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 الحكومي لحقوق اإلنسان نسق: رسالة إلى المIالملحق 
 

 2018ینایر/كانون الثاني  31

 

 ل الطراونةسباالسید 

 نسق الحكومي لحقوق اإلنسانالمُ 

 األردن

 

 الموضوع: ُمعاملة غیر المواطنین من أبناء وبنات األردنیات 

 

 ،الطراونة المحترمباسل السید معالي 

 تحیة طیبة وبعد، 

 

بغیر  األردنیات المتزوجات وبنات أبناء عن وضع الستفسارمزید من انكتب إلیكم ل
نوفمبر/تشرین الثاني  9، المؤرخ في قرار مجلس الوزراءعلى سنوات  3بعد أردنیین، 

 ،االستثمار ،الصحة ،التعلیمالعمل، التسھیالت في مجالت  مبمنحھ، والذي وعد 2014
ألولیة للبحوث التي النتائج اكما نكتب إلیكم إلطالعكم على التملك، ورخص القیادة. 

 .بعد تنفیذ القراربشأن ُمعاملتھم  "ھیومن رایتس ووتش"أجرتھا 

 

انتھاكات حقوق اإلنسان ، ترصد مستقلةغیر حكومیة ومنظمة  یومن رایتس ووتشھ
العالم. عملنا لسنوات عدیدة على توثیق أوضاع عبر بلدا  90في أكثر من وتبلغ عنھا 

قدر قنوات االتصال المفتوحة مع الحكومة ونُ  ونُثمن ،حقوق اإلنسان في األردن
 والسلطات.

 

وا من رمحُ  مإنھالوا ق، یر األردنیینمن غ أبناء األردنیاتتتعلق ب حالة 32نظرنا في 
 تموز/شخصا بین یولیو 42األساسیة. أجرى الباحثون مقابالت مع  ھمحقوق

ات المقیمین في من أبناء األردنی 24 أردنیة، اأم 15 ھمفین ، بم2017 آب/وأغسطس
أیضا القوانین المحلیة والدولیة ذات الصلة راجعنا أزواج أجانب.  3و، األردن

إلقامة األجانب  ةنظمالمُ  األنظمة، والقرارات األردنیة ،الجنسیة، فضال عن القوانینب
 خدمات الحكومیة ذات الصلة.حصولھم على الو

 
HUMAN RIGHTS WATCH 

350 Fifth Avenue, 34th Floor 
New York, NY 10118-3299 

Tel: 212-290-4700 
  

 قسم الشرق األوسط وشمال أفریقیا
 سارة لیا ویتسن، المدیرة التنفیذیة

 المدیرة ة، نائبلما فقیھ
 إریك غولدستین، نائب المدیرة

  المرافعةأحمد بن شمسي، مدیر التواصل و

 

 اللجنة االستشاریة
 كاثرین بیراتیس، المدیرة

 بالي، مسؤولآسلي 
 بروس راب، مسؤول
 غاري سیك، مسؤول

 فؤاد عبد المومني
 جمال أبو علي
 یاسر عكاوي

 الدوسري ھالة
 صالح الحجیالن

 عبدالغني اإلیراني
 أحمد المخیني

 غانم النجار
 لیزا أندرسون
 شاؤول بخاش

 دیفید بیرنشتاین
 رت بیرنشتاینروب

 نیثان براون
 بول شیفیغني

 ھناء إدوار
 بھي الدین حسن
 حسن المصري
 منصور فرحان

 لبنى فریح غورغیس
 آیل كروس

 عمر حمزاوي
 أسوس ھاردي
 شوان جبارین

 مارینا بینتو كوفمان
 یوسف خالت

 مارك لینش
 أحمد منصور

 ستیفان ماركس
 عبدالعزیز نعیدي

 نبیل رجب
 فیكي رسكین

 تشارلز شماس
 شید شینبیرغ

 تاماسیبي سوزان
 كریستوف تانغي

 مصطفى تلیلي
 

 ھیومن رایتس ووتش
 كینیث روث، المدیر التنفیذي
نائب المدیر التنفیذي  میشیل ألكساندر،

 والمبادرات العالمیة
 ن لیفاین، نائب المدیر التنفیذیـ البرامجایا

 تشاك الستینغ، نائب المدیر التنفیذي، العملیات
 مدیر تكنولوجیا المعلوماتولید أیوب، 

 إیما دالي، مدیرة االتصاالت
 ة واإلدارةیالمال ةباربرا غولییلمو، مدیر

 باباتوندي أولوغبوجي، نائب مدیر البرامج
 دینا بوكیمبنیر، المستشار العام

 توم بورتیوس، نائب مدیر البرامج
 جیمس روس، مدیر القانونیة والسیاسیة

 ججو ساوندرز، نائب مدیر البرام
 فرانسیس سینا، مدیر الموارد البشریة
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غیر مواطن ألف شخص  355 أكثر من ألردنیُوجد في ا، 2014ام لعوفقا ألرقام وزارة الداخلیة 
 الی، أفادت الحكومة أنھا أصدرت ما یزید قل2017أیار مایو/وبحلول . أبناء األردنیات في األردن من
أبناء من غیر المواطنین  بالمئة 80أكثر من ما یستبعد  شخاص،لھؤالء األبطاقة تعریفیة ألف  66 عن
: المفترضةالبطاقة ومنافعھا الحصول على تحد من إمكانیة عوائق رئیسیة  3. تعرفنا على ردنیاتاأل

الضروریة لتقدیم الطلب؛ لم یستطع وثائق للطویلة القائمة البعض األفراد من الحصول على لم یتمكن 
ن بسبب شرط یرفض آخرتم وضروریة؛ الوثائق ال استصدارالبعض اآلخر ببساطة تحمل تكالیف 

سنوات قبل  5بشكل قانوني في األردن لمدة ال تقل عن ات قد أقمن أمھاتھم األردنیتكون أن بالحكومة 
شكال من أشكال الشرط األخیر  "اللجنة الوطنیة األردنیة لشؤون المرأةتقدیم الطلب. اعتبرت "

 المواطنة وحریة التنقل.ھن في نتھك حقوأنھ ی، النساءالتمییز ضد 

 

حصولھم  تحسن ملحوظ فيمنھم أي لكثیرون الم یذكر لذین حصلوا على بطاقات تعریفیة، من احتى 
م خضعھیة تُ لحقوق األساسیة والخدمات الحكومیة. وعلى العموم، ما زالت الجھات الحكومعلى ا

ما یزال یُشترط علیھم التجدید السنوي  .لألجانب الخدماتتُنظم توفیر لنفس القوانین واللوائح التي 
قانونیة عوائق اجون إلى تصاریح عمل مواجھة الذین یحتیُواصل تصاریح اإلقامة، ولرھق مُ ال

 ھم مؤھلون لھ بخالف االفتقار إلى التصریح.  عملالحصول على تمنعھم من ، كبیرة وتنظیمیة

 

لم یذكر أبناء وبنات األردنیات من غیر المواطنین تحسنا ملحوظا سوى في المستشفیات والمدارس 
لألشخاص الذین ال یستطیعون الحصول على بطاقات  في كلتا الحالتین، ال یحق، وأنھالحكومیة. غیر 

أفاد بعض األبناء أن یستفیدوا من ھذه األحكام، و سنوات 5لمدة األم تعریفیة أو تلبیة شرط إقامة 
رغم  الحكومیة،في المستشفیات الُمرتفعة  جانب"رسوم األغیر المواطنین أنھم یدفعون " والبنات

 التعلیم العاليالحصول على  حسن اإلصالحات الموعودةم. لم تُ ثبت وضعھبطاقات تعریفیة تُ  ھمتقدیم
الطالب الدولیین للدراسة في الجامعات األردنیة  التي یدفعھا األردنیات دفع رسومأبناء على  –

أي تغییرات إیجابیة في مجاالت تُذكر . ورغم إدراجھا في أحكام قرار مجلس الوزراء، لم الحكومیة
 قیادة.الأو الحصول على رخصة ، أو االستثمار، التملك

 

تحسین أوضاع ھذه الشریحة من لاألردنیة المتعاقبة ات لحكومل الواضحةالنیة ونقدر بینما نُثمن 
 ا. كافیإلى أن التغییر على أرض الواقع لم یكن شیر بحثنا المجتمع، یُ 

 

، لكي 2018ط/فبرایر شبا 22 قبل تاریخ التالیةسنكون ُممتنین ألي رد یُمكنكم تقدیمھ على األسئلة 
 :2018 آذار/مارسمقرر ُصدوره في ھیومن رایتس ووتش نورد ھذه المعلومات في تقریر ل

 

غیر من قبل لحكومة إلى ا قُدمترجى تقدیم إحصاءات عن عدد طلبات بطاقات الھویة التي یُ  .1
 الثانيكانون ینایر/التي رفضتھا السلطات المدنیة منذ و ،األردنیاتالمواطنین أبناء وبنات 

2015. 
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 غیر المواطنینلتسھیالت" الالسلطات قرار مجلس الوزراء بشأن "عدم نشر ر یفسیُرجى ت .2
 .األردنیات في الجریدة الرسمیةأبناء وبنات 

الستة  الوصول إلى المجاالت تمنحجرد حیازة البطاقة التعریفیة مُ  ترجى توضیح ما إذا كانیُ  .3
 .المذكورة في قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء القیود المفروضة على مجاالت التملك كیف یخفف یان رجى بیُ  .4
 ، إذا كان األمر كذلك.واالستثمار

 اآلن غیر المواطنینمنھ عفى یُ  الذي جزء من رسوم تصریح العملتوضیح ما ھو ال رجىیُ  .5
 ؟حسب جنسیة مقدم الطلببھل تختلف رسوم تصاریح العمل  . أیضا،ألردنیاتا أبناء وبنات

المتاحة فقط األردنیات بالعمل في المھن أبناء وبنات غیر المواطنین لنظریا أنھ یُسمح م رغ .6
حیازة تسمح وضح كیف قرار مجلس الوزراء لم یُ إال أن بدیل أردني، عند غیاب لألردنیین، 

غلقة. ونظرا للقیود المفروضة مزاولة مھن مُ رخصة البطاقة التعریفیة لھم بالحصول على 
أبناء وبنات حیازة البطاقة التعریفیة لغیر المواطنین من تسمح  المھنیة، كیف على النقابات

 إن كان األمر كذلك؟في األردن،  ھماألردنیات بممارسة مھن

من أبناء تعلقة بغیر المواطنین رجى تقدیم معلومات واضحة عن لوائح وزارة الصحة المُ یُ  .7
 :األردنیات

، البطاقة التعریفیة، الذین یحملون نیاتاألردأبناء وبنات غیر المواطنین من ھل  .أ
الرعایة الصحیة ین لتلقي ؤمنغیر المُ  وناألردنیُملزمون بدفع الرسوم التي یدفعھا 

 القاصرین من بینھم؟في المرافق الحكومیة؟ أم فقط 

 6الذین تقل أعمارھم عن  ،ج جمیع األطفال، األردنیین وغیر األردنیینعالَ ھل یُ  .ب
 ؟الحكومیةتشفیات ات، مجانا في المسسنو

یُقیم عادة في األردن، مدة ال تقل عن عربي كل من قانون الجنسیة األردني ل 4تسمح المادة  .8
القانون ألي نفس من  12. وتسمح المادة األردنیة الجنسیةسنة ُمتتالیة، أن یتقدم بطلب  15

تقدیم طلب سنوات على األقل ب 4اتخذ محل إقامتھ العادیة في األردن مدة غیر أردني  شخص
 تحت واحدة من ھاتین ونندرجیألردنیات أبناء وبنات اغالبیة غیر المواطنین من  للجنسیة. 

الذین قابلناھم أنھ بإمكانھم الحصول على الجنسیة  األشخاصأي من ال یعتقد الفئتین، لكن 
 میقدُمنعا حتى من تقال شخصان إنھما . قانون الجنسیةادتین من الماتین األردنیة بموجب ھ

تاحا. كشف تحلیل وزارة الداخلیة بأن ھذا الخیار لم یعد مُ  ون فيا مسؤولھم، بل أخبرالطلب
 2012 عام أجرتھ ھیومن رایتس ووتش إلعالنات اكتساب الجنسیة في الجریدة الرسمیة بین

خالل تلك الفترة. ھل فقط شخصا  33 لـ منح إالأن الجنسیة األردنیة لم تُ  2017وأوائل عام 
أن توضحوا كیف یجري تطبیق القانون في ھذا الصدد؟ على أي أساس یتم رفض  كمیمكن

عاما عند  15ي األردن ألكثر من وا فأقامذین األردنیات الأبناء وبنات غیر المواطنین من 
 طلب؟الم یتقدتھم محاول

 

 .ذه المسألةاھتمامكم بھو منشكركم على وقتك
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 مع بالغ التقدیر،

 

 سارة لیا ویتسن

 ةالتنفیذی ةلمدیرا

 قسم الشرق األوسط وشمال أفریقیا

 ھیومن رایتس ووتش
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 : رد المنسق الحكومي لحقوق اإلنسان كما وردIIالملحق 
  

 -ملخص الردود على استفسارات ھیومن رایتس ووتش:

 

 -) من رسالة المنظمة:4حول البند ( رد وزارة المالیة/ األراضي

 

الواردة بالمخاطبة المرفقة والتي مضمونھا معاملة غیر المواطنین فیما یتعلق بالبند الرابع من االسئلة 
 من ابناء وبنات االردنیین على وجھ الخصوص البند المتعلق بالتملك .

المنقولة یحكمھ قانون ایجار االموال غیر  رارجو أن أبین لكم بان تملك غیر االردنیین لالموال غی
واحكامھ تنطبق على غیر  2006لسنھ  47المعنویین رقم المنقولة وبیعھا لغیر االردنیین واالشخاص 

االردنیین بغض النظر عن جنسیة االم وھي ضمن قیود محدده بالقانون، وبجمیع االحوال ال بد من 
 الحصول على الموافقات االمنیة للتملك لغیر االردنیین جمیعھم . 

 

 -أ،ب):/7حول البند ( رد وزارة الصحة

 ابناء وبنات االردنیات معاملة غیر المواطنین من

 

جمیع االطفال االردنیین الذین یحملون رقم وطني وھم دون سن الست سنوات یعالجون  •
في مراكز  2004) لسنة 83) من نظام التامین الصحي رقم (27مجانا واستنادا للمادة (

 ومستشفیات وزارة الصحة االردنیة.

والذي ینص على انھ في  22/1/2018) تاریخ 6150استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم ( •
حال عدم توفر المعالجة لھؤالء االطفال في المستشفیات والمراكز الحكومیة یتم تحویلھم 

وضمن الیة معتمدة من معالي وزیر الصحة الى كل من  مستشفى االمیر حمزة  الخدمات 
 الطبیة الملكیة و مركز الحسین للسرطان.

) سنوات تتم معالجتھم مجانا في 6اع غزة دون سن ال (اما فیما یتعلق بالسوریین وأبناء قط •
 المراكز و المستشفیات التابعة للوزارة.

) سنة  18خدمات الكشف المبكر عن االعاقة تقدم لجمیع االطفال والقصر دون سن ال ( •
 والمقیمین على ارض المملكة مجانا في مراكز الكشف التابعة للوزارة مجانا.

امج الوطني للتطعیم تقدم مجانا لجمیع االطفال والقصر على خدمات التطعیم حسب البرن •
 ارض المملكة.
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خدمات برنامج مسوحات حدیثي الوالدة وخدمات فحص فقر الدم والثالسیمیا مجانیة وكذلك  •
 خدمات العالج.

خدمات الصحة المدرسیة من فحوصات طبیة دوریة ومطاعیم وعالج مجانیة لجمیع الطالب  •
 على ارض المملكة.

ناء االردنیات المتزوجات من اجانب والذین یحملون البطاقة التعریفیة وھم دون سن اب •
 السادسة یتلقون العالج والرعایة الصحیة مجانا.

) سنة  18اما ابناء االردنیات المتزوجات من اجانب القصر والذین ھم دون سن ال ( •
 فیعاملون معاملة القادر االردني غیر المؤمن.

 

  -):6،5لى البنود (ع رد وزارة العمل

 -السؤال الخامس :

یرجى توضیح ما ھو الجزء من رسوم تصریح العمل الذي یعفى منھ غیر المواطنین ابناء وبنات 
 االردنیات ؟

قامت وزارة العمل بتقدیم التسھیالت البناء وبنات االردنیات من خالل قرار رئاسة الوزراء باعفاء 
یح العمل، فمن حقھم الحصول على تصریح عمل دون دفع ابناء وبنات االردنیات من رسوم تصار

 اي مبلغ .

شمول القرار الزواج االردنیات یتضمن اعفاءھم من االثر الرجعي عن رسوم السنوات إلى باالضافة 
دینار فقط عن كل سنة لم  100السابق التي لم یصدر بھا زوج االردنیة تصریح عمل بدفع مبلغ 

 یصدر بھا تصریح 

نبین انھ في حالة ضبط ابناء وبنات االردنیات بسوق العمل دون الحصول على تصریح  كما یجب ان
عمل، فھنا ال یتم اصدار قرار تسفیر بحقھم وانما تكتفي الوزارة بمخالفة صاحب العمل لتصویب 

 وضعھم .

 

 ھل تختلف رسوم تصاریح العمل بحسب جنسیة مقدم الطلب؟

 -ت ما یلي :) التي نص12استناداً الحكام المادة (

( ب. یجب ان یحصل العامل غیر االردني على تصریح عمل من الوزیر او من یفوضھ قبل 
استقدامھ او استخدامھ وال یجوز ان تزید مدة التصریح على سنة واحدة قابلة للتجدید وتحتسب مدتھ 

 عند التجدید من تاریخ انتھاء مدة اخر تصریح عمل حصل علیھ . 
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ة من صاحب العمل رسماً مقابل تصریح العمل الذي تصدره لكل عامل غیر . تستوفي الوزار1ج. 
) من ھذا القانون 3اردني او تجدده بما في ذلك العمل الخاضعین الحكام الفقرة (ب) من المادة (

 ویعتبر ھذا الرسم ایراداً للخزینة ویحدد مقداره بموجب نظام.)

 

ردني بجنسیة مقدم الطلب من قبل العامل الوافد وعلیھ وسندا لما تقدم لم یمیز قانون العمل اال
بخصوص رسوم تصاریح العمل ، فتستوفي الوزارة من كل صاحب عمل رسما مقابل اصدار 

 تصریح عمل الي عامل غیر اردني.

 

 -السؤال السادس:

 -المھن المغلقة :

لمھن المغلقة امام ومن ضمن التسھیالت التي منحتھا الحكومة البناء االردنیات ھي امكانیة العمل با
 العمالة الوافدة 

 ففي حالة عدم توفر بدیل اردني تعتبر االولویة ھنا البناء وبنات االردنیات للعمل بھذه المھن .

 

 -النقابات المھنیة :

لیس لوزارة العمل اي رقابة على النقابات المھنیة فھي منشأة بموجب قانون صادر استنادا للدستور 
 وزارة العمل على النقابات العمالیة ونقابات اصحاب العمل .وانما تنحصر صالحیات 

 

 -:)1،2،3،8على البنود ( وزارة الداخلیةرد 

بتدقیق االستفسارات المشار إلیھا تبین بأنھا تتعلق بقرار التسھیالت الممنوحة ألبناء األردنیات وذلك 
 -على وذلك على النحو التالي :

) شخص من مختلف 72673حصلوا على البطاقة التعریفیة (.بلغ عدد أبناء األردنیات الذین 1 
) 250الجنسیات ، في حین بلغ عدد طلبات التظلم المقدمة للجنة المشكلة لھذه الغایة ما یقارب من (

 طلب.

م ومنشور م معمّ 9/11/2014) في جلستھ المنعقدة بتاریخ 6415. أن قرار مجلس الوزراء رقم (2 
تاریخ  11/4/39299أ/2 وجب كتاب دولة رئیس الوزراء رقمجمیع الجھات المعنیة بم ىعل

كما أن التعلیمات الخاصة بتنفیذ قرار مجــلس الوزراء قد تم نشرھـــا في الجریدة  م،11/11/2014
 م.31/12/2014) الصادر بتاریخ 5320الرسمیة العدد (
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الحصول على المزایا من  . تم إصدار البطاقة التعریفیة الخاصة بأبناء األردنیات لیتمكنوا من3
الجھات التي تقدم لھم التسھیالت المشمولة بقرار مجلس الوزراء المشـار إلیھ أعاله وبمجرد تقدیم 

 ھذه البطاقة فان الشخص یحصل على ھذه التسھیالت وفقاً لما جاء في قرار مجلس الوزراء .

  

ت في مجال التملك واالستثمار وفقـــاً . تضمــن قرار مجلس الوزراء منــح أبناء األردنیات التسھیال4
إلحكــام القانــون واألنظمة والقرارات النافذة، علماً بان جمیـــع التسھیالت الممنوحة ال بد لھا أن 

 تتفق مع أحكام القانون.

 

" فان المرجعیة لھا ھي وزارة العمل ووزارة  5/6/7. بالنسبة لالستفسارات الواردة في البنود "5 
 الصحة.

 

. فیمــا یتعلق بمنــح الجنسیـــة مـــن عدمــھ ألبنــاء األردنیات المتزوجات من غیر األردنیین 6 
فــــــان ھذا األمر یحكمھ عـــدد من االعتبارات السیـــاسیة واالقتصادیـــة واالجتماعیة ففي الوقت 

سیادتھا على إقلیمھا فیما الذي أعطى فیھ القانون الدولي الخاص الدول الحریة المطلقة في ممارسة 
یتعلق بمسالة تنظیم دخــول وإقامة األجـــــــانب ومنحھم الجنسیة والجوازات وبما ال یتعارض مع 
حقوق اإلنســان فان األردن ونظراً للظروف السیاسیة التي یشھدھا اإلقلیم منذ عقود قد تعذر علیھ 

اعى الناحیة اإلنسانیة لھذه الفئة وتم منحھم الحقوق منــــح أبناء األردنیات الحقوق السیاسیة إال انھ ر
المدنیة المتعلقة باإلقامة والعمل والتامین الصــــحي واالستثمـــار والتملك والحصـــول على رخص 

 القیادة والدراسة في مدارس المملكة الحكومیة باإلضافة إلى التعلیم الجامعي.


