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 تحد�ث 

ي 
ي جميع أنحاء الممل�ة  1992لسنة    13رقم    قانون الدفاعتفع�ل  إعالن  وهو    ع� قرار مجلس الوزراء   وافق العاهل األرديف

، �ف
 .2020آذار/ مارس  17األردن�ة الهاشم�ة، اعتبارا من 

ي 
ي �ف

ي حالة وق�ع طوارئ ف�صدر   124المادة   و�نص الدستور األرديف
الدفاع عن الوطن �ف أنه "إذا حدث ما �ستد�ي  ع� 

ور�ة  قانون باسم قانون الدفاع تع� بموجبه ال صالح�ة إ� الشخص الذي �عينه القانون التخاذ التداب�ي واإلجراءات ال�ف
ف الدفاع عن الوطن ف الدولة العاد�ة لتأمني ي ذلك صالح�ة وقف قوانني

 ."بما �ف

ي حال انتشار آفة أو و�اء "�علن العمل بالقانون ب�رادة مل��ة تصدر بناء  
ونصت المادة الثان�ة من قانون الدفاع ع� أنه �ف

 ."� قرار من مجلس الوزراءع

ي �طبق فيها وتار�ــــخ العمل   توجب ع� الحكومة  ي ي تقرر �سببها إعالن العمل بهذا القانون والمنطقة اليت "ب�ان الحالة اليت
 ."به"، و�علن عن "وقف العمل بهذا القانون ب�رادة مل��ة تصدر بناء ع� قرار من مجلس الوزراء

ف السالمة العامة والدفاع عن الممل�ة دون  و�ناط تطبيق القانون برئ�س الوزر  ور�ة لتأمني اء التخاذ التداب�ي واإلجراءات ال�ف
ف العاد�ة المعمول بها  .التق�د بأحكام القوانني

 خالل تفع�ل قانون الدفاع:   صالح�ات رئ�س الوزراء

ي اجتماع وانتقال و�قامة، و�لقاء القبض ع� المتشبه بهم   •
أو الخط��ن ع� وضع قيود ع� ح��ة أشخاص �ف

ي والنظام العام واعتقالهم  .األمن الوطيف
 .تكل�ف أي شخص بالق�ام بأي عمل أو أداء أي خدمة ضمن قدرته •
ي حالة    •

تفت�ش أشخاص وأما�ن والمركبات دون التق�د بأحكام أي قانون آخر، واألمر باستعمال القوة المناسبة �ف
 .الممانعة

امات المستحقةوضع ال�د ع� األموال المنقولة وغ�ي   • ف  .المنقولة وتأج�ل الوفاء بالدين واالل�ت
اد المواد أو تصديرها أو نقلها من مكان إ� آخر، وتحد�د التعامل بها وحظر إخفائها   • منع أو ح� أو تقي�د است�ي

ائها أو المقا�ضة عليها وتحد�د أسعارها  .أو إتالفها أو �ش
أو مصد  • أو ط��ق  بناء  أو  أي أرض  تتعلق  االست�الء ع�  أعماً�  عليها  ئ  ين�ش الم�اە والطاقة وأن  ر من مصادر 

 .بالدفاع وأن ي��ل أي أشجار أو منشآت عليها، وأن �أمر ب�دارتها واستغاللها أو تنظ�م استعمالها
 .إخالء بعض المناطق أو عزلها وفرض منع التجول فيها  •
 .تحد�د مواع�د فتح المحالت العامة و�غالقها كلها أو بعضها •
ف المناطق المختلفة، و�غالق أي ط��ق أو مجرى ماء أو تغ�ي تنظ� • م وسائل النقل والمواصالت وتحد�دها بني

 .اتجاهه ومنع حركة الس�ي عل�ه أو تنظ�مها
قبل  • والدعا�ة واإلعالن  التعب�ي  الرسومات وجميع وسائل  ات  والن�ش والمطبوعات  الرسائل والصحف  مراقبة 

ها وضبطها ومصادرتها وتعط�لها    .و�غالق أما�ن إعدادها��ش
ء بعينه قد �ف�د العدو ومنع االحتفاظ بجوار هذە    • ي

منع أخذ صور أو عمل تصام�م أو خرائط ألي مكان أو �ش
ي مثل 

األما�ن واألش�اء بأي أجهزة تص��ر أو مواد لعمل الصور والتصام�م والخرائط ومنع المكوث أو التأخر �ف
وع  .هذە األما�ن دون عذر م�ش

https://lob.gov.jo/?v=1.11&url=ar/LegislationDetails?LegislationID:35,LegislationType:2,isMod:false
https://lob.gov.jo/?v=1.11&url=ar/LegislationDetails?LegislationID:35,LegislationType:2,isMod:false
https://lob.gov.jo/?v=1.11&url=ar/LegislationDetails?LegislationID:35,LegislationType:2,isMod:false
http://www.pm.gov.jo/content/1405787872/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86.html
http://www.pm.gov.jo/content/1405787872/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86.html
http://www.pm.gov.jo/content/1405787872/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86.html
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ائها أو ح�ازتها واألمر بتسل�مها وضبطهامنع صنع  •  .أجهزة االتصال أو ب�عها أو �ش

ي األوامر ع� أن ال تتجاوز العق��ة الحبس مدة 
سنوات    3و�عاقب من �خالف أوامر الدفاع بالعق��ات المنصوص عليها �ف

ف أوامر الدفاع عق��ة ل  3أو الغرامة بمبلغ   ف معا، و�ذا لم تبني لمخالفة ف�عاقب المخالف بالحبس مدة  آالف دينار أو العق��تني
ف  500أشهر و�غرامة ال تتجاوز  6ال ت��د عن  ف العق��تني  .دينار أو ب�حدى هاتني

�ــــع �خالف أي حكم من أحكام هذا القانون واألوامر الصادرة بمقتضاە  .و�وقف العمل بأي نص أو ��ش

ي أضعمر الرزاز بتطبيق قانون الدفاع "السابق  رئ�س الوزراء   تعهد
"، ل�ن السلطات استغلت ف�ما بعد حالة  يق الحدود �ض

ي ذلك ح��ة التعب�ي 
 السل�ي  .والتجمع عن الرايالطوارئ لتقي�د الحقوق األساس�ة ، بما �ف

ي عّمان وع� سب�ل المثال  
ف �ف طة مقر نقابة المعلمني ي جميع أنحاء    11أواخر يوليو/تموز، داهمت ال�ش

فرعا من فروعها �ف
النقابةالبالد، وأغلقتها، واعت بالقوة    و السلطات    منعت  بعدها  ، ألسباب غ�ي واضحة قلت جميع أعضاء مجلس  فرقت 

ف كانوا �غطون الحدث ي أنحاء البالد احتجاجا ع� اإلغالق واعتقلت متظاه��ن وصحفيني
 .مظاهرات �ف

إغالق   جميعالبعد  السلطات  حظرت   ، مستشهدة االحتجاجات نقابة  اإلغالق  ع�  الصحة   العامة  والسالمة  بقواعد 
ي ال المرتبطة العامة

ي تحدد التجمعات بحد أق�  دولة  بحالة الطوارئ �ف وس كورونا، واليت ي ف�ي  شخصا.    20للتصدي لتف�ش

، والمؤسسات  كما هو معلوم ف ف الحكوميني ي الخطاب الذي ينتقد الملك، والدول األجنب�ة، والمسؤولني
�جّرم القانون األرديف

االحكوم�ة، واإلسالم   .والمس�ح�ة، وأي خطاب ُ�عت�ب �شه�ي

ي كورونا ع�ب وسائل   ي من شأنها "إثارة الهلع" �شأن تف�ش ي أب��ل/ن�سان، أصدرت الحكومة أمر دفاع ُ�جّرم ��ش األخبار اليت
�ف

نت مع عق��ة تصل إ� السجن ثالث سنوات ي  تقل�ص ح��ة الصحافة زادت السلطات األردن�ة من  و   اإلعالم أو اإلن�ت
�ف

ي يوليو/تموز بعض  ع�ب إصدار أوامر منع ��ش تعسف�ة تحظر تغط�ة    ، 2020
ي ذلك أمران �ف

 . التطورات المحل�ة المهمة، بما �ف

 

تعد�الت  مؤخرا�   األردن�ة  الحكومة  قامت ون�ة  الجرائم  لقانون  جد�دة  ب�ضافة  تلك      2015  لعام  27  رقم  اإلل��ت ق�دت 
نت  شبكة  ع�ب   التعب�ي   التعد�الت ح��ة احها سابقا ، .  اإلن�ت ي تم إق�ت   تعت�ب هذە التعد�الت ج�دة بالمقارنة مع التعد�الت اليت

ا   أ���   تع��ف  ع�   تنص   ح�ث  "  ال�راه�ة  خطاب"  لـ  ودقة   وضوح�
ً
  المسودة  تتضمنه  كانت  الذي  الفضفاض  بالتع��ف  مقارنة

   تحدد   أنها   كما   السابقة، 
�
ف   مدته  أع�  �سقف  والتحق�ي   والقدح  الذم  لج��مة  الحبس  لعق��ة   سقفا   توق�ف  تمنع  و�ذلك  سنتني

ي  األفراد 
  الحا�ي  التطبيق هو  كما   التحقيق مرحلة �ف

�
 .2015 لقانون  وفقا

التعد�الت تتضمن  تزال   ال   سبق،   مما   الرغم  ع� ي   اإلشكال�ة  النصوص  من  عددا�   تلك    شبكة   ع�ب   التعب�ي   ح��ة  تهدد   اليت
نت،   الواضحة  غ�ي   العبارات   هذە  مثل تواجد   إن".  الشائعات  ��ش "  مثل  مبهمة  عبارات  ع�  بناءً   معينة  أفعال  كتج��م  االن�ت

ي 
  مثل  صارمة،   جزائ�ة  عق��ات  التعد�الت    هذە  تدرج.  القانون  هذا   مواد   إ�  األفعال  من  عد�د   خض�ع  إ�  يؤدي   المسودة  �ف

   تج��مها   تم  أفعال  الرتكاب   ط��لة  لمدة  الحبس  عق��ة 
�
ي   واردة   أنها   كما   فضفاضة،   لتع��فات   وفقا

  مثل   العق��ات  قانون  �ف
ي  الشعور  و�هانة ال�راه�ة خطاب  .الدييف

 

 مقدمة  
ي الرس�ي 

ي والذي �عمل بجانب النظام القانويف
ي المجتمع األرديف

ي إ� النظام العشائري المتأصل �ف
تعود جذور المجتمع المديف

ي األردن دورا�  
. الُمقر. وتلعب العشائر �ف  بد�ً�، باإلضافة إ� تقد�م خدمات للمجتمع المح�ي

�
 قضائ�ا

�
 وتوفر نظاما

�
س�اس�ا

ي  ي الرس�ي ال �ستثيف
ي تع��فه للجمع�ات فإن النظام القانويف

 "العائالت" العشائري.  مفهوم  بالفعل، �ف

ي بدا�ة األمر ع� النشاطات
ي األردن �ف

ي الرسم�ة �ف
�ة    وقد ركزت العد�د من منظمات المجتمع المديف . والمساعداتالخ�ي

وعندما انضمت األردن لمعاهدات دول�ة مثل المعاهدة الدول�ة للحقوق المدن�ة والس�اس�ة، ظهرت منظمات مجتمع  
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ي  
ي نفس الوقت هناك    ل��ادةمديف

الو�ي العام عن حقوق اإل�سان بما فيها حقوق التجّمع وتك��ن الجمع�ات. إال أنه ال تزال �ف
. حقوق وح��ات أساس�ة خاض  عة للتدخل الحكو�ي نت�جة لمزاعم الحكومة بحما�ة األمن القو�ي

ي بعض  
�عة اإلسالم�ة (يتم تطب�قها �ف ) وكذلك ع� ال�ش ي (القانون الفر��ي

ي ع� القانون المديف
ي األرديف

�ستند النظام القانويف
وحيت  ي   الحاالت). 

المديف المجتمع  منظمات  ق��ب، كانت  بموجب وقٍت  و   تنظم  الجمع�ات  االجتماع�ة  قانون  الهيئات 
ي  1966لسنة    33(قانون رقم  

ي شؤون منظمات المجتمع المديف
م)، ح�ث كان هذا القانون �سمح بتدخل حكو�ي كب�ي �ف

ي عام 
م)، وع� الرغم من أن القانون �عكس  2008لسنة  51م، تم سن قانون الجمع�ات (قانون رقم 2008الداخل�ة. و�ف

ي بح�ث تزال القيود المفروضة ع� المساحة تحسن، إال أن القانون الجد�د قد خضع  
النتقادات لعدم وجود تحسن كا�ف

ي األردن. واستجابة جزئ�ة لهذە االنتقادات، فقد تم تعد�ل قانون الجمع�ات لسنة  
ي عام  2008المدن�ة �ف

م من  2009م �ف
 م). 2009لسنة  22خالل قانون معدل لقانون الجمع�ات (القانون رقم 

 لمحة 

الجمعیات، الجمعیات المغلقة (المؤسسات)، الجمعیات الخاصة (شركات غیر   میة األشكال التنظی
 ربحیة)  

 السجل الوطني للجمعیات التابع لوزارة التنمیة االجتماعیة.   جھة التسجیل  

 م)2020(وزارة التنمیة االجتماعیة،  4800 الرقم التقریبي 

عوائق تتعلق  
 بالتسجیل 

ینبغي أن ال یكون للجمعیات أي "أھداف سیاسیة." وینبغي أن یكون الحد األدنى  
لألعضاء سبعة. ال بد من الحصول على موافقة مجلس الوزراء لتسجیل أي 

جمعیة یكون فیھا المؤسس شخص اعتباري أو غیر أردني أو في حالة تسجیل 
 مؤسسة.  

عوائق تتعلق  
 بالنشاطات

 "بنشاطات أحزاب سیاسیة."  تُمنع الجمعیات من القیام
 عقوبات الذم والقدح المنصوص علیھ في قانون العقوبات.  

عوائق تتعلق  
بالخطابات و/أو 

 الدفاع 

ال یوجد عوائق قانونیة تتعلق بالخطابات أو الدفاع، ولكن في الواقع، فإن منظمات 
 حقوق اإلنسان المھمة تواجھ صعوبات في التعامل مع الحكومة.  

علق  عوائق تت
 بالتواصل الدولي

 ال توجد عوائق قانونیة. 

عوائق تتعلق  
 بالموارد  

ال بد من وجود موافقة مسبقة لتلقي أي تمویل أجنبي وكذلك لجمع أي تبرعات من 
 العامة. 

عوائق تتعلق  
باالجتماعات  
 (التجّمعات)  

ساعة من أي تجمع، وتعتبر التجمعات   48ال بد من إشعار الجھات المعنیة قبل 
غیر المصرح بھا غیر قانونیة. یحق للسلطات تفریق أو إسكات التجمعات ألسباب 

 غیر واضحة.  
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ات الرئ�س�ة   المؤ�ش
 )  2020أیلول  الساعة السكانیة لدائرة اإلحصاءات العامة( ملیون نسمة 10.750 السكان  

 عّمان   العاصمة 

 ملكیة دستوریة  نوع الحكومة 

متوسط العمر المتوقع  
 عند الوالدة  

 سنة 73الذكور: 

 م). 2015سنة (تقدیرات  75.78اإلناث: 

معدل معرفة القراءة  
 والكتابة 

 % 97.7الذكور: 

 م). 2015% (تقدیرات 92.9اإلناث: 

% مسیحیین (الغالبیة ینتمون لألرثودوكسیة الیونانیة، إال أن  6% مسلمین سنّة، 92 المجموعات الدینیة
بعضھم ینتمون للكاثولیكیة الیونانیة والرومانیة، واألرثودوكسیة السوریة، 

%  2واألرثودوكسیة القبطیة، واألرثودوكسیة األرمینیة، وطوائف بروتستانتیة)، 
 م).  2001(تقدیرات  مجموعات دینیة أخرى (مسلمین شیعة ودروز)

 % أرمن 1% شركس، 1% عرب، 98 المجموعات العرقیة  

الناتج المحلي اإلجمالي 
 ) PPPللفرد الواحد (

 م)  2015دوالر أمریكي (تقدیرات  12,100

 

 م. 2016واشنطن العاصمة، وكالة االستخبارات المرك��ة،  . م2009الحقائق العال�ي  كتاب المصدر:  

 

 التصن�فات الدول�ة
أسوأ -مقیاس التصنیف (األفضل التصنیف جھة التصنیف

 تصنیف ممكن) 

 187-1 ) 2015( 80 مؤشر التنمیة البشریة لألمم المتحدة 

 0-100 ) 2014( 69.7 يمؤشر سیادة القانون الخاص بالبنك الدول

 0-100 ) 2014( 26.6 مؤشر الصوت والمساءلة للبنك الدولي

 175-1 ) 2015( 45  منظمة الشفافیة الدولیة

 الوضع: غیر حرة  منظمة بیت الحریة: الحریة في العالم

 6السیاسیة: الحقوق 

 ) 2016( 5الحریات المدنیة:  

 حرة/ حرة جزئیاً/ غیر حرة 

1-7 

1-7 

 1-177 )2016( 77 فورین بولیسي: مؤشر الدول الھشة 

 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html
http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home
http://www.transparency.org/country#JOR
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2015#.WETVvbJ97IU
http://fsi.fundforpeace.org/
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 لمحة قانون�ة  
 االتفاق�ات الدول�ة واتفاق�ات حقوق اإل�سان اإلقل�م�ة  

 السنة المصادقة* اتفاقات دولیة رئیسیة

 م1975 نعم العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة  

البروتوكول االختیاري الملحق بالمعاھدة الدولیة 
 للحقوق المدنیة والسیاسیة 

 -- ال

المعاھدة الدولیة للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة 
 والثقافیة 

 م1975 نعم

البروتوكول االختیاري الملحق بالمعاھدة الدولیة 
 للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة  

 -- ال

المعاھدة الدولیة للقضاء على كافة أشكال التمییز 
 العنصري 

 م 1974 نعم

اتفاقیة القضاء على كافة أشكال التمییز ضد المرأة 
 (سیداو) 

 م 1992 نعم

البروتوكول االختیاري الملحق باتفاقیة القضاء على  
 كافة أشكال التمییز ضد المرأة  

 -- ال

 م1991 نعم اتفاقیة حقوق الطفل

المعاھدة الدولیة لحمایة حقوق جمیع العاملین  
 المھاجرین وأفراد أُسرھم  

 -- ال

 م 2008 نعم اتفاقیة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

 
 السنة المصادقة* اتفاقیات إقلیمیة رئیسیة

 م 2004 نعم المیثاق العربي لحقوق اإلنسان 

 * �شمل هذە الفئة المصادقة أو االنضمام أو االلتحاق بالمعاهدة.    

   اإلطار الدستوري
 م.  1952يناير  8بتار�ــــخ  دستور الممل�ة الهاشم�ة األردن�ةتم اعتماد 

  :  �شتمل األحكام الدستور�ة ذات الصلة ع� ما ��ي

ي أن �ع�ب بح��ة عن رأ�ه بالقول وال�تابة والتص��ر وسائر 1: (15المادة   •
) تكفل الدولة ح��ة الرأي، ول�ل أرديف
ط أن ال يتجاوز حدود القانون. ( ) ال  3) الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون. (2وسائل التعب�ي ��ش

 �ل الصحف وال إلغاء امت�ازها إال وفق أحكام القانون. �جوز تعط
ف حق اإلجتماع ضمن حدود القانون. (1: (16المادة   • ي تأل�ف الجمع�ات واألحزاب 2) لألردنيني

ف الحق �ف ) لألردنيني
) الدستور.  أحكام  تخالف  ال  ظم 

ُ
ن وذات  ووسائلها سلم�ة  وعة  غايتها م�ش تكون  أن  ع�  ينظم 3الس�اس�ة   (

 �قة تأل�ف الجمع�ات واألحزاب الس�اس�ة ومراقبة مواردها.  القانون ط� 

http://www.kinghussein.gov.jo/constitution_jo.html
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ي عام 
ي �ف

:    16و 15م، ح�ث تم تعد�ل المادتان  2011وقد تم تعد�ل الدستور األرديف  كما ��ي

ي أن �ع�ب بح��ة عن رأ�ه بالقول وال�تابة والتص��ر وسائر 1: (15المادة   •
) تكفل الدولة ح��ة الرأي، ول�ل أرديف

ي 2ط أن ال يتجاوز حدود القانون. (وسائل التعب�ي ��ش  ي والفيف ) تكفل الدولة ح��ة البحث العل�ي واإلبداع األديب
) واآلداب.  العام  النظام  أو  القانون  أحكام  �خالف  ال  بما  ي 

وال��ا�ف ي 
الصحافة 3والثقا�ف ح��ة  الدولة  تكفل   (

حف ووسائل اإلعالم وال إلغاء ) ال �جوز تعط�ل الص4والطباعة والن�ش ووسائل اإلعالم ضمن حدود القانون. (
ي وفق أحكام القانون. (

ي حالة إعالن األحكام العرف�ة أو الطوارئ أن �فرض 5ترخ�صها إال بأمر قضايئ
) �جوز �ف

تتصل  ي  اليت األمور  ي 
�ف محدودة  رقابة  واالتصال  اإلعالم  ووسائل  والمؤلفات  ات  والن�ش الصحف  ع�  القانون 

. (بالسالمة العامة وأغراض الدفاع الوط ي  ) ينظم القانون أسلوب المراقبة ع� موارد الصحف. 6يف
ف حق االجتماع ضمن حدود القانون. (1: (16المادة   • ف حق تأل�ف الجمع�ات والنقابات 2) لألردنيني ) لألردنيني

وعة ووسائلها سلم�ة وذات نظم ال تخالف أحكام الدستور. ( ) 3واألحزاب الس�اس�ة ع� أن تكون غايتها م�ش
 نون ط��قة تأل�ف الجمع�ات والنقابات واألحزاب الس�اس�ة ومراقبة مواردها.  ينظم القا

ض واللوائح الوطن�ة المؤثرة ع� هذا القطاع    القوانني
الجمع�ات • الجمع�ات  م)،  2008لسنة    51(القانون    قانون  لقانون  المعّدل  لسنة    22(القانون رقم  والقانون 

 م). 2009
 م). 2010لسنة  148(تعل�مات وزارة التنم�ة االجتماع�ة رقم  تعل�مات توفيق أوضاع الجمع�ات •
 م). 2010لسنة  32التنم�ة االجتماع�ة رقم (نظام وزارة  نظام الجمع�ات الخاصة •
كات غ�ي ال��ح�ة •  م). 2007لسنة  60(نظام وزارة الصناعة والتجارة رقم  نظام ال�ش
 م). 2009لسنة   13م�ة االجتماع�ة رقم (نظام وزارة التن النظام المحدد للوزارة المختصة بالجمع�ات •
�ة • عات للوجوە الخ�ي  م).  1957لسنة  1(نظام وزارة التنم�ة االجتماع�ة رقم   نظام جمع الت�ب
 م المعّدل).  1960لسنة  16(القانون رقم  قانون العق��ات •
 م). 2010لسنة  32(نظام وزارة التنم�ة االجتماع�ة رقم  نظام الجمع�ات الخاصة •
كات غ�ي ال��ح�ة •  م). 2007لسنة  60(نظام وزارة الصناعة والتجارة رقم  نظام ال�ش
 م الخاص باالتحادات.  2010) لسنة 67النظام رقم ( •
 م. 2010) لسنة 57النظام المحدد ألحكام األنظمة األساس�ة للجمع�ات رقم ( •
ي وتعد�الته.  •

ي األرديف  نظام ال�انص�ب الخ�ي
ي للجمع�ات •

 م).  2010لسنة  148(تعل�مات وزارة التنم�ة االجتماع�ة رقم  تعل�مات توفيق الوضع القانويف
 تعل�مات تصن�ف الجمع�ات.  •
 جمع�ات. تعل�مات الوزارة المختصة بال •
 تعل�مات اإلنفاق ودعم الجمع�ات من أموال صندوق دعم الجمع�ات.   •
�ة • ي عام  بنود االتحاد العام للجمع�ات الخ�ي

 م).  1996(المعدل �ف
 م). 2005( نظام ترخ�ص و�سج�ل األند�ة والهيئات الشباب�ة •
�بة الدخل •  م).  1985لسنة  57(القانون رقم  قانون �ف
 م).  1960لسنة  16قم (القانون ر  قانون العق��ات •

م، إال أنه تم انتقادها من قبل  2008�ّسطت وحررت قانون الجمع�ات لسنة    2009ع� الرغم من أن تعد�الت سنة  
. وتضمنت التعد�الت إضافة  ي

ي المحل�ة والدول�ة نظرا� لعدم وصول هذە التعد�الت لتحسن كا�ف
منظمات المجتمع المديف

�شغ� واستمرار  بتسج�ل  �سمح  بـ  إجراءات  إليها  (المشار  المؤسسات  ال��ح�ة  "ل  غ�ي  كات  وال�ش المغلقة")  الجمع�ات 

http://www.icnl.org/research/library/files/Jordan/Inst148-2010-En.pdf
http://www.icnl.org/research/library/files/Jordan/Reg32-2010-En.pdf
http://www.icnl.org/research/library/files/Jordan/Reg-60-2007-En.pdf
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("جمع�ات خاصة")، كما تم تبس�ط عمل�ة التسج�ل من خالل إ�شاء موقع واحد لعمل�ة التسج�ل: سجل الجمع�ات 
ي �سمح للسلطات ال ي عمل�ة ط��لة واليت

ي السابق يتم تقد�م طلبات التسج�ل ع�ب عدة وزارات �ف
مختصة ب�صدار (كان �ف

م  2008م إ� تح��ر أحكام قانون سنة  2009قرار مستقل بالموافقة أو الرفض). و�شكل ملحوظ، لم تؤدي تعد�الت سنة  
ط ع� الجمع�ات األردن�ة الحصول ع� الموافقة من كامل مجلس الوزراء (الحكومة)   ي �ش�ت ي واليت المتعلقة بالتم��ل األجنيب

 قبل قبول أي تم��ل من الخارج.  

 

�ع�ة/ التنظ�م�ة العالقة أو المقدمة من المنظمات غ�ي الحكوم�ة   المبادرات الت�ش
رقم   النافذ  الجمعیات  قانون  لمراجعة  لجنة  تشكیل  االجتماعیة   التنمیة  وزیر  ومسودات    2008لسنة    51قرر  وتعدیالتھ 

) وتطویره من خالل اعداد مشروع لھ في مدة اقصاھا  2019و    2015و2014(  لألعوامالمشاریع التي تم العمل علیھا سابقا  
االعالن العالمي   على أن التعدیالت یجب ان تتماشى مع مبادئتشكیل اللجنة    نصت دعوة  ،  تشكیل اللجنة   شھور من تاریخ   3

للق  الدولیة  واالتفاقیة  والسیاسیة  المدنیة  بالحقوق  الخاص  الدولي  والعھد  االنسان  التمییز  لحقوق  اشكال  جمیع  على  ضاء 
القانو بموجب  الیھا  واالنتماء  الجمعیات  تشكیل  في  الحق  مجال  في  وغیرھا  الجمعیات    ن العنصري  لالستدامة  و ضمان 

والفساد   االرھاب  وتمویل  االموال  غسل  مخاطر  من  حمایتھا  خالل  من  لنزاھتھا  وتعزیزا  بدورھا  القیام  من  وتمكینھا 
 ار مخرجات اللجنة. ، و مازلنا بإنتظوحوكمتھا 

ي هذا الوقت. نرجو إحاطتنا  
ي �ف

�ع�ة/تنظ�م�ة معلقة تؤثر ع� منظمات المجتمع المديف ل�س لدينا علم عن أي مبادرات ��ش
ي حال علمتم عن أي مبادرات قانون�ة أو تنظ�م�ة معلقة، نرجو إبالغ المركز الدو�ي لقانون الجمع�ات 

بالمستجدات، و�ف
ي ) من خICNLغ�ي ال��ح�ة (

ويف �د اإلل��ت    ngomonitor@icnl.orgالل التواصل ع�ب ال�ب

 

ي 
 التحل�ل القانويض

 األشكال التنظ�م�ة 
 للقانون رقم  

�
م، فإن هناك ثالثة أشكال  2009لسنة    22م والذي تم تعد�له بموجب القانون رقم  2008لسنة    51وفقا

ي األردن.  
. كما �حق للمنظمات غ�ي ال��ح�ة األجنب�ة إ�شاء مكاتب لفروعها �ف ي

 قانون�ة متاحة لمنظمات المجتمع المديف

.  : �ي مجموعة من األشخاص ال �قل عددهم عن  الجمع�ة ي تقدم خدمات أو تقوم بأ�شطة ع� أساس تطو�ي سبعة واليت
اف عليها من قبل الوزارة المختصة حسب أهداف الجمع�ة.  ي وزارة التنم�ة االجتماع�ة و�تم اإل�ش

و�تم �سج�ل الجمع�ات �ف
و�ح تأس�سها.  نظام  ي 

�ف المحددة  العض��ة  معاي�ي  عل�ه  تنطبق  شخص  ألي  مفتوحة  الجمع�ة  ي 
�ف العض��ة  ق  وتكون 

�ة.   �بة الدخل صفة مؤسسة خ�ي  للجمع�ات االنتفاع ب�عفاءات من �ف

: الجمع�ة المغلقة �ي جمع�ة تتكون من عضو أو أ��� بح�ث تكون مواردها المال�ة مصورة بالتم��الت/  الجمع�ة المغلقة
ي 
ف لتحقيق أهدافها. و�تم �سج�ل الجمع�ات المغلقة �ف    المبالغ المدفوعة من قبل األعضاء المؤسسني

اف ع� الجمع�ات   وزارة التنم�ة االجتماع�ة �طلب منها الحصول ع� الموافقة من مجلس الوزراء للتسج�ل. و�تم اإل�ش
 المغلقة من قبل الوزارة المختصة حسب أهداف الجمع�ة.  

قل : الجمع�ة الخاصة �ي جمع�ة تتكون من عدد محدود من األعضاء بح�ث ال �كون عدد األعضاء أالجمع�ة الخاصة 
اف عليها من قبل   ي وزارة التنم�ة االجتماع�ة، و�تم اإل�ش

�ن. يتم �سج�ل الجمع�ات الخاصة �ف من ثالثة وال ي��د عن ع�ش
الوزارة المختصة حسب أهداف الجمع�ة. إذا كانت عض��ة الجمع�ة الخاصة محصورة �شخص اعتباري واحد، يتطلب  

كات غ�ي  موافقة مجلس الوزراء لتسج�لها. ال يوجد للجمع�ات   باسم �ش
�
الخاصة عض��ة مفتوحة، وقد كانت ُتعرف سابقا

 ر�ح�ة.  

mailto:ngomonitor@icnl.org
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م وتعد�الته بتشغ�ل فروع لجمع�ات أجنب�ة من خالل �سج�لها  2008لسنة    51: �سمح القانون رقم  الجمع�ات األجنب�ة

ي �سج�ل فروع الجمع�ات األجنب�ة.  
�

ي األردن. وتقوم وزارة التنم�ة االجتماع�ة بتو�
 �ف

  
�
إشعار  2008لقانون سنة  ووفقا (بعد  ي  أجنيب وتم��ل  تم��ل مح�ي  ي 

تل�ت الخاصة  والجمع�ات  للجمع�ات  �حق  فإنه  م، 

مجلس الوزراء)، وتم��ل من الصندوق العام لدعم الجمع�ات. وُ�حظر ع� الجمع�ات المغلقة الس�ي للحصول ع� أي  
ال �حق للجمع�ات األجنب�ة الس�ي للحصول ع� تم��ل  ن�ع من التم��ل غ�ي المساهمات المال�ة المقدمة من أعضاءها. كما  

 مح�ي دون موافقة مجلس الوزراء المسبقة.  

 

 العامة  المنفعةصفة 
ي المادة  2009م وتعد�الته لسنة  2008لسنة    51�ش�ي قانون الجمع�ات رقم  

منه إ� أنه �حق للهيئات الدين�ة    29م �ف

، ح�ث   ف �ة تهدف إ� المنفعة العامة للمحتاجني ي الممل�ة أن تقوم بخدمات اجتماع�ة خ�ي
المس�ح�ة والرهبنات العاملة �ف

ف أو مركز اجتما�ي للفقراء، أو �شمل هذە الخدمات ع� سب�ل المثال ال الح�: إ�  شاء ملجأ، أو معهد ت��وي للمحتاجني
توز�ــــع المساعدات النقد�ة أو العين�ة �شكل منظم، أو تقد�م العالج أو العنا�ة الطب�ة المنظمة وما شابه ذلك من خدمات  

 للمنفعة العامة. وتتطلب هذە النشاطات الحصول ع� موافقة مسبقة من مجلس السجل. 
�
 تحق�قا

عات   ف جمع ت�ب ف وغ�ي المسجلني �ة المعّدل، ال �حق للجماعات أو األفراد المسجلني عات الخ�ي كما أنه بحسب نظام جمع الت�ب
ي نظامها الداخ�ي إال إذا كان ذلك ألغراض المنفعة العامة.  

 لغ�ي األغراض المبينة �ف

(القانون رقم   الدخل  �بة  قانون �ف الجمع�ات  1985لسنة    75و�وضح  أن دخل  �كون  م)  األخرى  االجتماع�ة  والهيئات 

�ة أو ثقاف�ة أو ت����ة أو ر�اض�ة    مؤهال  . كما �سمح القانون أ�ضا بأن �كون دخل أي منظمات دين�ة أو خ�ي ي �يب لإلعفاء ال�ف
�بة الدخل  التقدم بطلب لدائرة �ف . و�جب ع� الجمع�ات  ي �يب العامة مؤهلة لإلعفاء ال�ف أو صح�ة   تهدف للمنفعة 

ي المادة  إقرار ب  للحصول ع�
�بة. وتقوم الدائرة بالتأ�د من ان معاي�ي األهل�ة الموضحة �ف من قانون   7حالة اإلعفاء من ال�ف

�بة الدخل تنطبق ع� مقدم الطلب وتصدر قرار بهذا الخصوص.   �ف

�ة، ح�ث �حق للجمع�ات ذات   �بة الدخل جمع�ات معينة صفة جمع�ة خ�ي األغراض  باإلضافة إ� ذلك، �منح قانون �ف
�ة.   �ة أو اإل�سان�ة أو العلم�ة أو الثقاف�ة أو ال��اض�ة أو المهن�ة التقدم بطلب ال�تساب صفة جمع�ة خ�ي الدين�ة أو الخ�ي

�بة  �ة معف�ة من �ف عات المقدمة للجمع�ات الحاصلة ع� صفة جمع�ة خ�ي  وتكون الت�ب

ر�ــ  يتجاوز  أن ال  �بة �جب  المع�ف من ال�ف الدخل  أن  إال  تنتفع  الدخل،  أن  �بة. ومن أجل  الخاضع لل�ف المانح  ع دخل 
�ة. و�قوم   �ة، فإنه �جب تقد�م طلب لمجلس الوزراء للحصول ع� صفة الجمع�ة الخ�ي الجمع�ة من صفة الجمع�ة الخ�ي

 مجلس الوزراء بعد ذلك بالتأ�د من تأهل الجمع�ة المقدمة للطلب و��صدار قرار بهذا الشأن. 

 عوائق تتعلق بالتسج�ل  
رقم   القانون  غ�ي  2008لسنة    51�جعل  الجمع�ات  عق��ة  القانون  يوضح  وال   . إلزا�ي الجمع�ات  �سج�ل  المعّدل  م 

ي أي قانون آخر. و�نص قانون العق��ات 
المسجلة، ول�نه ينص ع� أن القانون ال �منع تطبيق أي عق��ة منصوص عليها �ف

 المسجلة غ�ي قانون�ة وأن األشخاص الذين �قومون بنشاطات م وتعد�الته) أن الجمع�ات غ�ي 1960لسنة    16(القانون رقم  
 . ف ي قد تصل إ� الحبس لمدة سنتني  لمثل هذە الجمع�ات الغ�ي مسجلة أو �صبحون أعضاء بها �خضعون للعق��ة اليت

ف للجمع�ات مواطنون أردنيون يتمتعون باألهل�ة ال�املة وان ال تقل أعمارهم عن   18  و�جب أن �كون األعضاء المؤسسني
سنة، وأن ال �كون قد تم إدانتهم بج��مة أو جنحة تتعلق باآلداب. كما �جب الحصول ع� موافقة مجلس الوزراء إذا كان  
ط الحصول ع� موافقة مجلس الوزراء ل�ل الجمع�ات   ي أو شخص معنوي. كما أنه ُ�ش�ت

ف شخص غ�ي أرديف أحد المؤسسني
ي تتكون من عضو و   احد فقط. المغلقة والجمع�ات الخاصة اليت
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ة ( ي لمجلس سجل الجمع�ات ف�ت
يوم من   15) يوم من تار�ــــخ استالم طلب التسج�ل لمراجعته، و60و�تيح القانون األرديف

الطلب ألحد  �سل�م  تم  إذا  أنه  إال  التسج�ل.  إجراءات  السجل الستكمال  لموظف  الطلب  الموافقة ع�  استالم  تار�ــــخ 
ي غضون سبعة مدي��ات وزارة التنم�ة االجتماع�ة خارج ال

ي ع� المدي��ة إرسال الطلب إ� السجل �ف
عاصمة، فإنه ينب�ف

ي  
ي متطلبات التسج�ل، فيتوجب ع� السجل إشعار مقدم الطلب �ف

ي حالة وجود نقص �ف
أ�ام. كما �جدر اإلشارة إ� أنه �ف

 من استالم الطلب.  أي من الناح�ة العمل�ة، قد ينتظر مقدم طلب �سج�ل جمع�ة    15غضون  
�
ة (يوما ) يوم من  97- 90ف�ت

. و�حق لمجلس سجل الجمع�ات رفض أي طلب   ي
تار�ــــخ �سل�م طلبه قبل الحصول ع� إثبات لحالة التسج�ل القانويف

رات.   دون إبداء م�ب

األردن. وُ�حظر ع� منظمات   ي 
العام �ف النظام  أو تخالف  قانون�ة  أهداف غ�ي  القانون �سج�ل أي جمع�ة ذات  و�حظر 

ي أن  
�كون لها أي أهداف س�اس�ة أو ممارسة �شاطات األحزاب الس�اس�ة. كما ُ�حظر �سج�ل الجمع�ات  المجتمع المديف

 الماسون�ة أو الق�ام بأي �شاطات ماسون�ة.  

ي الممل�ة لغا�ات الق�ام بنشاطات ع� أن ال تكون لديها  
ي دولة أجنب�ة �ف

، فإنه �مكن �سج�ل ف�ع جمع�ة مسجلة �ف ا� وأخ�ي
 ين�ة.  أي أهداف س�اس�ة أو د

 

 عوائق تتعلق بالنشاط التشغ��ي  
ي �حكمها قانون األحزاب الس�اس�ة، وال �عّرف قانون الجمع�ات   ال �جوز للجمع�ات الس�ي لتحقيق أي أهداف س�اس�ة واليت

 وال قانون األحزاب الس�اس�ة مصطلح "س�اس�ة". 

ف   ام ب�بالغ السجل والوزارة المختصة بتوار�ــــخ اجتماعات الجمع�ة العموم�ة الخاصة بها قبل أسبوعني ف وع� الجمع�ات االل�ت
ي مثل هذە  

ف لتمث�لهم �ف ف مندو�ني ع� األقل و�ال سيتم اعتبار االجتماعات غ�ي قانون�ة. و�حق للوز�ر ومراقب السجل تعيني
ي الحصول ع�

ينب�ف أنه  العموم�ة    االجتماعات. كما  الجمع�ة  الجمع�ات ع� أي قرارات تتخذها  موافقة مجلس سجل 
  .  تتعلق بتعد�ل نظام الجمع�ة األسا�ي

ط القانون رقم   : ( 2008لسنة    51و�ش�ت ي غضون  1م ع� الجمع�ات �سل�م التا�ي
) �سخة من قرارات الجمع�ة العموم�ة �ف

 من تار�ــــخ االجتماع و( 15
�
ي و�شاطاتها  ) 3) الخطة السن��ة و (2يوما

تق��ر سنوي يتضمن إنجازات منظمة المجتمع المديف
انيتها ( ف ي تتجاوز م�ي ي ع� الجمع�ات اليت

عات أو تم��الت يتم استالمها. باإلضافة إ� ذلك، ينب�ف ي  2000وأي ت�ب
) دينار أرديف

انيتها عن ف ي تقل م�ي ان�ة سن��ة مدققة. و�تم مراجعة الحسابات المال�ة للجمع�ات اليت ف ) دينار من قبل  2000(  تقد�م م�ي
 الوزارة المختصة.  

  
�
ي التعل�مات توفيق وضعها وفقا

ي للجمع�ات، فإنه �جب ع� الهيئات المدرجة �ف
 لتعل�مات توفيق الوضع القانويف

�
ووفقا

ي غضون (
ي تقوم بمراجعة الطلب �ف )  7لقانون الجمع�ات. و�تم هذا التوفيق من خالل �سل�م طلب للوزارة المختصة اليت

(  أسابيع  الجمع�ة ومنحها  ب�شعار  الوزارة  تقوم  المقدمة،  الوثائق  ي 
�ف تار�ــــخ استالمه. و�ذا كان هناك نقص    30من 

�
يوما  (
�قوم  الذي  السجل  إ�  المكتملة  الطلبات  ب�رسال  ف  أسبوعني خالل  المختصة  الوزارة  وتقوم  المطل��ة.  الوثائق  لتسل�م 

ي  
ي حال وجود نقص �ف

ي ع� مقد�ي الطلب �سل�م كل  بدراستها و�شعار مقد�ي الطلبات �ف
ة، ينب�ف ي الحالة األخ�ي

الوثائق. �ف
ة لمدة (30الوثائق الناقصة خالل (  ) يوم أخرى.  30) يوم، و�حق لمجلس السجل تمد�د هذە الف�ت

تقل   ال  وأن  ال�املة  باألهل�ة  يتمتعون  ف  أردنيني ف  مواطنني من  الجمع�ة  إدارة  مجلس  يتكون  أن  �جب  ذلك،  إ�  باإلضافة 
(أ) إ� أنه ال �حق للشخص    27سنة، وغ�ي محكوم عليهم بج��مة أو جنحة تتعلق باآلداب. و�ش�ي المادة    18م عن  أعماره

المادة   إدانته وفق أحكام  ع أو دعم أو تم��ل دون    26الذي تقرر  ي تتضمن عق��ات نت�جة قبول أي ت�ب القانون (اليت من 
ي سجالت الجمع�ة) أن �كو 

ي  اإلفصاح عنه أو بدون ق�دە �ف
ي الحاالت الموضحة �ف

ي مجلس إدارة أي جمع�ة. و�ف
ن عضوا� �ف

ي    19المادة  
من القانون، بما فيها إذا قبلت الجمع�ة أي دعم أو تم��ل من أي مصدر دون اإلفصاح عنه أو دون ق�دە �ف

ف مجلس إدارة مؤقت للجمع�ة من أجل الق�ام بمه ي ع� الوزارة المختصة تعيني
امه. كما �حق  سجالتها المال�ة، فإنه ينب�ف

ف أو أ��� من الجمع�ات المسجلة إذا كان    لتوص�ة من الوز�ر المختص، اتخاذ قرار بدمج جمعيتني
�
لمجلس السجل، وفقا

 لهذە الجمع�ات ذات األهداف والغا�ات. 
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 للمادة  
�
ي حاالت محددة بما فيها    20ووفقا

إذا  (ب) من القانون، فإنه �حق لمجلس السجل إصدار قرار بحّل الجمع�ة �ف
ف واستخدامه. و�جب أن يتم هذا الحل وفق توص�ة من الوز�ر   قامت الجمع�ة باالحتفاظ بتم��ل من أشخاص غ�ي أردنيني

. وتوضح المادة  
�
(أ) من القانون أنه �جب اعتبار الجمع�ة    20المختص، كما �جب أن �كون قرار مجلس السجل مسببا

ي أعمالها أو ممارسة  
التطور �ف إذا توقفت عن  إذا تخلفت عن توفيق أوضاعها لتتوافق مع  منحلة  أو  أعمالها لمدة سنة، 

 القانون (المشار إل�ه أعالە).  

 

 عوائق تتعلق بالخطابات/ المنا�ة 
 . ي وحظر أي �شاط س�ا�ي

 هناك ق�دان قانون�ان ع� خطابات الجمع�ات �جدر اإلشارة إليها: قانون الذم الجزايئ

ق  أو   
�
ذّما ل 

�
ُ�شك تعب�ي  أي  قانون  أوً�،  و�عرف  العق��ات.  قانون   

�
وفقا للعق��ة   

�
�كون خاضعا ف  الحكوميني ف  للمسؤولني  

�
دحا

العق��ات الذم والقدح بأنهما �شمالن إلصاق اتهامات باطلة لشخص أو معاملة شخص بصورة مهينة من خالل الخطابات  
عق��ات أشد    ما موظف عام �كون لهأو ال�تابة أو الرسم أو أي شكل آخر من أشكال التواصل. كما أن الذم والقدح ضد  

ف إ� ثالث سنوات.   اوح من أسبوعني  �امة منها الحبس لمدة ت�ت

، ُ�حظر ع� الجمع�ات بحسب القانون الق�ام بنشاطات س�اس�ة أو أن �كون لها أهداف س�اس�ة. ولم يتم تع��ف  
�
ثان�ا

ي قانون الجمع�ات أو قانون األحزاب الس�اس�ة. و 
ي المصطلح إ� إعطاء سلطة    اإلبهام �ؤدي هذا  النشاطات الس�اس�ة �ف

�ف
ي للجمع�ات.    ع� النشاط التعب�ي

�
 للحكومة من شأنها أن تؤثر سلبا

 

 عوائق تتعلق بالتواصل الدو�ي  

 . ال يوجد هناك قيود قانون�ة ع� التواصل الدو�ي 

 عوائق تتعلق بالموارد  

ي   التم��ل األجنيب
 للقانون رقم  

�
  51وفقا

�
عات يتم تقد�مها لجمع�ة �كون خاضعا ي والذي �شمل أي هبة أو منح أو ت�ب ، فإن التم��ل األجنيب

�ن االول   ي ��ش
م، فإنه �جب ع�  2015إلشعار مجلس الوزراء وموافقته المسبقة. و�حسب المتطلب اإلداري الصادر �ف

وع الذي يتم تم��له.  الجمع�ات ملء و�سل�م نموذج طلب مطّول يوضح معلوم  ات مفصلة حول مصدر التم��ل والم�ش
يتطلب   النموذج  فإن  أخرى،  أمور  ف  بني المثال  -ومن  سب�ل  وع، -ع�  الم�ش �شاطات  ان�ات كل  ف م�ي حول  ب�انات  تقد�م 

وع بـ   ات تقي�مها والرقابة عليها، وك�ف�ة ارتباط الم�ش ي األردن. و�جب إرف "ومؤ�ش
اق وثائق  األهداف الوطن�ة والتنم��ة" �ف

، ح�ث أنه إذا لم يتم رفض التم��ل خالل  
�
ف يوما داعمة متعددة بالنموذج. و�قوم مجلس الوزراء ب�صدار قرارە خالل ثالثني

 .
�
، يتم اعتبارە مقبوً� حكما

�
ف يوما  ثالثني

 لقرار المجلس  
�
ي دون إشعار المجلس أو خالفا

 أو تم��ً� من فرد غ�ي أرديف
�
عا ي جمع�ة ت�ب

ي حالة تل�ت
بالرفض، فإن مجلس  و�ف

أن   الممول هذا اإلجراء). كما  أو  المانح  إذا رفض  (إال  الدعم  ع إ� حساب صندوق  الت�ب أو  التم��ل  بتح��ل  �قوم  الوزراء 
ي  

النافذة األخرى المذكورة �ف �عات  القانون والت�ش ي 
الجمع�ة ستخضع ألي عق��ات أو إجراءات أخرى منصوص عليها �ف

 الفقرات السابقة.  

 التم��ل المح�ي  

ال توجد هناك قيود ع� إمكان�ة حصول الجمع�ات ع� دعم مح�ي أو تنف�ذ مشار�ــــع لدّر الدخل أو أي �شاطات اقتصاد�ة  
 ألهداف الجمع�ة و 

�
�طة أن �كون هذا الدخل مخصصا ف أو ع� األعضاء. وتتطلب  أن  أخرى �ش ال يتم توز�عه ع� المؤسسني

عات من العامة   لسنة    1الحصول ع� موافقة مسبقة من وزارة التنم�ة االجتماع�ة بموجب النظام رقم  عمل�ة جمع الت�ب
ي أموال    9م. وعالوًة ع� ذلك، ال �سمح المادة  1957

عات أو تل�ت (ج) من القانون بأن �قوم ف�ع جمع�ة أجنب�ة بجمع ت�ب
 من داخل الممل�ة إال إذا تم الحصول ع� موافقة مجلس الوزراء المسبقة.  
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�
�ة رقم وفقا عات الخ�ي عات  1957لسنة  1 لنظام جمع الت�ب ي ترغب بجمع ت�ب م المعّدل، فإنه �جب أن تكون الجمع�ات اليت

ي موعد  
�ة مسجلة وأن تقّدم طلب للوزارة قبل شهر واحد ع� األقل. وتقوم الوزارة باتخاذ قرار بخصوص الطلب �ف خ�ي

. و�ذا كان  أقصاە ثالثة أسابيع بعد التشاور مع الهيئات والوزار  ات ذات العالقة ودراسة �شاطات الجمع�ة ووضعها الما�ي
عات �جب أن يتم من خالل لجنة أو هيئة مؤقتة مفوضة من   �ة خارج الممل�ة، فإن جمع الت�ب عات الخ�ي سيتم إنفاق الت�ب

�ة. و�جب ع� الجمع�ة عات لغا�ات خ�ي الحصول ع� تف��ض   قبل الوزارة، و�جب ع� الجمع�ة تقد�م إثباتات إنفاق الت�ب
) خارج الممل�ة.  

ً
عات (سواء كانت نقد�ة أو عين�ة  من وزارة المال�ة إلنفاق الت�ب

 إال إذا  
�
ف سن��ا عات بأن تقوم بعمل�ة الجمع أل��� من مرتني و�جب أن ال يتم السماح للجان أو الهيئات المكلفة بجمع الت�ب

ي  كانت وثائق الجمع�ة تحتوي ع� أ��� من �شاط. و�عد ا
عات �ف ستكمال عمل�ة الجمع، �جب ع� الجمع�ة إ�داع الت�ب

ي البنك. 
ع به وتار�ــــخ اإل�داع �ف  حسابها البن�ي و�جب عليها إبالغ الوزارة بالمبلغ الذي تم الت�ب

 وال تتمتع حسابات الجمع�ات بال��ة المال�ة أمام أي استفسار تقّدمه الوزارة المختصة أو السجل. 

 

 عات عوائق تتعلق بالتجم
ف فقط. و�ش�ي المادة  1952: �ح�ي دستور عام  غ�اب الحما�ة القانون�ة ف األردنيني أنه    16م ح��ة التجمع، ول�ن للمواطنني

المادة   فإن  و�المثل،  القانون."  حدود  ي 
�ف االجتماع  حق  ف  ("قانون   3"لألردنيني العامة  االجتماعات  قانون  من  (أ) 

ف عق ي ال االجتماعات") ينص ع� أنه "�حق لألردنيني
، فإن القانون األرديف د اجتماعات عامة وتنظ�م مظاهرات". و�التا�ي

 . ف ف األردنيني  �قدم حما�ة لحق ح��ة االجتماع لغ�ي المواطنني

مة للتجمعات العامة والمظاهرات لسنة    2باإلضافة إ� ذلك، فإن المادة   م تنص ع� أنه  2011(ه) من التعل�مات المنظ�
ي التجم

ف �ف ي هذە التجمعات. �جب ع� المشاركني
 من المشاركة �ف

�
ف سابقا عات التعاون مع قوات األمن لمنع األفراد الُمدانني

 وهذا األمر ينتهك مبدأ القانون الدو�ي المتعلق ب�تاحة ح��ة التجّمع ل�ل فرد. 

 للمادة    4: تنص المادة  إشعار مسبق
�
ف إشعار الحا�م اإلداري (وفقا مني من قانون االجتماعات العامة ع� أنه �جب ع� المنظ�

ساعة ع� األقل من عقد االجتماع أو المظاهرة.   48، "الحا�م اإلداري هو المحافظ أو المت�ف أو مدير القضاء") قبل  2
، فإن أي شكل من التظاهرات  أي اجتماعات يتم تنظ�مها بدون 5وتعت�ب المادة  هذا اإلشعار المسبق غ�ي قانون�ة. و�التا�ي

 العف��ة تعت�ب غ�ي قانون�ة ُ�عاقبها القانون. 

رة بح�ث �مكنها فض  بنود غامضة : �حتوي قانون االجتماعات كذلك ع� لغة غامضة تع�ي السلطات سلطة غ�ي م�ب
ف فيها. فع�   أن للحا�م اإلداري "األمر بفض االجتماع    7سب�ل المثال، �ش�ي المادة  االجتماعات العامة ومعاقبة المشاركني

ة عن الغا�ات المحددة ألي منهما".  توفر  ي يراها مناسبة إذا خ�ج االجتماع أو خرجت المس�ي ة بالط��قة اليت أو تف��ق المس�ي
ي فض التجّمع العام وفق القانون. 

ف واسع للدولة �ف  مثل هذە اللغة ح�ي

 

را� للغ�ي أو لألموال   8ادة  كما �ش�ي الم من قانون االجتماعات إ� أن أي شخص �خالف "األمن والنظام العام" و/أو �سبب �ف
وري ح�ث أن نظام    للمساءلة المدن�ة والجزائ�ة. يتسم هذا البند بالغموض بل انه غ�ي �ف

�
العامة والخاصة، �كون خاضعا

ف العق��ات ينطبق ع� جرائم معينة من االضطرابات ال  رة لمعاقبة المشاركني عامة، و�ع�ي الدولة مرة أخرى سلطة غ�ي م�ب
ي االجتماعات العامة.  

 �ف

مة لالجتماعات والمظاهرات لسنة    2: تحظر المادة  قيود ع� الزمان والمكان والط��قة م  2011(ج) من التعل�مات المنظ�
ي   �ادة الدولة أو الوحدة الوطن�ة أو القانون والنظام." س   تنال من"الشعارات أو الهتافات أو الرسوم أو الصور أو الرموز اليت

 إ� ذلك،  
ً
 للقانون. إضافة

�
 محظورة وفقا

�
ي �شتمل ع� هذە العنا� �ي أ�ضا ، فإن االجتماعات والمظاهرات اليت و�التا�ي

ا األمر قد ال  (و) من التعل�مات أن االجتماعات �جب أن ال تعيق الحركة المرور�ة للمشاة والع��ات. وهذ  2تنص المادة  
ي األما�ن العامة. 

ي التجّمع �ف
 لحقوق األفراد �ف

�
 صارخا

�
ي العد�د من الحاالت، و�عت�ب انتها�ا

 �ف
�
 �كون ممكنا
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من قانون االجتماعات ع� "�عاقب كل من �خالف أحكام هذا القانون بالحبس مدة ال تقل عن    10: تنص المادة  عق��ات
". شهر وال تتجاوز ثالثة أشهر أو بغرامة   ف ف العق��تني ي أو بكلتا هاتني

ي وال تتجاوز ألف دينار أرديف
ي دينار أرديف ال تقل عن مائيت

ي األفراد عن ممارسة   ي ثيف
ي �ف أن هذە العق��ات شد�دة القسوة �شكل غ�ي متناسب مع المخالفات. كما قد �كون لها تأث�ي سليب

ي حال كان هناك أي مخالفة للقانو 
ي االجتماع مخافة العق��ة �ف

 مثل هذە المخالفة.   عدم أهم�ة ن بغض النظر عن  حقهم �ف

 

   تقار�ر

 تقاریر المراجعة الدوریة الشاملة الخاصة باألمم المتحدة

   التقریر الوطني

   تجمیع لمعلومات األمم المتحدة

  تقریر مجموعة العمل

  ملخص معلومات المعنیین

 القرار حول النتائج

 األردن  تقاریر المقررین الخاصین لألمم المتحدة  

 غیر متوفر  للدولة USIGمالحظات برنامج تقدیم المنح الدولي األمریكي 

 وزارة الخارجیة األمریكیة 
م حول ممارسات حقوق  2014تقریر عام 

 اإلنسان: األردن 

 فورین بولیسي: مؤشر الدول الھشة  لھشة تقاریر مؤشر الدول ا

 التقاریر الدول لصندوق النقد الدولي 

 م 2012األردن: قضایا مختارة: 

األردن: النقاشات الخامسة لرصد ما بعد 
 تقریر الموظفین  -البرنامج

األردن: بیان صحفي حول اعتبارات الھیئة  
   التنفیذیة

 غیر متوفر   لجنة الحقوقیین الدولیة

  األردن تقاریر شبكة تنظیم المنظمات غیر الحكومیة 

المكتبة اإللكترونیة للمركز الدولي لقانون المنظمات غیر  
 الحكومیة 

 األردن 

 

 أخبار ومصادر إضاف�ة  
ي بقدر اإلمكان، إال أننا ندرك أن األوضاع قد تتغ�ي �شكل ��ــــع.  

ف أننا نود الحصول ع� معلومات �شكل مستمر وآيف ي حني
�ف

ي هذە الصفحة، نرجو إعالم المركز الدو�ي إذا توفرت لد�كم أي معلومات إضاف�ة أو إذا وجدت أي معلومات غ�ي 
دق�قة �ف

ي ICNLلقانون الجمع�ات غ�ي ال��ح�ة (
ويف �د اإلل��ت   ngomonitor@icnl.org) من خالل التواصل ع�ب ال�ب
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