الفقر والبطالة  برنامج تعزيز اإلنتاجية والحد من الفقر(

 (2021-2012خالل الفترة عشرة أعوام الماضية  

 

 مشاريع برنامج ا سر المنتجة  المحافظة الرقم
عدد الجمعيات الخيرية التي تدير مشاريع 

 إنتاجية

عدد الجمعيات الخيرية التي تدير صناديق 

 ائتمان /محافظ إقراضية

    

عدد 

المستفيدين 

من مشاريع 

ا سر 

 المنتجة 

حجم التموي  

 با لف

عدد فرص 

العم  

 الموفرة

عدد 

الجمعيات 

الخيرية 

التي تدير 

مشاريع 

 إنتاجية

حجم التموي  

 با لف

عدد فرص 

العم  

 الموفرة

عدد 

الجمعيات 

الخيرية التي 

صناديق 

 ائتمان

حجم التموي  

 با ف

عدد 

فرص 

العم  

 الموفرة

 768 400,930 36 57 170,500 29 665 1,666,150 665 اربد 1

 369 208,736 18 45 115,967 21 117 312,421 117 البلقاء 2

 116 46,000 5 5 25,000 5 96 226,200 96 عجلون 3

 636 123,500 12 15 39,000 5 103 217,000 103 جرش 4

 333 139,500 12 44 159,300 29 260 740,200 260 العاصمة 5

 124 240,500 20 9 65,000 11 185 385,750 185 ملدبا  6

 288 208,905 17 22 58,700 9 85 261,250 85 الزرقاء 7

 473 271,400 24 60 183,500 39 243 615,000 243 المفرق 8

 836 328,523 20 21 121,000 17 217 538,650 217 الكرك 9

 550 172,000 14 33 113,500 16 231 643,040 231 معان 10

 447 128,786 10 22 75,500 13 43 127,500 43 الطفيلة 11

 14 16,600 2 10 22,000 5 63 162,000 63 العقبة 12

  
 4954 2,285,380 190 343 1,148,967 199 2308 5,895,161 2308 المجموع
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( 2034-2015ت: اعتميييييييييياد اسييييييييييتراتيجية ادارة النفايييييييييييات الصييييييييييلبة ل عييييييييييوام  /49التوصييييييييييية 

واهميييييية تنفييييييذ االلتييييييزام باالنتقيييييال ميييييين نظيييييام ادارة النفايييييييات الصيييييلبة الحييييييالي، اليييييى نظييييييام ادارة 

 يتفق والمعايير الدولية في هذا المجال.للنفايات متكام  

 

تم تصميم االستراتيجية الوطنية إلدارة النفايات الصلبة المنزلية في األردن لسد فجوة التخميط االستراتيجي التي  -

يواجهها القماع في هذا المجال، ويتمثل الهدف العام والرؤيا لالستراتيجية بالتحول من نظام إدارة النفايات 

القديم نحو نظام حديث، فعال، متكامل، ومستدام،  من بيئياً وصحياً وفي سبيل تحقيق هذه الرؤيا سعينا الى الصلبة 

)تحديث سياسات وتشريعات إدارة النفايات الصلبة، تموير اإلطار المؤسسي والهيكلي فيما يتعلق  :تحقيق ما يلي

حلي، تأسيس نظام إدارة المعلومات الوطني إلدارة بإدارة النفايات الصلبة على المستو  الوطني واإلقليمي والم

النفايات الصلبة كقاعدة بيانات مويوقة وإلكترونية لتسجيل وتحليل البيانات ذات الصلة بالقما،  العمل على 

تخميط متكامل ألنشمة إدارة النفايات الصلبة على المستو  اإلداري المحلي واإلقليمي من خالل اعداد خمط 

ة وتشغيلية إلدارة النفايات الصلبة، تعزيز أنشمة منع وإعادة االستخدام في إدارة النفايات الصلبة إقليمية ومحلي

من خالل عدة مشاريع منفذة من عدة جهات دولية ومحلية شريكه، تمويل مستدام لمنشآت وأنشمة إدارة النفايات 

انشاء خاليا نفايات هندسية امنة بيئيا، الصلبة، بناء وتشغيل مستدام لمنشآت إدارة النفايات الصلبة عن طريق 

باإلضافة الى انشاء مكبات ومحمات تحويلية بمواصفات تضمن االستدامة البيئة والمحافظة على الصحة 

تعزيز الوعي العام والتثقيف عن إدارة النفايات الصلبة من خالل حمالت التوعية الموجهة إلعادة .العامة(

 .بناء القدرات المؤسسية للمعنيين بإدارة النفايات الصلبة .ظافة العامةاالستخدام والتدوير، وحمالت الن

 

 الميثاق.من  2فقرة  39فة لنص المادة ال: خدمات الرعاية الصحية االولية ال تقدم بالمجان بالمخ50التوصية 

 

بنظام التأمين  يتم تقديم العديد من خدمات الرعاية الصحية المجانية في مراكز ومستشفيات وزارة الصحة وعمال -

وتعديالته تقدم خدمات الرعاية الصحية المدرسية وخدمات صحة المرأة  2004( لسنة 83الصحي المدني رقم )

والمفل وتنظيم األسرة واألمصال والمماعيم ومعالجة جميع األمرا  السارية والكشف المبكر عن السرطان 

لدم ومعالجة األمرا  النفسية والعقلية ونزالء ومعالجة جميع المصابين بأمرا  السرطان ومعالجة أمرا  ا

مراكز اإلصالح والتأهيل ونزالء دور اإليواء التابعة لوزارة التنمية االجتماعية والمدمنين على الكحول 

والمخدرات والمؤيرات العقلية وحاالت التسمم باألدوية ولدغ األفعى والعقرل مجانا في جميع مراكز 

ا أصدرت وزارة الصحة تعليمات استيفاء أجور المعالجة وأيمان األدوية لكل من ومستشفيات وزارة الصحة كم

( منها فقد تم استثناء األشخاص ذوي 6وبمقتضى أحكام المادة ) 2022يحمل بماقة تأمين صحي مدني لسنة 

الجة رمزية اإلعاقة من دفع تكاليف أية معالجة او أيمان أدوية أو مستلزمات طبية معينة لهم ، يستوفى أجور مع

 250من المشمولين بالتأمين الصحي المدني كمساهمة بأيمان األدوية بحيث ال تقل تسعيرة الوصفة المبية عن 

دنانير أردني، ال يستوفى أي أجور من المشمولين بالتأمين الصحي المدني عن كشفية  10فلس وال تزيد عن 

خر  ، يستوفى من غير المشمولين بالتأمين المبيب والفحوصات المخبرية وصور األشعة والمعالجات األ

 الصحي المدني أجور معالجة رمزية جدًا.
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ت: نسبة كبيرة من السكان ال تتمتع بخدمات التصريف الصحي، وهو ما يعد اخالال بلحكام /51/52التوصية      

 من الميثاق. ضرورة تنفيذ االلتزام بشلن زيادة نسبة المنازل المخدومة بشبكة الصرف الصحي. 39المادة 

 

والذين تقدر نسبتهم  2020لعام %( من مشتركي المياه ل66.8ان خدمات الصرف الصحي تغمي ما نسبته ) -

%( من سكان المملكة، حيث تقوم وزارة المياه حاليا على زيادة نسبة خدمة المشتركين بالصرف الصحي من 94)

( والتي National Strategic Wastewater Master Planخالل تنفيذ الخمة الوطنية للصرف الصحي )

من خالل تنفيذ العديد من مشاريع  2025% عام 86الى  تهدف الى زيادة نسبة تغمية خدمات الصرف الصحي

شبكات الصرف الصحي الجديدة واعادة تأهيل وتوسعة وانشاء محمات تنقية المياه العادمة الستيعال كميات 

نسمة( من خالل محمات  5000المياه العادمة االضافية، بينما يتم خدمة التجمعات السكانية الصغيرة )اقل من 

ية، كما تجدر االشارة انه على الرغم من الزيادة السنوية المضمردة تمكنت وزارة المياه على معالجة المركز

% لخدمات المياه بينما لم تزد نسبة التغمية لخدمات الصرف الصحي بشكل 94المحافظة على نسبة تغمية 

لصحي والتركيز مالح  خالل السنوات الماضية ويعز  ذلك الى محدودية مصادر التمويل لمشاريع الصرف ا

على مشاريع اعادة تأهيل محمات التنقية باإلضافة الى كلفة الربط على شبكات الصرف الصحي لذلك البد من 

اعداد خمة عمل مقترحة لرفع نسبة الربط على شبكات الصرف الصحي في المملكة ودراسة امكانية تقديم 

ن توسيع قاعدة خدمات المياه والصرف تسهيالت لتسديد تكاليف الربط على شبكة الصرف الصحي، كما ا

الصحي يحمل في طياته تكاليف متزايدة لبناء شبكات المياه والصرف الصحي ومحمات التنقية والمعالجة 

الالزمة الستيعال التزايد المبيعي والقسري في الملب على هذه الخدمات، كما ان التمدد دون تخميط للنمو 

على تحقيق اهداف وزارة المياه الخاصة بنسبة المخدومين بالمياه والصرف  العمراني )خار  التنظيم( يشكل عبئا

الصحي، لذلك من الضروري تامين التمويل  الالزم لبناء المرافق الجديدة ، سواء من خالل التمويل الذاتي من 

المياه   ميزانية وزارة المياه او من خالل المنم والقرو  للسير في تنفيذ الخمط الموضوعة من قبل وزارة

 لتحسيت الخدمات.

 

 شرها على مستوى الجهات في الدولةأ: زيادة وتطوير مراكز الرعاية الصحية االولية ون/52التوصية 

 على ان تقدم خدماتها بالمجان بصرف النظر عن الموقع الجغرافي للسكان.

 

يتوافر أعداد كافية من المراكز الصحية تتوزع بين مراكز صحية أولية وشاملة وعيادات فرعية ومراكز صحية  -

متخصصة في جميع مناطق المملكة وموزعة بحسب الكثافة السكانية ، كما تجدر االشارة الى ان عدد المراكز 

( مركز صحي شامل ، المراكز 121الصحية الشاملة في المملكة والتي تقدم معظم االختصاصات المبية )

( مركز فرعي ، المراكز التي 189( مركز صحي أولي ، عدد المراكز الصحية الفرعية ) 366الصحية األولية )

( مركز ، عدد المراكز الصحية التي تقدم خدمات 502تقدم خدمات صحة المرأة والمفل في جميع أنحاء المملكة )

بما يلي  ا )نقل  2022-2020قامت وزارة الصحة خالل الفترة ما بين  ( مركز ، كما440صحة الفم واألسنان )

 توسعة مركز صحي أبو علندا الشاملمركز صحي القويسمة الشامل / محافظة العاصمة إلى مبنى جديد، تم 

العمل جاري على توسعة مركز صحي األميرة بسمة الشامل ،تم تفعيل عمل مركز صحي القويسمة الشامل لغاية 

ليال، تم تحويل مركز صحي المزار الشمالي األولي / محافظة اربد إلى مركز صحي شامل يقدم  00ا11 الساعة

معظم االختصاصات المبية ، تحويل مركز صحي المغير األولي/ محافظة اربد إلى مركز صحي شامل ، تم نقل 

مركز صحي شامل، نقل مبنى مركز صحي ملكا األولي / محافظة اربد إلى مبنى جديد وسيتم قريبا ترفيعه إلى 

مركز صحي عقربا األولي / محافظة اربد إلى مبنى جديد وتم افتتاحه، نقل مركز صحي كفر أسد الشامل / 

محافظة اربد إلى مبنى جديد ) قيد االستالم واالفتتاح (،  نقل مركز صحي المشارع األولي / محافظة اربد إلى 
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توسعة مركز صحي كفريوبا الشامل / محافظة اربد وتم استالمه، تم تفعيل مبنى جديد قيد االستالم واالفتتاح(، تم 

( ساعة، تم تفعيل عمل مركز صحي الربة الشامل / 24عمل مركز صحي عي الشامل / محافظة الكرك للعمل )

( ساعة، تم نقل مركز صحي حنينا األولي / محافظة مادبا إلى مبنى جديد، نقل مركز 24محافظة الكرك للعمل )

صحي الفيصلية / محافظة مادبا إلى مبنى جديد، توسعة مركز صحي ذيبان الشامل / محافظة مادبا، توسعة 

مركز األسنان التخصصي / محافظة مادبا، تم تحويل مركز صحي األميرة بسمة / محافظة العقبة من أولي إلى 

سعة مركز صحي األميرة بسمة و شامل، نقل مركز صحي الكرامة األولي / محافظة العقبة إلى مبنى جديد، تو

مركز صحي الريشة الشامل ومركز صحي الديسة األولي ومركز صحي القريرة األولي في محافظة العقبة، نقل 

مركز صحي أم جوزة األولي إلى مبنى جديد قيد اإلنشاء / محافظة البلقاء، نقل مركز صحي الربابعة األولي / 

مركز صحي األمرا  الصدرية وصحة الوافدين / محافظة البلقاء )قيد لواء دير عال ) قيد االستالم(،  نقل 

االستالم (، توسعة مركز صحي ماح  األولي / محافظة البلقاء، توسعة مركز صحي الشونة الجنوبية األولي، 

توسعة مركز صحي الموال الشمالي/ محافظة البلقاء ) قيد االستالم(، توسعة مركز صحي سيحان الفرعي / 

( ساعة، إنشاء 24ة ) قيد االستالم(، تفعيل مركز صحي عين الباشا الشامل / محافظة البلقاء للعمل ) العارض

مركز صحي الحرش األولي / محافظة المفرق، إنشاء مركز صحي روضة األميرة بسمة األولي / محافظة 

ر الكهف الشامل / المفرق، توسعة مركز البشرية الشامل / محافظة المفرق، توسعة وتحديث مركز صحي دي

محافظة المفرق ) قيد التنفيذ ( إنشاء مركز صحي دحل الفرعي ) قيد التشغيل( /محافظة المفرق، إنشاء مركز 

صحي رباع السرحان الفرعي / محافظة المفرق، إنشاء مركز صحي المنارة الفرعي / محافظة المفرق، إنشاء 

، إنشاء مركز صحي صبيحة الفرعي / محافظة مركز صحي روضة األمير علي الفرعي / محافظة المفرق

المفرق، إنشاء مستشفى الرويشد الجديد / محافظة المفرق، نقل مركز صحي معان الشامل / محافظة معان إلى 

  مبنى جديد، إنشاء مبنى جديد لمركز صحي الشوبك الشامل/ محافظة معان  دمج ) مركز صحي األمير محمد

والمفولة ، ومركز صحي الزرقاء ( / محافظة الزرقاء دمجهم بمركز صحي  مركز صحي األمير محمد األمومة

الزرقاء الجديد الشامل، نقل مبنى مركز صحي صروت / محافظة الزرقاء إلى مبنى جديد، استحداث وحدة تأمين 

صحي في لواء الرصيفة ، اسكان طالل واستحداث مختبر مركزي وعيادات مركز األسنان التخصصي، نقل 

ركز صحي المنصورة األولي / محافظة المفيلة إلى مبنى جديد، توسعة مركز صحي القادسية الشامل / مبنى م

محافظة المفيلة، نقل مبنى مركز صحي جبة األولي / محافظة جرش إلى مبنى جديد، نقل مركز صحي ساكب 

ليال /  00ا10عة األولي / محافظة جرش إلى مبنى جديد، تفعيل عمل مركز صحي برما الشامل لغاية السا

محافظة جرش، تم توسعة مبنى مركز صحي البويضة االولي / لواء الرمثا، صيانة إنشائية لمركز صحي 

عمراوة األولي / لواء الرمثا، توسعة مركز صحي الميبة األولي / إقليم البتراء، عمل مشروع قيد اإلنجاز لمختبر 

 مياه في مديرية صحة إقليم البتراء . 

 

ب: النظييييير فيييييي انشييييياء نظيييييام متكامييييي  للتيييييامين الصيييييحي عليييييى اسييييياس تضيييييامني، بميييييا /52صيييييية التو      

 يضمن توافر الرعاية الصحية لجميع فئات المجتمع.

 

عاما، وذلك بشمول الفئات التالية ا)المواطنين فوق الستين  2004توسعت مظلة التأمين الصحي المدني منذ عام  -

الفقيرة(، منتفعي صندوق المعونة  )األسردون السادسة من العمر، المواطنين من ذوي الدخل المحدود  األطفال

الوطنية، منتفعي شبكة األمان االجتماعي، مرضى السرطان من األردنيين وأبناء قماع غزة دون السادسة من 

( لكافة المواطنين وبأسعار 30 )مادة العمر وأبناء األردنيات دون السادسة من العمر، التأمين الصحي االختياري

المشمولين رمزية جدا. هنالك تعديالت مستمرة على أحكام نظام التأمين الصحي المدني بهدف التوسع في قاعدة 

بلغ  مستقبال.الصحي المدني لتحقيق العدالة والمساواة بين المنتفعين وصوال إلى تأمين صحي شامل  بالتأمين
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 سنوات 6( أطفال دون 650000( منهم )3.480.803) 1/6/2022ا لغاية تاريخ إجمالي عدد المؤمنين صحي

( تأمين األسر الفقيرة وشبكة األمان االجتماعي ومنتفعي 1278889) السرطان،( تأمين شفاء لمرضى 2269)

 60عمر ( مؤمنين فوق 125063) السياحي،لواء البتراء التنموي  الغويبة وأبناءصندوق المعونة الوطنية وقرية 

 عاما.

  أ: تبني خطة وطنية إلدماج االشخاص ذوي االعاقة واعدة تلهيليهم./53التوصية 

 

( إضافة إلى 2030- 2020اقر مجلس الوزراء وييقة السياسة الوطنية لضمان حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ) -

ات والدوائر الحكومية الذي يؤكد على جميع الوزارات والمؤسس 2020/  1/  12تعميم رئاسة الوزراء بتاريخ 

االلتزام باتخاذ جميع االجراءات والتدابير الالزمة لتنفيذ االلتزامات المنصوص عليها في قانون حقوق األشخاص 

ذوي اإلعاقة النافذ واالستراتيجيات والخمط والبرامج التي تم إطالقها لدعم حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وأن 

وبالتنسيق مع المجلس األعلى لحقوق األشخاص  2020ة لهذه الغاية للعام يتم رصد المخصصات المالية الالزم

تهدف هذه  (2022- 2019ذوي اإلعاقة، فيما يتعلق باالستراتيجية الوطنية لبدائل اإليواء الحكومية والخاصة )

وإيجاد أنظمة االستراتيجية إلى تحويل المنظومة اإليوائية لألشخاص ذوي اإلعاقة إلى منظومة نهارية دامجة، 

وخدمات شاملة ومستدامة تحقق متملبات العيش المستقل، وجاءت استجابة للتوجهات العالمية التي تسعى إلى 

ايجاد حلول للبيئات المقيدة والعازلة وتحويلها إلى بيئات دامجة وحاضنة لألشخاص ذوي اإلعاقة ومنسجمة مع ما 

النافذ، على نحو يعزز مبادئ المساواة وعدم  2017( لعام 20ورد في قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة رقم )

 (2029- 2019االستراتيجية الوطنية العشرية للتعليم الدامج ) التمييز وتكافؤ الفرص في أدق معانيها، فيما يخ 

جاءت بهدف تموير منظومة تعليمية دامجة، بتأمين وضمان حق جميع األطفال ذوي اإلعاقة في التعليم إضافة 

% من إجمالي عدد 10زيادة عدد المالل ذوي اإلعاقة الملتحقين في المدارس النظامية لنسبة تصل إلى إلى 

الملبة ذوي اإلعاقة في سن التعليم. وتم تموير الخمة التنفيذية للسنوات الثالث األولى لالستراتيجية بالتعاون مع 

، الخمة الوطنية لتصويب أوضاع المباني القائمة GIZوزارة التربية والتعليم والوكالة األلمانية للتعاون الدولي 

( تهدف  الخمة إلى تمكين األشخاص ذوي اإلعاقة من الوصول واستخدام 2029-2019والمرافق العامة )

المباني والمرافق العامة وفق كودة متملبات البناء لألشخاص ذوي اإلعاقة والتي تأتي استجابة ألحكام قانون 

عاقة النافذ حيث اشتملت الخمة على مجموعة من المحاور منها على سبيل المثال ال حقوق األشخاص ذوي اإل

الحصر المحور الخامس المتعلق بتهيئة المباني والمرافق العامة والذي يهدف إلى تهيئة عدد محدد من المرافق 

خالل تهيئة األرصفة  والمباني العامة الخدمية ودور العبادة والمواقع السياحية ومرافق قماع النقل العام من

ومسارات الحركة ، تهيئة الساحات العامة والحدائق والمتنزهات إضافة إلى تهيئة مباني ومرافق مجمعات النقل 

البري والممارات والمرافق التابعة لها وتهيئة مباني ومرافق المراكز الحدودية والموانئ البحرية كذلك تهيئة 

 لتعليمية وغيرهاالمباني العامة اإلدارية والصحية وا

 

 ب: تعزيز مشاركة االشخاص ذوي االعاقة في سوق العم ./53التوصية 

 

عمل المجلس األعلى لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة على عدة مجاالت لضمان حق األشخاص ذوي اإلعاقة  -

ئ ترجمة لروح ومباد 2018وانخراطهم في سوق العمل بداية من خالل تشكيل لجنة تكافؤ الفرص في عام  

الذي يقوم على منهجية مناهضة التمييز وحظر  2017( لسنة 20قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة رقم )

اإلقصاء على أساس اإلعاقة أو بسببها، وتعد لجنة تكافؤ الفرص واحدة من  ليات االنتصاف المتميزة والفريدة 

أو الموظف من األشخاص ذوي اإلعاقة من التي تلعب دور الميسر والداعم الفني بين الباحث عن العمل والعامل 

ناحية أو جهة أو صاحب العمل من ناحية أخر ، وذلك من خالل التحقق من الشكاو  التي يتقدم بها كل من 

يواجه تمييزاً أو إقصاء على أساس اإلعاقة من جهات العمل الحكومية وغير الحكومية. وفي االتجاه نفسه، فإن 

جع الفني للباحثين عن العمل والعاملين من األشخاص ذوي اإلعاقة وجهات العمل لجنة تكافؤ الفرص تمثل المر
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المختلفة وذلك من خالل تقديم المعلومات والخبرات المتعلقة بتوفير الترتيبات التيسيرية وإمكانية الوصول في 

لحقوق األشخاص كما تم تفعيل خدمة استقبال الشكاو  في المجلس األعلى  مختلف مراحل التشغيل أو التوظيف

، وتموير سجل شكاو  إلكتروني يتضمن رقم 2021ذوي اإلعاقة عبر النظام اإللكتروني الذي تم إطالقة في عام 

الشكو  واسم المشتكي والجهة المشتكى عليها وموضوع الشكو  واإلجراءات المتخذة حيال الشكو ، بالتالي 

لخصها وكافة الويائق واألوراق الخاصة بالشكو  تصميم ملف لكل شكو  بحيث يحتوي على نموذ  الشكو  وم

والمراسالت بين المجلس والجهة المشتكى عليها وقرارات اللجنة، وقد تنوعت مضامين الشكاو  المقدمة للجنة 

تكافؤ الفرص منها على سبيل المثال ال الحصر شكاو  تتعلق  بما يليا )تغيير المسمى الوظيفي توفير الترتيبات 

أماكن العمل، التعيين والتثبيت في الوظيفة، تقلد وظائف قيادية، التقارير المبية )عدم اللياقة  التيسيرية في

 للعمل((.

( من النظام 45( يُلغى ن  المادة )10المادة ) 2022( لسنة 6صدور نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم ) -

( من هذا 44ورد في الفقرة )د( من المادة )(اعلى الرغم مما 45المادة ): األصلي ويستعا  عنه بالن  التالي

ً لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية من الفئات  النظام يعين األشخاص ذوو اإلعاقة وفقا

األولى والثانية والثالثة والعقود الشاملة بموجب تقرير يصدر من لجنة تكافؤ الفرص المشكلة في المجلس األعلى 

ً لألُسس التي يعتمدها، وتلتزم الدائرة بتوفير الترتيبات التيسيرية الالزمة  لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وفقا

لتمكينهم من ممارسة العمل، صدور تعميم وزير الصحة للجان المبية بعدم تضمين التقارير الصادرة عنها 

شخي  اإلعاقة بتحديد نوعها والمتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة عبارة )غير الئق صحًيا للعمل( واالكتفاء بت

 وتعديالته 2020( لسنة 9دنية رقم)( من نظام الخدمة الم45ودرجتها وطبيعتها وذلك استناداً ألحكام المادة )

في الجريدة الرسمية والذي يتعلق بتحقيق  2021لسنة ( 35صدور نظام تشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة رقم )

ماع الخاص وتوفير إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية واألشكال نسبة تشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة في الق

الميسرة التي يجب توفرها في بيئة العمل، صالحية مفتشي العمل اتأكد من مد  التزام المنشأة بتحقيق نسبة 

التعاون  التشغيل الواردة في القانون وتوفير الترتيبات التيسيرية وإمكانية الوصول واألشكال الميسرة، وفي مجال

مع الشركاءا في مجال المذكرات واالتفاقياتا توقيع المجلس األعلى لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة مذكرة تفاهم 

في األقاليم الثالث )معهد االميرة تغريد في  3هدفت إلى تهيئة 2019مع مؤسسة التدريب المهني في عام 

معاهد تابعة لمؤسسة التدريب المهني لتصبم مهيأ  الجنول، معهد الرصيفة في الوسط ومعهد المفرق في الشمال(

ودامجة للملبة من ذوي اإلعاقة، توقيع المجلس األعلى لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة اتفاقية مع معهد اإلدارة 

بهدف اعداد وتحضير األشخاص ذوي اإلعاقة المسجلين على قوائم ديوان الخدمة المدنية من حملة ا العامة

والمشبعة بالتنسيق مع معهد اإلدارة العامة وديوان الخدمة المدنية، توقيع المجلس األعلى  التخصصات الراكدة

لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة مذكرة تفاهم مع شركة كريستال لغايات تدريب وتشغيل أشخاص من ذوي 

ارة العمل اإلعاقة في القماع الخاص، في مجال التدريب والتمكينا تدريب مجموعة من مفتشي العمل في وز

على حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في العمل واستمارات التفتيش ضمن مشروع أماكن عمل دامجة الذي تم 

تنفيذه من ال شبكة أنهرال وبالتنسيق مع رئاسة الوزراء والمجلس األعلى لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، التعاون 

اشخاص من ذوي  3ي اإلعاقة وترشيم مع كلية لومينوس الجامعية والمجلس األعلى لحقوق األشخاص ذو

من  شهور، التشبيك مع القماع الخاص 6اإلعاقة الحركية لاللتحاق في برنامج تدريبي )االعالم الرقمي( مدته 

خاللا إصدار كتب مساعدة من خالل مخاطبة القماع الخاص لتشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة، التعاون مع 

خاص من ذوي اإلعاقة للعمل مثل قماع البنوك وقماع االتصاالت القماع الخاص من خالل ترشيم أسماء اش

 والمصانع وشركة أمازون. 

 

: جهيييييود الدولييييية غيييييير كافيييييية فيييييي تيييييوفير ميييييدارس مناسيييييبة فيييييي المنييييياطق النائيييييية 54التوصيييييية 

 من حيث معالجة مشكلة االكتظاظ وقلة عدد المدارس.

 

المملكة على وجه الخصوص تعود أسبابه إلى اللجوء أن اكتظاظ الملبة في المناطق الوسمى والشمالية من  -

بة من المدارس الخاصة إلى لألف طالب وطا 300السوري وارهاصات أزمة كورونا حيث تم انتقال حوالي 

المدارس الحكومية، وأما المناطق النائية فعلى العكس ال يوجد بها أي اكتظاظ، وفي هذا الصدد تقوم وزارة 
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ً بإنشاء األبنية المدرسية واإلضافات الصفية وذلك لتقديم خدمة التعليم لكافة الملبة وفي التربية والتعليم  سنويا

 ظاظ الذي تعانيه المدارس المكتظةجميع مناطق المملكة في األرياف والبوادي والمدن وللتخل  من االكت

تم  2018ب التاليا في العام والتخل  من نظام الفترتين والمدارس المستأجرة ويظهر ذلك من خالل األرقام حس

تم  2019( مدرسة قائمة، في العام 68( غرفة صفية إضافية موزعة على )490( مدرسة جديدة و)34إنشاء )

تم  2020( مدرسة قائمة، في العام 66( غرفة صفية إضافية موزعة على )489( مدرسة جديدة و)18إنشاء )

تم  2021( مدرسة قائمة، في العام 68ة موزعة على )( غرفة صفية إضافي452( مدرسة جديدة و)14إنشاء )

( مدرسة قائمة، أما فيما يتعلق بنق  33( غرفة صفية إضافية موزعة على )224( مدرسة جديدة و)28إنشاء )

المعلمين فيعود ذلك إلى ندرة التخصصات المملوبة في المناطق النائية، باإلضافة إلى وقف التعيينات لكافة 

 نذ يالث سنوات بقرار من وزارة المالية .مناطق المملكة م

ً وللعام 1،051،303،000بلغت ) 2022أما فيما يتعلق بالموازنة فإن مخصصات التعليم للعام   - ( ديناراً أردنيا

 ( ديناراً أردنياً.1،131،551،000)فكانت  2022

ملكة للفترة ما بين عام ويوضم الجدول المرفق موازنات التعليم االساسي مقارنة مع موازنة الوزارة والم -

(2016-2021 .) 

 

أ: تييييييييوفير مييييييييدارس التعليييييييييم االبتييييييييدائي واالساسييييييييي خصوصييييييييا فييييييييي المنيييييييياطق /55التوصييييييييية 

النائيييييييية، ووضيييييييع بيييييييرامج زمنيييييييية لتخفييييييييف االكتظييييييياظ وقلييييييية عيييييييدد المدرسيييييييين فيييييييي بعييييييين 

 التخصصات وبعن المناطق.

 

بقققققر عقققققن جهقققققود الدولقققققة فقققققي والتقققققي تع 54يمكقققققن النظقققققر القققققى االجابقققققة القققققواردة فقققققي التوصقققققية رققققققم  -

مجقققققققال تقققققققوفير المقققققققدارس لجميقققققققع الفئقققققققات وتخفيقققققققف االكتظقققققققاظ وقلقققققققة عقققققققدد المدرسقققققققين لقققققققبعض 

 .التخصصات

ب: معلوميييييييات احصييييييائية مفصيييييييلة عيييييين الموازنييييييية العمومييييييية المخصصييييييية للتعلييييييييم /55التوصييييييية

 االساسي والتعليم الجامعي والبحث العلمي ونسبتها من االنفاق العام بشك  دوري.

 

والبحث العلمي ونسبتها من االنفاق  التعليم العالي لوزارة العامة للدولة والموازنة المخصصةجدول يبين الموازنة  -
 (2022-2016العام للفترة )

 

 النسبة الموازنة العامة للدولة موازنة وزارة التعليم العالي السنة

2016 125,712,000 7,589,000,000 1.66% 

2017 123,468,330 8,119,000,000 1.52% 

2018 116,348,000 8,496,000,000 1.37% 

2019 105,373,000 8,609,926,000 1.22% 

2020 113,854,000 8,560,890,000 1.33% 

2021 100,394,000 8,874,800,000 1.13% 

2022 99,000,000 8,912,000,000 1.11% 
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: نشر الميثاق العربي لحقوق االنسان ونص التقرير الدوري االول وهذه المالحظات والتوصيات 56التوصية 

الختامية على نطاق واسع في اوساط السلطة القضائية والتشريعية واالدارية والمنظمات غير الحكومية العاملة 

 في الدولة، وكذلك لعامة الجمهور. 

الخاصة بــ النشر وترويج الميثاق العربي لحقوق االنسانال، فقد تمت مخاطبة المؤسسات وفيما يتعلق بــالتوصية  -

اإلعالمية الرسمية لبذل المزيد من الجهود للترويج للميثاق إخباريا وتلفزيونيا وإذاعيا، علما بأن االجتماعات 

 سات اإلعالمية الرسمية واألهليةالمتعلقة بلجنة الميثاق وعملها وجهودها تحظى بالتغمية اإلخبارية من قبل المؤس

 )بترا( بتغمية االجتماع األخير للجنة المنعقد في القاهرة في شهر شباط الماضي وقد قامت وكالة األنباء األردنية

 14/2/2022للجنة ميثاق حقوق اإلنسان  19الجامعة العربية تعقد اجتماعات الدورة )مرفق الرابط(، 

https://petra.gov.jo/Include/InnerPage.jsp?ID=203905&lang=ar&name=news 

 جنة.مع التأكيد على استمرار الجهود اإلعالمية الرسمية في نشر وترويج الميثاق والتغمية اإلعالمية لنشاطات الل
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  19 –إجراءات مواجهة جائحة كورونا ثالثاً: 

 تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية وجودتها  

ً لهذا الغر ، وبموجب  منذ البداية أدرك األردن  األهمية الحاسمة لتدعيم القماع المبي وتعزيز قدراته. وتحقيقا

، سعت الحكومة إلى االرتقاء بمستو  استجابة الرعاية الصحية بزيادة قدرات حفظه   توجيهات جاللة الملك

بشكل كاٍف في  للكشف عن حاالت االصابةالفح  المخبري  إلجراءالمستشفيات وضمان توفّر البنية التحتية الالزمة 

درات نظام الرعاية المملكة. غير أن هذا تملب جهداً غير مسبوق إلعادة توجيه موارد الدولة حيث زاد األردن ق

تم زيادة %، مع زيادة عدد أسّرة العزل والعناية المركزة للمرضى المصابين بفيروس كورونا. 300الصحية بنسبة 

 ميدانية في مختلف مناطق المملكةعدد أجهزة التنفس الصناعي المتاحة للتصدي للجائحة. وتم إنشاء ستة مستشفيات 

 تخاذهااومن ضمن اإلجراءات األخر  التي تم ا

  لزيادة القدرة على التعامل مع ً من خالل شراكة مويوقة مع القماع الخاص، استأجرت الحكومة مستشفى خاصا

المرضى المصابين بفيروس كورونا، ووقّعت اتفاقات لعال  هؤالء المرضى في المستشفيات الخاصة على نفقة 

 الحكومة. 

  تقال المر  في المجتمعات المحليةجراء تقييم مستمر النرصد وتتبع لتمكينها من إ استراتيجيةوضعت الحكومة 

 وتم توفير مختبرات للفحوص واالختبارات في عموم المملكة.  

  .توسيع نماق برامج التدريب لتشمل  جر تم تجهيز القماع المبي بمزيد من المواقم المبية والتمريضية

 تخصصات جديدة وتغمية النق  بأعداد أكبر كثيراً.

. وتضّمن في اسرع وقتباإلضافة إلى ذلك استهدفت الحكومة التعاقد على كميات كبيرة من اللقاح من مصادر متعددة 

البرنامج الوطني للتمعيم معايير واضحة، وإعماء األولوية للفئات العمرية والشرائم الضعيفة، والبنية التحتية 

ً بحملة توعية المصاحبة لذلك )بما في ذلك مواقع التمعيم التي تقدم  خدماتها لمن يقودون سياراتهم(. كما اقترن أيضا

ً بالبرنامج الوطني للتمعيم. ولعدم ترك أحد خلف الركب، أتيم اللقاح لكل َمن في  قوية لضمان إحاطة الناس علما

س. والواقع المملكة من مواطنين ومقيمين والجئين؛ وذاك ألن الجميع يقفون على قدم المساواة في مواجهة هذا الفيرو

أن األردن كان من أوائل البلدان على مستو  العالم التي شملت الالجئين في حمالت للتمعيم هذا وقد أنشأ األردن 

المركز الوطني لمكافحة األوبئة واألمرا  السارية، الذي يهدف إلى تدعيم تدابير الصحة والسالمة، ومتابعة الصحة 

 د والوقاية من انتشار الجوائم واألمرا  السارية. العامة، وتموير أنظمة المعلومات، والح

        التشغي  توفير الحماية االجتماعية و دعم

 رضاً لتداعيات الجائحة بشكل كبيرمع -وهو اقتصاد صغير ومنفتم يتمتع بروابط إقليمية ودولية قوية  -كان األردن 

 اعدة المالية العامة واإليراداتفاضمرت الحكومة إلى اتخاذ تدابير استثنائية على الرغم من االنخفا  الكبير في ق

وذلك  لمساندة القماع الخاص )ال سيما منشآت األعمال الصغيرة والمتوسمة(، ووقف االنزالق في هوة البمالة 

أكبر قدر من الوظائف كما تم إنشاء منصة إلكترونية لتلقي  والفقر من خالل اصدار اطار تشريعي يحاف  على استدامة

شكاو  الموظفين بشأن المخالفات في مكان العمل ، وضمان توفير الحماية االجتماعية الكافية لجميع الشرائم 

كان الضعيفة والمهمشة. وتم االلتزام بضمان استمرار توفير الكهرباء والتوفير المستدام لمشتقات الوقود لجميع الس

  والقماعات الحيوية، باإلضافة إلى المخيمات السورية.

 ً  حماية الفئات الفقيرة وا كثر احتياجا

شكلت حماية الفئات األكثر احتياجاً وفقراً عنصراً محورياً في استجابة الحكومة للجائحة، وشملت جهودها التحويالت 

ستهدفت التحويالت النقدية المارئة على وجه التحديد عمال النقدية المنتظمة المستمرة والتحويالت النقدية المارئة. وا

 المياومة المتضررين من اإلغالقات. 

وللتعامل مع العنف األسري، تم زيادة عدد الكوادر المعنية لالستجابة لتصاعد الحاالت ولتقديم خدمات وتغمية 

ليات لمساعدة المرأة للتوصل الى الخدمات الفجوات الحاصلة بسبب اإلغالقات. كما ويجدر الذكر بأـنه قد تم تموير  

 بما في ذلك تحويالت النفقة والتعاون مع منظمات المجتمع المدني لتوسيع التغمية الجغرافية.
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 مساندة القطاع الخاص ومنشآت ا عمال الصغيرة والمتوسطة وحماية الوظائف 

 اء البالد، بما في ذلكاتم االلتزام بجهود كبيرة لدعم التشغيل والقماع الخاص في جميع أنح

  ًللتشغيلاصدار أوامر الدفاع للحد من تسريم العمل في القماع الخاص ودعما 

  لدعم األجور ومساهمات الضمان االجتماعي للعاملين الرسميين  2020إطالق برنامج استدامة في كانون األول

مما يدل  2022تمديده حتى حزيران العاملين في الشركات المتضررة من الوباء على مد  ستة أشهر والذي تم 

 على أن القماع الخاص ال يزال يشعر بتأيير الوباء.

 وذوي الدخل المنخفض سحب مبلغ  تمكين العاملين لحسابهم الخاص المسجلين في مؤسسة الضمان االجتماعي

 .محدود من مزايا التقاعد الخاصة بهم

 واتير الكهرباء / التعرفة ودعم تصدير المعدات توفير الدعم والتسهيالت فيما يخ  الضرائب والرسوم وف

 واألجهزة المبية.

  دعم الشركات الصناعية للتحول نحو العمل عبر اإلنترنت والتسويق الرقمي باإلضافة إلى الدعم فيما يتعلق

  .بتكاليف الشحن

  ة المبيعاتصندوق دعم وتخفيض ضريبتم تقديم الدعم الموجه لقماع السياحة بما في ذلك من خالل إنشاء 

باإلضافة إلى قماعات ريا  األطفال، وبالتالي من خالل التوسع في دعم األعمال المملوكة للنساء في هذا 

 القماع.

عدد من اإلجراءات من خالل البنك المركزي األردني لحماية القماع الخاص من تأيير الجائحة، حيث  اتخاذكما وتم 

٪ من الناتج المحلي اإلجمالي ، وتضمنت تسهيالت ائتمانية  8.6حواليومليار دينار  2.7بلغت قيمتها اإلجمالية 

نقمة أساسي، وتعزيز السيولة المصرفية، وتمكين البنوك التجارية  150بشروط ميسرة، وخفض سعر الفائدة بمقدار 

األردن من من تأجيل مستحقات الشركات في القماعات المتأيرة ، وتعديل برنامج التمويل الخاص بالبنك المركزي 

خالل خفض تكلفة االئتمان وتعديل شروط الوصول لتشمل تمويل رأس المال العامل والتكاليف التشغيلية، باإلضافة 

 إلى تأجيل سداد القرو . وتم توجيه الجهود نحو توسيع استخدام خدمات الدفع اإللكتروني والتمويل الرقمي.

 هّمة وطن 

الد للتصدي للجائحة والتخفيف من تداعياتها. وساهم هذا الصندوق، الذي تأسس صندوق هّمة وطن لمساندة جهود الب

يتم تمويله من خالل تبرعات القماع الخاص، في بناء الشعور بالتضامن المجتمعي والمساندة المتبادلة بين الجميع في 

ر الرامية إلى تخفيف أير مواجهة الجائحة. وتم توجيه التمويل لمساندة الجهود في قماع الصحة والمساهمة في التدابي

 الفيروس على المجتمعات المحلية الضعيفة والمحرومة. 

 التعلّم عن بعد 

أسفرت الجائحة عن تحديات شديدة واجهت ضمان حق الوصول الى التعليم. وكما هو الحال في سائر بلدان العالم، فقد 

لجأت الحكومة إلى  الوسائل اإللكترونية وفي البدايةعلم من خالل اضمرت الحكومة إلى اللجوء إلى تقديم خدمات الت

الدروس المتلفزة من خالل قنوات خاصة كحل مؤقت لضمان الوصول إلى أكبر قدر ممكن. وفي وقت الحق، تم 

لتوفير بيئة تعلم مستدامة وتفاعلية ومتجاوبة. وتم إعداد برنامجها  2023-2020إطالق خمة تعليمية طارئة للسنوات 

بعد بالشراكة مع القماع الخاص والمجتمع الدولي، مع تكييفه باستمرار استجابةً للتعليقات والمالحظات  للتعلم عن

التقييمية. ومع العودة الى التعلم الوجاهي تماشياً مع تحسن األوضاع الصحية، تم تنفيذ خمة عالجية لمساندة األطفال 

 ارات األساسية. للتعافي من خسائر التعلم بالتركيز على المفاهيم والمه

وفي مجال التعليم العالي، يتم العمل على تشجيع الجامعات على االنتقال إلى تعزيز التعلم عن بعد، ويتم إنشاء مركز 

وطني الستخدام التكنولوجيا ودمج مصادر التعلم المفتوحة، وإعداد مسارات جديدة لتلبية متملبات األسواق المحلية 

 االصمناعي.والدولية بما في ذلك التنفس 
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 على أسس أكثر منعةالطريق إلى التعافي وإعادة البناء 

نة بحملة التمعيم مليارات دينار، مقتر 3ساعدت استجابة األردن المالية والنقدية القوية للجائحة والتي وصلت حوالي 

الربع الثالث من % في 2.7بة ، على العودة إلى النمو االقتصادي، حيث سجل االقتصاد نمواً بنسوفتم االقتصاد

ً إلى دفع عجلة التعافي من خالل التدابير الخضراء وتعميم اإلجراءات المناخية في تخميط 2021 . كما نممم أيضا

 التنمية على الصعيدين الوطني والمحلي. 

ل الحكومة االقتصادي تتمثل خمط األردن للتعافي من جائحة كورونا على المد  القريب في برنامج أولويات عم

أُعد هذا البرنامج بعد جوالت عديدة من االجتماعات والمناقشات، بما في ذلك مع القماع الخاص من . 2021-2023

خالل غرفتي الصناعة والتجارة ومنتد  االستراتيجيات األردني والمنتد  االقتصادي األردني. كما ُعقدت أيضاً 

توافق في اآلراء على األهداف واألولويات التي اجتماعات مع رؤساء اللجان بكال مجلسي البرلمان للتوصل إلى 

ستساهم في التعافي، وشددت االجتماعات على أهمية التصدي للبمالة، وتحفيز النشاط االقتصادي، والمحافظة على 

 تحقيق االستقرار النقدي واستقرار المالية العامة. ويهدف البرنامج إلىا

 .المملوبة لتشغيل األردنيينتمكين القماع الخاص من خلق فرص العمل  .1

 .زيادة وتحفيز االستثمار المحلي واألجنبي .2

 زيادة حجم الصادرات الوطنية من السلع والخدمات. .3

  :( محاور رئيسة، وهي3( أولوية، وزعت على )53ولتحقيق هذه األهداف، تم تحديد )

 المحور األولا تحسين بيئة االستثمار وممارسة األعمال

 نيا تعزيز المنافسة وتحفيز التشغيلالمحور الثا

 المحور الثالثا دعم القماعات االقتصادية ذات األولوية )السياحة وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والصناعة(.

 19-جهود مديرية االمن العام خالل جائحة كوفيد

فيروس كورونا تهدف بمجملها أصدرت مديرية االمن العام عدة خمط وتعليمات أمنية وأوامر عمليات تتعلق بمواجهة 

للمحافظة على أمن وسالمة المواطنين وكل من هو متواجد على أر  المملكة األردنية الهاشمية دون تمييز باإلضافة 

إعداد بروشورات توعية وتنفيذ حلقه إذاعية على إذاعة األمن العام ونشر فيديوهات توعية وتثقيف تستهدف كافة  الى

انتشار الفيروس، وتوعية المواطنين كافه بأهمية التباعد االجتماعي وعدم االختالط وإرسال  شرائم المجتمع للحد من

توزيع و الرسائل النصية التحذيرية واإلرشادية لكافة المواطنين والمقيمين في المملكة المتعلقة بفيروس كورونا

لكافة المواطنين المقيمين على  خدماتلاتقديم بروشورات توعوية حول الوقاية من خمر انتشار وباء فيروس كورونا، 

وبدون تمييز سواء كانت خدمات مقدمة إلى الالجئين أو بالمخيمات أو  بسواسيةأر  المملكة األردنية الهاشمية 

ً وتنفيذاً للتوجيهات الملكية السامي ً لقانون األمن العام والمعمول به حاليا إدامة غرف  ة.بالمناطق األقل حظاً وفقا

الوبائي التي تم فتحها في كل محافظة الستقبال االتصاالت والتعامل مع حاالت االشتباه بفيروس كورونا  االستقصاء

( سيارة إسعاف موزعة على األقسام والمراكز 562بالتعاون مع وزارة الصحة، تقديم الخدمة اإلسعافية من خالل )

ت اليومية واالعتيادية، تشكيل عيادات متنقلة والمحمات المنتشرة في جميع محافظات المملكة للتعامل مع الحاال

بالتعاون مع وزارة الصحة، من أجل تقديم اإلجراء المبي وصرف بعض األدوية المسكنة وكتابة الوصفة المبية دون 

الحاجة للنقل إلى المستشفى، للحاالت المرضية التي تتملب ذلك دون تمييز، حيث بلغ عدد الحاالت التي تم معالجتها 

 ( حالة .13832ل هذه العيادات )من قب

( سيارة إسعاف لنقل الحاالت المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا وتوزيعها على جميع مديريات الدفاع 25تخصي  )

المدني الميدانية المنتشرة في جميع أنحاء المملكة وتزويد القو  البشرية العاملة عليها بمهمات الوقاية الشخصية 

(Overallومواد التم )( ضابط وضابط صف وعلى نظام 156هير والتعقيم المناسبة حيث تم إدامتها من خالل )

(.إنشاء مركز اإلسعاف أإلسنادي داخل حرم المدينة التدريبية ليكون مركزاً إلسناد المديريات الميدانية 24/7الشفتين )

( سيارة إسعاف 20كز بـ )بسيارات اإلسعاف والحافالت للتدخل حال ظهور بؤر ساخنة للفيروس وتزويد المر

( في مديرية 193( مسعف ومهن مساندة .إنشاء رقم الموارئ )213( باصات مختلفة السعة و )10باإلضافة لـ )
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الدفاع المدني/قيادة إنقاذ وإسناد الوسط لتلقي البالغات الخاصة بحاالت اشتباه فيروس كورونا لزيادة سرعة االستجابة 

تم التعامل مع جميع  قصاء الوبائي لتنسيق الجهود بين كافة المؤسسات والجهات المعنية.وتوفير المعلومات لفرق االست

على كافة الخدمات وتقييمها بشكل مستمر من قبل  واالقتراحاتالحاالت بعدالة وإنسانية مع إمكانية تلقي الشكو  

خالل فترة الحظر لألشخاص المتأيرين، . المساهمة في اإلمدادات الغذائية والدوائية والمحروقات القيادات الميدانية

والمرونة بتمبيق القانون ومراعاة الحاالت اإلنسانية والضرورية .المحافظة على الحريات الشخصية، والخصوصية 

تسهيل مهمة اإلعالميين والصحفيين  لألشخاص المصابين والمشتبه بإصابتهم من خالل مالحقة مملقي اإلشاعات.

الحفاظ على حق استمرارية التعليم من خالل فتم منصات تعليمية  ال يتنافى مع القانون. وضمان حرية التعبير بما

وإتاحة مواقع للتعليم لكافة طالل المملكة .تقديم التسهيالت لرعايا الدول الصديقة والشقيقة بالعودة إلى بالدهم 

سفارات واإلقامة إلى الممار .مساعدة وبالتنسيق مع سفارات بالدهم وبناًء على رغبتهم والمشاركة في نقلهم من ال

الجهات المعنية بالرعاية االجتماعية لتوزيع المساعدات اإلنسانية والمعونات النقدية والعينية لمستحقيها .مساعدة 

الجهات المعنية في توزيع المواد التموينية للمواطنين خالل فترة حظر التجوال .توزيع مواد السالمة العامة 

أدوات صحية (  توزيع طرود تحتوي على) مواد تموينية، صحية ) معقمات أيدي، قلفزات، كمامات (والمستلزمات ال

على االشخاص المتواجدين خار  المدن والذين تقمعت بهم السبل نظراً لصعوبة حركتهم وتنقلهم في ظل حظر 

الدم من خالل التبرع ورفد بنك  التجول الذي صدر من قبل الحكومة .إرسال مرتبات مديرية األمن العام لمساعدة بنك

الدم بوحدات الدم المملوبة. استقبال المكالمات وتلقي البالغات والمالحظات والشكاوي من قبل المواطنين على رقم 

( والتعامل معها أوالً بأول .تأمين الحماية والحراسة الالزمة لفنادق حجر األشخاص العائدين 911الموارئ الموحد )

ذ خمة إخالئهم إلى منازلهم وبما يكفل المحافظة على صحتهم وسالمتهم .إيصال المستحقات المالية من الخار  وتنفي

المتنقلة إليهم .تقديم التسهيالت الالزمة لوصول  الصرفاتألصحابها في أماكن سكناهم من خالل تسهيل وصول 

قيام بواجباتهم اإلنسانية .تقديم التسهيالت الكوادر المبية والعاملين في المستشفيات إلى أماكن عملهم وتمكينهم من ال

الالزمة لنقل المرضى إلى المستشفيات ومراكز العال  المختصة )مرضى السرطان, غسيل الكلى ,.......الخ( 

وإيصال العالجات الشهرية ألصحابها بواسمة مركبات الدفاع المدني . تقديم التسهيالت الالزمة لنقل الوفيات وإتمام 

. اإلفرا  عن النزالء المحكومين والموقوفين بالقضايا المالية والموقوفين إداريا للحد والتخفيف من  مراسم الدفن

التأكيد على إدارة مراكز  االكتظاظ بين النزالء في مراكز اإلصالح والتأهيل وبالتنسيق مع المجلس القضائي.

اكز اإلصالح والتأهيل للمستشفيات وبشكل اإلصالح والتأهيل  من حيث تقديم التسهيالت إلرسال النزالء من مر

مباشر , تخصي  مركز إصالح وتأهيل البلقاء الستقبال الموقوفين الجدد وتخصي  غرف خاصة للنزالء المشتبه 

بإصابتهم بفيروس كورونا تكون مجهزة بالخدمات المبية والصحية وعزلهم عن باقي النزالء األصحاء لضمان 

ليهم .  التأكيد على كافة وحدات األمن العام التي لديها نظارات توقيف واحتجاز  سالمتهم وعدم وصول العدو  إ

لتعقيم النظارات والمركبات المخصصة لنقل الموقوفين وتوزيع أدوات الصحة والسالمة العامة على الموقوفين 

رات والمركبات  وتوعيتهم بضرورة التباعد وطرق الوقاية من فيروس كورونا ومراعاة عدم االكتظاظ في النظا

 المخصصة لنقل الموقوفين.

تم التعامل مع كافة المرتبات وفي مختلف مناطق تقديم الخدمات بمساواة وبدون تمييز وإعمائهم كافة الحقوق 

 .بمختلف مواقعهم وحسب طبيعة أعمالهم حمايتهموتزويدهم بكافة المستلزمات الوقائية ل
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 رابعا: الخاتمة

لجنة الميثاق العربي ودورها في تعزيز وحماية منظومة حقوق  الهاشمية مهاميثمن وفد المملكة االردنية  -

االنسان على المستو  االقليمي، كما ونثمن ونشيد بأجواء الحوار االيجابي التي سادت خالل مناقشة تقريري 

جنة الميثاق العربي لما كان له دور ايجابي المملكة الدوري الثاني والثالث بين الوفد االردني والسادة اعضاء ل

 في ايراء تقرير المملكة.

سيقوم وفد المملكة بدراسة كافة التوصيات والمالحظات الختامية الصادرة عن لجنة الميثاق الموقرة وخلق  -

حوار تفاعلي مع كافة اصحال المصلحة ونشر وتعميم المالحظات الختامية للعمل مع كافة الجهات الفاعلة 

 ات العالقة على انفاذ التوصيات المقدمة من اللجنة الى وفد المملكة.ذ
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