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المقدمة
أصبــح جليــا أن احتياجــات المجتمعــات كثيــرة وبعــض مشــاكلها شــديدة التعقيــد إىل درجــة أن أي مــن
القطاعــات الثالثــة (الحكوميــة والخــاص «والمــدين -األهــي») لــن تتمكــن مــن تلبيــة تلــك االحتياجــات
لوحدهــا لذلــك ،ويف هــذا اإلطــار يتوجــب عــى تلــك القطاعــات المتنوعــة التعــاون مــع بعضهــا البعــض
لتحقيــق رؤيتهــا المتمثلــة يف النهــوض بالمجتمعــات لتحقيــق التنميــة مــن خــال اتبــاع مبــدأ الشــراكة
والــذي يمكّــن وصــول مختلــف الشــركاء إىل مــوارد جديــدة لــم يكــن لهــم أن يملكوهــا مــن غيــر العمــل مــع
اآلخريــن مــن بينهــا المعلومــات ،والتمويــل ،والخبــرات والمهــارات.
وتتيــح الشــراكات الــي يقيمهــا األطــراف المختلفــة ،الوصــول إىل شــريحة جديــدة مــن الشــرائح المســتهدفة
بيــن المواطنيــن ،وبالتــايل توســيع قاعــدة الدعــم الشــعيب للجهــود الــي تبذلهــا الجهــات الحكوميــة أو غيــر
الحكوميــة ،كمــا يمكــن أن تشــكل الشــراكات وســيلة هامــة للمنظمــات غيــر الحكوميــة الناشــئة لبنــاء قدراتهــا
والترويــج لهــا والتوعيــة بهــا.
وقــد بــدأت العديــد مــن الــدول حــول العالــم يف تقديــر العوائــد اإليجابيــة للشــراكة يف كافــة القطاعــات،
والتعــاون عــن قــرب بيــن الجهــات الحكوميــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة لمواجهــة التحديــات لتلبيــة
االحتياجــات وتعزيــز المســارات الديمقراطيــة ،وتشــير العديــد مــن الدراســات والتقاريــر إىل أن التعــاون
الحقيــي بيــن مؤسســات المجتمــع المــدين والجهــات الحكومــة والقطــاع الخــاص ،يف شــى القطاعــات
يــؤدي إىل نتائــج إيجابيــة تعــود عــى الديمقراطيــة والمشــاركة العامــة وعــى حقــوق اإلنســان المدنيــة
والسياســية ،واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة عــى حــد ســواء.
كمــا أن مــن شــأن الشــراكة أن تزيــد مــن المســؤولية والشــفافية وتشــكل تدبيــر وقــايئ لمنــع الفســاد يف بعــض
الحــاالت ،وتعزيــز قيــم النزاهــة والشــفافية والحكــم الرشــيد ،فضــا أن برامــج الشــراكة الحقيقيــة تــؤدي إىل
نجــاح الخطــط والسياســات الوطنيــة ،وتفعيــل التشــريعات وضمــان عــدم اإلفــات مــن العقــاب.
ويف مجــال حمايــة وتعزيــز حقــوق اإلنســان تعتبــر عمليــة الشــراكة محــور مركزي يف نجــاح كافة المشــاريع،
واإلجــراءات ،والتدخــات الــي مــن شــأنها حمايــة وتعزيــز حقــوق اإلنســان ،إال أنــه وعــى الرغــم مــن أهميــة
الشــراكة فــا يوجــد نمــوذج موحــد أو مثــايل لشــكل الشــراكة بيــن المجتمــع المــدين والمؤسســات الرســمية
أو الحكومــة يف هــذا المجــال.
كمــا أن الطريــق إىل الشــراكة ليــس بالمســتحيل ،وإنمــا يحتــاج إىل إرادة حقيقيــة نابعــة مــن إدراك عميــق
ألهميــة برامــج الشــراكة يف هــذا المجــال ،ويه تمــر بالعديــد مــن مراحــل التطــور واالختبــار والمأسســة
واالســتقرار وصــوال ً إىل االســتدامة ،ويه المرحلــة األهــم الــي يجــب عــى الجميــع الســي إىل بلوغهــا.
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الملخص التنفيذي
عنــوان "شــراكة مــع وقــف التنفيــذ" ،لخــص فيــه أبــرز نواحــي العالقــة وآليــات العمــل بيــن الحكومــة ومؤسســات المجتمــع المــدين
يف األردن ،داعيــا ًإىل خطــة عمــل مقترحــة لمأسســة العالقــة والشــراكة بينهمــا.
وأظهــر التقريــر الــذي يشــرف عــى تنفيــذه مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن بالشــراكة مــع مؤسســات مجتمــع مــدين ومؤسســات
وطنيــة جملــة مــن التحديــات الــي تحــد مــن فعاليــة أداء مؤسســات المجتمــع المدين وتعيــق حركتها ،مــن بينها ضعف التنســيق
والتواصــل وتبــادل المعلومــات بيــن الجمعيــات وتمركــز النشــاطات يف العاصمــة ،ومحدوديــة انتشــارها يف بــايق المحافظات.
ولفــت إىل غيــاب مأسســة العالقــة مــع مؤسســات المجتمــع المــدين يف البرامــج الحكوميــة حيــث لــم تتضمــن البيانــات الوزاريــة
آلخــر حكومتيــن يف أولوياتهــا مأسســة الشــراكة مــع المجتمــع المــدين ،إضافــة إىل غيــاب الخطــط والسياســات والممارســات
لنهــج تشــاريك مــع المجتمــع المــدين.
وأشــار إىل غيــاب شــكل الشــراكة والعمــل المشــترك مــع الحكومــة ،األمــر الــذي يتــرك العمــل قائمــا ً عــى التعــاون الفــردي أو
الموســمي غيــر الملــزم مــن قبــل كافــة األطــراف ذات العالقــة ،إضافــة إىل اســتمرار حالــة الشــك والريبــة بيــن الحكومــة ومؤسســات
المجتمــع المــدين نتيجــة عــدم وضــوح آليــات وأســاليب التعامــل بينهمــا ،وعــدم وجــود خطــط واســتراتيجيات عمــل واضحــة
وغيــاب الشــراكة الحقيقيــة يف الميــدان ،وعــدم تدفــق المعلومات بشــكل مؤســي ورســمي إلتاحــة الفرصة للمؤسســات والقطاع
الطــويع اإلســهام يف صياغــة وتقديــم حلــول وخيــارات للمؤسســات الوطنيــة للخــروج مــن بعــض اإلشــكاليات والتحديــات.
ونبــه إىل أن المؤسســات الرســمية ليــس لديهــا القــدرة عــى تطويــر وخلــق أدوار حقيقيــة للمجتمــع المــدين يقــوم عــى الشــراكة
الحقيقيــة يف صنــع القــرار ويف تنفيــذ بعــض المشــاريع الوطنيــة ،إىل جانــب انعــدام ســبل تطويــر مصــادر دخــل مســتمرة
ومســتدامة محليــا ً ممــا أدى إىل اعتمــاد مؤسســات المجتمــع المــدين أحيانــا عــى التمويــل األجنــي يف ظــل غيــاب رؤيــا وطنيــة
حيــال المســؤولية المجتمعيــة بيــن القطــاع العــام والخــاص.
وأشــار إىل وجــود تعــدد يف المرجعيــات المؤسســية المشــرفة عــى عمــل الجمعيــات يف األردن ،مبينــا ًأن قانــون الجمعيــات رقــم
 15لعــام  2008أنــاط مهمــة اإلشــراف والمتابعــة بعمــل الجمعيــات إىل العديــد مــن الــوزارات المتنوعــة وفقــا ً لغايــات وأهــداف
الجمعيــة؛ ممــا خلــق حالــة مــن الفــوىض وتضــارب االختصاصــات.
وقــال أن التشــريعات الوطنيــة الناظمــة لعمــل الجمعيــات متفاوتــة ،وأن طــرق التســجيل والترخيــص للجمعيــات متعــددة حيــث
يجــوز اتبــاع أكثــر مــن طريــق.
وتضمــن التقريــر الثــاين الــذي يــأيت ضمــن سلســلة مــن التقاريــر الرقابيــة عــى أداء الحكومــة لتعزيــز التشــاور والتعــاون مــع الحكومــة
بشــأن حقــوق اإلنســان عــى عــدد مــن المحــاور الــي تُطــرح ألول مــرة يف األردن ،حيــث طــرح التقريــر الســياق المفاهيمــي حــول
المجتمــع المــدين األردين وتطــور اإلطــار القانــوين الناظــم لعمــل الجمعيــات والحمايــة الدســتورية والدوليــة للحــق يف تأســيس
الجمعيــات ،وتنــاول تطــور مفهــوم الشــراكة بيــن المجتمــع المــدين والمؤسســات العامــة ،وتجربــة المنســق الحكومــي لحقــوق
اإلنســان ،وعــرض لســيناريو العمــل المقتــرح لمأسســة عالقــة الشــراكة بيــن المجتمــع المــدين والحكومــة.
وأشــار إىل أن منصــب المنســق الحكومــي ظــل يــراوح مكانــه عــى الرغــم مــن كافــة الجهــود المبذولــة يف هــذا إلطــار ،واقتصــر عــى
منصــب وظيــي ولــم يتــم بحــث آليــات مأسســة وجــوده ليأخــذ عــى عاتقــه عمليــة التنســيق والشــراكة مــع مؤسســات المجتمــع
المــدين المعنيــة بحقــوق اإلنســان.
وقــال يف تحليــل واقــع الشــراكة بيــن الحكومــة ومؤسســات المجتمــع المــدين أن الواقــع العمــي يشــير إىل أن آليــات ونهج الشــراكة
بيــن المؤسســات الرســمية والمجتمــع المــدين ال تــزال غيــر واضحــة المعالــم ويعوزهــا الجانــب المؤســي ،مشــيرا ً إىل أن أكثــر
مــا هــو الفــت يف فهــم مســألة الشــراكة عنــد الجهــات الحكوميــة أنهــا تــرى الشــراكة بحــدود عقــد اجتماعــات أو تنفيــذ ورشــات
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عمــل ،وال تنظــر باهتمــام كاف إىل أهميــة االســتجابة لمقترحــات المجتمــع المــدين أو تعديــل تشــريعاتها وسياســاتها
بنــاء عــى مقترحاتــه.
ونــوه إىل أن العديــد مــن الــدول حــول العالــم قــد بــدأت يف تقديــر العوائــد اإليجابيــة للشــراكة يف كافــة القطاعــات
والتعــاون عــن قــرب بيــن الجهــات الحكوميــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة لمواجهــة التحديــات لتلبيــة االحتياجــات
وتعزيــز المســارات الديمقراطيــة.
وقــال أن مــن شــأن الشــراكة أن تزيــد مــن المســؤولية والشــفافية وتشــكل تدبيــرا ً وقائيــا ً لمنــع الفســاد يف بعــض الحــاالت
وتعزيــز قيــم النزاهــة والشــفافية والحكــم الرشــيد ،فضــا ً أن برامــج الشــراكة الحقيقيــة تــؤدي إىل نجــاح الخطــط
والسياســات الوطنيــة وتفعيــل التشــريعات وضمــان عــدم اإلفــات مــن العقــاب.
ودعــا التقريــر إىل األخــذ بعيــن االعتبــار يف أي نمــوذج للشــراكة فهــم الــدور الحيــوي والمســتدام الــذي يلعبــه المجتمــع
المــدين يف االســتجابة لالحتياجــات المجتمعيــة ،وتســهيل مهمــة تنفيــذ الخطــط والسياســات ،فضــا عــن اإلســهام يف
تطويــر ممارســات مــن شــأنها النهــوض بالمجتمــع عــى كافــة الصعــد االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة والسياســية.
وعــرض التقريــر أمثلــة عــى عــدم تجــاوب الحكومــة مــع مبــادرات المجتمــع المــدين تمثــل أبرزهــا يف مواجهــة
التحديــات المجتمعيــة خــال جائحــة كورونــا ،مشــيرا ً إىل أنــه يف بدايــات األزمــة قامــت مجموعــة مــن مؤسســات
المجتمــع المــدين (هيئــة تنســيق مؤسســات المجتمــع المــدين "همــم") بالتواصــل مــع صنــاع القــرار ليكــون لهــم أدوار
حقيقيــة ملموســة عــى األرض ،ولتتمكــن مؤسســات المجتمــع المــدين مــن القيــام بأدوارهــا الوطنيــة ،وعقــدت عــدة
اجتماعــات ،وأرســلت عــدة رســائل تطالــب بتمكيــن مؤسســات المجتمــع المــدين مــن القيــام بدورهــا ،والمشــاركة يف
الصفــوف األوىل لمواجهــة الوبــاء مــع بــايق مؤسســات الدولــة ،وتــم تقديــم خطــة اســتجابة متكاملــة مــن قبــل "همــم"،
إال أن الحكومــة تجاهلــت قيامهــا بخطــوات فعليــة إلشــراك المجتمــع المــدين يف خليــة األزمــة إلدماجهــا يف صناعــة
القــرار ،ولــم تُتــح لهــا القيــام بــدور أكثــر فعاليــة يف عمليــات اإلغاثــة رغــم معرفــة مؤسســات المجتمــع المــدين الميدانيــة
بالمجتمعــات المحليــة ،وكان يمكــن أن تُســهم بشــكل كبيــر يف الوصــول للعائــات المتضــررة خــال الحظــر واإلغالقــات
الشــاملة ،كمــا لــم تســتفد الحكومــة مــن خبراتهــا يف التوعيــة المجتمعيــة بمخاطــر كورونــا.
واســتعرض التقريــر محــاوالت هيئــة تنســيق مؤسســات المجتمــع المــدين التوافــق مــع الحكومــة عــى إقــرار آليــة وطنيــة
للتنســيق والمتابعــة يف قضايــا حقوق اإلنســان.
وقــال التقريــر أن "همــم" ســعت لهــذه الخطــوة بعــد التحديــات واإلشــكاالت الــي حدثــت مــن مســار االســتعراض
الــدوري الشــامل لحقــوق اإلنســان عــام  ،2018وحــى ال تظــل العالقــة مرتبطــة بمــزاج المســؤولين يف الحكومــة ،أو ال
تتجــاوز حــدود "العالقــات العامــة" الــي تحتاجهــا الحكومــة إلظهــار احترامهــا وتجاوبهــا مــع المجتمــع المــدين.
وقــال التقريــر أن "همــم" نظــرت باهتمــام لتجــارب تونــس والمغــرب يف مأسســة العالقــة مــع المجتمــع المــدين عبــر
إنشــاء وزارة للعالقــة مــع الهيئــات الدســتورية والمجتمــع المــدين وحقــوق اإلنســان يف تونــس ،أو المندوبيــة الوزاريــة
المكلفــة بحقــوق اإلنســان بالمغــرب ،ولهــذا مضــت خطــوة لألمــام وتقدمــت لرئيــس الــوزراء د .عمــر الــرزاز يف شــهر
ينايــر  2019بمقتــرح تحــت عنــوان "آليــة وطنيــة للتنســيق والمتابعــة" ،وقــد رحــب رئيــس الحكومــة بالمبــادرة وأوعــز
لمستشــاره القانــوين حينــذاك المحامــي محمــد قطيشــات باالجتمــاع مــع أعضــاء "همــم" للبحــث يف التفاصيــل،
وتوقــف اســتكمال النقــاش حــول اآلليــة بعــد اســتقالة ومغــادرة مديــر هيئــة اإلعــام لموقعــه ،وكلــف رئيــس الحكومــة
وزيــر الشــؤون السياســية والبرلمانيــة مــوىس المعايطــة باســتكمال النقــاش مــع مؤسســات "همــم" ،وانضمــت الحقــا
ـض
لهــذا الحــوار المنســق الحكومــي لحقــوق اإلنســان الســابق د .عبيــر الدبابنــة ،ولكــن كل النقاشــات والحــوارات لــم تفـ ِ
التفــاق ،وبــدى واضحــا أن الحكومــة غيــر متحمســة إلنشــاء جســم أو آليــة تعــى بمأسســة العمــل المشــترك والتنســيق
الداعــم لقضايــا حقــوق اإلنســان ،ومــع مغــادرة الدبابنــة لموقعهــا وتعييــن الســيد نذيــر العواملــة كمنســق عــام لحقــوق
اإلنســان يف الحكومــة ،فــإن "همــم" أرســلت هــذا المقتــرح لــه لالطــاع عليــه لكــن حــى اآلن لــم يحــدث أي تقــدم.
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وانتهــى التقريــر بمجموعــة مــن التوصيــات مــن بينهــا إعــادة تطويــر ومراجعــة كافــة التشــريعات الوطنيــة الــي
تعــى بعمــل المجتمــع المــدين والعمــل عــى تطويرهــا بمــا يضمــن كفالــة الحــق وفــق المعاييــر الدوليــة والوطنيــة،
وإعــادة النظــر يف الخطــة الوطنيــة الشــاملة لحقــوق اإلنســان وتضمينهــا محــورا خاصــة يف تعزيــز الشــراكة مــع
مؤسســات المجتمــع المــدين المعنيــة بحقــوق اإلنســان.
ودعــا إىل تشــكيل لجنــة خاصــة مشــتركة مــن الحكومــة ومؤسســات المجتمــع المــدين المدافعــة عــن حقــوق
اإلنســان لبحــث أفضــل الخيــارات والبدائــل لمأسســة شــكل للشــراكة مــع الحكومــة ،ومأسســة مكتــب المنســق
الحكومــي لحقــوق اإلنســان يف رئاســة الــوزراء.
وكان مشــروع "تغييــر" قــد أصــدر تقريــره الرقــايب األول مطلــع العــام الحــايل تحــت عنــوان "التزامــات تنتظــر التنفيــذ"
تنــاول فيــه إنفــاذ الحكومــة لتوصيــات االســتعراض الــدوري الشــامل لحقــوق اإلنســان بعــد مــرور عاميــن عىل مشــاركة
األردن بالمراجعــة يف جنيف.
وممــا يذكــر أن مشــروع "تغييــر" ينفــذه مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن بالتعــاون مــع مؤسســات مجتمــع مــدين
ومؤسســات وطنيــة ،وبتمويــل مشــترك مــن االتحــاد األورويب ( )EUوالوكالــة اإلســبانية للتعــاون اإلنمــايئ الــدويل
(.)AECID

9

منهجية التقرير
يـــأيت هـــذا التقريـــر كأحـــد نشـــاطات تنفيـــذ مشـــروع تغييـــر « نهج تشاوري جديد لدعم حقوق اإلنسان» المنفـــذ مـــن قبـــل مركـــز
حمايـــة وحريـــة الصحفييـــن لتعزيــز عالقــة الشــراكة المؤسســية مــع كافــة الفاعليــن عــى المســتوى المحــي المعنييــن بحقــوق
اإلنســان مــن ســلطة تنفيذيــة (حكومــة) ،ومؤسســات مجتمــع مــدين ،ومؤسســات شــبه رســمية أو وطنيــة مســتقلة مثــل المركــز
الوطــي لحقــوق اإلنســان ،وبــايق المؤسســات الوطنيــة األخــرى ،حيــث يهــدف التقريــر إىل:
•تسليط الضوء عىل أهمية تعزيز أطر الشراكة بين كافة الفاعلين عىل المستوى الوطين يف مجال حقوق اإلنسان.
•دعم الجهود الوطنية وتحفيزيها لالستمرار يف عمليات الشراكة مع المجتمع المدين.
•اإلسهام يف فتح حوار ونقاش مستفيض للميض قدما يف استكمال عمليات مأسسة الشراكة مع المجتمع المدين.
•تطوير نهج قائم عىل حوكمة العالقة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدين.
•اإلســهام يف تنفيــذ توصيــات المراجعــة الدوريــة الشــاملة المتعلقــة يف دعــم جهــود المنســق الحكومــي لحقــوق اإلنســان
يف رئاســة الــوزراء.
وارتكــزت منهجيــة التقريــر  -ووفقــا لموضوعــه -إىل منهجيــة التحليــل والتقييــم للواقــع الوطــي ،وتحليــل الســياق المؤســي
للشــراكة والتعــاون بيــن الحكومــة والمؤسســات الوطنيــة ومؤسســات المجتمــع المــدين ،وقــد رويع يف منهجيــة إعــداد التقريــر
اآليت:
•عــدم الخــوض يف الســياق التاريخــي بشــكل كبيــر لعــدم وجــود دراســات أو أدبيــات وطنيــة توثــق أشــكال الشــراكة بيــن
المجتمــع المــدين والحكومــة.
•ينطلــق هــذا التقريــر مــن تقييــم العالقــة والشــراكة مــع مؤسســات المجتمــع المــدين المعنيــة بحقــوق اإلنســان فقــط،
وبالتــايل يســتبعد مــن اإلطــار الموضــويع للتقريــر األحــزاب السياســية ،والنقابــات ،واألكاديميــات ،ووســائل اإلعــام،
والمؤسســات والجمعيــات الــي ال تتضمــن أهدافــا تتعلــق بحقــوق اإلنســان.
•ينطلــق هــذا التقريــر مــن مقاربــة وتجربــة انتهجتهــا هيئــة تنســيق مؤسســات المجتمــع المــدين «همــم» حيــث شــرعت
منــذ أكثــر مــن عاميــن يف فتــح نقــاش جــدي مــع الحكومــة حــول مأسســة آليــة وطنيــة للتنســيق المشــترك بيــن المؤسســات
العاملــة يف مجــال حقــوق اإلنســان والحكومــة.
•تقديــم مقترحــات ،وتحليــل للمقتــرح المقــدم مــن قبــل هيئــة تنســيق مؤسســات المجتمــع المــدين «همــم» حيــال تنظيــم
ومأسســة الشــراكة مــع مؤسســات المجتمــع المــدين للمــي قدمــا يف إنضــاج شــكل مــن الشــراكة يمتــاز بالديمومــة،
واالنطــاق إىل مرحلــة التنفيــذ الحقيــي والفعــي لتعزيــز وحمايــة حقــوق اإلنســان وحســم حالــة الجــدل المســتمرة حــول
شــكل العالقــة.
•يقــدم هــذا التقريــر تصــورات وملخصــات عــن بعــض أشــكال الشــراكة المتبعــة يف بعــض الــدول والــي نجحــت يف تنســيق
العالقــة أو إيجــاد نمــوذج وطــي للشــراكة مــع المجتمــع المــدين.
•تقديم توصيات ونتائج يمكن االتكاء عليها ،ومن الممكن أن تشكل منطلقات عمل يف تطوير آليات الشراكة وتعزيزها.

أهمية التقرير
تكمــن أهميــة التقريــر يف أنــه التقريــر األول –عــى حــد علــم الجهــة معــدة التقريــر– الــذي يتحــدث عــن شــكل الشــراكة مــع
المجتمــع المــدين يف األردين بشــكل مســتقل ،حيــث احتلــت هــذه المســألة أهميــة كان يتــم اإلشــارة إليهــا يف ســياق اللقــاءات
وجــزء مــن تقاريــر العمــل الــي تقــدم مــن مؤسســات المجتمــع المــدين وغيرهــا ،إال أن هــذا التقريــر يراكــم األدبيــات الوطنيــة يف
هــذا المجــال ،ويشــكل مصــدرا رئيســيا حــول أحــد أهــم المبــادرات الــي قدمتهــا مؤسســات المجتمــع المــدين لمأسســة العالقــة
مــع الحكومــة األردنيــة.
عــى ضــوء ذلــك ،فــإن التقريــر سيســاعد عــى تحديــد وفهــم النتائــج بشــكل علمــي ومهــي دقيــق وواضــح ،ويجعلهــا أقــل عرضــة
للتأويــات ويســاهم يف عمليــات اتخــاذ القــرار بهــدف اإلصــاح والتطويــر الدائــم ،وتحســين األداء للفئــات المســتهدفة منــه.
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كمــا أن هــذا التقريــر يوثــق الجهــد المبــذول ويمكّــن الجهــات المعنيــة بالمتابعــة والتقييــم مــن االطــاع عــى الجهــود المبذولــة يف
هــذا اإلطــار ،وتوثيــق المبــادرات الــي قدمــت مــن المجتمــع المــدين واإلجــراءات الــي تمــت حيالهــا مــن قبــل الحكومــات وأخذهــا
عــى محمــل الجــد.
كمــا أن هــذا التقريــر يؤكــد عــى أن هنــاك رغبــة لمأسســة العالقــة ،إال أن أحــد أهــم التحديــات تكمــن يف كيفيــة إخــراج هــذه الرغبــة
أو التعبيــر عنهــا بشــكل مؤســي ،األمــر الــذي يحتــاج إىل مزيــد مــن الحــوار والنقــاش المســتفيض مــن األطــراف ذات العالقــة
لضمــان الخلــوص أو االتفــاق عــى شــكل يعتمــد مــن قبــل الجميــع ،ويلــي االحتيــاج الوطــي.

سياق مفاهيمي حول المجتمع المدين األردين
تعــد مؤسســات المجتمــع المــدين إحــدى ركائــز الديمقراطيــة ومــن مقوماتهــا الرئيســية ،هــذا فضــا عــن دورهــا الحيــوي يف
تعزيــز وحمايــة حقــوق اإلنســان ،وتعــرف مؤسســات المجتمــع المــدين أنهــا «مجموعــة التنظيمــات الطوعيــة الحــرة الــي تشــغل
المجــال العــام مــا بيــن المجتمــع والدولــة ،وتتشــكل بــإرادة حــرة مــن مؤسســيها ،وتكــون اختياريــة العضويــة ،وتســتند يف عملهــا
إىل المكانــة القانونيــة والخدمــة المقدمــة لآلخريــن».
بــدأت مؤسســات المجتمــع المــدين تتشــكل يف الدولــة األردنيــة منــذ نشــأة الدولــة مــن عشــرينيات القــرن المــايض مــن خــال
األحــزاب السياســية ،ثــم تبعهــا بعــد ذلــك تشــكيل الجمعيــات األهليــة ،ويف الخمســينيات تشــكلت النقابــات المهنيــة ،ومــن ثــم
تــواىل صــدور وســائل اإلعــام المختلفــة المرئيــة والمســموعة والمكتوبــة مــن صحــف يوميــة ،وأســبوعية ،وحزبيــة ،ورافــق هــذه
المســيرة مراحــل وحقــب زمنيــة واجهــت بعــض الصعوبــات والتحديــات حســب الطبيعــة السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة
للمجتمــع األردين إىل أن وصلــت إىل يومنــا الحــايل ،إال أن الالفــت يف األمــر أن نشــاط وحركــة المجتمــع المــدين بــدأت باالزدهــار
بعــد عــام  ،1989بعــد مــا اصطلــح عــى تســميتها مرحلــة االنفــراج الديمقــرايط.
ومــن المســتقر عليــه يف أدبيــات المجتمــع المــدين بــأن عمــل هــذه المؤسســات يتســم بالطابــع الســلمي ،وتعمــل عــى تعزيز قيم
التســامح والتعدديــة ،والعــدل والمســاواة ،وتعزيــز ســيادة القانــون ،وغيرهــا مــن أهــداف اجتماعيــة واقتصاديــة ومدنيــة وثقافيــة
بهــدف دفــع مســيرة التطــور والنمــو للمجتمعــات ،وكانــت نشــاطات وآليــات عمــل المجتمــع المــدين تتطــور بشــكل مســتمر.
ووفقــا للتعريــف المفاهيمــي للمجتمــع المــدين فإنــه يف األردن نــكاد نصنــف هــذه المؤسســات إىل مــا يزيــد عــى عشــرة أنــواع
منهــا :النقابــات المهنيــة والعماليــة ،والجمعيــات والروابــط الثقافيــة ،واألنديــة الشــبابية والرياضيــة ،والتعاونيــات ومنظمــات حقوق
اإلنســان ،واألحــزاب السياســية ،ويضــاف إليهــا كافــة التنظيمــات النســوية (النســاء) ،وجمعيــات البيئــة والحمايــة ،والرعايــة الصحيــة،
والغــرف التجاريــة ،والتحالفــات والشــبكات الــي تســى إىل كســب التأييــد والمناصــرة ،وكذلــك االتحــادات بكافــة أشــكالها وأنواعهــا
الــي ال تهــدف إىل تحقيــق الربــح.
ويشــير الواقــع الحــايل إىل تزايــد أهميــة االســتثمار يف المجتمــع المــدين نظــرا للتأثيــر الــذي يحدثــه عــى كافــة الصعــد ،ويف كافــة
المجــاالت ســواء المــدين أو الســيايس أو االجتمــايع أو االقتصــادي أو الثقــايف ،وال يمكــن للمجتمــع المــدين أن يعمــل بمفــرده
كمــا أنــه ال يمكــن للخطــط والسياســات الحكوميــة أن تنجــح بمعــزل عــن دعــم المجتمــع المــدين.
وشــكلت عمليــة تنظيــم قطــاع المجتمــع المــدين يف األردن عبــر محطاتهــا التاريخيــة قضيــة محــل نقــاش مســتفيض حالــت دون
الخــروج أو تبــي تصــور وطــي واضــح حيــال تنظيــم قطــاع المجتمــع المــدين ،فــكان لــكل نــوع مــن األنــواع مســار ومخــاض طويــل،
مــن األحــزاب السياســية ،والنقابــات المهنيــة ،والنقابــات العماليــة ،ومراكــز الدراســات واألبحــاث واألكاديميــات ،والجمعيــات،
والشــركات غيــر الربحيــة ،والقطــاع الطــويع بشــكل عــام.
إال أن هــذا التقريــر كمــا تــم اإلشــارة إليــه يســلط الضــوء عــى نــوع مــن هــذا الطيف الواســع مــن المجتمع المــدين وهو المؤسســات
الــي تعــى بحمايــة حقــوق اإلنســان بغــض النظــر عــن إطار تســجيلها ســواء كانــت جمعيات أم شــركات غيــر ربحية.
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تطور اإلطار القانوين الناظم لعمل الجمعيات
صــدر أول قانــون للجمعيــات يف األردن عــام ( 1936قانــون رقــم  102لســنة  )1936ليحــل محــل قانــون الجمعيــات العثمــاين الصــادر
عــام  1909الــذي ظــل نافــذا ً حــى عــام  ،1936وبعــد ذلــك تــم تعديلــه بموجــب قانــون الجمعيــات الخيريــة رقــم ( )12لســنة 1956
الــذي بــي ســاري المفعــول إىل صــدور قانــون الجمعيــات والهيئــات االجتماعيــة رقــم  7لســنة  ،1965ثــم صــدر قانــون رقــم ()33
لســنة  ،1966وخضــع للعديــد مــن التعديــات أخرهــا تعديــل بموجــب القانــون المؤقــت رقــم ( )2لســنة  1995إىل أن صــدر قانــون
الجمعيــات رقــم ( )51لســنة  2008وتــم تعديلــه بموجــب القانــون المعــدل رقــم ( )22لســنة .2009

الحماية الدستورية للحق يف تأسيس الجمعيات
كفــل الدســتور األردين الحــق يف تأســيس الجمعيــات واالنضمــام إليهــا بموجــب المــادة ( )16منــه والــي نصــت عــى « .2لألردنييــن
الحــق يف تأليــف الجمعيــات والنقابــات واألحــزاب السياســية ،عــى أن تكــون غايتهــا مشــروعة ووســائلها ســليمة وذات نظــم ال
تخالــف أحــكام الدســتور .3 .ينظــم القانــون طريقــة تأليــف الجمعيــات والنقابــات واألحــزاب السياســية ومراقبــة مواردهــا» .علمــا ً
بأنــه تــم إضافــة كلمــة «النقابــات» يف الفقرتيــن  2و 3مــن المــادة ( )16بموجــب التعديــل الــذي طــرأ عــى أحــكام الدســتور يف نهايــة
عــام .2011
ويؤســس النــص الدســتوري عــى كفالــة الحــق يف تشــكيل الجمعيــات واألحــزاب والنقابــات لألردنييــن شــريطة أن تكــون غايتهــا
مشــروعة ،ووســائلها ســليمة وذات نظــم ال تخالــف أحــكام الدســتور ،وهــذه القيــود الــي يضعهــا الدســتور تتناغــم مــع القيــود
الــي تضعهــا االتفاقيــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان يف مســألة تقييــد الحقــوق.
وبموجــب النــص الدســتوري فــإن دور القانــون ينحصــر يف مســألة تنظيــم طريقــة تأليــف الجمعيــات والنقابــات واألحزاب السياســية
ومراقبــة مواردهــا ،ويعتبــر نــص المــادة ( )16مــن الدســتور النــص الوحيــد يف بــاب الحقــوق والواجبــات الــذي حــدد دور القانــون
بأنــه تنظيمــي وليــس إنشــايئ ،والنــص الوحيــد الــذي أورد عبــارة «ينظــم القانــون» عــى عكــس بــايق النصــوص الدســتورية اليت تشــير
إىل عبــارة «يف حــدود القانــون» ،مــن هنــا يمكننــا القــول بــأن دور القانــون هــو تنظيمــي فقــط وال يجــوز أن يضــع القانــون أي قيــود
تشــريعية تــؤدي إىل تعطيــل أو التضيــق مــن هــذا الحــق أو االنتقــاص مــن الضمانــات الــواردة يف الدســتور.

الحماية الدولية للحق يف تأسيس الجمعيات
كفلــت المواثيــق الدوليــة لحقــوق اإلنســان لألفــراد حقهــم يف تشــكيل الجمعيــات واالنضمــام إليهــا ،فقــد نصــت المــادة ( )20مــن
اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان عــى أن «لــكل شــخص الحــق يف حريــة االشــتراك يف االجتماعــات والجمعيــات الســلمية،
وال يجــوز إرغــام أحــد عــى االنتمــاء إىل جمعيــة مــا» ،كمــا نصــت المــادة ( )22مــن العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق المدنيــة
والسياســية لعــام  1966عــى أن « .1لــكل فــرد حــق يف حريــة تكويــن الجمعيــات مــع آخريــن ،بمــا يف ذلــك حــق إنشــاء النقابــات
واالنضمــام إليهــا مــن أجــل حمايــة مصالحــه .2 .ال يجــوز أن يوضــع مــن القيــود عــى ممارســة هــذا الحــق إال تلــك الــي ينــص
عليهــا القانــون وتشــكل تدابيــر ضروريــة ،يف مجتمــع ديموقــرايط ،لصــون األمــن القومــي ،أو الســامة العامــة ،أو النظــام العــام،
أو حمايــة الصحــة العامــة ،أو اآلداب العامــة ،أو حمايــة حقــوق اآلخريــن وحرياتهــم ،وال تحــول هــذه المــادة دون إخضــاع أفــراد
القــوات المســلّحة ورجــال الشــرطة إىل قيــود قانونيــة عــى ممارســة هــذا الحــق .3 .ليــس يف هــذه المــادة أي حكــم يجيــز للــدول
األطــراف يف اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة المعقــودة عــام  1948بشــأن الحريــة النقابيــة وحمايــة حــق التنظيــم النقــايب اتخــاذ
تدابيــر تشــريعية مــن شــأنها ،أو تطبيــق القانــون بطريقــة مــن شــأنها ،أن تخــل بالضمانــات المنصــوص عليهــا يف تلــك االتفاقيــة».
ومــن الجديــر بالذكــر أن االتفاقيــة رقــم  87الخاصــة بالحريــة النقابيــة وحمايــة حــق التنظيــم النقــايب وال ســيما المــواد ()8-7-4-3-2
منهــا وإن اقتصــر إطــار تنظيمهــا عــى النقابــات العماليــة ،إال أنهــا تتضمــن مجموعــة مــن المعاييــر والمبــادئ الــي أجمــع الفقــه
الــدويل عــى أنهــا تصلــح أساســا ً للقيــاس عليهــا واالسترشــاد بهــا فيمــا يتعلــق بالحــق يف تكويــن الجمعيــات وتقييــم مــدى احتــرام
هــذا الحــق.

13

بالمقابــل أشــارت المــادة الثامنــة مــن العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة لعــام  1966إىل قيــام
الــدول بكفالــة حريــة تكويــن النقابــات مــن خــال» (أ) حــق كل شــخص يف تكويــن النقابــات باالشــتراك مــع آخريــن ويف االنضمــام
إىل النقابــة الــي يختارهــا ،دونمــا قيــد ســوى قواعــد المنظمــة المعنيــة ،عــى قصــد تعزيــز مصالحــه االقتصاديــة واالجتماعيــة
وحمايتهــا .وال يجــوز إخضــاع ممارســة هــذا الحــق أليــة قيــود غيــر تلــك الــي ينــص عليهــا القانــون وتشــكل تدابيــر ضروريــة ،يف
مجتمــع ديمقــرايط ،لصيانــة األمــن القومــي أو النظــام العــام أو لحمايــة حقــوق اآلخريــن وحرياتهــم( ،ب) حــق النقابــات يف
إنشــاء اتحــادات أو تحالفــات قوميــة ،وحــق هــذه االتحــادات يف تكويــن منظمــات نقابيــة دوليــة أو االنضمــام إليهــا( ،ج) حــق
النقابــات يف ممارســة نشــاطها بحريــة ،دونمــا قيــود غيــر تلــك الــي ينــص عليهــا القانــون وتشــكل تدابيــر ضروريــة ،يف مجتمــع
ديمقــرايط ،لصيانــة األمــن القومــي أو النظــام العــام أو لحمايــة حقــوق اآلخريــن وحرياتهــم( .د) حــق اإلضــراب ،شــريطة ممارســته
وفقــا لقوانيــن البلــد المعــى .2 .ال تحــول هــذه المــادة دون إخضــاع أفــراد القــوات المســلحة أو رجــال الشــرطة أو موظــي اإلدارات
الحكوميــة لقيــود قانونيــة عــى ممارســتهم لهــذه الحقــوق .3 .ليــس يف هــذه المــادة أي حكــم يجيــز للــدول األطــراف يف اتفاقيــة
منظمــة العمــل الدوليــة المعقــودة  1948بشــأن الحريــة النقابيــة وحمايــة حــق التنظيــم النقــايب اتخــاذ تدابيــر تشــريعية مــن
شــأنها ،أو تطبيــق القانــون بطريقــة مــن شــأنها ،أن تخــل بالضمانــات المنصــوص عليهــا يف تلــك االتفاقيــة».
وعــاوة عــى ذلــك أشــارت االتفاقيــات اإلقليميــة لحقــوق اإلنســان إىل حــق األفــراد يف تشــكيل الجمعيــات باالشــتراك مــع اآلخريــن
واالنضمــام إليهــا ،اذ نصــت المــادة ( )11مــن االتفاقيــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان لعــام  1950عــى أن « -1لــكل إنســان الحــق يف

حريــة االجتماعــات الســلمية ،وحريــة تكويــن الجمعيــات مــع آخريــن ،بمــا يف ذلــك حــق االشــتراك يف االتحــادات التجاريــة لحمايــة
مصالحــه 2- .ال تخضــع ممارســة هــذه الحقــوق لقيــود أخــرى غيــر تلــك المحــددة يف القانــون حســبما تقتضيــه الضــرورة يف
مجتمــع ديمقــرايط لصالــح األمــن القومــي ،وســامة الجماهيــر ،وحفــظ النظــام ومنــع الجريمــة وحمايــة الصحــة واآلداب ،أو
حمايــة حقــوق اآلخريــن وحرياتهــم ،وال تمنــع هــذه المــادة مــن فــرض قيــود قانونيــة عــى ممارســة رجــال القــوات المســلحة أو
الشــرطة أو اإلدارة يف الدولــة لهــذه الحقــوق».
كمــا نصــت المــادة ( )10مــن الميثــاق اإلفريــي لحقــوق الشــعوب واإلنســان لعــام  1981عــى أنــه « .1يحــق لــكل إنســان أن يكــون
وبحريــة جمعيــات مــع آخريــن شــريطة أن يلتــزم باألحــكام الــي حددهــا القانــون .2 .ال يجــوز إرغــام أي شــخص عــى االنضمــام
إىل أي جمعيــة عــى أال يتعــارض ذلــك مــع االلتــزام بمبــدأ التضامــن المنصــوص عليــه يف هــذا الميثــاق».
أمــا المــادة ( )24مــن الميثــاق العــريب لحقــوق اإلنســان لعــام  2004فقــد نصــت عــى أن» لــكل مواطــن الحــق يف 5-:حريــة تكويــن
الجمعيــات مــع اآلخريــن واالنضمــام إليهــا 7- .ال يجــوز تقييــد ممارســة هــذه الحقــوق بــأي قيــود غيــر القيــود المفروضــة طبقــا ً
للقانــون والــي تقتضيهــا الضــرورة يف مجتمــع يحتــرم الحريــات وحقــوق اإلنســان لصيانــة األمــن الوطــي أو النظــام العــام أو
الســامة العامــة أو الصحــة العامــة أو اآلداب العامــة أو لحمايــة حقــوق الغيــر وحرياتهــم».
وكذلــك جــاء يف المــادة ( )16مــن االتفاقيــة األمريكيــة لحقــوق اإلنســان» لــكل شــخص الحــق بحريــة الجمعيــات مــع آخريــن
لتحقيــق أهــداف أيديولوجيــة ،دينيــة ،سياســية ،اقتصاديــة ،عماليــة ،اجتماعيــة ،رياضيــة أو غيرهــا» ،ومــا جــاء يف المــادة ( )24عــى

«لــكل مواطــن الحــق يف -1حريــة الممارســة السياســية -2 .المشــاركة يف إدارة الشــئون العامــة إمــا مباشــرة أو بواســطة ممثليــن
يختــارون بحريــة  -3ترشــيح نفســه أو اختيــار مــن يمثلــه بطريقــة حــرة ونزيهــة وعــى قــدم المســاواة بيــن جميــع المواطنيــن بحيــث
تضمــن التعبيــر الحــر عــن إرادة المواطــن  -4أن تتــاح لــه عــى قــدم المســاواة مــع الجميــع فرصــة تقلــد الوظائــف العامــة يف
بلــده عــى أســاس تكافــؤ الفــرص -5 .حريــة تكويــن الجمعيــات مــع اآلخريــن واالنضمــام إليهــا -6 .حريــة االجتمــاع وحريــة التجمــع
بصــورة ســلمية -7.ال يجــوز تقييــد ممارســة هــذه الحقــوق بــأي قيــود غيــر القيــود المفروضــة طبقــا ًللقانون والــي تقتضيهــا الضرورة
يف مجتمــع يحتــرم الحريــات وحقــوق اإلنســان لصيانــة األمــن الوطــي أو النظــام العــام أو الســامة العامــة أو الصحــة العامــة أو
اآلداب العامــة أو لحمايــة حقــوق الغيــر وحرياتهــم».
وبالتأســيس عــى مــا ســبق ،نجــد أن هنــاك إجمــاع دويل عــى أهميــة الحــق يف تأســيس الجمعيــات وتأطيــر ألهــم المعاييــر الــي
مــن شــأنها أن تكفــل ممارســة األفــراد لهــذا الحــق ،فضـا ً عــن أن هــذه المعاييــر تشــكل مرشــدا ً لل ُمشــرعين عنــد البــدء يف صياغــة
القوانيــن واألنظمــة الخاصــة والناظمــة لهــذا الحــق لــي تتفــق وتتوائــم مــع مضمــون وجوهــر القواعــد الدوليــة يف هــذا اإلطــار.
وتجــدر اإلشــارة إىل أن األردن جــزء وطــرف أصيــل يف المواثيــق الدوليــة الصــادرة عــن األمــم المتحــدة ،وتــم المصادقــة عــى تلــك
االتفاقيــات ونشــرها يف الجريــدة الرســمية يف عــام  ،2006أي أنهــا أصبحــت جــزء مــن منظومــة التشــريعات الوطنيــة الداخليــة
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وواجبــة اإلعمــال والتنفيــذ أمــام القضــاء الوطــي األردين ،ومــن جهــة أخــرى ،توجــب تلــك االتفاقيــات عــى الــدول المصادقــة عليهــا
العديــد مــن االلتزامــات الــي مــن شــأنها أن تضمــن التمتــع الفعــي والحقيــي لألفــراد بالحقــوق المكفولــة بموجبهــا ،وأن تتناغــم
التشــريعات الوطنيــة مــع جوهــر ومضمــون تلــك االتفاقيــات ،ودأب األردن منــذ المصادقــة عــى تلــك االتفاقيــات عــى تقديــم
التقاريــر الدوليــة للجــان األمــم المتحــدة ،والــي تؤكــد إيفــاء األردن بااللتزامــات المفروضــة عليهــا بموجبهــا ،وأن الدولــة األردنيــة
تســى بشــكل مســتمر إىل تطويــر قوانينهــا الوطنيــة وممارســاتها المؤسســية لتنســجم مــع ذلــك ،وتنعكــس بالنتيجــة إيجابــا ً عــى
حــق األفــراد يف التمتــع بتلــك الحقــوق.

التحديــات العامــة الــي تواجه مؤسســات المجتمع
المدين يف األردن
هناك جملة من التحديات اليت تحد من فعالية أداء مؤسسات المجتمع المدين وتعيق حركتها يف األردن ،من أهمها:
1 .1تعــدد المرجعيــات المؤسســية المشــرفة عــى عمــل الجمعيــات يف األردن ،إذ بموجــب قانــون الجمعيــات رقــم  51لعــام
 2008أنــاط مهمــة اإلشــراف والمتابعــة بعمــل الجمعيــات إىل العديــد مــن الــوزارات المتنوعــة وفقــا ً لغايــات وأهــداف
الجمعيــة؛ ممــا خلــق حالــة مــن الفــوىض وتضــارب االختصاصــات ،فضـا ً عــن عــدم توحيــد النهــج الرســمي مــن قبــل تلــك
الــوزارات خــال ممارســة العمــل اإلشــرايف عــى عمــل الجمعيــات ،هــذا باإلضافــة إىل نظــام الشــركات غيــر الربحيــة والــذي
يعتبــر إطــار تنظيمــي آخــر لعمــل مؤسســات المجتمــع المــدين.
2 .2تفــاوت التشــريعات الوطنيــة الناظمــة لعمــل الجمعيــات ،وتعــدد طــرق التســجيل والترخيــص المنشــأة للجمعيــات حيــث
يجــوز اتبــاع أكثــر مــن طريــق ،ومراجعــة أكثــر مــن مؤسســة لترخيــص الجمعيــات وتنظيــم عملهــا ،حيــث أجــاز قانــون
الجمعيــات ذلــك بموجــب أحكامــه تحــت مظلــة وزارة التنميــة االجتماعيــة ،مجلــس إدارة الجمعيــات ،وأجــاز قانــون
الشــركات تســجيل الشــركات غيــر الربحيــة وفقــا ً لنظــام خــاص لــدى دائــرة مراقبــة الشــركات ،وكذلــك أجــاز فتــح فــروع
للجمعيــات األجنبيــة بتســجيلها لــدى وزارة الخارجيــة ،فض ـا ً عــن إمكانيــة مزاولــة األعمــال مــن خــال مذكــرات تفاهــم
تعقــد مــع وزارة التخطيــط.
3 .3مــن جهــة أخــرى ،يجــوز بموجــب األنظمــة والتعليمــات الخاصــة يف وزارة التنميــة االجتماعيــة إنشــاء وترخيــص ريــاض
األطفــال غيــر الربحيــة ،وكذلــك مراكــز تقديــم الخدمــات الخاصــة بــذوي االحتياجــات الخاصــة ،وغيــر ذلــك مــن دور الرعايــة
وإعــادة التأهيــل ،فضـا ً عــن أنــه يجــوز تســجيل االئتالفــات الشــبابية ،والملتقيــات الثقافيــة لــدى المجلــس األعــى للشــباب،
وكذلــك يجــوز للمنظمــات الدوليــة أو اإلقليميــة أيضــا ًفتــح فــروع مــن خــال االرتبــاط بــوزارة الداخليــة مباشــرة ،أو مــن خــال
مذكــرات تفاهــم مــع وزارة الخارجيــة ،أو رئاســة الــوزراء ممــا يشــتت آليــات وإجــراءات التنســيق وتوحيــد المرجعيــات الخاصة
بعمــل مؤسســات المجتمــع المــدين.
4 .4عــدم وجــود شــكل للشــراكة والعمــل المشــترك مــع الحكومــة ،األمــر الــذي يتــرك العمــل قائــم عــى التعــاون الفــردي أو
الموســمي غيــر الملــزم مــن قبــل كافــة األطــراف ذات العالقــة.
5 .5اســتمرار حالــة الشــك والريبــة بيــن الحكومــة ومؤسســات المجتمــع المــدين نتيجــة عــدم وضــوح آليــات وأســاليب التعامــل
بينهمــا ،وعــدم وجــود خطــط واســتراتيجيات عمــل واضحــة لــدى الجميــع وعــدم الشــراكة الحقيقيــة يف الميــدان ،وعــدم
تدفــق المعلومــات بشــكل مؤســي ورســمي إلتاحــة الفرصــة للمؤسســات والقطــاع الطــويع اإلســهام يف صياغــة وتقديــم
حلــول وخيــارات للمؤسســات الوطنيــة للخــروج مــن بعــض اإلشــكاليات والتحديــات.
 6 .6عــدم قــدرة المؤسســات الرســمية عــى تطويــر وخلــق أدوار حقيقيــة للمجتمــع المــدين قائــم عــى الشــراكة الحقيقيــة يف
صنــع القــرار ويف تنفيــذ بعــض المشــاريع الوطنيــة.
ً
7 .7عــدم تطويــر مصــادر دخــل مســتمرة ومســتدامة محليــا؛ ممــا أدى إىل اعتمــاد مؤسســات المجتمــع المــدين شــبه التــام
أحيانــا -عــى التمويــل األجنــي يف ظــل غيــاب رؤيــا وطنيــة حيــال المســؤولية المجتمعيــة بيــن القطــاع العــام والخــاص،وأن الوســيط والمنفــذ لهــذه الرؤيــة هــو قطــاع المجتمــع المــدين.
8 .8ضعــف التنســيق والتواصــل وتبــادل المعلومــات بيــن الجمعيــات ،وتمركــز النشــاطات يف العاصمــة ومحدوديــة انتشــارها
يف بــايق المحافظــات.
هــذا فضــا عــن غيرهــا مــن التحديــات المتخصصــة والــي تحتــاج إىل تحليــل يف التشــريعيات والسياســات والممارســات وتخــرج
عــن اإلطــار المنهجــي لهــذا التقريــر.
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تطور مفهوم الشراكة بين المجتمع المدين والمؤسسات العامة
احتلــت العالقــة بيــن الحكومــة والمجتمــع المــدين حيــزا كبيــرا مــن النقاشــات عــى كافــة المســتويات وتصــدى لذلــك العديــد
مــن المختصيــن والمعنييــن حــول توطيــد العالقــة بمــا يحقــق متطلبــات المجتمــع واحتياجاتــه ،وتشــير التجــارب والممارســات
الفضــى إىل أنــه ال يوجــد نمــوذج مثــايل لشــكل العالقــة بيــن المجتمــع المــدين والحكومــة ،فتطويــر نهــج ونمــوذج وطــي يلــي
الغايــة مــن الشــراكة هــو أســاس النجــاح.
إال أن أي أنمــوذج للشــراكة يجــب أن يأخــذ بعيــن االعتبــار فهــم الــدور الحيــوي والمســتدام الــذي يلعبــه المجتمــع المــدين يف
االســتجابة لالحتياجــات المجتمعيــة ،وتســهيل مهمــة تنفيــذ الخطــط والسياســات ،فضــا عــن اإلســهام يف تطويــر ممارســات مــن
شــأنها النهــوض بالمجتمــع عــى كافــة الصعــد االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة والسياســية ،مــرد ذلــك الخصائــص والميــزات
الــي يتمتــع بهــا المجتمــع المــدين مــن المرونــة يف العمــل والقــدرة عــى مخاطبــة كافــة فئــات المجتمــع والوصــول إليهــا بعيــدا
عــن البيروقراطيــة والعوائــق اإلداريــة وغيرهــا ،وال يخــى علينــا مــا لهــذه األدوار مــن أهميــة يف إنمــاء وتحفيــز مســألة المشــاركة
العامــة ونقــل المجتمعــات مــن حالــة الســكون إىل حالــة الحركــة اإليجابيــة ،ممــا يعتبــر أداة لتعزيــز وترســيخ قيــم المواطنــة
باعتبــار المشــاركة العامــة مكــون رئيــس لهــا.
وعــى الصعيــد الوطــي يشــهد األردن تناميــا وتطــورا يف أدوار مؤسســات المجتمــع المــدين واألدوار الرســمية عــى حــد ســواء،
وهــذه ســمة إيجابيــة تتســم بهــا المجتمعــات الــي عــى قيــد الحيــاة ،فالتطــور حاجــة لمواجهــة كافــة التحديــات ومواكبــة
المســتجدات ،ومــا يطــرأ مــن ظــروف اســتثنائية ال تدخــل يف دائــرة التوقعــات ،فالســياق التاريخــي لعمــل المجتمــع المــدين يف
األردن تســاوق مــع تطــور وبنــاء الدولــة ،حيــث اعتبــرت مؤسســات المجتمــع المــدين جــزءا أصيــا مــن المكونــات المؤسســية
للدولــة األردنيــة.
حيــث يطالعنــا التاريــخ الســيايس واالجتمــايع والثقــايف بالعديــد مــن التجــارب والوقائــع الــي تــؤرخ تلــك األعمــال واإلنجــازات،
والســمة الغالبــة لتلــك الحقبــة الزمنيــة يه ســهولة التواصــل وبنــاء شــراكة ضمــن األدوات والوســائل المتاحــة ،فكانــت تتســم
بالوســائل البســيطة والتقليديــة نظــرا لعــدم تعقــد وتشــعب تداخــات الحيــاة آنــذاك ،أمــا اليــوم ،وبعــد تشــعب المشــهد وتعــدد
األولويــات ،وتجــذرت أســس ومعاييــر العمــل المؤســي وفقــا لمبــادئ الحكومــة ،وســيادة القانــون والعدالــة والمســاواة وفــق
األولويــات والخطــط والتشــريعات الســائدة ،فلــم يعــد يجــدي نفعــا التعويــل عــى أدوات تقليديــة يف إدارة العالقــة بيــن المجتمــع
المــدين والحكومــة ،ويف هــذا الســياق فالمســألة تنطبــق عــى الطرفيــن فليــس مقبــول مــن المجتمــع المــدين االعتمــاد عــى
األدوات التقليديــة وال المؤسســات الرســمية ،كذلــك لمــا تخلفــه هــذه الوســائل مــن فجــوات وعلــل تتــرك آثــار ســلبية عــى شــكل
العالقــة برمتهــا ،وبالتــايل إجهــاض فلســفة ورؤيــة العمــل المشــترك ،والمتضــرر الوحيــد هــو المجتمــع.
وتشــير التجــارب والممارســات الفضــى إىل وجــود العديــد مــن التصــورات المؤسســية لبنــاء هــذه الحالــة مــن خــال اتخــاذ العديــد
مــن الخطــوات إلدامــة هــذه العالقــة ومــن ذلــك عــى ســبيل المثــال:
•من خالل إنشاء وزارات تعىن بإدامة حالة التنسيق والمتابعة.
•يف بعــض التجــارب كانــت تنــاط المســألة بالــوزارة الــي تعــى بالتواصــل مــع البرلمانــات نظــرا لطبيعــة الســلطة التشــريعية
واألدوار الــي تمارســها فكانــت يتــم إنشــاء وزارة وســيطة تحــت عديــد مــن المســميات.
•وبعــض التجــارب أفــردت شــكال ً مؤسســيا مســتقال إلدامــة العالقــة مــع المجتمــع المــدين نظــرا لخصوصيــة األدوار الــي
يقــوم بهــا المجتمــع المــدين ،فصــار إىل إنشــاء مفوضيــة مجتمــع مــدين مســتقلة تنــاط بهــا مهمــة مأسســة ورســم العالقــة
مــع المجتمــع المــدين مــن كافــة الوجــوه.
•والبعــض اآلخــر ذهــب باتجــاه إنشــاء إدارات يف كل مؤسســة حكوميــة تعــى بقطــاع المجتمــع المــدين المعــي بتحقيــق
أهــداف وغايــات تتقاطــع مــع أهــداف وغايــات المؤسســة أو الــوزارة الحكوميــة المعنيــة.
•ويف العقــد األخيــر أفــرزت التجــارب وعــى صعيــد حقــوق اإلنســان إىل إنشــاء تنســيقية لحقــوق اإلنســان نظــرا لتعاظــم
األدوار الــي تلعبهــا مؤسســات المجتمــع المــدين الــي تعــى بحقــوق اإلنســان ،وقــدرة الدولــة عــى اإليفــاء بمتطلبــات
اتفاقيــات حقــوق اإلنســان عــى الصعيــد الــدويل.
•والبعــض اآلخــر تــرك هــذه العالقــة بمعــزل عــن أي شــكل تنســييق وتــرك البــت فيهــا وفقــا لطبيعــة العمــل إن كان يحتــاج
شــراكة معينــة فيتــم تشــكيل لجنــة أو جهــة للمتابعــة والتنســيق والتواصــل.
وعــى هــذا األســاس ظلــت العالقــة بيــن الحكومــات ومؤسســات المجتمــع المــدين رهينــة الواقــع الوطــي والقــدرة واإلرادة
المشــتركة عــى تطويــر نهــج تشــاريك مؤســي مســتدام.
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نظرة عىل الواقع الوطين
ال يمكــن رصــد حركــة منتظمــة واضحــة المالمــح لشــكل العالقــة بيــن مؤسســات المجتمــع المــدين والحكومــات
عبــر التاريــخ حيــث يمكــن الحديــث عــن هــذه الحــركات عــى النحــو التــايل:
المرحلــة األوىل :تمثلــت يف اعتبــار قانــون الجمعيــات هــو اإلطــار الناظــم لعمــل القطــاع الخيــري يف األردن،
وهــذا اســتمر منــذ تأســيس الدولــة ولغايــة مطلــع الخمســينيات مــن القــرن المــايض ،حيــث كانــت وزارة التنميــة
االجتماعيــة يه الجهــة المشــرفة عــى قطــاع الجمعيــات ،وكان جــل عمــل الجمعيــات يتعلــق باألعمــال اإلغاثيــة

والطوعيــة القائمــة عــى تقديــم المســاعدات ،وبعــض النشــاطات البســيطة الــي تتوافــق مــع طبيعــة المرحلــة،
وكمــا ســبق كانــت العالقــة تتســم يف هــذه المرحلــة بالمرونــة والبســاطة ولــم يبــرز احتيــاج واضــح لضــرورة بلــورة
شــكل معيــن ،أو مأسســة لهــذه العالقــة نظــرا لطبيعــة األدوار الــي كانــت تقــوم بهــا مؤسســات المجتمــع المدين.
المرحلــة الثانيــة :تمثلــت يف بــدء تطــور دور المجتمــع المــدين ،ولعــب أدوار توعويــة وتثقيفيــة يف المجتمــع،
والمطالبــة يف إصــاح القوانيــن والسياســات والممارســات وغيرهــا مــن تطــورات كانــت نتــاج حقبــة سياســية تطــور
فيهــا العمــل الســيايس والحقــويق واالجتمــايع ،وبــدأت تظهــر الحــركات النســوية والــي كان لهــا الســمة البــارزة
يف ذلــك الوقــت ،وترافقــت هــذه المرحلــة بتأســيس النقابــات المهنيــة حيــث تأسســت أول نقابــة عــام  1950ويه
نقابــة المحاميــن األردنييــن ،وعــى الرغــم مــن ذلــك لــم يكــن هنــاك شــكل للعالقــة بينهــا وبيــن الحكومــة ،وكانــت
العالقــة قائمــة عــى فتــح النقــاش والحــوار المســتمر واالســتماع للمطالــب فقــط ،ولــم يبــرز حينهــا الضــرورة
للعمــل المشــترك المســتدام ،وهــذه المرحلــة لــم تــدم طويــا إذ خضعــت للعديــد مــن التغيــرات نتيجــة الظــروف
السياســية والتاريخيــة الــي مــرت فيهــا الدولــة آنــذاك.

المرحلــة الثالثــة :مرحلــة التحــول الديمقــرايط أو االنفــراج الديمقــرايط ،والــي بــدأت مــع اســتئناف الحيــاة
البرلمانيــة منــذ عــام  ،1989وإجــراء االنتخابــات النيابيــة ،واســتئناف الحيــاة الحزبيــة وإقــرار قانــون المطبوعــات
والنشــر ،وتطويــر قانــون الجمعيــات ،وغيرهــا مــن إجــراءات ،حيــث بــدأ يظهــر خــال هــذه الفتــرة مؤسســات
المجتمــع المــدين المتخصصــة يف العمــل الحقــويق المتخصــص يف قضايــا الطفــل والمــرأة والشــباب ،والتنميــة
وحريــة الصحافــة والــرأي والتعبيــر ،والرصــد والتوثيــق ،وبــدأت أعمــال المجتمــع المــدين تتوســع مــن حيــث الرصــد
والتوثيــق ،وإصــدار التقاريــر ،والمشــاركة يف النشــاطات المحليــة واإلقليميــة والدوليــة ،ويف هــذه المرحلــة ازداد
مســتوى التواصــل بيــن مؤسســات المجتمــع المــدين وتزايــدت بنــاء عليهــا عمليــة االتصــال والتواصــل مــع الــوزارات
والمؤسســات الرســمية وشــبه الرســمية ،وال بــد مــن اإلشــارة إىل أن هــذه المرحلــة تزامــن معهــا ظهــور العديــد
مــن المؤسســات الوطنيــة المعنيــة بحقــوق اإلنســان مثــل المركــز الوطــي لحقــوق اإلنســان ،واللجنــة الوطنيــة
لشــؤون المــرأة ،والمجلــس الوطــي لشــؤون األســرة ،والمجلــس األعــى لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،والــي
ُعلــق عليهــا آمــال كبيــرة يف أن تأخــذ عــى عاتقهــا هــذا الــدور يف عمليــات التنســيق ،وتديــر االختصاصــات والمهــام
المتعلقــة بهــا ،وتكــون الشــريك والوســيط يف هــذا العالقــة ،إال أن ذلــك لــم يتحقــق.

تجربة المنسق الحكومي لحقوق اإلنسان
يف عــام  2014تــم اســتحداث منصــب المنســق الحكومــي لحقــوق اإلنســان يف رئاســة الــوزراء لينهــض بــاألدوار
التنســيقية والمتابعــة مــع األطــراف ذوي العالقــة بحقــوق اإلنســان حــول كافــة مســائل حقــوق اإلنســان ،واإلســهام
يف دعــم الجهــود الوطنيــة لدعــم مســيرة حقــوق اإلنســان يف األردن ،واإلســهام يف إدارة الحــوار الوطــي حــول
آليــات تنفيــذ االلتزامــات الملقــاة عــى عاتــق الحكومــة بموجــب اتفاقيــات حقــوق اإلنســان المصــادق عليهــا
وتقديــم التقاريــر الدوريــة لآلليــات التعاهديــة وغيــر التعاهديــة.
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تــم اتخــاذ كافــة اإلجــراءات اإلداريــة ذات الصلــة لتســهيل النهــوض بهــذه المهــام بالشــراكة مــع
المؤسســات ذات العالقــة ،حيــث تــم تشــكيل فريــق للتنســيق الحكومــي بعضويــة ممثليــن عــن
الــوزارات والمؤسســات ذات العالقــة ،وكذلــك إصــدار تقاريــر دوريــة عــن جهــود تلــك المؤسســات
يف ســعيها لتعزيــز منظومــة حقــوق اإلنســان ،وتــم بعــد ذلــك إقــرار الخطــة الوطنيــة الشــاملة
لحقــوق اإلنســان ،كمــا وبــي وال يــزال مســألة الشــكاوى محــل نظــر ولــم تحـ َ
ـظ بالمتابعــة الكاملــة
آنــذاك نظــرا لطبيعــة المهــام الــي كان يتــم التركيــز عليهــا وفقــا الواليــة المؤسســية واإلداريــة
للمنســق مــن التركيــز عــى مهــام التنســيق واإلشــراف ،ورســم السياســات العامــة.
ومــن الناحيــة اإلداريــة يف رئاســة الــوزراء كان هنــاك قســم حقــوق اإلنســان والــذي اقتصــر دوره عــى
إرســال الكتــب والتعاميــم بشــكل متكــرر ،والمشــاركة ببعــض النشــاطات ولــم يكــن لهــذا القســم أي
دور فــي وموضــويع يف التأثيــر عــى منظومــة حقــوق اإلنســان واســتجابة المؤسســات الــوزارات
لهــا ،ومنــذ ذلــك التاريــخ ظــل موقــع المنســق الحكومــي لحقــوق اإلنســان يخضــع للتغيــرات أو
شــغور الموقــع أحيانــا أخــرى؛ ممــا أربــك عمليــة وآليــة التنســيق الــي كانــت تطمــح لهــا مؤسســات
المجتمــع المــدين.
واألهــم مــن كل ذلــك أن منصــب المنســق الحكومــي لحقــوق اإلنســان لــم يوضــع عــى الهيكلــة
اإلداريــة لرئاســة الــوزراء ،وهــذا أضعــف مكانتــه وقدرتــه عــى التحــرك ،وظــل وجــوده واســتمراره
موضــع ســؤال واســتفهام.
وعــى ضــوء انضمــام األردن يف مبــادرة الشــراكة للحكومــات الشــفافة منــذ عــام  ،2011والشــروع
يف تنفيــذ االلتزامــات المتعلقــة بالخطــة ضمــن األطــر الزمنيــة الخاصــة بهــا ،وعــى ضــوء واقــع
الخطــة الثالثــة تــم اعتمــاد الخطــة التنفيذيــة الرابعــة ،والــي تضمنــت التزامــا ً حــول تفعيــل
وتعزيــز آليــات اســتقبال الشــكاوى ومتابعتهــا والعمــل معهــا بجديــة بمــا فيــه إحالتهــا إىل القضــاء،
وكان مــن توصيــات تنفيــذ هــذا االلتــزام 1بــأن يتــم تعزيــز القــدرات المؤسســية لمكتــب المنســق
الحكومــي مــن خــال الواليــة القانونيــة أو المؤسســية لضمــان النهوض بــاألدوار المطلوبــة لمتابعة
الشــكاوى ،وحــث الجهــات ذات العالقــة عــى التعــاون فيمــا بينهــا لوقــف أي انتهــاك والتحقيــق
يف المزعــوم منهــا ،والحــد مــن أي إجــراءات بيروقراطيــة ،ومنــع تضــارب األرقــام واإلحصــاءات
مــن الجهــات الــي تســتقبل الشــكاوى بمــا يضمــن توحيــد الجهــود الوطنيــة ،وبمــا يضمــن بنــاء
تصــورات مشــتركة حــول أهــم التحديــات والعقبــات الــي مــن شــأنها أن تؤثــر عــى اإلنصــاف
والمتابعــة ،وفتــح الحــوار المشــترك حــول إجــراءات تــايف أي معيقــات مــن خــال البحــث عــن
الخيــارات والبدائــل المؤسســية المناســبة.
وعــى الرغــم مــن كافــة الجهــود المبذولــة يف هــذا اإلطــار إال أن منصــب المنســق الحكومــي ظــل
يــراوح مكانــه ،واقتصــر عــى منصــب وظيــي ،ولــم يتــم بحــث آليــات مأسســة وجــوده ليأخــذ عــى
عاتقــه عمليــة التنســيق والشــراكة مــع مؤسســات المجتمــع المــدين المعنيــة بحقــوق اإلنســان،
ويكــون لــه طابــع إلزامــي أو إطــار قانــوين ومؤســي يضمــن تنفيــذ مخرجــات العمــل ،والنهــوض
بالشــراكة مــع المجتمــع المــدين بمتابعــة اآلليــات الدوليــة المنبثقــة عــن األمــم المتحــدة ،وغيرها
مــن آليــات إقليميــة.

 .حســب الخطــة الوطنيــة الرابعــة لمبــادرة شــراكة الحكومــات الشــفافة  2018-2020حيــث
1
جــاء :توحيــد وتطويــر آليــات اســتقبال الشــكاوى المتعلقــة بانتهــاكات حقــوق اإلنســان.
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تحليــل واقــع الشــراكة بيــن الحكومــة ومؤسســات المجتمع
المدين
يشــير الواقــع العمــي إىل أن آليــات ونهــج الشــراكة بيــن المؤسســات الرســمية والمجتمــع المــدين ومــع حضورها
يف بعــض األحيــان وغيابهــا يف أحيــان أخــرى ،ال تــزال غيــر واضحــة المعالــم ويعوزهــا الجانــب المؤســي ،فــي
الوقــت الــذي تســى مــن خاللــه مؤسســات المجتمــع المــدين ألن تلعــب أدوارهــا الوطنيــة نجــد أن بعــض
المؤسســات الرســمية ال زالــت تتعامــل مــع المجتمــع المــدين دون خارطــة طريــق واضحــة تحــدد معالــم
الشــراكة والتعــاون بيــن كافــة مؤسســات الدولــة.
أكثــر مــا هــو الفــت يف فهــم مســألة الشــراكة عنــد الجهــات الحكوميــة أنهــا تراهــا بحــدود عقــد اجتماعــات
كاف إىل أهميــة االســتجابة لمقترحــات المجتمــع المــدين
مشــتركة أو تنفيــذ ورشــات عمــل ،وال تنظــر باهتمــام ٍ
أو تعديــل تشــريعاتها وسياســاتها بنــاء عــى مقترحاتــه ،أو المســاءلة عــن ممارســات وانتهــاكات لحقــوق اإلنســان
الــي ترصدهــا ،فالعبــرة عندهــم يف مفهــوم الشــراكة العمــل معــا ،وليــس االســتجابة وإحــداث األثــر المطلــوب.
ومــا يثيــر التســاؤل أيضــا ،هــو غيــاب فكــرة مأسســة العالقــة مــع مؤسســات المجتمــع المــدين يف البرامــج
الحكوميــة؛ فالبيانــات الوزاريــة ألخــر حكومتيــن ال تتضمــن مــن أولوياتهــا مأسســة الشــراكة مع المجتمــع المدين،
ـأت
وإنمــا كان يتــم النظــر إىل المجتمــع المــدين كــدور تكميــي غيــر رئيــي يف أولويــات العمــل الحكوميــة ولــم تـ ِ
عــى ذكــر مــا يعــزز المأسســة ،وينظــم شــكل العالقــة بيــن مؤسســات المجتمــع المــدين والحكومــة والقطــاع
الخــاص وأدوارهــا يف العمليــة التشــريعية باعتبارهــا بيــوت خبــرة و لديهــا الكثيــر لتضيــف ،وكأن مؤسســات
المجتمــع المــدين كأحــد أهــم القطاعــات الوطنيــة الــي تقــوم بأدوارهــا النهضويــة ينحصــر دورهــا يف اســتكمال
بــى تحتيــة رقميــة ،أو المشــاركة يف حــوار شــامل لقانــون ضريبــة الدخــل ،ودون التقليــل مــن أهميــة ذلــك إال أن
البرامــج الحكوميــة والــي تــأيت يف البدايــة عــى شــكل بيــان وزاري ال يمكــن أن يحصــر عمــل مؤسســات المجتمــع
المــدين بــأدوار خدميــة فقــط ،ال بــل أن المالحــظ أن الســلطة التنفيذيــة تمــارس الصمــت عندمــا يــأيت الحديــث
عــن مؤسســات المجتمــع المــدين وكيــل االتهامــات لهــذه المؤسســات الــي أدت تنامــي موجــات التشــهير
والتشــكيك يف عمــل المجتمــع المــدين مــن قبــل بعــض الشــخصيات أو المؤسســات الــي تنظــر إىل المجتمــع
المــدين بعيــن الشــك والريبــة ،وتنكــر األدوار التنمويــة والحقوقيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة وغيرهــا
الــي قدمهــا المجتمــع المــدين منــذ نشــأة الدولــة األردنيــة.
ويف الوقــت الــذي يصــدر بــه قانــون الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص ليحــدد أطــر الشــراكة بيــن مؤسســاته،
يغيــب عــن المشــهد التشــرييع شــراكة ال تقــل أهميــة عــن شــراكات الحكومــة مــع القطــاع الخــاص ،ال بــل أنــه
كان مــن المتوقــع أن تقــوم الحكومــة أو مجلــس النــواب بإضافــة الشــراكة مــع المجتمــع المــدين ضمــن بنــود
القانــون ســابق الذكــر ،وإعطــاء أدوار لمؤسســات المجتمــع المــدين إال أن الواقــع جــاء مخيــب لآلمــال ،ولــم تولــد
المأسســة.
فــي بدايــات أزمــة كورونــا مثــا ،قامــت مجموعــة مــن مؤسســات المجتمــع المــدين (هيئــة تنســيق مؤسســات
المجتمــع المــدين «همــم») بالتواصــل مــع صنــاع القــرار ليكــون لهــم أدوار حقيقيــة ملموســة عــى األرض،
ولتتمكــن مؤسســات المجتمــع المــدين مــن القيــام بأدوارهــا الوطنيــة ،وعقــدت عــدة اجتماعــات ،و أرســلت
عــدة رســائل تطالــب بتمكيــن مؤسســات المجتمــع المــدين مــن القيــام بدورهــا ،والمشــاركة يف الصفــوف األوىل
لمواجهــة الوبــاء مــع بــايق مؤسســات الدولــة ،وتــم تقديــم خطــة اســتجابة متكاملــة مــن قبــل هيئــة تنســيق
مؤسســات المجتمــع المــدين «همــم» ،إال أن الحكومــة تجاهلــت قيامهــا بخطــوات فعليــة إلشــراك المجتمــع
المــدين يف خليــة األزمــة إلدماجهــا يف صناعــة القــرار ،ولــم تُتــح لهــا القيــام بــدور أكثــر فعاليــة يف عمليــات اإلغاثــة
رغــم معرفــة مؤسســات المجتمــع المــدين الميدانيــة بالمجتمعــات المحليــة ،وكان يمكــن أن تُســهم بشــكل
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كبيــر يف الوصــول للعائــات المتضــررة خــال الحظــر واإلغالقــات الشــاملة ،كمــا لــم تســتفد الحكومــة مــن خبراتهــا
يف التوعيــة المجتمعيــة بمخاطــر كورونــا.
المثــال عــى عــدم التجــاوب مــع مبــادرات المجتمــع المــدين للشــراكة يف مواجهــة التحديــات المجتمعيــة خــال
جائحــة كورونــا كثيــرة ،وتوجــد أمثلــة كثيــرة تتكــرر عــى أن الحكومــة ال تملــك خططــا وسياســات وممارســات لنهــج
تشــاريك مــع المجتمــع المــدين.
ولتتمكــن الحكومــة ومؤسســات المجتمــع المــدين مــن بنــاء مأسســة حقيقيــة تقــوم عــى أســس الشــراكة القــادرة
عــى النهــوض بالمجتمــع فــا بــد مــن الحديــث واألخــذ بعيــن االعتبــار مجموعــة مــن المحــاور لتعزيــز نهــج شــراكة
مــع المجتمــع المــدين ومنهــا:
•متابعــة اآلليــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان والــي تنقســم إىل آليــات تعاهديــة وآليــات غيــر تعاهديــة ،وعــى
رأس هــذه اآلليــات غيــر التعاهديــة ،آليــة المراجعــة الدوريــة الشــاملة لحقــوق اإلنســان ،والــي خضعــت لهــا
األردن للمــرة الثالثــة عــى التــوايل يف عــام  ،2018واســتعراض تجربــة العمــل بيــن الحكومــة والمجتمــع
المــدين يف االســتعراض الــدوري الشــامل لحقــوق اإلنســان لعــام  ،2018تكشــف هشاشــة فهــم الشــراكة
والعمــل المؤســي ،فقــد توافقــت المؤسســات الحقوقيــة أن ترســل نســخا مــن إفاداتهــا للمفوضــة الســامية
لحقــوق اإلنســان للمنســق الحكومــي لحقــوق اإلنســان لالطــاع عليهــا ،وإدمــاج أهــم المالحظــات يف التقريــر
الوطــي الــذي سيُرســل باســم األردن ،وتفاجــأت المؤسســات أن التقريــر األردين لــم يأخــذ بمالحظاتهــا ،ولــم
يلتفــت بعنايــة لــكل الحــوارات الــي وقعــت مــن قبــل ،ولــكل االجتماعــات الــي قدمــت تصــورات لشــكل وبنيــة
ومضاميــن التقريــر الوطــي.
مــا حــدث مــن إخفــاق يف تجربــة العمــل لالســتعراض الــدوري الشــامل لحقوق اإلنســان عــام  2018دفعــت تحالفات
مؤسســات المجتمــع المــدين األردنيــة إلعــداد ورقــة موقــف تحــت عنــوان «مســارات ونتائــج» أرســلت لرئيــس الــوزراء
والجهــات المعنيــة بالدولــة شــرحت بالتفصيــل التجاهــل والتجــاوزات الــي حدثــت يف المســار الحقــويق ،وانتهــت
ورقــة الموقــف يف رؤيتهــا للمســتقبل بالقــول «إن تجربــة الحــوارات والمشــاورات الــي جــرت خــال الســنوات األربعــة
الماضيــة فشــلت يف تحقيــق أهدافهــا ،وهنــاك ضــرورة إلعــادة النظــر باآلليــات وأدوات المشــاورات بيــن المجتمــع
المــدين والحكومــة باتجــاه مأسســتها ،بحيــث تكــون أكثــر فعاليــة وأكثــر تأثيــرا» ،واقترحــت الورقــة كبدايــة تشــكيل
لجــان مشــتركة بيــن الحكومــة والمجتمــع المــدين يف العديــد مــن الملفــات المتعلقــة بحقــوق اإلنســان ،وتكــون
عضويتهــا مشــتركة وحســب االختصــاص.
•ال بــد مــن اإلشــارة إىل أن مســألة الشــراكة تتوقــف عــى طبيعــة الحكومــات وتشــكيلها ومــدى قــرب رئيســها،
أو فريقــه مــن المجتمــع المــدين وإيمانهــم بوجــود المجتمــع المــدين ،األمــر الــذي ينعكــس عــى آليــات
العمــل المشــترك ،فبعــض الحكومــات شــكلت لجــان لمراجعــة التشــريعات ،ولجــان لموائمــة التشــريعات
الوطنيــة مــع االتفاقيــات الدوليــة ،مــع أنــه يف بعــض التجــارب تــم إدمــاج ممثليــن عــن مؤسســات المجتمــع
المــدين ،والبعــض اآلخــر يتــم عقــد لقــاءات تشــاورية أو إشــراك لمؤسســات المجتمــع المــدين يف بعــض
النشــاطات ،إال أن بعــض هــذه اللجــان خلــت مــن تمثيــل لمؤسســات المجتمــع المــدين والــذي كمــا أشــرنا أنه
بيــت للخبــرة ومــن المؤكــد أن -تمثيلــه -يف هــذه اللجــان سيشــكل إضافــة نوعيــة لهــذا العمــل.
•يف بعــض األحيــان -بعــض الــوزارات والمؤسســات الرســمية -تســتقل يف تطويــر شــكل العالقة مع مؤسســات
المجتمــع المــدين حســب طبيعــة النشــاط ،أو بعــض المشــاريع المــراد تنفيذهــا بالشــراكة فيتــم االتفــاق عىل
شــكل المتابعــة والتنفيــذ لغايــات تنفيــذ المشــروع ،ويف بعــض الحــاالت الــي تكــون الفئــة المســتهدفة مــن
تنفيــذ المشــروع أو النشــاط الــوزارات والمؤسســات الرســمية يتــم التنســيق المتبــادل بيــن مؤسســة المجتمــع
المــدين المنفــذة للمشــروع والــوزارة والجهــة ذات العالقــة مباشــرة.
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أمــام هــذا الواقــع العمــي ظلــت مســألة مأسســة التنســيق المشــترك محل أخــذ ورد ،ولــم تتبلــور حاجة وضــرورة وطنية
للتنســيق المشــترك إال يف الوقــت الــذي كان مــن المتوجــب عــى الحكومــة أن تســتجيب إىل آليــات األمــم المتحــدة
الناتجــة عــن التصديــق عــى اتفاقيــات حقــوق اإلنســان ،أو غيرهــا مــن الخطــط والسياســات الدوليــة الــي انخرطــت فيهــا
الحكومــة ،وكان مــن ضــرورات هــذه الخطــط أن يكــون المجتمــع المــدين جــزء أصيــل منهــا.
ظــل الخطــاب العــام لمؤسســات المجتمــع المــدين ،وأحيانــا توافــق الحكومــة عــى ذلــك يدفــع باتجــاه ضــرورة تطويــر
أطــر الشــراكة بشــكل مســتمر ،إال أن هــذا لــم يتــم بلورتــه عــى أرض الواقــع وال تــزال عمليــة الشــراكة بحاجــة إىل جهــود
وطنيــة.

سيناريو العمل المقترح لمأسسة عالقة الشراكة
عــى ضــوء مــا حــدث مــن إشــكاالت يف االســتعراض الــدوري الشــامل لحقــوق اإلنســان أدركــت هيئــة تنســيق مؤسســات
المجتمــع المــدين «همــم» ضــرورة مأسســة العالقــة بيــن الحكومــة والمجتمــع المــدين ،وأن ال تظــل عرضــة لمــزاج
المســؤولين يف الحكومــة ،وأن تتجــاوز مســألة «العالقــات العامــة» الــي تحتاجهــا الحكومــة إلظهــار احترامهــا وتجاوبها
مــع المجتمــع المــدين.
ونظــرت «همــم» باهتمــام لتجــارب تونــس والمغــرب يف مأسســة العالقــة مــع المجتمــع المــدين عبــر إنشــاء وزارة
للعالقــة مــع الهيئــات الدســتورية والمجتمــع المــدين وحقــوق اإلنســان يف تونــس ،أو المندوبيــة الوزاريــة المكلفــة
بحقــوق اإلنســان بالمغــرب ،ولهــذا مضــت خطــوة لألمــام وتقدمــت لرئيــس الــوزراء د .عمــر الــرزاز يف شــهر ينايــر 2019
بمقتــرح تحــت عنــوان «آليــة وطنيــة للتنســيق والمتابعــة».
رئيــس الحكومــة رحــب بمبــادرة «همــم» وأوعــز لمستشــاره القانــوين حينــذاك المحامــي محمــد قطيشــات باالجتمــاع
مــع أعضــاء «همــم» للبحــث يف التفاصيــل ،وتوقــف اســتكمال النقــاش حــول اآلليــة بعــد اســتقالة ومغــادرة مديــر هيئــة
اإلعــام لموقعــه ،وكلــف رئيــس الحكومــة وزيــر الشــؤون السياســية والبرلمانيــة مــوىس المعايطــة باســتكمال النقــاش
مــع مؤسســات «همــم» ،وانضمــت الحقــا لهــذا الحــوار المنســق الحكومــي لحقــوق اإلنســان الســابق د .عبيــر الدبابنــة،
ـض التفــاق ،وبــدى واضحــا أن الحكومــة غيــر متحمســة إلنشــاء جســم أو آليــة
ولكــن كل النقاشــات والحــوارات لــم تفـ ِ
تعــى بمأسســة العمــل المشــترك والتنســيق الداعــم لقضايــا حقــوق اإلنســان ،ومــع مغــادرة الدبابنــة لموقعهــا وتعييــن
الســيد نذيــر العواملــة كمنســق عــام لحقــوق اإلنســان يف الحكومــة ،فــإن «همــم» أرســلت هــذا المقتــرح لــه لالطــاع
عليــه لكــن حــى اآلن لــم يحــدث أي تقــدم.
مقترح اآللية الوطنية لحقوق اإلنسان لغايات التنسيق والمتابعة يتضمن التوجهات التالية:

أوال :األهداف
.1
.2
.3

.4
.5
.6
.7
.8

1تحسين وتعزيز أوضاع حقوق اإلنسان يف األردن عىل مستوى التشريعات والسياسات والممارسات.
2متابعة مستوى التزام الحكومة بمضامين المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان.
3تشــجيع ومتابعــة إنفــاذ الحكومــة للتوصيــات الــواردة يف تقاريــر منظمــات المجتمــع المــدين المدافعــة عــن
حقــوق اإلنســان ،والمركــز الوطــي لحقــوق اإلنســان ،والمؤسســات الوطنيــة.
4تشجيع ومتابعة مستوى التزام الحكومة بالتوصيات الواردة يف اآلليات الدولية لحقوق اإلنسان المختلفة.
5إعداد وتقديم التقارير الواجبة إىل اآلليات الدولية واإلقليمية لحقوق اإلنسان.
6تعزيــز معــارف وخبــرات األطــراف ذات العالقــة حــول أفضــل الســبل الالزمــة لتحســين وتعزيــز حقــوق اإلنســان
يف األردن.
7تقديم المشورة للحكومة بخصوص القضايا المتعلقة بحقوق اإلنسان المختلفة.
8مراجعة وتطوير وتحديث الخطة الوطنية الشاملة لحقوق اإلنسان.
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9 .9إعداد التقارير الخاصة باآلليات الدولية لحقوق اإلنسان.
1010االســتجابة ودراســة التقاريــر الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة الــي تســلط الضــوء عــى الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان
يف األردن.
1111التعاون مع اآلليات الدولية واإلقليمية لحقوق اإلنسان.
1212جمع المعلومات الالزمة إلعداد التقارير وفقا للمبادئ التوجيهية الصادرة عن اآلليات الدولية واإلقليمية.

ثانيا :السند القانوين

وتــم اقتــراح أن يتــم إصــدار قانــون أو نظــام خــاص لتنظيــم عمــل اآلليــة وآليــات عملهــا ،وكيفيــة تشــكل اللجــان الخاصــة
بعملهــا ،ليتــم ضمــان اســتجابة كافــة المؤسســات والجهــات الرســمية لمخرجــات عمليهــا ،وتشــكل آليــة صلبــة يمكــن
االعتمــاد عليهــا ،وضمــان اســتمراريتها فــا بــد مــن أن يتــم إنشــاؤها بنظــام أو قانــون.

ثالثا :آليات العمل المقترحة

ولغايــات تنظيــم العمــل يف اآلليــة تــم اقتــراح أن يتــم تشــكيل لجنــة مشــتركة عليــا تضــم وزراء مــن ذوي االختصــاص،
وممثليــن عــن المجتمــع المــدين يتــم اختيارهــم مــن قبــل تحالفــات المجتمــع المــدين الفاعلــة والمنخرطــة يف المتابعــة
والعمــل يف اآلليــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان ،هدفهــا متابعــة مســتوى التقــدم يف مســار تعزيــز أوضــاع حقــوق اإلنســان
وتنفيــذ التوصيــات ذات العالقــة ،وتجتمــع هــذه اللجنــة بشــكل دوري كل ثالثــة أشــهر وكلمــا اســتدعت الضــرورة لذلــك،
وترتبــط اآلليــة وكذلــك الحــال اللجنــة العليــا برئيــس الــوزراء مباشــرة ،ويكلــف رئيــس الحكومــة وزيــرا ً و/أو مــن يــراه مناســبا ً
لمتابعــة العمــل التنفيــذي اليومــي ،ويتــم تشــكيل لجــان فرعيــة مشــتركة متخصصــة مــن الحكومــة ومنظمــات المجتمــع
المــدين ،ويمكــن أن تضــم خبــراء أو تســتمع آلراء جهــات ذات اختصــاص وحســب الموضــوع ،هدفهــا العمــل بشــكل
معمــق يف مجــال تعزيــز أوضــاع حقــوق اإلنســان ،وتجتمــع هــذه اللجــان بشــكل دوري وكلمــا اقتضــت الضــرورة ذلــك.

رابعا :االختصاصات المقترحة

وتــم اقتــراح أن تنهــض هــذه اآلليــة بعمليــة متابعــة كافــة أوضــاع حقــوق اإلنســان المنبثقــة عــن األمــم المتحــدة التعاهدية
وغيــر التعاهديــة عــى النحــو التايل:
أوالً :اآلليات القائمة عىل ميثاق األمم المتحدة (اآلليات غير التعاهدية):
•مجلس حقوق اإلنسان االستعراض الدوري الشامل (.)UPR
•اإلجــراءات الخاصــة لمجلــس حقــوق اإلنســان (خبــراء مســتقلون يف مجــال حقــوق اإلنســان مكلفــون بواليــات
لتقديــم تقاريــر ومشــورة بشــأن حقــوق اإلنســان مــن منظــور مواضيــي أو خــاص ببلــدان محــددة).
ثانياً :اآلليات القائمة عىل المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان( :اآلليات التعاهدية).
•اللجنة المعنية بالقضاء عىل التمييز العنصري .CERD
•اللجنة المعنية بالعهد الدويل الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .CCPR
•اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية .CESCR
•اللجنة المعنية بالقضاء عىل التمييز ضد المرأة .CEDAW
•لجنة مناهضة التعذيب .CAT
•اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب .SPT
•اللجنة المعنية بحقوق الطفل .CRC
•اللجنة المعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة .CRPD
•لجنة حقوق اإلنسان العربية (لجنة الميثاق).
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التوصيات
عــى ضــوء مــا ســبق اإلشــارة إليــه فإنــه ال بــد مــن اســتئناف الحــوار والنقــاش الوطــي حــول تطويــر آليــة وطنيــة
للشــراكة بيــن مؤسســات المجتمــع المــدين المدافعــة عــن حقــوق اإلنســان ،وذلــك مــن خــال العمــل عــى اآليت:

•إعــادة تطويــر ومراجعــة كافــة التشــريعات الوطنيــة الــي تعــى بعمــل المجتمــع المــدين والعمــل
عــى تطويرهــا بمــا يضمــن كفالــة الحــق وفــق المعاييــر الدوليــة والوطنيــة.
•تشــكيل لجنــة خاصــة مشــتركة مــن الحكومــة ومؤسســات المجتمــع المــدين المدافعــة عــن
حقــوق اإلنســان لبحــث أفضــل الخيــارات والبدائــل لمأسســة شــكل للشــراكة مــع الحكومــة.
•األخــذ بعيــن االعتبــار والبنــاء عــى االقتــراح المقــدم مــن هيئة تنســيق مؤسســات المجتمــع المدين
«همــم» لضمــان ديمومــة عمليــات الشــراكة وعــدم خضوعهــا للتغيــرات والتحــوالت المســتمرة يف
الحكومــات أو التوجهــات العامــة للحكومات.
•إعــادة النظــر يف الخطــة الوطنيــة الشــاملة لحقــوق اإلنســان وتضمينهــا محــورا خاصــة يف تعزيــز
الشــراكة مــع مؤسســات المجتمــع المــدين المعنيــة بحقــوق اإلنســان.
•إعــادة النظــر بآليــات عمــل المؤسســات الوطنيــة المعنيــة بحقــو اإلنســان ومنهــا :المركــز الوطــي
لحقــوق اإلنســان ،واللجنــة الوطنيــة لشــؤون المــرأة ،والمجلــس الوطــي لشــؤون األســرة ،والمجلس
االقتصــادي واالجتمــايع ،والمجلــس األعــى للســكان ،والمجلــس األعــى لحقــوق األشــخاص
ذوي اإلعاقــة لتكــون هــذه المؤسســات دور الشــريك يف دعــم جهــود المؤسســات الحكوميــة يف
النهــوض باألعبــاء الملقــاة عــى عاتقهــا بموجــب آليــات االمــم المتحــدة ،وتطويــر نهــج تشــاريك مــع
مؤسســات المجتمــع المــدين.
•البحــث يف مــدى مناســبة االتجــاه نحــو مراجعــة قانــون الجمعيــات والعمــل عــى تطويــر مجلــس
إدارة ســجل الجمعيــات ليصبــح بمثابــة مفوضيــة مجتمــع مــدين مســتقلة تضــم يف عضويتهــا
وتشــكيلها تمثيــا عــادال عــن مؤسســات المجتمــع المــدين.
•مأسســة مكتــب المنســق الحكومــي لحقــوق اإلنســان يف رئاســة الــوزراء وتقنينــه بمــا يضمــن
مأسســة حقيقيــة مــع مؤسســات المجتمــع المــدين.
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تأســس مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن عــام  1998كمؤسســة
مجتمــع مــدين تنشــط يف الدفــاع عــن الحريــات اإلعالميــة يف
األردن بعــد سلســلة مــن االنتكاســات عــى الصعيــد المحــي
بــدأت مــن إصــدار قانــون المطبوعــات والنشــر المؤقــت يف عــام
 1997والــذي وضــع قيــودا ً متزايــدة عــى اإلعــام وتســبب يف
إغــاق العديــد مــن الصحــف.

رؤيــة المركز:
بنــاء وتعزيــز الديمقراطيــة وعمليــة اإلصــاح بمــا يدعــم حريــة
التعبيــر واإلعــام يف العالــم العــريب وبمــا يكفــل االلتــزام بالمعاييــر
الدوليــة لحريــة الصحافــة.

رسالة المركز:
ويعمــل المركــز مــن أجــل صيانــة الحريــات وتجذيــر البنــاء
الديمقــرايط يف األردن والعالــم العــريب باإلضافــة إىل احتــرام
حقــوق اإلنســان والعدالــة والمســاواة والتنميــة يف ظــل مجتمــع
منفتــح مبــي عــى أســس مــن الحــوار والالعنــف.
ويحافــظ المركــز عــى دور مســتقل ،شــأنه شــأن منظمــات
المجتمــع غيــر الحكوميــة ،وال يدخــل طرفــا يف العمــل الســيايس
بــأي شــكل مــن اإلشــكال ،ولكــن يف ســياق دفاعــه عــن حريــة
اإلعــام واإلعالمييــن يتصــدى المركــز لــكل السياســات والتشــريعات
واإلجــراءات الــي تشــكل قيــدا عــى حريــة اإلعــام.
و ينشــط المركــز كمؤسســة غيــر حكوميــة يف العالــم العــريب مــن
أجــل تطويــر حريــة اإلعــام وتعزيــز قــدرات واحتــراف اإلعالمييــن،
عبــر برامــج وأنشــطة متخصصــة ،كمــا ويعمــل مــع الصحافــة
ومؤسســات المجتمــع المــدين عــى حمايــة البنــاء الديمقــرايط
واحتــرام مبــادئ حقــوق اإلنســان.
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مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن ،مؤسســة مجتمــع مــدين
تســى إىل الدفــاع عــن حريــة اإلعــام وتوفيــر الحمايــة للصحفيين
العــرب والتصــدي لالنتهــاكات الــي يتعرضــون لهــا و تعمــل
عــى تطويــر مهاراتهــم المهنيــة وتمكينهــم مــن الوصــول الحــر
للمعلومــات و تغييــر وتطويــر التشــريعات الــي تفــرض قيــودا
عــى حريتهــم وبنــاء بيئــة سياســية واجتماعيــة وثقافيــة داعمــة
إلعــام حــر ومســتقل.

األهداف الرئيسية للمركز:
• دعم حرية واستقاللية وسائل اإلعالم واإلعالميين.
• توفيــر الحمايــة لإلعالمييــن وأمنهــم والتصــدي لالنتهــاكات الــي
يتعرضــون لهــا.
• تعزيــز مهنيــة واحترافيــة اإلعــام واالرتقــاء بــدوره يف الدفــاع عــن
الديمقراطيــة والحريــات العامــة واإلصــاح.
• تطويــر البيئــة التشــريعية والسياســية واالجتماعيــة والثقافيــة
الحاضنــة لإلعــام.

