
 2018تقرير حقوق اإلنسان في األردن لعام 

 

 الملخص التنفيذي

 

المملكة األردنية الهاشمية نظام ملكي دستوري يحكمه الملك عبد هللا الثاني بن الحسين.  ويركز الدستور 

 65السلطتين التنفيذية والتشريعية في يد الملك.  يتألف البرلمان متعدد األحزاب من مجلس األعيان الذي يضم 

عضواً يتم انتخابهم.  تجرى انتخابات مجلس النواب  130عضواً يعينهم الملك، ومجلس النواب الذي يضم 

.  توصل المراقبون الدوليون إلى أن 2016كل أربع سنوات تقريباً، وقد أُجريت االنتخابات األخيرة في عام 

 احية الفنية.االنتخابات كانت منظمة وشاملة وذات مصداقية وُمدارة بشكل جيد من الن

 

 واحتفظت السلطات المدنية بسيطرة فعالة على قوات األمن.

 

شملت قضايا حقوق اإلنسان مزاعم التعذيب على أيدي مسؤولي األمن، بما في ذلك حالة وفاة واحدة على 

ق األقل أثناء االحتجاز؛ واالعتقال واالحتجاز التعسفي، بما في ذلك النشطاء والصحفيين؛ والتعدي على حقو

الخصوصية للمواطنين؛ والقيود غير المبررة على حرية التعبير والصحافة، بما في ذلك تجريم القذف، 

والرقابة، وحجب مواقع اإلنترنت؛ والقيود المفروضة على حرية تكوين الجمعيات والتجمع؛ وتقارير اإلعادة 

ر من االضطهاد؛ القسرية لالجئين السوريين والفلسطينيين إلى سوريا دون البت فيما إذا  كان لديهم خوف مبرَّ

ومزاعم الفساد، بما في ذلك في القضاء؛ وأعمال قتل "الشرف" للنساء؛ والعنف ضد المثليات والمثليين 

ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين؛ والظروف التي تصل إلى حد 

 السخرة في بعض القطاعات.

 

العقاب واسع االنتشار، رغم أن الحكومة اتخذت خطوات محدودة وغير شفافة للتحقيق مع  ظل اإلفالت من

 المسؤولين الذين ارتكبوا االنتهاكات ومالحقتهم ومعاقبتهم.  ولم تكن المعلومات حول النتائج متاحةً للعامة.

 

 . احترام كرامة الشخص، بما في ذلك عدم تعريضه إلى أي مما يلي:1القسم 

 

 رمان من الحياة على نحو تعسفي وغير ذلك من عمليات القتل غير المشروع أو ذات الدوافع السياسيةأ. الح

 

وردت بعض التقارير عن الحرمان من الحياة على نحٍو تعسفي أو غير مشروع.  وذكرت وسائل اإلعالم 

توفي أثناء احتجازه المحلية والسلطات الحكومية ومنظمات حقوق اإلنسان أن شخصاً واحداً على األقل قد 

 إدارة البحث الجنائي خالل العام. -جراء تعذيٍب يُزَعم أنه قد تعرض له من قبل أفراد مديرية األمن العام 

 

في أغسطس/آب، صرح المنسق الحكومي لحقوق اإلنسان بأن محكمة الشرطة تدرس حالة جديدة من مزاعم 

حث الجنائي والتي أدت إلى الوفاة.  اعتقلت السلطات التعذيب وإساءة المعاملة على أيدي أفراد إدارة الب

إبراهيم زهران في الزرقاء في يونيو/حزيران ونقلته إلى حجز إدارة البحث الجنائي في عمان، حيث ُزِعَم أن 

ساعة.  قام قائد مديرية األمن العام اللواء فضل حمود على  24السلطات ضربته حتى الموت في غضون 

 قام بتعيين لجنة لتقييم تقارير الطب الشرعي لتحديد المسؤولية الجنائية.الفور بفتح تحقيق و

 

قامت السلطات بإيقاف واحتجاز خمسة من عناصر إدارة البحث الجنائي أثناء التحقيق.  وأكد تحقيق مديرية 

سان، األمن العام في الحادث أن سبب وطريقة الوفاة يتفقان مع الضرب.  أشاد المركز الوطني لحقوق اإلن
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وهو هيئة رقابة شبه حكومية، بالتحقيق الفوري ولكنه وصفه بأنه "غير كاٍف".  كرر المجلس الوطني لحقوق 

اإلنسان مطالبته بإحالة مثل هذه القضايا إلى محاكم مدنية مستقلة بدالً من محاكم الشرطة الخاضعة لوزارة 

العناصر ومحاكمتهم، أصدر مدير مديرية األمن  الداخلية واألقل استقاللية.  باإلضافة إلى إلقاء القبض على

العام توجيهات بسياسة جديدة فيما يتعلق بمعاملة المحتجزين، بما في ذلك المراجعات المستقلة لحالتهم 

الصحية ومراجعات إضافية لمرافق االحتجاز.  اتخذت مديرية األمن العام خطوات إلنشاء مرفق احتجاز 

 ال لسياسات االحتجاز.مركزي ومراقَب لتوفير االمتث

 

وواصلت المحكمة النظر في أربع قضايا أخرى من قضايا الشرطة:  المحاكمة التي من المنتظر عقدها لثمانية 

عاماً، في مركز شرطة الجيزة في  18عناصر متهمين بالتعذيب بعد وفاة رائد عمار، البالغ من العمر 

أثناء احتجازه )أدانت المحاكمة ثالثة  2015 الزعبي عام ؛ والمحاكمة المتعلقة بوفاة عبد هللا2017مايو/أيار 

أثناء احتجازه  2015عناصر "بالتعذيب"، لكنهم استأنفوا الحكم(؛ والمحاكمة بوفاة عمر النصر عام 

)مستمرة، مع إطالق سراح جميع المتورطين بكفالة(؛ وحكم البراءة فيما يتعلق بوفاة سلطان الخطاطبة أثناء 

 ، وهو قيد االستئناف حالياً.2013ام احتجازه في ع

 

 ب. االختفاء

 

حدد محامو حقوق اإلنسان حالة واحدة على األقل من حاالت االختفاء المزعومة خالل العام، عندما احتُجز 

أيام في فبراير/شباط في مركز شرطة إربد قبل أن توجه السلطات تهماً إليه.  فبعد أن  10مشبوه بالسرقة لمدة 

عدة مراكز للشرطة عند محاولته تحديد مكان ابنه، قام والد المشتبه به بالسرقة بتقديم شكوى  تم طرده من

 رسمية إلى مديرية األمن العام وطلب الدعم من منظمٍة محلية لحقوق اإلنسان.

 

وفقاً لمديرية األمن العام، فإن حاالت االختفاء على مر التاريخ قد نجمت عن سوء حفظ السجالت، والتي 

اولوها في يوليو/تموز عن طريق إنشاء دفتر مع وقت االستالم، والتّهم، ووقت إخطار األسرة، واسم تن

 العنصر الذي قام باالحتجاز، وتوقيع الُمحتََجز.

 

 ج. التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة

 

األذى النفسي من جانب موظفي الدولة، وينص على عقوبات بالسجن يحظر الدستور التعذيب، بما فيه إلحاق 

سنة في حال وقوع إصابة خطيرة.   15تصل إلى ثالث سنوات عقاباً على استخدامه، مع عقوبة قد تصل إلى 

ومع أن القانون يحظر هذه الممارسات، واصلت المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية اإلفادة عن وقوع 

عذيب وإساءة المعاملة بشكٍل واسع النطاق في مراكز االحتجاز التابعة للشرطة واألمن.  ووجد حوادث الت

محامون معنيون بحقوق اإلنسان أن قانون العقوبات مبهم، وأيدوا تعديله كي يعّرف "التعذيب" بشكٍل أفضل 

تم التحقيق في جميع مزاعم  ولكي يعزز التوجيهات المتعلقة بإصدار األحكام.  ووفقاً لمسؤولين حكوميين، فقد

اإلساءة في الحجز بشكٍل دقيق.  اختلفت المنظمات غير الحكومية المعنية بالمساعدة القانونية مع ذلك 

التصريح، وشاركت ثالث قضايا ادعت فيها أن المدعى عليهم قد أدلوا ببياناٍت أمام المدّعين العامين بأنهم 

 ت من السجل.تعرضوا للتعذيب، وأن اإلفادات قد ُشِطبَ 

 

أفادت منظمات غير حكومية محلية ودولية بأن إدارة مكافحة المخدرات تُعّرض المعتقلين بشكٍل روتيني 

لإليذاء البدني الشديد.  كما قُدمت ادعاءات ضد إدارة البحث الجنائي، قادت إلى توجيه تُهٍم جنائية.  على 

ل دائرة المخابرات العامة خالل العام، إال أن الرغم من عدم وجود توثيق لشكاوى سوء المعاملة من قب
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المنظمات غير الحكومية المحلية قالت إنها ال تزال تحدث، لكن المواطنين لم يبلغوا عن سوء المعاملة بسبب 

 الخوف من االنتقام المحتمل.

 

التعرض ادعاًء ب 192أغسطس/آب، تلقى مكتب الشفافية وحقوق اإلنسان بمديرية األمن العام  30وبحلول 

لألذى )وهي تهمة أقل من التعذيب ال تتطلب إظهار نوايا( ضد الضباط.  وقعت معظم اإلساءات المزعومة 

في االحتجاز قبل المحاكمة.  على سبيل المثال، عندما أحالت السلطات المشتبه فيه بالسرقة المحدد في القسم 

ام من االحتجاز، أشار الفحص الطبي إلى كدمات أي 10. ب. لدى "االختفاء" بالنسبة لمحكمة أمن الدولة بعد 1

 وعالمات إساءةٍ للمعاملة.

 

، زاد البرلمان الحد األدنى اإللزامي للعقوبة على التعذيب من ستة أشهر إلى سنة 2017في أغسطس/آب لعام 

بة تصل واحدة.  وبقي الحد األقصى للعقوبة هو السجن لثالث سنوات مع األشغال الشاقة، مع زيادة في العقو

سنة إذا وقعت إصابة خطيرة.  لم يتم إصدار أية إدانة بموجب العقوبة الجديدة، بالرغم من الزيادة في  15إلى 

شكاوى المواطنين بشأن مزاعم إساءة المعاملة على أيدي سلطة إنفاذ القانون من العام الماضي، وفقاً لتقرير 

 أيلول.سبتمبر/ 10المركز الوطني لحقوق اإلنسان الصادر في 

 

 األوضاع في السجون ومراكز االعتقال

 

اختلفت الظروف في السجون الستة عشرة الموجودة في البالد:  فلقد كانت المرافق القديمة سيئة، بينما 

استوفت السجون الجديدة المعايير الدولية.  احتجزت السلطات المهاجرين بدون تصاريح عمل أو إقامة 

جرائم أخرى، في نفس مرافق احتجاز المواطنين.  )للحصول على معلومات  قانونية، أو المتهمين بارتكاب

 .د.(.2حول طالبي اللجوء والالجئين، انظر القسم 

 

:  خالل العام، منحت السلطات النيابة العامة سلطة اإلشراف على حالة المعتقلين.  من األوضاع المادية

 136اإلنسان والشفافية التابع لمديرية األمن العام  يناير/كانون الثاني إلى يوليو/تموز، أجرى مكتب حقوق

زيارة لمراكز االحتجاز.  شملت المشاكل الكبيرة في السجون القديمة عدم كفاية المرافق الصحية، وسوء 

األوضاع الصحية والتهوية، ودرجات الحرارة القصوى، ونقص مياه الشرب، ومحدودية الوصول إلى ضوء 

طبية في حاالت الطوارئ فقط.  وفي تقرير الظل للمراجعة الدورية الشاملة لدى الشمس، وتوفر الرعاية ال

مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة لهذا العام، شامالً الظروف في مراكز االحتجاز، حدد المركز 

ية غير الوطني لحقوق اإلنسان مشاكل من بينها االكتظاظ، والرعاية الصحية المحدودة، والمساعدة القانون

الكافية للنزالء، والرعاية االجتماعية المحدودة للنزالء وعائالتهم.  وأفاد المحتجزون بوقوع انتهاكاٍت وسوء 

 معاملة من قِبَل الحَرس.

 

شكوى من  11ووفقاً لما ذكره مكتب الشفافية وحقوق اإلنسان بمديرية األمن العام، تلقت مديرية األمن العام 

أدانت السلطات سبعة عناصر في وفاة   .عاملة في السجون ومراكز إعادة التأهيلحدوث التعذيب وسوء الم

إبراهيم زهران، رغم أن العناصر استأنفوا الحكم.  أفرجت السلطات عن الجميع بكفالة ووضعتهم في إجازةٍ 

 إدارية.

 

ة.  صّرح وأفاد مسؤولون بوجود اكتظاٍظ في معظم السجون، خاصة السجون في عمان والمناطق المحيط

معتقل فوق طاقة استيعاب السجون قد ظلوا رهن االحتجاز حتى  4,400المنسق الحكومي لحقوق اإلنسان أن 

 أغسطس/آب.
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كما أفادت منظمات غير حكومية محلية ودولية بأن السجناء اإلسالميين واجهوا أحياناً ظروف سجن أكثر 

 قساوة مقارنة مع بقية النزالء.

 

األمن العام، حددت السلطات بعض المرافق لحبس المحتجزين قبل المحاكمة فقط.  واحتجزت ووفقاً لمديرية 

دائرة المخابرات العامة بعض السجناء الذين اعتقلوا ألسباٍب تتعلق باألمن القومي في مرفق احتجاز منفصل.  

ة لمنشأة دائرة المخابرات خالل العام، قام المركز الوطني لحقوق اإلنسان بعدد غير محدد من الزيارات المعلن

العامة، وبدأت دائرة المخابرات العامة في السماح للمركز الوطني لحقوق اإلنسان بعقد اجتماعات غير 

خاضعة للرقابة مع السجناء.  اشتكى المعتقلون من الحبس االنفرادي، والعزل، وطول مدة االحتجاز قبل 

نشطاء حقوق اإلنسان، قامت دائرة المخابرات العامة المحاكمة والتي قد تصل إلى ستة أشهر.  وطبقاً ل

باحتجاز المعتقلين في الحبس االنفرادي.  تلقت المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية تقارير عن سوء 

 المعاملة واإليذاء والتعذيب في مرافق االحتجاز التابعة لدائرة المخابرات العامة.

 

ألساسية في جميع منشآت اإلصالحيات، اشتكى الطاقم الطبي من افتقار وبالرغم من توفر الرعاية الطبية ا

المرافق اإلصالحية في جميع أنحاء البالد إلى المرافق الطبية، واللوازم، والموظفين.  واشتكى الطاقم من أنهم 

افق قد عبروا عن قلقهم بشأن أوجه القصور في الرعاية، والتي لم تعالجها السلطات.  لم تتمكن معظم مر

السجون من إجراء فحوص الدم، وتوفرت لديها قدرات محدودة إلجراء فحوص باألشعة السينية، مما اضطر 

األطباء إلى االعتماد بصورة كبيرة على التقارير الذاتية للمرضى في حاالٍت معينة.  وإذا كانت حالة السجين 

 األطباء بإحالته إلى مستشفى محلي.الصحية متردية وال يمكن عالجها في العيادة الطبية للسجن، أوصى 

 

 كانت الظروف في سجون النساء أفضل بشكل عام من الظروف السائدة في معظم سجون الرجال.

 

وال توجد في مراكز الشرطة أماكن مخصصة الحتجاز األحداث.  وفقاً للمنسق الحكومي لحقوق اإلنسان، 

عليها وزارة التنمية االجتماعية.  لم يتم اتخاذ أي قامت السلطات باحتجاز األحداث في مرافق خاصة تشرف 

 إجراٍء لتحسين إمكانية التنقل في مراكز االحتجاز لألشخاص من ذوي اإلعاقة.

 

:  وقام فريق كرامة، وهو فريق من المسؤولين الحكوميين والمنظمات غير الحكومية، والمجلس اإلدارة

في بعض الحاالت، فرضت السلطات قيوداً مشددة على الوطني لحقوق اإلنسان بمراقبة أوضاع السجون.  

مقابلة السجناء والمعتقلين للزوار.  ُزِعَم أن السلطات قد قامت في بعض األحيان بحظر الزيارات العائلية.  لم 

ساعة  24تقم السلطات في بعض األحيان بإخطار العائالت بشأن مكان وجود المعتقلين، أو انتظرت ما بين 

بيه العائالت، على الرغم من أن مديرية األمن العام قد حاولت معالجة هذه المشكلة عبر نظاٍم أيام لتن 10و

 جديٍد لحفظ السجالت.

 

:  سمحت الحكومة لبعض مراقبي ومحامي حقوق اإلنسان المحليين والدوليين بزيارة السجون الرقابة المستقلة

ولية للصليب األحمر السجناء والمعتقلين على نطاق وإجراء مقابالت منفردة مع السجناء.  وزارت اللجنة الد

واسع في كافة السجون، بما فيها المرافق التي تقوم دائرة المخابرات العامة بتشغيلها، تبعاً لألساليب القياسية 

لدى اللجنة.  وافقت السلطات على بعض من طلبات مراقبي حقوق اإلنسان المحليين إلجراء زياراٍت ميدانية 

ال السجون بشكٍل مستقل عن فريق كرامة والمركز الوطني لحقوق اإلنسان، ولكنها رفضت لرصد أحو

ظل مرهوناً بطبيعة  زالبعض اآلخر.  وأفادت منظمات غير حكومية محلية بأن الدخول إلى مراكز االحتجا

لحقوق  العالقات مع سلطات مراكز االحتجاز، وما إذا كانت الطلبات قد وردت من خالل المنسق الحكومي
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اإلنسان أو المركز الوطني لحقوق اإلنسان.  قام المنسق الحكومي لحقوق اإلنسان والمعيّن من قِبل رئيس 

الوزراء بتنظيم زيارات المراقبة للعديد من ممثلي المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية إلى سجن 

 الجويدة وسجن سواقة.

 

الق مراكز االحتجاز الريفية التي ال تستوفي المعايير الوطنية :  قررت مديرية األمن العام إغالتحسينات

والدولية بشكل دائم، وبدالً من ذلك، ركزت على توسيع المرافق المركزية المستوفية للمعايير.  وّسعت 

السلطات بشكٍل كبير سجن الجويدة هذا العام لمعالجة االكتظاظ.  واتخذت السلطات خطواٍت الستخدام بدائَل 

ة السجن على الجرائم غير العنيفة.  في أغسطس/آب، تم افتتاح برنامج عقوبات مجتمعية سيتطلب أداء لعقوب

خدمة مجتمعية بدالً من عقوبة السجن للجنح والجنايات التي تستدعي حالياً عقوبة السجن لمدة عاٍم أو أقل.  

لجناة بالخدمة المجتمعية لمدة وفي سبتمبر/أيلول، حكم قاضي المحكمة االبتدائية بشرق عمان على أحد ا

 ساعة وسنة تحت المراقبة بدالً من عقوبة السجن. 200و 40تتراوح بين 

 

 د. االعتقال أو االحتجاز التعسفي

 

يحظر القانون االعتقال واالحتجاز التعسفيين، وينص على حق أي شخص في الطعن في عدم قانونية اعتقاله 

 إن الحكومة لم تلتزم دائماً ببنود الحظر هذه.أو احتجازه أمام المحكمة؛ ومع ذلك، ف

 

 دور الشرطة واألجهزة األمنية

 

احتفظت السلطات المدنية بالسيطرة على أجهزة األمن.  وتسيطر مديرية األمن العام على وظائف الشرطة 

في مسؤولية العامة.  وتتشارك مديرية األمن العام ودائرة المخابرات العامة ومديرية الدفاع المدني والجيش 

الحفاظ على األمن الداخلي.  تتبع مديرية األمن العام، ومديرية الدفاع المدني، والمديرية العامة لقوات الدرك 

إلشراف وزير الداخلية مع إمكانية الوصول مباشرة إلى الملك عند الضرورة، وتتبع دائرة المخابرات العامة 

 مباشرة للملك.

 

المحلية والدولية، فنادراً ما حققت الحكومة في مزاعم اإلساءة أو الفساد، وعند وفقاً للمنظمات غير الحكومية 

قيامها بذلك، كان هناك عدد قليل من اإلدانات والقليل أو انعدام في المعلومات العامة أو الشفافية بشأن التحقيق 

اإلفالت من العقاب على أو الحكم.  زعمت المنظمات غير الحكومية والناشطين المحليين والدوليين بانتشار 

نطاق واسع؛ إال أن مديرية األمن العام اختلفت مع هذا الوصف.  خالل العام، قام مدير مديرية األمن العام 

بتنفيذ سياسات جديدة لزيادة الشفافية في التحقيقات في مزاعم اإلساءة من قِبَل الشرطة وتعّهد بمساءلة الضباط 

جوز للمواطنين رفع شكاوى تتعلق بإساءة معاملة الشرطة أو فسادها إلى والُمشرفين عليهم عن أفعالهم.  ي

مكتب الشفافية وحقوق اإلنسان بمديرية األمن العام أو إلى مكاتب االدعاء الخاصة بالشرطة والمتوفرة في كل 

ك وحدة شرطة وفي كل سجن.  ويحق للمواطنين تقديم شكاوى حول سوء المعاملة والفساد من قبل قوات الدر

مباشرة إلى مكتب الشفافية وحقوق اإلنسان بمديرية األمن العام.  ويتلقى مسؤول ارتباط برتبة ضابط في 

دائرة المخابرات العامة الشكاوى ضد تلك الدائرة، ويحيلها إلى موظفي الدائرة للتحقيق فيها.  كما يمكن 

العامة، والمديرية العامة لقوات الدرك للمواطنين تقديم شكاوى ضد مديرية األمن العام، وإدارة المخابرات 

إلى المركز الوطني لحقوق اإلنسان أو إلى أي من المنظمات العديدة غير الحكومية لحقوق اإلنسان أو إلى 

 المدعي العام المدني.
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ويُكلف قسم االستخبارات الخاصة )وحدة الفرع الخاص( في مديرية األمن العام بالتحقيق في مزاعم اإلساءة 

ساد في صفوف الشرطة.  ووفقاً للقانون، تُحاكم مديرية األمن العام وإدارة المخابرات العامة موظفيهما والف

داخلياً أمام محاكمهما وقضاتهما وممثلي النيابة العامة التابعين لهما.  على الرغم من أن جلسات المحكمة عادة 

عن اإلجراءات.  وقامت الحكومة بإعادة المدّعين  ما تكون علنية، إال أن السلطات نادراً ما كانت تنشر تقارير

المدنيين إلى هذه المحاكم استجابةً لتوصيات حقوق اإلنسان.  وفقاً لمنظمات ومحامي حقوق اإلنسان، استمرت 

المحاكمات ببطء ونادراً ما أسفرت عن عقوبات جوهرية على انتهاكات حقوق اإلنسان؛ والسلطات لم تجعل 

.  وأشار ناشطو حقوق اإلنسان إلى الخوف من انتقام الجهات الرسمية كسبٍب عام لندرة هذه العقوبات علنية

 الشكاوى الرسمية من انتهاكات حقوق اإلنسان.

 

وتشمل مديرية األمن العام وحدة تعليٍم إلزامية حول حقوق اإلنسان تندرج ضمن التدريب السنوي المقرر 

حديثاً.  كما أن هنالك وحدة تعليمية إلزامية حول حقوق اإلنسان ضمن لجميع الموظفين والخريجين المعيّنين 

مايو/أيار، تم افتتاح مركز جديد  1المنهج التدريبي المقرر لجميع ضباط الشرطة الجدد في كل الوحدات.  في 

للتدريب في مجال حقوق اإلنسان لتوفير التدريب التعاوني لجميع فروع مديرية األمن العام.  وفي 

ر/كانون الثاني، أنشأ الدرك مكتباً لحقوق اإلنسان من أجل تدريب ودعم القوات التي تقوم بالمداهمات يناي

 والسيطرة على الحشود بشكٍل أكثر فعالية.

 

ووردت خالل العام تقارير عن عدة حاالت استخدمت فيها قوات األمن القوة المفرطة مع إفالت من العقاب، 

ن من العنف.  في شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران، خالل االحتجاجات أو أخفقت في حماية المتظاهري

المستمرة التي أجبرت رئيس الوزراء السابق على االستقالة، وافقت المنظمات غير الحكومية على أن قوات 

األمن العام وقوات الدرك قد مارست ضبط النفس المناسب مع الحفاظ على النظام العام والسماح بحرية 

 .التعبير

 

وفي يناير/كانون الثاني، أمر مدير مديرية األمن العام بالتحقيق الفوري في شريط فيديو يظِهر ضباط الشرطة 

وهم يسيئون معاملة مواطٍن أثناء اعتقاله في الكرك.  تم احتجاز الضباط في مركز احتجاز مديرية األمن 

 ، في انتظار نتائج التحقيق، الذي استمر.العام، لكن تم اإلفراج عنهم فيما بعد ووضعوا في إجازة إدارية

 

 إجراءات االعتقال ومعاملة المحتجزين

 

ينص القانون على الحق في المثول أمام قاٍض أو مسؤول قضائي آخر بسرعة التخاذ قرار قضائي في 

ساعة من دون الحصول على  24مشروعية االحتجاز.  يسمح القانون للسلطات باحتجاز المشتبه بهم لمدة 

ساعة من اعتقال  24كرات اعتقال في جميع الحاالت.  ويتطلب القانون قيام الشرطة بتبليغ السلطات خالل مذ

يوماً من االعتقال.  ويمكن للسلطات تمديد  15شخٍص ما، وأن تقوم السلطات بتوجيه اتهاماٍت رسمية خالل 

ووفقاً لمنظمات غير حكومية محلية   مدة توجيه االتهام إلى ستة أشهر في الجنايات، وإلى شهرين في الُجنح.

فإن المدعين العامين طلبوا التمديد بشكٍل روتيني وكان القضاة يوافقون على ذلك.  تخّول محكمة أمن الدولة 

الشرطة القضائية باعتقال واحتجاز األشخاص مدة سبعة أيام قبل اإلشعار أثناء القيام بالتحقيقات الجنائية.  

تقاالٍت الرتكاب جنحٍ مزعومة.  ادعت منظمات غير حكومية أن السلطات نقلت ويتضمن هذا التخويل اع

ساعة إلى سبعة أيام للتحقيق قبل اإلخطار،  24مشتبهاً بهم إلى محكمة أمن الدولة لتمديد الوقت القانوني من 

الصيف،  أو قامت بنقل المشتبه بهم من مركز شرطة إلى مركز شرطة آخر لتمديد فترة التحقيق.  خالل فصل

طبقت السلطات نظاماً لوجستياً وممارساٍت موّحدة لحفظ السجالت تهدف إلى تقليل فترة االحتجاز قبل 

 المحاكمة عن طريق مساءلة منفّذي االعتقال عن تطبيقهم للقانون.
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ن يسمح القانون الجنائي باإلفراج عن المحتجز بكفالة، وطبقت السلطات ذلك في بعض الحاالت.  وفي كثيٍر م

، قام 2017حتجاز دون كفالة طيلة هذه اإلجراءات.  في يوليو/تموز القضايا، كان المتهم يظل رهن اال

البرلمان بتعديل قانون اإلجراءات الجنائية، وحصر االحتجاز في الحاالت "االستثنائية"، وقام بتدعيم الكفالة 

ارة العدل تقديم طلب تمويل إلى وزارة وغيرها من تدابير السيطرة البديلة.  وفي يوليو/تموز، اقترحت وز

المالية لشراء األساور اإللكترونية لتقليل عدد المحتجزين قبل المحاكمة في عهدتها.  تتضمن الئحة مديرية 

األمن العام الجديدة التي ُوضعت خالل العام معايير إلعفاء األشخاص من االحتجاز قبل المحاكمة إذا لم يكن 

 ولم تكن الجريمة جناية.لديهم سجل جنائي حالي 

 

وأفاد معظم المحتجزين بعدم تمكنهم من االتصال بمحاٍم في الوقت المناسب.  وعيّنت المحاكم محامين لتمثيل 

المدّعى عليهم المعوزين المتهمين بجنايات قد تنطوي على عقوبة السجن مدى الحياة )غالباً ما يفسرها القضاء 

م، رغم أن خدمات المعونة القانونية ال تزال ضئيلة.  وكان يتم أحياناً عاماً( أو عقوبة اإلعدا 20بعقوبة 

االحتفاظ بالمشتبه بهم في سجن انفرادي لمدة قد تصل إلى أسبوع كامل أو وضعهم قيد اإلقامة الجبرية.  

وزعم عدد من ناشطي حقوق اإلنسان أن السلطات احتجزت المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي بهدف 

أدلة إساءة معاملتهم واالعتداء البدني من جانب قوات األمن.  لم تقدم المحاكم خدمات الترجمة المناسبة إخفاء 

 للمتهمين الذين ال يستطيعون التحدث بالعربية.

 

:  في الحاالت التي ادُعي أنها تمس أمن الدولة، اعتقلت قوات األمن أحياناً افراداً واحتجزتهم االعتقال التعسفي

غهم بالتهم الموجهة إليهم، ولم تسمح لهم بلقاء محاميهم أو لم تسمح لهم بذلك اللقاء إال قبل المحاكمة دون إبال

بوقت قصير.  في أغسطس/آب، أفاد مكتب الشفافية وحقوق اإلنسان بمديرية األمن العام بأن السلطات 

فترات زمنية متفاوتة.  احتجز شخصاً منذ يناير/كانون الثاني في مرافق االعتقال اإلداري ل 1,690احتجزت 

شخص رهن االحتجاز اإلداري بموجب قانون منع الجرائم، بزيادة قدرها حوالي  35,000المحافظون حوالي 

 .2016شخص عن عام  5,000

 

يسمح القانون للمحافظين االثني عشر باحتجاز األفراد إدارياً حسب الضرورة ألغراض التحقيق أو لحماية 

السلطات باحتجاز هؤالء األشخاص في السجن أو وضعهم قيد اإلقامة الجبرية في منازلهم ذلك الفرد.  قامت 

دون اتباع اإلجراءات القانونية الواجبة ورغم أن اإلجراءات القانونية قد أظهرت أنهم كانوا غير مذنبين في 

رامي لصالح "األمن أحيان كثيرة.  ويجوز للمحافظين إطالة فترة االحتجاز، ال سيما لمن لديهم تاريخ إج

العام" بموجب قانون منع الجرائم.  وقد استخدم المحافظون هذا اإلجراء بشكل واسع.  وزعمت العديد من 

المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية، إلى جانب المركز الوطني لحقوق اإلنسان، أن المحافظين أساءوا 

فراد عندما لم يكن هناك ما يكفي من األدلة إلدانتهم، وكذلك بشكٍل روتيني استخدام القانون، بقيامهم بسجن األ

 إطالة أمد اعتقال السجناء الذين انتهت مدة عقوبتهم.

 

في أغسطس/آب، افتتحت وزارة التنمية االجتماعية مأوى للنساء المعرضات لخطر العنف وجرائم 

س أماكن االحتجاز اإلداري حالهن "الشرف".  وبينما كانت السلطات تحتجز هؤالء النسوة في السابق في نف

 40كحال المجرمين، قامت مديرية األمن العام اآلن بنقلهن مباشرة إلى المأوى.  يوجد في المأوى مساحة لـ 

.  أبلغت المنظمات غير 2017امرأة، وهو رقم أعلى من عدد المحتجزات في الحجز الوقائي في عام 

لخطر الوقوع كضحايا لجرائم "الشرف".  وحتى  الحكومية عن انخفاض أعداد النساء المعرضات

 امرأة نقلهن من سجن الجويدة. 16نساء إلى المأوى، مع انتظار  10أكتوبر/تشرين األول، نقلت السلطات 
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ذكرت منظمات محلية غير حكومية خالل العام أن المسؤولين احتجزوا عماالً مهاجرين في عمليات اعتقال 

أولئك الذين لم يقم رب العمل بضمان إطالق سراحهم إدارياً بتُهم العمل بدون تعسفية، واستمر احتجاز 

تصريح، أو غيابهم عن مكان العمل المرخص لهم، أو عدم الحصول على تصاريح إقامة مناسبة.  وادعت 

لم  إحدى عامالت المنازل أن قوات األمن قد أوقفتها في الشارع لطلب وثائقها وأخذتها إلى مركز احتجاز حين

تكن قادرة على تقديمها على الفور، دون منحها الفرصة لالتصال برب عملها لتوضيح غيابها أو الحصول 

 على المستندات المطلوبة.

 

ساعة دون إذٍن من المدعي العام.   24:  يجّرم القانون احتجاز أي شخٍص ألكثر من االحتجاز قبل المحاكمة

تجاهلت بشكل اعتيادي هذا الحد، ووفقاً لمنظمات حقوق اإلنسان فقد وقال نشطاء حقوق اإلنسان إن السلطات 

في المائة من  44كان اإلفالت من العقاب شائعاً جداً في حال وقوع انتهاكات.  اعتباراً من مارس/آذار، كان 

في  7جميع المعتقلين محتجزين قبل المحاكمة، وفقاً لموجز السجون في العالم لجامعة لندن، بزيادة قدرها 

 .2017المائة عن عام 

 

إن الممارسة الشائعة المتمثلة في منح القضاة تمديدات للمدعين العامين قبل تقديم تهم رسمية قد أدت إلى إطالة 

مدة االحتجاز قبل المحاكمة دون داعٍ، والتي استمرت من ثالثة أيام إلى عدة سنوات.  وفي حين أن 

العام قد ُصممت لمعالجة هذه المشكلة، مثل تخصص القضاة  اإلصالحات القضائية التي تم تنفيذها هذا

والمدعين العامين، إال أن وزارة العدل افتقرت إلى القدرة على توفير خدمات المساعدة القانونية والترجمة 

اإللزامية قانوناً، وكافحت لتنسيق حضور الشهود ونقل المدعى عليهم من وإلى المحكمة.  قللت أتمتة العديد 

جراءات القانونية في السنوات األخيرة من متوسط فترة االحتجاز قبل المحاكمة، وذلك وفقاً لمنظمات من اإل

المساعدة القانونية المحلية، لكنها زادت عدد األشخاص المحتجزين إدارياً باستخدام السلطة التقديرية 

 الممنوحة للمحافظين.

 

:  ال يشمل القانون بنداً صريحاً يمنح ضحايا ة االحتجازقدرة المحتجزين على الطعن أمام المحكمة في قانوني

االعتقال التعسفي أو غير القانوني حق المطالبة بالتعويض.  وال ينص قانون اإلجراءات الجنائية على إجراء 

مراجعة قضائية اعتيادية لالعتقاالت اإلدارية التي أمر بها المحافظون االثنا عشر.  يمكن للمحتجزين رفع 

مدنية للتعويض عن تعرضهم لالعتقال التعسفي أو غير القانوني أو رفع دعاوى جنائية على دعاوى 

احتجازهم بشكل غير قانوني، إال أن هذا الخيار كان نادر الحدوث.  ويتعيّن على المحتجزين االستعانة بمحاٍم 

من أمر االحتجاز.   ذي خبرة ال تقل عن خمس سنوات، وعليهم أن يدفعوا رسوم خدماته، وأن يقدموا نسخة

  ولم تكن هناك حاالت معروفة تم فيها تطبيق هذا القانون خالل العام.

 

 هـ. الحرمان من المحاكمة العلنية المنصفة

 

ينص القانون على استقالل القضاء، لكن مزاعم لّوح بها خبراء قانونيون ومحامو حقوق اإلنسان عن 

 كما المحسوبية، ومحاباة األقارب، ودوائر نفوذ المصالح الخاصة، أثارت بواعث القلق بشأن استقالل القضاء.

أن عدم الكفاءة في الجهاز القضائي والتراكم الكبير للقضايا كانا عائقاً أمام تحقيق العدالة.  في أغسطس/آب 

، أقر البرلمان مشروع قانون ينص على أحكام إضافية لقضاء مستقل وأداء نوعي أفضل للمحاكم، 2017

هو ما تم تنفيذه هذا العام.  يضمن مشروع القانون هذا أيضاً تخصص المدعين العامين والقضاة، مبتعداً بذلك و

عن المدعين العامين والقضاة الذين يتعاملون مع مجموعة كاملة من القضايا الجنائية، ومتجهاً نحو نظام يتم 

 ضوعية في التهم المحددة.فيه إحالة القضايا إلى األفراد ذوي الخبرة القانونية والمو
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 إجراءات المحاكمة

 

ينص القانون على الحق في محاكمة عادلة وعلنية، وسعت الهيئة القضائية بصورة عامة من أجل إنفاذ هذا 

الحق.  ويفترض القانون براءة المتهمين.  ومع ذلك، لم يحترم المسؤولون حق المتهمين في االطالع بسرعة 

لموجهة إليهم، أو الحق في محاكمة منصفة وعلنية دون إبطاء غير ضروري.  ووفقاً وبالتفصيل على التهم ا

للقانون، تكون جميع المحاكمات المدنية، بما فيها المحاكمات التي تجري في محكمة أمن الدولة، مفتوحة 

كمت السلطات للعموم إال إذا قررت المحكمة أنه ينبغي أن تكون المحاكمة مغلقة حمايةً للمصلحة العامة.  حا

أحياناً المتهمين غيابياً.  وتسمح الدولة بمحاكمة المدعى عليهم غيابياً، لكنها تتطلب إعادة المحاكمة لدى 

عودتهم.  ولدى محكمة أمن الدولة قيود أكثر من المحاكم األخرى فيما يخص إجراء المحاكمات عندما ال 

مشورة قانونية، ويتم ذلك على نفقة الدولة بالنسبة  يكون المدعى عليه حاضراً.  ويحق للمتهمين الحصول على

للمعوزين في القضايا التي تنطوي على حكم اإلعدام أو احتمال السجن المؤبد، ولكن ذلك في مرحلة المحاكمة 

فقط.  لم يحَظ أغلب المتهمين الجنائيين بتمثيل قانوني قبل وخالل المحاكمة.  في كثير من األحيان، التقى 

هم أمام محكمة أمن الدولة بمحاميهم قبل يوٍم أو يومين فقط من بدء محاكمتهم.  ولم تمنح السلطات المدعى علي

المتهمين الوقت والتسهيالت الكافية إلعداد دفاعهم.  لم تقدم السلطات بشكٍل موحد خدمات الترجمة والدفاع 

لعربية في كثير من األحيان.  منعت المجانية للمقيمين األجانب، وخاصة العمال األجانب الذين ال يتكلمون ا

الحكومة في بعض األحيان منظمات المجتمع المدني من تقديم المساعدة القانونية للعمالء، بالرغم من افتقارها 

 إلى القدرة على معالجة القضايا الجديدة أو المتراكمة الحالية.

 

يشهدون ضدهم.  وال يملك المتهمون يجوز للمتهمين تقديم شهود وأدلة لصالحهم واستجواب الشهود الذين 

حق رفض أداء الشهادة.  ومع أن الدستور يحظر استخدام االعترافات التي انتزعت بالتعذيب، إال أن ناشطي 

حقوق اإلنسان الحظوا أن المحاكم كانت تقبل بشكل روتيني االعترافات التي يُزعم بأنها انتزعت تحت 

دعى عليهم استئناف األحكام، ويتم االستئناف بشكٍل تلقائي في القضايا التعذيب أو إساءة المعاملة.  يمكن للم

سنوات.  عندما يتراجع المتهمون عند المحاكمة عن  10المتعلقة بعقوبة اإلعدام أو بالسجن لمدة تزيد عن 

عليه؛ اعترافاتهم التي تم الحصول عليها خالل التحقيق الجنائي، فإن هذه االعترافات ال تُستخدم ضد المدعى 

 ثم تعتمد المحاكمة فقط على األدلة التي تم جمعها وتقديمها في المحاكمة.

 

وكان يحق للمتهمين في محكمة أمن الدولة استئناف األحكام التي صدرت بحقهم أمام محكمة التمييز، المخولة 

 بصالحية مراجعة األمور المتعلقة بالوقائع وبالقانون أيضاً.

 

لدوليين بزيارة محكمة أمن الدولة ومحاكم الجيش والشرطة لمعاينة إجراءات سمحت الحكومة للمراقبين ا

يوليو/تموز، راقب موظفون في سفارة أجنبية قضية  1المحاكمة خالل العام.  فعلى سبيل المثال، بتاريخ 

 إرهابية تُحاكم أمام محكمة أمن الدولة.

 

الرجل والمرأة متساويتين.  أما في المحاكم الشرعية التي تَعتبِر المحاكم المدنية والجنائية والتجارية شهادة 

تتولى النظر في قضايا زواج المسلمين وطالقهم وقضايا اإلرث، فإن شهادة المرأة تعادل نصف شهادة 

 الرجل.

 

سنة.  وينص القانون على أن األحداث المتهمين  12ويضع قانون األحداث سن المسؤولية الجنائية عند 

بارتكاب جريمة مع أحد البالغين سيحاكمون في محكمة لألحداث.  هنالك قضية واحدة معلقة في محكمة أمن 

في  2016خلية اإلرهابية لعام الدولة ألحد األحداث المتهمين بارتكاب جرائم متعلقة باإلرهاب لتورطه في ال
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إربد.  تم احتجاز األحداث الذين حوكموا من قِبَل محكمة أمن الدولة في مراكز احتجاز األحداث.  كما ينص 

 القانون على عقوبات بديلة لألحداث المذنبين، بما في ذلك التدريب المهني وخدمة المجتمع.

 

 السجناء والمحتجزون السياسيون

 

ت هناك بعض الحاالت التي قامت فيها الحكومة باحتجاز وسجن الناشطين ألسباب سياسية خالل العام، كان

بما في ذلك انتقاد الحكومة، وانتقاد السياسة الخارجية للحكومة، ونشر انتقادات للمسؤولين الحكوميين 

ومنظمات غير  والهيئات الرسمية، وانتقاد الدول األجنبية، وترديد شعارات مناهضة للملك.  وزعم مواطنون

حكومية أن الحكومة واصلت احتجاز أفراد آخرين ألسباب سياسية، وأن المحافظين ظلوا يستخدمون التوقيف 

 اإلداري لما بدا أنه أسباب سياسية.

 

احتجزت دائرة المخابرات العامة أيمن عجاوي، رئيس اتحاد طلبة كلية الفنون التطبيقية، لمدة أسبوعين بعد 

ت في أواخر فبراير/شباط الماضي داعياً إلى تحسين الخدمات األساسية والبنية التحتية أن قاد االحتجاجا

للحرم الجامعي.  وقال كل من والد عجاوي ومحاميه لوسائل اإلعالم إن دائرة المخابرات العامة منعتهم من 

جل العجاوي، رؤيته وهو رهن االحتجاز.  ضغط أعضاء البرلمان على وزير التعليم العالي للتدخل من أ

طالباً من الجامعات أمام وزارة التعليم العالي للمطالبة باإلفراج الفوري عنه.  في  50واحتج أكثر من 

 مارس/آذار، قامت السلطات بإطالق سراح عجاوي بكفالة.

 

 وفي مارس/آذار، اتهمت نقابة المحامين األردنيين محكمة أمن الدولة بمحاكمة النشطاء السياسيين تحت ستار

الحفاظ على األمن القومي.  واحتجاجاً على ذلك، قاموا بإيقاف أعضائهم عن تمثيل موكليهم أمام محكمة أمن 

 الدولة.  وعندما أدركوا أنه سيتعين على الموكلين المثول أمام المحكمة دون تمثيل، رفعوا الوقف.

 

 اإلجراءات القضائية المدنية وسبل االنتصاف

 

 قضائية مدنية تتعلق بانتهاكات حقوق اإلنسان أمام المحاكم المحلية.يجوز لألفراد رفع دعاوى 

 

 و. التدخل التعسفي أو غير المشروع في الخصوصية أو في شؤون األسرة أو البيت أو المراسالت

 

يحظر القانون مثل هذه األعمال، لكن يعتقد األفراد على نطاق واسع أن ضباط األمن راقبوا المحادثات 

تصاالت عبر اإلنترنت، وقاموا بقراءة المراسالت الخاصة، وانخرطوا في المراقبة دون أوامر الهاتفية واال

، إال أنهم اعتقدوا على نطاق واسع أن تاالعتقادامن المحكمة.  وعلى الرغم من عدم تقديم أمثلة لتبرير هذه 

 سان.الحكومة استخدمت نظاماً للمخبرين داخل الحركات السياسية ومنظمات حقوق اإلن

 

 . احترام الحريات المدنية، بما فيها:2القسم 

 

 أ. حرية التعبير، بما في ذلك حرية الصحافة

 

ينص الدستور على أن "تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل أردني أن يُعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة 

سلطات لوائح للحد من حرية والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن ال يتجاوز حدود القانون".  طبقت ال

التعبير والصحافة على مستوى الممارسة العملية.  وطبقت السلطات بنوداً من قانون مكافحة اإلرهاب وقانون 
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الجرائم المتعلقة بالشبكات اإللكترونية، وقانون الصحافة والمطبوعات، وقانون العقوبات، العتقال الصحفيين 

 المحليين.

 

القانون عقوبة أقصاها السجن لمدة تصل إلى ثالث سنوات إلهانة الملك، أو التشهير :  يجيز حرية التعبير

بالحكومة أو الزعماء األجانب، أو اإلساءة إلى المعتقدات الدينية، أو إثارة النزاع الطائفي والفتنة.  وخالل 

ن الناشطين لتعبيرهم العام، قيدت الحكومة قدرة األفراد على توجيه النقد للحكومة عن طريق اعتقال عدد م

عن آراء سياسية.  استخدمت السلطات القوانين ضد قذف الموظفين الحكوميين واالبتزاز والتشهير لتقييد 

 النقاش العام، واستخدمت كذلك أوامر حظر النشر الرسمية الصادرة عن المدعي العام.

 

محمد العتوم وسبعة ناشطين آخرين كانوا ، اعتقلت السلطات اللواء المتقاعد 2017في يناير/كانون الثاني لعام 

يحتجون على الزيادة المتوقعة في األسعار والفساد الحكومي المزعوم عبر وسائل التواصل االجتماعي.  

واتهمه وكيل نيابة محكمة أمن الدولة بتقويض النظام واالنخراط في أفعال تهدف إلى تحريض الرأي العام 

 العتوم والناشطين اآلخرين خالل العام. على انتهاك القانون.  وتمت تبرئة

 

خالل االحتجاجات االقتصادية في الربيع، ألقت السلطات القبض على اثنين من الناشطين البارزين من الكرك 

وذهبان واتهمتهما بالخيانة للتحدث ضد الملك في تجمع حاشد.  أفرجت السلطات عن أحدهما بكفالة بعد شهر.  

 يوماً.  أحالت السلطات القضيتين إلى محكمة أمن الدولة، وبقيتا معلّقتين. 15بعد وتم اإلفراج عن الثاني 

 

ضد الصحفي المحلي محمد قداح بتهمة القذف والتحريض والتشهير  2017استمرت قضية أغسطس/آب 

بسبب نشره مقطع فيديو على فيس بوك، والذي وصفته السلطات بأنه "مهين" و"ويحط من قدر" النساء في 

 د.البال

 

تقوم هيئة اإلعالم بترخيص جميع استطالعات الرأي العام ومراكز األبحاث المسحية وفقاً لقانون الصحافة 

 والنشر.

 

:  يجب على جميع المطبوعات الحصول على تراخيص من الحكومة للعمل.  حرية الصحافة ووسائل اإلعالم

ها مستقلة عن الحكومة، بما فيها صحيفة صدرت عدة صحف يومية في البالد، واعتبر المراقبون العديد من

تعتبر قريبة من حزب العمل اإلسالمي )الحزب السياسي المسجل قانونياً لإلخوان المسلمين(.  كما اعتبر 

المراقبون العديد من الصحف اليومية قريبة من الحكومة.  عملت وسائل اإلعالم المطبوعة واإلذاعية المستقلة 

، وقد أبلغ مراقبو وسائل اإلعالم عن ضغوط حكومية، بما في ذلك التهديد إلى حد كبير بقيود محدودة

بغرامات كبيرة وأحكام بالسجن، لالمتناع عن انتقاد العائلة المالكة، ومناقشة دائرة المخابرات العامة، وتغطية 

كوميين.  وقد أثّرت العمليات األمنية الجارية، واستخدام لغة تعتبر مسيئة لإلسالم، أو التشهير بالمسؤولين الح

الحكومة على تقارير األخبار والتعليقات الصحفية عن طريق الضغوط السياسية على المحررين والسيطرة 

على مناصب التحرير الهامة في وسائل اإلعالم الموالية للحكومة.  فعلى سبيل المثال، أفاد صحفيون من 

ألمن استخدموا الرشاوى والتهديدات والضغوط وسائل اإلعالم التابعة للحكومة والمستقلة أن مسؤولي ا

 السياسية إلجبار المحررين على نشر مقاالت مؤيدة لسياسات الحكومة في الصحف اإللكترونية والمطبوعة.

 

يمنح القانون رئيس هيئة اإلعالم السلطة إلغالق أي مسرح أو قناة فضائية أو قناة إذاعية بدون ترخيص.  

عالم تراخيص البث للشركات المملوكة للمواطنين واألجانب.  كما يتعين على خالل العام، منحت هيئة اإل

الحاصلين على تراخيص عدم بث أي شيء من شأنه أن يضر بالنظام العام واألمن االجتماعي، واألمن 
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 القومي، أو عالقات البالد مع دولة أجنبية، أو التحريض على الكراهية واإلرهاب والفتنة والعنف؛ أو تضليل

أو خداع الجمهور.  وهناك غرامة مالية مفروضة على البث دون ترخيص.  بيد أنه يجب على مجلس 

 الوزراء تبرير أسباب رفض الترخيص والسماح لمقدم الطلب بالطعن في القرار أمام القضاء.

 

حطات في فبراير/شباط، اقترحت هيئة اإلعالم تغييرات على ترخيص البث من شأنها أن تقلل من رسوم الم

اإلذاعية المجتمعية، والتي تعاني عادة من أجل تسديد التكاليف السنوية المعيارية؛ ولم يكن لدى العديد من 

دينار  25,000المناطق الريفية في البالد استقبال إذاعي محلي.  كانت رسوم البث اإلذاعي السنوية حوالي 

دوالر( للزرقاء وإربد،  21,142) دينار أردني 15,000دوالر( لعمان الكبرى، و 35,236أردني )

دوالر( للمناطق األخرى.  ذكرت اللجنة أن إعفاءات الرسوم لمحطات  14,094دينار أردني ) 10,000و

 اإلذاعة المجتمعية ستعزز جهود الالمركزية وتنمية المجتمع خارج العاصمة.

 

القه وسحب ترخيصه فيما يتعلق بإغ 2017مغلقاً إثر قرار الحكومة في عام  الجزيرة في األردنبقي مكتب 

 بنزاع قطر/الخليج.

 

، اعتقلت السلطات مراسل قناة رؤيا التلفزيونية زياد نصيرات بعد أن قابل 2017في ديسمبر/كانون األول 

متظاهرين ينتقدون تدهور وسائل النقل والبنية التحتية في منطقة بني كنانة في إربد.  وصادرت الشرطة 

ء المكالمات.  وواجه نصيرات تهماً بموجب قانون الجرائم اإللكترونية وأُفرج عنه هاتفه ومنعته من إجرا

 بكفالة بعد يومين.  وال تزال التهم معلقة.

 

، وهي كبرى الصحف اليومية شبه الرسمية، وحصة في الرأيتملك الحكومة غالبية المقاعد في مجلس إدارة 

اً لمؤيدي حرية الصحافة، يجب أن يوافق قسم اإلعالم في اليومية.  ووفق الدستورمقاعد مجلس إدارة صحيفة 

 دائرة المخابرات العامة على تعيين رؤساء التحرير في الصحف الموالية للحكومة.

 

والحظ مراقبون إعالميون أنه خالل قيام التلفزيون األردني، ووكالة األنباء األردنية، واإلذاعة األردنية، التي 

 واضيع مثيرة للجدل، فإنها تغطيها فقط بما يتطابق مع موقف الحكومة.تملكها الحكومة، بتغطية م

 

وبموجب القانون، يجوز نشر أي كتاب وتوزيعه بحرية.  ومع ذلك، إذا رأت اللجنة اإلعالمية أن هنالك 

من  فقرات في الكتب تنتهك القواعد والقيم العامة، أو أنها مسيئة دينياً، أو "مهينة" للملك، فيمكنها طلب أمر

كتاباً في الفترة ما بين أكتوبر/تشرين  47المحكمة بحظر توزيع الكتاب.  قامت اللجنة اإلعالمية بحظر توزيع 

بسبب إهانتها للدين، واحتوائها على صور إباحية، وتشجيع الشذوذ  2018حتى أغسطس/آب  2017األول 

 كتاب. 300,000الجنسي.  ووافقت على استيراد أكثر من 

 

 :  تعرض الصحفيون للمضايقة والتخويف على يد الحكومة.والتحرشالعنف 

 

، قام مركز حماية وحرية 2017وضع الحريات اإلعالمية في األردن في عام في تقريره السنوي المعنون 

 الصحفيين بتوثيق العديد من االنتهاكات للحريات ضد الصحفيين والمؤسسات اإلعالمية.

 

يين أو احتجزتهم مؤقتاً، فيما هدد مسؤولون حكوميون أو أفراد عاديون بعض اعتقلت السلطات بعض الصحف

 الصحفيين.
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حسين الشرعة بالسجن لمدة ستة أشهر )وهي أعلى عقوبة على هذه  الرأيُحكم على الصحفي في جريدة 

برته الجريمة( بعد تقديم شكوى ضده من مديرية األمن العام بسبب منشور كتبه على فيس بوك، والذي اعت

مديرية األمن العام مهيناً.  وقد استأنفت نقابة الصحفيين األردنيين الحكم ألنه صدر دون حضور محامي 

 المتهم.  أفرجت محكمة االستئناف عن الشرعة بكفالة حتى يتم استكمال اإلجراءات القضائية.

 

ائل اإلعالم.  أشار تقرير :  تفرض الحكومة رقابة مباشرة وغير مباشرة على وسالرقابة أو تقييد المحتوى

مركز حماية وحرية الصحفيين إلى تزايد حوادث قيام السلطات بتقييد تغطية الصحفيين وتسجيل الرقابة 

.  وزعم صحفيون أن الحكومة استخدمت 2014، وهي األعلى منذ عام 2017الذاتية بين الصحفيين في عام 

على نقل التقارير الصحفية، وأن مسؤولي دائرة  مخبرين في مكاتب الصحافة اإلخبارية، ومارست نفوذاً 

المخابرات العامة مارسوا الرقابة على تغطية األخبار.  وقيل إن رؤساء التحرير تلقوا مكالمات هاتفية من 

مسؤولين أمنيين بتعليمات حول كيفية تغطية األحداث أو االمتناع عن تغطية موضوعات أو أحداث معينة، 

لسياسي.  تمت رشوة صحفيين، مما أسفر عن تقويض التغطية اإلخبارية المستقلة.  خاصة انتقاد اإلصالح ا

وقام مسؤولون حكوميون في بعض المناسبات بتقديم النصوص إلى الصحفيين لنشرها ضمن مقاالتهم.  وقد 

في المائة من الصحفيين يخضعون  94.1شخصية إعالمية أن  1,232أظهر استطالع للرأي أجري بين 

الذاتية.  أشار الصحفيون إلى تدهور األوضاع المالية للمنافذ اإلعالمية، والتهديد باالعتقال والسجن  للرقابة

دينار  150,000بتهمة التشهير بسبب مجموعة متنوعة من الجرائم، وتعويضات بأمر من المحكمة تصل إلى 

رقابة على مقاالت معينة دوالر(.  وقام رؤساء التحرير في بعض الحاالت بممارسة ال 210,000أردني )

 وأدى استخدام الحكومة ألسلوب "االحتواء الناعم" للصحفيين، بما في ذلك منع الدعم منعاً إلقامة دعاوى. 

  المالي والمنح الدراسية لألقارب والدعوات إلى مناسبات خاصة، إلى تحّكٍم كبير بمحتوى وسائل اإلعالم.

 

أية أوامر رسمية بمنع النشر لمنع النقاش في جميع وسائل اإلعالم بما فيها  وخالل العام، لم تعمم هيئة اإلعالم

وسائل التواصل االجتماعي.  بالنسبة للقضايا الجنائية الكبرى أو حاالت العنف األسري، يجوز للمدعي العام 

المدعي العام  إصدار أمر منع النشر لحماية الضحايا أو الشهود المعنيين بالقضية.  فعلى سبيل المثال، أصدر

 7في عمان الغربية أمراً بمنع النشر بشأن نزاع عشائري، عندما هاجمت مجموعة من الرجال شخصاً في 

 مايو/ايار، مما أدى إلى أعمال شغب في مدينة مأدبا.

 

 واصلت هيئة اإلعالم حظر توزيع كتٍب تم اختيارها ألسباب دينية وأخالقية.

 

المدعون العامون الحكوميون على دعاوى قضائية رفعها أفراد ضد تشهير :  اعتمد قوانين التشهير / القذف

وتشويه السمعة، في محاولة لقمع انتقادات الشخصيات والسياسات العامة.  وتعرض عشرات الصحفيين، 

 فضالً عن أعضاء في البرلمان، التهامات قدح وتشهير مرفوعة من مواطنين عاديين.

 

ت السلطات صحفياً وآخر ناشطاً في وسائل التواصل االجتماعي بتهمة التشهير في يناير/كانون الثاني، اعتقل

بعد نشرهما مزاعم بأن وزير المالية في ذلك الوقت قد تهرب من دفع الضرائب.  وتم إطالق سراحهما بكفالة 

 بعد يومين.

 

د لسياسات الحكومة :  استخدمت الحكومة القوانين التي تحمي األمن القومي لتقييد االنتقااألمن القومي

 والمسؤولين.

 

 حرية اإلنترنت
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قيّدت الحكومة أو أعاقت استخدام اإلنترنت، كما أنها راقبت المحتوى، ووردت تقارير موثوقة بأن الحكومة 

راقبت المراسالت اإللكترونية الخاصة بدون الموافقة القضائية المالئمة.  يشترط القانون ترخيص وتسجيل 

خبارية، ويحّمل المحررين مسؤولية تعليقات القراء على مواقعهم الشبكية، ويشترط قيام مواقع اإلنترنت اإل

مالكي المواقع بتزويد الحكومة ببيانات عن مستخدميها، ويفرض أن يكون رؤساء التحرير أعضاء في نقابة 

ترنت وفرض الصحفيين األردنيين.  ويمنح القانون للسلطات صالحيات واضحة تمكنها من حجب مواقع اإلن

 الرقابة عليها.

 

واصلت السلطات حظر الموقع اإللكتروني إلحدى مجالت نمط الحياة على اإلنترنت، والذي يستهدف جمهور 

المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين على أساس 

 أنه منشور غير مرخص.

 

وفقاً لهيئة اإلعالم، ال توجد رسوم تسجيل للمواقع اإللكترونية.  يجب أن تستخدم المواقع اإلخبارية المحررين 

الرئيسيين ممن لديهم عضوية جمعية الصحافة األردنية لمدة أربع سنوات على األقل.  ويمكن تغريم المالك 

دوالر(،  7,000دينار أردني ) 5,000إلى دوالر(  4,200دينار أردني ) 3,000ورئيس التحرير بمبلغ قدره 

سمعة، أو التشهير  تشويهباإلضافة إلى عقوبات جنائية، نظراً الحتواء المواقع اإللكترونية على "احتقار، أو 

 بأفراد بصورة تنتهك حرياتهم الشخصية أو تروج إشاعات كاذبة عنهم."

 

نشورة في تلك المواقع اإللكترونية.  وهددت ووفقاً لصحفيين، طالبت قوات األمن بحذف بعض المقاالت الم

الحكومة المواقع الشبكية والصحفيين الذين دأبوا على انتقاد الحكومة، بينما قدمت دعماً فعلياً للمواقع التي 

تنشر تقارير موالية للحكومة.  وقامت الحكومة برصد المراسالت اإللكترونية ومواقع الدردشة على 

اد أنهم لم يتمكنوا من التعبير الكامل عن آرائهم عن طريق اإلنترنت، بما في ذلك اإلنترنت.  واعتقد األفر

 البريد اإللكتروني الشخصي.

 

، ووفقاً للمحامين، رفضت محكمة مدنية في عمان وللمرة العاشرة 2017في نوفمبر/تشرين الثاني لعام 

قع التواصل االجتماعي يتهمان فيها اإلفراج بكفالة عن شخصين ُزعم أنهما احتُجزا بسبب منشورات في موا

مسؤوالً في المحكمة الملكية بالفساد.  واحتج عدد من الناشطين والصحفيين في الديوان الملكي للمطالبة 

نوفمبر/تشرين الثاني، لم تكن هناك معلومات أخرى حول إطالق  16بإطالق سراح المحتجزين.  وحتى 

 سراح المعتقلين.

 

بالمائة عن العام  12.8بالمائة خالل العام، بزيادة  87.8غ معدل انتشار اإلنترنت وفقاً للبنك الدولي، بل

 الماضي.

 

 الحرية األكاديمية والمناسبات الثقافية

 

فرضت الحكومة بعض القيود على الحرية األكاديمية.  وزعم بعض األكاديميين أن هناك حضوراً استخباراتياً 

ا في ذلك مراقبة المؤتمرات والمحاضرات األكاديمية.  كما راقبت مستمراً في المؤسسات األكاديمية، بم

الحكومة اللقاءات السياسية، والخطب في الحرم الجامعي، والخطب في المساجد والعظات في الكنائس.  أفاد 

أكاديميون بأنه يتعين أن تمنح دائرة المخابرات العامة الضوء األخضر قبل تعيين جميع أساتذة الجامعات.  

فاد األكاديميون أيضاً بأن على إدارة الجامعة أن توافق على جميع األوراق البحثية أو المنتديات أو مواد وأ
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القراءة أو األفالم أو الحلقات الدراسية، وأن يقوم المسؤولون بإزالة المواد التي قد تثير الجدل من خالل دائرة 

رية لمعرفة ما إذا كانت تتضمن أي محتوى غير الئق قبل المخابرات العامة.  يتم تنقيح األفالم األجنبية التجا

 عرضها في قاعات السينما.

 

في شهر مارس/آذار، احتجزت دائرة المخابرات العامة أيمن عجاوي، رئيس اتحاد طلبة كلية الفنون 

ية التطبيقية، بعد أن قاد االحتجاجات في أواخر فبراير/شباط الماضي داعياً إلى تحسين الخدمات األساس

طالباً آخرين في  33والبنية التحتية للحرم الجامعي.  وأفرجت السلطات عنه بكفالة بعد أسبوعين.  وهنالك 

 كلية الفنون التطبيقية ينتظرون إجراًء تأديبياً بسبب االحتجاج على اعتقاله.

 

الكراهية وإثارة  طالباً إلى القضاء بزعم التحريض على 13في أبريل/نيسان، أحالت كلية الفنون التطبيقية 

 الشغب في الحرم الجامعي.  وبقيت القضية مع المدعي العام.

 

 ب. حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات واالنضمام إليها

 

 فرضت الحكومة قيوداً على حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات واالنضمام إليها.

 

 حرية التجمع السلمي

 

جمع، لكن الحكومة قيّدت هذا الحق.  قامت قوات األمن بتأمين المظاهرات التي يكفل الدستور حرية الت

 صرحتها الحكومة أو السلطات المحلية.

 

ساعة عن أي اجتماع أو نشاط تستضيفه أي مجموعة محلية أو دولية.   48يتطلب القانون إخطار المحافظ قبل 

عدة منظمات غير حكومية محلية ودولية أن على الرغم من أنه غير مطلوب بموجب القانون، فقد ذكرت 

الفنادق، وبناًء على طلب مزعوم من مسؤولي األمن، قد طلبت تقديم خطابات موافقة من المحافظ قبل عقد 

حالة من حاالت  42التدريب أو االجتماعات الخاصة أو المؤتمرات العامة فيها.  تم اإلبالغ هذا العام عن 

ح.  ومن دون خطابات موافقة من الحكومة، قامت الفنادق بإلغاء الفعاليات.  الرفض من قبل محافظ دون توضي

في بعض الحاالت، نقلت المنظمات غير الحكومية فعالياتها إلى مكاتب خاصة.  في إحدى الحاالت، أبلغ 

مكتب محافظ عمان إحدى المنظمات المعنية بحقوق اإلنسان بأنه لن يُسمح لها بالمضي قدماً في استضافة 

تدريب لمكافحة التعذيب في أحد الفنادق.  وزعمت المنظمة أنه قد ُسِمَح لها في نهاية المطاف باستضافة 

 التدريب بعد قيامها بالتهديد باتخاذ إجراءات قانونية ضد المحافظ.

 

وقعت احتجاجات بشأن السياسات االقتصادية والفساد وعدم فعالية الحكومة في العديد من المحافظات طوال 

صلي الربيع والصيف.  قام بضع مئات من الناشطين القبليين المحليين بتنظيم اعتصامات يومية منها ما كان ف

يوماً في الميادين الرئيسية في السلط والكرك من فبراير/شباط إلى مايو/أيار.  تحدث  70يستمر حتى 

 المتظاهرون عموماً بشكل إيجابي عن رد الحكومة.

 

نضمت النقابات العمالية إلى حركة االحتجاج، مما أدى إلى مظاهرات أكبر في جميع في أواخر مايو/أيار، ا

من أفراد األمن  42أنحاء البالد.  ووفقاً لمسؤولين حكوميين، كانت االحتجاجات سلمية عموماً، حيث أصيب 

نية، وهو أحد شخصاً بتهمة التخريب أو االعتداء.  قام مركز العدل للمساعدة القانو 60بجروح وتم اعتقال 

منظمات المجتمع المدني، بتشغيل خط ساخن لالعتقال خالل االحتجاجات حيث أمكن للمواطنين اإلبالغ عن 
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انتهاكاٍت لتعّهد الحكومة بعدم احتجاز المحتجين ألكثر من ست ساعات.  وقد أبلغوا عن حادثة واحدة عندما 

 ترة مطولة.متظاهرين لف 10ُزعم أن أحد المحافظين احتجز مجموعة من 

 

قامت الحكومة بإرجاء النظر في قانون اإلصالح الضريبي المقترح رداً على االحتجاجات، مما أدى إلى 

استقالة رئيس الوزراء آنذاك هاني الملقي وحكومته.  بعد ذلك، ُزِعم أن الشرطة فّرقت االحتجاجات السلمية 

 لرزاز.ضد الفساد في ظل الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء ا

 

 حرية تكوين الجمعيات واالنضمام إليها

 

يكفل الدستور الحق في تكوين الجمعيات واالنضمام إليها؛ ولكن الحكومة قيّدت هذه الحرية.  يجيز القانون 

لوزارة التنمية االجتماعية ووزارة التجارة والصناعة والتموين الموافقة أو رفض طلبات تسجيل المنظمات 

تلقي تمويل أجنبي ألي سبب من األسباب.  كما يحظر استخدام الجمعيات لمصلحة أية وحظر المنظمات من 

منظمة سياسية.  كذلك يمنح القانون الوزارة سيطرة كبيرة على اإلدارة الداخلية للجمعيات، بما فيها القدرة 

مجلس اإلدارة، على حل الجمعيات، وتعيين مجالس إدارة جديدة، وإرسال مبعوثين حكوميين إلى أي اجتماع ل

ومنع جمعيتين من دمج عملياتهما، وتعيين مدقق حسابات متخصص لفحص السجالت المالية للجمعية ألي 

سبٍب من األسباب.  كما يفرض القانون على الجمعيات إبالغ وزارة التنمية االجتماعية باجتماعات مجالسها، 

، واإلفصاح عن أسماء األعضاء، والحصول ورفع جميع قرارات هذه المجالس إلى الوزارة للموافقة عليها

على تصاريح أمنية ألعضاء المجلس من وزارة الداخلية.  ويتضمن القانون فرض عقوبات، بما في ذلك 

 دوالر(. 14,000دينار أردني ) 10,000غرامات تصل حتى 

 

الجمعيات التي  ، قدمت وزارة التنمية االجتماعية نموذج طلبات جديد لعملية المصادقة على2015في عام 

تتلقى تمويالً أجنبياً.  وانتقدت الجمعيات هذا اإلجراء، الذي يشمل وزارات إضافية في عملية اتخاذ القرار 

ويزيل الموعد النهائي الستعراض طلبات التمويل.  ذكرت المنظمات غير الحكومية أن إجراءات التسجيل 

طبق باستمرار.  مرت المجموعات التي حاولت وطلبات التمويل األجنبية لم تكن واضحة وشفافة ولم ت

 التسجيل بأشهر من التأخير، واشتكت تلك التي رفضت السلطات طلباتها من أنها تلقت تفسيرات غير كافية.

 

خالل العام، استحدثت وزارة التنمية االجتماعية نظاماً مؤتمتاً للجمعيات لتقديم طلبات الحصول على تمويل 

طلباً للحصول على تمويل  5,735أغسطس/آب، تلقت الوزارة  30عة طلباتها.  حتى أجنبي ولتتمكن من متاب

منها.  وأفادت المنظمات غير الحكومية باستمرار التأخير غير المبّرر ألشهر  190أجنبي ووافقت على 

 طويلة في عملية اتخاذ القرار.

 

المنظمات غير الحكومية.  تُمنح يعطي القانون وزارة التنمية االجتماعية صالحيات التدخل في أنشطة 

 المنظمات غير الحكومية التي تلقت تحذيراً فترة اختبار مدتها شهران لمعالجة ما صدر عنها من انتهاكات.

 

في يونيو/حزيران، حكمت المحكمة االبتدائية في عمان على المدير التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين 

لدقة في ميزانية المركز والعمل بموجب وضع قانوني غير صحيح.  كما بالسجن لمدة سنة واحدة بسبب عدم ا

دوالراً( على مخالفات في ميزانية المركز ووثائقه  282دينار أردني ) 200فرضت المحكمة غرامة قدرها 

التنظيمية.  في أكتوبر/تشرين األول، برأت محكمة االستئناف المدير التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين 

، انتهك مركز حماية وحرية 2017تلك التهم.  وزعمت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أنه في عام  من

 الصحفيين قيود التمويل األجنبي، وتم أمره بوقف تلقي أي تمويل أجنبي.
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وقد ساورت المواطنين شكوك على نطاق واسع بأن الحكومة اخترقت منظمات المجتمع المدني واألحزاب 

 ومنظمات حقوق اإلنسان واجتماعاتها الداخلية.السياسية 

 

 ج. الحرية الدينية

 

على وصلة اإلحالة  تقرير وزارة الخارجية األمريكية حول أوضاع الحريات الدينية الدوليةيرجى مراجعة 

 www.state.gov/religiousfreedomreport/.اإللكترونية 

 

 د. حرية التنقل

 

يكفل القانون حرية التنقل داخل البالد والسفر إلى الخارج والهجرة والعودة إلى الوطن، مع أنه كانت هناك 

 بعض القيود.

 

لالجئين صرحت األمم المتحدة أن الحكومة تعاونت بصفة عامة مع المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون ا

ومنظمات إنسانية أخرى لتوفير الحماية والمساعدة للمشردين داخلياً ولالجئين والالجئين العائدين وطالبي 

 اللجوء واألشخاص عديمي الجنسية، وغيرهم من األشخاص الذين تبعث أوضاعهم على القلق.

 

سجلين وطالبي اللجوء :  فرضت الحكومة بعض القيود على حرية حركة الالجئين المالتنقل داخل البلد

السوريين داخل البالد.  تم إغالق الحدود البرية مع سوريا أمام الالجئين الجدد الوافدين منذ يونيو/حزيران 

.  خالل الهجوم على جنوب غربي سوريا في يونيو/حزيران، حافظت الحكومة على سياسة الحدود 2016

د.  ومع ذلك، تلقى بعض هؤالء النازحين الجدد المغلقة، مما منع طالبي اللجوء الجدد من دخول البال

مساعدات إنسانية طارئة من داخل المنطقة التجارية الحرة بين األردن وسوريا.  ال يوجد إطار قانوني 

لالجئين المقيمين في مخيمات الالجئين األردنية للمغادرة بشكل دائم لإلقامة في المجتمعات المضيفة لجمع 

 لعالج الطبي طويل المدى متاحاً في المخيمات.شمل األسرة، ولم يكن ا

 

قامت الحكومة بتسجيل وتسهيل الوصول إلى التسجيل المدني لالجئين السوريين.  توسعت ممارسة وثائق 

التحقق الحضري من الهوية لالجئين بشكل ثابت، وزادت الحكومة من إمكانية الحصول على شهادات الميالد 

وتخفيض التكاليف.  وبينما سمحت الحكومة في عدة مناسبات بتنظيم الجئين معينين والزواج من خالل تبسيط 

ممن غادروا المخيمات لالستقرار في المجتمعات المضيفة، لم يكن هناك عموماً خيار لسكان المخيم باالنتقال 

 يمات وخارجها.الدائم إلى المناطق الريفية والحضرية وكانت هنالك خيارات محدودة فقط لالنتقال إلى المخ

 

التقارير المتعلقة بالترحيل القسري إلى مخيم األزرق، بما في ذلك ترحيل  ازدادتوعلى العكس من ذلك، 

( كبديل للترحيل، بسبب الجرائم التي يرتكبها الالجئون السوريون 5العديد إلى قرية األزرق المقيدة )رقم 

عدم تحديث التسجيل، والعمل بدون تصريح للعمل(؛  والتي تشمل "الوضع غير القانوني" )على سبيل المثال،

واألنشطة اإلجرامية والمخاطر األمنية المحتملة، دون أن يتم تعريف األخيرة بشكل واضح.  اعتباراً من 

شخص بين  9,000فرد، بما في ذلك أكثر من  36,000يونيو/حزيران، استضاف مخيم األزرق أكثر من 

من الحصول على المساعدة  5المسيّجة.  تمكن سكان القرية رقم  5ة رقم بالغين وأطفال، في منطقة القري

اإلنسانية األساسية داخل القرية، ولكن الوصول إلى مرافق المخيم األوسع، بما في ذلك مستشفى المخيم، قد 

غير  باالنتقال إلى المخيم األكبر 5تطلب مرافقة أمنية.  كانت عملية الفحص التي تسمح لسكان القرية رقم 

http://www.state.gov/religiousfreedomreport/
http://www.state.gov/religiousfreedomreport/
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ألكثر من  5منتظمة وبطيئة للغاية.  ويقال إنه منذ دخولهم األردن من سوريا، بقي ثلثا السكان في القرية رقم 

في األزرق باالنتقال إلى مناطق أقل  5عامين.  ولم يتضح بعد ما إذا كان سيتم السماح لألفراد في القرية رقم 

 ضيفة.تقييداً وتسييجاً في المخيم أو إلى المجتمعات الم

 

طلبت السلطات من جميع سكان مخيم حدائق الملك عبد هللا لالجئين الحصول على تصريح مغادرة، والذي لم 

يُمنح بشكل منهجي، لزيارة أقاربهم في األردن أو ألغراض أخرى.  سمحت السلطات ببعض االستثناءات 

الجئون الفلسطينيون من سوريا بالسماح للمرضى وكبار السن بزيارة أقاربهم مرتين في الشهر.  مثّل ال

الجئ في المخيم اعتباراً من يونيو/حزيران، بما في ذلك "أسر الالجئين  509من أصل  354مجموع 

ضهم لمعاملة وقيود  الفلسطينيين من سوريا" )وهي عائالت تضم فرداً واحداً على األقل من األسرة، مما عرَّ

 .محددة تتعلق بالالجئين الفلسطينيين من سوريا(

 

 :  ادعى النشطاء بأن السلطات قامت بحظر سفر المواطنين.السفر إلى الخارج

 

 حماية الالجئين

 

:  كانت هناك تقارير قليلة تفيد بأن الحكومة تعيد قسراً الالجئين السوريين والالجئين اإلعادة القسرية

ذوي اإلعاقة، إلى سوريا.  الفلسطينيين من سوريا، بما في ذلك النساء واألطفال وجرحى الحرب واألشخاص 

استمرت المنظمات الدولية في اإلبالغ عن أن الحكومة أعادت قسراً إلى سوريا بعض الالجئين المقيمين في 

المجتمعات المحلية المضيفة ومخيمات البالد بسبب مخاوف أمنية مزعومة، ونقلت آخرين إلى مواقع مختلفة 

وتم احتجاز بعض األفراد الذين نُقلوا إلى ديارهم في انتظار  في مخيم األزرق.  5بما في ذلك القرية رقم 

 التدقيق األمني للتأكد من أنهم لم يشكلوا خطراً على األمن.  لم تكن هناك فترة زمنية محددة للتدقيق األمني.

 

كان من بعض أسباب عمليات الترحيل والنقل مزاعم بالتواصل وإرسال األموال إلى األقارب الموجودين في 

 المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش في سوريا، وأنشطة أخرى قد تثير مخاوف أمنية.

 

، كانت وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين 2018إلى يوليو/تموز  2017من أكتوبر/تشرين األول 

سوريا.  زادت إمكانية من الالجئين الفلسطينيين من  15)األونروا( على علم بثالث حاالت لإلعادة القسرية لـ 

تعّرض الالجئين الفلسطينيين من سوريا للترحيل من خطر حدوث انتهاكات أخرى.  وبالنسبة ألولئك الذين 

دخلوا البالد بصورة غير قانونية )على سبيل المثال، بدون الوثائق المطلوبة، أو باستخدام وثائق الهوية 

بما في  -سرية، وكان الحصول على الخدمات المدنية األساسية السورية(، فقد كانوا معرضين دوماً لإلعادة الق

مسألة معقدة للغاية.  وأفادت منظمة  -ذلك تجديد وثائق الهوية، وإجراءات تسجيل الزواج والوفيات، والمواليد 

األونروا أن مثل هذه األنشطة يمكن أن تؤدي إلى اإلعادة القسرية إلى سوريا، فضالً عن االعتقال وسحب 

نسية.  تُعّرض نقاط الضعف هذه الالجئين لخطٍر إضافي من سوء المعاملة من قبل أطراف ثالثة مثل الج

 أصحاب العمل ومالكي العقارات.

 

:  ال تكفل قوانين البلد منح حق اللجوء أو الحصول على وضع الجئ، كما أن الحكومة الحصول على اللجوء

و تنص مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة والمفوضية السامية افتقرت إلى نظام رسمي لحماية الالجئين.  

لألمم المتحدة لشؤون الالجئين عام 1998 والتي تم تجديدها عام 2014 على تعريف الالجئ، وتؤكد االلتزام 

بمبدأ عدم اإلعادة القسرية لالجئين، وتسمح لالجئين المعترف بهم بإقامة لفترة أقصاها عام واحد يجب خاللها 

ويمكن تجديد فترات اإلقامة، وبشكل عام لم تجبر الحكومة   أن تقوم المفوضية بإيجاد حل مستدام لوضعهم.
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، طلبت السلطات من جميع السوريين 2014الالجئين على العودة إلى بالدهم األصلية.  اعتباراً من عام 

 تصدرها الوزارة. الموجودين في البالد التسجيل لدى وزارة الداخلية والحصول على بطاقة هوية

 

على  2016أعلنت الحكومة أنها لن تقبل المزيد من الالجئين السوريين بعد هجوم انتحاري وقع في عام 

الحدود الشمالية الشرقية مع سوريا، معلنة المنطقة المحيطة بها "منطقة عسكرية مغلقة".  قيّدت الحكومة 

من  50,000و 45,000منظمات الدولية أن ما بين وصول المساعدات اإلنسانية إلى المنطقة.  وذكرت ال

السوريين المشردين داخلياً قد مكثوا في الصحراء شمالي شرق الحدود األردنية السورية على مدار العام.  

بأنها لن تسمح بدخول الالجئين الفلسطينيين من سوريا إلى األردن  2013ظل تصريح الحكومة الصادر عام 

 ساري المفعول.

 

، أعلنت الحكومة أنها ستسمح لالجئين السوريين من الوصول إلى سوق العمل 2016:  في عام العمالة

فرصة عمل للسوريين خالل األعوام القادمة.  أصدرت وزارة العمل  200,000الرسمي، والتزمت بتوفير 

الجئ سوري على تصاريح عمل  36,000تصريح عمل لسوريين.  حصل أكثر من  120,000أكثر من 

.  اتخذت الحكومة عدة خطوات لتوسيع وتسهيل إصدار تصاريح العمل، بما 2018ة أو مجددة في عام جديد

في ذلك التنازل عن الرسوم.  كما قامت الحكومة بمراجعة ممارسات إصدار تصاريح العمل للسماح للعمال 

زراعية ونقابة العمال، السوريين في قطاعي الزراعة والبناء بتبديل أرباب العمل تحت إشراف التعاونيات ال

 بدالً من طلب تصاريح عمل جديدة لكل انتقال من وظيفة إلى أخرى.

 

استمر التأخر في تنفيذ اإلجراءات في مكاتب وزارة العمل في المحافظات خارج عمان.  وال زال هناك عدم 

العمل.  استمر  يقين بين الالجئين وأرباب العمل فيما يتعلق بكيفية التقدم بطلب للحصول على تصاريح

عشرات اآلالف من الالجئين السوريين في العمل ضمن االقتصاد غير الرسمي.  وقدّرت دراسة تمت بتكليف 

في المئة من الالجئين السوريين لهم  26، أن نسبة 2016من الحكومة حول العمال المهاجرين وصدرت عام 

 من الالجئين غير السوريين ممن دخلوا حضور نشط اقتصادياً في سوق العمل.  كان هناك عدد قليل جداً 

سوق العمل الرسمي، ونظراً للصعوبات ونفقات السعي الستصدار تصريح عمل، عمل الكثير منهم في سوق 

 العمل غير الرسمي.

 

ذكرت األمم المتحدة أن السلطات عموماً لم تعد ترّحل أو تنقل الالجئين السوريين الذين يعملون بشكل غير 

مات الالجئين عندما يتم القبض عليهم وهم يعملون دون تصريح.  خالل العام، سمحت وزارتا رسمي إلى مخي

الداخلية والعمل، بالتنسيق مع األمم المتحدة، لالجئين ممن يعيشون في المخيمات بالتقدم للحصول على 

ترخيص للعمل تصاريح عمل.  تسمح االتفاقية لالجئين المقيمين في المخيمات باستخدام تصاريح عملهم ك

يوماً.  ويجب على الالجئين المقيمين في المخيمات ممن يحصلون على تصاريح عمل  30خارج المخيم لمدة 

 إبالغ إدارة المخيم يوماً واحداً على األقل في الشهر.

 

ن ما تم دمج بعض الالجئين الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية األردنية منذ فترة طويلة في القوى العاملة.  كا

الجئ فلسطيني قد أتوا أصالً من غزة، ومع ذلك، لم يكونوا مؤهلين للحصول على  160,000يقرب من 

الجنسية األردنية، وقيدت السلطات حصولهم على الخدمات العامة وفرص العمل.  باإلضافة إلى ذلك، ووفقاً 

نسبة كبيرة منهم دون وثائق  لألونروا، لم تسمح السلطات لالجئين الفلسطينيين من سوريا بالعمل، وظلت

 أردنية.
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:  سمحت الحكومة لالجئين السوريين وغيرهم الذين سجلتهم المفوضية الحصول على الخدمات األساسية

 2014السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين بالحصول على خدمات المرافق الصحية والتعليمية العامة.  منذ 

الالجئين السوريين نفس تكاليف الرعاية الصحية التي يدفعها  وحتى مارس/آذار، تقاضت السلطات من

األردنيون غير الحاصلين على تأمين صحي، والذين يدفعون رسوماً رمزية عن معظم الخدمات الصحية 

األساسية.  ويجب على الالجئين العراقيين وغيرهم دفع ما يدفعه المواطن األجنبي للحصول على الرعاية 

في المائة من التسعيرة  80 من مارس/آذار، طلبت السلطات من الالجئين السوريين دفع الصحية.  واعتباراً 

 المفروضة على المقيمين األجانب لجميع التكاليف الطبية.

 

ن والسماح لجميع  ن السوريير ي لألطفال الالجئير
ي والثانوي المجائن

ي توفير التعليم االبتدائ 
ن
استمرت الحكومة ف

ي سن 
ن
ن ف ن السوريير  من نهاية العام الدراسي الالجئير

ً
، 2018-2017الدراسة بالوصول إىل التعليم.  واعتبارا

، وما زال هناك 
ً
سوري بدون تعليم رسمي أو غير  73,000لم تكن السلطات قد أكملت هذا الهدف تماما

ن قد ال يلتحقون بالمدارس إذا لم ت ن السوريير .  كانت هناك تقارير تفيد بأن بعض أطفال الالجئير كن رسمي
ي 
ن
ي التعليم ف

 لتلق ّ
ً
ن أن يدفعوا رسوما ن غير السوريير لديهم بطاقات وزارة الداخلية.  ويجب عىل أبناء الالجئير

ن  تير ي شمال البالد، مكتظة وتعمل بنظام الفي 
ن
المدارس الحكومية.  وكانت المدارس العامة، ال سيما ف

ي تع
.  زادت الحكومة عدد المدارس الت  ن ي إجراء يهدف إىل الستيعاب الطالب السوريير

ن
ن ف تير مل بنظام الفي 

ن بالحصول عىل التعليم الرسمي باإلضافة إىل  50,000السماح لـ  ي من الالجئير
ن
طالب سوري إضاف

ي العام الدراسي  126,000
ن
 . 2017-2016طالب الج   مسجل ف

 

ن للحصول عىل التعليم الرسمي بسبب بقائهم خارج المدرسة لمدة ث الث سنوات أما بالنسبة لغير المؤهلير
 للدروس التعويضية وصل إىل أكير من 

ً
، وضعت وزارة التعليم برنامجا اوح أعمارهم  4,000أو أكير طالب تي 

ن تسعة أعوام و  منذ عام  12بير
ً
ي جميع أنحاء  2016عاما

ن
ي مراكز الدروس التعويضية ف

ن
وقامت بتسجيلهم ف

ي العام الدراسي 
ن
 فما فوق ممن لم  13لغ أعمارهم .  يمكن لألطفال الذين تب2018-2017البالد ف

ً
عاما

ي 
ن من التعليم الت  امج غير الرسمية للمترسبير ي الي 

ن
، المشاركة ف ن لاللتحاق بالتعليم الرسمي يكونوا مؤهلير

كاء المنظمات غير الحكومية، وذلك بالتنسيق الوثيق مع وزارة التعليم.   ينفذها شر

 

ن يواجهون حواجز تحول دون التحاقهم بالمدارس العامة، بما فيها قلة  ال يزال بعض األطفال السوريير
 ، ن ي لمسافات طويلة إىل المدارس، والتنّمر من ِقبل زمالئهم الطالب والمعلمير

وسائل النقل أو معاناة المشر
 أو عمالة األطفال. 

 

الحصول على الخدمات، بما  1967وال يحق لالجئين الفلسطينيين من غزة الذين دخلوا البالد بعد حرب عام 

فيها الحصول على المساعدة العامة والتعليم العالي.  كان الالجئون األوائل من غزة، الذين جاءوا إلى األردن 

، مؤهلين لتلقي خدمات وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل 1948ومايو/أيار  1946بين يونيو/حزيران 

 الالجئين )األونروا(.

 

مؤقتة لألشخاص الذين قد ال تنطبق عليهم صفة الالجئين.  وتغاضت :  منحت الحكومة حماية الحماية المؤقتة

الحكومة عن اإلقامة المطولة لكثير من الالجئين العراقيين وغيرهم من الالجئين بعد أن تجاوزوا مدة 

 صالحية اإلقامة التي دخلوا بموجبها إلى البلد.

 

 األشخاص عديمو الجنسية



 21 األردن 

Country Reports on Human Rights Practices for 2018 

United States Department of State • Bureau of Democracy, Human Rights and Labor 

 

باء فقط.  وال تملك النساء الحق القانوني لنقل الجنسية إلى أطفالهن.  يتم الحصول على الجنسية عن طريق اآل

يحصل أطفال المواطنات المتزوجات من غير مواطنين على جنسية األب ويعتمدون على بطاقة هوية خاصة 

، سمحت وزارة التعليم رسمياً 2016لاللتحاق بالمدارس والحصول على الخدمات ورخص القيادة.  ومنذ عام 

األطفال، بغض النظر عن الجنسية أو الوضع، بالتسجيل في التعليم الرسمي، على الرغم من أن  لجميع

االفتقار إلى األوراق المناسبة أدى أحياناً إلى تأخير أو مشاكل في تسجيل األطفال في المدارس من الناحية 

فال األمهات األردنيات واآلباء ، أنه إذا تقدم أط2014العملية.  تضمنت التوجيهات التي أعلنتها الحكومة في 

من غير المواطنين بطلبات واستوفوا معايير معينة، فبإمكانهم الحصول على خدمات معينة يتمتع بها 

المواطنون، بما في ذلك الرعاية الصحية المدعومة والقدرة على تملك العقارات واالستثمار، والحصول على 

ى غيرهم من األجانب في مجال العمل.  تؤثر هذه التوجيهات رخصة قيادة أردنية، وتكون لهم األولوية عل

على عشرات اآلالف من العوائل، بما فيها مئات اآلالف من األطفال، حيث يفتقر الوالد إلى الجنسية األردنية.  

من هؤالء اآلباء هم فلسطينيون.  وللحصول على هذه الخدمات، يجب على األطفال  55,000ويقدر أن 

، يجب على 2014هادة هوية خاصة من خالل مكتب األحوال المدنية.  وضمن قانون عام الحصول على ش

المتقدمين إثبات عالقة األمومة، وأن األم األردنية مقيمة في األردن منذ خمس سنوات، وأن األطفال مقيمون 

ال الشهادات ، بدأ مكتب األحوال المدنية بإصدار بطاقات هوية الستبد2016في األردن حالياً.  في عام 

األولية.  في سبتمبر/أيلول، ألغى مجلس الوزراء شرط اإلقامة لمدة خمس سنوات لألمهات األردنيات.  

وبموجب القانون، قد يوافق مجلس الوزراء على منح الجنسية لألبناء من أمهات أردنيات وآباء أجانب تحت 

 راً ما تم الحصول على الموافقة.شروط معينة، لكن هذه اآللية غير معروفة على نطاق واسع، وناد

 

وال يحق للنساء التقدم بطلب جنسية ألزواجهن غير األردنيين، بل يمكن لألزواج أنفسهم أن يتقدموا بطلبات 

الجنسية بعد أن يحققوا شرط اإلقامة المستمرة لمدة خمسة عشر عاماً في البالد.  وبمجرد حصول الزوج على 

بطلب نقلها عن طريقه إلى أطفاله.  لكن هذا الطلب قد يستغرق سنوات، ويجوز الجنسية، يمكنه التقدم فوراً 

 للحكومة أن ترفض الطلب.

 

وكان الالجئون السوريون غير قادرين في بعض األحيان على الحصول على شهادات ميالد لألطفال 

رى، كانت في بعض لم يتمكنوا من تقديم وثيقة زواج رسمية أو وثائق تجنس أخ إذاالمولودين في البالد 

األحيان قد فُقدت أو دُمرت عند الفرار أو تمت مصادرتها من قبل الحكومة عندما دخل الالجئون البالد.  

وبحسب ما ورد فقد تم عقد عدد كبير من الزيجات السورية في األردن دون تسجيل.  فتحت الحكومة باب 

على وثائق التسجيل.  واجهت أسر الالجئين  اإلجراءات القانونية لمثل هذه الحاالت لتصحيحها والحصول

التي تتولى نساٌء تدبير أمورها صعوبة في المصادقة على جنسية األبناء في غياب األب، مما أدى إلى زيادة 

تعرض هذه الفئة من السكان ألن يصبح أفرادها عديمي الجنسية.  وقامت دوائر السجل المدني ومحاكم 

 ألزرق بمساعدة الالجئين في تسجيل المواليد.الشريعة في مخيمّي الزعتري وا

 

 . حرية المشاركة في العملية السياسية3القسم 

 

الملك بسلطة تعيين وإقالة  يتمتع ال يمنح القانون المواطنين القدرة على اختيار الشعبة التنفيذية من حكومتهم.

ن وتوجيه مبادرات السياسة العامة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ومجلس األعيان، كما يمكنه حّل البرلما

الرئيسية للبالد.  يتمتع المواطنون بالقدرة على اختيار مجلس النواب في انتخابات نزيهة بصفة عامة على 

من رؤساء البلديات  97أساس االقتراع العام وعلى قدم المساواة والتصويت السري.  ينتخب المواطنون أيضاً 

مجالس المحافظات، وجميع أعضاء المجالس البلدية والمحلية.  ومع أن  ، ومعظم أعضاء100البالغ عددهم 
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عملية التصويت تتم بشكل جيد، فإن العوائق الرسمية أمام نشاط األحزاب والحمالت االنتخابية حدّت من 

ية.  المشاركة.  ال تزال المنظمات الدولية تشعر بالقلق إزاء ترسيم حدود دوائر االقتراع في الدوائر االنتخاب

ويقوم مجلس الوزراء، بناء على توصية رئيس الوزراء، بتعيين رؤساء بلديات العاصمة عمان، ووادي 

.  أما 2016موسى )البتراء(، والعقبة، وهي منطقة اقتصادية خاصة.  وجرت انتخابات مجلس النواب في 

 .2017سطس/آب من عام انتخابات رؤساء البلديات ومجالس المحافظات والمجالس البلدية فقد جرت في أغ

 

 االنتخابات والمشاركة السياسية

 

.  قامت الهيئة المستقلة لالنتخابات 2016:  أجرت الحكومة االنتخابات البرلمانية في عام االنتخابات األخيرة

بإدارة عملية التصويت.  وهي تعدّ هيئة قانونية مستقلة.  وتتولى الهيئة إدارة جميع مراحل االنتخابات 

لمانية واالنتخابات البلدية واإلشراف عليها، وكذلك انتخابات أخرى يدعو إليها مجلس الوزراء.  ذكر البر

المراقبون المحليون واألجانب أن االنتخابات كانت تُدار بشكٍل جيد من الناحية الفنية.  أفاد سياسيون ونشطاء 

للمرشحين المفضلين والضغط على بحدوث معظم تدّخل الحكومة قبل االنتخابات، في شكل توجيه الدعم 

 آخرين لعدم الترشح.

 

أظهرت االنتخابات كفاءة تقنية هامة في اإلدارة، ولكن بعض المراقبين أشاروا إلى مزاعم بشأن شراء 

األصوات، والتالعب بصناديق االقتراع في إحدى المناطق، وغيرها من اإلساءات.  وقد عبّر المراقبون 

، لالنتخاباتلية االنتخابية عن تحفظاتهم بشأن أوجه القصور في إطار العمل القانوني الدوليون والمحليون للعم

 وأكدوا الحاجة إلى تخصيص مقاعد نيابية للدوائر بما يتناسب مع عدد السكان.

 

، منهية بذلك المقاطعة التي 2016وشاركت عدة أحزاب إسالمية في االنتخابات البرلمانية التي أجريت في 

 مقاعد ألعضاء الحزب. 10مقعداً بما فيها  15وات.  وحازت جبهة العمل اإلسالمي على دامت ست سن

 

هي المرة األولى التي تدير فيها الهيئة المستقلة  2017كانت انتخابات المحافظات والبلديات في أغسطس/آب 

بمنح الهيئة  2014لعام االنتخابات البلدية، حيث كانت تجريها وزارة الداخلية حتى قيام التعديل الدستوري 

المستقلة لالنتخابات سلطة أكبر.  باإلضافة إلى انتخاب رؤساء البلديات والمجالس المحلية، أدى التصويت إلى 

انتخاب مجالس جديدة على مستوى المحافظات.  وقد أشاد العديد من المراقبين باالنتخابات على أنها جيدة من 

وهي هيئة غير حكومية لمراقبة االنتخابات، سجلت وقوع أكثر من الناحية الفنية، لكن مؤسسة "راصد"، 

 من األمور غير القانونية. 500

 

.  أنشأ 2015وأجريت االنتخابات في ظل قانون الالمركزية الذي أقره البرلمان وصادق عليه الملك عام 

في المئة  85يتم انتخاب  القانون مجلساً إضافياً للمشاركة في عملية وضع الميزانية على مستوى المحافظات؛

في المئة منهم.  وسيعمل المجلس الجديد مع المجلس التنفيذي الحالي الذي تم تعيينه  15من أعضائه وتعيين 

 بالكامل.  ويتكون المجلس المعين من خبراء تقنيين من الحكومة المركزية.

 

:  يضع قانون األحزاب السياسية سلطة اإلشراف على األحزاب ضمن األحزاب السياسية والمشاركة السياسية

عضواً مؤسساً، وأن يكونوا  150صالحيات وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية.  يجب أن تضم األحزاب 

جميعهم مواطنين مقيمين على نحو ثابت في البالد، وأال يكونوا أعضاء في منظمة سياسية غير أردنية، أو 

ابعين لألجهزة األمنية.  ليست هناك حصة محددة للنساء عند تأسيس حزب جديد.  ال يجوز تشكيل قضاة، أو ت

األحزاب على أساس الدين أو الطائفة أو العرق أو الجنس أو األصل )بمعنى أنه ال يجوز أن تجعل العضوية 
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ين النتمائهم الحزبي.  تعتمد على أي من هذه العوامل(.  وينص القانون على أنه ال يجوز مالحقة المواطن

اعتقد معظم السياسيين أن دائرة المخابرات العامة قد تضايقهم إذا حاولوا تشكيل حزب سياسي أو االنضمام 

 50,000على توفير دعم مالي سنوي قدره  2016إليه باستخدام منصة سياسية.  ينص النظام الداخلي لعام 

لسياسية والبرلمانية لألحزاب السياسية المسجلة التي دوالر( من وزارة الشؤون ا 70,000دينار أردني )

في  10عضو من سبع محافظات على األقل، وأن يكون  500يتجاوز عمرها سنة واحدة ولديها أكثر من 

المائة منهم على األقل من النساء.  وتشرف لجنة شؤون األحزاب السياسية على أنشطة األحزاب.  يرأس 

السياسية والبرلمانية اللجنة، التي تضم ممثالً عن كل من وزارات الداخلية، األمين العام لوزارة الشؤون 

والعدل، والثقافة، والمركز الوطني لحقوق اإلنسان، والمجتمع المدني.  ويمنح القانون اللجنة سلطة الموافقة 

الرفض على أو رفض الطلبات الخاصة بتأسيس األحزاب أو حلها.  كما يسمح لمؤسسي األحزاب باستئناف 

وفقاً  إاليوماً من صدور القرار.  ووفقاً للقانون، ال يمكن حل األحزاب المصادق عليها  60لدى القضاء خالل 

للوائح الحزب الخاصة، أو بقرار قضائي على خلفية االنتساب لجهة أجنبية، أو قبول تمويل من جهة أجنبية أو 

يحظر القانون االنتساب إلى أحزاب غير مرخصة.  وكان انتهاك أحكام القانون، أو مخالفة أحكام الدستور.  و

هناك ما يقارب 50 حزباً مرخصاً؛ لكنها كانت ضعيفة وذات برامج سياسية مبهمة عموماً، كما كانت 

 تتمحور حول شخصيات معينة.  وكانت جبهة العمل اإلسالمي أقوى األحزاب وأكثرها تنظيماً.

 

.  ومع ذلك، أّجل الحزب حدث 2017األقل بنجاح في أواخر عام  تم تسجيل حزب سياسي جديد واحد على

، عندما منعت بلدية عمان الكبرى التجمع في بشكل أولي 2017إطالقه بشكل رسمي في ديسمبر/كانون األول 

 .2018بسبب "المخاوف األمنية".  تم حدث اإلطالق في أوائل عام 

 

من مشاركة المرأة أو أفراد األقليات في العملية السياسية، وقد :  ال توجد قوانين تحد مشاركة المرأة واألقليات

شاركوا بالفعل.  يحد قانون االنتخابات التمثيل البرلماني ألقليات معينة بتخصيص حصة من المقاعد النيابية 

سياسية لها.  أشار ناشطو حقوق اإلنسان إلى التحيز الثقافي ضد النساء كعائق أمام مشاركة النساء في الحياة ال

على قدم المساواة مع الرجال.  هناك حصص مخصصة للنساء في مجلس النواب ومجالس المحافظات 

والمجالس البلدية والمجالس المحلية.  تميل النساء المنتخبات بطريقة تنافسية أو الالتي يتم تعيينهن من خالل 

والمحلية والمناصب القيادية في  أنظمة الحصص ألن يكنَّ أقليات صغيرة في الهيئات التشريعية الوطنية

 السلطة التنفيذية.

 

عضواً سبع نساء بمرتبة وزير:  وزيرة اإلعالم واالتصاالت،  29وقد تضمن مجلس الوزراء الذي يتكون من 

ووزيرة تنمية القطاع العام، ووزيرة السياحة واآلثار، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي، ووزيرة الطاقة 

مقعداً في المحافظات، شغلت  376ية، ووزيرة الثقافة، ووزيرة التنمية االجتماعية.  ومن بين والموارد المعدن

 57مقعداً منتخباً بشكل غير مباشر و 28مقعداً.  وعلى مستوى المجالس البلدية، فازت النساء بـ  53النساء 

توى المجالس المحلية مقعداً في المجالس البلدية.  وعلى مس 1,783مقعداً بنظام الحصص، من إجمالي 

من خالل نظام الحصص من  324مقعداً في المنافسة الحرة و 231)األحياء السكنية(، حصلت النساء على 

 مقعداً.  لم تفز أية نساء في انتخابات رؤساء البلديات. 1,179أصل 

 

ة والجيش.  وكان تمثيل المواطنين من أصل فلسطيني أقل من المستوى الالزم على جميع مستويات الحكوم

ويخصص القانون تسعة مقاعد في مجلس النواب للمسيحيين وثالثة مقاعد لألقليات اإلثنية الشركسية 

والشيشانية معاً، مما يشكل تمثيالً زائداً لهذه األقليات.  وينص القانون على أن المسلمين يجب أن يشغلوا جميع 

غير المدرجة على القائمة الوطنية.  كان هناك سبعة  المقاعد البرلمانية غير المخصصة تحديداً للمسيحيين أو

مسيحيين في مجلس األعيان بالبرلمان، غادر أحدهم فيما بعد في يونيو/حزيران عندما تم تعيينه كنائب لرئيس 
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الوزراء.  ولم تخصص أية مقاعد للدروز قليلي العدد نسبياً، ولكن يجوز لهم تولي المناصب وفقاً لتصنيفهم 

سلمين.  وشغل المسيحيون مناصب كوزراء وسفراء.  وكان هناك أربعة وزراء مسيحيين في الحكومي كم

 مجلس الوزراء.  وكان هناك عضو واحد من الدروز في مجلس الوزراء.

 

 . الفساد واالفتقار إلى الشفافية في الحكومة4القسم 

 

فذ القانون بشكٍل فعال.  وكثيراً ما ينص القانون على عقوبات جنائية للفساد الحكومي، مع أن الحكومة لم تن

انخرط مسؤولون في ممارسات فساد وأفلتوا من العقاب.  وأجرت الحكومة خالل العام بعض التحقيقات في 

مزاعم الفساد؛ لكن اإلدانات كانت قليلة جداً.  وكان استغالل الروابط العائلية والتجارية وغيرها من الصالت 

قتصادية الشخصية منتشراً على نطاق واسع.  وكانت هناك مزاعم حول الشخصية في تعزيز المصالح اال

انعدام الشفافية في المشتريات الحكومية والتعيينات الحكومية وتسوية النزاعات.  كما كان الفساد موضوعاً 

 رئيسياً لالحتجاجات التي أدت إلى استقالة الحكومة في الصيف.

 

لوزراء المعين حديثاً الرزاز في يونيو/حزيران بأن مكافحة الفساد ورداً على تلك االحتجاجات، صرح رئيس ا

وزيادة الشفافية كانتا من أولويات الحكومة؛ فقد تشاَور ووزراؤه مع المجتمع المدني حول كيفية تحقيق ذلك 

نوفمبر/تشرين الثاني، سحبت الحكومة التعديالت المقترحة على قانون الحق في الوصول  25الهدف.  في 

المعلومات الذي طال أمد تأجيله، والذي كان يهدف إلى تسهيل وصول المواطنين إلى المعلومات  إلى

 الحكومية، ولكن كان ينظر إليه على أنه غير فعال.

 

:  إن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد األردنية هي الهيئة الرئيسية المسؤولة عن مكافحة الفساد، على الفساد

غسيل األموال هي المسؤولة عن مكافحة غسيل األموال.  وبالرغم من ازدياد  الرغم من أن وحدة مكافحة

التحقيقات، شّكك بعض المراقبين المحليين في فعالية هيئة النزاهة ومكافحة الفساد األردنية، بسبب محدودية 

ي تمس كبار اختصاصها القانوني، وعدم كفاية عدد العاملين فيها، والعقبات القانونية، وقلة التحقيقات الت

المسؤولين أو المشاريع الحكومية الكبرى.  وكانت هناك مزاعم ذات مصداقية بأن هيئة مكافحة الفساد فشلت 

 في التحقيق في قضايا تمس بعض كبار المسؤولين الحكوميين.

 

يتلقى ديوان المظالم ويحقق في شكاوى المواطنين حول الفساد وسوء التصرف من جانب الموظفين 

 العموميين.

 

 اتخذت الحكومة خطوات لمعالجة الفساد ومحاكمة التهرب الضريبي.

 

كانت هنالك قضية مكافحة فساد بارزة مستمرة، انطوت على إنتاج وتهريب التبغ بشكل غير مشروع.  في 

في  أغسطس/آب، أصدرت النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة إشعاراً أحمر لإلنتربول ضد المشتبه به الرئيسي

القضية، وهو رجل األعمال عوني مطيع، الذي فر من البالد قبل إلقاء القبض عليه.  وقامت النيابة العامة 

بالتنسيق مع وحدة مكافحة غسيل األموال لتجميد أصول المشتبه به وإجراء التحليل المالي والتحقيق في التهم.  

بمكافحة الفساد، اشتكى المراقبون من أن إحالة  وبينما أشار الملك إلى القضية كدليل على التزام الحكومة

 القضية إلى محكمة أمن الدولة سيجعل من الصعب القيام بالمقاضاة فيها إذا كان المشتبه به في الخارج.

 

:  يشترط القانون على مسؤولين حكوميين معينين، وعلى أزواجهم وأطفالهم الذين يقومون اإلفصاح المالي

أصولهم المالية من خالل إقرار خاص، خالل ثالثة أشهر من تولّيهم المنصب بإعالتهم، اإلفصاح عن 
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الحكومي.  ونادراً ما أعلن المسؤولون عن أصول ممتلكاتهم.  قام رئيس الوزراء الرزاز وبشكل خاص بتقديم 

ي مجال إفصاحٍ مالي عن أصوله وفقاً للقانون، لكنه لم يكشف عنها عالنية.  منعت السلطات جهود الناشطين ف

الشفافية للكشف علناً عن المسؤولين الذين لم يعلنوا عن أصولهم المالية.  وفي حال تلقي شكوى، يجوز لرئيس 

قضاة المحكمة العليا مراجعة هذه اإلقرارات الخاصة باإلفصاح المالي.  وبموجب القانون، يمكن أن يؤدي 

 200ثالث سنين أو غرامة من خمسة دنانير إلى  عدم تقديم إقرار باألصول المالية إلى السجن من أسبوع إلى

 دوالر(.  ولم تتم معاقبة أي مسؤول لعدم تقديم إفصاح مالي. 280دينار أردني )من سبعة إلى 

 

 . موقف الحكومة من التحقيقات الدولية وغير الحكومية في االنتهاكات المزعومة لحقوق اإلنسان5القسم 

 

المحلية والدولية في البلد مع بعض القيود.  ويمنح القانون الحكومة عمل عدد من مجموعات حقوق اإلنسان 

القدرة على التحكم بالشؤون الداخلية للمنظمات غير الحكومية، بما في ذلك قبول التمويل األجنبي.  وكانت 

لة المنظمات غير الحكومية قادرة عموماً على التحقيق في انتهاكات حقوق اإلنسان والتبليغ عنها علناً طي

العام، مع أن مسؤولي الحكومة لم يظهروا التعاون أو التجاوب دوماً بهذا الخصوص.  في حالة واحدة على 

األقل، تعّرضت أجهزة األمن بالترهيب إلحدى المنظمات غير حكومية لحقوق اإلنسان.  وأفادت منظمة 

 مساعدة قانونية بأن محامين قد تعرضوا للمضايقات بسبب متابعتهم للقضايا.

 

:  تلقى المركز الوطني لحقوق اإلنسان، وهو مؤسسة شبه مستقلة أنشئت منظمات حقوق اإلنسان الحكومية

بموجب القانون، تمويالً حكومياً ودولياً.  يرشح رئيس الوزراء أعضاء مجلس أمنائه، ثم يصادق الملك على 

لمركز الوطني لحقوق اإلنسان.  يقوم تعيينهم بموجب مرسوم ملكي.  تعيّن الحكومة مفّوضاً عاّماً على رأس ا

المركز بإعداد تقرير سنوي لتقييم مستوى االمتثال لمعايير حقوق اإلنسان، وينتقد أحياناً ممارسات الحكومة.  

ويقدم المركز الوطني لحقوق اإلنسان هذا التقرير إلى مجلس البرلمان ومجلس الوزراء.  وتكون توصيات 

في يونيو/حزيران، قام البرلمان بتعديل القانون الذي أنشأ المركز الوطني لحقوق المركز غير ملزمة قانوناً.  

اإلنسان من أجل توسيع سلطته لمراقبة ومتابعة الضحايا وتأكيد استالم التعويض الموعود.  جددت التعديالت 

ية، وأنشأت األخرى آلية تعيين وإنهاء خدمة أعضاء مجلس األمناء، وزادت التمويل لتنفيذ مشاريع التوع

 فروع وشبكات في جميع أنحاء البالد.

 

، شّكل رئيس الوزراء لجنة حكومية دائمة يرأسها المنسق الحكومي لحقوق اإلنسان، من أجل 2017في عام 

مراجعة توصيات المركز الوطني لحقوق اإلنسان وقياس مدى التقدم إلحراز المعايير الدولية لحقوق اإلنسان.  

مكتب المنسق الحكومي لحقوق اإلنسان تقرير الحكومة المقدم للمراجعة الدورية الشاملة في مايو/أيار، نشر 

الثالثة لدى مجلس حقوق اإلنسان باألمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني.  عرض التقرير بالتفصيل جهود 

اإلنسان.  واصلت البالد لتنفيذ توصيات المراجعة الدورية الشاملة وأعلن التزاماً وطنياً لتعزيز حقوق 

مجموعات العمل في الوزارات باإليفاء وتنفيذ مسؤولياتها بموجب خطة العمل الوطنية لحقوق اإلنسان، وهي 

، يهدف إلى إصالح القوانين وفقاً للمعايير الدولية 2016سنوات تم إطالقه عام  10برنامج شامل مدته 

شخاص ذوي اإلعاقة.  تم نشر التطورات بانتظام والممارسات المثلى، بما في ذلك دمج إمكانية الوصول لأل

على مواقعهم على شبكة اإلنترنت.  أبدت الوزارات التزامها بالخطة، لكنها عبرت عن شعورها باإلحباط 

 إزاء الموارد المحدودة المتاحة لتنفيذها.

 

ل من الحكومة لتنفيذ خطة العمل، قام المنسق الحكومي لحقوق اإلنسان بتشكيل فريق من موظفي االتصا

والمنظمات غير الحكومية ووكاالت األمن والمؤسسات الرسمية األخرى لتحسين مستوى التعاون والتواصل.  
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نشر المنسق الحكومي لحقوق اإلنسان بياناً رسمياً يدعو المجتمع المدني للمشاركة في صياغة تقرير الحكومة 

 الحكومة مع المجتمع المدني. المقدم إلى المراجعة الدورية الشاملة كالتزام بشراكة

 

نشاطاً خالل العام فيما يتعلق بالخطة الوطنية لحقوق  28عقد مكتب المنسق الحكومي لحقوق اإلنسان 

، وتوصياٍت إلدارة مكافحة 2250اإلنسان.  وشملت المواضيع االتجار باألشخاص، وقرار األمم المتحدة رقم 

عراض الدوري الشامل، والشباب والتكنولوجيا، وورش العمل المخدرات، واألولويات التشريعية قبل االست

حول العبودية الحديثة.  في فبراير/شباط، تم تعيين المنسق الحكومي لحقوق اإلنسان كنائب لرئيس مجلس 

أمناء المجلس األعلى لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.  في أكتوبر/تشرين األول، تم رفع المنسق الحكومي 

ى مستوى مجلس الوزراء، مما كرر التزام الحكومة بتحسين وضع حقوق اإلنسان في لحقوق اإلنسان إل

 األردن.

 

 . التمييز واالنتهاكات المجتمعية واإلتجار باألشخاص6القسم 

 

 المرأة

 

سنوات مع األشغال الشاقة على  10:  يفرض القانون عقوبة ال تقل عن السجن االغتصاب والعنف األسري

ب فتاة أو امرأة تبلغ من العمر خمسة عشر عاماً أو أكثر.  وال يعتبر اغتصاب الزوج مرتكبي جريمة اغتصا

يوّضح إجراءات اإلبالغ  2017لزوجته مخالفاً للقانون.  وأقّر البرلمان قانوناً منقحاً للعنف األسري في عام 

على أن تكون المالحقة وإدارة الحاالت، وحدد أّن هذه الشكاوى يجب أن تتلقى معالجة سريعة.  نص القانون 

إلزامية في الجنايات.  وتخضع األعمال غير الجنائية ابتداًء للوساطة من قبل إدارة حماية األسرة في مديرية 

األمن العام.  ينص القانون اآلن على خيارات للحكم البديل في قضايا العنف األسري بموافقة الضحية.  

نون اآلن يوضح أيضاً إجراءات التعامل مع حاالت العنف وأشارت المنظمات غير الحكومية إلى أن القا

 األسري، غير أن تعريف العنف األسري ما زال غير واضح.

 

، ألغى البرلمان المادة من قانون العقوبات التي تبرئ المغتصبين الذين تزوجوا من ضحاياهم 2017في عام 

ئم الشرف".  قام البرلمان أيضاً بتعديل وتم تعديل مادة أخرى تحظر عذر "نوبة الغضب" بالنسبة لـ "جرا

القانون إللغاء الحكم المخفف في قضايا جرائم الشرف عندما تقوم األسرة بإسقاط التهمة عادة.  أفادت 

 المنظمات غير الحكومية بأن عدد النساء المحتجزات في الحجز الوقائي قد انخفض.

 

فيما ظل العنف وسوء المعاملة ضد المرأة منتشرين ولم تطبق الحكومة القانون ضد االغتصاب بشكٍل فعال، 

على نطاق واسع.  في يناير/كانون الثاني، قضت محكمة التمييز بأنها لن تسمح بإعادة محاكمة رجل اغتصب 

 .2017وتزوجها لتجنب تهم جنائية، على الرغم من إلغاء شرط اإلعفاء في عام  2016امرأة في عام 

 

ن االغتصاب أو إساءة المعاملة الجسدية لدى منظمات غير حكومية معينة أو ويجوز للنساء تقديم شكاوى ع

مباشرة لدى السلطات القضائية.  واعتباراً من أغسطس/آب، عالجت إدارة حماية االسرة وحققت في أكثر من 

حالة اغتصاب أو اعتداء جنسي  1,300حالة من حاالت العنف االسري، بما في ذلك ما يقرب من  5,100

نساء.  وحققت إدارة حماية االسرة بنشاط في القضايا، لكنها أعطت األفضلية للوساطة، حيث تمت إحالة على 

من الحاالت إلى مكتب الخدمة االجتماعية.  أبلغت بعض المنظمات غير الحكومية والمحامون  2,500حوالي 

لزوجة من الناحية التقنية سبباً عن ضغوط ضد رفع قضايا اإليذاء البدني إلى المحكمة.  يكون االعتداء على ا

للطالق، لكن األزواج ادعوا في بعض األحيان بالسلطة الدينية لضرب زوجاتهم.  والحظ المراقبون أنه بينما 
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دعم القضاة بشكل عام شكوى المرأة بالتعرض لسوء المعاملة في المحكمة؛ إال أنه نظراً للضغوط المجتمعية 

، فقد 2017عنف كجرائم الشرف، والتي تم اإلبالغ عن ثمانية منها في عام واألسرية، فضالً عن الخوف من ال

 سعت قلة من النساء للحصول على حلول قانونية.

 

وواصلت إدارة حماية األسرة تشغيل خط هاتفي ساخن للعنف األسري، كما تلقت استفسارات وشكاوى عن 

االجتماعية، أبقت الحكومة على ملجأ ثاٍن لضحايا  طريق اإلنترنت والبريد اإللكتروني.  ووفقاً لوزارة التنمية

 العنف األسري في إربد.

 

امرأة، بالتخصص في  14قاضياً، بينهم  107، كلف المجلس القضائي 2017في نوفمبر/تشرين الثاني لعام 

 ، أصبح القضاة2017التعامل مع قضايا العنف األسري.  وتطبيقاً لقانون الحماية من العنف االسري لعام 

 المتخصصون يعجلون اآلن بهذه القضايا ويصنفونها؛ وتستغرق قضايا الجنح ثالثة أشهر تقريباً لحلها.

 

يوليو/تموز، افتتحت وزارة التنمية االجتماعية رسمياً مأوى دار أمينة للنساء المعرضات لخطر العنف  30في 

امرأة تم وضعهن رهن "الحجز  26وجرائم الشرف.  وفقاً للوزير والمنظمة غير الحكومية الشريكة، فإن 

 10الوقائي" في مراكز االحتجاز سينتقلن إلى المأوى.  واعتباراً من أكتوبر/تشرين األول، نقلت السلطات 

 امرأة نقلهن من سجن الجويدة. 16نساء إلى المأوى، مع انتظار 

 

 42لمحلية أن ثمانية من بين ، حددت وسائل اإلعالم ا2017:  خالل عام الممارسات التقليدية األخرى الضارة

امرأة قُتلن في البالد بحلول نهاية أغسطس/آب بسبب "جرائم شرف".  مع ذلك، ذكرت منظمات المجتمع 

 المدني، أن العديد من هذه الجرائم لم يتم اإلبالغ عنها.

 

الرغم من أن  ولم يتم اإلبالغ خالل العام عن حاالت الزواج القسري كبديل عن جرائم الشرف المحتملة، على

منظمات غير حكومية أفادت بأن العديد من حاالت الزواج القسري تحدث بعد وقت قصير من تهمة 

االغتصاب بسبب الضغوط العائلية واالجتماعية قبل البدء بأي محاكمة رسمية.  ذكر المراقبون أنه إن 

رتها إلى قتلها "للحفاظ على شرف تزوجت امرأة من مغتصبها، وفقاً للمعتقدات العرفية، فلن يحتاج أفراد أس

 للتشريع القانوني. 2017العائلة"، وهو اعتقاد استمر على الرغم من تعديل عام 

 

وابتداء من أغسطس/آب، بدأ المحافظون بإحالة ضحايا جرائم الشرف المحتمالت إلى مأوى دار أمينة التابع 

طوعي في مراكز اإلصالح والتأهيل النسائية في لوزارة التنمية االجتماعية بدالً من الحجز الوقائي غير ال

 معتقل الجويدة وأم اللولو.

 

:  يحظر القانون بشدة التحرش الجنسي وال يميز بين االعتداء الجنسي والتحرش الجنسي.  التحرش الجنسي

اللمس ويعاقـَب على كل منهما بأربع سنوات مع األشغال الشاقة.  عدل البرلمان القوانين لفرض عقوبات على 

غير الالئق والمضايقات اللفظية، لكنه لم يحدد أو يعزز بشكل جوهري الحماية ضد التحرش الجنسي.  إال أن 

الحكومة لم تطبق هذا القانون.  وهنالك أنباء على نطاق واسع عن التحرش الجنسي بالنساء والفتيات في 

مهرجان في الهواء الطلق وأُغلق المكان، األماكن العامة.  في سبتمبر/أيلول، تم إلقاء القبض على منظمي 

وهو سيفن ِهلز، بعد انتشار مزاعم عن التحرش الجنسي على وسائل التواصل االجتماعي.  أدى التحقيق الذي 

َعِقَب ذلك إلى توجيه تهم جنائية لبيع الكحول من دون تصريح.  وأفادت منظمات غير حكومية بأن الالجئات 

يات المهاجرات بما فيهن عامالت في قطاع المالبس وعامالت المنازل، كن من سوريا والعامالت األجنب

 معرضات بشكل خاص للعنف الجنساني، بما في ذلك االعتداء الجنسي والتحرش الجنسي، في مكان العمل.
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:  لم ترد أي تقارير عن اإلجهاض القسري أو التعقيم غير اإلجراءات القسرية للسيطرة على الزيادة السكانية

 الطوعي.

 

:  ال يكفل القانون نفس الوضع القانوني ونفس الحقوق وأحكام الميراث للنساء كما للرجال.  وقد عانت التمييز

النساء من التمييز في عدة مجاالت، بما فيها الطالق والقدرة على السفر وحضانة األطفال والجنسية ومكان 

 ة.العمل، وأحياناً في قيمة شهادتهن في المحاكم الشرعي

 

وال يوجد مكتب حكومي متخصص أو مسؤول معين للنظر في شكاوى التمييز.  وكانت اللجنة الوطنية 

لشؤون المرأة، وهي منظمة غير حكومية تدعمها الحكومة، تتولى تشغيل خط هاتفي ساخن لتلقي شكاوى 

 التمييز.

 

األبناء في التركة.  وإذا  وبموجب الشريعة، وكما هو مطبق في البالد، ترث البنات نصف ما يحصل عليه

كانت هناك وريثة واحدة فقط، فإنها تحصل على نصف تركة والديها، ويذهب النصف اآلخر إلى األقرباء من 

الرجال المحددين شرعاً، أما إذا كان الوريث الوحيد رجالً، فإنه يحصل على كل تركة والديه.  ويجوز للمرأة 

ي ظروف محدودة، مثل الهجر وإساءة المعاملة من جانب الزوج، أن تطلب الطالق من دون موافقة الزوج ف

أو مقابل التنازل عن حقوقها المالية.  ويسمح القانون باالحتفاظ بهذه الحقوق المالية تحت ظروف محددة، مثل 

إساءة المعاملة من جانب الزوج.  تتولى المحاكم الخاصة لكل طائفة مسيحية الفصل في الزواج والطالق، 

 تحديد الميراث يتم حسب ضوابط الشريعة بشكل تلقائي.ولكن 

 

من مغادرة البالد بموجب أمر من المحكمة؛ وهذا غير متاح  18ويسمح القانون لآلباء بمنع أطفالهم تحت سن 

لألمهات.  ولم تمنع السلطات اآلباء من مغادرة البلد مع أطفالهم عند اعتراض األم.  يمكن لألمهات المطلقات 

 ط على أزواجهن السابقين لمنعهم من مغادرة البالد مع أطفالهن.فرض ضواب

 

فاقت استحقاقات الضمان االجتماعي التي تقدمها الحكومة للذكور ما تقدمه لإلناث.  يتبع موظفو الخدمة 

المدنية اآلن قانون الضمان االجتماعي، الذي يتضمن أحكاماً ألفراد األسرة كي يرثوا معاشات التقاعد 

الخدمة المدنية من الذكور واإلناث المتوفين.  تسمح القوانين واللوائح التي تحكم التأمين الصحي لموظفي 

لموظفي الخدمة المدنية التابعة لمكتب الخدمة المدنية للمرأة بتوسيع نطاق تغطية التأمين الصحي إلى المعالين 

طنين كي يتمكنوا من تمديد مزايا التأمين أو األزواج، حتى إن لم يكونوا أردنيين.  ويجب أن يكون الرجال موا

 الكامل للزوجات والمعالين.

 

األمهات إذناً بالموافقة على العمليات الجراحية على  2017منحت تعديالت البرلمان لقانون العقوبات لعام 

 أطفالهن القاصرين دون موافقة والدهم.

 

 األطفال

 

ق اآلباء فقط.  ولم تصدر الحكومة شهادات والدة لجميع :  يتم الحصول على الجنسية عن طريتسجيل المواليد

بمن فيهم أطفال النساء  —األطفال الذين ولدوا داخل البالد خالل العام.  اعتبرت الحكومة بعض األطفال 

غير المتزوجات، واأليتام، وبعض الزيجات بين األديان التي تشمل امرأة مسلمة ورجالً ارتد عن اإلسالم إلى 

غير شرعيين وتم حرمانهم من التسجيل العادي.  وبدالً من ذلك، أصدرت الحكومة لهؤالء  —دين آخر 
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األطفال أرقام هوية وطنية خاصة مما يصعب عليهم الذهاب إلى المدرسة أو االستفادة من الخدمات الصحية 

ن أمهاتهم أو الحصول على وثائق أخرى.  قامت السلطات بأخذ األطفال المولودين خارج رباط الزوجية م

 ووضعتهم في دور األيتام بغض النظر عن رغبة األم في الحضانة.

 

.  وال يوجد تشريع 18:  التعليم إلزامي من سن السادسة حتى السادسة عشر، وهو مجاني حتى سن التعليم

ونية عقبات إلنفاذ القانون أو معاقبة أولياء األمور الذين ينتهكونه.  يواجه األطفال ممن ليست لديهم إقامة قان

فيما يخص االلتحاق بالمدارس العامة.  ويتعين على بعض أبناء المواطنات واآلباء من غير المواطنين تقديم 

. د. عديمو 2طلب الحصول على تصاريح اإلقامة كل سنة، ولم يكن إصدار التصاريح مضموناً )انظر الفقرة 

 وصول إلى التعليم لالجئين السوريين.. د. للحصول على معلومات حول ال2الجنسية(.  انظر القسم 

 

وقد عانى األطفال ذوو اإلعاقة من صعوبات فائقة في الوصول إلى التعليم األولي واالبتدائي الذي يكفله 

 الدستور.

 

:  ال يوجد قانون محدد يوفر الحماية لألطفال، ولكن القوانين األخرى تحدد العقاب على إساءة معاملة األطفال

سنة على احتمال  15األطفال.  فعلى سبيل المثال، تنطوي جريمة اغتصاب طفل يقل عمره عن إساءة معاملة 

عاماً خالل العام.  وأشارت المنظمات  15عقوبة اإلعدام.  لم تكن هناك إدانات بتهمة اغتصاب طفل دون سن 

ي، مما يؤدي وبشكل إلى ثغرات في النظام القانون لالعتداءالمحلية التي تعمل مع األطفال الذين تعرضوا 

متكرر إلى أحكام مخففة، خاصة ضد أفراد األسرة.  وفي قضايا إساءة معاملة األطفال، أبدى القضاة تساهالً 

بشكل روتيني بناء على رغبات األسرة.  تقاعست السلطات في بعض الحاالت عن التدخل عندما واجهت 

 ت الوفاة في نهاية المطاف.تقارير عن سوء المعاملة، مما أدى إلى تصاعد العنف وحاال

 

في يناير/كانون الثاني، احتجز المدعي العام امرأة بسبب سوء المعاملة المتعلقة بوفاة ابنتها البالغة من العمر 

ثالث سنوات.  وَخلَُصت تقارير الطب الشرعي بخصوص ابنتها إلى وجود آثار منتشرة للتعذيب وسوء 

سدها.  بقيت القضية معلقة مع احتجاز المرأة في مركز احتجاز في المائة من ج 25المعاملة وحروق في 

 الجويدة.

 

عاماً.  وبموافقة كل من القاضي وولي  18:  الحد األدنى لسن الزواج هو الزواج المبكر والزواج القسري

األمر أو الوصي، يمكن تزويج طفل في سن الخامسة عشرة.  يتمتع القضاة بسلطة تقرير ما إذا كان زواج 

 سنة يقع "في مصلحتهن" وفي الفصل في عقد الزواج. 18و 15لفتيات بين سن ا

 

:  يفرض القانون عقوبة بالسجن تتراوح من ستة أشهر إلى ثالث سنوات على االستغالل الجنسي لألطفال

االستغالل التجاري لألطفال.  يحظر القانون توزيع المواد اإلباحية التي تتضمن أشخاصاً تقل أعمارهم عن 

عاماً.  وال يحظر القانون بالتحديد حيازة الصور اإلباحية لألطفال دون نية بيعها أو توزيعها.  يعاقب  18

القانون أولئك الذين يستخدمون اإلنترنت لنشر أو توزيع صور إباحية لألطفال.  والحد األدنى لسن ممارسة 

نسية بين القاصرين الذين صادقت عاماً، على الرغم من أن العالقات الج 18الجنس برضا الطرفين هو 

 المحاكم على زواجهم تعتبر قانونية.

 

:  بالنظر إلى العدد الكبير لالجئين، كانت هناك أعداد كبيرة من األطفال المشردين )انظر األطفال المشردون

 .د.(.2القسم 
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:  أفادت منظمات غير حكومية بحدوث اعتداءات جسدية وجنسية في المؤسسات الحكومية.  أطفال المؤسسات

ويتم تلقائياً إحالة الحاالت التي تنطوي على العنف ضد أشخاص معاقين أو في مراكز الرعاية والتأهيل إلى 

ديب البدني، وإساءة .  وسلطت لجنة المراقبة المجتمعية الضوء على انتشار استخدام التأدائرة حماية األسرة

المعاملة البدنية واللفظية، واألوضاع المعيشية غير المقبولة، والنقص في الخدمات التعليمية أو التأهيلية أو 

 النفسانية للنزالء ومن ترعاهم هذه الدور.

 

ختطاف بشأن الجوانب المدنية لال 1980:  البلد ليس طرفاً في اتفاقية الهاي لعام االختطاف الدولي لألطفال

تقرير وزارة الخارجية األمريكية حول االختطاف الدولي لألطفال على أيدي الدولي لألطفال.  يرجى مراجعة 
على وصلة اإلحالة اإللكترونية  أحد الوالدين

-Child-Parental-https://travel.state.gov/content/travel/en/International

.data.html-and-reports-providers/legal-Abduction/for 

 

 معاداة السامية

 

سائل اإلعالم.  باستثناء األجانب، لم تكن هناك جالية يهودية في البلد.  كانت معاداة السامية موجودة في و

وكانت الرسوم الكاريكاتورية، والمقاالت اإلخبارية ومقاالت الرأي تصور اليهود أحياناً بشكل سلبي، من 

دون رٍد من الحكومة.  لم تتضمن المناهج الدراسية الوطنية، بما فيها المواد المتعلقة بالتثقيف حول التسامح، 

 ناهج المدارس الخاصة.ذكر محرقة اليهود، ولكن تم تدريسها في بعض م

 

 اإلتجار باألشخاص

 

على وصلة اإلحالة اإللكترونية  تقرير وزارة الخارجية األمريكية حول اإلتجار باألشخاصانظر 

./www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt 

 

 األشخاص ذوو االحتياجات الخاصة

 

ن عموماً على حقوق متساوية لألشخاص ذوي اإلعاقة، لكن هذه الحماية القانونية لم يتم تفعيلها.  ينص القانو

وعمل المجلس األعلى وتعني اإلعاقة التي يشملها القانون اإلعاقات الجسدية والحسية والنفسية والعقلية.  

لشؤون األشخاص المعوقين، وهو هيئة حكومية، مع الوزارات والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية 

  خالل العام، أصبح المنسق الحكومي لحقوق اإلنسان  لصياغة وتنفيذ استراتيجيات لمساعدة ذوي اإلعاقة.

نائباً لرئيس المجلس األعلى لشؤون األشخاص المعوقين، في محاولة إلدماج حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

بشكل أفضل.  أفاد المواطنون والمنظمات غير الحكومية جميعاً أن األشخاص من ذوي اإلعاقة يواجهون 

مشاكل في الحصول على عمل وعلى التعليم والرعاية الصحية والمعلومات واالتصاالت والمباني والنقل 

 والنظام القضائي وغير ذلك من الخدمات، ال سيما في المناطق الريفية.

 

، عدّل البرلمان قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وعزز حماية العمال 2017وفي يونيو/حزيران 

المعوقين، وجّرم إهمال األشخاص ذوي اإلعاقة.  ويطالب القانون الشركات الخاصة بتوظيف العمال ذوي 

هم لمجرد إعاقتهم، ويوجه أصحاب العمل إلى جعل أماكن عملهم اإلعاقات، ويحظر على أصحاب العمل إقالت

 في متناول األشخاص ذوي اإلعاقة.

 

https://travel.state.gov/content/travel/en/International-Parental-Child-Abduction/for-providers/legal-reports-and-data.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/International-Parental-Child-Abduction/for-providers/legal-reports-and-data.html
http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/
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الحظ الناشطون أن القانون ظل يفتقر إلى لوائح تنفيذية وإلى التمويل، ونادراً ما كان يتم تطبيقه.  قررت 

ت مناسبة لألشخاص السلطات إعفاء أصحاب العمل من نظام الحصص إذا صرحوا بأن طبيعة العمل ليس

سنوات للوصول  10عن خطة لمدة  2017ذوي اإلعاقة.  وكجزء من القانون، أعلنت الحكومة في عام 

، أعلنت وزارة التنمية االجتماعية عن 2018.  في يونيو/حزيران لعام 2027واإلدماج الكامل بحلول عام 

ات عائلية أو مجتمعية.  ووفقاً شخص من ذوي اإلعاقات الذهنية من مؤسسات إلى بيئ 500عزمها نقل 

شخصاً معاقاً حتى نوفمبر/تشرين الثاني من  1,874للمجلس األعلى لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، فقد بقي 

 في المؤسسات. 2008عام 

 

يوجه القانون االنتخابي الحكومة من أجل التحقق من أن تسهيالت التصويت متاحة لألشخاص من ذوي 

 األشخاص بإحضار مساعد شخصي إلى مركز االقتراع. اإلعاقة ويسمح لهؤالء

 

وتم تكليف مديرية تصميم المباني الخاصة بفرض تطبيق التدابير المتعلقة بتسهيل وصول المعوقين إلى 

المباني، واإلشراف على إعادة تأهيل المباني القائمة لتتماشى مع قوانين البناء.  وظلت الغالبية العظمى من 

المملوكة للقطاع الخاص والعام بال إمكانية وصول المعوقين إليها، أو وصولهم بإمكانية  المباني التجارية

محدودة.  وكانت البنية األساسية البلدية، مثل وسائل النقل العام، والشوارع واألرصفة وتقاطعات الطرق، 

 غير متيسرة لهم.

 

طوارئ للمواطنين الذين يعانون من إعاقات قدم مركز اتصاالت الطوارئ التابع لمديرية األمن العام خدمات ال

في السمع والنطق باستخدام لغة اإلشارة عبر مكالمة فيديو.  كان مترجمو مديرية األمن العام متاحين أيضاً 

للمواطنين الستخدام خدماتهم عند مناقشة القضايا مع المكاتب الحكومية حيث لم يكن هناك ممثل يمكنه 

 التواصل عبر لغة اإلشارة.

 

أشار تقرير المركز الوطني لحقوق اإلنسان من شهر سبتمبر/أيلول إلى أن فصول المدارس لم تكن مجهزة 

بالكامل لوصول المعوقين، ولم يوجد مدرسون مؤهلون لتدريس ذوي اإلعاقة.  وأفادت أسر األطفال ذوي 

المعوقين في غرف الدراسة  اإلعاقات أن المدرسين ومدراء المدارس كثيراً ما كانوا يرفضون إشراك األطفال

 العادية لعموم الطالب.

 

أبلغ نشطاء حقوق اإلنسان ووسائل اإلعالم عن حاالت اعتداء جسدي وجنسي على األطفال والبالغين من 

ذوي اإلعاقة، وقعت في المؤسسات ومراكز إعادة التأهيل وأماكن الرعاية األخرى.  وتقوم الحكومة بإدارة 

 بعض تلك المؤسسات.

 

تكن هناك معلومات تتعلق بانتهاكات ضد ذوي اإلعاقات وعما إذا كانت السلطات قد اتخذت إجراًء رسمياً  لم

 ضد من يرتكبون تلك االنتهاكات أم ال.

 

 

 

 

 األقليات القومية والعرقية واإلثنية
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ريا، الذين أقامت أربع مجموعات من الفلسطينيين في البالد، من دون احتساب الالجئين الفلسطينيين من سو

. د، وقد واجه الكثير منهم بعض التمييز.  الفلسطينيون الذين هاجروا إلى األردن 2تمت تغطيتهم في القسم 

، حصلوا 1948اإلسرائيلية عام  -وإلى الضفة الغربية التي كانت خاضعة للحكم األردني بعد الحرب العربية 

ولم يمتلكوا حق  1967لجأوا إلى البلد عقب حرب على الجنسية بشكل كامل، كما هو الحال بالنسبة للذين 

أما الفلسطينيون الذين امتلكوا إقامة في الضفة الغربية بعد حرب 1967، فلم اإلقامة في الضفة الغربية.  

يعودوا مؤهلين لطلب الحصول على الجنسية الكاملة ولكن ُسمح لهم بالحصول على وثائق سفر مؤقتة دون 

وكان بإمكان هؤالء األفراد الوصول   أرقام تعريف وطنية، شريطة عدم حملهم وثيقة سفر السلطة الفلسطينية.

في المئة من قيمة ما يدفعه األجانب غير المؤّمنين صحياً في  80إلى بعض الخدمات الحكومية، ودفعوا 

ن الذين فروا المستشفيات، وتسعيرات غير المواطنين في المؤسسات التعليمية ومراكز التدريب.  أما الالجئو

، فليس لهم الحق في الحصول على الجنسية وإنما منحوا وثائق سفر مؤقتة دون 1967من غزة بعد حرب 

أرقام وطنية.  ولم يكن بإمكان هؤالء األشخاص االستفادة من الخدمات الحكومية، وكانوا يعتمدون بالكامل 

غم رفض قبول العديد منهم على الحدود، تمكنوا تقريباً على خدمات األونروا.  وهؤالء الذين دخلوا األردن، ر

 من الحصول على خدمات األونروا.

 

وكانت نسبة تمثيل الفلسطينيين في البرلمان وفي المناصب العليا في الحكومة والجيش أقل من نسبتهم بين 

عية السكان، وكذلك نسبة قبولهم في الجامعات الحكومية.  وكانت قدرتهم على الحصول على منح جام

 محدودة.  إال أنه كان لديهم تمثيل جيد في القطاع الخاص.

 

 أعمال العنف والتمييز واالنتهاكات األخرى استناداً إلى الميول الجنسية والهوية الجنسانية

 

يمكن للسلطات اعتقال المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات 

مزاعم انتهاكهم للنظام العام أو اللياقة العامة، وهو سلوك يجّرمه قانون العقوبات.  على الرغم الجنسين بسبب 

من أن السلوك الجنسي المثلي بالتراضي بين البالغين ليس غير قانوني، إال أن التمييز المجتمعي ضد المثليات 

ات الجنسين كان سائداً، وكان والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صف

األشخاص من المثليين أهدافاً للعنف وسوء المعاملة، بما في ذلك االغتصاب، مع قلة أو عدم وجود لجوء إلى 

القضاء ضد الجناة.  كان األفراد المتحولون جنسياً عرضة بشكل خاص ألعمال العنف واالعتداء الجنسي.  

زدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات وأفاد أفراد من المثليات والمثليين وم

الجنسين بوجود تمييز ضدهم في السكن والعمل والتعليم والحصول على الخدمات العامة.  وال يحظر القانون 

التمييز ضد األفراد من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي 

ين.  كما أفاد بعض المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية صفات الجنس

وحاملي صفات الجنسين بأنهم يترددون في اللجوء إلى النظام القضائي خوفًا من أن تؤدي ميولهم الجنسية أو 

أو استخدامها إللحاق هويتهم الجنسانية إلى ردود فعل معادية من الشرطة، أو اإلضرار بهم في المحكمة، 

العار بهم أو أسرهم علناً.  أفاد قادة مجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية 

الجنسانية وحاملي صفات الجنسين أن معظم أفراد مجتمعهم كانوا يعيشون في الخفاء ويخشون الكشف عن 

نسية.  حظرت لجنة اإلعالم كتباً تحتوي على محتوى ميولهم الجنسية أو هويتهم الجنسية أو خصائصهم الج

 المثليين.

 

 ووردت تقارير خالل العام عن أشخاص غادروا البالد خوفاً من أن تقتلهم عائالتهم بسبب هويتهم الجنسية.

 

 الوصم االجتماعي بسبب اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية ومتالزمة نقص المناعة المكتسبة/ اإليدز
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ض نقص المناعة المكتسبة/اإليدز موضوعاً يحظر نقاشه إلى حد كبير.  وظل غياب الوعي العام كان مر

مشكلة، ألن كثير من المواطنين يعتقدون بأن المرض يصيب حصرياً األجانب والمثليات والمثليين ومزدوجي 

ابون بمرض نقص الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين.  وكان األشخاص المص

المناعة المكتسبة يواجهون وصمة عار اجتماعية، وقد أخفوا إلى حد كبير حالتهم الطبية.  وواصلت الحكومة 

جهودها لتثقيف الجمهور عن المرض والتخلص من المواقف السلبية إزاء األشخاص المصابين بمرض نقص 

نب سنوياً للتحقق من عدم إصابتهم بنقص المناعة المكتسبة /اإليدز، لكنها واصلت أيضاً فحص كل األجا

المناعة المكتسبة/اإليدز، أو التهاب الكبد الوبائي من نوع ب، أو الزهري، أو المالريا، أو السل.  وكانت 

 الحكومة تقوم بترحيل العمال المهاجرين الذين أثبت الفحص إصابتهم بفيروس نقص المناعة المكتسبة.

 

 . حقوق العمال7القسم 

 

 أ. حرية تكوين الجمعيات واالنضمام إليها والحق في المفاوضة الجماعية

 

ينص القانون، بما في ذلك األنظمة واللوائح ذات الصلة، على الحق في تشكيل النقابات المستقلة واالنضمام 

أن قانون إليها، والقيام بإضرابات قانونية، ولكن مع قيود كبيرة.  وال يوجد حق في المفاوضة الجماعية، مع 

العمل يسمح باالتفاقات الجماعية.  ويحدد القانون جماعات محددة من العاملين في القطاعين العام والخاص 

صناعة ومهنة يجوز إنشاء نقابات خاصة بها.  ويتطلب إنشاء  17ممن يجوز لهم أن ينظموا أنفسهم، ويعّرف 

من األعضاء المؤسسين للنقابة.   50ل عن نقابات جديدة الحصول على موافقة من وزارة العمل وما ال يق

ويشترط القانون أن تنتمي هذه النقابات الـسبع عشرة إلى االتحاد العام لنقابات العمال في األردن، الذي تدعم 

الحكومة تمويله، وهو االتحاد الوحيد لنقابات العمال في البالد.  ويسمح القانون لمهن إضافية بتشكيل جمعيات 

اس كل حالة على حدة.  ويجوز للعمال األجانب االنضمام إلى نقابات، ولكن ال يسمح القانون مهنية، على أس

السلطات لموظفي الخدمة المدنية بتشكيل النقابات أو لهم بتشكيل نقابات أو شغل أي منصب نقابي.  ال تسمح 

االنضمام إليها، وال يمكن لهم أن يشاركوا في المفاوضة الجماعية.  ويحظر القانون التمييز المعادي للنقابات، 

كما يحمي العاملين من ردود فعل انتقامية من جانب أرباب العمل بسبب انتمائهم إلى نقابة أو نشاطهم 

النقابي.  وال ينص القانون صراحة على حق العامل في العودة إلى عمله إذا كان قد ُصرف منه بسبب 

 وجهات نظر معادية للنقابات.

 

بإحالة النزاعات أثناء المفاوضات أوالً إلى الوساطة غير الرسمية بين الطرف المعني وصاحب  تقوم اللوائح

يوم،  21العمل.  وتستمر أطراف النزاع بالتسلسل التالي حتى يتم حل النزاع:  وسيط تعينه وزارة العمل لمدة 

لعامل ورئيس يعينه ثم وزير العمل، ثم إلى مجلس وساطة مؤلف من ممثل عن صاحب العمل وممثل عن ا

يوماً.  وتوجد حدود  21وزير العمل، وأخيراً إلى محكمة العمل مع لجنة من القضاة المعينين من الوزارة لمدة 

يوماً.  ويحظر القانون  14على حق اإلضراب، بما في ذلك ضرورة إبالغ رب العمل قبل مدة ال تقل عن 

وساطة أو التحكيم.  يمنع قانون العمل اإلدارة من الفصل اإلضراب طالما كان النزاع العمالي ما زال رهن ال

التعسفي للعاملين المنخرطين في النشاط العمالي أو التحكيم، لكن المنظمات غير الحكومية أفادت بأن التطبيق 

 من مفتشي العمل. 170لم يكن متسقاً بسبب القدرة المحدودة لـ 

 

عيات واالنضمام إليها والحق في المفاوضة الجماعية.  لم ولم تحترم الحكومة بشكل كامل حرية تكوين الجم

 تكن العديد من المنظمات العمالية مستقلة عن الحكومة، واستمر نفوذ الحكومة على سياسات وأنشطة النقابات.
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ودعمت الحكومة رواتب وأنشطة االتحاد العام لنقابات عمال األردن وقامت بتدقيقها، كما رصدت انتخابات 

.  ورفضت الحكومة االعتراف بنقابات مستقلة تم تنظيمها خارج هيكل اتحاد النقابات الذي أقرته النقابات

الحكومة.  لم تجتمع الحكومة مع هذه النقابات، وأعاق عدم االعتراف القانوني بها من قدرتها على تحصيل 

ء بشأن أوضاع العمل.  المستحقات والحصول على مكان لعقد االجتماعات وغير ذلك لمعالجة شواغل األعضا

كما أفادت منظمات عمالية بصعوبة الحصول على اعتراف الحكومة بالنقابات العمالية في قطاعات جديدة 

 تتجاوز النقابات السبع عشرة التي تم إنشاؤها بموجب القانون.

 

ل زعموا أن ولم ترد تقارير عن تهديدات بالعنف ضد رؤساء النقابات، مع أن الناشطين في مجال حقوق العم

أجهزة األمن ضغطت على قادة النقابات لالمتناع عن النشاطات التي تتحدى مصالح الحكومة.  وكانت 

 اإلضرابات تحصل في العادة من دون تبليغ مسبق أو تسجيل.

 

 وأفادت منظمات عمالية أن بعض ممثلي اإلدارة استخدموا التهديدات لتخويف العمال المضربين.

 

األجانب، والذين ترتبط تصاريح إقامتهم بعقود عمل، معرضين لالنتقام بسبب مشاركتهم كان بعض العمال 

في إضرابات أو اعتصامات.  واعتبرت المشاركة في إضراب غير معترف به تغيباً بدون إذن بموجب 

 10من القانون.  ويسمح القانون ألرباب العمل باعتبار عقود العمل الغية إذا تغيب العامل عن عمله ألكثر 

أيام متتالية، شريطة قيام رب العمل بتقديم بالغ خطي.  أبلغت منظمات حقوق العمال عن حاالت تم فيها 

 رفض تجديد عقود العمال األجانب بسبب محاوالت التنظيم في مكان العمل.

 

بية من الحظ المراقبون أن قانون العمل لم يضمن بشكل صريح حماية العمال غير المنضمين إلى اتحادات نقا

االنتقام.  وكان هذا هو الحال بشكل خاص بالنسبة للعمال األجانب في كل القطاعات، وكذلك للمواطنين 

 العاملين في القطاع العام بعقود قصيرة األجل )عمال المياومة(.

 

ركزت منظمات العمل غير الحكومية بشكل عام على تعزيز حقوق العمال المهاجرين.  ولم تواجه المنظمات 

 .ب.2ر الحكومية قيوداً حكومية إضافية أو مختلفة عن تلك التي نوقشت في القسم غي

 

 ب. حظر العمل القسري أو اإلجباري

 

يحظر القانون العمل القسري أو اإلجباري، إال في حاالت الطوارئ مثل الحرب أو كارثة طبيعية.  وقد بذلت 

التفتيش وأساليب أخرى.  فقد أشار ناشطون في مجال الحكومة جهوداً كبيرة لتنفيذ القانون من خالل عمليات 

حقوق العمال أن مسؤولي إنفاذ القانون والمسؤولين القضائيين لم يتعرفوا بشكل متسق على الضحايا أو 

 يفتحوا تحقيقات جنائية.

 

فتشت الحكومة مصانع المالبس، وهي صاحب عمل رئيسي للعمالة األجنبية، وحققت في مزاعم السخرة.  

حدث العمل القسري أو ظروف تشير إلى العمل القسري، خاصة في صفوف العمال المهاجرين في  وقد

قطاعي العمالة المنزلية واألعمال الزراعية.  في أكتوبر/تشرين األول، أغلق مفتشو العمل ثالث مساكن على 

نها "بائسة".  كما سلط األقل في منطقة الَمفَرق الصناعية المؤهلة، بسبب الظروف التي وصفها المفتشون بأ

ناشطون الضوء على ضعف العمال الزراعيين بسبب اإلشراف الحكومي الضئيل للغاية.  كما حدد الناشطون 

أيضاً أن عامالت المنازل وأغلبهن من األجانب معرضات بشكل خاص لالستغالل بسبب عدم كفاية الرقابة 

ري، وعزلة العامالت داخل منازل األفراد.  أفادت الحكومية، والعادات االجتماعية التي بررت العمل القس
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تقارير المنظمات غير الحكومية بأن الوحدة المشتركة لمكافحة اإلتجار بالبشر كانت تفضل تسوية القضايا 

المحتملة للعبودية المنزلية عن طريق الوساطة، بدالً من إحالتها للمالحقة الجنائية.  وقد أدى ارتفاع معدل 

لوحدة إلى زيادة صعوبة المقاضاة.  أصدرت الحكومة قوانين داخلية لخدم المنازل في عام الحاالت لدى ا

والتي تنظم شروط عقد التوظيف، ومسؤوليات / حقوق صاحب العمل، ومسؤوليات مكتب التوظيف.   2015

لتوظيف.  تم تفتيش مكاتب التوظيف وُوجد بأنها تنتهك قاعدة تحظر استخدام اختبارات الحمل في ممارسات ا

أمرت الحكومة بإنهاء هذه الممارسة واتخذت خطوات لضمان االمتثال، بما في ذلك توزيع المواد على مكاتب 

 التوظيف بشأن حقوق األطفال المولودين لعمال أجانب.  واستمرت الحكومة في مراقبة الوضع.

 

حوادث في مكان العمل، والتأمين تتطلب اللوائح من وكاالت التوظيف توفير التأمين الصحي، والتأمين ضد ال

الذي يسدد رسوم االستقدام ألرباب العمل عند ترك العاملة للعمل قبل تحقيق شروط عقدها.  وإذا لم يدفع 

صاحب العمل راتب العاملة أو لم يُِعد جواز سفر العاملة، فلن يكون عندئذ من حق صاحب العمل استيفاء قيمة 

وزارة العمل سلطة التصنيف العلني لوكاالت التوظيف على أساس االمتثال، التأمين.  تمنح اللوائح الجديدة 

وسلطة إغالق الوكاالت ذات التصنيف الرديء وسحب الترخيص منها.  واعتباراً من يوليو/تموز، أصدرت 

حالة من شكاوى خدم المنازل إلى الوحدة المشتركة  74وكالة توظيف ونقلت  65الوزارة تحذيرات لـ 

إلتجار.  تعدّ توصية اإلغالق إجراًء داخلياً يبعث فيه المفتشون بتوصيتهم بإغالق بعض مكاتب لمكافحة ا

االستقدام التي تكون لديها مخالفات متعددة بشأن انتهاكات العمل إلى وزير العمل.  وبناًء على هذه التوصية، 

 يجوز للوزير إصدار قرار باإلغالق.

 

على وصلة اإلحالة اإللكترونية  ألمريكية حول اإلتجار باألشخاصتقرير وزارة الخارجية اراجع أيضاً 

./www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt 

 

 ج. حظر عمل األطفال والحد األدنى لسن العمل

 

الذين يتم تدريبهم على مهنة في أعمال يحظر قانون العمل تشغيل األطفال دون سن السادسة عشرة، باستثناء 

عاماً العمل في وظائف خطرة،  18و 16ال خطر فيها.  كما يحظر القانون على الذين تتراوح أعمارهم بين 

ويقيّد عدد ساعات عمل أولئك األطفال بست ساعات في اليوم، ويحدد لهم فرص استراحة مدة كل منها ساعة 

، ويحظر العمل بعد الساعة الثامنة مساًء، أو في األعياد الوطنية والدينية، كاملة لكل أربع ساعات عمل متتالية

 وعطالت نهاية األسبوع.

 

كانت هناك حاالت من عمالة األطفال، وأفادت منظمات محلية ودولية عديدة أن العمالة كانت في ازدياد، 

في المائة من األطفال الذين  1.9، كان ما يقرب من 2017خاصة بين أوساط الالجئين السوريين.  في عام 

 عاماً قد تم تشغيلهم. 14و 5يقدر عددهم بنحو أربعة ماليين من جميع الجنسيات والذين تتراوح أعمارهم بين 

 

كانت وحدة عمالة األطفال التابعة لوزارة العمل مسؤولة عن تنسيق اإلجراءات الحكومية المتعلقة بعمالة 

التابعين للوزارة وللجنة الوطنية المعنية بعمالة األطفال، وكانت مسؤولة األطفال، بالتعاون مع مفتشي العمل 

عن إنفاذ جميع جوانب قانون العمل، بما في ذلك عمالة األطفال.  قامت السلطات بإحالة المخالفين إلى 

أبداً إلى المحكمة الجزائية التي تنظر في قضايا العمل، ووفقاً لوزارة العدل، ال تُحال قضايا عمالة األطفال 

 500سنة غرامة أقصاها  16المحاكم الجنائية.  ويفرض القانون على أرباب العمل الذين يوظفون طفالً دون 

 دوالر(، مع مضاعفة الغرامة لمن تتكرر مخالفاتهم. 700دينار أردني )

 

http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/
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ً  18و 16وبحسب ما ورد، راقب مفتشو العمل حاالت األطفال العاملين بشكل قانوني بين سن  لتقديم  عاما

المشورة والتوجيه وتوفير ظروف عمل آمنة والتعاون مع أرباب العمل للسماح لألطفال العاملين بااللتحاق 

بالمدرسة بشكل متزامن.  وفقاً لقانون العمل، استخدمت الوزارة سياسة عدم التسامح مطلقاً فيما يتعلق بعمالة 

 عاماً. 18سن عاماً والعمل الخطير لألطفال دون  16األطفال دون سن 

 

ولم تكن قدرة الحكومة على فرض وتطبيق قوانين عمالة األطفال كافية لردع هذه الممارسة.  كانت لدى 

الحكومة قدرة محدودة على رصد األطفال العاملين في قطاع العمل غير الرسمي مثل األطفال الذين يعملون 

 في المصالح العائلية وفي القطاع الزراعي.

 

العمل والتعليم والتنمية االجتماعية مع المنظمات غير الحكومية التي تسعى إلى سحب  وتعاونت وزارات

 األطفال من أسوأ أشكال العمالة.

 

وعمل عدد متزايد من األطفال الالجئين السوريين في القطاع غير الرسمي دون تصاريح عمل قانونية.  وقد 

 زراعي، وقاموا بالتسول في المناطق الحضرية.قاموا ببيع البضائع في الشوارع، وعملوا في القطاع ال

 

يرجى أيضاً مراجعة تقرير وزارة العمل األمريكية "استنتاجات حول أسوأ أشكال عمالة األطفال على وصلة 

 ./labor/findings-ildwww.dol.gov/ilab/reports/chاإلحالة اإللكترونية 

 

 د. التمييز في العمالة والمهن

 

ال تحظر قوانين العمل التمييز في العمالة والمهن على أساس العرق أو الجنس أو اإلعاقة أو اللغة أو الرأي 

السياسي أو األصل القومي أو الجنسية أو العمر أو التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية، أو حالة اإلصابة 

 بفيروس اإليدز أو غيره من األمراض المعدية، أو الوضع االجتماعي.

 

وحدث تمييز في مجال التوظيف واألعمال المهنية فيما يتعلق بنوع الجنس واإلعاقة واألصل العرقي والتوجه 

 (.6الجنسي )انظر القسم 

 

ل السكرتارية، كانت وقد صرح مسؤولو النقابات أن القطاعات التي توظف النساء بشكل غالب، مثل أعما

تدفع أجوراً أقل من الحد األدنى الرسمي لألجور.  وأفادت نساء كثيرات بأن الضغوط االجتماعية التقليدية 

أثنتهن عن السعي وراء مهن احترافية، خاصة بعد الزواج.  وفقاً لمسح أجرته دائرة اإلحصاء حول البطالة، 

في المائة، والبطالة بين النساء الحاصالت على درجة  15.2كانت المشاركة االقتصادية للمرأة تمثل 

 في المائة. 18.7في المائة مقارنة بمعدل البطالة اإلجمالي البالغ  77.1البكالوريوس كانت بنسبة 

 

واجه بعض األشخاص من ذوي اإلعاقة التمييز في التوظيف وإتاحة إمكانية الوصول إلى مكان العمل على 

 50ق األشخاص ذوي اإلعاقة الذي يتطلب أن يقوم مكان العمل ذو أكثر من الرغم من وجود قانون حقو

في المئة من األفراد من ذوي اإلعاقات.  واجه بعض العمال المهاجرين التمييز في األجور  4موظفاً بتوظيف 

 . هـ(.7والسكن وظروف العمل بغض النظر عن قانون العمل )انظر القسم 

 

 هـ. ظروف العمل المقبولة

 

http://www.dol.gov/ilab/reports/child-labor/findings/


 37 األردن 

Country Reports on Human Rights Practices for 2018 

United States Department of State • Bureau of Democracy, Human Rights and Labor 

 190دوالرات( شهرياً من  310ديناراً ) 220ينص القانون على حد وطني أدنى لألجور، والذي تم رفعه إلى 

 دوالراً(. 268ديناراً )

 

ساعة، ويشترط دفع أجور الوقت اإلضافي على العمل لساعات تزيد عن  48ويحدد القانون أسبوع العمل بـ 

للوقت اإلضافي المتفق عليه بشكل متبادل، ذُكر أن وزارة  ذلك الحد.  ونظراً لعدم وجود قيود على العمل

ساعة أسبوعياً،  75إلى  70العمل سمحت للموظفين في بعض الصناعات، مثل قطاع المالبس، بالعمل ما بين 

 على الرغم من أن المراقبين أفادوا بأن العديد من العمال األجانب قد طلبوا العمل لوقت إضافي.

 

يوماً كإجازة مرضية  14يوم راحة في األسبوع.  ينص القانون على حق العامل في ويحق للموظفين أخذ 

يوماً بعد خمس سنوات  21يوماً كإجازة سنوية مدفوعة األجر سنوياً، والتي تزداد إلى  14مدفوعة األجر و

ة والدينية التي من الخدمة لدى الشركة ذاتها.  كما تمتع العاملون أيضاً بأيام عطل إضافية في األعياد الوطني

تحددها الحكومة.  ويسمح القانون بساعات عمل إضافي قسرية في ظروف محددة، مثل القيام بعملية الجرد 

السنوي وإغالق الحسابات والتهيؤ لبيع سلع بأسعار مخفضة وتجنب خسارة بضائع كانت ستتعرض للضرر 

ساعات في  10تتجاوز ساعات العمل أو التلف، واستالم شحنات خاصة.  في هذه الحاالت، ال يجوز أن 

يوماً.   30اليوم، ويجب دفع أجر ساعات الوقت اإلضافي، وال يمكن أن تستمر فترة العمل اإلضافي ألكثر من 

 وال يوجد حد أقصى لعدد ساعات العمل اإلضافي التي يوافق عليها العامل بشكل متبادل.

 

حة والسالمة المهنية التي وضعتها الحكومة.  ويشترط يتعين على أرباب العمل االلتزام بجميع معايير الص

القانون على أرباب العمل حماية العاملين من األخطار الناجمة عن طبيعة العمل أو أدوات العمل، وتوفير أية 

معدات حماية ضرورية، وتدريب العاملين على األخطار وتدابير الوقاية، وتوفير اإلسعاف األولي حسب ما 

أو الحرائق وذلك بتخزين المواد القابلة لالشتعال بالشكل  االنفجارات، وحماية العاملين من تقتضي الوظيفة

 المناسب.

 

ومن مسؤولية وزارة العمل إنفاذ قوانين العمل وظروف العمل المقبولة.  قام مفتشو الوزارة بإنفاذ قانون 

نقص القدرات والموارد.  ولم يقم  العمل، لكنهم لم يتمكنوا من ضمان االمتثال الكامل في كل حالة بسبب

مفتشو العمل بالتحقيق بشكل منتظم في تقارير عن إساءة معاملة عامالت المنازل في منازل خاصة، أو في 

إساءات أخرى، ولم يسمح لهم بدخول منزل خاص من دون إذن صاحب المنزل إال بأمر من المحكمة.  

نون العمل لدى وزارة العمل مباشرة، أو عن طريق ويمكن للموظفين رفع الشكاوى بخصوص انتهاكات قا

 منظمات مثل نقابتهم أو المركز الوطني لحقوق اإلنسان.  وفتحت الوزارة تحقيقاً في كل شكوى.

 

وتنطبق معايير العمل على القطاع غير الرسمي، لكن وزارة العمل افتقرت إلى القدرة على اكتشاف ورصد 

ت السلطات من أجل تطبيق جميع أشكال حماية قانون العمل باستمرار على المخالفات في أماكن العمل.  كافح

العمال المنزليين والزراعيين، بسبب الطبيعة المهاجرة للعمال في هذه القطاعات، والحواجز الثقافية التي 

تحول دون الدخول المباشر إلى مكان العمل، وعدم كفاية عدد مفتشي العمالة.  ذكرت منظمات العمل، أن 

العديد من العمال الزراعيين والمنزليين المستقلين، والطهاة، وعمال البستانيين، ومعظمهم من العمال 

األجانب، لم يتم تسجيلهم للحصول على إعانات اجتماعية من مؤسسة الضمان االجتماعي ألن الموظفين الذين 

 االختياري مقصوراً على المواطنين.يتلقون رواتب ثابتة هم فقط الذين تم تسجيلهم تلقائياً، وكان التسجيل 

 

واتخذت الحكومة إجراءات لمنع االنتهاكات وتحسين ظروف العمل.  ومع ذلك، اعتباراً من يوليو/تموز، لم 

تغلق السلطات مكان عمل لتوظيفه العمال األجانب الذين ليست لديهم تصاريح عمل.  ركزت وزارة العمل 
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اطق الصناعية المؤهلة، حيث تم توظيف معظم عمال المالبس بشكل خاص على إنفاذ االمتثال في المن

المهاجرين.  وكانت نسبة مفتشي العمل إلى عدد العاملين أو أماكن العمل أعلى بكثير في هذه المناطق مقارنة 

األردن،  -مع بقية السكان.  طلبت الحكومة من مصنعي تصدير المالبس المشاَركة في برنامج عمل أفضل 

عالمي تنفذه منظمة العمل الدولية ومؤسسة التمويل الدولية لتحسين معايير العمل.  وخالل العام، وهو برنامج 

التي اشترطت عليها الحكومة المشاركة في مشروع "عمل  77كانت جميع المصانع الُمَصدرة األجنبية الـ 

 األردن" أعضاًء ناشطين في البرنامج. -أفضل 

 

بمعايير األجور والوقت اإلضافي والسالمة ومعايير أخرى في عدة قطاعات، بما في وكثيراً ما لم يتم االلتزام 

ذلك البناء والورش الميكانيكية والعمل اليومي وصناعة المالبس.  وكان العمال األجانب يواجهون أوضاع 

الذين حاولوا عمل خطيرة واستغاللية في عدة قطاعات.  ولم تقم السلطات بتوفير حماية فعالة لكافة العاملين 

االبتعاد عن األوضاع التي تهدد صحتهم وسالمتهم.  وأفاد قادة نقابيون أن العامالت األردنيات كن أكثر 

 احتماالً للتعرض لمخالفات العمل، بما في ذلك األجور دون الحد األدنى القانوني والتحرش في مكان العمل.

 

المواطنين للعمل في ظروف خطرة أو غير عادلة.  كان العمال األجانب في قطاع المالبس أكثر عرضة من 

في أكتوبر/تشرين األول، سافر مفتشو العمل إلى المنطقة الصناعية في الَمفَرق إلغالق عدة مهاجع تديرها 

 -شركات النسيج والمالبس، ووصفوا الظروف بأنها "بائسة".  كما وجدت إدارة مشروع "عمل أفضل 

ال بالنسبة للعمل القسري.  واستمرت مديونية عمال المالبس المهاجرين األردن" تحسناً في درجة االمتث

 ألطراف ثالثة، والعمل اإلضافي غير الطوعي أو الزائد عن الحد.

 

وكان بعض العاملين في القطاع الزراعي، وغالبيتهم من المصريين، عرضة لظروف استغاللية.  ووفقاً 

اعيون في الغالب أقل من الحد األدنى لألجور.  وأفادت تقارير لمنظمة غير حكومية محلية، تلقى العمال الزر

أن بعض أرباب العمل في القطاع الزراعي احتجزوا جوازات سفر.  كما تعّرض العمال المهاجرون 

المصريون لالستغالل في قطاع البناء؛ حيث تلقوا في العادة أجوراً أقل من الحد األدنى لألجور، وافتقروا 

 والمعدات الضرورية لاللتزام بمعايير الصحة والسالمة الوظيفية. للتدريب األساسي

 

واجه عمال المنازل في أحيان كثيرة أوضاع عمل غير مقبولة.  وفي حين يمكن لعامالت المنازل التقدم 

شخصياً بشكاوى إلى مديرية عامالت المنازل التابعة لوزارة العمل، أو إلى مديرية األمن العام، اشتكت 

من عامالت المنازل من عدم متابعة قضاياهن من قِبل وزارة العمل أو مديرية األمن العام.  خالل كثيرات 

ساعة  24العام، بدأت وحدة مكافحة اإلتجار بالبشر في مديرية األمن العام تشغيل خطها الساخن على مدار 

ا العمال المهاجرون في البالد، يومياً، ولسبعة أيام في األسبوع، مع وجود مشغلين بجميع اللغات التي يتحدثه

 بما في ذلك التاغالوغية والبنغالية والتاميلية.

 

، اتهم النائب العام مواطنة في إربد بالقتل العمد على خلفية ادعاءات بأنها ضربت حتى الموت 2015في 

دماغي.  عاملة إندونيسية كانت تعمل عندها.  وأظهر تقرير الطب الشرعي أن العاملة توفيت بسبب نزيف 

 بّرأت المحكمة المرأة األردنية خالل العام.

 

وأفاد مناصرون لعامالت المنازل األجنبيات أن عامالت المنازل الالتي طلبن مساعدة الحكومة أو تقدمن 

بمزاعم ضد أرباب عملهن كثيراً ما واجهن دعاوى مضادة من جانب أرباب عملهن بارتكابهن سلوكاً جنائياً.  

ب العمل التقدم بشكاوى جنائية أو الطلب من مخافر الشرطة بمنع سفر عامالت المنازل.  وباستطاعة أربا
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استخدمت السلطات العفو العام الذي يتنازل عن غرامات الهجرة للعمال الذين تم ترحيلهم بسبب مزاعم جنائية 

 متتالية.أو تصاريح عمل غير متجددة.  أسفرت العملية السابقة عن حظر دخول لمدة ثالث سنوات 

 

وتم خالل العام لجوء عشرات من عامالت المنازل من الفلبين وإندونيسيا وسريالنكا إلى سفارات دولهن في 

عمان.  وأفادت تقارير أن معظم عامالت المنازل كن قد فررن هرباً من ظروف تشير إلى العمل القسري أو 

بسبب االعتداء الجنسي أو البدني ضدهن.   إساءة المعاملة، بما في ذلك عدم صرف أجورهن، وإلى درجة أقل

ويُلزم القانون أرباب العمل تحّمل مسؤولية تجديد تصاريح إقامة العاملين لديهم باإلضافة إلى تصاريح العمل 

لكنهم غالباً ما أغفلوا القيام بذلك بالنسبة لعامالت المنازل.  ونتيجة لذلك فقد اُعتبرت معظم عامالت المنازل 

إلى السفارات مقيمات بصفة غير قانونية، وقد تقطعت السبل بالعديد منهن في البلد ألنهن لم  الالتي لجأن

يقدرن على دفع رسوم تجاوز اإلقامة لكي تتمكّن من مغادرة البالد.  واصلت الحكومة تعاونها مع السفارات 

هاجرات الالتي يرغبن في العودة األجنبية للتنازل عن رسوم اإلقامة خارج المدة القانونية لعامالت المنازل الم

إلى بلدانهن بعد اإلقامة مدة عامين في البلد، وهي السياسة المعتمدة التي خفضت إلى حد كبير عدد عامالت 

 المنازل الالتي تقطعت بهن السبل في مالجئ سفاراتهن.

 

نيها من السفر إلى وكنتيجة لظروف العمل السيئة التي يعيشها بعض مواطنيها، واصلت إندونيسيا منع مواط

دولة أخرى في المنطقة( كخدم في المنازل؛ كانت السياسة سارية المفعول منذ عام  20األردن )من بين 

.  وجادلت بعض منظمات حقوق اإلنسان أن هذا الحظر كان يزيد من ضعف عامالت المنازل 2016

 ئل غير قانونية.األجنبيات، الالتي عملن مع وكاالت غير نزيهة للهجرة إلى البلد بوسا


