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 من الجريدة الرسمية. 31/01/2022تاريخ  5770بموجب التعديل المنشور في العدد  (1)
 من الجريدة الرسمية. 1/10/2011تاريخ  5117بموجب التعديل المنشور في العدد  (2)
 من الجريدة الرسمية. 1/10/2011تاريخ  5117بموجب التعديل المنشور في العدد  (3)

ثلث عند نقطة تقاطع الخطوط بين زوايا الم موضوع بحيث يكون وسطه

 .لرؤوس موازيا  لقاعدة هذا المثلثحد اأوبحيث يكون المحور المار من 

 الفصل الثاني

 (1) ردنيين واألردنيات وواجباتهمحقوق األ

 5المادة 

 .ردنية تحدد بقانونالجنسية األ

 

 6المادة 

ن إوالواجبات ومام القانون سواء ال تمييز بينهم في الحقوق أردنيون األ .1

 . و الدينأو اللغة أاختلفوا في العرق 

 

الدفاع عن الوطن وأرضه ووحدة شعبه والحفاظ على السلم االجتماعي  .2

 (2)واجب مقدس على كل أردني.

 

نينة أضمن حدود امكانياتها وتكفل الطم تكفل الدولة العمل والتعليم .3

 ردنيين .وتكافؤ الفرص لجميع األ

 

يحفظ  ،قوامها الدين واألخالق وحب الوطناألسرة أساس المجتمع  .4

 (3)القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها.
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 من الجريدة الرسمية. 1/10/2011تاريخ  5117بموجب التعديل المنشور في العدد  (1)
 من الجريدة الرسمية. 31/01/2022تاريخ  5770عدد بموجب التعديل المنشور في ال (2)
 من الجريدة الرسمية. 31/01/2022تاريخ  5770بموجب التعديل المنشور في العدد  (3)
 من الجريدة الرسمية. 31/01/2022تاريخ  5770بموجب التعديل المنشور في العدد  (4)
 من الجريدة الرسمية. 1/10/2011تاريخ  5117بموجب التعديل المنشور في العدد  (5)

يحمي القانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ويعزز مشاركتهم  .5

واندماجهم في مناحي الحياة المختلفة، كما يحمي األمومة والطفولة 

 (2)(1)ة واالستغالل.ءلشيخوخة ويرعى النشء ويمنع اإلساوا

 

تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما  .6

فرص على أساس العدل واإلنصاف وحمايتها من جميع يضمن تكافؤ ال

 (3)أشكال العنف والتمييز.

 

تعزيز قيم المواطنة والتسامح وسيادة القانون وتكفل ضمن تكفل الدولة  .7

تمكين الشباب في المساهمة في الحياة السياسية  حدود إمكانياتها

ابداعاتهم اتهم ودعم واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وتنمية قدر

 (4).وابتكاراتهم

 

 7المادة 

 .الحرية الشخصية مصونة .1

 

كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة . 2

 (5)لألردنيين جريمة يعاقب عليها القانون.
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 من الجريدة الرسمية. 1/10/2011تاريخ  5117بموجب التعديل المنشور في العدد  (1)
 من الجريدة الرسمية. 1/10/2011تاريخ  5117بموجب التعديل المنشور في العدد  (2)

 (1)8المادة 

ال يجوز أن يقبض على أحد أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته إال وفق  .1

 أحكام القانون.

 

كل من يقبض عليه أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما  .2

أو  ،بأي شكل من األشكال ،وال يجوز تعذيبه ،سانيحفظ عليه كرامة اإلن

ير األماكن التي تجيزها غكما ال يجوز حجزه في  ،إيذاؤه بدنيا  أو معنويا  

وكل قول يصدر عن أي شخص تحت وطأة أي تعذيب أو إيذاء  ،القوانين

 أو تهديد ال يعتد به. 

 

 

 9المادة 

 . ردني من ديار المملكةأال يجوز ابعاد  .1

 

ي جهة ما أو يمنع من التنقل ردني االقامة فأن يحظر على أال يجوز  .2

 (2).في االحوال المبينة في القانون الإن يلزم باالقامة في مكان معين أوال 

 

 

 10المادة 

حوال المبينة في القانون، األ في الإللمساكن حرمة فال يجوز دخولها 

 .وبالكيفية المنصوص عليها فيه
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 11المادة 

عويض عادل حسبما ال للمنفعة العامة وفي مقابل تإحد أ ستملك ملكال ي

 .القانون يعين في

 

 12المادة 

ال إو غير منقولة أموال منقولة أال تفرض قروض جبرية وال تصادر 

 .بمقتضى القانون

 

 13المادة 

نه يجوز بمقتضى القانون أحد غير ألزامي على ال يفرض التشغيل اإل

 :ي شخصأعلى و خدمة أفرض شغل 

و حريق، أو عند وقوع خطر عام أفي حالة اضطرارية كحالة الحرب،  .1

 ،و الحيوانأنسان و مرض وبائي شديد لإلأو زلزال أ، و مجاعةأ، و طوفانأ

ية أو في أخرى مثلها أية آفة أو أو نباتية أو حشرية أو آفات حيوانية أ

 لى خطر. إم و بعضهأخرى قد تعرض سالمة جميع السكان أظروف 

 

الخدمة تحت و أن يؤدي ذلك العمل أبنتيجة الحكم عليه من محكمة على  .2

لى اشخاص إن ال يؤجر الشخص المحكوم عليه أاشراف سلطة رسمية و

  .و يوضع تحت تصرفهاأة هيئة عامة يأو أجمعيات  وأو شركات أ

 

 14المادة 

ديان والعقائد طبقا  للعادات المرعية في مي الدولة حرية القيام بشعائر األتح

 .ة لآلدابو منافيأبالنظام العام  المملكة ما لم تكن مخلة
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 من الجريدة الرسمية. 1/10/2011تاريخ  5117بموجب التعديل المنشور في العدد  (1)
 من الجريدة الرسمية. 1/10/2011تاريخ  5117بموجب التعديل المنشور في العدد  (2)
 من الجريدة الرسمية. 1/10/2011تاريخ  5117بموجب التعديل المنشور في العدد  (3)
 من الجريدة الرسمية. 1/10/2011تاريخ  5117بموجب التعديل المنشور في العدد  (4)

 15المادة 

يه بالقول أن يعرب بحرية عن رأردني أي ، ولكل أتكفل الدولة حرية الر .1

ن ال يتجاوز حدود أبشرط والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير 

  .القانون

 

تكفل الدولة حرية البحث العلمي واإلبداع األدبي والفني والثقافي  .2

 (1).القانون أو النظام العام واآلدابوالرياضي بما ال يخالف أحكام 

 

تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل اإلعالم ضمن  .3

 (2)حدود القانون.

 

ال يجوز تعطيل الصحف ووسائل اإلعالم وال إلغاء ترخيصها إال بأمر  .4

 (3)قضائي وفق أحكام القانون.

 

يجوز في حالة إعالن األحكام العرفية أو الطوارئ أن يفرض القانون  .5

على الصحف والنشرات والمؤلفات ووسائل اإلعالم واالتصال رقابة 

 (4)محدودة في األمور التي تتصل بالسالمة العامة وأغراض الدفاع الوطني.

 

 .صحفسلوب المراقبة على موارد الأينظم القانون  .6
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 من الجريدة الرسمية. 1/10/2011تاريخ  5117عدد بموجب التعديل المنشور في ال (1)
 من الجريدة الرسمية. 1/10/2011تاريخ  5117بموجب التعديل المنشور في العدد  (2)
 من الجريدة الرسمية. 1/10/2011تاريخ  5117بموجب التعديل المنشور في العدد  (3)

 16لمادة ا

 .ين حق االجتماع ضمن حدود القانونردنيلأل .1

 

ن أحزاب السياسية على واأل ليف الجمعيات والنقاباتأحق تردنيين لأل .2

حكام أسائلها سلمية وذات نظم ال تخالف تكون غايتها مشروعة وو

 (1).الدستور

 

السياسية  حزابواأل ليف الجمعيات والنقاباتأينظم القانون طريقة ت .3

 (2).ومراقبة مواردها

 

 17المادة 

مور شخصية أالسلطات العامة فيما ينوبهم من  ردنيين الحق في مخاطبةلأل

 .فية والشروط التي يعينها القانونو فيما له صلة بالشؤون العامة بالكيأ

 

 (3)18المادة 

تعتبر جميع المراسالت البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية وغيرها من 

وسائل االتصال سرية ال تخضع للمراقبة أو اإلطالع أو التوقيف أو 

 المصادرة إال بأمر قضائي وفق أحكام القانون. 
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 الجريدة الرسمية.من  1/10/2011تاريخ  5117بموجب التعديل المنشور في العدد  (1)

 19المادة 

ن أفرادها على أس مدارسها والقيام عليها لتعليم سيأيحق للجماعات ت

حكام العامة المنصوص عليها في القانون وتخضع لرقابة األ تراعي

 .مجها وتوجيههاالحكومة في برا

 

 (1) 20المادة 

 .نيين وهو مجاني في مدارس الحكومةردلزامي لألإساسي التعليم األ

 

 21المادة 

و دفاعهم عن ألسياسيون بسبب مبادئهم السياسية ال يسلم الالجئون ا .1

 .الحرية

 

 صول تسليم المجرمين العاديين .أدد االتفاقات الدولية والقوانين تح .2

 

 22المادة 

امة بالشروط المعينة في القانون ردني حق في تولي المناصب العألكل  .1

 .و االنظمةأ

 

الملحقة دارات ة من دائمة ومؤقتة في الدولة واإلالتعيين للوظائف العام .2

 الكفايات والمؤهالت .ساس أبها والبلديات يكون على 
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 23المادة 

ردنيين بتوجيه توفره لأل نأحق لجميع المواطنين وعلى الدولة العمل  .1

 االقتصاد الوطني والنهوض به.

 

 :تشريعا  يقوم على المبادئ اآلتيةتحمي الدولة العمل وتضع له  .2

 

 .يتناسب مع كمية عمله وكيفيته جرا  أاعطاء العامل  .أ

 

ام راحة اسبوعية يأسبوعية ومنح العمال ات العمل األتحديد ساع ب.

 .وسنوية مع االجر

 

حوال التسريح والمرض أتقرير تعويض خاص للعمال المعيلين، وفي  ج.

 .العجز والطوارئ الناشئة عن العملو

 

 .حداثروط الخاصة بعمل النساء واألتعيين الش د.

 

 .خضوع المعامل للقواعد الصحية هـ.

 

 .تنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون و.

 

 


