المممكة األردنية الهاشمية
عانت األردن خالل الفترة التي يغطييا التقرير من تبعات النزاعات المسمحة في المنطقة وانتشار اإلرىاب
والتطرف في المناطق المتاخمة لمحدود مع سوريا وبمدان الجوار وتكرار اختراقات المنظمات اإلرىابية لمحدود عمى
نحو أصبحت معو األردن دولة ممر أساسي لعبور تمك الجماعات واألفراد المتطرفين ،ال سيما بالنظر لطول الحدود
كيمومترا) وصعوبة التعامل مع ىذه االختراقات ،وىو ما دفع السمطات األردنية إلى اإلعالن عن
مع سوريا (563
ً
اعتبار حدودىا مع سوريا منطقة عسكرية مغمقة بعد ىجوم إرىابي استيدف نقطة أمنية عمى الحدود.
وفي سياق آخر ،صعدت السمطات مواجيتيا مع جماعة اإلخوانوالتي تزايدتفي أعقاب أحداث  53يونيو في
مصر ،وبدأت المواجية بإلزام الجماعة بالتأسيس وفق القانون األردني ومالحقة واعتقال عدد من أعضاء الجماعة،
حيث أغمقت السمطات مقرات الجماعة في إبريل/نيسان  6306في مدن مأدبا ،وعمان ،وجرش ،وصادرت ممتمكات
الجماعة وألحقتيا بجمعية اإلخوان المعترف بيا بترخيص من و ازرة التنمية االجتماعية وتعتبرىا السمطات الكيان
الرسمي لإلخوان ،وكان قد أنشأىا مجموعة من قيادات التنظيم المنشقين.
من جية أخرى ،تزايدت أزمات أوضاع الفارين والميجرين العالقين عمى الحدود األردنية السورية ،حيث
أعمنت الييئة الدولية لمصميب األحمر عن مأساة  06ألف سوري عالقين وحاجتيم العاجمة لرعاية صحية وانسانية في
شير يناير/كانون ثان  6306بعد أن فرضت الحكومة األردنية إجراءات أمنية وعسكرية عمى الحدود وضيقت فرص
احتياجا من النساء واألطفال والحاالت الصحية بالدخول
دخوليم إلى األراضي األردنية ،مع السماح لمحاالت األكثر
ً
بشكل مدقق وبطيء.
وفي السياق ذاتو ،تخمت الحكومة عن حمايتيا لبعض طالبي المجوء المقيمين عمى األراضي األردنية
وخاصة السودانيين ،حيث أقدمت عمى إبعاد  033من طالبي المجوء السودانيين جممة واحدة وترحيميم إلى بمدىم في
 06ديسمبر/كانون أول  ،6303وذلك في أعقاب قيام السمطات بفض اعتصام طالبي المجوء أمام مكتب مفوضية
األمم المتحدة لشئون الالجئين بمنطقة "خمدا" بعد رفض المفوضية منحيم صفة المجوء ،وينتمي غالبية طالبي المجوء
تيديدا لسالمتيم وحريتيم.
إلى مناطق النزاعات المسمحة بالسودان وخاصة "إقميم دارفور" ،وقد شكل ترحيميم
ً
وفي  01مارس/آذار  6306تم إطالق الخطة الوطنية الشاممة لحقوق اإلنسان ( )6363 – 6306التي
جاءت بناء عمى توجييات من العاىل األردني ،حيث ُكمفت لجنة إلعداد الخطة تشكمت برئاسة وزير العدل وعضوية
كل من المنسق الحكومي لحقوق اإلنسان ونقيب الصحفيين وأمين عام المجنة الوطنية لشئون المرأة ومستشار ديوان
التشريع والرأي والمفوض العام لممركز الوطني لحقوق اإلنسان ،وقد أُجريت عدة مشاورات مع المجتمع المدني
والقطاعات الحكومية لتطوير منظومة حقوق اإلنسان ومراجعة كافة التشريعات حتى تتوافق مع المعايير الدولية
لحقوق اإلنسان ،وقد تضمنت الخطة الوطنية ثالثة محاور أساسية تشمل الحقوق المدنية والسياسية والحقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية وحقوق الفئات األكثر عرضة لالنتياك.
أوالً:اإلطار القانوني والدستوري:
نائبا من إجمالي  046حضروا الجمسة في  6مايو/أيار
أقر مجمس النواب تعديل الدستور بأغمبية ً 065
 ،6306وتضمنت التعديالت منح الممك حق ممارسة صالحياتو بإرادة ممكية دون توقيع من رئيس الوزراء أو الوزراء

المختصين ،وذلك في حاالت :اختيار ولي العيد ،وتعيين نائب الممك ،وتعيين رئيس وأعضاء مجمس األعيان ،وحل
المجمس وقبول استقالة أو إعفاء أي من أعضائو ،وتعيين رئيس المجمس القضائي وقبول استقالتو ،إضافة إلى تعيين
رئيس المحكمة الدستورية وأعضائيا وقبول استقالتيم ،وتعيين قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك وانياء
خدماتيم ،كما تضمنت إلغاء اشتراط عدم ازدواجية الجنسية لمتقمدي مناصب رئيس الوزراء والوزراء والنواب واألعيان،
وىو ما يعني تر ًقبا لجممة من التعديالت القانونية لكي تتوافق مع التعديالت الدستورية.
وعمى الصعيد القانوني صدر قانون األحزابفي  61يونيو/حزيران  6303ودخل حيز النفاذ في  01سبتمبر/
أيمول  ،6303وتضمن حظر إنشاء األحزاب عمى أساس ديني أو طائفي أو عرقي أو فئوي أو عمى أساس التفرقة
بسبب الجنس أو األصل ،والغاء شرط تمثيل المؤسسين لخمس محافظات ،وامكانية أن يكون المؤسسون من محافظة
واحدة أو من عشيرة واحدة ،كما ألغى شرط نسبة النساء في التأسيس ،وتضمن إمكانية الطعن عمى قرار المجنة أمام
المحكمة اإلدارية بشأن رفضيا تعديل النظام األساسي لمحزب أو رفضيا دمج األحزاب ،فضالً عن أن حل الحزب ال
يكون إال بقرٍار قضائي.
وشيد القانون بعض التحفظات واالعتراضات من جانب األحزاب والقوى السياسية ،ومنيا اعترض  00حزًبا
عضوا) ما قد يتسبب في تقزم األحزاب ،واالعتراض عمى
عمى خفض أعداد مؤسسي الحزب من ( 333إلى 033
ً
بعض شروط التأسيس وخاصة المتعمقة بالتمثيل النسائي والشبابي والتمثيل الجغرافي ،والتحفظ عمى تولي و ازرة الشئون
السياسية والبرلمانية ميمة اإلشراف عمى األحزاب ،وتشكيل لجنة في الو ازرة تسمى "لجنة شئون األحزاب" تنظر في
طمبات التأسيس وتتابع شئونيا ويرأسيا أمين عام الو ازرة ،بعكس ما كان مأموالً في النص بتأسيس ىيئة مستقمة لمقيام
بيذا الدور،مع إغفال الطمبات بحرية تأسيس األحزاب باإلخطار ،وكذلك القيود المفروضة عمى التمويل واإلنفاق،
واشتراط الموافقة المسبقة "لمجنة شئون األحزاب" عمى "تعديل النظام األساسي لمحزب أو دمجو في حزب آخر" ،ما
يمس بحرية الحزب في تعديل نظامو الداخمي ،ونص القانون عمى "تخصيص بند في الموازنة العامة لمدولة لممساىمة
في دعم األحزاب وتحديد شروط الدعم ومقداره واجراءات صرفو بموجب نظام يصدر ليذه الغاية" ،وىو ما تسبب في
قانونا.
جدل وانتقادات نتيجة القتراح مشروع "نظام" دعم األحزاب في مارس/آذار  6306والمطالبة بجعمو ً
وأقر مجمس النواب في  6مارس/آذار  6306قانون انتخاب مجمس النواب ،وتضمن إلغاء نظام الصوت
عضوا بدالً من
الواحد واعتماد القائمة النسبية المفتوحة عمى مستوى المحافظات ،وتقميص عدد نواب المجمسإلى 053
ً
مقعدا بواقع مقعد واحد لكل محافظة ،وتخصيص
033
عضوا ،وتم اإلبقاء عمى مقاعد "الكوتة" النسائية وعددىا ً 03
ً
"كوتة" لبعض الفئات بواقع  4مقاعد لممسيحيين و 5مقاعد لمشركس والشيشان ،وكان أحد األسباب األساسية القتراح
القانون والغاء نظام الصوت الواحد ىو مقاطعة بعض أحزاب المعارضة لالنتخابات البرلمانية السابقة في عام
اسعا خالل إقرار القانون ،تزامن مع اعتصام أمام المجمس دعا إليو "تيار
 ،6305وقد شيد مجمس النواب جدالً و ً
مقعدا
التجديد" الذي يتألف من ستة أحزاب سياسية لتحفظيم عمى إلغاء القائمة الوطنية التي كان
مخصصا ليا ً 61
ً
في االنتخابات السابقة ،وطالبوا بإجراء تعديالت عمى القانون.
حاليا
كما تم إقرار تعديل قانون البمديات ،وتضمنت التعديالت استمرار عماللمجالس البمدية المنتخبة والقائمة ً
حتى عام  ،6301إضافة إلى تخصيص "كوتة" لمنساء في المجالس البمدية تبمغ نسبتيا  %63لممجالس المحمية
احدا عمى األقل لعضوية المجمس المحمي.
التابعة لممجمس البمدي
ومقعدا و ً
ً

كما تم إقرار قانون الالمركزية في العام  ،6303وتضمن تشكيل مجمس يسمى "المجمس التنفيذي" لكل محافظة تحت
رئاسة المحافظ ،ومجمس آخر يسمى "مجمس المحافظة" ويتم انتخاب  %03من أعضائو من قبل الناخبين في
المحافظة ،عمى أن تخصص نسبة لمنساء تبمغ ،%03ويمنح القانون مجمس الوزراء صالحية تعيين باقي أعضاء
مجمس المحافظة عمى أن يكون ثمث المعينين من النساء.
وصدر قانون اإلعالم المرئي والمسموع ،وتضمن إنشاء لجنة شكاوى متخصصة في شئون اإلعالم المرئي
والمسموع تحت رئاسة مدير الييئة وعضوية نقابة الصحفيين والمركز الوطني لحقوق اإلنسان وكمية اإلعالم بإضافة
إلى خبيرين في الشئون القانونية وشئون اإلعالم ،واعتبر القانون الجديد أفضل من سابقو الذي تعرض النتقادات
واعتراضات ،منيا منحو صالحيات لمدير ىيئة اإلعالم المرئي والمسموع بإلغاء ترخيص أي محطة إذاعية أو
أيضا وقف بث أي برنامج عمى
تمفزيونية في حال تأخرىا عن سداد الرسوم والغرامات دون حكم قضائي ،كما يمنحو ً
اليواء بدعوى مساسو بأمن الوطن أو االقتصاد أو خدشو لمحياء العام ،إضافة إلى عدم تمتع ىيئة اإلعالم
باالستقاللية الكافية ،فضالً عن فرض عقوبات مالية باىظة عمى وسائل اإلعالم.
ثانيا :الحقوق األساسية:
ً
عمى صعيد الحق في الحياة وسالمة الجسد واجيت األردن مجموعة من اليجمات اإلرىابية والمواجيات
الدموية خالل الفترة التي يغطييا التقرير ،ففي  1نوفمبر/تشرين ثان  6303أقدم ضابط عمى إطالق النار في مركز
تدريب لمشرطة في منطقة "الموقر" بالقرب من العاصمة ،مما أسفر عن مقتل  6أشخاص من بينيم أمريكيان وجنوب
إفريقي.
وفي  6مارس/آذار  6306وقعت اشتباكات في محيط مسجد أبي بكر الصديق بمدينة "إربد" شمال البالد
بين قوات األمن وعدد من المتشددين أعمنت الحكومة فيما بعد أنيم "خمية إرىابية" ،وأسفرت عن مقتل ضابط و 1من
المتشددين.
تابعا لممخابرات بالقرب من "مخيم البقعة" شمال
ًا
وفي  6يونيو/حزيران  6306ىاجم شخص مسمح
مركز ً
العاصمة ،وأسفر عن مقتل  3من عناصر المخابرات ،وتم إلقاء القبض عمى الفاعل.
وفي  60يونيو/حزيران  6306استيدف مسمحون منطقة عسكرية تابعة لقوات حرس الحدود بمنطقة الركبان
الحدودية مع "سوريا" بواسطة سيارة مفخخة ،وأسفر عن مقتل  1عسكريين واصابة  04آخرين ،وأعمن تنظيم "داعش"
مسئوليتو عن اليجوم اإلرىابي.
كما أعمنت السمطات األردنية خالل الفترة التي يغطييا التقرير عن مواجيات بين قوات حرس الحدود وبعض
مسمحا وأصيب آخرون ضمن
اإلرىابيين خالل محاوالتيم اختراق الحدود ،ففي  65يناير/كانون ثان  6306قتل 06
ً
شخصا فيما الذ الباقون بالفرار ،وذلك خالل محاولتيم اجتياز حدود المممكة قادمين من
مجموعة بمغ عددىا 56
ً
سوريا.
وفي سياق آخر ،أوضح المركز الوطني لحقوق اإلنسان عن رصده ( )53حالة وفاة داخل مراكز اإلصالح
طبيعية أو نتيجة أمراض ،وحالة واحدة نتيجة
والتأىيل خالل العام  ،6303وقد صنف المركز ( )66حالة منيا بأنيا
ّ
التعرض لمضرب من نزيل آخر ،و( )5حاالت انتحار.

وفي إبريل/نيسان  6303اعتقمت قوات مكافحة المخدرات في إربد "عبد اهلل الزعبي" واتيمتو بارتكاب جرائم
متعمقة بالمخدرات ،وتعرض لمتعذيب البدني الجسيم إلكراىو عمى االعتراف مما أدى إلى وفاتو ،وأوضح تقرير الطب
الشرعي إلى أن سبب الوفاة "الضرب المبرح عمى الخصيتين مما أدى إلى انفجارىما وانفجار وريدىما وحدوث سكتة
قمبية" ،وقد ُنشرت مقاطع مصورة عمى مواقع التواصل االجتماعي لجثمان الضحية تظير عمييا كدمات في مختمف
أنحاء الجسد ،وىو ما دفع األسرة والقبيمة إلى رفض استالم الجثمان لدفنو قبل محاكمة المتورطين بوفاتو ،وشيدت
المدينة عدة احتجاجات واجتماعات لمقبيمة وتواصل مع القيادات األمنية لتيدئة الوضع.
وفي 04يوليو/تموز  6303بدأت محكمة الشرطة نظر قضية "الزعبي" وأدانت  5من الضباط وفردي أمن
بتيمة الضرب المفضي إلى الموت بتمك الواقعة.
وفي  66سبتمبر/أيمول  6303اعتقمت قوات األمن التابعة لمديرية البحث الجنائي "عمر محمد كامل
عمان ،واحتجزتو لمدة  0أيام بمديرية
عاما لمتحقيق معو بشأن وقوع جريمة بالمنطقة التي يسكن بيافي ّ
النصر" ً 41
المخابرات العامة ولم يتمكن ذووه من زيارتو ،إال أن أسرتو تمقت اتصاالً يفيد بوفاتو في  53سبتمبر/أيمول ،وتبين
ألسرتو من مشاىدة الجثمان تعرضو لمتعذيب المبرح ورفضت األسرة استالم الجثمان لمدة  03أيام حتى تمت الموافقة
عمى إجراء تحقيقات في الواقعة عن أسباب الوفاة ،وقد أشارت التقارير الطبية أن الوفاة نتيجة الضرب المبرح،
وأحيمت القضية إلى مدعي عام الشرطة لمتحقيق فييا ،وجرى اتيام  3من أفراد األمن.
عاما) داخل مركز أمن
وفي  03ديسمبر/كانون أول  6306تُوفى الشاب "أحمد عبد الكريم الجابر" (ً 63
القويسمة بعمان ،وأعمن األمن أن الشاب قد انتحر بضرب رأسو بأحد الحوائط ،إال أن ذويو أكدوا أن وفاتو نتيجة
تعرضو لمتعذيب وذلك من خالل مشاىدتيم لمجثة ،وكانت التقارير الطبية األولى تشير أن الوفاة نتيجة نزيف داخمي
بالرأس ،وىو ما دفع أسرتو إلى عدم استالم جثمانو ألكثر من  5أشير لحين فتح تحقيق جاد في واقعة وفاتو
والمطالبة بتشكيل لجنة خماسية من الطب الشرعي إلعادة تشريح الجثة ،كما قام العشرات باالعتصام أمام مركز
األمن لالحتجاج عمى عدم التحقيق في الواقعة ومحاسبة المسئولين عنيا.
وفي السياق ذاتو ،أعمن المنسق الحكومي لحقوق اإلنسان برئاسة الوزراء في إبريل/نيسان  6306إحالة
ثالث قضايا تتعمق بتيمة التعذيب من قبل ضباط وأفراد من األمن العام إلى محكمة الشرطة ،وعمى الرغم من ذلك
فإن شبيات الوقائع بالتعذيب والتحقيقات التي تجري بشأنيا يشوبيا عدم الشفافية واالستقاللية وعدم الثقة في نتائجيا،
داخميا وال يتم إعالنيا لمرأي العام ،فضالً عن االكتفاء باتيامات أقل
خاصة أن تحقيقات محكمة الشرطة تجرى
ً
جسامة مثل "مخالفة األوامر" والبعد عن االتيامات الجنائية بالتعذيب والضرب المفضي إلى الموت.
وعمى صعيد الحق في الحرية واألمان الشخصي ،استمرت قوات األمن في مالحقة عدد من النشطاء
وتوقيفيم ،حيث قامت في  1أكتوبر/تشرين أول  6303باستيقاف خمسة من الطالب الممتحقين بكمية اليندسة
صور لممسجد األقصى خالل االشتباكات التي دارت بين
ًا
التكنولوجية بجامعة البمقاء واحالتيم لمتحقيق ،وذلك لحمميم
المرابطين بالمسجد وجنود االحتالل.
كما قامت قوات األمن في  60ديسمبر/كانون أول  6303باعتقال منظر التيار السمفي "عبد شحادة
الطحاوي" بموجب مذكرة من محكمة أمن الدولة عمى خمفية تغيبو عن جمسات محاكمتو في القضية المعروفة إعالميا
بأحداث"الزرقاء" التي وقعت في إبريل/نيسان  6300إثر اعتصام لمتيار السمفي.

كما قامت السمطات باعتقال الداعية اإلسالمي "أمجد قورشة" في  04يونيو/حزيران  6306بناء عمى قرار
صادر عن المدعي العام ألمن الدولة عمى خمفية انتقاده اشتراك المممكة في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش"
اإلرىابي من خالل مقطع فيديو تم نشره عبر مواقع التواصل االجتماعي.
وعمى صعيد الحق في المحاكمة العادلة قامت قوات األمن باعتقال الناشط السياسي "عدنان أبو عرقوب"
في  5أكتوبر/تشرين أول  6303عمى خمفية مشاركتو في تظاىرات سممية نظمتيا الييئة الشعبية لمدفاع عن المسجد
اتياما بالتحريض عمى نظام الحكم ،وتم إيداعو سجن "ماركا" ،واحالتو إلى محكمة أمن الدولة،
األقصى ،ووجيت إليو
ً
حكما في  06فبراير/شباط  6306بحبسو  6أشير كان قد قضاىا خالل فترة توقيفو عمى ذمة
وأصدرت المحكمة ً
القضية.
يوما
وفي  0يوليو/تموز  6303أوقفت محكمة أمن الدولة الصحفي بجريدة الرأي "غازي مرايات" لمدة ً 03
لعدم التزامو بقرار منع النشر في قضية "المخطط اإلرىابي اإليراني ضد األردن" ،وذلك عمى خمفية تحقيق صحفي
أجراه تضمن قضية أحد العراقيين الذي يخطط لعمميات إرىابية داخل األردن وينتمي لفيمق القدس اإليراني ،وقد تم
إيداعو مركز إصالح وتأىيل "ماركا" لمدة  4أيام ،ووجيت إليو اتيامات بتعكير صالت المممكة بدولة أجنبية
وتعريض األردنيين لخطر أعمال ثأرية وعدائية.
وعمى صعيد معاممة السجناء وغيرهم من المحتجزين في بداية العام  6306تواترت المعمومات عبر وسائل
اإلعالم حول تعرض الجندي "أحمد الدقامسة" الذي يقضي عقوبة السجن المؤبد عمى خمفية قيامو بإطالق النار عمى
إسرائيميات في منطقة "الباقورة" الحدودية مع إسرائيل في عام  ،0111إلساءة معاممتو داخل محبسو مما دفعو
لإلضراب عن الطعام والدواء ،وذلك وفق رواية أسرتو ،وىو األمر الذي نفتو السمطات األردنية وأوضحت أنو لم يكن
ممتنعا عن تناول وجبة الطعام الرئيسة التي تقدم لو في محبسو.
مضرًبا عن الطعام ،بل كان
ً
وفي  50أكتوبر/تشرين أول  6303أعمن أكثر من  43معتقالً من "التيار السمفي الجيادي" المحبوسين بدء
احتجاجا عمى أواضعيم المعيشية داخل
دخوليم في إضراب عن الطعام داخل سجن "الموقر "6وسجن "أم المولو"
ً
السجن والمطالبة بنقميم من السجون المغمقة "الزنزانة االنفرادي" إلى السجون المفتوحة وانياء منعيم من تمقي زيارات
ذوييم.
قضايا تتعمق بتنظيمات إرىابية داخل مركز إصالح وتأىيل
كما أعمن  04من السجناء الموقوفين في
ً
الزرقاء "الياشمية" في  60سبتمبر/أيمول  6303امتناعيم عن تناول وجبة الطعام الرئيسة التي يقدميا المركز
احتجاجا عمى إساءة معاممتيم داخل المركز واعتراضيم عمى وجبات الطعام ،إضافة إلى عدم عقد جمسات محاكمة
ً
لمسجينين "بسام مصمح العباس" الممقب "بأبو بندر النعيمي" و"محمد عبد الطحاوي" المتيمين في قضية أحداث
الزرقاء ألكثر من  03أشير وتوقيفيم لقرابة  3أعوام.
ثالثًا :الحريات العامة:
ار يقضي
عمى صعيد حرية الرأي والتعبير أعمن ديوان تفسير القوانين في  01أكتوبر/تشرين أول  6303قرًا
بجواز توقيف الصحفيين ومستخدمي مواقع التواصل االجتماعي بموجب قانوني الجرائم اإللكترونية وأصول
المحاكمات الجزائية ،واعتبار جرائم الذم والقدح "السب والقذف" المرتكبة خالفًا ألحكام المادة ( )00من قانون الجرائم
اإللكترونية تخضع لحكم ىذه المادة وكذلك المادة ( )004من قانون أصول المحاكمات الجزائية ،وال تخضع لممادتين
( 46و )43من قانون المطبوعات التي تمنع حبس الصحفيين وتوقيفيم ،وقد قوبل ىذا القرار بعاصفة من الرفض

داخل أوساط الصحفيين واإلعالميين ،وأعمنت نقابة الصحفيين اتخاذ إجراءات تصعيدية تجاىيا ورفضيا لتوقيف
الصحفيين في قضايا النشر.
وتحققت المخاوف من التعديالت التي أجريت عمى قانون منع اإلرىاب لمعام  6304والتوسع الكبير
الختصاصات محكمة أمن الدولة واختصاصيا بالجرائم المرتكبة من قبل الصحفيين واإلعالميين وامكانية فرض
عقوبات سالبة لمحرية بتيمة "تعكير صفو العالقات مع دولة أجنبية" التي تقضي في قانون العقوبات بالمعاقبة عمييا
استنادا إلى قانون منع اإلرىاب عمى صمة بآرائيم
عاما
ً
بالسجن لمدة تصل إلى  3سنوات ،وقد تصل العقوبة إلى ً 03
أيضا الجرائم اإللكترونية ،وجرى حبسيم عمى ذمة القضايا ألشير ،وقضت المحاكم بمعاقبة
وكتاباتيم التي طالت ً
عدد منيم بعقوبات متعددة وتبرئة آخرين.
ومن ذلك قيام قوات األمن بتوقيف الصحفي "أسامة الراميني" رئيس تحرير موقع أخبار البمد اإلخباري بناء
عمى قرار المدعي العام في  63أكتوبر/تشرين أول  6303واحالتو إلى التحقيق وايداعو في سجن "السمط" وحبسو
عمى ذمة وجود شكوى ضده بدعوى مخالفة أحكام قانون المطبوعات والنشر وقانون الجرائم اإللكترونية ،وذلك عمى
خمفية قيامو بنشر أخبار عمى موقع الجريدة.
ار بإغالق
وفي سياق آخر ،في  50أغسطس/آب  6303أصدرت ىيئة اإلعالم المرئي والمسموع قرًا
استوديوىات البث المباشر لقناة "اليرموك الفضائية" التي تعمل منذ  5أعوام بدعوى عدم حصوليا عمى الترخيص
الالزم لمبث ودون إنذار مسبق ،حيث قامت قوات أمنية بإغالق االستوديوىات بشكل مفاجئ عمى الرغم من تأكيد
القناة أنيا تقدمت بكافة األوراق الستكمال الترخيص.
ار بمنع طباعة صحيفة "القدس العربي" باألردن
كما أصدرت الييئة في  53نوفمبر/تشرين ثان  6303قرًا
وسحب ترخيص طباعتيا النتياء ترخيص الصحيفة وضرورة التقدم بطمب جديد لمترخيص.
وعمى صعيد الحق في تأسيس النقابات والجمعيات ،قامت و ازرة التنمية االجتماعية بإغالق  14جمعية ،كما
وجيت إنذارات لـ 10جمعية أخرى خالل العام  6303ألسباب مختمفة ،منيا تعيين ىيئة إدارية مؤقتة ،والحصول عمى
تمويل أجنبي دون موافقة الجيات المسئولة ،وجمع تبرعات دون الحصول عمى موافقة.
طا استرشادية فيما يخص التمويل الخارجي الذي
كما أصدرت الحكومة في أكتوبر/تشرين أول 6303خطو ً
تتمقاه مؤسسات المجتمع المدني وتسببت في جدل واسع ،حيث تربط بين أي مشروع ممول باألىداف اإلنمائية
الوطنية ،كما يجعل المنظمات تسير في إجراءات إدارية ومجموعة من الموافقات من شأنيا تضييق عمل المنظمات
الراغبة في تمقي المنح أو الجيات الراغبة في تقديم المنح ،ىذا بخالف مقترح لمحكومة بتعديالت عمى قانون
الجمعيات في مارس/آذار  6306اعتبرتو مؤسسات المجتمع المدني ىادفًا لفرض قيود إضافية عمى عمميا ويقوض
عمل المنظمات.
إجياضا لبعض
وعمى صعيد الحق في التجمع السممي شيدت المممكة خالل الفترة التي يغطييا التقرير
ً
التجمعات السممية ،كان منيا قيام قوات األمن بفض اعتصام نظمتو مجموعة من األحزاب وحركات سياسية لنصرة
األقصى في  1أكتوبر/تشرين أول  6303لمتنديد باالنتياكات التي تنتيجيا قوات االحتالل لممقدسات الفمسطينية عقب

صالة الجمعة بالقرب من السفارة اإلسرائيمية مطالبين بطرد السفير ،واعتقمت قوات األمن بعض المعتصمين لوقت
عددا من
قصير وتم إطالق سراحيم بعد فض االعتصام ،كما قامت بفض مسيرة أخرى لألسباب ذاتيا واعتقمت ً
المشاركين فييا وترحيميم إلى مخفر الشميساني واإلفراج عنيم بعد ذلك.
وفي  65أكتوبر/تشرين أول  6303منعت قوات األمن مسيرة أمام النقابات المينية في منطقة الشميساني
نظمتيا المكاتب الشبابية الئتالف األحزاب القومية واليسارية وحركات شعبية ،لمنعيم من الوصول إلى مقر رئاسة
حصار قبيل منطقة نفق
ًا
الوزراء لمتنديد بعدوان سمطات االحتالل اإلسرائيمي عمى فمسطين ،حيث شكمت قوات األمن
"الدوار" ،ومنعت المشاركين في المسيرة من االستمرار في التظاىر.
وفي  6مايو/أيار 6306قامت قوات األمن بفض مسيرة احتجاجية دعت إلييا تنسيقية الحراك بمدينة "إربد"
تضامنا مع أىالي مدينة حمب الذين يتعرضون النتياكات من قبل
من أمام مسجد "نوح القضاة" عقب صالة الجمعة
ً
فضا لمتعديالت الدستورية التي أقرىا مجمسا النواب واألعيان في المممكة ،وقامت قوات
قوات النظام السوري ،وكذا ر ً
األمن باعتقال عدد من المشاركين في المسيرة.
وعمى صعيد الحق في المشاركة في إدارة الشئون العامة أجريت االنتخابات البرلمانية وفق قانون انتخابات
مجمس النواب الجديد بنظام القائمة النسبية ألول مرة في 63سبتمبر/أيمول  6306الختيار مجمس النواب في ظل
رقابة دولية ومحمية من منظمات المجتمع المدني بجانب وسائل اإلعالم المختمفة ،حيث منحت الييئة المستقمة
لالنتخابات  05510بطاقة مراقبة محمية.
مرشحا ضمن  661قائمة انتخابية متنوعة يمثمون قوى سياسية وعشائرية
وخاض غمار االنتخابات 0663
ً
عضوا بالمجمس ،وقد بمغ عدد الناخبين الذين شاركوا في االنتخابات
ومستقمين في  66دائرة انتخابية الختيار 053
ً
أكثر من مميون و 416ألف ناخب بنسبة مشاركة بمغت  % 51تقر ًيبا من إجمالي الناخبين الذين يحق ليم التصويت
والبالغ عددىم  4ماليين و 053ألف ناخب نصفيم من اإلناث.
مقعدا بنسبة  %0013من إجمالي عدد
وحاز التحالف الوطني لإلصالح (اإلخوان وحمفاؤىم) خمسة عشر
ً
المقاعد البالغ  ،053وبذلك كرسوا مكانتيم كأكبر حزب معارض في البرلمان.
جديدا لمصوت المسيحي في
زخما
ً
وأعطى نظام القوائم النسبية المفتوحة عمى مستوي الدائرة/المحافظة ً
وترشيحا ،وأدرجت معظم الدوائر ذات المقعد المسيحي مترشحين مسيحيين ،وقد أظيرت
االنتخابات النيابية تصويتًا
ً
نتائج االنتخابات حصول المرشحين عن المقعد المسيحي عمى أرقام غير مسبوقة في االنتخابات تجاوزت في بعض
الحاالت أصوات الفائزين عمى "الكوتا" أعداد األصوات التي حصمت عمييا الشخصية األساسية في القائمة أو قادتيا.
وخاضت المنافسة في االنتخابات  636سيدة في عموم دوائر المممكة موزعات عمى  600قائمة ،ولم تخل
سوى ثماني قوائم من تمثيل النساء ،فى حين تشكمت قائمة واحدة من نساء فقط ،وقد ضمت قائمة أخرى خمس نساء،
وقائمتان ثالث نساء ،وضمت خمس وعشرون قائمة امرأتين ،أما الغالبية العظمى من القوائم ( 014قائمة) فقد ضمت
كل منيا مرشحة واحدة فقط.

ممكنا لوال
حصمت جميع المرشحات عمى ( )666364صوتًا وىو رقم غير مسبوق في تاريخ األردن لم يكن
ً
اعتماد القائمة النسبية المفتوحة .وقد فازت من بين المترشحات عشرون سيدة ،خمسة منين فزن بالتنافس وحظين
بقرابة ثالثين ألف صوت ،والبقية وفقًا لنظام الكوتا وحساباتو ( )05303صوتًا ليصبح مجموع األصوات التيحصمت
عمييا الفائزات بعضوية المجمس ( ،)006651أي بنسبة  %46من إجمالي األصوات صبت في الصناديق لصالح
المرأة األردنية.
وبمغت نسبة النساء في البرلمان  ،%03.4وىى األعمى في تاريخ الحياة النيابية في األردن ،إذ بمغت ىذه
النسبة  %06في االنتخابات السابقة عمييا (البرلمان السادس عشر) ،وىى نسبة تُعبر عن تحسن.
والحظت المصادر أن من بين النائبات العشرين في المجمس المنتخب خمس نائبات سبق انتخابين في
المجمس السابق ،واألخريات لم يسبق لين دخول البرلمان ،مما يعزز مبدأ التجديد واالستم اررية.
***

