




3قـضـايــا أســـريـــة

املقدمة: 

يف  واملساهمة  الوطنية  الترشيعات  مراجعة  عىل  العمل  يف  األرسة  لشؤون  الوطني  املجلس  مهمة  ضمن 
سواء  املختلفة  الوطنية  املؤسسات  أداء  وتعزيز  احتياجاتها،  وتلبية  األرسة  متكني  مع  يتوافق  مبا  تعديلها 
الرسمية أو االعالمية ووعي املجتمع بقضايا األرسة، وانطالقاً من الدور التنسيقي للمجلس بإيجاد حلقات 
الوصل مع جهود مؤسسات املجتمع املدين واالعالم لغايات حشد الدعم نحو القضايا األرسية الهامة؛ فقد 

عمل املجلس عىل إنشاء "مكتب الدعم الفني للتواصل مع مجليس األعيان والنواب".

ويعترب هذا املكتب آلية فنية تعمل عىل خلق التواصل بني الربملانيني ومؤسسات املجتمع املدين باإلضافة إىل 
حشد الدعم حول القضايا األرسية التي تطرح للنقاش ومن ذلك حشد الدعم االعالمي وتوعية املجتمع، من 

خالل اعداد الدراسات والجلسات النقاشية املوجهة للربملانيني ومؤسسات املجتمع املدين واالعالم.

ومن ضمن املهام واألنشطة التي قام بها املكتب عقد جلسة تدريبية حول مجموعة من القضايا األرسية التي 
أشارت إليها مؤسسات املجتمع املدين؛ كمجموعة من القضايا األرسية ذات األهمية، تستهدف االعالميني 

لغايات حشد الدعم االعالمي حول هذه القضايا والتوعية حولها.

وعقدت هذه الجلسة يومي الجمعة والسبت الثامن والتاسع من شهر كانون الثاين من عام 2010 يف منطقة 
البحر امليت، شارك فيها مجموعة من االعالميني والصحفيني من مختلف وسائل االعالم املقروءة واملسموعة 

واملرئية واإللكرتونية.

هذا وقد قدم مجموعة من املستشارين املواد التدريبية املتعلقة بالقضايا األرسية وفقاً للنحو التايل:

التعليم األسايس اإللزامي: املحامي األستاذ عصام الرشيف.

االتفاقيات الدولية وعالقتها بالترشيعات الوطنية : املحاي الدكتور ابراهيم الجازي.

قانون األحوال الشخصية: املحامي األستاذ راتب الظاهر.

قانون املالكني واملستاجرين: املحامي األستاذ باسل البسطامي.

ولهذا جاء هذا الكتيب يف سياق الجهود التي يقوم بها املجلس الوطني لشؤون األرسة من اجل املساعدة يف 
تشخيص الواقع متهيدا لوضع التصورات والحلول للقضايا التي برزت من خالله، وان تشكل انطالقة لجلسات 

أخرى مكملة لها.

األمني العام       

          الدكتورة هيفاء أبو غزالة  
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التعليم األسايس اإللزامي

ورقة عمل مقدمة ضمن اعامل الجلسة التدريبية لإلعالميني حول

"مجموعة من القضايا األرسية ذات األولوية"
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املقدمة:

من الحقوق التي حرص الدستور االردين النص عليها "الحق يف التعليم" حيث نصت املادة 2/6 من الدستور 
االردين عىل ما ييل :"2- تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود امكانياتها وتكفل الطأمنينة وتكافؤ الفرص 
لجميع االردنيني"، ونصت املادة 20 من الدستور االردين عىل ما ييل: "التعليم االبتدايئ الزامي لالردنيني وهو 
مجاين يف مدارس الحكومة"، ويرتبط بذلك ما نصت عليه املادة 1/6 من الدستور االردين: "1- االردنيون امام 

القانون سواء ال متييز بينهم يف الحقوق والواجبات وان اختلفوا يف العرق او اللغة او الدين". 

قانون يعنى بشؤون  باصدار  الترشيعية  السلطة  التعليم تقوم  تنظيم  الدستور ومن اجل  وتنفيذاً الحكام 
التعليم هو قانون الرتبية والتعليم؛ وصدر ابتداءا قانون الرتبية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 ثم الغي وحل 

محله قانون الرتبية و التعليم رقم 3 لسنة 1994 وطرأت عىل القانون االخري العديد من التعديالت. 

ونصت املادة 40 من قانون الرتبية والتعليم رقم 3 لسنة 1994 عىل ما ييل: "يلغى قانون الرتبية والتعليم 
رقم 16 لسنة 1964 واية تعديالت طرات عليه واي ترشيع آخر يتعارض مع احكام هذا القانون عىل ان 
تبقى االنظمة والتعليامت الصادرة مبقتىض قانون الرتبية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 سارية املفعول اىل 

ان تلغى او تعدل او يستبدل غريها بها مبوجب هذا القانون" 

ولقد صادقت اململكة االردنية الهاشمية عىل العديد من االتفاقيات الدولية التي اشارت رصاحة للتعليم 
االلزامي او االسايس بحيث ميكن القول ان قانون الرتبية والتعليم رقم 3 لسنة 1994 يتفق مع االتفاقيات 

الدولية بخصوص التعليم االلزامي.

أواًل: الترشيعات الداخلية والدولية التي تنظم وتحكم التعليم االلزامي أو 

األسايس:

ميكن تقسيم الترشيعات التي تنظم وتحكم التعليم االلزامي أواألسايس اىل نوعني: 

الترشيعات الداخلية.- 1

 .)  الترشيعات الدولية )االتفاقيات الدولية- 2

ويقصد بالترشيعات الداخلية؛ الدستور االردين، والقانون، واالنظمة، والتعليامت، وتقترص هذه الدراسة عىل 
ما تضمنة الدستور االردين وقانون الرتبية والتعليم رقم 3 لسنة 1994، حيث تم سابقاً بيان ان حق التعليم 

يعترب من الحقوق التي اهتم بها الدستور االردين وقد متت االشارة لنصوص املادتني 20،6 من الدستور. 

أما القانون فإنه مام ال شك فيه ان قانون الرتبية والتعليم رقم 3 لسنة 1994 نظم وعالج موضوع التعليم 
االلزامي أو األسايس بطريقة افضل مام كان عليه الحال يف قانون الرتبية والتعليم رقم 16 لسنة 1964، ونرش 
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قانون الرتبية والتعليم رقم 3 لسنة 1994 يف عدد الجريدة الرسمية رقم )3958( تاريخ 1994/4/2 وال يزال 
هو القانون الساري والنافذ املفعول مع ما طرأ عليه من تعديالت. 

وكانت املادة )8( من قانون الرتبية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 بصيغتها املعدلة مبوجب القانون رقم 66 
لسنة 1966 تنص مبا ييل: " تصنف املؤسسات التعليمية من حيث مراحلها اىل االنواع التالية: 

أ- الزامية ومدتها تسع سنوات ست منها ابتدائية وثالث اعدادية...".

التعليم  باصطالح  االلزامي  التعليم  اصطالح  استبدل  فقد   1994 لسنة   3 رقم  والتعليم  الرتبية  قانون  اما 
االسايس، واصبحت مدة التعليم االسايس عرش سنوات، حيث تنص املادة )7( من قانون الرتبية والتعليم رقم 

3 لسنة 1994 مبا ييل: " تصنف املؤسسات التعليمية من حيث مراحلها اىل األنواع التالية :

1. مرحلة رياض االطفال ومدتها سنتان عىل االكرث.

2. مرحلة التعليم االسايس ومدتها عرش سنوات.

3. مرحلة التعليم الثانوي ومدتها سنتان.

كام تنص املادة 10/أ،ب من قانون الرتبية والتعليم املذكور عىل ما ييل:

أ- التعليم االسايس تعليم الزامي ومجاين يف املدارس الحكومية. 

ب- يقبل الطالب يف السنة االوىل من مرحلة التعليم االسايس اذا أتم السنـة السادسة من عمره يف نهاية 
كانون األول من العام الدرايس الذي يقبل فيه”

1/6 من  للامدة  وتطبيقا  املساواة  قدم  انثى( وعىل  أم  كان  )ذكر  للطالب  متاح  املجاين  االسايس  والتعليم 
الدستور االردين.

وتنص املادة 2/ب من قانون الرتبية والتعليم املذكور عىل ما ييل: "لغايات هذا القانون يشمل لفظ املذكر 
املؤنث كام يطلق املفرد عىل املثنى والجمع” 

ويقصد باملجانية بالنسبة للتعليم اإللزامي أو االسايس يف املدارس الحكومية:

الرتبية والتعليم عىل ما ييل: "ب.  /ب من قانون  املادة 2أ.  الرسوم: ورغم ذلك فقد نصت  عدم دفع 
يجوز جمع التربعات املدرسية يف املؤسسات التعليمية الحكومية لتعزيز العمل الرتبوي وذلك مبوجب 
نظام يصدر لهذه الغاية "واستنادا لذلك صدر النظام رقم 35 لسنة 1994 "نظام التربعات املدرسية"؛ 
الفقراء  للطالب  بالنسبة  للنظام  وفقا  منها  االعفاء  ميكن  والتي  الزهيدة  املدرسية  التربعات  والتعترب 

رسوما باملعنى القانوين. 
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/أ من قانون الرتبية والتعليم املذكور عىل ما ييل: "أ. توزع الكتب   توزيع الكتب مجانا: تنص املادة 27	. 
املدرسية املقرره عىل طالب مرحلة التعليم االسايس يف جميع املدارس الحكومية مجانا وملرة واحدة 

فقط يف السنة"

يستفاد مام تقدم :

ان قانون الرتبية والتعليم رقم 3 لسنة 1994. 1 نظم التعليم االلزامي )االسايس(.

. 2 ان مدة التعليم االلزامي او االسايس عرش سنوات. 

ان التعليم االلزامي او االسايس مجاين يف املدارس الحكومية.  3 .

ان التعليم االلزامي او االسايس هو للذكور واالناث دون متييز. . 4

وعىل املستوى الدويل فقد صادقت اململكة االردنية الهاشمية ومنذ مدة طويلة عىل العديد من االتفاقيات 
التعليم  اهداف  بعضها  حدد  كام  االسايس،  او  االلزامي  التعليم  وجوب  اىل  رصاحة  اشارت  التي  الدولية 

االلزامي او االسايس.

ويف حال املصادقة عىل االتفاقيات الدولية فإنه يرتتب عىل ذلك أن االتفاقية الدولية تصبح واجبة التطبيق 
حتى لو تعارضت مع القانون الوطني او الداخيل حيث جاء يف القرار التمييزي رقم 94/677 صفحة 817 
مرتبة من  اعىل  الدولة هي  تربمها  التي  الدولية  االتفاقيات  "ان  ييل:  ما  املحامني  نقابة  سنة 1995 مجلة 

القوانني النافذة وانها واجبة التطبيق ولو تعارضت نصوصها مع احكام هذه القوانني".

عىل انه وبعد املصادقة عىل االتفاقية فاذا مل يكن هناك قانون ينظم موضوع االتفاقية فانه يتوجب اصدار 
قانون وطني او داخيل ينظم هذا املوضوع، واذا كان هناك قانون وطني او داخيل وكان به نقص بحيث ال 
يتضمن أي نص ينظم املوضوع الذي تتناوله االتفاقية فيجب اجراء تعديل عىل القانون بحيث يتم اضافة 
او داخيل وكانت بعض  قانون وطني  كان هناك  اذا  أما  االتفاقية.   تتناولة  الذي  املوضوع  تعالج  نصوص 

نصوصه تتعارض مع االتفاقية فيتوجب تعديل هذا القانون والغاء النصوص التي تتعارض مع االتفاقية.

ومن اهم االتفاقيات الدولية التي اشارت رصاحة اىل وجوب تطبيق التعليم االلزامي او االسايس:

 االعالن العاملي لحقوق االنسان لعام 1948 : حيث اوضحت املادة 1/26 من االعالن العاملي املذكور- 1 
أنه :"1. لكل شخص الحق يف التعليم، ويجب ان يكون التعليم يف مراحله االوىل واالساسية عىل االقل 

باملجان وان يكون التعليم االوىل مجانيا".

 اتفاقية حقوق الطفل : وقد صدر القانون رقم 50 لسنة 2006 قانون التصديق عىل اتفاقية حقوق- 2 
الطفل وتم نرشه يف عدد الجريدة الرسمية رقم 4787 تاريخ 2006/10/16، واوضحت املادة )1( من 
االتفاقية انه: "الغراض هذه االتفاقية يعني الطفل كل انسان مل يتجاوز الثامنة عرشة ما مل يبلغ سن 

الرشد قبل ذلك مبوجب القانون املنطبق عليه ".
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وتحقيقا  التعليم  يف  الطفل  بحق  االطراف  الدول  تعرتف   .1" انه:  االتفاقية  من   )28( املادة  اوضحت  كام 
لالعامل الكامل لهذا الحق تدريجيا وعىل اساس تكافؤ الفرص تقوم بوجه خاص مبا ييل " أ. جعل التعليم 

االبتدايئ الزاميا ومتاحا مجانا للجميع. 

ب. اتخاذ تدابري لتشجيع الحضور املنتظم يف املدارس والتقلــيل مـن معدالت ترك املدرسة” 

العهد  من   ) 3 -13( املادة  اوضحت  والثقافية:  واالجتامعية  االقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدويل  العهد 
املذكور:"1. تقر الدول االطراف يف هذا العهد بحق كل فرد يف الرتبية والتعليم..." وتقر الدول االطراف 
يف هذا العهد بأن ضامن املامرسة التامة لهذا الحـق يتطلب: جعل التعليم االبتدايئ الزاميا واتاحته 
مجانا للجميع "، وبينت املادة )14( من العهد بأن: "تتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد مل تكن بعد 
او يف  ذاته  بلدها  االبتدايئ يف  التعليم  ومجانية  الزامية  كفالة  قد متكنت من  فيه  تصبح طرفا  وهي 
اقاليم اخرى تحت واليتها بالقيام يف غضون سنتني بوضع واعتامد خطة عمل مفصلة للتنفيذ الفعيل 

والتدريجي ملبدا الزامية التعليم ومجانيته للجميع خالل عدد معقول من السنني يحدد يف الخطة "

 االتفاقية رقم )182( لسنة 1999- 4 بشأن خطر اسوا اشكال عمل االطفال واالجراءات الفورية للقضاء 
عليها: اوضحت املادة )2( من االتفاقية بأنه: "يطبق تعبري الطفل يف مفهوم هذه االتفاقية عىل جميع 
االشخاص دون سن الثامنة عرشة "، كام ورد يف املادة 2/7/ج من االتفاقية تتخذ كل دولة عضو واضعة 
القضاء عىل عمل االطفال تدابري فعالة مجددة زمنيا من اجل ضامن  التعليم يف  اعتبارها اهمية  يف 

حصول جميع االطفال املنتشلني من اسوا اشكال عمل االطفال عىل التعليم املجاين االسايس.

انه  املادة 3/2- 5 من االتفاقية  حيث ورد يف  االتفاقية رقم )138( بشأن الحد االدىن لسن االستخدام: 
اليجوز ان يكون الحد االدىن للسن املقرره عمال بالفقرة )1( من هذه املادة ادىن من سن انهاء الدراسة 

االلزامية وال يجوز باي حال ان يقل عن 15سنة.

( أن محو االمية التزام واجب عىل الدولة ولكل شخص  امليثاق العريب لحقوق االنسان: ورد يف املادة )41- 6
الحق يف التعليم، و تضمن الدول االطراف ملواطنيها مجانية التعليم عىل االقل يف مرحلتيه االبتدائية 

واالساسية ويكون التعليم االبتدايئ الزاميا ومتاحا مبختلف مراحله وانواعه للجميع دون متييز" 

بحصوص  الدولية  االتفاقيات  مع  يتفق  والتعليم  الرتبية  قانون  من   )9( املادة  نص  ان  يتضح  تقدم  مام 
التعليم االلزامي او االسايس.
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ثانياً: االهداف واملبادئ العامة للتعليم االلزامي أواالسايس:

ميكن القول ان هناك اهداف ومبادئ عامة للتعليم االلزامي أواالسايس نص عليها قانون الرتبية والتعليم 
ونصت عليها الترشيعات الدولية )االتفاقيات الدولية(؛ فقد اوضح قانون الرتبية والتعليم رقم 3 لسنة 1994 

االهداف واملبادئ العامة للتعليم االلزامي او االسايس.

فنصت املادة )9( من قانون الرتبية والتعليم املذكور عىل ما ييل: 

يعترب التعليم االسايس قاعدة للتعليم واساسا لبناء الوحدة الوطنية والقومية وتنمية القدرات وامليول  1 -
الذاتية وتوجيه الطالب يف ضوئها. 

تهدف هذه املرحلة اىل تحقيق االهداف العامة للرتبية واعداد املواطن يف مختلف جوانب شخصيته  2 -
الجسمية والعقلية والروحية والوجدانية واالجتامعية ليصبح قادرا عىل ان:

يلم املاما واعيا بتاريخ االسالم ومبادئة وشعائره واحكامه وقيمه ويتمثلها خلقا ومسلكا.  1 .

يتقن املهارات االساسية للغة العربية بحيث يتمكن من استخدامها بسهولة ويرس.  2 .

يعرف الحقائق والوقائع االساسية املتعلقة بتاريخ االمة االسالمية والعربية والشعب االردين يف  3 .

عمقه العريب واالسالمي بوجه خاص واالنساين بوجه عام.

يعي الحقائق االساسية املتعلقة بالبيئة الطبيعية والجغرافية االردنية والعربية والعاملية. 4 .

يتمثل قواعد السلوك االجتامعي وبراعي تقاليد مجتمعه وعاداته و قيمه الحميدة.  5 .

يحب وطنة ويعتز به ويتحمل املسؤوليات املرتتبة عليه تجاهه.  6 .

يحب ارسته ومجتمعه ويتحمل املسؤوليات املرتتبة عليه تجاهام.  7 .

يتقن املهارات االساسية للغة اجنبية واحدة عىل االقل.  8 .

يتعامل مع االنظمة العددية والعمليات الرياضية االساسية واالشكال الهندسية ويستخدمها يف  9 .

الحياة العملية.

تفسري  يف  ويستخدمها  التجريبية  واسسها  االساسية  العلمية  والتعميامت  الحقائق  يستوعب  10 .

الظواهر الطبيعية.

يفكر باسلوب علمي مستخدما يف ذلك عمليات املشاهدة وجمـــع  البيانات وتنظيمها وتحليلها  11 .

واالستنتاج منها وبناء احكام وقـرارات مستندة اليها 

يحسن  و  اليومية  حياته  فـي  له  تعرض  التي  التكنولوجيا  الشكال  العلمية  االسسس  يستوعب  12 .

استخدامها 
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يحرص عىل سالمة بيئته ونظافتها وجاملها وثرواتها ,  13 .

يدرك اهمية لياقته البدنية والصحية وميارس النشاطات الرياضيـة الصحية املناسبة. 14 .

يتذوق الجوانب الجاملية يف الفنون املختلفة ويعرب عن ميولة الفنية الخاصة. 15 .

يقوى عىل اداء مهارات حرفية تتناسب وقدراته وميولة ويسعــى لتنميتها ويعزز يف نفسه احرتام  16 .

العمل اليدوي باعتبار ان العمــل وظيفة اساسية يف الحياة االجتامعية.

يتمثل قيم الجد والعمل واملثابرة واالعتامد عىل النفس يف االنـجاز وتحقيق القدرة الذاتية وكسب  17 .

العيش واالكتفاء الذايت.

يعرب عن مواهبة وقدراته الخاصة وجوانب االبداع لديه.  18 .

يتقبل ذاته ويحرتم االخرين ويراعي مشاعرهم ويقدر مزاياهـــم ومنجزاتهم. 19 .

يقدر قيمة الوقت ويحسن استثامر اوقاته الحره. 20 .

ينمي نفسه ويسعى للتعلم الذايت وزيادة كفايته. 21 .

أما عىل مستوى االتفاقيات الدولية وبتدقيق بعض االتفاقيات الدولية يالحظ ان بعض نصوصها نصت عىل 
االهداف واملبادى العامة للتعليم االلزامي او االسايس، فتضمنت اتفاقية حقوق الطفل ان يكون تعلم الطفل 

موجها نحو: 

- 1 تنمية شخصية الطفل ومواهبة وقدراته العقلية والبدنية الـــى اقصـى امكاناتها.

تنمية احرتام حقوق االنسان والحريات االساسية واملبادئ املكرسـة يف ميثاق األمم املتحدة. 2 -

تنمية احرتام ذوي الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمه الخاصة والقيم الوطنية للبلد الذي يعيش فيه  3 -

الطفل والبلد الذي نشأ فيه يف االصل والحضارات املختلفة عن حضارته.

- 4 اعداد الطفل لحياة تستشعر املسؤولية يف مجتمع حر بروح من التفاهم والسلم والتسامح واملساواة 

الذين  االثنية والوطنية والدينية واالشخاص  الشعوب والجامعات  الجنسني والصداقة بني جميع  بني 

ينتمون اىل السكان االصليني.

- 5 تنمية احرتام البيئة الطبيعية.

كام تضمن العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية أن تقر الدول االطراف يف هذا 
العهد بحق كل فرد يف الرتبية والتعليم وهي متفقة عىل وجوب توجيه الرتبية والتعليم اىل االمناء الكامل 
للشخصيه االنسانية والحس بكرامتها واىل توطيد احرتام حقوق االنسان والحريات االساسية وهي متفقة 
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كذلك عىل وجوب استهداف الرتبية والتعليم متكني كل شخص من االسهام بدور نافع يف مجتمع حر وتوثيق 
اوارص التفاهم والتسامح والصداقة بني جميع االمم ومختلف الفئات الساللية او االثنية او الدينية ودعم 

االنشطة التي تقوم بها االمم املتحدة من اجل صيانة السلم.

أما االعالن العاملي لحقوق اإلنسان فنص عىل أنه يجب ان تهدف الرتبية اىل امناء شخصية االنسان امناء 
كامال واىل تعزيز احرتام االنسان والحريات االساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بني جميع الشعوب 

والجامعات العنرصية او الدينية واىل زيادة مجهود االمم املتحدة لحفظ السالم.

تضمن امليثاق العريب لحقوق اإلنسان أن الدول االطراف توفري تعليم يستهدف التنمية الكاملة لشخصية 
االنسان وتعزيز احرتام حقوق االنسان والحريات االساسية.

ثالثا: ضامنات تطبيق التعليم االلزامي او االسايس: 

ال يكفي ان ينص قانون الرتبية والتعليم عىل التعليم االلزامي او االسايس بل البد من وضع وتقرير ضامنات 
لتطبيق وااللتزام بذلك وقد الحظت ان هذه الضامنات مرتبطة بني اكرث من قانون بصورة غري مبارشة.

الطالب من  بأن:" ال يفصل  الرتبية والتعليم  املادة 10/ج من قانون  الضامنات ما نصت عليه  ومن هذه 
التعليم قبل امتام السادسة عرشة من عمره ويستثنى من ذلك من كانت به حالة صحية خاصة بناء عىل 
امتام  قبل  التعليم  من  الطالب  فصل  اليجوز  انه  ذلك  من  ويستفاد  املختصة"  الطبية  اللجنة  من  تقرير 
السادسة عرشة من عمره اذ يكون يف هذا السن قد أكمل مرحلة التعليم االلزامي او االسايس والبالغة عرش 
سنوات، ويستثنى من ذلك جواز فصل الطالب قبل بلوغة هذا السن اذا كانت به حالة صحية خاصة بناء 
اللجنة الطبية املختصة. وميكن القول ان وزارة الرتبية والتعليم ملتزمة بهذا النص اال ان  عىل تقرير من 

املشكلة تكمن برتك الطالب من تلقاء أنفسهم التعليم قبل هذا السن. 

كذلك ما نص عليه قانون العمل االردين رقم 8 لسنة 1996 يف املادة 73 بأنه مع مراعاه االحكام املتعلقة 
بالتدريب املهني ال يجوز باي حال تشغيل الحدث الذي مل يكمل السادسة عرشة من عمره باي صورة من 

الصور.

الطالب  الرتبية والتعليم مل ينص عىل عقوبات تطبق يف حال ترك  قانون  ان  الصدد  ومام يالحظ يف هذا 
الترسب من  "ظاهرة  او نشوء  عليه ظهور  يرتتب  السادسة عرشة من عمره مام  بلوغة سن  قبل  التعليم 

املدرسة" وانخراط هوالء االطفال يف سوق العمل. 
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االلزامي  بالتعليم  املتعلقة  النصوص  تفعيل  عدم  عىل  املرتتبة  االثار  رابعاً: 

اواالسايس)ظاهرة الترس	 من املدرسة(: 

عىل الرغم من حرص الدستور االردين وقانون الرتبية والتعليم عىل تطبيق التعليم االلزامي أواالسايس اال ان 
هناك عدد ال باس به من الطالب ذكورا واناثا يرتكون مقاعد الدراسة قبل بلوغهم سن السادسة عرشة من 
عمرهم مام يشكل مخالفة للامدة 10/ ج من قانون الرتبية والتعليم وبنفس الوقت مخالفة لالتفاقيات 

الدولية. 

 ومن اهم اآلثار املرتتبة عىل عدم تفعيل النصوص املتعلقة بالتعليم االلزامي او االسايس ظاهرة الترسب من 
املدرسة والتي قد تعود ألسباب منها:  

اوال : طالق وانفصال الوالدين: ثبت بالواقع العلمي انه يرتتب عىل طالق او انفصال الوالدين حصول تفكك 
ارسي اذا ما قام أي من الزوجني او كالهام بالزواج مام يدفع االوالد - ذكور واناثا - اىل الترسب من املدرسة 

لعدم وجود من يرعاهام اويقوم باالهتامم بهام او تربيتهام.

 ثانيا : الرغبة يف العمل ملساعدة االهل: عىل الرغم من ان املادة )73( من قانون العمل متنع اصحاب العمل 
من تشغيل الحدث الذي مل يكمل السادسة عرشة من عمره اال ان هناك نسبة ال باس بها من الطالب الذكور 
الذين يترسبون من املدرسة يقومون بالعمل لغايات مساعدة االهل بالنظر الزدياد عدد افراد االرسة وعدم 

كفاية املوارد املالية لديهم. 

ثالثا : الرغبة يف تعلم مهنة: يف بعض االحيان يكون سبب الترسب من املدرسة الرغبة يف تعلم مهنة من اجل 
متكني املترسب من الخروج اىل سوق العمل واالعتامد عىل النفس وتوفري مرصوف الجيب، ولو ان النظام 

التعليمي يجمع ما بني الدراسة االكادميية واملهنية والتدريب ملا ادى ذلك اىل الترسب من املدرسة. 

رابعا : الرغبة يف العمل مع ر	 االرسة: إن كثريا من الطالب الذكور يكون لديهم رغبة يف العمل مع الوالد 
او رب االرسة ويكون لذلك اثر عىل تفكريه مام يدفعه للترسب من املدرسة. 

خامسا : الرغبة يف االستمرار بالعمل بعد النجاح الذي تم تحقيقه يف العطلة الصيفية: كثريا من الطالب 
الفقراء يقومون بالعمل يف العطلة الصيفية لتامني احتياجات املدرسة، وملا كان العمل يف العطلة الصيفية 
يحقق دخال فان الرغبة تبقى قامئا لالستمرار يف العمل مام يدفع هذا الطالب للترسب من املدرسة واالستمرار 

يف العمل.

سادسا : رغبة االهل يف تزويج الفتاة: من املالحظ ان لدى بعض االهل رغبة يف تزويج الفتاة مبجرد بلوغها 
املادة  فيه  الذي نصت  الوقت  الفقرية. يف  املناطق  اربعة عرش عاما وبصفة خاصة يف  او  ثالثة عرش عاما 
)1( من تعليامت قايض القضاة لسنة 2002 الصادرة مبوجب املادة )2( من القانون املؤقت رقم 82 لسنة 
2001 املعدل لقانون االحوال الشخصية رقم 61 لسنة 1976تنص عىل ماييل: "يجوز للقايض ان يأذن بزواج 



15قـضـايــا أســـريـــة

الخاطب او املخطوبة او كليهام اذا كانا عاقلني وقد اكمل كل واحد منهام الخامسة عرشة من العمر ومل يتم 
احدهام او كالهام الثامنة عرشة سنة شمسية من العمر وفقا لالسس التالية:

ان يكون الخاطب كفواً للمخطوبة من حيث القدرة عىل النفقة ودفع املهر. 1 .

اذا كان يف زواجها درء مفسدة قامئة اوعدم تفويت ملصلحة محققة.. 2

سابعا : بعد املسافة بني املدرسة ومكان السكن: يف بعض االحيان قد تكون املدرسة بعيدة عن مكان السكن 
مام يجد الطالب -ذكرا أو انثى- صعوبة يف الوصول اىل املدرسة وتكثـر هـذه املشكلة يف ايام الشتاء مام 

يدفع الطالب اىل الترسب من املدرسة للتخلص من هذه املشكلة. 

ثامنا : عدم متكني االرس من رشاء وتوفري لوازم ومتطلبات الدراسة: عىل الرغم من أن التعليم االلزامي او 
االسايس مجانا من ناحية عدم دفع رسوم ومجانية الكتب، إال انه قد يكون لدى االرسة الواحدة عدد الباس 
به من الطالب يف مرحلة التعليم االلزامي او االسايس ويحتاج هؤالء ملبالغ لرشاء لوازم ومتطلبات الدراسة 

فاذا مل يتم توفري ذلك فان هذا االمر يدفع بعض افراد االرسة للترسب من املدرسة. 

تاسعا : عدم القدرة عىل التحصيل العلمي: من االنظمة التي كانت مطبقة )الرتفيع التلقايئ( حيث يرتتب 
عىل هذا النظام نتيجة سلبية مفادها ضعف التحصيل العلمي لدى بعض الطالب مام يرتتب عليه عدم 

القدرة عىل التحصيل العلمي وبالنتيجة ترك مقاعد الدراسة والترسب من املدرسة. 

عارشا: صعوبة وتعقيد املناهج الدراسية: لقد كان لصعوبة وتعقيد املناهج الدراسية وعدم حصول تطوير يف 
الربامج التعلمية والرتبوية نتيجة سلبية حيث ادى ذلك اىل ترسب عدد ال باس به من املدرسة لذلك البد من 
ايجاد مرونة يف النظام التعليمي والرتبوي وان يراع ذلك ظروف الطالب ورضورة مالمئة االساليب الرتبوية 

لجميع مستويات الطلبة داخل الصف الواحد.

حادي عرش : العالقة بني الطالب واملعلم: للمعلم دور اسايس يف العملية التعليمية والرتبوية وايجاد نوع 
من العالقة الودية بينه وبني الطلبة، ويبدو ان هناك بعض املعلمني ال يتوافر فيهم ذلك مام دعا العديد من 

الطالب اىل الترسب من املدرسة. 

ثاين عرش: اللجوء للعقا	 البدين: عىل الرغم من انه مينع العقاب املدريس يف املدارس اال ان هناك مامرسات 
العقاب البدين وقد كان لذلك أثر يف زيادة نسبة الترسب من املدرسة.

تضمنته  ما  ضمن  من  إن  املدريس:  االنضباط  تعليامت  تتضمنها  التي  املشددة  العقوبات  عرش:  ثالث 
الطالب من مدرسته اىل مدرسة اخرى  تعليامت االنضباط املدريس رقم 1 لسنة 2007 من عقوبات نقل 
داخل املديرية و/أو خارج املديرية، أو االخراج من التعليم حتى نهاية العام الدرايس مام لذلك من آثر يف 

الترسب من املدرسة.



قـضـايــا أســـريـــة16

رابع عرش : عدم تفعيل تعليامت مجالس االباء واملعلمني: لقد كان الهدف من وضع تعليامت مجالس االباء 
واملعلمني ايجاد نوع من التعاون بني املعلمني واولياء امور الطلبة، ونظرا لعدم مامرسة هذا الهدف فقد 

ترتب عليه عدم معرفة االباء باوضاع ابنائهم مام ترتب عليه ترسب بعض الطالب من املدرسة.

خامس عرش: عدم فرض عقوبات عىل الوالدين الذين ال يتقيدون بالزامية التعليم االسايس: لقد خال قانون 
الرتبية والتعليم من عقوبات حتى لو كانت معنوية لفرضها عىل الوالدين أو من هو موكل برعاية الطفل 

الذين يسمحون البنائهم بالترسب من املدرسة مام ترتب عىل ذلك زيادة نسبة الترسب من املدرسة. 

سادس عرش: مامرسة اماكن التسلية لعملها يف الفرتة الصباحية دون رقابة: لقد كان ألماكن التسلية السنوكر 
والبلياردو والسينام دور يف تشجيع الطالب عىل الترسب من املدرسة ويعود ذلك لعدم وجود رقابة عىل 

هذه املحالت للتحقق ممن يرتادها. 

سابع عرش: عدم تفعيل نظام مفتيش العمل: منح قانون العمل - ونظام مفتيش العمل - مفتيش العمل 
دور يف زيارة املؤسسات واصحاب العمل للتأكد من االلتزام بتطبيق قانون العمل وبصفة خاصة تطبيق نص 
املادة )73( من القانون املذكور. لقد ثبت بالواقع العميل ان نسبة كبرية من املترسبني من املدارس تقوم 

بالعمل لدى اصحاب العمل مام يحتاج إىل تفعيل دورمفتيش العمل يف الرقابة عىل هذه املحالت.

ثامن عرش : عدم تفعيل دور مراقبي السلوك: رضورة العمل عىل تفعيل دور مراقب السلوك يف متابعة حال 
االطفال املترسبني والعاملني وضامن اعادتهم إىل التعليم.

تاسع عرش : العنف بني االطفال يف املدارس: مام الشك فيه ان هناك ظاهرة عنف بني االطفال يف املدارس 
الحكومية مام يحتاج إىل تفعيل دور املرشد الرتبوي يف املدرسة. ولقد ترتب عىل العنف املدريس ان التاثريات 
التي يتعرض لها الطفل املعتدى عليه تكمن يف تدين قدراته االجتامعية كتطوره النفيس مام يجعله غري قادر 

عىل مواجهة املشاكل وبالتايل الترسب من املدرسة. 

عىل  االسايس:  او  االلزامي  التعليم  تنظم  التي  النصوص  تفعيل  بعدم  وعالقتها  االطفال  عاملة  خامساً: 
الرغم من رصاحة نص املادة 10/ج من قانون الرتبية والتعليم ورصاحة نصوص قانون العمل فان النتيجة 
التي ترتتب عىل ترسب الطالب من املدرسة هي خروجهم اىل سوق العمل، وترسب الطالب من املدرسة 

وخروجهم لسوق العمل يشكل: 

1. مخالفة لنص املادة 10/ج من قانون الرتبية والتعليم. 

2. مخالفة لالتفاقيات التي اشارت رصاحة للتعليم االلزامي او املــــجاين. 

3. مخالفة االتفاقية رقم )182( لسنة 1999 بشأن خطر اسوا اشكال عــمل االطفال و اإلجراءات الفورية 
للقضاء عليها.  
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ومام الشك فيه ان قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 نظم عمل االحداث بطريقة ايجابية تنفيذا ملا تضمنته 

املادة )23( من الدستور االردين، فقرر قانون العمل بخصوص عمل االحداث املبادئ االتية : 

عدم جواز تشغيل الحدث الذي مل يكمل السادسة عرشة من عمره باي صورة من الصور )م/73 من. 1 

قانون العمل(. 

ال يجوز تشغيل الحدث الذي مل يكمل الثامنة عرشة من عمره يف االعامل الخطرة او املرهقة او املرضة. 2 

بالصحة وتحدد هذه االعامل بقرار يصدره الوزير بعد استطالع اراء الجهات الرسمية املختصة )أ/74 

من قانون العمل(. 

يحظر تشغيل الحدث:. 3

اكرث من ست ساعات يف اليوم الواحد عىل ان يعطى فرتةأ.  للراحة التقل عن ساعة واحدة بعد عمل 

اربع ساعات متصلة.

ب. بني الساعة الثامنة مساء و السادسة صباحا. 

يف ايام االعياد الدينية والعطل الرسمية وايام العطل االســبوعية ) م / 75 من قانون العمل (. 	. 

اوجب قانون العمل عىل صاحب العمل قبل تشغيل. 4 الحدث التحقق من امور معينة وهي: 

تقديم صورة مصدقة عنأ.  شهادة امليالد 

شهادة بلياقة الحدث الصحية للعمل املطلوب صادرة عـنب.  طبيــب مختص و مصدقة من وزارة 

الصحة.

موافقة ويل امر الحدث الخطية عىل العمل يف املؤسسة وتحفظ هذه املستنداتج.  يف ملف خاص 

للحدث مع بيانات كافية عن محل اقامته وتاريخ استخدامه و العمل الذي استخدم فيه واجره 

واجازاته )م/76 من قانون العمل(. 

مدير  او . 5 العمل  يعاقب صاحب  بأن  ذلك  مخالفته  حال  العمل يف  املرتتب عىل صاحب  الجزاء  كان 

املؤسسة عن أي مخالفة ألي حكم من احكـام هذا الفصل او أي نظام او قرار صادر مبقتضاه بغرامة 

التكـــرار واليجوز  العقوبة يف حالة  دينار وتضاعف  دينار والتزيد عىل خمسامئة  مائــة  التقل عن 

تخفيض العقوبة عن حدها االدىن لالسباب التقديرية املخففـــة” ) م / 77 من قانون العمل(، ثم جرى 

تعديل عىل املادة 77 من قانون العمل مبوجب القانون املعدل رقـم 48 لسنة 2008 بحيث اصبحت 

العقوبة: 
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من احكام هذا  يعاقب صاحب العمل او مدير املؤسسة يف حال ارتكاب أي مخالفة الي حكم أ. 

الفصل او نظام او قرار صادر مبقتضاه بغرامة التقل عن )300( دينار ثالمثائة دينار والتزيد عىل 

االخذ  او  االدىن  حدها  عن  العقوبة  تخفيض  للمحكمة  واليجوز  دينار  خمسامئة  دينار   )500(

باالسباب التقديرية املخففة. 

مخالفة  اضافة اىل أي عقوبة ورد النص عليها يف الترشيعات النافذة يعاقب صاحب العمل عن أي ب. 

يرتكبها باستخدام أي عامل بصــوره جدية او تحت التهديد او باالحتيال او باالكراه مبا يف ذلك 

حجز وثيقة سفره بغرامة ال تقل عن )500( دينار خمسامئة دينار والتزيد علـى )1000( دينار 

الف دينار ويعاقب بالعقوبة ذاتها الرشيك واملـحرض واملتدخل يف هذا االستخدام. 

تضاعف الغرامات املنصوص عليها يف الفقرتني )أ( و )ب( من هذه املادة يف حالة التكرار. ج. 



19قـضـايــا أســـريـــة

الـتـوصيـات: 

اوال : التوصيات بخصوص القضاء عىل ظاهرة الترس	 من املدرسة او التخفيف 

من حدتها: 

بالنص عىل عقوبات مادية ومعنوية عىل. 1  الرتبية والتعليم وذلك  املادة )10( من قانون  تعديل نص 

اولياء االمور الذين يسمحون البنائهم بالترسب من املدرسة او ترك مقاعد الدراسة قبل بلوغ ابنائهم 

سن السادسة عرش من عمرهم ومن هذه العقوبات حتى لو كانت معنوية : 

احد ابنائه  عدم تجديد رخصة السواقة لويل االمر وعدم تجديد رخصة سيارته يف حال ثبوت ترسب أ. 

من املدرسة.

عدم تجديد رخصة املحل التجاري لويل االمر يف حال ثبوت ترسب احد ابنائه من املدرسة.ب. 

تفعيل دور مديريات الرتبية والتعليم يف مخاطبة الحكام االداريني ملتابعة اولياء امور الطالب املترسبني. 2 

وتوقيع اولياء االمور عىل تعهد بعدم السامح البنائهم بالترسب من املدرسة.

التوسع يف انشاء مدارس التعليم االسايس يف التجمعات السكنية، بهدف تقريب املسافات بني املدرسة. 3 

ومكان سكن الطالب. 

املدرسية من دفاتر واقالم وزي  اللوازم  الفقرية من اجل متكينهم من رشاء  املساعدات لالرس  تقديم   
والتربعات  املقاصف  موارد  من  جزء  تخصيص  خالل  من  ذلك  تحقيق  وميكن  يلزم  ما  وكل  مدريس 

املدرسية ملساعدة الطالب الفقري. 

ايقاع العقاب البدين عىل الطالب ومنع مامرسة هذا. 4   التشديد عىل مديري ومعلمي املدارس بعدم 

املدنية  الخدمية  نظام  عىل  طرأ  الذي  التعديل  وفق  للمسؤولية  واملعلم  املدير  تعرض  واال  العقاب 

مبوجب النظام رقم )134( لسنة 2009. 

اعادة النظر يف املناهج الدراسية ملراعاة الفوارق بني الطالب ورضورة مالمئة االساليب الرتبوية لجميع. 5 

مستويات الطلبة داخل الصف الواحد. 

اعادة النظر يف العقوبات املشددة التي تضمنتها تعليامت االنضباط املدريس بحيث مينع نقل الطالب. 6 

من مدرسة اىل مدرسة اخرى او اخراجة من التعليم حتى نهاية العام الداريس. 

املدريس. 7  االنضباط  وتعليامت  واملعلمني  االباء  مجالس  يف  دوره  وتفعيل  الرتبوي  املرشد  دور  تفعيل 

باالضافة لزيادة اعداد املرشدين الرتبويني يف املدارس عىل ضوء عدد طالب املدرسة. 

البيئة اآلمنة  للطالب وذلك من خالل معرفة اسباب  العنف بني طالب املدارس وتوفري  القضاء عىل   .10
العنف ومحاولة ايجاد الحلول له.
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ثانيا : التوصيات بخصوص القضاء عىل ظاهرة عاملة االطفال :

ميكننا القول ان معالجة ظاهرة عاملة االطفال من شانها ان تحفض من ظاهرة الترسب من املدرسة، وبالتايل 
ميكن العمل عىل ما ييل:

زيادة عدد مفتيش العمل من اجل التسهيل عليهم يف مراقبة املناطق التي يعمل فيها االطفال.. 1

تفعيل دور مفتيش العمل وذلك من خالل. 2 :

القيام بزيارات دورية لالماكن التي يكرث فيها عمل. i االطفال. 

 تطبيق املادة 8/أ من قانون العمل الذي يوجب. ii عىل كل صاحب عمل أن يرسل اشعار اىل الوزارة 

أو اىل أي من مديرياتها فـــي منطقة العمل يتضمن عدد العامل لديه وموقع عمل كل منهم 

وطبيعـة عمله وتاريخ مبارشته العمل واجره وذلك يف الشهر االول من كـل سنة ألن من شان 

ذلك بيان فيام اذا كان صاحب العمل يستخــدم اطفاال.

تشديد العقوبات عىل اصحاب العمل الذين يستخدمون اطفاال يف محالتهم او مؤسساتهم.. 3

لدى. 4  بالعمل  يرغب  أي شخص  مينع  الذي   1999 لسنة   27 رقم  املهني  العمل  تنظيم  قانون  تفعيل 

صاحب العمل يف أي مؤسسة او ورشة ما مل يكن حائزا عىل اجازة مزاولة مهنة اذ ميكن عن طريق 

ذلك مراقبة االطفال. 

تفعيل نظام املفتش املهني الصادر استنادا اىل قانون تنظيم العمل املهني رقم 27 لسنة 1999 الن من. 5 

شان ذلك مراقبة عمل االطفال.

أ. تفعيل دور مراقبي السلوك بخصوص االطفال الذين يرتكون مقاعد الدراسة وميارسون العمل باالضافة. 6 

الرتيادهم اماكن التسلية يف الفرتة الصباحية. 

ب. تعديل قانون االحداث وذلك مبنح مراقب السلوك صفة الضابطة العدلية.  
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األحوال الشخصية وتقنينها

ورقة عمل مقدمة ضمن اعامل الجلسة التدريبية لإلعالميني حول

"مجموعة من القضايا األرسية ذات األولوية"

إعداد

املحامي راتب الظاهر
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فكرة موجزة عن مفهوم األحوال الشخصية :

يقصد باألحوال الشخصية : األوضاع التي تكون بني اإلنسان وأرسته وما يرتتب عىل هذه األوضاع من آثار 

حقوقية والتزامات أدبية أو مادية.

وهذا اللفظ بذاته – األحوال الشخصية – مل يكن معروفاً عند فقهاء املسلمني، ولكنهم عرفوه مبدلوله، حيث 

كانوا يطلقون عىل كل بحث من أبحاثه اساًم خاصاً، فيقولون: كتاب املهر، كتاب النفقات، كتاب النكاح، 

كتاب الطالق، كتاب الفرائض، كتاب الوصايا وهكذا.

ولعل السبب يف ذلك ان الحاجة مل تكن تدعو اىل تقسيم من هذا النوع، فالقايض املسلم، كان يفصل يف 

الدولة، دون متييز بني دعوى وأخرى، أو بني شخص وآخر، وملا خصص  املنازعات بني جميع رعايا  جميع 

القضاء بالزمان و املكان واملوضوع، واقترص القضاء الرشعي عىل الفصل يف الخصومات املتعلقة باألحوال 

الشخصية بني املسلمني، أصبح من الرضوري بيان مفهوم األحوال الشخصية، وتوضيح املراد منه عىل وجه 

التحديد، ملعرفة جهة اإلختصاص.

اصطالح حديث :

ان لفظ األحوال الشخصية اصطالح حديث، و أول ما استعمل يف أوروبا يف القرون الوسطى ومل تعرفه بالدنا 

األحوال  الرشعية يف  "األحكام  كتابه  باشا  املرحوم محمد قدرى  ألف  املايض، عندما  القرن  أواخر  سوى يف 

الله عنه،  أيب حنيفة ريض  األقوال يف مذهب  ارجح  قانونية  فيه وعىل شكل مواد  الذي جمع  الشخصية" 

األحوال  مقابلة  الحديثة يف  القوانني  يف  اإلصطالح  استعمل هذا  وقد  الشخصية.  األحوال  املتعلقة مبسائل 

فأحواله  عينيه،  وأخرى  شخصية  أحوال  له  اإلنسان  فكأن  املالية.  باملسائل  املتعلقة  األمور  وهي  العينية، 

الشخصية تختص بكونه ذكراً أو أنثى، وكونه زوجاً أو مطلقاً أو أرماًل، وكونه أباً أو إبناً، وكونه تام األهلية 

وناقصها، لصغر سن أو جنون، أما أحواله العينية: فتختص مبسائله املالية، من بيع ورشاء ورهن ودين ونحو 

ذلك.

تعريف األحوال الشخصية :

ثار جدل كبري حول معنى األحوال الشخصية هل يقصد به معنى رشعي، أو معنى لغوي، أو معنى اصطالحي 

قانوين ؟ وقد اعرتف بعض الباحثني املحدثني ان تحديد املقصود باألحوال الشخصية يعترب من األمور الدقيقة 

التي يصعب فيه وضع معايري ثابتة ومع ذلك فقد عرفوا األحوال الشخصية بأنها مجموعة القواعد القانونية 

أفراد األرسة – بوصفهم هذا – أي بوصفهم أعضاء يف أرسة واحدة تجمعهم عالقات  التي تنظم عالقات 

به اإلنسان عن غريه من  يتميز  بأنه مجموعة ما  النقض املرصية  بينام عرفته محكمة  النسب واملصاهرة 

الصفات الطبيعية التي رتب القانون عليها أثراً قانونياً يف حياته اإلجتامعية  
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مسائل األحوال الشخصية 

وحتى يزداد هذا املفهوم الحديث لألحوال الشخصية وضوحاً نقول : أن مسائل األحوال الشخصية ترجع 

اىل ثالثة أقسام:

الزواج وطرق إنحالله وما يرتتب عليها من عدة، ونفقة، ونسب، وحضانة، وما اىل  : أحكام  القسم األول 

ذلك.

القسم الثاين : أحكام األهلية والحجر والوصاية عىل الصغري، والوصية بأنواعها.

القسم الثالث : أقسام اإلرث وما يتعلق به، ويسمى بالفقه علم الفرائض.

وجميع هذه املواضيع بتفصيالتها ودقائقها عرفها الفقه اإلسالمي عىل وجه مل يعرف له نظري يف القوانني 

الحديثة.

قانون  : أطلقوا عليها  لبنان  العائلة، ويف  املواضيع وأطلقوا عليها اسم حقوق  العثامنيون هذه  وقد جمع 

األرسة. ويف الغرب جعلت يف قانون خاص أطلق عليه إسم " مدونة األحكام الرشعية " أما يف تونس : فقد 

سموها مجلة األحوال الشخصية. وهي مجموعة عندنا يف األردن بقانون األحوال الشخصية.

أهمية األحوال الشخصية :

قلنا: ان فقهاء املسلمني عرفوا موضوع األحوال الشخصية مبدلوله، ال بلفظه، وقد أولوا هذه املوضوعات 

أهمية خاصة فاتبعوها درساً ومتحيصاً، واعتربوا حسن فهمها دلياًل عىل مكانة الفقيه، ومقدرته، خاصة ما 

يسمى بعلم الفرائض أو املواريث.

ولعل أهميتها ناتجة عن كونها أشد األحكام التصاقاً بذات اإلنسان، وأشد القواعد مساساً بشعوره وإحساسه، 

وال يزال لها حتى اليوم املكانة األولية بني مجموعة القوانني، حتى أن مجرد التفكري يف تعديلها، يبقى الشغل 

الشاغل للناس عىل مختلف ثقافتهم ومستوياتهم وأعاملهم، ذلك ألنها تنظم الخلية األوىل يف املجتمع، وهي 

األرسة التي يشعر تجاهها كل إنسان بيشء من املهابة والتقدير، ويعترب املحافظة عىل أرسارها من أهم األمور 

يف وجوده، كام يعترب حسن بنيانها اللبنة األوىل يف سعادته، ويعترب فسادها العامل الرئييس يف شقائه. بل إن 

بعض الباحثني املعارصين يعترب املوضوع األحوال الشخصية أهم املواضيع القانونية و املميز األسايس لجميع 

األديان و املذاهب من قديم الزمان حتى هذه األيام.
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مكانة األرسة يف اإلسالم :

تتم  وفيها  رسالتها.  وقدرتها عىل حمل  األمة  املسؤولة عن صالح  متكاملة، وهي  اإلسالم وحدة  األرسة يف 

تنشأت الفرد إجتامعياً ويكتسب الكثري من معلوماته ومهاراته وميوله وعواطفه واتجاهاته يف الحياة، ويجد 

دينها  الراسخة وتعاليم  أفرادها  بعقيدة  أن األرسة كلام قويت  قلنا:  إذا  أمنه وسكنه. فال غرابة  يف األرسة 

السلية، قويت تبعاً لذلك األمة، وصمدت يف وجه أعدائها.

من هنا عمل اإلسالم عىل دعم األرسة لتكون قوية متامسكة، وقد عنى القران الكريم ببيان أحكام األرسة 

كلها فبني أحكام الزواج والطالق واملرياث، وأشار يف عبارة كلية اىل أحكام النفقات، ومل يبني القران الكريم 

أحكاماً يف أي موضوع كام بني أحكام األرسة بالذات، ألنها وحدة البناء اإلنساين، وال يوجد مجتمع متامسك 

قوي اذا إنحلت األرسة، ألنه حني إذن يكون مجتمعاً مادياً ال معنويات فيه. 

وإن أول تقنني ملسائل وأحكام األحوال الشخصية يف األردن كان عام 1917 حينام أصدرت الدولة العثامنية 

"قرار حقوق العائلة" الذي بقي العمل به طوال عهد امارة رشق األردن حتى بداية تأسيس اململكة وكان 

القرار أول محاولة لتوحيد مسائل وأحكام األحوال الشخصية يف قانون خاص، ويف عام 1947 وبعد  هذا 

تأسيس اململكة واستقاللها صدر القانون رقم )26( لسنة 1947 باسم قانون حقوق العائلة األردنية ونرش يف 

العدد 915 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1947/8/2. 

وبعد قرار وحدة الضفتني عام 1950 وما شهدته اململكة األردنية الهاشمية من تطورات سياسية وترشيعية 

املادة  العائلة رقم )92( لسنة 1951 ومبوجب  باسم قانون حقوق  الشخصية  صدر قانون جديد لألحوال 

األردين رقم )26( لسنة 1947 وأي  العائلة  العثامين وقانون حقوق  العائلة  قرار حقوق  الغي  )130( منه 

قانون  فيه مع أحكامه، فأصبح  يتعارض  الذي  املدى  إىل  قبله  أو فلسطيني صدر  أردين  أو  ترشيع عثامين 

حقوق العائلة رقم )92( لسنة 1951 هو القانون النافذ الذي ينظم أحكام مسائل األحوال الشخصية ونرش 

حتى  سارياً  فيه  العمل  وبقي   ،1951/8/16 بتاريخ  الصادر  الرسمية  الجريدة  من   )1081( رقم  العدد  يف 

تاريخ 1976/11/30 حيث صدر القانون املؤقت رقم )61( لسنة 1976 قانون األحوال الشخصية، ويكون 

قد استعمل اصطالح األحوال الشخصية ألول مرة يف األردن بصدور هذا القانون وقد بدء العمل به اعتباراً 

من تاريخ نرشه يف الجريدة الرسمية وقد نرش يف العدد رقم )2668( الصادر بتاريخ 1976/12/1 وقد جرى 

تعديله ألول مرة مبوجب القانون املؤقت رقم )25( لسنة 1977 ومبوجب التعديل شطبت كلمة )وغريها( 

من املادة )184( منه ونرش التعديل يف العدد رقم )2703( من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1977/6/1 

وبقي العمل نافذاً يف قانون األحوال الشخصية رقم )61( لسنة 1976 والقانون املعدل له رقم )25( لسنة 

قانون  أن  الذي تضمن  الوزراء  إعالن رئيس  تاريخ 1996/8/25 حيث صدر  1977 كقانونني مؤقتني حتى 

األحوال الشخصية والقانون املعدل له قد أحيال اىل مجلس األمة عماًل باملادة )94( من الدستور فناال منه 

قبوالً وأصبح كل منهام قانوناً دامئياً بشكله املنشور يف الجريدة الرسمية، ومبوجب املادة )186( من قانون 

األحوال الشخصية ألغي قانون حقوق العائلة األردين رقم )92( لسنة 1951 وأي ترشيع أردين أو عثامين أو 

فلسطسني صدر قبله إىل املدى الذي يتعارض فيه مع أحكامه.
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جاء قانون األحوال الشخصية يف تسعة عرش فصاًل :

الفصل األول  أحكام الزواج والخطبة – أهلية الزواج – عضل الويل زواج املجنون واملعتوه.

الفصل الثاين  والية الزواج – الويل يف الزواج، رشوط أهلية الويل زواج الثيب بال ويل.

الفصل الثالث  عقد الزواج، انعقاد الزواج، رشوط انعقاد الزواج، وجوب تسجيل العقد.

الفصل الرابع  الكفاءة رشوط الكفاءة، عدم العلم بالكفاءة، إنكار الكبرية وجود الويل، عدم الكفاءة يوجب 

الفسخ قبل الحمل ال بعده.

الفصل الخامس  املحرمات، تأبيد الحرمة بالنسب، تأبيد الحرمة باملصاهرة تأبيد الحرمة بالرضاع، املحرمات 

مؤقتاً، الحرمة بسبب الطالق البائن بينونة كربى، حرمة الجمع بني امرأتني بينهام حرمة نسب أو رضاع.

الفصل السادس  أنواع الزواج ، الزواج الصحيح، الزواج الباطل، الزواج الفاسد.

الفصل السابع  أحكام الزواج، لزوم املهروالنفقة واملرياث، السكن، وجوب اإلقامة يف مسكن الزوج ، انفراد 

الزوجة يف املسكن، املعارشة باملعروف، منع إسكان الرضائر يف دار واحدة، حكم الزواج الباطل، حكم الزواج 

الفاسد.

الفصل الثامن  املهر املهر املسمى ومهر املثل تعجيل املهر وتأجيله سقوط األجل بوفاة الزوج، األجل املعني، 

لزوم املهر املسمى بالعقد، سقوط املهر، الفرقة املوجبة لسقوط نصف املهر، سقوط املهر كله، سقوط حق 

الزوجة يف املهر حني الفسخ، لزوم مهر املثل وجوب املتعة، االختالف يف تسمية املهر، عدم سامع دعوى املهر 

إذا خالفت الوثيقة إال مبوجب سند، الزواج يف مرض املوت وطلب املهر، املهر حق الزوجة، الزيادة يف املهر 

والحط منه، قبض مهر البكر من قبل األب والجد، اسرتداد ما قبض من املهر قبل العقد.

الفصل التاسع  نفقة الزوجة أنواع النفقة الزوجية لزوم النفقة، عدم استحقاق النفقة مع النشوز، فرض 

النفقة حسب حال الزوج، طلب تعديل النفقة، فرض النفقة عىل الزوج، النفقة تكون ديناً بذمة الزوج عند 

البينة، فرض  اليمني وتقام  الزوجة  الزوج تحلف  الزوج يف غياب  النفقة عىل غري  العجز عن دفعها، فرض 

النفقة للزوجة يف أموال زوجها الغائب، أجرة القابلة والطبيب ومثن العالج عىل الزوج، نفقة املعتدة عىل 

الزوج، نفقة العدة، نفقات التجهيز و التكفني.

الفصل العارش  أحكام عامة يف الطالق، أهلية الزوج للطالق، تعدد الطالق، وقوع الطالق باللفظ والكتابة 

واإلشارة.
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الفصل الحادي عرش  املخالعة، بدل الخلع، صحة املخالعة عىل املهر وغريه عدم تسمية يشء يف املخالعة، 

نفي البدل يف املخالعة، عدم سقوط نفقة العدة إال بالنص عليها يف املخالعة، رجوع الزوج عىل الزوجة ببدل 

الخلع، اشرتاط بقاء الولد عند أبيه يف املخالعة، عدم املقاصة بني نفقة الولد وبني دين األب.

الفصل الثاين عرش  التفريق، العلة املجيزة لطلب فسخ الزواج، علم الزوج بالعيب قبل العقد، طلب التفريق 

الفسخ لوجود عله بالزوجة،  التي ال ميكن املقام معها بال رضر، طلب  الزوج  لعلة غري قابلة للزوال، علة 

عدم سامع الدعوى من الزوج إذا طرأت العلة عىل الزوجة بعد الدخول، إثبات العيب، التفريق للجنون، 

حق تأخري الزوجة لطلب الفسخ، تجديد العقد بعد التفريق للعلة مانع من طلب التفريق، التفريق للغيبة 

والرضر والهجر، فسخ عقد الزواج لإلعسار عن دفع املهر قبل الدخول، التطليق للعجز واالمتناع عن دفع 

النفقة ، التطليق للسجن، تفريق زوجة املفقود للرضر، التفريق للنزاع والشقاق، طالق التعسف موجب 

للتعويض عىل املطلقة.

الفصل الثالث عرش  العدة، مدة العدة، مبدأ العدة، لزوم العدة، وفاة الزوج يف العدة، نفقة عدة الوفاة، 

اعتداد املطلقة يف بيت الزوجية.

الفصل الرابع عرش  النسب، الحاالت التي تسمع فيها دعوى النسب، النسب من نكاح فاسد ، اإلقرار بالبنوة 

ملجهول النسب.

الفصل الخامس عرش  الرضاع، إلزام األم باإلرضاع، استئجار املرضعة، استحقاق األم ألجرة الرضاع.

األصلح  اختيار  الحضانة،  النساء، سقوط  من  الحضانة  يف  الحق  الحضانة، صاحب  السادس عرش   الفصل 

للمحضون، عودة الحضانة إذا زال سبب سقوطها، أجرة الحضانة.

الفصل السابع عرش  نفقة األقارب، نفقة كل إنسان يف ماله، نفقة األوالد، نفقة التعليم، نفقة املعالجة، نفقة 

الوالدين، نفقة القريب الفقري، مبدأ فرض نفقة األقارب

الفصل الثامن عرش  أحكام عامة الحكم مبوت املفقود، عدة وفاة زوجة املفقود، وعدة الزوجة بعد الحكم 

بوفاة املفقود، بعض مسائل اإلرث، الوصية الواجبة.

الفصل التاسع عرش  إلغاءات.
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تعديل قانون األحوال الشخصية:

يف العام 2001 صدر قانون معدل لقانون األحوال الشخصية هو القانون املؤقت رقم )82( لسنة 2001 و 

قد نرش يف العدد رقم )4524( من الجريدة الرسمية بتاريخ 2001/12/31 و بدأ العمل به من تاريخ نرشه, 

و قد عرض عىل مجلس األمة فقرر مجلس النواب رفضه و أحيل إىل مجلس األعيان الذي ادخل إليه بعض 

التعديالت غري أن مجلس النواب ال يزال مرصا عىل رفضه ويحتاج األمر لحسم النقاش حول إقراره أو رفضه 

إىل جلسة مشرتكة للمجلسني بدعوة من رئيس مجلس األعيان. و الجديد يف هذا القانون املعدل كان يتعلق 

برفع سن الزواج و قد جاء يف املادة الخامسة املعدلة التي تضمنت أهلية الزواج أن يتم كل من الخاطبني 

الثامنة عرشة سنة شمسية و أجازت هذه املادة للقايض أن يأذن بزواج من مل يتم منهام هذه السن إذا كان 

قد أكمل الخامسة عرشة من عمره و كان يف زواجه مصلحة تحدد أسسها مبقتىض تعليامت يصدرها قايض 

القضاة لهذه الغاية و قد صدرت تعليامت لهذه الغاية فأصبح النص املعدل غري حاسم يف مسألة رفع سن 

الزواج عندما يتوسع يف االستثناء، وهي التعليامت الصادرة عن قايض القضاة لسنة 2002 والتي تنص يف 

املادة 1 عىل أنه : )يجوز للقايض ان ياذن بزواج الخاطب او املخطوبة او كليهام اذا كانا عاقلني وقد اكمل 

كل واحد منهام الخامسة عرشة من العمر ومل يتم احدهام او كالهام الثامنة عرشة سنة شمسية من العمر 

وفقا لالسس التالية:

ان يكون الخاطب كفؤا للمخطوبة من حيث القدرة عىل النفقة ودفع املهر.   .1

2.  اذا كان يف زواجهام درء مفسدة قامئة او عدم تفويت ملصلحة محققة.

ان يتحقق القايض من رضاء املخطوبة واختيارها وان مصلحتها متوفرة يف ذلك او يثبت بتقرير طبي    .3

اذا كان احد الخاطبني به جنون او عته ان يف زواجه مصلحة.

4.  ان يجري العقد مبوافقة الويل مع مراعاة ما جاء يف املادتني ) 6 ، 12 ( من قانون االحوال الشخصية.

ان ينظم محرض يتضمن تحقق القايض من االسس املشار اليها والتي اعتمدها الجل االذن بالزواج ويتم    .5

بناء عليه تنظيم حجة اذن بالزواج حسب االصول واالجراءات املتبعة.(

كام تضمن القانون املعدل ما يلزم القايض قبل املوافقة عىل إجراء عقد زواج مكرر أن يتحقق من قدرة 

الزوج املالية عىل املهر و النفقة و إخبار الزوجة الثانية بأن الزوج متزوج بأخرى و إعالم الزوجة األوىل بعقد 

الزواج املكرر بعد إجراء عقد الزواج و كان ذالك بإضافة املادة )6( مكرر إىل القانون األصيل. 
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)68( من  املادة  و عدلت  للنفقة  البيت  تعمل خارج  التي  الزوجة  استحقاق  التعديل رشوط  كام تضمن 

القانون األصيل بحيث اشرتطت رشطني الستحقاق الزوجة التي تعمل خارج البيت و هام:

األول: أن يكون العمل مرشوعا، الثاين: موافقة الزوج عىل العمل رصاحة أو ضمنا، و انه ال يجوز الرجوع عن 

موافقته إال لسبب مرشوع و دون أن يلحق بها رضراَ.

و مبوجب القانون املعدل تم إضافة الفقرتني )ب ، ج( إىل املادة )126( من القانون األصيل و قد نظمتا 

و مرشوعية  من حيث جواز  الجدل  ثار حوله  الذي  التعديل  هو  و  بعده  أو  الدخول  قبل  الخلع  أحكام 

هذا النوع من الخلع و هو الخلع القضايئ و عدم جوازه و كان سببا يف رد مجلس النواب للقانون املؤقت 

املعدل و قد أجاز التعديل للزوجة قبل الدخول أو الخلوة أن تطلب إىل القايض التفريق بينها و بني زوجها 

إذا استعدت إلعادة ما استلمت من مهرها و ما تكلف به الزوج من نفقات الزواج و إذا امتنع الزوج عن 

تطليقها يحكم القايض بفسخ العقد بعد ضامن أعادت املهر و النفقات كام أجاز للزوجني بعد الدخول أو 

الخلوة أن يرتاضيا فيام بينهام عىل الخلع فان مل يرتاضيا عليه و أقامت الزوجة الدعوى بطلب الخلع مبينة 

أنها تبغض الحياة مع زوجها و انه ال سبيل الستمرار الحياة الزوجية بينهام و تخىش أن ال تقيم حدود الله 

بسبب هذا البغض و افتدت نفسها بالتنازل عن جميع حقوقها الزوجية و ردت عليه الصداق الذي استلمته 

منه حكمت املحكمة بتطليقها عليه بائنا إذا مل يتم الصلح بينهام بعد محاولة املحكمة و الحكمني الصلح. 

عىل  بالتعويض  املتعلقة  األصيل  القانون  من   )134( املادة  تعديل  تم  املؤقت  املعدل  القانون  مبوجب  و 

املطلقة بسبب طالق التعسف من حيث مقدار التعويض بحيث ال يقل عن نفقة سنة وال يزيد عىل نفقة 

ثالث سنوات بدال مام ورد يف القانون األصيل من أن الحد األعىل للتعويض هو نفقة سنة، بحيث أنه اذا 

طلق الزوج زوجته تعسفا كان طلقها لغري سبب معقول وطلبت من القايض التعويض حكم لها عىل مطلقها 

بتعويض ال يقل عن نفقة سنة وال يزيد عىل نفقة ثالث سنوات ويراعى يف فرضها حال الزوج عرسا ويرسا 

ويدفع جملة اذا كان الزوج مورسا واقساطا اذا كان معرسا ، وال يؤثر ذلك عىل حقوقها الزوجية االخرى.

و أخريا جاء التعديل لتنظيم أحكام املشاهدة يف املادة )163( من القانون و بيان أصحاب حق املشاهدة 

و هم األم و الويل و حقها مرة واحدة يف األسبوع و األجداد و الجدات و حقهم مرة يف السنة و لباقي من 

لهم حق الحضانة مرة يف السنة و أناطت املادة املعدلة بالقايض تحديد زمان املشاهدة و مكانها حسب 

االعرتاف  أكرث من  النص تفصيالت  وبالتايل فقد تضمن  الطرفان عىل ذلك،  يتفق  إذا مل  املحضون  مصلحة 

بحق االم والويل يف مشاهدة الصغري عندما يكون لدى غريه، ويف قرار محكمة استئناف عامن الرشعية رقم 

2004/1481 )هيئة ثالثية( تاريخ 2004/6/14: )ان حكم املحكمة االبتدائية للمستانف عليه رضا املذكور 

بتمكينه من مشاهدة ابنتيه الصغريتني اية ورغد املتولدتني له من زوجته املستانفة سناء املذكورة مرة يف 

االسبوع يف كل يوم سبت وملدة ساعتني من الساعة الواحدة وحتى الساعة الثالثة من بعد ظهر نفس اليوم 

يف دار رعاية الطفل يف جبل الحسني وعىل ان يدفع املستانف عليه بدل التنقالت عن كل مشاهدة بناء 

عىل الدعوى والطلب واالقرار والرتايض والتصادق وسندا للمواد املذكورة يف الحكم صحيح وموافق لالصول 



قـضـايــا أســـريـــة30

الرشعية والقانونية فتقرر تاييده ورد اسباب االستئناف الن الحكم كان بناء عىل االقرار والرتايض فال يجوز 

نقضه والرجوع عنه النه من سعى بنقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه املادة 100 من املجلة تحريرا 

يف الثالث عرش من رجب لسنة الف واربعامئة وخمس وعرشين هجرية وفق التاسع والعرشين من اب 

لسنة الفني واربع ميالدية.(
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االتفاقيات الدولية

وعالقتها بالترشيعات الوطنية

ورقة عمل مقدمة ضمن اعامل الجلسة التدريبية لإلعالميني حول

"مجموعة من القضايا األرسية ذات األولوية"

إعداد

املحامي الدكتور ابراهيم الجازي
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 املقدمة:

الرئييس فيه، بدأت معامل و تقاطعات  باعتبارها الشخص  الدول  الدويل منظاًم لعالقات  القانون  مع بروز 
العالقة ما بني القانون الوطني و القانون الدويل بالظهور لتحدد هذه العالقة وفقاً للمدارس الفقهية التي 

حللتها و التي عملت عىل رشحها و تنفيذها ضمن حجج ساقتها لهذه الغاية.

نستعرض موقف  ثم  من  و  القانونني  بني  العالقة  بحثت يف  التي  الفقهية  املدارس  أهم  اليوم  سنستعرض 
القضاء الدويل من هذه العالقة و نعرج عىل بعض من مواقف الدول التي عرضت أمام املحاكم الربيطانية 
لنخلص يف نهاية املطاف إىل استعراض موقف قضاءنا الوطني من هذا االمر مستندين لدستورنا النافذ من 

العام 1952 وألحكام محكمة التمييز و اجتهاداتها عىل مدار السنوات.

2.1 تصدى الفقه ملوضوع تحديد العالقة بني القانون الدويل و القانون الداخيل و التي تعترب من االهمية 
عىل الصعيدين النظري و العميل ألن عاملنا املعارص مغرق باملعاهدات الدولية التي ترتب التزامات متبادلة 
بني االطراف املتعاقدة و التي تنتج آثار قانونية يف غاية من األهمية و تثور تساؤالت عدة يف هذه العالقة يف 
حالة تعارض قواعد القانون الداخيل مع املعاهدة الدولية التي أبرمتها الدولة، فهل هذا فعاًل يؤثر عىل التزام 
الدولة مع غريها من األطراف الدولية و هل نغلب قواعد القانون الداخيل عىل أحكام املعاهدة الدولية أم 

أن العكس هو صحيح ، أم اننا نلجأ لصيغة أخرى تعمل عىل حل اإلشكال القانوين املثار.

قد يثور تساؤالً آخر يف هذا املضامر أنه ما هو واجب الدولة الفعيل و العميل عندما تصبح طرفاً متعاقداً 
يف معاهدة دولية.

1.2 مذهب ثنائية القانونني :

القانون  أن  املذهب  مفاد هذا  و  أنزلويت،  رأسهم  و عىل  الفقهاء  من  عدداً  القانونني  ثنائية  تبنى مذهب 
الداخيل و القانون الدويل هام نظامان متساويان منفصالن و بالتايل فإن نفاذ أٍي من القانونني غري مرتبط 
مبدى مطابقته مع القانون اآلخر. و استند أنصار هذا املذهب يف أن فكرة الفصل بني القانونني هي مبنية 
عىل اختالفهام يف أشخاص و مصادر و هيئات كليهام فمن حيث األشخاص نجد أن القانون الدويل قد نظم 
العالقات بني الدول مستنداً إىل مبديئ السيادة و املساواة و عىل الجانب اآلخر نجد ان القانون الداخيل قد 
اهتم يف تنظيم العالقات بني أفراد املجتمع فيام بينهام أو بني األفراد و السلطة القامئة باعتبارها صاحبة 
السيادة. أما من حيث املصادر فإن قواعد القانون الدويل قد كونتها الدول مجتمعة يف حني أن قواعد القانون 
الداخيل قد أنشأتها كل دولة بشكل منفرد. كام أن اإلختالف يتجىل يف التكوين السيايس للمجتمعني الدويل 
و الداخيل حيث يتميز املجتمع الداخيل لكل دولة بوجود سلطات معنية بالترشيع و القضاء و التنفيذ يف 

حني أن املجتمع الدويل يفتقر إىل مثل هذه السلطات.

القانون  من  اإللزامية  قوتها  تستمد  القانونني  من  قاعدة ألي  يوجد  ال  انه  أهمها  نتائج عدة  ترتتب  وهنا 
اآلخر طاملا أن كل قانون له سلطات خاصة مستقلة بقواعدها من حيث الشكل واملوضوع، حيث أنه يف 
حال تعارض قاعدة داخلية مع قاعدة دولية فعىل القايض أن يطبق قاعدة القانون الداخيل ألنه يستمد 
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سلطته واختصاصه من قانونه الوطني وتتحمل الدولة عىل الصعيد الدويل املسؤولية الناجمة عن مخالفتها 
اللتزاماتها الدولية لذا نستطيع القول بأن القانون الدويل ال يتمتع بصفة اإللزام يف دائرة القانون الداخيل 
إال يف حال صدوره بصورة قواعد قانونية داخلية وفقاً لإلجراءات الشكلية املتبعة يف إصدار هذه القواعد 
وعليه ال ميكن للقايض الداخيل تطبيق معاهدة دولية ما مل تحول إىل قانون داخيل وبالتايل ال ميكن ملعاهدة 

تعديل أو إلغاء قانون داخيل الحق.

معدومة  تكون  القانونني  أحكام  بني  تنازع  نشوء  احتاملية  املذهب  هذا  أنصار  يرى  سبق  ما  وعىل ضوء 
كإحالة  اإلحالة  طريق  عن  القانونية  القاعدة  طبيعة  تغيري  إمكانية  مع  منهام  كل  تطبيق  الختالف  نظراً 
القانون الداخيل عىل الدويل فمثاًل: يقرر القانون الداخيل أحكاما خاصة باملبعوثني الدبلوماسيني كالحصانات 
واإلعفاءات ، فمثل هذا الترشيع الداخيل يرتك عادة تحديد األشخاص الذين تطبق عليهم صفة املبعوثني 

الدبلوماسيني إىل قواعد القانون الدويل.

والطريقة األخرى التي يتم فيها تغيري طبيعة القاعدة القانونية هي عن طريق االستقبال، فاالستقبال يعني 
دمج نظام قانوين لبعض قواعد نظام قانوين أخر فيه بحيث تعبرت جزءاً ال يتجزأ منه، حيث اعتربت عدة 
الدويل جزء مكمل لقانون  القانون  القانون األعىل للدولة أو اعتبار  الدولة  التي تربمها  دساتري املعاهدات 

الدولة منها دستور أملانيا االتحادية لعام 1949 املادة 25 والدستور األمرييك املادة 6.

2.2 مذهب وحدة القانونني:

تبنى مذهب وحدة القانونني عدداً من الفقهاء أبرزهم )كونز وكوفامن(، حيث اتجه أنصار هذا املذهب 
إىل اعتبار قواعد القانون الدويل وقواعد القانون الداخيل فرعان لنظام قانوين واحد مع تبعية هذه القواعد 
بعضها للبعض اآلخر يف إطار التسلسل الهرمي للقواعد القانونية مع تسليم أنصار هذا املذهب بإمكانية 
قيام تعارض وتنارع بني هذه القواعد. ولكنهم اختلفوا فيام بينهم حول تحديد أي من القانونني تكون له 

أولوية التطبيق لذا انقسم أنصار هذا املذهب إىل قسمني وهام:

2.2.1 الوحدة مع سمو القانون الدويل:

حيث ذهب أصحاب هذا الرأي إىل اعتبار القانون الدويل أعىل مرتبًة من القانون الداخيل يف حالة حدوث 
تعارض أو تنازع بني قاعدة من القواعد مع انضامم فرعني لنظام قانوين واحد حيث ذهبوا بالقول إىل أن 
القانون الدويل يعني برسم حدود واالختصاص اإلقليمي والشخيص لكل دولة وعليه فإن كل دولة تصنع 
القانون  قواعد  لها مبوجب  املخولة  االختصاصات  من  اختصاصاً  الحقيقية  فإنها متارس يف  الداخيل  قانونها 

الدويل لذا يعترب قواعد القانون الدويل أسمى من قواعد القانون الداخيل.

لكن هذا االتجاه تعرض للنقد حيث انه يتجاهل أن القانون الدويل حديث النشأة باملقارنة مع القوانني 
الداخلية، باإلضافة إىل إهامل االختالفات القامئة قطعياً بني القانونني.
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2.2.2 الوحدة مع سمو القانون الداخيل:

ذهب أنصار هذا الرأي إىل اعتبار القانون الداخيل أوىل من القانون الدويل حيث يرتكز القانون الدويل عىل 
القانون الداخيل وينبع منه وأن املعاهدات الدولية تستمد قوتها القانونية امللزمة من الدستور مع تأكيدهم 
عىل أن القانونان فرعان لقانون واحد وبذلك يدعمون قولهم انه ليس هناك سلطة عليا يف املجتمع الدويل 
وان الدولة هي السلطة العليا وهي وحدها قادرة عىل إنشاء قواعد قانونية وال تعلوها سلطة أخرى وهي 
أيضا لها الحرية يف تحديد التزاماتها الدولية وكيفية تنفيذها وذهبوا بالقول بان الدستور هو أساس التزام 
بأي قاعدة قانونية دولية كانت أم داخلية ويف حالة تعارض إحدى املعاهدات الدولية مع أحكام القانون 

الداخيل فان األولوية تكون للقانون الداخيل.

ومن االنتقادات التي تم توجيها إىل هذا املذهب، ويف حقيقة األمر تعترب صحيحة، أن املعاهدات تغدو غري 
ملزمة يف حال كانت هذه املعاهدات تستند إىل الدستور وحده وتم إلغاء هذه الدساتري.

تم  التي  املعاهدات  بأي حال صحة  الداخلية ال متس  الدستورية  التعديالت  أن  به  املسلم  انه من  حيث 
إبرامها، كذلك استمرارية االلتزامات الدولية التعاقدية ترجع إىل مبدأ أسايس يف النظام القانوين الدويل وهو 

مبدأ استمرار الدولة بغض النظر عن التغيريات التي تلحق بالنظام القضايئ الداخيل.

لذا ميكننا القول بأن سمو قواعد القانون الدويل عىل قواعد القانون الداخيل باتت من األمور املسلم بها، 
الداخلية  قوانينها  تعارض  حالة  الدولة يف  يرتتب جزاء عىل  و  الخارجي  الصعيد  تعد مسؤولة عىل  حيث 
واملعاهدات الدولية دون االرتقاء إىل مستوى الغاء قواعد القانون الداخيل الفوري املبارش املخالف لقواعد 
القانون الدويل ونستخلص إىل أن الخالف بني مذهب ثنائية القانونني ومذهب وحدة القانونني هو خالف 

حول مدى الجزاء املفروض الحرتام مبدأ سمو القانون الدويل أكرث منه خالف حول حقيقته.

ومع ذلك، فإننا نجد تفاوت يف مواقف القانون الدويل وبعض الدول من مسألة االنفصال أو الوحدة كام 
تم بيانه أدناه.

3. موقف القانون و القضاء الدوليني:

للقانون الدويل عدة مواقف يف كل مسألة االنفصال أو الوحدة، ومسألة علو أو سمو أحد القانونني عىل 
اآلخر.

1.3 من حيث مسألة االنفصال أو الوحدة :

فإن القانون الدويل ال يكرس رصاحة أيا من النظرتني وهو يأخذ مبواقف وسط فيام بينهام حيث ال يلزم 
القانون الدويل الوضعي الدولة باملعاهدة املصدقة عىل خالف األصول الدستورية املتبعة فيها يف حني تنص 
العديد من الدساتري الوطنية عىل عدم نفاذ املعاهدات املعقودة خالفاً لتلك األصول عىل الصعيد الداخيل.
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بينام يف مذهب الوحدة فان القانون الدويل ال يتضمن تفويضاً لكل دولة بتحديد الهيئات املختصة بإبرام 
الذي يحدد بحرية  للدولة هو  الدستوري  القانون  فإن  ، و عىل عكس ذلك  اإلبرام  املعاهدات وإجراءات 
الدويل ال يتضمن  القانون  اإلبرام. ومن ناحية أخرى فان  املعاهدات و اجراءات  بإبرام  أحكام االختصاص 
قاعدة عامة تقيض بإلغاء القاعدة الداخلية املخالفة لها تلقائياً. فالقضاء الدويل ال ميلك نقض قرار داخيل 
يتمتع بقوة اليشء املقيض به أو إلغاء ترشيع داخيل ألنه ليس قضاء إلغاء بل هو قضاء تعويض فحسب 
حيث تبقى القاعدة القانونية الداخلية املخالفة للقانون الدويل سارية املفعول داخلياً إىل أن يتم تعديلها أو 
إلغاءها من الدولة املعينة ووفقاً لإلجراءات املتبعة فيها وهذا املبدأ ثابت يف القانون الدويل اإلتفاقي وعند 

القضاء الدويل عىل حد سواء.

2.3 موقف القانون والقضاء الدوليني يف مسألة علو أو سمو أحد القانونني عىل األخر:

من الالفت للنظر أن ميثاق األمم املتحدة ال يتضمن النص رصاحة عىل سمو القانون الدويل غري أنه يعرب 
ضمناً عن سمو القانون الدويل يف مقدمته التي تؤكد عىل مبدأ احرتام االلتزامات الناشئة عن املعاهدات 
بسمو  املعاهدات  لقانون  فينا  اتفاقية  يف  األطراف  الدول  قبلت  وقد  الدويل،  القانون  مصادر  من  وغريها 

القانون الدويل االتفاقي حيث كان ذلك واضحاً يف املواد )26و27و46 ( من هذه االتفاقية.

البت  الوطني يف حاالت منها  القانون  اللجوء إىل  الداخيل، حيث البد له من  القانون  ولكنه يطبق أحياناً 
يف اختصاص دولة ما عىل جرمية ارتكبت عىل أرضها، ويف أحيان أخرى تستعني املحاكم الدولية بالقانون 
الداخيل كدليل عىل "الوقائع” املنظورة أمامها، وهناك بعض الحاالت ميكن للقضاء الدويل اإلستعانة بالقوانني 
املختلفة كدلياًل عىل الوفاء بااللتزامات الدولية املرتتبة عىل تلك الدولة كام ميكن استخدام القانون الداخيل 
كدليل عىل أن الدولة مل تف بالتزاماتها مبقتىض املعاهدة أو العرف، ويف حني قدرت املحكمة الدولية أن 
القانون الوطني ال يفي باإللتزامات الدولية الواقعة عىل الدولة، فقد تقيض باملسؤولية الدولية لها ولكنها ال 

متلك أن تعلن بطالن القانون املذكور وإال عد ذلك تدخال يف الشؤون الداخلية للدولة.

وقد يقع يف العمل ، وهذا نادراً، أن تبت محكمة دولية يف النزاع املعروض عليها وفق القانون الوطني فقط 
)مثال قضية القروض الرصيبة عام 1929 بني مواطنني فرنسيني والحكومة الرصيبة حيث تم تطبيق القانون 
الرصيب( وكثرياً ما تنص اتفاقيات االمتياز بني الدول والرشكات األجنبية عىل تسوية النزاعات املحتملة عن 
طريق هيئة تحكيم ويف حني تدعى محكمة دولية إىل تطبيق القانون الوطني فإنها تقوم بتطبيقه كام تفعل 

املحاكم الوطنية.

وقد استقر القضاء الدويل عىل أنه يف حالة التعارض بني االلتزامات الدولية والقانون الوطني فاألعلوية هي 
للقانون الدويل الذي يسمو عىل القانون الداخيل بقواعده الدستورية أو العادية، كذلك استقر القضاء عىل 

سمو القانون الدويل عىل القرارات اإلدارية واألحكام القضائية.

ويجدر بالذكر أنه ال يكفي للقايض أو املحكم الدويل التأكد من مخالفة القاعدة الداخلية للقانون الدويل 
لتحميل الدولة املعنية املسؤولية الدولية، بل ال بد من أن تلحق القاعدة الداخلية رضراً بدولة أخرى أو 

بأحد مواطنيها.



37قـضـايــا أســـريـــة

و هنا، سوف أستعرض مثال عىل مبدأ سمو القانون الدويل عىل القانون الداخيل:

قرار محكمة العدل الدولية حول انطباق التزام الدخول يف تحكيم مبوجب الفرع 21 من اتفاق مقر األمم 
املتحدة املعقود يف 26 حزيران 1947 )الفتوى الصادرة يف 26 نيسان 1988( :

يف آيار 1987 قدم مجلس الشيوخ األمرييك للواليات املتحدة األمريكية مرشوع قانون و هو قانون مكافحة 
اإلرهاب حيث كان هدفه أن يجعل من غري املرشوع إنشاء مكتب ملنظمة التحرير الفلسطينية أو االحتفاظ 
به داخل الواليات املتحدة األمريكية، إذ كان موجهاً بشكل خاص ضد منظمة التحرير الفلسطينية و عىل 
وجه الخصوص ضد مكتب بعثة املراقب عن منظمةالتحرير الفلسطينية لدى االمم املتحدة الذي أنشئ يف 
نيويورك بعد ان فتحت الجمعية العامة مركز املراقب العام مركز املراقب ملنظمة التحرير الفلسطينية يف 
عام 1947 حيث اعترب األمني العام لألمم املتحدة أن اإلبقاء عىل املكتب يقع يف إطار اتفاق املقر املعقود مع 

الواليات املتحدة يف 26 حزيران 1947.

حيث نشأ نزاع بني األمم املتحدة و الواليات املتحدة االمريكية منذ اللحظة التي وقع فيها مرشوع قانون 
مكافحة اإلرهاب فأصبح قانوناً، بشأن تفسري أو تطبيق االتفاق املعقود بني األمم املتحدة و الواليات املتحدة 
االمريكية، حيث طلب الكونغرس األمرييك إغالق مكتب املنظمة بناءاً عىل مرشوع قانون مكافحة اإلرهاب 
الصادر يف 1987، و هو ما يعد تعارض يف االلتزامات الدولية للواليات املتحدة االمريكية حيث ثارت مسألة 

ماهية اإلجراء املتخذ يف اطار القانون املحيل الذي يعترب مبثابة إغالق للمكتب بالقوة.

فقد اتفق الطرفان يف أن إغالق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية بالقوة يشكل خرقاً لالتفاق.

لكن تم االحتجاج بإجراء التحكيم املنصوص عليه يف الفرع 21 من االتفاق املربم بني األمم املتحدة و البلد 
الواليات  أن  الودية قد أخفقت حيث  التسوية  األمريكية( حيث أن محاوالت  املتحدة  )الواليات  املضيف 
املتحدة األمريكية ال تستطيع و ال تريد الدخول رسمياً يف إجراء تسوية املنازعات مبوجب الفرع 21 من 

اإلتفاق.

حيث أكد األمني العام لألمم املتحدة عام 1987 يف رسالة إىل املمثل الدائم للواليات املتحدة األمريكية لدى 
االمم املتحدة أن الترشيع املنوي سنه يتعارض مع االلتزامات الناشئة عن املقر.

و يف 11 آذار 1988، قرر وزير العدل األمرييك أن قانون مكافحة اإلرهاب يقتيض منه أن يغلق مكتب بعثة 
املراقب عن منظمة التحرير الفلسطينية و بينت أن عرض هذه املسألة للتحكيم لن يخدم أي غرض مفيد.
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حدود مهمة املحكمة:

 أشارت محكمة العدل الدولية إىل أن مهمتها الوحيدة هي أن تقرر إن كانت الواليات املتحدة األمريكية 
ملزمة بالدخول يف تحكيم مبوجب الفقرة 21 من اتفاق املقر و هي عىل وجه الخصوص حيث أنها ليست 
مضطرة إىل أن تقرر إن كانت التدابري التي اتخذتها الواليات املتحدة األمريكية ضد بعثة املراقب من منظمة 

التحرير الفلسطينية تتعارض مع ذلك االتفاق.

و قد قررت املحكمة أن األمني العام قد استنفذ يف هذه الظروف جميع إمكانيات التفاوض املتاحة له، و مل 
تفكر األمم املتحدة و ال الواليات املتحدة األمريكية يف أي وسيلة أخرى للتسوية يتفق عليها الطرفان و ال 
ميكن أن تشكل اإلجراءات الجارية أمام محاكم الواليات وسيلة لتسوية متفقاً عليها” نظراً إىل أن الغرض منها 
هو إنفاذ قانون مكافحة اإلرهاب ال تسوية النزاع القائم بشأن تطبيق اإلتفاق و يضاف إىل ذلك أن األمم 

املتحدة مل توافق أبداً عىل تسوية النزاع يف املحاكم املحلية.

النتيجة:

 كان عىل املحكمة أن تستنتج أن الواليات املتحدة ملزمة باحرتام التزام الدخول يف التحكيم. كام أشارت 
املحكمة إىل املبدأ األسايس من مبادئ القانون الدويل، املتمثل يف أن القانون الدويل له أسبقية عىل القانون 
املحيل. و لهذه األسباب، أفتت املحكمة باإلجامع أن الواليات املتحدة األمريكية، بوصفها طرفاً يف االتفاق 
املعقود بني األمم املتحدة و الواليات املتحدة االمريكية بشأن مقر األمم املتحدة يف 26 حزيران 1947، ملزمة 

وفقاً للفرع 21 من ذلك اإلتفاق بأن تدخل يف التحكيم لتسوية النزاع القائم بينها و بني األمم املتحدة.

القانوين  النظام  يف  مكانته  ومن  الدولة  داخل  الدويل  القانون  تطبيق  مسألة  من  الدول  بعض  موقف   .4
الداخيل:

أن القانون الداخيل لكل دولة هو املختص بوضع الحلول املناسبة ملشكلة العالقة بينه وبني القانون الدويل 
فهذه املشكلة أساساً قضية خاصة بكل دولة، و الدولة هي التي تحدد عن طريق قانونها الداخيل كيفية 
إدخال قواعد القانون الدويل يف القانون الداخيل. والقانون الداخيل للدولة هو الذي يحدد أيضا املكانة أو 

املرتبة التي يشغلها القانون الدويل أمام املحاكم الداخلية للدولة.

الداخلية ولكنها تضعه يف مرتبة  القوانني  الدويل عىل  القانون  الدول تقر دساتريها بسمو  أن هناك بعض 
أدىن من الدستور يف حني تساوي دساتري دول أخرى بني القانونني يف حني آخر نجد أن وجود بعض الدول ال 

تتضمن دساتريها نصوصاً تحدد مكانة القانون الدويل يف النظام القانوين الداخيل.
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وهنا سوف نستعرض وضعية بعض الدول عىل النحو التايل:

1.4 الواليات املتحدة األمريكية.

إن املعاهدات الدولية التي تعقدها الواليات املتحدة األمريكية تعد حسب الفقرة الثانية من املادة السادسة 
من الدستور األمرييك مبثابة القانون األعىل للبالد ويعترب القانون الدويل خاضع للدستور أي أنه يف مرتبة أدىن 

منه حيث ميكن عىل الصعيد املحيل إلغاؤه عن طريق قانون أمرييك الحق.

حيث أن املحاكم األمريكية تبذل ما يف وسعها للتوفيق بني القانون الداخيل والقانون الدويل بقدر اإلمكان 
عن طريق التفسري بحيث يؤول األول بشكل ال يخالف الثاين.

2.4 اململكة املتحدة:

من الثابت يف اململكة املتحدة أن القانون الدويل يحرص تطبيقه يف القواعد العرفية الدولية دون القواعد 
االتفاقية الدولية حيث يعترب القانون الدويل واقعياً يف مرتبة أدىن من القانون الوطني بالرغم من املساواة 
الشكلية فيام بينهام ألن الربملان االنجليزي ميكنه أن يسبق قانوناً الحقاً يخالف قانوناً دولياً عرفياً سابقا،ً ومن 
الواضح جداً أن القضاء االنجليزي يدمج بني القانون الدويل والقانون املحيل دون تحويله إىل قانون داخيل 

كام هو الحال يف املعاهدات الدولية.

أما بالنسبة للمعاهدة الدولية، فالقضاء االنجليزي ال زال حتى اآلن مثاًل لألخذ بنظرية االزدواجية حيث 
ليس للمعاهدات الدولية قيمة يف النظام االنجليزي إال إذا كان قد جرى استقبالها عن طريق ترشيع برملاين، 
حيث يجري العمل يف اململكة املتحدة عىل عرض املعاهدات املوقعة أو املنوي االنضامم إليها والتي تتطلب 
التصديق أو القبول أو املوافقة عىل الربملان قبل 21 يوماً من اتخاذ أي إجراء من هذه اإلجراءات ) وتسمى 
هذه القاعدة قاعدة بونسوبني (، لذا يحب أن يتم إصدار قانون من الربملان حتى تعد املعاهدة جزءاً من 

القانون االنجليزي.

معاهدات  مثل  الوطني  للقانون  تعدياًل  تتضمن  ال  معاهدات  عقد  التنفيذية  السلطة  متلك  املقابل  ويف 
املعاهدات ال  ومثل هذه  الثقافية،  واالتفاقيات  الحامية  واتفاقيات  االستثامر  تشجيع  واتفاقيات  الصداقة 
تخصع عادًة للنقاش يف الربملان حتى و لو كانت تحظى بدرجة عالية من األهمية ومعنى ذلك أن للقانون 
الصادر يف وقت تاٍل للمعاهدة أعلوية عىل املعاهدة السابقة املخالفة له ولكن الدولة تكون مسؤولة دولياً 

يف هذه الحالة عن طرق التزاماتها.

3.4. فرنسا:

أن املوقف القضايئ الفرنيس من املعاهدات الدولية ال يزال يتصف بالحذر حيث أن مجلس الدولة الفرنيس 
مل يقبل بأعلوية املعاهدة عىل الترشيع الوطني الالحق إال يف عام 1989، أما قبل ذلك التاريخ فقط كان 

يعطي األعلوية للقانون الالحق عىل املعاهدة السابقة.
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الوطني  القانون  عىل  املعاهدة  ألحكام  األعلوية  يعطي  الدولة  مجلس  خالف  وعىل  العادي  القضاء  أما 
الالحق، أما بالنسبة للعالقة بني املعاهدة والقانون الدستوري يف القضاء العادي فإنه يعطي االعلوية للحكم 
الدستوري عىل الحكم اإلتفاقي الدويل، والجديد بالذكر أن املوقف الثابت للمجلس الدستوري يف فرنسا هو 

أن القاعدة الدولية عرفية كانت أم اتفاقية ال تسمو عىل املبادئ الدستورية الداخلية.

4.4. اململكة األردنية الهاشمية:

إن القضاء األردين استقر عىل سمو املعاهدات الدولية عىل القوانني الداخلية وعىل وجوب تطبيقها عند 
تعارضها مع هذه القوانني سواء كانت املعاهدة سابقة لصدور الترشيع أم الحقة له دون أن يشري إىل سند 
قانوين، ولكن يبدو أن هذه األعلوية قارصة عىل املعاهدة التي تحتاج إىل موافقة مجلس األمة والتي تصبح 
إذا ما عرضت عىل املجلس، ووافق عليها وفق نص الفقرة الثانية من املادة 33 من الدستور األردين، قانوناً 
كسائر القوانني العادية التي تصدر عن املجلس، أما املعاهدات التي ال تحتاج إىل موافقة مجلس األمة فهي 
ليست قوانني ألنها تصدر عن السلطة التنفيذية، وهي ليست أنظمة تنفيذية، الن األنظمة التنفيذية تصدر 

استناداً للقانون وتنفيذاً له )م/31 من الدستور األردين(.

وبالحديث عن قرارات محكمة التمييز األردنية حول هذا املوضوع فمن الواضح أن محكمة التمييز أخذت 
مببدأ سمو االتفاقيات يف مرتبتها عىل القوانني الداخلية حيث أنها واجبة التطبيق واالحرتام و هذا ما نصت 

عليه محكمة التمييز األردنية بصفتها الحقوقية 2005/1477 بتاريخ 2005/9/7.

حيث جاء قي قرار آخر ملحكمة التمييز األردنية بصفتها الحقوقية رقم 2003/4309 بتاريخ 2004/4/22 
التطبيق ألنه  الواجبة  العربية لسنة 1981 هي  الدول  التجاري بني  التبادل  اتفاقية تيسري وتنمية  " تعترب 
املعاهدات واالتفاقيات الدولية تسمو مرتبة عىل القوانني املحلية ولها األولوية بالتطبيق عند تعارضها معها، 

لذلك ال يجوز االحتجاج بأي قانون محيل عن تعارض أحكامه مع أحكام اإلتفاقيات”.

و يف قرار مامثل ملحكمة التمييز األردنية بصفتها الحقوقية رقم 2003/818 بتاريخ 2003، قررت املحكمة 
أن املعاهدات و اإلتفاقيات الدولية تسمو عىل القوانني املحلية و لها أولوية التطبيق عند تعارضها معها و 

ال يجوز االحتجاج بأي قانون محيل أمام اإلتفاقية العربية لعام 1981

5. الخامتة:

و يف النهاية و بشكل عام، ال يسعني القول إال أن كل من النظريتني لها حسناتها و مساوئها بحيث تشكل 
حسنات الواحدة مساوئ األخرى و العكس صحيح، و ما جرى عليه التعامل يف عالقات الدول ال يؤدي بشكل 
قاطع إىل اعتامد أي من النظريتني. لكن ما ال ميكن تجاهله هو التزام الدولة باحرتام التزاماتها الدولية فيام 
تصدره من قوانني داخلية، فإذا حصل تعارض بني القانون الدويل و القانون الداخيل لدولة ما، فعىل الدولة 
أن تلغي قانونها أو تعد له بحيث ينسجم مع الحكم القانوين الدويل و إال تحملت تبعة املسؤولية الدولية.



قـضـايــا أســـريـــة

قانون املالكني واملستأجرين

ورقة عمل مقدمة ضمن اعامل الجلسة التدريبية لإلعالميني حول

"مجموعة من القضايا األرسية ذات األولوية”

إعداد

املحامي باسل بسطامي
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املقدمة:

يعترب قانون املالكني واملستأجرين من أكرث القوانني إثارة للجدل ملا له من آثار إجتامعية وإقتصادية وقانونية 

وحتى إنسانية.

وقد كان قانون املالكني واملستأجرين رقم 62 لسنة 1983 يعطي الحق للمستأجر بالبقاء يف املأجور رغم 

القانوين مام أسامه  إنقضاء املدة املحددة يف عقد اإليجار إذا رغب هو املستأجر يف ذلك بحكم اإلمتداد 

البعض بأبدية اإلجارة والبعض اآلخر دعاه بقانون إستمالك منفعة العقار إىل ما ال نهاية بالرغم من كل 

إتفاق مخالف و وذلك خالفاً للقاعدة الذهبية املعروفة )العقد رشيعة املتقاعدين (.

وقد إلغيت هذه األبدية يف عقود اإليجار يف القانون رقم 30 لسنة 2000 املعدل لقانون املالكني واملستأجرين 

رقم 11 لسنة 1994 حيث ورد النص يف املادة الخامسة :

)أ-عىل الرغم من أي إتفاق مخالف يحق للمستأجر اإلستمرار يف إشغال املأجور بعد إنتهاء مدة إجارته 

العقدية ، وفقاً ألحكام العقد ورشوطه ، وذلك فيام يتعلق بعقود اإليجار السارية املفعول قبل رسيان أحكام 

هذا القانون ، عىل أن تنتهي هذه العقود يف 2010/12/31 ما مل يتم إتفاق آخر بني املالك واملستأجر.

ب-أما عقود اإليجار التي تنعقد بعد نفاذ هذا القانون فتحكمها رشوط العقد املتفق عليه سواء أكان العقار 

مخصصاً للسكن أو لغريه ، وينقيض عقد اإليجار بإنتهاء املدة املتفق عليها (.

ولهذه املادة أهمية قصوى من النواحي اإلقتصادية واإلجتامعية واإلنسانية والقانونية أيضاً هذا فضاًل عن 

إنسجامها مع قواعد الرشع اإلسالمي الحنيف وترشيعات اإلجارة للعقارات يف معظم دول العامل، وتفصيل 

ذلك :

1-من الناحية اإلقتصادية :

كان عدد كبري من املستثمرين يف اململكة يعزفون عن اإلستثامر العقاري جراء وجود نص يف قانون املالكني 

واملستأجرين تعطي الحق للمستأجر وخالفاً لرغبة املالك يف اإلستمرار يف إشغال املأجور إىل ما ال نهاية حيث 

كان املستأجر عند خالفه مع املالك يقول للاملك أنا املالك طاملا أنني ملتزم بأحكام العقد والقانون مام دفع 

البعض إىل إعتبار هذا الحق للمستأجر مبثابة إستمالك ملنفعة العقار ملدة غري معلومة.

وعىل أثر رسيان القانون املعدل رقم 30 لسنة 2000 شهدت اململكة حركة عمران نشطة للغاية إذا أصبح 

األمر بيد املالك واملستأجر ليتفقا فيام بينهام وبإرادتهام املشرتكة عىل تحديد مدة اإليجار بعد أن كانت بيد 

املستأجر منفرداً.
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ويف إحصائية قدمها معايل وزير العدل أمام اللجنة القانونية ملجلس النواب حيث ورد فيها أن نسبة عقود 

العقود قد تم تنظيمها بعد تاريخ  القانون بلغت ثلث عقود اإليجار وأن ثلثي  القدمية قبل هذا  اإليجار 

.2000/8/31

وال تخفى إستفادة خزينة اململكة من الزيادة يف مقدار رضائب املسقفات واملعارف ورضيبة الدخل نتيجة 

تأجري  عامل  يف  الرائجة  األسعار  عىل  واملبنية  اإليجار  عقود  يف  ترد  كانت  والتي  اإليجار  بدالت  يف  الزيادة 

العقارات وإعامالً بقاعدة العرض والطلب وإقتصاد السوق.

القدمية حيث كان  العقارات  الجديدة وكذلك يف  العقارات  بيع  إزدهاراً يف حركة  القانون  كام عكس هذا 

املشرتي يأمل يف إسرتداد العقار القديم املؤجر ببدالت إيجار زهيدة ، وأن يسرتده يف نهاية العام 2010 )كام 

ورد يف املادة الخامسة من القانون ( وآنذاك يقوم بتأجريه حسب األسعار الرائجة.

وال بد من اإلشارة إىل أن اإلستثامر يف العقار وبالتحديد إنشاء أبنية جديدة بعد عام 2000 قد ساهم يف 

زيادة فرص العمل لحوايل )32( مهنة تشرتك يف عملية البناء كام يقول خرباء اإلقتصاد ومنها عمل املهندسني 

يش والدهنينّ ،  والفنيني ) معلم الحجر، معلم البناء، الطوبرجي، الكهربايئ ، البلنّيط ، الحداد ، النجار ، الطرنّ

مناشري الحجر ، معامل الرخام والبالط ، تجار األدوات الكهربائية ، تجارة األدوات الصحية... الخ (.

ومنو يف أرباح البنوك العاملة يف مجال إقراض األفراد والرشكات لغايات رشاء عقارات و/أو إنشاء مشاريع 

إسكان و/أو رشاء شقق سكنية وبيوت لألفراد.

2-من الناحية اإلجتامعية :

مالكو العقارات املؤجرة منذ سنوات طويلة كانوا يحلمون يف إسرتداد عقاراتهم املؤجرة أما لغايات سكنهم 

شخصياً )سكن املؤجر( أو إسكان أبناء املؤجر الذين يرغب يف تزويجه وكانت إجارة تلك البيوت / الشقق 

تحول دون ذلك.

 وعىل وجه الخصوص مالكو العقارات من املواطنني املغرتبني واللذين عادوا من اإلغرتاب لإلقامة واإلستقرار 

يف اململكة وكانت بيوتهم مؤجرة ومل يرد يف عقود إيجارها حقهم يف إسرتداد تلك البيوت عند إنتهاء اإلغرتاب 

، فإن إسرتدادهم لعقاراتهم مبوجب نص املادة الخامسة يحقق أمناً إجتامعياً لهم بإشغالهم لبيوتهم التي 

ميلكونها.

 وشهدت اروقة املحاكم ومكاتب الحكام اإلداريني آالف الشكاوي الجزائية واإلدارية الناجمة عن خالف ما 

بني املالك واملستأجر أساسه رغبة املالك يف إسرتداد عقاره املؤجر ورغبة املستأجر اإلستفادة من اإلمتداد 

القانوين لإلجارة وكانت تلك الخالفات تتطور من تشابك يف األيدي إىل جرائم إيذاء فيام بينها وقد تصل إىل 

إرتكاب جرمية القتل.
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 ورمبا كانت معظم تلك الخالفات واملشاكل فيام بني املالك واملستأجر عندما يكون مالك البناء يسكن يف 

البناء ويلتقي مع املستأجر بشكل دائم حيث يقوم املالك بالضغط عىل املستأجر وإزعاجه بهدف  نفس 

إخالئه للأمجور.

3-من الناحية اإلنسانية :

 حدث كثرياً أن يكون مالك البناء ساكناً يف الطابق الرابع وال يوجد مصعد يف البناء ، ثم تدهورت حالة املالك 

الصحية بحيث مل يعد قادراً عىل الصعود سرياً عىل قدميه إىل الطابق الرابع، ويقوم بإستعطاف املستأجر يف 

الطابق األريض ليخيل له الطابق أو الشقة والذي يرفض طلب املالك أما لخالفات سابقة أو لظروف خاصة 

به وقد تكون ظروفاً صحية أيضاً.

ويف حال وفاة صاحب العقار ، وترك أطفاالً أيتاماً قارصين ال دخل لهم سوى بدل إيجار شقة أو بيت ورثوه 

عن والدهم وبدل إيجاره زهيد للغاية وال ميلكون زيادة بدل اإليجار بينام ارتفعت كلفة املعيشة عليهم 

يف جميع أمور الحياة وجاء التعديل القانوين ليفسح املجال أمامهم إلسرتداد العقار املؤجر وتأجريه بالسعر 

الرائج.

در أنه سوف يجرد عرشات األرامل   ويف الجانب اآلخر من الناحية اإلنسانية وأقصد جانب املستأجر فإننا نقنّ

اللوايت يشغلن بيوت قدمية بأجرة شهرية ما بني 25 إىل 30 ديناراً من مسكنهم حيث أن مصدر دخلهن 

 ، املتقاعد  الحكومي  املوظف  زوجها  لها عن  املخصص  التقاعد  راتب  الحاالت هو  من  العديد  الوحيد يف 

وحيث يتم إخالؤهن يف السنوات 2010 -2015 جراء إنتهاء عقود إجارات بيوتهن فإنهن ال ميلكن القدرة 

املالية عىل إستئجار بيت آخر بأجرة ال تقل عن ماية دينار أردين شهرياً وهو ما يقارب راتب التقاعد الذي 

تقبضه من الخزينة شهرياً ، ولكن مالك العقار ليس بالتأكيد مسؤوالً عن هذه الناحية اإلنسانية وقد يكون 

املالك أيضاً أرامل وأيتام يعتاشون من بدل اإليجار وبالتايل فإن املسؤولية هنا عن تأمني هؤالء األرامل تقع 

عىل عاتق الدولة من خالل صندوق املعونة الوطنية أو وزارة التنمية اإلجتامعية.

هذا وقد تم تقديم إقرتاح أمام اللجنة القانونية ملجلس النواب أثناء مناقشتها ملسودة / مرشوع القانون 

املعدل لقانون املالكني واملستأجرين مفاده إنشاء صندوق خاص ملساعدة هذه الفئة من املواطنني )األرامل( 

وتضمن اإلقرتاح فرض رسم إضايف بسيط عىل عقود اإليجار لتمويل هذا الصندوق املقرتح باإلضافة ملساهمة 

الخزينة ، مع مالحظة أن هذا الصندوق سوف يكون مؤقتاً وال يساعد إالنّ األرامل املستأجرات لعقارات يف 

اململكة قبل تاريخ 2000/8/31
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4-من الناحية القانونية: 

التي يتم  اإليجار  املتعاقدين يف عقود  العقد رشيعة  الخامسة والذي نص عىل قاعدة  املادة   جاء تعديل 

عقدها بعد رسيان التعديل يف 2000/8/31 ، جاء منسجاًم مع الرشع اإلسالمي وقوانني اإليجار يف معظم 

دول العامل.

 ويف التطبيق العميل، مل تنشأ أي خالفات ما بني املالك واملستأجر والذين تعاقدا عىل مأجور وفق الرشوط 

التي بإرادتهام املشرتكة تم اإلتفاق عليها.

 اإلستثناء من هذا األمر :

واملستأجرين مبوضوع  املالكني  الدعاوى من  أقيمت  إجارته حيث  إنتهاء  بعد  املأجور  املستأجر يف  أ-بقاء 

)دعوى منع معارضة يف منفعة عقار ( إذ تنقلب يد املستأجر الذي إنتهت مدة إجارته إىل يد غاصب باملعنى 

القانوين.

ب-بعض العقود يف السنوات األوىل بعد العام 2000 وردت فيها أمام )جملة مدة العقد ( أنها سنة ميالدية 

تجدد تلقائياً وذلك لإلنطباع لدى بعض املؤجرين أن هذه العبارة مألوفة كام كانت يف العقود قبل عام 

2000 ، حيث جاء قرار إحدى هيئات محكمة التمييز املوقرة مفاده أن وجود هذه العبارة )يجدد تلقائياً( 

وبتفسري للمحكمة لنص املادة 707 من القانون املدين فقرة )1( )1-ينتهي اإليجار بإنتهاء املدة املحددة يف 

العقد ما مل يشرتط تجديده تلقائياً ( حيث توصل القرار إىل أنه من حق املستأجر اإلستمرار يف إجارة العقار 

ملدة ثالثني عاماً !! وبنفس الرشوط وبنفس بدل اإليجار (.

ر متاماً عدالة   إن أي مراقب محايد ملسرية هذه املادة )الخامسة( منذ رسيان تعديلها يف 2000/8/31 يقدنّ

هذه املادة من الناحية القانونية إذ ال يجادل إثنان يف صحة قاعدة العقد رشيعة املتعاقدين.

يف  نرش  الذي  واملستأجرين  املالكني  لقانون  املعدل   2009 لسنة   17 رقم  الجديد  القانون  إىل  وباالنتقال   

الجريدة الرسمية بتاريخ 2009/9/1 وأصبح ساري املفعول بتاريخ 2009/12/1.

التعديالت الواردة يف القانون رقم 17 لسنة 2009 املعدل لقانون املالكني واملستأجرين، تجدر اإلشارة إىل أن 

إصدار هذا الترشيع كان إستجابة ملا ورد يف خطاب العرش السامي الذي وجهه جاللة امللك عبد اللنّه الثاين 

املعظم إىل مجلس النواب عام 2007 والذي أشار فيه إىل تحقيق معادلة عادلة فيام بني املالك واملستأجر 

أثر مطالبات عديدة من املستأجرين وغالبيتهم من التجار كان يتم نرشها يف الصحف املحلية تحسباً لعملية 

إخالء جميع املستأجرين املعقودة عقود إيجاراتهم ما قبل 2000/8/31 أن تتم يف 2010/12/31.



47قـضـايــا أســـريـــة

عىل أثر ذلك سارعت الحكومة األردنية إىل تشكيل أكرث من لجنة لدراسة القانون وتقديم مسودة قانون 

معدل لقانون املالكني واملستأجرين، وقدمت الحكومة مرشوع قانون معدل إىل مجلس النواب املوقر حيث 

تم تحويله إىل اللجنة القانونية والتي دعت مختلف فئات املجتمع األردين من محامني وخرباء وأكادميني 

حقوقيني ونقابة املحامني ونقابة املهندسني والغرف التجارية والصناعية ، وبعد إنجاز املرشوع تم عرضه 

عىل مجلس النواب واألعيان حيث متت املوافقة عليه كام ورد من اللجنة القانونية وصدرت اإلرادة امللكية 

العدد 4979  الرقم 17 لسنة 2009 ) رقم  الرسمية تحت  الجريدة  باملصادقة عليه وتم نرشه يف  السامية 

الصادر بتاريخ 2009/9/1 ليصبح ساري املفعول بعد تسعني يوماً أي من 2009/12/1(.

وقد تضمن القانون الجديد :

1-زيادات عىل بدل اإليجار عىل العقود املعقودة قبل تاريخ 2000/8/31.

2-تغيري، زيادة، عىل تاريخ إنتهاء عقود اإليجار مع التمييز يف العقارات املؤجرة للسكن والعقارات املؤجرة 

لغري السكن.

3-إعتبار عقد اإلجارة سنداً تنفيذياً قاباًل للتنفيذ للمطالبة باألجور املستحقة.

4-وضع آلية معينة يف املادة 21 بهدف إخالء العقار / إسرتداد العقار وإستالمه خالياً من الشواغل.

5-كام عالج املرشع حالة إمتناع املؤجر عن إستالم املأجور عند إنتهاء مدة اإلجارة.

وسوف نشري إىل أبرز النصوص القانونية الواردة يف هذا القانون املعدل مع إشارة إىل األعامل التحضريية 

واملناقشات التي صاحبت كل مادة منه

أواًل : تعديل تعريف بدل اإلجارة :

نصت املادة )2( عىل إلغاء تعريف بدل اإلجارة الوارد يف القانون األصيل واألستعاضة عنه بالتعريف التايل:

) بدل اإلجارة : البدل املتفق عليه بني املالك واملستأجر يف عقد اإلجارة ، مضافاً إليه أي زيادة متحققة عليه 

مبوجب أحكام هذا القانون وقوانني املالكني واملستأجرين السابقة له (.

ثانياً : إلغاء إستثناء الشقق املفروشة :

1-كانت املادة 3 من القانون األصيل تنص عىل العقارات املستثناه من تطبيق أحكام القانون عليها ومن 

ضمنها الفقرة )هـــ( : البيوت والطوابق والشقق التي تؤجر مفروشة.
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2-وجاءت املادة 3 من القانون الجديد املعدل بإلغاء الفقرة )هـــ(.

3-وقد أرشت سابقاً إىل خطأ إضافة هذا اإلستثناء يف القانون رقم 30 لسنة 2000 والذي قرر قاعدة العقد 

رشيعة املتعاقدين يف جميع أنواع اإلجارة.

وقد ورد تعديل املادتني 2 ، 3 يف مسودة وزارة العدل ومتت املوافقة عليهام فوراً ودون مناقشة يف اللجنة 

القانونية ملجلس النواب.

ثالثاً : تعديل تواريخ إنتهاء عقود اإليجار :

القانون  من   )5( املادة  تعديل  عىل  الجديد  القانون  من   )4( املادة  نصت 

األصيل عىل النحو التايل :

أواًل : بإلغاء نص الفقرة )أ( واألستعاضة عنها بالنص التايل :

أ-عىل الرغم من أي إتفاق مخالف يحق للمستأجر مبوجب عقد إجارة مربم قبل تاريخ31 /8/ 2000اإلستمرار 

يف إشغال املأجور بعد إنتهاء مدة اإلجارة العقدية وفقا ًألحكام العقد ورشوطه عىل أن تنتهي هذه العقود 

وفق األحكام التالية: 

1- النسبة لعقود اإلجارة املربمة لغايات السكن: 

إذا كان قد بدأ رسيان مفعولها بتاريخ1 /1/ ،1970فينتهي مفعولها بتاريخ31 /12/.2010

إذا كان قد بدأ رسيان مفعولها بتاريخ1 /1970/1وحتى تاريخ31 /12/ ،1984فينتهي مفعولها بتاريخ 

2011./12/31

وإذا كان قد بدأ رسيان مفعولها بتاريخ1 /1975/1وحتى تاريخ31 /12/ ،1984فينتهي مفعولها بتاريخ 

2012./12/31

وإذا كان قد بدأ رسيان مفعولها بتاريخ1 /1985/1وحتى تاريخ31 /12/ ،1989فينتهي مفعولها بتاريخ 

2013./12/31

 وإذا كان قد بدأ رسيان مفعولها بتاريخ1 /1990/1وحتى تاريخ31 /12/ ،1994فينتهي مفعولها بتاريخ 

2014./12/31
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وإذا كان قد بدأ رسيان مفعولها بتاريخ1 /1995/1وحتى تاريخ30 /8/ ،2000فينتهي مفعولها بتاريخ 

2015./12/31

2- بالنسبة لعقود اإلجارة املربمة لغري غايات السكن: 

إذا كان قد بدأ رسيان مفعولها قبل تاريخ1 /1/ 1980فينتهي مفعولها بتاريخ31 /12/.2011

وإذا كان قد بدأ رسيان مفعولها بتاريخ1 /1980/1وحتى تاريخ31 /12/ ،1989فينتهي مفعولها بتاريخ 

2012./12/31

وإذا كان قد بدأ رسيان مفعولها بتاريخ1 /1990/1وحتى تاريخ31 /12/ ،1994فينتهي مفعولها بتاريخ 

2013./12/31

وإذا كان قد بدأ رسيان مفعولها بتاريخ1 /1995/1وحتى تاريخ30 /8/ ،2000فينتهي مفعولها بتاريخ 

2014./12/31

ب-1-أما عقد اإليجار التي تنعقد بعد نفاذ هذا القانون فتحكمها رشوط العقد املتفق عليه سواء أكان 

العقار مخصصا ًللكسن أو لغريه وينقيض عقد اإليجار بإنتهاء املدة املتفق عليها.

ب-2-إذا نص العقد عىل تجدده تلقائيا ، فيتجدد العقد بحكم القانون ملدة تعاقدية مامثلة ملرة واحدة ما 

مل يقم املستأجر بإشعار املؤجر بعدم رغبته يف التجديد قبل إنتهاء املدة األصلية.

رابعاً : نسب الزيادة الجديدة عىل بدل اإليجار :

كان املرشع قد نص عىل زيادة يف بدالت اإليجار مرتني سابقا : ًاألوىل عام 1982 يف القانون املؤقت رقم29  

لسنة 1982 والثانية يف القانون املعدل رقم 30 لسنة 2000 حيث توقفت الزايدة حتى تاريخ31 /1990/12 

 ،أي مبعنى أن املالك مل يحتصل عىل أي زيادة عىل بدل إيجار عقاره منذ تاريخ1 /1/ 1991وحتى حرمه 

القانون الجديد رقم 17 لسنة 2009 حيث أضاف زيادات جديدة سوف تصبح سارية املفعول إعتبار من 

تاريخ1 /1/ 2011أوردها املرشع يف املادة )15( وفيام ييل نص هذه املادة: 

املادة 15 :

أ-لغايات هذه املادة ، تعني عبارة ( بدل اإلجارة األسايس ) أيا ًمام ييل:

1- بدل اإلجارة امللزم للمستأجر كام تم تحديده بتاريخ31 /8/ 2000وفقا ًألحكام القانون وذلك بالنسبة 

لعقود اإلجارة املربمة قبل تاريخ1 /1/.1991
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2- بدل اإلجارة املتفق عليه ألول مرة فيام بني املالك واملستأجر وذلك بالنسبة لعقود اإلجارة املربمة خالل 

املدة الواقعة ما بني تاريخ1 /1/ 1991وحتى تاريخ30 /8/.2000

وقد أثري يف األونة األخرية ،بعد رسيان القانون املعدل، أكرث من تساؤل حول تاريخ رسيان الزيادات الجديدة 

وتم نرش بعض املالحظات يف الصحف املحلية والتي كان بعضها يطالب بعرض املوضوع عىل الديوان العايل 

لتفسري القوانني تحسبا ًلصدور أحكام متناقضة حول تاريخ رسيان الزيادات حيث متسك البعض بنص املادة 

 ( 16وهي مادة قدمية كانت تحمل الرقم 15 وأيعد ترقيمها يف القانون الجديد املعدل حيث وردت أول 

مرة يف القانون املؤقت رقم 29 لسنة 1982 ثم يف القانون الدائم رقم 11 لسنة 1994 ثم بالقانون املعدل 

رقم 30 لسنة 2000 ومل يتعرض لها املرشع يف القانون األخري رقم 17 لسنة 2009 إال نّبتعديل رقمها لتصبح 

 16ونص هذه املادة القدمية هو: 

)يعترب بدل اإلجارة الذي حدده هذا القانون مطبقا ًمن تاريخ نفاذ أحكامه ويرسي عىل العقود السارية 

املعقودة قبل ذلك دون مساس بتواريخ اإلستحقاق املبينة يف تلك العقود(. 
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ملحق رقم 1

الصحفيون واالعالميون املشاركون يف الجلسة التدريبية:

1   الصحفية اخالص القايض 

2   االعالمي نوفل خصاونة 

3   االعالمي فضل معارك

4   الصحفية هديل غبون 

5   االعالمية منال الشملة 

6   االعالمية رنا زعرور

7   االعالمية منال الشملة 

8   الصحفية لينا عربيات 

9   االعالمي احمد الحياري

10   االعالمي اياد خليفة 

11   الصحفي ايهاب مجاهد

12   االعالمية زينة حمدان 

13   االعالمية عطاف الروضان 

14   الصحفية رانية الجعربي 

15   االعالمية اروى الزعبي 
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ملحق رقم 2
يعقد املجلس الوطني لشؤون األرسة 

وبدعم من مبادرة الرشاكة الرشق أوسطية

جلسة تدريبية حول

"مجموعة من القضايا األرسية ذات األولوية"
املكان: فندق موفنبك/ البحر امليت.

األهدف العامة:

حشد الدعم من خالل االعالم ملجموعة من القضايا األرسية ذات األولوية والتي تحتاج إلعادة نظر يف- 1 

الترشيعات الناظمة لها.

خلق تواصل بني مؤسسات املجتمع املدين واالعالم حول القضايا األرسية لغايات نرش الوعي وتسليط- 2 

الضوء عىل القضايا الهامة.

املتحدث النشاط الوقت اليوم

االنطالق إىل منطقة البحر امليت من املجلس 
الوطني لشؤون األرسة 

2:00 بعد الظهر الخميس
2010/1/7

املحامي األستاذ عصام 
الرشيف

التعليم اإللزامي يف قانون الرتبية والتعليم / 
االجراءات والعقوبات

11:00 -9:00 الجمعة
2010/1/8

اسرتاحة  12:30 -11:00

الدكتور ابراهيم الجازي الترشيعات الوطنية وعالقتها باالتفاقية الدولية/ 
النصوص والتطبيقات القضائية

2:30 – 12:30

املحامي األستاذ راتب الظاهر قانون األحوال الشخصية / الثغرات ومقرتحات التعديل 11:30 -9:30 السبت
اسرتاحة2010/1/9 12:30 -11:30

املحامي األستاذ باسل البسطامي قانون امللكني واملستأجرين/ التعديالت الجديدة  2:30 -12:30

املنظمون للجلسة التدريبية من املجلس الوطني لشؤون األرسة:
إدارة برامج األرسة:- 1

أ- السيد محمد مقدادي : مدير إدارة برامج األرسة.

ب- السيدة حنان الظاهر: مسؤول برنامج سياسات وترشيعات األرسة.

ج- السيدة نائلة الرصايرة: مساعد برنامج سياسات وترشيعات األرسة.

إدارة الدعم الفني: 2 -

أ- السيدة ملى عواد: املسؤول اإلعالمي.

الصحفية إميان أبو قاعود: املساعد االعالمي. ب- 




