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تقرير األردن املوحد اجلامع للتقارير الثالث عشر إىل الـسابع عـشر                
  بشأن تنفيذ أحكام اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري

  مقدمة    
 واجملتمـع  العراقيني، والضيوف الفلسطينيني لالجئني مضيفة دولة أكرب األردن يعد  -١

 الشيـشان  مـن  مـواطنني  اململكة يف فتجد نظريه قل متجانساً عرقياً مزجياً يعكس األردين
 .واألكراد والشركس واألرمن

 عنصري أساس على اجملتمع فئات من فئة أية ضد متييز قضايا األردن يف يسجل ومل  -٢
 أن كمـا  املواطنـة،  أسس ىعل اجملتمع يف مندجمون أصوهلم اختالف على فاألردنيون حبت

 تقـدمي  ومت أرضه على تعيش اليت للعرقيات والفلكلوري الثقايف املوروث على حافظ األردن
 .األردنية الفسيفسائية الثقافية الواجهة من كجزء العرقيات هبذه اخلاص الفلكلور

 ضـمنها  ومـن  اإلنسان حبقوق املتعلقة االتفاقيات من العديد على األردن صادق  -٣
 اجلريـدة  عـدد  يف نشرها ومت العنصري التمييز أشكال مجيع على للقضاء الدولية تفاقيةاال

 أن اعتبار على لدينا القضاء درج وقد،  ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ١٥ بتاريخ ٤٧٦٤ رقم الرمسية
 علـى  للقضاء الدولية االتفاقية أصبحت وبذلك التطبيق، يف أولوية تأخذ الدولية االتفاقيات

  . الوطنية التشريعات من يتجزأ ال جزء العنصري تمييزال أشكال مجيع
كما شارك األردن بإجيابية عالية يف صياغة املعاهدات واملواثيق الدوليـة حلقـوق               -٤

اإلنسان وهو عضو يف اهليئات الدولية املعنية بذلك، وكان األردن من أوائل الدول العربيـة               
قام بتفعيلها وتنفيذ مـضامينها وموائمـة       اليت صادقت على العديد من االتفاقيات الدولية و       

 اتفاقية من هـذه االتفاقيـات،       ١٦التشريعات الوطنية معها حيث صادق على ما يزيد عن          
، ركز على احلقوق واحلريات العامة اليت       ١٩٥٢ويشار إىل أن الدستور األردين الصادر عام        

نيني وواجبـاهتم،   حتت عنوان حقوق األرد    ٢٣-٥وردت يف الفصل الثاين ضمن املواد من        
واشـتملت هذه احلقوق واحلريات على املساواة، والتعليم، والعمل، واالجتماع، وتـأليف           
اجلمعيات واألحزاب السياسية، والنقابات، واحلريات الشخصية، وحرية الـرأي والتعـبري،           

 وترك للقوانني ذات الصلة مهمة تنظيمها، وأوجد ضمانات دستورية       . وحرية االعتقاد والدين  
لتلك احلقوق واحلريات ومنها مبدأ الفصل بني السلطات، ورقابة الربملـان علـى أعمـال               
احلكومة، وضمان حق االنتخاب، إضافة للضمانات القضائية، وأمهها مبدأ استقالل القضاء،           
وكفالة حق التقاضي، وعدم خمالفة القوانني الداخلية لألحكام الواردة يف االتفاقيات الدولية،            

 ما ورد يف الدستور األردين خبصوص احلقوق واحلريات يتطابق مـع املـواد الـيت      علماً بأن 
  .تضمنها اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان
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ويذكر بأن احلكومة األردنية قامت على مدى سنوات سابقة خبطوات عديدة وشاملة              -٥
ية، وإصـدار   لإلصالح والتنمية السياسية يف األردن، أبرزها استحداث وزارة للتنمية الـسياس          

 يف مديرية األمـن     اإلنسانقانونني لألحزاب واالنتخاب، وتأسيس مكتب للشكاوى وحقوق        
 يف وزارات اخلارجيـة،     اإلنسانالعام، إضافة لوجود مديريات ووحدات وجلان وتعىن حبقوق         

 يف وزارة   اإلنـسان والداخلية، والعدل، والتنمية السياسية، واللجنة الوطنية للتربية على حقوق          
  . للمناهج املدرسيةاإلنسانالتربية والتعليم واليت هتدف إلدخال ثقافة حقوق 

وتقوم املنظمات غري احلكومية ومؤسسات اجملتمع املدنية إىل جانـب املؤسـسات              -٦
الرمسية يف حتفيز الرأي العام ونشر الوعي يف أوساطه حول احلقوق املدنية والسياسية، وهبـذا               

جيابية لالرتقاء بتعزيز احلريات من خالل تشكيل جهة خمتـصة          الصدد اختذ األردن خطوات إ    
، باإلضافة للعديد مـن     "اإلنساناملركز الوطين حلقوق    " وحرياته وهي    اإلنسانتعىن حبقوق   

املنظمات واملراكز واجلمعيات غري احلكومية، علماً بأن كافة اجلمعيات واللجان احمللية الـيت             
  . نشاطاهتا بكل حرية متارساإلنسانتعىن باحلريات وحقوق 

 من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنـصري           ٩وتطبيقًا للمادة     -٧
ومراعاة ملالحظات جلنة القضاء على التمييز العنصري بشأن التقارير اليت قدمها األردن، تقدم             

احـدة تـستعرض     يف وثيقة و   ١٧ إىل   ١٣اململكة األردنية اهلامشية إىل اللجنة تقاريرها من        
اجلهود اليت بذهلا األردن منذ تاريخ تقدمي آخر تقرير يف املوضوع واملنجزات واخلطوات اليت              
مت حتقيقها لترسيخ ثقافة نبذ مجيع أشكال التمييز العنصري، وتعترب اململكة األردنية اهلامشيـة              

 نـسان اإلعرض هذا التقرير على اللجنة فرصة للتأكيد على متسك األردن بقـيم حقـوق               
  .اإلنسانومتسكها بالعمل املشترك مع اهليئات الدولية التابعة لألمم املتحدة املعنية حبقوق 

  االتفاقية من ٧-٢ املواد تطبيق    
يؤكد األردن متسكه الدائم مببادئ الكرامة واملساواة بني مجيع البشر كمـا جتـدد                -٨

 وتدين بشدة أي شكل مـن       ،اًعاملي كما هي متعارف عليها      اإلنسانمتسكها مببادئ حقوق    
  .مساواة داخل أراضيهامييز ومتنع أي نوع من أنواع الالأشكال الت

 مبدأً املساواة وعدم التمييز أياً كانت األسس        ١٩٥٢وكرس الدستور األردين لسنة       -٩
األردنيون أمام  "اليت يقوم عليها سواٌء على أساس العرق أو اللغة أو الدين حيث نص على أن                

، "اء ال متييز بينهم يف احلقوق والواجبات وان اختلفوا يف العرق أو اللغة أو الدين              القانون سو 
الدولة تكفل العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياهتا وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفـرص            "وأن  

القوانني األردنية كفلت األشـخاص سـواء        بأن الدستور األردين و    ، علماً "جلميع األردنيني 
  .وطنني حقوق متساويةغري امل ومواطنني
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 ٣وباإلضافة إىل ما أورده الدستور يف املادة السادسة منه املشار إليها سابقاً نصت املادة                 -١٠
يؤسس احلزب علـى أسـاس   "  على أنه٢٠٠٧ لسنة ١٩من قانون األحزاب السياسية رقم   

ع أو األصل  املواطنة دون متييز على أي أساس طائفي أو عرقي أو فئوي أو التفرقة بسبب النو              
 علـى   ٢٠٠٨ لسنة   ٥١ من قانون اجلمعيات وتعديالته رقم       ٣، كما نصت املادة     "أو الدين 

أن حيظر تسجيل أي مجعية هلا غايات غري مشروعة أو تتعارض مع النظام العام يف اململكة،                "
". قـانون أبطـال الـرق       "كما ال يوجد يف األردن رق أو عبودية، وهناك قانون مينع الرق           

جرائم (تعين عبارة " والذي نص على انه    ٢٠٠٩در قانون منع االجتار بالبشر عام       وكذلك ص 
استقطاب أشخاص أو نقلهم أو إيوائهم أو استقباهلم بغرض استغالهلم عـن            ) االجتار بالبشر 

طريق التهديد بالقوة أو استعماهلا أو غري ذلك من أشكال القسر أو االختطاف أو االحتيـال    
ل السلطة أو استغالل حالة ضعف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ ماليـة أو              أو اخلداع أو استغال   

مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على هؤالء األشخاص، أو استقطاب أو نقل أو إيواء أو                
استقبال من هم دون الثامنة عشرة مىت كان ذلك بغرض استغالهلم ولـو مل يقتـرن هـذا                  

ا أو غيـر ذلك من الطـرق، وتعـين كلمــة     االستغالل بالتهديد بالقـوة أو اسـتعماهل    
استغالل األشخاص يف العمل بالسخرة أو العمـل قـسرا أو االسـترقاق أو              ) االستغالل(

  ".االستعباد أو نزع األعضاء أو يف الدعارة أو أي شكل من أشكال االستغالل اجلنسي
مة مسؤولية وأمانة   الوظيفة العا " من نظام اخلدمة املدنية على أن        ٦٧كما تنص املادة      -١١

خلدمة املواطن واجملتمع حتكمها وتوجه مسريهتا القيم الدينية والوطنية والقوميـة للحـضارة             
ية وحترص على إرساء معايري وقواعد ومبادئ أخالقية حتكم آداب الوظيفـة            اإلنسانالعربية و 

ذه املعايري والقواعد العامة وقيم ثقافية مهنية عالية لدى موظفي اخلدمة املدنية وتعزز إلزامهم هب         
والقيم وختلق الثقة والتقدير لدى املواطن ومتلقي اخلدمة العامة بعمل الدوائر وتبين حالة مـن       
االحترام والتقدير لدورها يف توفري اخلدمات بأفضل طريقة ممكنة للمواطن واجملتمع على حد             

لة اجلمهـور بلباقـة     معام: "ومن أجل حتقيق ذلك فإن على املوظف االلتزام مبا يلي         ". سواء
وكياسة، وعلى أساس احليادية والتجرد واملوضوعية والعدالة دون متييز بينهم علـى أسـاس              

  ".اجلنس أو العرق أو املعتقدات الدينية أو أي شكل من أشكال التمييز
 شـريطة  حـرة  تكون االنتخابية الدعاية أن النواب جمللس االنتخاب قانون نبّي وقد  -١٢

 تنص ما وفق املواطنني بني التمييز وعدم واستقراره الوطن وامن الوطنية وحدةال على احملافظة
  .٢٠١٠ لسنة ٩ رقم املؤقت االنتخاب قانون من ١٧/٣ املادة عليه
 ومت تنظيم عمله يف القـانون       ٢٠٠٢ يف العام    اإلنسان املركز الوطين حلقوق     إنشاءومت    -١٣

رية ذات استقالل مايل وإداري، ويهـدف        ويتمتع املركز بشخصية اعتبا    ٢٠٠٦ لسنة   ٥١رقم  
 السمحة، ومـا تـضمنه      اإلسالم يف اململكة باستلهام رسالة      اإلنسان تعزيز مبادئ حقوق     إىل

اثيـق   من قيم، وما نص عليه الدستور من حقوق، ومـا أكدتـه املو             اإلسالميالتراث العريب   
 يف اململكة على صعيدي     اإلنسان يف ترسيخ مبادئ حقوق      اإلسهاموالعهود الدولية من مبادئ و    
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الفكر واملمارسة، وعدم التمييز بني املواطنني بسبب العرق أو اللغة أو الدين أو اجلنس إضـافةً                
إىل تعزيز النهج الدميقراطي يف اململكة لتكوين منوذج متكامل ومتوازن، يقـوم علـى إشـاعة      

حلق يف التنمية االقتصادية    احلريات وضمان التعددية السياسية، واحترام سيادة القانون، وضمان ا        
واالجتماعية والثقافية والسعي النضمام اململكة إىل املواثيق واالتفاقيات العربية والدولية اخلاصة           

 من القانون ذاته من الـدعم       ٢٠وتتكون املوارد املالية للمركز وفق نص املادة        . اإلنسانحبقوق  
التربعات الية والثقافية اليت يقوم هبا و     يع امل املايل الذي تقدمه احلكومة ومن ريع األنشطة واملشار       

واهلبات وأي موارد أخرى يقرر اجمللس قبوهلا وفق أحكام القانون شريطة موافقة جملس الوزراء              
  .عليها إذا كانت من مصدر غري أردين إضافةً إىل الوصايا والوقف

 اجلهات مع اابعتهمبت ويقوم اإلنسان حبقوق اخلاصة الشكاوى استقبالب املركز يقومو  -١٤
 املفاجئـة  الزيارات خالل من رقايب بدور يقوم املركز أن كم هلا، حلول إجياد هبدف املعنية
 يف ذلـك  ويعكـس  املراكز هذه أوضاع بتقييم املركز يقوم حيث والتأهيل اإلصالح ملراكز
 .السنوي تقريره

 احلقيقية لإلسالم   وعمل األردن على إرساء روح التسامح واحلوار والتعريف بالصورة          -١٥
يف مواجهة الفكر املتطرف، وقد توجت رسالة عمان هذا اجلهد الداعي لنبذ العنف واإلقـصاء               

 .)١(لبعضهم بني أبناء املذاهب اإلسالمية املختلفة بتحرمي تكفري أصحاب املذاهب اإلسالمية

  ٤ املادة    
ألفكار القائمة على   تضمنت التشريعات األردنية النصوص الكفيلة باعتبار كل نشر ل          -١٦

التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية، وكل حتريض على التمييز العنصري وكل عمل مـن              
أعمال العنف أو حتريض على هذه األعمال يرتكب ضد أي عرق أو أي مجاعة من لـون أو          

 آخر، وكذلك كل مساعدة للنشاطات العنصرية، مبا يف ذلك متويلها، جرمية يعاقب      أصل إثين 
ها القانون،كذلك احلال باحلكم بعدم شرعية املنظمات، وكذلك النـشاطات الدعائيـة            علي

املنظمة وسائر النشاطات الدعائية، اليت تقوم بالترويج للتمييز العنصري والتحـريض عليـه،             
 .أيها جرمية يعاقب عليها القانونوحظر هذه املنظمات والنشاطات واعتبار االشتراك يف 

نف أو التحريض ضد شخص أو مجاعة بسبب العنصر أو اللـون أو             فجميع أفعال الع    -١٧
 ١٥٠املادة   عليها القانون األردين، فقد نصت     النسب أو األصل القومي أو العرقي جرمية يعاقب       

كل كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه أو ينتج عنـه إثـارة   "من قانون العقوبات على أن      
 يعاقـب   األمةلى الرتاع بني الطوائف وخمتلف عناصر       النعرات املذهبية أو العنصرية أو احلض ع      

  ".عليه باحلبس مدة ستة أشهر إىل ثالث سنوات وبغرامة ال تزيد على مخسني ديناراً

__________ 

 .http://ammanmessage.com/index.php?lang=en :الع على رسالة عمان ميكن زيارة املوقع اإللكتروين التايلطلال )١(
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من قام يف اململكة زمن احلرب أو       " من القانون ذاته على أن       ١٣٠كما نصت املادة      -١٨
 أو النعرات العنـصرية     إيقاظ أو الشعور القومي    إضعاف إىلعند توقع نشوهبا بدعاية ترمي      

 ". الشاقة املؤقتةباألشغالاملذهبية عوقب 

 مـن قـانون     ٨٠وفيما يتصل بتجرمي أية مساعدة ألي نشاط عنصري فوفق املـادة              -١٩
 من محل أو    يعد حمرضاً ) أ) "(١(العقوبات اليت تنظم أحكام التحريض والتدخل يف اجلرائم فإنه          

 بالتـأثري  أو بتقدمي هدية له     أو  نقوداً بإعطائهاب جرمية    آخر على ارتك   حاول أن حيمل شخصاً   
 االستعمال يف حكم الوظيفـة؛      بإساءة أو باستغالل النفوذ    أو باحليلة واخلديعة    أوعليه بالتهديد   

 يف جناية   يعد متدخالً ) ٢: ( تبعة احملرض مستقلة عن تبعة احملرض على ارتكاب اجلرمية         إن) ب(
 الفاعـل  أعطىمن ) ب( اخلادمة لوقوعها؛  بإرشاداتهع جرمية   من ساعد على وقو   ) أ( جنحة   أو

 يف  من كان موجـوداً   ) ج( اجلرمية،   إيقاع شيء آخر مما يساعد على       أي أو أدوات أو سالحاً
 أو األصـلي  تقوية تصميم الفاعـل      أو املقاومني   إرهاباملكان الذي ارتكب فيه اجلرم بقصد       

 أو الـيت هيئـات اجلرميـة        األفعاللفاعل على   من ساعد ا  ) د(ضمان ارتكاب اجلرم املقصود؛     
 املتدخلني قبل ارتكاب اجلرميـة      أومن كان متفقا مع الفاعل      ) هـ( ارتكاهبا؛   أمتت أوسهلتها  

 أو بعـضها    أو احلاصلة بارتكاهبا مجيعها     األشياء تصريف   أو ختبئة   أو معاملها   إخفاءوساهم يف   
 األشرار بسرية   ومن كان عاملاً  . ه العدالة  من الذين اشتركوا فيها عن وج      أكثر أو شخص   إخفاء

 أو السالمة العامـة،  أومن الدولة أ العنف ضد أعمال قطع الطرق وارتكاب دأهبماجلنائية الذين  
 ." لالجتماع مكاناًأو أبخم أو مأوى أو  املمتلكات وقدم هلم طعاماًأو األشخاصضد 

ية املنظمة وكافة أنشطة الدعاية      عن أنشطة الدعا    أن املنظمات فضالً   اعتبارويف إطار     -٢٠
األخرى اليت تروج للتمييز العنصري وحترض عليه هي منظمات وأنشطة غري قانونية وحمظورة             

 من قانون العقوبات أنه يتعـرض للعقوبـات         ١٥١جرمية يعاقب عليها القانون، بينت املادة       
 كل - سني ديناراً ثالث سنوات وبغرامة ال تزيد على مخإىل أشهر باحلبس مدة ستة -نفسها 

 منه، وشددت احلد األدىن     ١٥٠ يف املادة    إليها للغاية املشار    أنشئت مجعية   إىلشخص ينتمي   
 كان الشخص املـذكور     إذاللحبس حبيث ال يقل عن سنة واحدة والغرامة عن عشرة دنانري            

  .أمالكها حيكم حبل اجلمعية ومصادرة األحواليتوىل وظيفة عملية يف اجلمعية، ويف كل 

كافة أشكال الدعاية اليت حتض على      لقانون األردين كل دعاية منظمة و     كما حظر ا    -٢١
التمييز العنصري يف نظام ترخيص وسائل الدعاية واإلعالن ضمن حدود مناطق البلدية حيث             

     ٧٦ من ترخيص وسائل الدعاية واإلعالن ضمن حدود مناطق البلديـة رقـم              ٦تنص املادة   
أن تتضمن وسـيلة    ) ١: (تعترب خمالفة ألحكام هذا النظام ما يلي      ) أ(:" على أنه  ٢٠٠٩لسنة  

 الديين أو يتناىف مع اآلداب العامة والنظام العام،         أو ما ميس الشعور القومي      واإلعالنالدعاية  
وإعالن كل نشر ألفكار تقوم على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية وكل حتريض على              

 ".ص أو مجاعة جرمية يعاقب عليها القانونالتمييز العنصري ضد أي شخ
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 علـى   ٢٠٠٢ لسنة   ٧١ من قانون اإلعالم املرئي واملسموع رقم        ٢٠ونصت املادة     -٢٢
 أو النعرات الطائفية والعرقية     إثارة بث كل ما من شانه       إعادة أوالتزام املرخص له بعدم بث      "

لتفرقة العنصرية أو الدينية أو      وا اإلرهاب بالوحدة الوطنية أو احلض على       اإلخاللما من شانه    
 ".األخرى عالقات اململكة بالدول إىل اإلساءة

 آداب مهنة الصحافة    ١٩٩٨ لسنة   ٨ من قانون املطبوعات والنشر رقم       ٧وبينت املادة     -٢٣
 امللزمة للصحفي واليت تقوم على حرية الفكر والرأي والتعبري واالطالع واعتبارهـا             وأخالقياهتا

االمتناع عن نشر كل ما من شانه التحريض على العنف          واطن على السواء و   ا للصحافة وامل  حق
على حظـر   ٣٨وتنص املادة   . األشكال شكل من    بأي الفرقة بني املواطنني     إثارة إىلأو الدعوة   

 الشعور أو املعتقد الديين،أو إثارة النعرات املذهبية، أو العنصرية، ويعاقب إهانةنشر ما يشكل    
 دينار  ألف دينار وال تزيد على عشرين       آالف بغرامة ال تقل عن عشرة       على من خمالفة ذلك   

 . من القانون ذاته٤٦وفق أحكام املادة 

وفيما يتعلق بإنفاذ القوانني احمللية والقرارات املتخذة من اجلهات القضائية فقد أكـد               -٢٤
قـرار حمكمـة    منها   قراراته و  القضاء األردين على وجوب عدم التمييز العنصري يف العديد من         

      حتظـر (١٩٩٣أكتـوبر   / تـشرين األول   ٢٦ تاريخ   ٢٠٦/١٩٩٣ رقم   األردنيةالعدل العليا   
  نشر املقاالت الـيت شـأهنا   ١٩٩٣ لسنة   ١٠من قانون املطبوعات والنشر رقم      ) ٤/أ/٤٠(املادة  
ـ   األحقاد الوحدة الوطنية أو التحريض على ارتكاب اجلرائم أو زرع           إىل اإلساءة ة  وبذر الكراهي

 اجملتمع، كما أن البند مثانية من املادة املشار إليها حظرت نشر املقاالت             أفرادوالشقاق والتنافر بني    
 ). أو حرياهتم الشخصية أو اإلضرار بسمعتهماألفراد لكرامة اإلساءة اليت من شأهنا واألخبار

  ٥ املادة    
اب متييزية يف غرضها    فيما يتصل بضمان أال تكون أية تدابري تتخذ يف مكافحة اإلره            -٢٥

أو تأثريها ألسباب تتعلق بالعنصر أو اللون أو النسب أو األصل القومي أو العرقي وأال خيضع                
 يف التشريعات األردنية على     اإلرهاباألفراد لقولبة أن تنميط عنصري أو عرقي، يقوم جترمي          

 إىل أي أمـور     اإلشـارة ن  حتديد األفعال اليت حيظر ارتكاهبا والغاية املتوخاة من القيام هبا دو          
تتعلق مبرتكب هذه اجلرمية من حيث اجلنس أو العرق أو الدين مما يكفل أن التدابري املتخـذة                

 . ال تقوم على أسس متييزيةاإلرهابيف مكافحة 

ولضمان أن تكون مجيع الدعاوى مبا فيها دعاوى التمييز العنصري املرفوعـة مـن                -٢٦
كون الدعاوى املرفوعة ضد املوظفني وخاصة أولئـك        األفراد موضع حتقيق مستفيض وأن ت     

 ١٠١املعنيني بالسلوك التمييزي أو العنصري موضع تدقيق مستقل وفعال، فقد نصت املادة             
 بـأن   ، علماً "احملاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل يف شؤوهنا       "من الدستور على أن     

ية مراعاة للنظام العام أو حمافظـة       جلسات احملاكم علنية إال إذا رأت احملكمة أن تكون سر         "
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ويتضح من هذا النص أن للجميع احلق يف مراجعة احملاكم يف األردن بغـض              ". على اآلداب 
 .النظر عن عرقه أو لونه أو جنسه أو جنسيته

 األردنيـة  اململكـة  يف النظامية احملاكم متارس" أن على منه ١٠٢ املادة تنص كما  -٢٧
 اليت الدعاوى فيها مبا واجلزائية املدنية املواد مجيع يف األشخاص عمجي على القضاء حق اهلامشية
 دينية حماكم إىل القضاء حق فيها يفوض قد اليت املواد باستثناء عليها تقام أو احلكومة تقيمها

 ."املفعول نافذ آخر تشريع أو أي الدستور هذا أحكام مبوجب خاصة حماكم أو

 من قانون تشكيل احملاكم     ٢دستور فقد نصت املادة      من ال  ١٠٢ مع املادة    وانسجاماً  -٢٨
متارس احملاكم النظامية يف اململكـة حـق        "على أنه   ٢٠٠١ لسنة   ١٧النظامية وتعديالته رقم    

 يف مجيع املواد املدنية واجلزائية باستثناء املواد اليت يفوض فيهـا            األشخاصالقضاء على مجيع    
 ".آخر أي قانون أحكاموجب  حماكم دينية أو حماكم خاصة مبإىلحق القضاء 

أن حق اللجوء إىل القضاء رخصة منحت    "ومن اجتهادات حمكمة التمييز يف هذا اجملال          -٢٩
وذلك مشروطاً بأن ال تكـون      .  منه ١٠١للكافة على حد سواء كفلها الدستور مبوجب املادة         

) جزائية (األردنيةقرار حمكمة التمييز    . ("عملت بسوء نية أو القتراف جرمية     تلك الرخصة قد است   
 مل تعرض املدعى    إذا(وأيضاً  . ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٩تاريخ  ) هيئة عامة  (١٣٣٩/٢٠٠٨رقم  

عليها التعويض على املتضرر فإن اللجوء إىل احملكمة للحصول على التعويض من املدعى عليهـا       
بأن احملاكم  من جراء فعلها ليس فيه خمالفاً للقانون والقول بغري ذلك فيه مصادرة حلق دستوري               

    ) مـن الدسـتور األردين    ) ١٠١/١املـادة   ) (مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل يف شؤوهنا      
 ).١٠٧٣/٢٠٠٤ بصفتها احلقوقية رقم األردنيةقرار حمكمة التمييز (

إضافة ملا ورد يف البند السابق حول احلق يف اللجوء إىل القضاء وأن ممارسة هذا احلق                  -٣٠
بغض النظر عن األصل أو العرق أو اجلنس أو اجلنسية فإن احلق يف التماس              مكفولة يف الدستور    

تعويض عادل وكاف عن الضرر يف حالة التمييز العنصري قد مت تنظيمه وفق أحكام احلـق يف                 
 مـن   ٢٥٦ حيث تنص املادة     ١٩٧٦ لسنة   ٤٣احلصول على التعويض يف القانون املدين رقم        

ويقـدر  ". الغري يلزم فاعله ولو غري مميز بضمان الـضرر        كل إضرار ب  "القانون املدين على أنه   
الضمان يف مجيع األحوال بقدر ما حلق املضرور من ضرر وما فاته من كـسب بـشرط أن                  

 من القانون املذكور، كما أن حـق        ٢٦٦يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار وفق املادة         
 أو يف عرضه أو يف شـرفه أو يف          الضمان يتناول الضرر األديب فكل تعد على الغري يف حريته         

مسعته أو يف مركزه االجتماعي أو يف اعتباره املايل جيعل املتعدي مسئوال عن الضمان وفـق                
وبالتايل فإن إمكانية اللجوء إىل القضاء مكفولة جلمع األشـخاص سـواء            .  منه ٢٦٧املادة  

  .كانت الدعوى جزائية أم حقوقية للمطالبة بالتعويض فقط
 القانونية املساعدة صور بعض تقدمي يتم فإنه القضائية الدعوى بإقامة يتعلق فيما أما  -٣١

     اخلـرباء  تكـاليف  العدل وزارة يف املشهود اجلرم صندوق يغطي حيث جماناً اجلرمية لضحايا
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 الرسوم لتأجيل نظاماً هناك أن كما اجلزائية الدعاوى يف الشهود ونفقات الترمجة ذلك يف مبا
 .أدائها على القادرين لغري بالنسبة

وفيما يتعلق باحلق يف عدم التوقيف واالحتجاز تعسفا واحلـق يف معرفـة أسـباب        -٣٢
 من قـانون العقوبـات      ١٧٨التوقيف واحلق يف احلصول على مساعدة مترجم، حتظر املادة          

 يف غري احلاالت اليت ينص عليهـا        التعدي على احلرية فكل موظف أوقف أو حبس شخصاً        
 من القانون ذاته أنـه      ١٧٩اقب باحلبس من ثالثة أشهر إىل سنة، كما بينت املادة           القانون يع 

 مديرو وحراس مراكز اإلصالح والتأهيل أو املعاهد التأديبية أو اإلصالحيات وكل            - قبل   إذا
 دون مذكرة قضائية أو قـرار قـضائي أو           شخصاً -من اضطلع بصالحيتهم من املوظفني      

 . سنةإىل احملدد يعاقبون باحلبس من شهر استبقوه إىل ابعد من األجل

 املبـادئ  مـن  وبالتفـصيل  سريعا إليه املنسوبة التهمة عليه املشتكى إفهام مبدأ إن  -٣٣
 أو العدليـة  الضابطة إجراءات يف سواء األردين اجلزائية احملاكمات أصول قانون يف األساسية

 .جنحة أم جناية نسوبامل الفعل كان وسواء احملكمة أمام أم العام املدعي أمام

 قانون من ٣٧ املادة تنص ،ونزيهة مستقلة حمكمة أمام احملاكمة يف باحلق يتعلق فيماو  -٣٤
 عمل وكل الوظيفة بواجبات إخالل كل )أ"( أنه على ٢٠٠١ لسنة ١٥ رقم القضاء استقالل

 يـشمل و )ب(؛  تأديبياً القاضي عليه يعاقب أًخط يشكل اللياقة أو الكرامة أو الشرف ميس
 والتمييز احلكم إلفهام موعد حتديد وعدم الدعاوى يف البت تأخري الوظيفة بواجبات اإلخالل

 ."الدوام بأوقات التقيد وعدم معذرة بدون والغياب املداولة سر وإفشاء املتقاضني بني

 من مدونة السلوك القضائي ضرورة عدم التمييز جبميـع أشـكاله            ١٨ووضحت املادة     -٣٥
 - يف كالمه وسلوكه     -علـى القاضي عند ممارسته عمله القضائي أن يساوي          "وتنص على أنه  

شـهوداً أو حمـامَني أو      ( بني األشخاص كافة، سواء أكانوا أطرافاً يف املنازعة أم غري ذلك            
م ألسباب تعود إىل الدين أو العرق أو اللون        ُيميز بينه  ، وأالّ  أو زمالَء يف املهنة    موظفي حمكمةٍ 
 ".وعليه أن يطلب من املوظفني التابعني له التقيد بذلك. خرأو أي سببٍ آ

 واجباتـه  بـأداء  يقوم أن القاضي على":يلي ما ذاهتا املدونة من ٢٢ املادة وأوجبت  -٣٦
 يعـزز  مبا يؤديها أن ينبغي بل،  تعصب وال،  حتامل وال،  حتيز وال،  مفاضلة غري من القضائية

  ."ونزاهته القضاء باستقالل الثقة
ا فيما يتعلق باملوظفني العاملني يف احملاكم فهم من املوظفني اخلاضعني لنظام اخلدمة           أم  -٣٧

املدنية وقد سبق بيان ما يسري عليهم وفق أحكام نظام اخلدمة املدنية والعقوبة اليت تترتـب                
 .على خمالفة نص املادة املذكورة

ال ينبغي للقاضي   : " من مدونة السلوك القضائي تنص على ما يلي        ٢٩كما أن املادة      -٣٨
أن يسمح ملوظفي احملكمة اخلاضعني إلدارته خبرق مظاهر العدالة بني اخلـصوم يف دعـوى               

وعليه مالحقة أي واحـد     . قضائية منظورة، أو بقبول هدية أو مكافأة أو قرض من أحدهم          
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الزمة على القاضي اختاذ اإلجراءات القانونية ال      "٢٤، واملادة   "منهم إذا ما ارتِكب هذا الفعل     
علـى   "٢٥، واملـادة  "إشـرافه حبق أي موظف يرتكب سلوكاً خاطئاً إذا كان يعمل حتت     

القاضي أالّ يتواىن عن اختاذ اإلجراءات القانونية الالزمة حبق أي شخص يرتكـب سـلوكاً               
  ".خاطئاً داخل احملكمة

 الـسياسية  باإلصالحات اخلاص العمل برنامج بند حتت األردن كلنا وثيقة أكدتو  -٣٩
 املـسؤولية  طائلـة  حتت بينهم التمييز وعدم املواطنني بني املساواة على التأكيد ضرورة على

  .القضائي السلوك ومدونة والقانون الدستور خمالفة إطار يف املسلكية
 والتوقيف االستجواب فيها يتم اليت احلاالت اجلزائية احملاكمات أصول قانون حددو  -٤٠

 الدالئل توافر مع معينة جرمية وقوع ضوء يف تأيت واليت نازلامل أو لألشخاص سواء والتفتيش
 إىل باالسـتناد  اإلجراءات هذه من أي اختاذ يتم وال باجلرم عليه املشتكى تربط اليت الكافية
 . انتماءاته أو مالحمه أو لونه أو الشخص مظهر

 على قدم   ولضمان محاية أمن وسالمة ضحايا التمييز العنصري أو ضحاياه احملتملني           -٤١
 أعمال العنف ضدهم لدوافع عنصرية، وضمان اختاذ ةممارساملساواة باعتماد تدابري حتول دون 

 عاجلة من قبل الضابطة العدلية واملدعني العامني والقضاء للتحقيق يف هذه األفعال             إجراءات
شـخاص  واملعاقبة عليها والتأكد من أن مرتكيب تلك األفعال سواء كانوا موظفني عامني أو أ     

 مـن قـانون     ٢٠٨ من العقاب بأي شكل، فقد نصت املـادة          اإلفالت ال ميكنهم    آخرين
 أي  من سام شخـصاً    -١:  واملعلومات اإلقرارانتزاع  ) ٢(١٩٦٠ لسنة   ١٦العقوبات رقم   

 جبرميـة أو علـى      إقرار التعذيب اليت ال جييزها القانون بقصد احلصول على          أنواعنوع من   
 لغايات هذه املـادة     -٢ ثالث سنوات؛    إىل أشهرس من ستة     عوقب باحلب  بشأهنامعلومات  

  يلحق عمـداً    عقلياً أم كان   مل أو عذاب شديد جسدياً    أ عمل ينتج عنه     أييقصد بالتعذيب   
 على معلومات أو على اعتراف أو معاقبته آخربشخص ما بقصد احلصول منه أو من شخص         

 هو  إرغامه ختويف هذا الشخص أو      على عمل ارتكبه أو يشتبه يف انه ارتكبه هو أو غريه أو           
 أياً سبب يقوم على التمييز      ألي أو العذاب    األملأو غريه، أو عندما يلحق بالشخص مثل هذا         

 شـخص   أيكان نوعه، أو حيرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظـف رمسـي أو                 
عقوبة  مرض أو جرح بليغ كانت ال      إىل هذا التعذيب    أفضى وإذا -٣يتصرف بصفته الرمسية؛    

 من هذا القانون    ١٠٠ مكرر و  ٥٤ على الرغم مما ورد يف املادتني        -٤ الشاقة املؤقتة؛    األشغال
       ال جيوز للمحكمة وقف تنفيذ العقوبة احملكوم هبا يف اجلرائم الواردة يف هـذه املـادة كمـا                 

  . املخففةباألسباب األخذال جيوز هلا 
قـة   املتعل ٢٠٠٦ لـسنة    ٥٨سكري رقم    من قانون العقوبات الع    ٤١وتنص املادة     -٤٢

 الرتاعات املـسلحة جـرائم      أثناء التالية املرتكبة    األفعالتعترب  ) أ(جبرائم احلرب على ما يلي      
 املبنية على التمييز العنصري     األساليبممارسة التفرقة العنصرية وغريها من      ) "١٧ (- :حرب

  ".ألشغال الشاقة املؤقتةوعاقب مرتكيب تلك اجلرائم ا) يةاإلنساناملهينة للكرامة 
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 وفـق   إال يوقف احد أو حيـبس       أنال جيوز   " من الدستور على أنه      ٨وتنص املادة     -٤٣
 القوة ومبا   استخدامويعمل جهاز األمن العام وفق القانون الذي حيدد آليات          ".  القانون أحكام

  . أشخاصأيةمينع من استعمال القوة غري املشروعة ضد 
 جيـوز  اليت احلاالت ١٩٦٥ لسنة ٣٨ رقم العام األمن انونق من ٩ املادة حددتو  -٤٤
  .ذلك وشروط القوة استخدام العام األمن ألفراد فيها
وتتوفر يف القانون األردين الضمانات الالزمة ملنع إعادة أو إبعاد غري املواطنني إىل بلد         -٤٥

يب وغـريه مـن     أو إقليم يتعرضون فيه لتجاوزات خطرية حلقوق اإلنسان مبا يف ذلك التعذ           
  .نسانية أو املهينةإضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الال

 من الدسـتور األردين إبعـاد أي   ٩ففيما يتعلق باملواطنني األردنيني، حظرت املادة         -٤٦
    ال جيوز إبعاد أردين من ديار اململكـة؛       ) "١(أردين من أراضي اململكة حيث تنص على أنه         

ر على أردين اإلقامة يف جهة ما وال أن يلزم باإلقامة يف مكان معني إال   ال جيوز أن حيظ   ) "٢(و
  ".يف األحوال املبينة يف القانون

 صادقت اململكة على اتفاقية مناهضة التعذيب وغـريه مـن           باألجانب فيما يتعلق    أما  -٤٧
 من  ٢٢٤٦ة  نسانية أو املهينة ومت نشرها على الصفح      إضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الال      

 وبذلك فإهنا تعترب جزءاً من      ٢٠٠٦يونيه  / حزيران   ١٥ تاريخ   ٤٧٦٤عدد اجلريدة الرمسية رقم     
 أليـة  ال جيوز ) ١: ( منها على أنه   ٣ وقد نصت املادة     – وفق ما سبق بيانه      -التشريع األردين   

، إذا  أخـرى أو أن تسلمه إىل دولـة       ) أن ترده ( تعيده   أو شخص   أي تطرد   أندولة طرف   
 سيكون يف خطر التعـرض للتعـذيب؛       بأنه لديها أسباب حقيقية تدعو إىل االعتقاد        فرتتوا
 متـوافرة، مجيـع     األسـباب  كانت هـذه     إذاتراعي السلطات املختصة لتحديد ما      ) "٢(و

االعتبارات ذات الصلة مبا يف ذلك، يف حالة االنطباق، وجود منط ثابت مـن االنتـهاكات                
  ". يف الدولة املعينةاإلنسانة حلقوق الفادحة أو الصارخة أو اجلماعي

  حمددة حقوق إطار يف جممعة معلومات    

 السياسية احلقوق    

 بغض النظر عن الدين أو النـسب أو         أردين ممارسة حق االنتخاب هو حق لكل        إن  -٤٨
: ٢٠١٠ لـسنة    ٩من قانون االنتخاب جمللس النواب املؤقت رقم        ٣العرق فقد نصت املادة     

 من كل   األول من الشهر    األولاين عشرة سنة مشسية من عمره يف اليوم          مث أكمل أردينلكل  "
 اجلـداول االنتخابيـة      كان مسجال يف احد    إذا جملس النواب    أعضاءسنة احلق يف انتخاب     

إلشغاهلا جملس النواب مت ختصيصها     يف  مقعداً   ١٢وهناك مقاعد إضافية عددها     ". ... النهائية
الدوائر االنتخابية يف اململكة والاليت حصلن على أعلـى         يف خمتلف   ) النساء(من املرشحات   

نسبة من عدد األصوات اليت نالتها كل مرشحة من جمموع أصوات املقترعني يف الدائرة اليت               
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ترشحت فيها، كما أن هناك قانون لبلديات نص على أن انتخاب اجملالس البلدية، وحددت              
       يف املائة من مقاعد هذه اجملالس للمرأة، فضال عن أن نظـام الـدوائر االنتخابيـة       ٢٠نسبة  
 علـى    قد حافظ على كوتات خاصة باملسيحيني والشركس والشيشان حفاظاً         ٢٠١٠لسنة  

  .متثيلهم يف جملس النواب األردين
  تتـضمن اخلطابـات    أنال جيوز   : " من ذات القانون على ما يلي      ١٨ونصت املادة     -٤٩

 بصورة مباشرة أو    أخر مرشح   بأي ووسائل الدعاية االنتخابية املساس      واإلعالناتوالبيانات  
 أو اجلهوية أو العنصرية بني فئات       اإلقليمية النعرات الطائفية أو القبلية أو       إثارةغري مباشرة أو    

 حيث   ومباشراً  وسرياً  يكون االقتراع عاماً   أنكما كفل قانون االنتخاب املذكور      ".املواطنني
  ". ومباشراً وسرياًيكون االقتراع عاماً:العمليات االنتخابية" منه على أنه ٢١تنص املادة 

 تؤسس األحزاب أن ٢٠٠٧ لسنة ١٩ رقم السياسية األحزاب قانون ٣ املادة بينتو  -٥٠
 التفرقة أو فئوي أو عرقي أو طائفي أساس أي على متييز دون املواطنة أساس على اململكة يف

  . الدين أو األصل أو لنوعا بسبب

   األخرى املدنية احلقوق    

  الدولة حدود داخل واإلقامة التنقل حرية يف احلق    
   من ديـار اململكـة؛  أردين إبعادال جيوز ) ١"( من الدستور على أنه   ٩ تنص املادة     -٥١

    عـني   يف مكـان م    باإلقامة يلزم   إن يف جهة ما وال      اإلقامة أردين حيظر على    أنال جيوز   ) ٢(
 ". املبينة يف القانوناألحوال يف إال

  بلده إىل العودة ويف بلده ذلك يف مبا بلد أي مغادرة يف الشخص حق    
  لكل شخص احلق يف مغادرة اململكة األردنية اهلامشية سواء كان مواطناً أم أجنبياً             إن  -٥٢

وجب قرار قضائي   وال جيوز وفق أحكام القانون األردين منع أي شخص من هذا احلق إال مب             
مثل قرار منع السفر الذي يصدر حبق من عليهم التزامات يف اململكة ولغايات ضمان وفائهم               

 إبعادوال جيوز . االلتزامات وفق أحكام القانون، كما أن لكل أردين احلق يف العودة إليها  هبذه
حلريـة  " منـه أن     ٧األردنيني من أراضي اململكة وفق أحكام الدستور حيث بينت املـادة            

 إبعـاد ال جيوز   ) ١"( من الدستور األردين على أن       ٩كما نصت املادة    ". الشخصية مصونة 
ال جيوز أن حيظر على أردين اإلقامة يف جهة مـا وال أن يلـزم               ) ٢( من ديار اململكة؛     أردين

 ". املبينة يف القانوناألحوال يف مكان معني إال يف باإلقامة

  :اجملال هذا يف األردين القضاء اجتهادات ومن  -٥٣

يستفاد من أحكام املادة السابعة من الدستور األردين أن احلرية الشخـصية مـصونة        " •
ويشمل ذلك حرية الذات اليت متكن الشخص من أن يتصرف يف شـؤونه واحملافظـة         

ية الثابتة، كما تشمل حريـة التنقـل        اإلنسانعلى كرامته ووجوده واالعتراف حبقوقه      
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قرار حمكمة الصلح   " ( على التنقل داخل إقليم بلده حبرية ويسر       املتمثلة بقدرة الشخص  
منشورات ١٩٩٩ديسمرب  /كانون األول ٢٦تاريخ  ) قاضي منفرد  (٧٦٥٨/١٩٩٩رقم  

  ؛)مركز عدالة
 من الدستور فهـي مـالك احليـاة         ٧ احلرية الشخصية مصونة مبوجب املادة       إن" •

تقاصـه إال يف حـدود      ية، وهي حق مقرر للفرد ال جيوز احلد منـه وال ان           اإلنسان
إن حق الفرد يف احلصول على جواز سفر وجتديده هو فرع حلرية التنقل              "."القانون

 من الدستور واليت ٧اليت هي صورة من صور احلرية الشخصية املصانة مبوجب املادة          
قرار حمكمـة   " (تعترب دعامة من الدعامات اليت تقوم عليها النظم الدميقراطية احلديثة         

 تـشرين   ١٥تـاريخ   ) هيئـة مخاسـية    (٢٤٣/١٩٩٧ا األردنية رقم    العدل العلي 
 ٤ من عدد اجمللة القضائية رقـم        ٥٥١ املنشور على الصفحة     ١٩٩٧أكتوبر  /األول

  ؛)١٩٩٧يناير / كانون الثاين١بتاريخ 
 من الدستور متنـع إبعـاد       ١/ ٩ اجلنسية واملادة    أردينمبا أن الثابت أن املستدعي      " •

 مينح املستدعي وثيقـة     إنة فانه يتعني على املستدعى ضده       األردين عن ديار اململك   
ب من قانون جوازات السفر     /٤ باملادة    ارض الوطن عمالً   إىلسفر اضطرارية للعودة    

هيئـة   (٥١٧/١٩٩٨ رقم   األردنيةقرار حمكمة العدل العليا     "(١٩٦٩ لسنة   ٢رقم  
د اجمللـة   من عد٦١٨ املنشور على الصفحة ١٩٩٩مارس / آذار ١٤تاريخ  ) مخاسية

  ).١٩٩٩يناير / كانون الثاين١ بتاريخ ٣القضائية رقم 

 اجلنسية يف احلق    

ص القانون األردين على احلق يف منح اجلنسية لألب فقط دون األم وذلك لظروف              ن  -٥٤
سياسية حملية وإقليمية معينة، إال أن هناك استثناءات يف القانون تسمح للمـرأة بإكـساب               

ئها إذا كان األب جمهول اجلنسية أو ال جنسية له أو مل تثبت نـسب               جنسيتها األردنية ألبنا  
كما وميكن ألبناء األردنيـة كـسب       . الطفل ألبيه قانوناً شريطة أن تتم الوالدة يف األردن        

 .اجلنسية األردنية استنادا لإلقامة يف األردن

 ألبناء جلنسيةا منح تتطلب اليت يةاإلنسان احلاالت بدراسة الداخلية وزارة تقوم كما  -٥٥
 السفر جوازات قانون من ٢٠٠٣ لسنة ٥ رقم املادة وتعطي. أردين غري من املتزوجة األردنية
 منح صالحية - الوزراء رئيس من ومبوافقة معينة إنسانية حاالت يف - الداخلية وزير املؤقت،
  .أردين غري من املتزوجة ألبناء أردين سفر جواز

 اآلخرين مع باالشتراك وأ مبفرده التملك يف الفرد حق    

 ١١كفل الدستور األردين حق املواطنني يف التملك ومل يضع قيوداً على هذا احلق فاملادة                 -٥٦
ال يستملك ملك احد إال للمنفعة العامـة ويف مقابـل           "من الدستور األردين تنص على أنه       

 ".تعويض عادل حسبما يعني يف القانون



CERD/C/JOR/13-17 

GE.11-45742 14 

ار األموال غري املنقولـة وبيعهـا لغـري األردنـيني     من قانون إجي) أ(٣وتنص املادة    -٥٧
مع مراعاة أحكام التشريعات النافـذة      " على أنه    ٢٠٠٦ لسنة   ٤٧واألشخاص املعنويني رقم    

وشريطة املعاملة باملثل، جيوز للشخص الطبيعي غري األردين متلك األموال غري املنقولة بغرض             
 ...". اء على موافقة اجلهات املختصةالسكن اخلاص به أو بأسرته داخل حدود التنظيم بن

     من قانون تصرف األشخاص املعنويني يف األمـوال غـري املنقولـة             ٤وتنص املادة     -٥٨
حيق للجمعيات والشركات واملؤسسات اخلريية واهليئـات       " على أنه    ١٩٥٣ لسنة   ٦١رقم  

 األموال من   إليه  حترز وتتملك وتتصرف داخل املدن والقرى يف ما حتتاج         أن األردنيةالدينية  
 أو  اإلحراز كهذه جملرد    أموال إحراز ال يكون    إن على   ألعماهلاغري املنقولة بالقدر الضروري     

 أيـة  مجعية خريية أو هيئة دينية مؤلفة يف         أليةجيوز  " على أنه    ٦كما تنص املادة    ". ااالجتار هب 
 فيها تأسستانون البالد اليت  اهلامشية معتربة شخصاً معنوياً مبقتضى ق األردنيةبالد غري اململكة    

 حترز وتتملك بقرار من جملس الوزراء داخل املـدن          أن اهلامشية   األردنيةوسجلت يف اململكة    
 ال يكون   أن على   ألعماهلا غري املنقولة بالقدر الضروري      األموال من   إليهوالقرى يف ما حتتاج     

 املقيدة يف دوائر التسجيل باسم      األراضي إما.  أو االجتار هبا   اإلحراز كهذه جملرد    أموال إحراز
 ". تتصرف فيها كالسابقإناهليئات واملؤسسات املذكورة اليت تتصرف فيها من القدمي فلها 

 والدين والوجدان الفكر حرية يف احلق    

 األديـان حتمي الدولة حرية القيام بشعائر (  من الدستور األردين على أن ١٤تنص املادة     -٥٩
 ).ت املرعية يف اململكة ما مل تكن خملة بالنظام العام أو منافية لآلدابوالعقائد طبقاً للعادا

 إهانـة  يف قانون العقوبات عدداً من األفعال اليت تـؤدي إىل            األردينوجرم املشرع     -٦٠
 من ٢٧٨نصت املادة :  معتقده الديين ومن هذه النصوصإهانةالشعور الديين ألي شخص أو 

يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على ثالثة أشهر     " على أنه    ١٩٦٠ لسنة   ١٦قانون العقوبات رقم    
 أو صورة أو  أو خمطوطاً مطبوعاًنشر شيئاً) ١"( كل من أو بغرامة ال تزيد على عشرين ديناراً

 إهانـة  الشعور الديين ألشخاص آخـرين أو إىل         إهانة من شانه أن يؤدي إىل        أو رمزاً  رمساً
 عام وعلى مسمع من شخص آخر بكلمة أو بصوت تفوه يف مكان) ٢(، أو "معتقدهم الديين

كما نـصت   ".  الشعور أو املعتقد الديين لذلك الشخص اآلخر       إهانةمن شانه أن يؤدي إىل      
 من الناس اجتمعوا ضـمن       مجعاً كل من أزعج قصداً   " من القانون ذاته على أنه       ٢٧٦املادة  

 أثناء  حدث تشويشاً أ إقامتها أو    حدود القانون إلقامة الشعائر الدينية أو تعرض هلا باهلزء عند         
ذلك أو تعدى على أي شخص يقوم ضمن حدود القانون بالشعائر الدينية يف ذلك االجتماع      
أو على أي شخص آخر موجود يف ذلك االجتماع دون أن يكون له مربر أو عذر مشروع                 

     ويـضاف إىل ذلـك أن     ". يعاقب باحلبس حىت ثالثة أشهر أو بغرامة حىت عشرين دينـاراً          
كل من اعتدى على مكان يستعمل لـدفن        " من قانون العقوبات تنص على أن        ٢٧٧املادة  

املوتى أو على مكان خمصص إلقامة مراسيم اجلنازة للموتى أو حلفظ رفات املوتى أو أنصاب               
 ألشخاص جمتمعني بقـصد     املوتى أو دنسه أو هدمه أو انتهك حرمة ميت أو سبب إزعاجاً           
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 دينه أو كان يعلم بان      إهانة بذلك جرح عواطف أي شخص أو         قاصداً إقامة مراسم اجلنازة  
 دينية يعاقب باحلبس    إهانةفعله هذا حيتمل أن جيرح عواطف أي شخص أو أن يؤدي إىل أية              
 ٢٧٣كما نصت املـادة  . مدة ال تزيد على ثالثة أشهر أو بغرامة ال تزيد على عشرين ديناراً    

 على أرباب الشرائع مـن      ت جرأته على إطالة اللسان علناً     من ثبت "من قانون العقوبات على أنه      
 ٢٠١٠ومن اجلدير بالذكر أن مشروع القانون لعام        . األنبياء حيبس من سنة إىل ثالث سنوات      

 قد تضمن تـشديد العقوبـات للجـرائم         ١٩٦٠ لسنة   ١٦واملعدل لقانون العقوبات رقم     
 .املذكورة واملتعلقة بالتعدي على احلرية الدينية

   والتعبري الرأي حرية يف حلقا    
 أردين ولكل،  الرأي حرية الدولة  تكفل )١"( أن على الدستور من ١٥ املادة أكدت  -٦١
 يتجاوز ال أن بشرط التعبري وسائل وسائر والتصوير والكتابة بالقول رأيه عن حبرية يعرب أن

 تعطيل جيوز ال. )٣(؛  القانون حدود ضمن حرتان والطباعة الصحافة. )٢(؛  القانون حدود
 حكـام األ إعـالن  حالة يف جيوز) ٤(؛  القانون أحكام وفق إال امتيازها إلغاء وال الصحف
 رقابـة  واإلذاعـة  واملؤلفات والنشرات الصحف على القانون يفرض أن الطوارئ أو العرفية
 القـانون  يـنظم  )٥(؛  الوطين الدفاع وإغراض العامة بالسالمة تتصل اليت األمور يف حمدودة
 ".الصحف موارد على املراقبة وبأسل

وهناك قانون خاص للمطبوعات والنشر، باإلضافة إىل إن هناك مؤشرات إجيابية قامت              -٦٢
هبا احلكومة لتعزيز مستوى احلريات الصحفية من خالل اختاذ خطوات تشريعية وعملية، حيث             

عـدم  : ها أبرز ،٢٠٠٧/٢٠١٠انون املطبوعات والنشر عامي     مت إجـراء تعـديالت على ق    
جواز التوقيف نتيجة إبداء الرأي بالقول والكتابة وغريها من وسائل التعبري؛ وحق الصحفي             
يف احلصول على املعلومات ووجوب أن تقوم اجلهات الرمسية واملؤسسات العامـة بتـسهيل       
مهمته وإتاحة اجملال له لالطالع على براجمها ومشاريعها وخططها؛ وحظر فرض أي قيـود              

الصحافة يف ضمان تدفق املعلومات إىل املواطن أو فرض إجـراءات تـؤدي إىل              تعيق حرية   
تعطيل حقه يف احلصول عليها؛ وحظر التدخل بأي عمل ميارسه الصحفي يف إطار مهنتـه أو   
التأثري عليه أو إكراهه على إفشاء مصادر معلوماته مبا يف ذلك حرمانه من أداء عمله أو مـن                  

 مع عدم اإلخالل مبا هو متعارف عليه مـن          -مشروع أو مربر    الكتابة أو النشر بغري سبب      
؛ وإنشاء غرفة قضائية متخصصة ضمن -سلطة رئيس التحرير يف اختاذ القرار بالنشر أو عدمه 

وختـتص هـذه  ". غرفة قضايا املطبوعات والنشر   "الغرفة اجلزائية لكل حمكمة بداية تسمى       
ب خالفا ألحكام قـانون املطبوعـات والنـشر؛         اجلرائم اليت ترتك  : الغرفة بالنـظر مبا يلي   

واجلرائم اليت ترتكب بواسطة املطبوعات أو وسائل اإلعالم املرئي واملسموع املـرخص هبـا            
كما ختتص غرفة قضايا املطبوعات والنشر لدى حمكمة بداية         . خالفاً ألحكام أي قانون آخر    

ر إليها أعاله والواقعـة يف حمافظـة        اجلرائم املشا : عمان دون سواها بالنظر يف اجلرائم التالية      
من الدولة الداخلي واخلارجي املنصوص عليهـا يف قـانون          أواجلرائم الواقعة على     العاصمة؛
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العقوبات النافذ إذا مت ارتكاهبا بواسطة مطبوعة أو إحدى وسائل اإلعالم املرئي واملـسموع              
رار قانون ضـمان حـق      كما مت إق  . املرخص هبا؛وإعطاء قضايا املطبوعات صفة االستعجال     

 .٢٠٠٧ لسنة ٤٧احلصول على املعلومات رقم 

 النعرات وبث بذور الكراهية     إثارةومع مراعاة ما مت ذكره حول عدم نشر ما من شأنه              -٦٣
 منه أن حرية الـصحافة  ٦فقد كفل قانون املطبوعات والنشر حرية الصحافة حيث بينت املادة      

       واملعلومـات يف مجيـع اجملـاالت؛        واألفكار حداثاألاطالع املواطن على    ) أ(تشمل ما يلي    
 والنقابات واهليئات الثقافية واالجتماعية واالقتـصادية       واألحزاب اجملال للمواطنني    إفساح) ب(

 واألخبـار حق احلـصول علـى املعلومـات        ) ج( وآرائهم واجنازاهتم؛    أفكارهمللتعبري عن   
ملختلفة وحتليلها وتـداوهلا ونـشرها والتعليـق         اليت هتم املواطنني من مصادرها ا      واإلحصاءات

 اليت مت احلصول    واألخبار مصادر املعلومات    إبقاءحق املطبوعة الدورية والصحفي يف      ) د(عليها؛
للصحفي احلق يف احلصول علـى املعلومـات        ) أ"( منه على أن     ٨وأكدت املادة   . عليها سرية 

 اجملال له لالطالع علـى      وإتاحةمهمته  وعلى مجيع اجلهات الرمسية واملؤسسات العامة تسهيل        
 قيود تعيق حرية الصحافة يف ضمان تـدفق     أيحيظر فرض   ) ب(براجمها ومشاريعها وخططها؛    

 ." تعطيل حقه يف احلصول عليهاإىل تؤدي إجراءات املواطن أو فرض إىلاملعلومات 

 اجلمعيات وتكوين السلمي االجتماع حرية يف احلق    

 حق االجتماع ضمن حدود القانون      لألردنينيالدستور األردين    من   ١٦كفلت املادة     -٦٤
 تكون غايتها مشروعة ووسائلها سـلمية       أن السياسية على    األحزاب اجلمعيات   تأليفوحق  

 اجلمعيـات   تـأليف  الدستور وبينت أن القانون ينظم طريقـة         أحكاموذات نظم ال ختالف     
 . السياسية ومراقبة مواردهااألحزاب

:  علـى أنـه    ٢٠٠٤ لسنة   ٧من قانون االجتماعات العامة رقم      ) أ(٣ وتنص املادة   -٦٥
 ٤ احملددة يف املادتني األحكاملألردنيني حق عقد االجتماعات العامة أو تنظيم املسريات وفق "
 .)٢("القانون من هذا ٥و

__________ 

 تنظيم املسرية قبـل املوعـد        أو  يقدم طلب عقد االجتماع    )أ(:  من القانون املذكور على أن     ٤تنص املادة    )٢(
 الطـالبني   أمسـاء  يتوجب تضمني الطلـب      )ب(األقل؛ ساعة على    وأربعني أي منهما بثمان     إلجراءاملعني  

 منه على   ٥ كما تنص املادة     . املسرية ومكان وزمان أي منهما     أووعناوينهم وتواقيعهم والغاية من االجتماع      
ساعة مـن تـاريخ      وعشرين   أربع رفضه خالل    أو املوافقة على الطلب     إصدار اإلداريعلى احلاكم   )أ(: أن

 إصـدار  لتبلغ القرار الصادر بشأن طلبه، ويف حال عدم          اإلداري، وملقدم الطلب مراجعة احلاكم      إليهتقدميه  
على مـن صـدرت     ) ب(؛ تنظيم املسرية موافقا عليه حكما     أو قرار برفض الطلب يعترب عقد االجتماع        أي

شتركني فيها التقيد بالتعليمات الـصادرة عـن       تنظيم املسرية وعلى امل    أو املوافقة على عقد االجتماع      إليهم
 .الوزير املتعلقة بتنظيم عقد االجتماعات وتنظيم املسريات وذلك حتت طائلة املسؤولية القانونية
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 حبيث ألغـى صـالحية      ٢٠٠٤ لسنة   ٧ العامة رقم    االجتماعاتومت تعديل قانون      -٦٦
عدم املوافقة على إقامة أية فعالية مع إبقاء الشرط املتعلق بضرورة اإلعـالم             احلاكم اإلداري ب  
 .انعقادها ساعة من ٤٨عن أية فعالية قبل 

  والثقافية واالجتماعية االقتصادية احلقوق    

  العمل يف احلق    

     سـواء  القانون أمام األردنيون) ١(" : على ما يلي   األردين الدستور من ٦ املادةتنص    -٦٧
 الدولة تكفل )٢(؛  الدين أو اللغة أو العرق يف اختلفوا وان والواجبات احلقوق يف بينهم متييز ال

 ".األردنيني جلميع الفرص وتكافؤ الطمأنينة وتكفل إمكانياهتا حدود ضمن والتعليم العمل

لكـل أردين حـق يف تـويل        ) ١"( من الدستور األردين على أن       ٢٢وتنص املادة     -٦٨
التعيني للوظائف العامة من دائمة     ) ٢(؛  األنظمةة بالشروط املعينة يف القانون أو       املناصب العام 

  الكفايات واملؤهالت؛أساس امللحقة هبا والبلديات يكون على واإلداراتومؤقتة يف الدولة 

العمل حق جلميـع املـواطنني      ) ١"( من الدستور األردين على أن       ٢٣وتنص املادة     -٦٩
حتمـي الدولـة   ) ٢( بتوجيه االقتصاد الوطين والنهوض به؛     لألردنيني توفره   أنوعلى الدولة   

 يتناسب مـع كميـة   إعطاء العامل أجراً  ) أ(العمل وتضع له تشريعاً يقوم على املبادئ اآلتية         
 أسـبوعية  راحـة    أيـام  ومنح العمال    األسبوعيةحتديد ساعات العمل    ) ب(عمله وكيفيته؛   

 التسريح واملـرض    أحوالص للعمال املعيلني، ويف     تقرير تعويض خا  ) ج(وسنوية مع األجر؛    
؛ واألحـداث تعيني الشروط اخلاصة بعمل النساء      ) د(والعجز والطوارئ الناشئة عن العمل؛      

 ."تنظيم نقايب حر ضمن حدود القانون) و(خضوع املعامل للقواعد الصحية؛ ) ه(

 ترتكـز "ما يلي   على  ٢٠٠٧ لسنة ٣٠ رقم املدنية اخلدمة نظام من ٤ املادة نصوت  -٧٠
 أساس على التمييز عدم خالل من الفرص تكافؤ )أ( التالية والقيم املبادئ على املدنية اخلدمة
  ".االجتماعية احلالة أو الدين أو العرق أو اجلنس

  إليها واالنتماء النقابات تكوين يف احلق    

د منح املـشرع     من الدستور فق   ٢٣من املادة   ) و(إضافةً إىل ما مت ذكره يف الفقرة          -٧١
   من قانون العمـل    ٩٨ نقابات خاصة هبم حيث تنص املادة        تأسيس العمال احلق يف     األردين

تؤسس النقابة من عدد املؤسسني ال يقـل عـن مخـسني       ) أ"( على أنه  ١٩٩٦ لسنة   ٨رقم  
 واحـد؛   إنتاج من العاملني يف املهنة الواحدة أو املهن املتماثلة أو املرتبطة ببعضها يف              شخصاً

 تأسـيس   مهنة ال يقل عددهم عن مخسة وعشرين شخصاً      أي العمل يف    ألصحابحيق  ) ب(
 نقابة  أي تأسيسال جيوز   ) ج( هذا القانون؛    بأحكامنقابة هلم لرعاية مصاحلهم املهنية املتعلقة       
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 عرقية  أسس على   أنشطة بأي القيام   أهدافها العمل يكون من غاياهتا أو       ألصحابللعمال أو   
  ".تأسيسها بعد األنشطة من هذه أيية كما حيظر عليها ممارسة أو دينية أو مذهب

ومما هو اجلدير بالذكر انه قد مت تعديل قانون العمل وحذف اشـتراط أن يكـون                  -٧٢
 االنضمام إىل النقابات العمالية وذلك مبوجب القانون املعدل بإمكانه حىت يكون  العامل أردنياً 

 نقابة خاصة هبـم  تأسيس مهنة أي للعمال يف   ٩٧ املادة   أجازت، فقد   ٢٠١٠ لسنة   ٢٦رقم  
 توافرت فيه شـروط     إذا إليها القانون وللعامل يف تلك املهنة احلق يف االنتساب          أحكاموفق  

 .العضوية واليت ليس من بينها أن يكون أردين اجلنسية

مت املفاوضة اجلماعية و   حول حق التنظيم النقايب و     ٩٨رقم  صادقت اململكة على االتفاقية       -٧٣
  .١٩٦٣يونيه / حزيران١٦ تاريخ ١٦٢٩نشر االتفاقية يف عدد اجلريدة الرمسية رقم 

 والتدريب التعليم يف احلق    

 الطمأنينة وتكفل إمكانياهتا حدود ضمن التعليم الدولة كفالة على األردين الدستور أكد  -٧٤
 .منه السادسة دةاملا من الثانية الفقرة عليه نصت ما وفق األردنيني جلميع الفرص وتكافؤ

 تعلـيم  األساسـي  التعليم" أن   على والتعليم التربية قانون من) أ (١٠ املادة تنصو  -٧٥
 ."احلكومية املدارس يف وجماين إلزامي

  العامة اخلدمات أماكن دخول يف احلق    

تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل أردين      ) ١:"( من الدستور على ما يلي     ١٥تنص املادة     -٧٦
ال يتجـاوز   وسائر وسائل التعبري بشرط أن      حبرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير       أن يعرب   

ال جيـوز تعطيـل     ) ٣(الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون؛       ) ٢(حدود القانون؛   
جيوز يف حالة إعالن األحكام العرفية      ) ٤(الصحف وال إلغاء امتيازها إال وفق أحكام القانون؛         

فرض القانون على الصحف والنشرات واملؤلفات واإلذاعة رقابة حمـدودة يف           أو الطوارئ أن ي   
ينظم القانون أسلوب املراقبـة     ) ٥(األمور اليت تتصل بالسالمة العامة وإغراض الدفاع الوطين؛         

  ".على موارد الصحف
  من مذكرة التفاهم املوقعة بني اململكة األردنيـة        ٤ويشار يف هذا اجملال إىل أن املادة          -٧٧

 ١٤٦٣ واملنشورة على الـصفحة      ١٩٩٨اهلامشية وبني املفوضية السامية حلقوق الالجئني لسنة        
اتفـق  : " نصت على ما يلي    ١٩٩٨مايو  /يار أ ٣ بتاريخ   ٤٢٧٧من عدد اجلريدة الرمسية رقم،      

الطرفان وحيثما ما كان ذلك ممكناً على معاملة الالجئني معاملة ال تقل عن تلـك املمنوحـة                 
ن حيث ممارسة الشعائر الدينية والتربية الدينية ألوالدهم وينبغي أن ال يكون هنالك             ملواطنيها م 

متييز بني الالجئني من حيث العرق أو الدين أو الوطن ومبا ال يتعارض مع أحكـام الدسـتور                  
  ".األردين وعلى أن ال تكون هذه الشعائر خمالفة للقوانني واألنظمة املرعية واآلداب العامة
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  ٦ املادة    
 القيام باملهام املوكولة له يف قانون  اإلنسانيتوىل املفوض العام للمركز الوطين حلقوق         -٧٨

 إىل املواطنني مبختلف وسائل االتـصال       إرشاد واليت من أمهها     اإلنساناملركز الوطين حلقوق    
حقهم  واليت منها    -حقوقهم اليت كفلها الدستور والقوانني املرعية واملواثيق والعهود الدولية          

 اليت من شأهنا صيانة هـذه احلقـوق يف        اإلجراءات ومساعدهتم على اختاذ     -يف عدم التمييز    
 سـبل الطعـن     إىلحال وقوع اعتداء عليها، مبا يف ذلك توعية املشتكي أو صاحب العالقة             

 اإلجـراءات واملراجعة القانونية كما أن من مهام املفوض صرف النفقات املترتبة على اختاذ             
 االعتداء على حقوق املشتكي، وذلك يف حالة التثبت مـن فقـره، وتـوفر               يقافبإاخلاصة  

 شخص غري قادر علـى دفـع        أي بإمكان أن كما،  )٣(املركز املخصصات لذلك يف ميزانية   
الرسوم أن يتقدم إىل القضاء بطلب تأجيل الرسوم ساء كان ذلك يف الدعاوى احلقوقيـة أم                

 .)٤(اريةاإلد اجلزائية أم الطعون يف القرارات

      ١١ من قانون ديـوان املظـامل رقـم          ١٢وفيما يتعلق بديوان املظامل بينت املادة         -٧٩
النظر يف الشكاوى املتعلقة بأي     ) أ: ( أن الديوان يتوىل املهام والصالحيات التالية      ٢٠٠٨لسنة  

 اإلدارة االمتناع عن أي منها الصادرة عن أفعال أو املمارسات أو    اإلجراءاتمن القرارات أو    
  كان جمال الطعن هبـا قائمـاً       إذا العامة   اإلدارة شكوى ضد    أيالعامة أو موظفيها وال تقبل      

 جهة قضائية أو    أي أمام  كان موضوعها منظوراً   إذا أو قضائية أو     إدارية جهة   إي إمام قانوناً
 من  أي متضرر من    آليحيق  ) أ"( منه أنه    ١٤كما نصت املادة    . مت صدور حكم قضائي فيها    

 يتقـدم  أن منها أي االمتناع عن أفعال أو املمارسات أو   اإلجراءات العامة أو    اإلدارةرارات  ق
__________ 

 .اإلنسان من قانون املركز الوطين حلقوق ١٧املادة من ) و(و) ه(و )د(الفقرات  )٣(
 ادعـى شـخص    إذا )أ(:  على أنه  ٢٠٠٥لسنة   ٤٣ من نظام رسوم احملاكم وتعديالته رقم        ١٥ تنص املادة  )٤(

 قاضي  أو دعوى حقوقية يقوم رئيس احملكمة أو من يفوضه من قضاهتا            أيبعدم اقتداره على دفع الرسوم يف       
      ؛ اقتنع بصحة االدعاء يقرر قبول الـدعوى مؤجلـة الرسـوم           فإذاالصلح بالتحقيق للتأكد من حالة فقره       

 دور من   أيواه مؤجلة الرسوم قادرا على تأدية تلك الرسوم خالل           الشخص الذي قبلت دع    أصبح إذا )ب(
 إذا) ج(؛   ريثما تدفع مجيع الرسوم املستحقة على الـدعوى        اإلجراءاتدوار احملاكمة تأمر احملكمة بتوقيف      أ

صدر حكم يف الدعوى لصاحل الشخص الذي قبلت دعواه مؤجلة الرسوم على الوجه املتقدم وجب عندئذ                
 املتخذة يف الدعوى وان اإلجراءات يعد كشفا جبميع الرسوم املستحقة على مجيع        أناحملكمة  على رئيس قلم    

 ردت دعوى الفريق الذي قبلت      إذا) د(؛  يقدمه جلهة التنفيذ لتحصيلها من احملكوم عليه باعتبارها دينا ممتازا         
 سـبب   ألي أوكوم عليه    مل تتمكن جهة التنفيذ من حتصيل الرسوم بسبب فقر احمل          أودعواه مؤجلة الرسوم    

 أن أو بعـضها    أو يأمر بلزوم دفع الرسوم املستحقة مجيعهـا         أن قاضي الصلح    أو جيوز لرئيس احملكمة     آخر
 شخص مفوض بتمثيلها بتأديـة  أي ال تطالب احلكومة )ه(؛  يصدر التعليمات اليت يستصوهبا يف هذا الشأن      

 فان رسـوم    اآلخررسوم احملكمة من قبل الفريق       قرار بتأدية    أو حكم   أي قضى   إذارسوم احملكمة على انه     
 احلكـم وتـدفع بعـد    إعالماحملكمة اليت تدفع عادة يف الدعوى تعترب جزءا من املبلغ احملكوم به وتذكر يف   

وفيما يتعلق برسوم طلب االدعاء باحلق الشخصي أمام احملـاكم           .. احلكم أصدرت احملكمة اليت    إىلحتصيلها  
يعفى املدعي الشخصي من تعجيـل      ": من قانون أصول احملاكمات اجلزائية على أنه       ٥٦اجلزائية تنص املادة    
 ". وفقاً لنظام رسوم احملاكمبالتأجيل حصل على قرار إذاالرسوم والنفقات 
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جراءات املبينة يف هـذا     واإل لألحوال  الديوان وفقاً  أمام العامة   اإلدارةبالشكوى يف مواجهة    
 مبوجب منـوذج    إليهيباشر الديوان التحقق من الشكاوى والتظلمات املقدمة        ) ب(القانون؛  
 بالوثائق   معززاً أصدرهتا واجلهة اليت    وأسباهبا هلذه الغاية يشتمل على موجز عن وقائعها         معتمد

 من مقدم الـشكوى أو   يكون هذا النموذج موقعاًأن وجدت على  أنواملستندات املؤيدة هلا    
وإذا تبني لرئيس الديوان يف إحدى الشكاوى اليت يتوىل التحقق منها وجـود             ". ممثله القانوين 

 اجلهـة  إىلزائية فيها فقد أوجب القانون عليه أن حييل هذه الشكوى جبميع مرفقاهتا        جرمية ج 
 من الـشكوى أو وقفهـا       اإلداري عن الشق    اإلجراءات استكمال   إما يقرر   أناملختصة وله   

 . من القانون ذاته١٦ وذلك وفق أحكام املادة  انسب وفق ما يراه مناسباًأيهما

 احمللي القانون يف كافية تعترب اليت والترضية اجلرب أنواع وفيما يلي بعض األمثلة على      -٨٠
 :العنصري التمييز حالة يف

 ؛العنصري التمييز أفعال عن التعويض: املدنية القضايا يف  )أ(  

 العنـصري  التمييز على املنطوي اإلداري القرار إلغاء: اإلدارية القضايا يف  )ب(  
 ؛والتعويض

  .الشخصي باحلق ادعاء الدعوى يف كان إذا ويضالتع: اجلزائية القضايا يف  )ج(  

  ٧ املادة    
 بغيـة  واإلعالمبذل األردن جهودا كبرية ال سيما يف ميادين التعليم والتربية والثقافة        -٨١

 كان نوعه، كما عمل على تعزيز التفاهم والتـسامح           التمييز أياً  إىلمكافحة النعرات املؤدية    
 .تلفة على املستوى احمللي والدويل والثقافات املخاألمموالصداقة بني 

  والتدريس التعليم    
 مدارسـها  تأسيسحيق للجماعات  " منه على أنه     ١٩أكد الدستور األردين يف املادة        -٨٢

 العامة املنصوص عليها يف القانون وختضع       اإلحكام تراعي   أن على   إفرادهاوالقيام عليها لتعليم    
 إلزامـي  منه أن التعليم االبتدائي      ٢٠ا بينت املادة    كم". لرقابة احلكومة يف براجمها وتوجيهها    

 .وهو جماين يف مدارس احلكومة

 أن ١٩٩٤ لـسنة    ٤٣ من قانون التربية والتعليم وتعديالته رقم        ٤ و ٣بينت املادتني     -٨٣
 ومبادئ الثورة   اإلسالمية واحلضارة العربية    األردينفلسفة التربية يف اململكة تنبثق من الدستور        

 األسـس  وتتمثل هذه الفلسفة عدد من األسس هي         األردنيةلكربى والتجربة الوطنية    العربية ا 
 االجتماعية؛ ومن أهم األسس الوطنية      واألسسية  اإلنسان الوطنية والقومية و   واألسسالفكرية  

 وحدة متكاملة وال مكان فيه للتعصب العنـصري أو          األردينية أن الشعب    اإلنسانوالقومية و 
التوازن بني مقومـات الشخـصية الوطنيـة        ري أو العائلي و   ي أو العشائ   أو الطائف  اإلقليمي
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 والتفاهم الدويل أخرى من جهة واالنفتاح على الثقافات العاملية من جهة  واإلسالميةوالقومية  
تنبثق و. يف احلضارة العاملية وتطويرها    العدل واملساواة واحلرية واملشاركة االجيابية       أساسعلى  

ربية يف اململكة من فلسفة التربية حبيث يصبح الطالب يف هنايـة مراحـل               العامة للت  األهداف
التكيـف  ية من قيم واجتاهات محيدة و     اإلنسان على االنفتاح على ما يف الثقافات        التعليم قادراً 

 اآلخـرين  ومتثلها يف التعامل مع      واألخالقيالشخصي واكتساب قواعد السلوك االجتماعي      
  .ومتغريات احلياة

 فلـسفة  مع منسجمة والتعليم التربية وزارة تقدمها اليت الدراسة املناهج اءتج وقد  -٨٤
 إلغاء وعدم واحلوار التسامح قيم على التركيز عرب اهلامشية األردنية اململكة يف والتعليم التربية
 .عرقه أو ديانته كانت أياً اآلخر

  الثقافة    
 فلسفة ملبادئ حتقيقاً أنه ٢٠٠٦ نةلس ٤٣ رقم الثقافة رعاية قانون من ٤ املادة بينت  -٨٥
 ترسيخ مسؤولية الثقافة وزارة تتوىل، القانون هذا من ٣ املادة يف عليها املنصوص الثقافة رعاية
 كفلـها  كما والرأي التعبري وحرية اإلنسان حبقوق التزام من ميثله ما بكل الدميقراطي املفهوم
 .منه ٦ املادة يف عليها املنصوص املساواة احلقوق تلك من أن بيان سبق وقد الدستور

 املبادرة امللكية السامية بتخصيص أسبوع للوئام الديين الـيت          إىلويشار يف هذا اجملال       -٨٦
تبنتها اجلمعية العامة لألمم املتحدة وما تستند إليه هذه املبادرة من قيمٍ جوهريٍة ساميٍة مستمدٍة               

     م والوفاق ونبذ الكراهيـة والعنـصرية والتمييـز         من العقائد الدينية الراسخة اليت تنادي بالسال      
مما سيسهم يف ردم الفجوة بني أتباع األديان املختلفة وتعزيز التفاعل الطوعي املفعم باحليويـة               

 .ية املنشودة اليت أضحى العامل يف أمس احلاجة هلااإلنسانبينهم وصوالً إىل حتقيق مفهوم العدالة 

 أخرى جماالت    

  :  على أنـه   ٢٠٠٧ لسنة   ١٣ رقم   األردنية األوملبية من قانون اللجنة     ٤ة  تنص املاد   -٨٧
رعاية وتطوير الرياضـة علـى الـصعيد    ) أ( املهام التالية أهدافهاتتوىل اللجنة لتحقيق   ) ١"(

لروح الرياضـية ومكافحـة      وا واإلسالميةتكريس مبدأ اخللق والقيم العربية      ) ب(الوطين؛  
 اإلنساينحتقيق الوئام ) ١( ما يلي إىل اليت هتدف األنشطةعلية يف املشاركة الف) ج( املنشطات؛

  ".وحماربة التمييز
:  على أنـه   ١٩٨٨ من التعليمات الداخلية لالحتادات الرياضية لسنة        ٣وتنص املادة     -٨٨

  ". السياسية أو العنصرية أو الطائفية أو القبليةاألمورال يتدخل االحتاد الرياضي يف "

        


