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المقدمة
غــدت مســألة حقــوق اإلنســان أحــد أهــم الشــواغل الرئيســية عــى المســتوى العالمــي واإلقليمــي والمحيل ،وال شــك
يف أن التحــول الــذي يشــهده القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان عــى الصعيــد العالمــي واالقليمــي بــات ينعكــس
بشــكل رئيــس عــى واقــع حقــوق اإلنســان عــى المســتوى المحــي وهــذا التحــول يؤكــد عــى أن عمليــة تعزيــز
وحمايــة حقــوق اإلنســان تعتبــر مــن ضمــن األولويــات الرئيســية الــي يجــب أن تعمــل عليهــا الــدول بمؤسســاتها
كافــة.
ولعــل أحــد مؤشــرات جديــة الحكومــات يف تعزيــز نهــج حقــوق اإلنســان هــو التفاعــل اإليجــايب مــع آليــات األمــم
المتحــدة التعاهديــة وغيــر التعاهديــة وأخذهــا عــى محــل الجــد والســي إىل تنفيذهــا بتطويــر التشــريعات ووضع
السياســات وإقــرار الخطــط واالســتراتيجيات ومراجعــة الممارســات ،كل ذلــك بحساســية لحقــوق اإلنســان.
ولتداخــل حقــوق اإلنســان يف كافــة مناحــي الحيــاة المدنيــة والسياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة
االمــر الــذي يتطلــب اتخــاذ العديــد مــن التدابيــر والتنســيق المشــترك بيــن كافــة المؤسســات الوطنيــة والرســمية
والمجتمــع المــدين لتطويــر نهــج وطــي عــام حســاس لحقــوق اإلنســان بضــرورة أن تكــون كافــة التدابيــر المتخــذة
عــى المســتوى الوطــي مســتجيبة لحقــوق اإلنســان ومنهــا تدابيــر تشــريعية ،قضائيــة ،تنفيذيــة ،إجرائيــة وتدابيــر
سياســية.
وهــذه المســألة ال يمكــن أن تنجــح أو تتــم إال إذا كانــت عمليــات التخطيــط والتنفيــذ منطلقــة مــن خطــط وسياســات
حقوقيــة تــرايع كافــة حقــوق اإلنســان لتحــدث أثــر حقيــي عــى أرض الواقــع ،ولعــل الفروقــات الشاســعة بيــن
الواقــع الحقــويق والجوانــب النظريــة باتــت واضحــة لكافــة المطلعيــن والمتابعيــن األمــر الــذي يحتــم علينــا جميعــا
أن نعيــد النظــر بكافــة أدوات الفعاليــة والتنفيــذ وقيــاس األثــر.
ولعــل مــن أهــم هــذه اآلليــات المراجعــة الدوريــة الشــاملة والــي تعتبــر آليــة غيــر تعاهديــه وتتيــح للــدول مراجعــة
كافــة التدابيــر المتخــذة لحمايــة حقــوق اإلنســان واالســتفادة مــن النقــاش التفاعــي الــذي تضطلــع بــه هــذه اآلليــة،
ومــا يترتــب عليهــا مــن توصيــات يجــب أخذهــا عــى محمــل الجــد والعمــل عــى تنفيذهــا مــن قبــل الدولــة بكافــة
مكوناتهــا المؤسســية.
وال شــك يف أن التحديــات الــي واجهــت عمليــة إعــداد هــذا التقريــر متعــددة وتتبايــن عــى كافــة الصعــد حيــث
يتضــح بأنــه ال يوجــد عمليــة ممنهجــة إلعــداد التقاريــر الرقابيــة بشــكل عــام اســتجابة آلليــات األمــم المتحــدة إذ
تقتصــر المســألة عــى الجهــد المكثــف قبــل عمليــة إعــداد التقريــر بفتــرة بســيطة ،كمــا أن عمليــة الموافقــة عــى
التوصيــات مــن عدمهــا يف الغالــب ال تســتند إىل أســس علميــة ومؤسســية واضحــة ،وإنمــا بنــاء عــى انطباعــات
لجــان أو أشــخاص دون االســتناد إىل الخطــط والسياســات والتشــريعات الوطنيــة ذات العالقــة الــي تؤكــد عــى
أن هنــاك أولويــات يجــب العمــل عليهــا وإيالئهــا أهميــة عــى الصعيــد الوطــي ،كمــا أن عمليــة جمــع المعلومــات
والبيانــات ال تــزال بحاجــة إىل توحيــد الجهــود المؤسســية لتســهيل عمليــة جمــع المعلومــات والبيانــات ،كذلــك
األمــر يتضــح بأنــه ال يوجــد آليــة أو خطــة تتضمــن تقســيم منهجــي لكيفيــة تنفيــذ التوصيــات عــى الصعيــد الوطــي.
وعليــه يقــدم هــذا التقريــر الرقــايب الــذي حمــل اســم «التزامــات تنتظــر التنفيــذ» الصــادر عــن مشــروع «تغييــر ـ نهــج
تشــاوري جديــد لدعــم حقــوق اإلنســان» تحليــا لواقــع التوصيــات الــي قبلــت فيهــا الحكومــة األردنيــة يف المراجعــة
الثالثــة وتحليــل هــذه التوصيــات وبيــان مــا تــم تنفيــذ ومــا لــم يتــم وفــق المنهجيــة الــي تضمنهــا التقريــر وتجــدر
اإلشــارة إىل أن الحكومــة األردنيــة لــم توافــق عــى التوصيــات ذات العالقــة بالتوقيــف اإلداري أو أي تعديــل عــى
قانــون منــع الجرائــم أو قانــون االجتماعــات العامــة والحــق بتشــكيل النقابــات وغيرهــا مــن التوصيــات الــي نراهــا
مهمــة يف هــذه الســياقات.
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الملخص التنفيذي

يــأيت هــذا التقريــر كأحــد نشــاطات تنفيــذ مشــروع تغييــر المنفــذ مــن قبــل مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن ،لتقييــم مــدى تنفيــذ
الحكومــة األردنيــة لتوصيــات المراجعــة الدوريــة الشــاملة ألوضــاع حقــوق اإلنســان ،حيــث قدمــت الدولــة األردنيــة تقريرهــا الثالــث
يف نوفمبــر  2018وتــم اعتمــاد تقريــر الفريــق المعــي باالســتعراض الــدوري الشــامل الخــاص بــاألردن يف شــهر مــارس مــن العــام
 ،2019وكانــت نتيجــة االســتعراض قبــول األردن  149توصيــة فيمــا لــم تحــظ بالقبــول  77توصيــة حيــث بلغــت نســبة التوصيــات
المقبولــة  66%مــن مجمــل التوصيــات المقدمــة.
وتــم اتبــاع منهجيــة خاصــة بالتقريــر تمثلــت يف جمــع التوصيــات الــي تــم قبولهــا مــن قبــل الحكومــة األردنيــة وتصنيــف هــذه
التوصيــات وفقــا للحقــوق الــي تضمنتهــا ،وتــم تصنيــف التوصيــات إىل (ذات طبيعــة عامــة) والــي لــم تعالــج حــق أو موضــوع
معيــن وانمــا اشــارت إىل ضــرورة العمــل عــى تعزيــز وحمايــة حقــوق اإلنســان بشــكل عــام ومواصلــة الجهــود يف حمايــة الحقــوق
ولــم تتضمــن ايضــا ً االشــارة إىل انتهــاك أو اشــكالية معينــة أو ضــرورة العمــل عــى تدبيــر واضــح يمكــن تتبعــه ،باإلضافــة إىل
(توصيــات خاصــة) تضمنــت االشــارة إىل ضــرورة حمايــة حــق معيــن أو العمــل عــى انهــاء اشــكالية أو قضيــة معينــة بشــكل واضــح
وصريــح ،وتــم بــذات الســياق العمــل عــى تصنيــف التوصيــات وفقــا لمعاييــر التنفيــذ إىل ثــاث انــواع يه (تــم تنفيذهــا ،لــم يتــم
تنفيذهــا وقيــد التنفيــذ) ،وتــم تصنيفهــا بنــاء عــى عمليــة جمــع المعلومــات والبيانــات وتحليــل االجــراءات الــي تــم اتخاذهــا مــن
أجــل تنفيــذ التوصيــة مــن عدمهــا ،وتحليــل المعلومــات وبيــان مــدى تحقيقهــا لمضمــون التوصيــة وتنفيذهــا مــن خــال تحليــل
التشــريعات والسياســات والممارســات واالنجــازات الــي تمــت عــى الصعيــد الوطــي ،وتقديــم توصيــات محــددة لــكل محــور مــن
محــاور التوصيــات الــي مــن شــأن العمــل عليهــا أن تــؤدي إىل تنفيــذ مضمــون التوصيــة.
وبعد تحليل مدى تقييم االلتزام يف تنفيذ التوصيات خلص التقرير إىل االيت:
•بتحليــل التوصيــات عــى اســاس العــام منهــا والخــاص نجــد بــأن التوصيــات العامــة بلــغ عددهــا ( )39توصيــة اي مــا نســبته
( )26.2%مــن مجمــوع التوصيــات.
•امــا بالنســبة للتوصيــات الــي تــم تصنيفهــا عــى اســاس انهــا توصيــات خاصــة بلــغ عددهــا ( )110مــا نســبته ( )%73.8وتــم
االخــذ بعيــن االعتبــار التصنيــف عــى اســاس الحــق الموجــه لــه التوصيــة وليــس الجهــة أو االجــراء المطلــوب اتخــاذه.
•التوصيــات الــي نفــذت بلــغ عددهــا ( )3توصيــات مــن أصــل ( )149توصيــة مقبولــة أي مــا نســبته ( ،)%2التوصيــات الــي لــم
تنفــذ بلــغ عددهــا ( )45توصيــة أي بنســبة بلغــت ( ،)30.2%امــا بالنســبة للتوصيــات قيــد التنفيــذ فقــد بلــغ عددهــا ( )101اي
بنســبة بلغــت (.)67.7%
أما بالنسبة للتوصيات العامة اليت خلص اليها التقرير فكانت عىل النحو التايل:
1 .1العمــل عــى مراجعــة الخطــة الوطنيــة الشــاملة لحقــوق اإلنســان وادمــاج التوصيــات الــي وافقــت عليهــا األردن ضمــن
اولويــات العمــل ضمــن إطــار زمــي واضــح ومحــدد.
2 .2تطويــر خطــة وطنيــة فرعيــة خاصــة بتنفيــذ التوصيــات الــي تــم الموافقــة عليهــا وتقســيمها منهجيــا عــى المؤسســات
الوطنيــة المعنيــة بحقــوق اإلنســان والعمــل عــى متابعــة تنفيــذ تلــك التوصيــات بشــكل مباشــر مــع المؤسســات ذات
العالقــة واصــدار تقريــر متخصــص رســمي حــول مــا تــم تنفيــذه وانجــازه يف هــذا الســياق.
3 .3تعزيز عمل المنسق الحكومي لحقوق اإلنسان حيث أن اإلطار القانوين واليات العمل ال تزال تراوح مكانها.
4 .4العمــل عــى تبــي آليــة وطنيــة للمتابعــة والتنســيق بالشــراكة مــع المجتمــع المــدين والنظــر يف المقتــرح الــذي تــم تقديمــه
مــن تحالــف همــم حــول اســتحداث آليــة وطنيــة يف هــذا المجــال.
5 .5رصــد المــوارد الماليــة الالزمــة لتنفيــذ التوصيــات مــن خــال تحليــل الكلــف الماليــة المترتبــة عــى تنفيــذ التوصيــات
وتخصيصهــا مــن قبــل وزارة الماليــة ودائــرة الموازنــة العامــة.
6 .6تبــي إطــار اداري ملــزم لكافــة المؤسســات والدوائــر الرســمية لجمــع المعلومــات والبيانــات الالزمــة للتأكــد مــن تنفيــذ
التوصيــات بشــكل فعــال.
7 .7العمــل عــى مراجعــة التشــريعات الوطنيــة الــي تحتــاج إىل تعديــل لتنفيــذ مضمــون التوصيــات وفتــح حــوار مــع مجلــس
االمــة لضــرورة العمــل عــى تنفيذهــا وإقراراهــا.
8 .8تشــكيل لجنــة مشــتركة مــن كافــة االطــراف للنظــر يف التوصيــات الــي رفــض األردن الموافقــة عليهــا بمــا فيهــا الــي لــم يقــدم
معلومــات حولهــا واعــادة النظــر يف موقــف األردن الرافــض منهــا.

عن توصيات المراجعة الدورية الشاملة
قدمــت الدولــة األردنيــة تقريرهــا الثالــث ضمــن آليــة االســتعراض الــدوري الشــامل لحقــوق اإلنســان يف نوفمبــر  2018وتــم اعتمــاد
تقريــر الفريــق المعــي باالســتعراض الــدوري الشــامل الخــاص بــاألردن يف شــهر مــارس مــن العــام  2019وكانــت نتيجــة االســتعراض
قبــول األردن  149توصيــة فيمــا لــم تحــظ بالقبــول  77توصيــة ،حيــث بلغــت نســبة التوصيــات المقبولــة  66%مــن مجمــل التوصيــات
المقدمة.
ومــن خــال تحليــل التوصيــات ،فقــد تبيــن بــأن التوصيــات المقبولــة شــملت الموضوعــات التاليــة :اإلتجــار بالبشــر ،والحمايــة مــن
العنــف وعامــات المنــازل والتعليــم واالســتراتيجيات والعنــف األســري والعمــل وتزويــج األطفــال والتمييــز ضــد المــرأة ،والقــدرات
المؤسســية والوصــول إىل العدالــة والمشــاركة السياســية والتوعيــة ودور اإليــواء والوصــول إىل مواقــع صنــع القــرار والمســاواة بيــن
الجنســين.

منهجية إعداد التقرير
بهــدف تقييــم الواقــع الوطــي ومــدى تنفيــذ المؤسســات الحكوميــة للتوصيــات الــي تــم قبولهــا وبهــدف تطويــر نهــج مؤســي
حســاس لحقــوق اإلنســان والدفــع باتجــاه المــي قدمــا يف تنفيــذ التوصيــات الــي تــم قبولهــا ومراقبــة االداء الحكومــي حــول مــا
تــم تنفيــذه ومــال لــم يتــم تنفيــذه تــم إعــداد هــذا التقريــر والــذي يســتند إىل المنهجيــة التاليــة:
1 .1جمــع التوصيــات الــي تــم قبولهــا مــن قبــل الحكومــة األردنيــة وتصنيــف هــذه التوصيــات عــى حســب الحقــوق الــي
تضمنتهــا تلــك التوصيــات أو المواضيــع الــي تمــس الحقــوق الــي تــم االشــارة اليهــا.
2 .2تصنيــف التوصيــات إىل ذات طبيعــة عامــة والــي لــم تعالــج حــق أو موضــوع معيــن وانمــا اشــارت إىل ضــرورة العمــل عــى
تعزيــز وحمايــة حقــوق اإلنســان بشــكل عــام ومواصلــة الجهــود يف حمايــة الحقــوق ولــم تتضمــن ايضــا ً االشــارة إىل انتهــاك
أو اشــكالية معينــة أو ضــرورة العمــل عــى تدبيــر واضــح يمكــن تتبعــه ،واىل توصيــات خاصــة تضمنــت االشــارة إىل ضــرورة
حمايــة حــق معيــن أو العمــل عــى انهــاء اشــكالية أو قضيــة معينــة بشــكل واضــح وصريــح.
3 .3وتــم بــذات الســياق العمــل عــى تصنيــف التوصيــات وفقــا لمعاييــر التنفيــذ إىل ثــاث انــواع يه :تــم تنفيذهــا ،لــم يتــم
تنفيذهــا وقيــد التنفيــذ ،وتــم تصنيفهــا بنــاء عــى عمليــة جمــع المعلومــات والبيانــات وتحليــل االجــراءات الــي تــم اتخاذهــا
مــن أجــل تنفيــذ التوصيــة مــن عدمهــا وعــى ضــوء ذلــك تــم تحديــد مــا إذا كانــت التوصيــة تــم تنفيذهــا أو قيــد التنفيــذ أو
لــم يتــم تنفيذهــا وذلــك عــى النحــو التــايل:
•نفــذت :أي بمعــى أن االجــراء المطلــوب يف التوصيــة تــم تنفيــذه ويف حــال أن التوصيــة لــم تتضمــن اجــراء فــإن
التدبيــر المطلــوب لتنفيــذ مضمــون التوصيــة تــم تنفيــذه بشــكل نهــايئ واســتكمل كافــة االجــراءات.
•قيــد التنفيــذ :أي أن التوصيــة بــدأت االجــراءات الخاصــة بتنفيــذ المطلــوب منهــا عــى صعيــد التشــريعات أو
السياســات أو الممارســات ،أو أن هنــاك إعــان أو خطــة مــن قبــل المؤسســات الرســمية تمــت االشــارة بموجبهــا عــى
بــدء العمــل عــى تنفيــذ التوصيــة أو حــل المشــكلة الــي تمثــل انتهــاكا للحــق ،ومثــال ذلــك أن يتــم وضــع مســودة
قانــون أو تعديــل القانــون اال أن هــذا القانــون لــم يســتكمل إجراءاتــه الدســتورية .هــذا باإلضافــة إىل انــه تــم اعتبــار
جميــع التوصيــات العامــة قيــد التنفيــذ عــى الرغــم مــن أن بعضهــا ال يوجــد مؤشــر عــى تنفيــذ اي اجــراء يتعلــق بهــا
اال انــه تــم االســتناد بهــذا التصيــف إىل طبيعــة الصياغــة الخاصــة بالتوصيــة مثــل « مواصلــة الجهــود ،المــي قدمــا،
االســتمرار يف  ...الــخ» حيــث أن هــذه التراكيــب اللغويــة تســتديع االســتمرار والمواصلــة وال يمكــن قيــاس اجــراء
معيــن حيالهــا ،وهــذا متــروك للدولــة الــي قدمــت التوصيــة وصياغتهــا لهــذه التوصيــة االمــر الــذي يصعــب تغييــره
مــن قبــل فريــق االعــداد.
8

•لــم تنفــذ :وتعــي انــه لــم يتــم اتخــاذ أي إجــراء حيــال تنفيــذ التوصيــة أو اتخــاذ اي إجــراء يدلــل عــى أن
االرادة اتجهــت إىل البــدء يف تنفيــذ االجــراءات أو الشــروع يف تنفيذهــا بمــا يــؤدي إىل حــل المشــكلة
أو تنفيــذ التوصيــة.
.4
.5
.6
.7
.8
.9

4وتــم بنــاء عــى ذلــك جمــع المعلومــات والبيانــات الرئيســية الــي تؤكــد وتشــير إىل أن االجــراءات بــدأت أو انهــا
نفــذت أو انــه لــم يتــم اتخــاذ اي اجــراء حيــال التوصيــة ،حيــث تــم رصــد النشــاطات والمعلومــات مــن كافــة
مصــادر البيانــات المفتوحــة والمتاحــة مــن التقاريــر الرســمية وغيــر الرســمية المتاحــة.
5تحليــل المعلومــات وبيــان مــدى تحقيقهــا لمضمــون التوصيــة وتنفيذهــا مــن خــال تحليــل التشــريعات
والسياســات والممارســات واالنجــازات الــي تمــت عــى الصعيــد الوطــي.
6بيــان المضمــون المعيــاري للتوصيــة ومــا هــو المطلــوب لغايــات تنفيذهــا مــن اصــاح تشــرييع أو تطويــر
سياســات وممارســات لبيــان مــدى تنفيــذ التوصيــة مــن عدمــه.
7تقديــم توصيــات محــددة لــكل محــور مــن محــاور التوصيــات الــي مــن شــأن العمــل عليهــا أن تــؤدي إىل
تنفيــذ مضمــون التوصيــة.
8تقديــم توصيــات عامــة مــن شــأنها أن تســاهم يف تعزيــز وحمايــة حقــوق اإلنســان يف األردن وتدعــم الجهــود
الوطنيــة الراميــة إىل تنفيــذ التوصيــات والتفاعــل االيجــايب مــع آليــات األمــم المتحــدة التعاهديــة وغيــر
التعاهديــة.
9كمــا تجــدر االشــارة إىل أن عمليــة الوصــول إىل المؤشــر الرقمــي يســتند إىل عمليــة جمــع المعلومــات
المتاحــة عــى الصعيــد الوطــي الــي تــم رصدهــا مــن قبــل فريــق االعــداد.

التحليل الكمي للتوصيات
.1
.2

.3
.4

1بلــغ عــدد التوصيــات الــي قبلتهــا الحكومــة األردنيــة ( )149مــن أصــل ( )226قدمــت يف االســتعراض الــدوري
الشــامل.1
2بتحليــل التوصيــات عــى اســاس العــام منهــا والخــاص نجــد بــأن التوصيــات العامــة بلــغ عددهــا ( )39توصيــة
اي مــا نســبته ( )26.2%مــن مجمــوع التوصيــات ،وتــم اعتبــار التوصيــات الــي تؤكــد عــى مواصلــة الجهــود
وبــذل االجــراءات لتعزيــز حالــة حقــوق اإلنســان بشــكل عــام والــي ال تتضمــن إجــراء يمكــن تتبعــه أو قيــاس
االداء الحكومــي المتخــذ حيالــه بأنهــا توصيــة عامــة.
3امــا بالنســبة للتوصيــات الــي تــم تصنيفهــا عــى اســاس انهــا توصيــات خاصــة بلــغ عددهــا ( )110مــا نســبته
( )%73.8وتــم االخــذ بعيــن االعتبــار التصنيــف عــى اســاس الحــق الموجــه لــه التوصيــة وليــس الجهــة أو
االجــراء المطلــوب اتخــاذه.
4اما بالنسبة للتوصيات اليت تم تنفيذها من عدمه أو اليت قيد التنفيذ فكان عىل النحو التايل:
•التوصيــات الــي نفــذت بلــغ عددهــا ( )3توصيــات مــن أصــل ( )149توصيــة مقبولــة أي مــا نســبته
( )%2وتــم تعقــب التوصيــات الــي تــم تنفيذهــا عــى اســاس اســتكمال االجــراء التشــرييع أو
االداري أو المــايل المطلــوب لتنفيــذ هــذه التوصيــة امــا التوصيــات الــي لــم تكتمــل كليــا االجــراءات
المطلوبــة لهــا فتــم اعتبارهــا قيــد التنفيــذ.
•التوصيــات الــي لــم تنفــذ بلــغ عددهــا ( )45توصيــة أي بنســبة بلغــت ( )30.2%عــى أســاس انــه لــم
يتــم اتخــاذ أي إجــراء تشــرييع أو سياســايت أو إداري أو مــايل حيــال التوصيــة المقبولــة.
•امــا بالنســبة للتوصيــات قيــد التنفيــذ فقــد بلــغ عددهــا ( )101اي بنســبة بلغــت ( )67.7%حيــث انــه
تــم البــدء يف اتخــاذ إجــراء حيــال تنفيــذ هــذه التوصيــات اال أن هــذه االجــراءات لــم تكتمــل بشــكلها
النهــايئ بمعــى انــه تــم وضــع مســودة تشــريع اال انــه لــم يقــر بشــكله الدســتوري عــى ســبيل
المثــال.

مــع االشــارة إىل أن عمليــة التحليــل والتصنيــف للتوصيــات تســتند إىل عمليــة رصــد لإلجــراءات الــي اتخذتهــا الحكومــة وعــى ضــوء توفــر المعلومــات مــن
1
عدمهــا تــم تصنيــف تلــك التوصيــات باالســتناد إىل منهجيــة البيانــات المفتوحــة.
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أوال :التوصية الخاصة بالخطة الوطنية لحقوق اإلنسان
مضمون التوصية:

ورد العديــد مــن التوصيــات الــي تؤكــد عــى ضــرورة مواصلــة الجهــود الراميــة إىل متابعــة تنفيــذ الخطــة الوطنيــة الشــاملة لحقــوق
اإلنســان بنــاء عــى التعــاون والشــراكة بيــن كافــة االطراف.

الجهود المبذولة لتنفيذ مضمون التوصية:

أجــرى مركــز الحيــاة راصــد بطلــب مــن الحكومــة األردنيــة تقييــم لمــدى تنفيــذ الخطــة الوطنيــة الشــاملة لحقــوق اإلنســان وأظهــرت
نتائــج التقييــم للخطــة الوطنيــة الشــاملة لحقــوق  2025-2016أن نســبة االنفــاذ الحكومــي يف الخطــة ضمــن المحــور األول الخــاص
بالحقــوق المدنيــة والسياســية ،فيمــا بيــن مــا هــو مكتمــل وبيــن مــا هــو جــاري العمــل بــه بلــغ  ،58%وأن نســبة االنفــاذ يف المحــور
الثــاين الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة قــد بلــغ  72%بــذات الســياق ،وان  67%مــن محــور حقــوق الفئــات
االكثــر عرضــة لالنتهــاك كمحــور ثالــث أيضــا ضمــن مــا تــم إنجــازه ومــا تــم بــدء العمــل بــه معــا.
وتجــدر االشــارة إىل أن الخطــة بحاجــة إىل مراجعــة يف منهجيــات واليــات العمــل الــي بنيــت عليهــا اذ لــم تأخــذ بعيــن االعتبــار
التوصيــات الصــادرة عــن آليــات األمــم المتحــدة يف محــور خــاص كمــا أن بعــض الحقــوق كانــت غائبــة عــن محــاور الخطــة
والبعــض لــم يتــم تغطيتــه بكافــة محــاوره.
كمــا تــم إعــادة تشــكيل لجنــة صياغــة الخطــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان اال أنــه لــم يتــم الكشــف عــن آليــات أو مخرجــات عمــل
اللجنــة عــى ضــوء تقريــر التقييــم كمــا انــه لــم يتــم مراجعــة الخطــة وتضمينهــا التوصيــات الــي قبلتهــا الحكومــة األردنيــة خــال
المراجعــة الدوريــة الشــاملة ألوضــاع حقــوق اإلنســان ،ومــن الجديــر بالذكــر أن اللجنــة لــم تتضمــن يف عضويتهــا ممثليــن عــن
المجتمــع المــدين ولــم ترصــد الحكومــة ايــة موازنــات للعمــل عــى تنفيــذ الخطــة.

التوصيات:

•تطويــر خطــة تنفيذيــة مقرونــة بخطــة زمنيــة لتطويــر ومراجعــة الخطــة الوطنيــة الشــاملة لحقــوق اإلنســان بالشــراكة مــع
كافــة االطــراف واصحــاب المصلحــة.
•رصد التحديات اليت حالت دون تنفيذ محاور الخطة.
•إشراك المجتمع المدين يف عضوية اللجان الخاصة بالعمل عىل الخطة بكافة مراحلها.
•الكشف عن مخرجات عمل لجنة المراجعة.
•ادماج توصيات المراجعة الدورية الشاملة يف الخطة وكذلك التوصيات الصادرة عن اللجان التعاهدية االخرى.

ثانيــا :التوصيــة الخاصــة بتقديــم الدعــم لمكتــب المنســق الحكومــي
لحقــوق اإلنســان
مضمون التوصية:

ورد العديــد مــن التوصيــات الــي تؤكــد عــى ضــرورة مواصلــة الجهــود الراميــة إىل توفيــر الدعــم الــازم لمكتــب المنســق الحكومــي
لحقــوق اإلنســان مــن أجــل مواصلــة التفاعــل مــع جميــع أصحــاب المصلحــة يف مجــال حقــوق اإلنســان.

الجهود المبذولة لتنفيذ مضمون التوصية:

عــى الصعيــد المؤســي لــم يطــرأ أي تطــور عــى آليــات عمــل المنســق الحكومــي لحقــوق اإلنســان حيــث انــه لــم يتــم تطويــر
آليــات عمــل مؤسســية أو تدعيــم عمــل المنســق الحكومــي بإطــار تشــرييع واضــح المعالــم ،أو العمــل عــى اســتحداث آليــة
وطنيــة للمتابعــة والتنســيق مــع كافــة االطــراف ذات العالقــة ،وانمــا اقتصــرت الجهــود عــى تنفيــذ بعــض االنشــطة والــدورات
والمؤتمــرات ذات العالقــة منهــا عــى ســبيل المثــال:
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•عقــد ورشــة تدريبيــة عــن اآلليــات الوطنيــة إلعــداد تقاريــر حقــوق اإلنســان ،وجــاءت هــذه الورشــة التدريبيــة بتنظيــم مــن
مكتــب المنســق العــام الحكومــي لحقــوق اإلنســان برئاســة الــوزراء بالتعــاون مع المعهــد الدنمــاريك لحقوق اإلنســان ،وذلك
بهــدف مأسســة العمــل وبنــاء قــدرات الفريــق الحكومــي يف انفــاذ توصيــات حقــوق اإلنســان واعــداد التقاريــر لالســتعراض
الــدوري الشــامل مــع اصحــاب المصلحــة.2
•كمــا انــه تــم عقــد اجتمــاع يف الفتــرة  72-52مــن شــهر  4عــام  ،2019بيــن الحكومــة والمجتمــع المــدين ومؤسســات وطنيــة
مختلفــة للعمــل عــى الخــروج بخطــة تنفيذيــة لتوصيــات االســتعراض الــدوري الشــامل لحقــوق اإلنســان اال انــه ال يســتكمل
العمــل يف هــذا الشــأن ولــم يعلــن لــآن عــن خطــة تنفيذيــة لتوصيــات االســتعراض الــدوري الشــامل.
•العمــل عــى متابعــة التنســيق مــع مؤسســات المجتمــع المــدين بنفــس االليــات دون تطويــر اي آليــة مؤسســية واضحــة
مــن شــأنها تنظــم العالقــة بيــن كافــة الفعاليــن عــى المســتوى الوطــي.
•

التوصيات:

•تبين إطار تشرييع واضح لتنظيم عمل المنسق الحكومي العام لحقوق اإلنسان.
•تطويــر آليــات العمــل المشــترك بيــن المنســق الحكومــي والمؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان مثــل المركــز الوطــي
واللجنــة الوطنيــة لشــؤون المــرأة وغيرهــا لضمــان متابعــة عمليــة تقديــم التقاريــر إىل آليــات األمــم المتحــدة يف االوقــات
الزمنيــة المحــددة والعمــل عــى المســاعدة يف تنفيــذ التوصيــات والتخطيــط لتنفيذهــا.
•النظــر يف االليــة المقترحــة مــن هيئــة تنســيق مؤسســات المجتمــع المــدين «همــم» إلنشــاء آليــة وطنيــة خاصــة لمواصلــة
الجهــود الوطنيــة يف تعزيــز وحمايــة حقــوق اإلنســان مــن خــال المقتــرح المقــدم يف كانــون الثــاين  2019لدولــة رئيــس
الــوزراء والــذي بــدأ الحــوار حولــه اال انــه لــم يتــم اســتكماله.

ثالثا :التوصية الخاصة بمنع اإلتجار بالبشر
مضمون التوصية:

وردت العديــد مــن التوصيــات الــي تؤكــد مواصلــة تعزيــز حقــوق النــاس مــن خــال االســتراتيجيات الوطنيــة بطــرق ،منهــا اعتمــاد
االســتراتيجية الوطنيــة لمنــع اإلتجــار بالبشــر .عــدم التســامح اطالقــا مــع اإلتجــار بالبشــر ،وتعزيــز التدابيــر الراميــة إىل التصــدي
لمختلــف اشــكال اإلتجــار ،بمــا يف ذلــك االتجاهــات الجديــدة.

الجهود المبذولة لتنفيذ مضمون التوصية:

وبمراجعة هذه التوصيات عىل الصعيد الوطين ومدى انفاذها فإننا نجد االيت:
•تم إطالق االستراتيجية الوطنية لمنع اإلتجار بالبشر لألعوام . 2022 - 2019
•تــم إقــرار مســودة مشــروع معــدل لقانــون منــع اإلتجــار بالبشــر مــن قبــل الحكومــة وتضمــن القانــون تشــديد العقوبــات عىل
مرتكــي جرائــم اإلتجــار بالبشــر بمــا يحقــق الــردع العــام والخــاص ويضمــن تحقيــق العدالــة ،كمــا يوفــر مشــروع القانــون
حمايــة للمجــي عليهــم والمتضرريــن مــن تلــك الجرائــم.
وعــى الرغــم مــن أهميــة هــذه الجهــود اال انهــا لــم تحــدث اثــرا ً واضحــا وملموســا عــى بعــض المحــاور الخاصــة باإلتجــار بالبشــر
وال ســيما عمــل االطفــال حيــث ال تــزال ظاهــرة عمــل االطفــال منتشــرة يف األردن ولــم يتــم تبــي مشــروع قانــون حقــوق الطفــل
والــذي ظــل حبيــس االدراج منــذ عــام  ،2011حيــث أن الحاجــة ملحــة لهــذا القانــون لكثــرة االنتهــاكات الــي يتعــرض لهــا االطفــال
بحيــث يقــدر عــدد األطفــال العامليــن يف األردن حــوايل  76ألــف طفــل ،يشــكلون مــا نســبته  1.89%مــن مجمــل األطفــال يف الفئــة
العمريــة ( 17-5ســنة) ،وذلــك بحســب المســح الوطــي لعمــل األطفــال  ،2016وأن مــن بيــن عمالــة األطفــال الــي تنطبــق عليهــا
المعاييــر هنــاك حــوايل  45ألــف طفــل يعملــون يف األعمــال الخطــرة.3
كمــا أنــه لــم يتــم العمــل بشــكل واضــح عــى التدابيــر الوقائيــة لمنــع اإلتجــار بالبشــر بكافــة اشــكاله اذ أن الجهــود الوطنيــة الوقائيــة ال
2
3

https://bit.ly/3rhVD55
لالطالع عىل بيان المجلس يرجى زيارة الرابطhttps://www.alaraby.co.uk :
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تــزال اقــل مــن المســتوى المطلــوب ولــم تحــدث حالــة ويع لــدى عمــوم النــاس بمخاطــر اإلتجــار بالبشــر ،وذلــك مــن خــال وســائل
االعــام أو دور العبــادة أو المناهــج المدرســية والجامعيــة وغيرهــا مــن تدابيــر وعــى صعيــد الممارســات ال زال التحــدي األكبــر
لضحايــا اإلتجــار بالبشــر يف الوصــول للعدالــة هــو الخــوف مــن اإلبعــاد ،فــي الغالــب الضحيــة عمالــة أجنبيــة مهاجــرة تعرضــت
ألشــكال مختلفــة مــن االســتغالل ويف وضــع غيــر نظامــي يف مــا يتعلــق باإلقامــة والعمــل ،األمــر الــذي يجعلهــا عرضــة لإلبعــاد
بســبب مخالفــة قانــون اإلقامــة أو (التســفير) لمخالفــة قانــون العمــل.

التوصيات:

•االســراع يف إقــرار مشــروع قانــون معــدل لقانــون منــع اإلتجــار بالبشــر يأخــذ بعيــن االعتبــار حمايــة شــاملة للضحايــا وتعريــف
الضحيــة والمتضــرر والنــص صراحــة عــى تقديــم المســاعدة القانونيــة للضحايــا ،والنــص صرحــة عــى معاقبــة المحــرض
والمتدخــل يف جرائــم اإلتجــار بالبشــر باإلضافــة إىل ضــرورة أن يــرايع القانــون حــق الضحايــا بالتعويــض.
•االسراع يف إقرار قانون حقوق الطفل بما يتوافق مع المعايير الدستورية والوطنية والدولية.
•مراجعة شمولية للخطة الوطنية لمنع ومكافحة كافة اشكال اإلتجار بالبشر وتفعيل االدوار الوقائية.
•تفعيل اللجنة الوطنية لمنع اإلتجار بالبشر واعادة تشكيلها بما يضمن شراكة المجتمع المدين يف عضويتها.

رابعا :التوصية الخاصة بتعزيز النهج الشامل لحقوق اإلنسان
مضمون التوصية:

ورد العديــد مــن التوصيــات الــي تؤكــد عــى مواصلــة دعــم وتعزيــز اإلطــار المؤســي مــن اجــل احتــرام حقــوق اإلنســان والحريــات
األساســية ومواصلــة عمليــة اإلصالح الســيايس.

الجهود المبذولة لتنفيذ مضمون التوصية:

بمراجعــة هــذه التوصيــات عــى الصعيــد الوطــي ومــدى إنفاذهــا فإننــا نجــد أن الخطــاب العــام للحكومــة األردنيــة يذهــب باتجاه
التزامهــا بتعزيــز وحمايــة حقــوق اإلنســان حيــث ورد أن األردن «ظــل ملتزمــا» باإلصالحــات السياســية رغــم الوضــع االقتصــادي
الصعــب وعــدم االســتقرار االقليمــي ،وأن األردن اتخــذ خطــوات تشــريعية لتحســين اســتقالل القضــاء والنهــوض بحقــوق المــرأة.4
وبرغــم الجهــود الــي تبــذل يف ســبيل حمايــة حقــوق اإلنســان وحرياتــه االساســية إال أن العاميــن ( )2020-2019شــهدت حــاالت
عنــف عديــدة يف المجتمــع منهــا عــى المــرأة ومنهــا عــى االطفــال ،وغيرهــا مــن الجرائــم البشــعة الــي تشــكل انتهــاك واضــح
لحقــوق اإلنســان ،حيــث ارتفعــت خــال عــام  2019جرائــم القتــل المرتكبــة يف األردن ،5وكمــا اظهــر التقريــر االحصــايئ الجنــايئ
لعــام  2019والصــادر عــن ادارة المعلومــات الجنائيــة ارتفــاع جرائــم القتــل بنســبة  .6%32.5وبالتــايل فــان المكنــات التشــريعية
الخاصــة بحمايــة حقــوق اإلنســان ال تــزال بحاجــة إىل مضاعفــة الجهــود وتعديــل وتطويــر وتجويــد هــذه التشــريعات لتنعكــس
عــى السياســات والممارســات بمــا يحــد مــن قضايــا العنــف بشــكل عــام يف المجتمــع .كمــا لــم يشــهد عــام  2019اي تحــرك ايجايب
واضــح عــى صعيــد التشــريعات والسياســات لحمايــة وتعزيــز حقــوق اإلنســان ،حيــث أن قانــون الجرائــم اإللكترونيــة لــم يتــم إقــراره
كمــا انــه لــم يتــم تعديــل قانتــون العقوبــات وكذلــك قانــون العمــل بمــا يضمــن حريــة التنظيــم النقــايب الــذي مــن شــأنه تعزيــز االمــن
والســلم المجتمعييــن.

التوصيات:

•العمــل عــى تفعيــل وتنفيــذ التوصيــات الصــادرة عــن آليــات األمــم المتحــدة التعاهديــة وغيــر التعاهديــة وفــق خطــة
وإطــار زمــي واضــح.
•العمــل عــى تقديــم التقاريــر الدوريــة للجــان األمــم المتحــدة يف المواعيــد المحــددة لهــا ال ســيما التقريــر الخــاص بالحقوق

حسب تقرير االتحاد األورويب السنوي حول حقوق اإلنسان والديمقراطية يف العالم لعام ،2018
4
https://www.consilium.europa.eu/media/39343/human-rights-2018-eu-annual-report-adopted.pdf
واشــارت جمعيــة معهــد تضامــن النســاء األردين «تضامــن» إىل أن جرائــم القتــل بأنواعــه (القصــد والعمــد و الضــرب المفــي إىل المــوت) والمرتكبــة ضــد الذكــور واالنــاث خــال
5
عــام  2019قــد بلغــت  118جريمــة ،عــى النحــو التــايل :ارتكبــت  58منهــا قتــل مــع ســبق االصــرار (العمــد)  ،و 52جريمــة قتــل قصــد  ،و  8جرائــم ضــرب مفــي إىل المــوت  .هــذا باإلضافــة إىل
ازمــة نقابــة المعلميــن واالشــكاليات الــي رافقتهــا يف وقــف مجلــس النقابــة عــن العمــل وتعييــن هيئــة ادارة مؤقتــه وتوقيــف اعضــاء المجلــس ومــا رافــق اعتصــام المعلميــن مــن اســتخدام
للعنــف ومنــع التجمــع والتنظيــم والتعبيــر عــن مطالبهــم.
https://bit.ly/3nFdKjc
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االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة بمــا يعــزز حقــوق اإلنســان يف هذه الســياقات والســياقات العامة.
•وضع خطة وطنية لمراجعة التشريعات الوطنية بما يتوافق مع منظومة حقوق اإلنسان.
•دعم المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق اإلنسان.
•تبــي إطــار وطــي للعمــل عــى تعزيــز وحمايــة حقــوق اإلنســان ونؤكــد هنــا عــى اقتــراح هيئــة تنســيق مؤسســات المجتمــع
المــدين «همــم» يف هــذا الشــأن والــي قدمــت تصــورا شــامال عــن انشــاء آليــة وطنيــة للعمــل عــى حمايــة وتعزيــز حقــوق
اإلنســان بالشــراكة مــع كافــة االطــراف.
•دعــم المجتمــع المــدين وعــدم التضييــق عــى مؤسســات المجتمــع المــدين يف تلــي الدعــم وتنظيــم وعقــد االجتماعات
والنشاطات.
•تبــي نهــج الرقابــة الالحقــة وليــس الســابقة يف التعامــل مــع المجتمــع المــدين ومراجعــة كافــة التشــريعات الناظمــة لعمــل
المجتمــع المدين.

خامسا :التوصية الخاصة بحماية المرأة من العنف بكافة أشكاله
مضمون التوصية:

مــن الالفــت أن غالبيــة التوصيــات الــي وجهــت للحكومــة األردنيــة خــال المراجعــة الدوريــة الشــاملة الثالثــة تعلقــت بالمــرأة
وتمكينهــا مــن حقوقهــا بكافــة اشــكالها ،بمــا يف ذلــك التوصيــات المتعلقــة بالعنــف ضــد المــرأة.

الجهود المبذولة لتنفيذ مضمون التوصية:

وبمراجعــة هــذه التوصيــات عــى الصعيــد الوطــي ومــدى انفاذهــا فإننــا نجــد بأنــه لــم يتــم اتخــاذ أي إجــراء تشــرييع أو إداري
أو سياســايت خــاص بالعنــف ضــد المــرأة كمــا أن قانــون العقوبــات لــم يتــم مراجعتــه فيمــا يتعلــق بجرائــم الشــرف أو العنــف
الموجــه ضــد النســاء ،كمــا أن جرائــم العنــف االســري يف ازديــاد مســتمر حيــث وصــل عــدد الجرائــم االســرية بحــق النســاء والفتيــات
منــذ بدايــة عــام  2019إىل  20جريمــة وهــذا يشــكل ارتفــاع بمــا نســبته  186%مقارنــة مــع ذات الفتــرة يف عــام  ،2018وادى ذلــك
إىل وجــود  15جريمــة قتــل اســرية بحــق النســاء منــذ بدايــة عــام  2020ولغايــة  .27/8/20207كمــا انــه لــم يتــم مراجعــة قانــون
الحمايــة مــن العنــف االســري وتطويــره ليكــون إطــارا ًتشــريعيا ًلحمايــة المــرأة مــن كافــة اشــكال العنــف الســيايس واالقتصــادي ويف
مــكان العمــل واالســرة .ولــم يتــم انشــاء ســجل للرصــد الوطــي يتــم مــن خاللــه توثيــق ونشــر المعلومــات الخاصــة بجرائــم العنــف
الموجــه ضــد النســاء ولــم يتــم اعتمــاد اســتراتيجية وطنيــة لحمايــة النســاء مــن العنــف بكافــة أشــكاله وصــوره .ولــم يراجــع قانــون
العقوبــات مــن حيــث تشــديد العقوبــات الــي تقــع عــى النســاء وال ســيما الفتيــات منهــن وذوات اإلعاقــة .باإلضافــة إىل أن تعريــف
التحــرش الجنــي ال زال مبهمــا وليــس لــه حضــور يف التشــريعات الوطنيــة.

التوصيات:

•العمــل عــى مراجعــة قانــون الحمايــة مــن العنــف االســري ليشــكل إطــار وطــي شــمويل لحمايــة المــرأة مــن العنــف بكافــة
أشكاله.
•تفعيــل دور المجلــس االعــى لشــؤون االســرة وضــرورة اســتحداث ســجل وطــي خــاص بالعنــف االســري وتطويــر نظــام
شــكاوى وطنيــة شــمويل لقضايــا العنــف ضــد المــرأة.
•تغليظ العقوبات عىل ممارسة اي شكل من اشكال العنف ضد المرأة.
•المصادقة عىل اتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بمناهضة العنف والتحرش يف عالم العمل.
•تعزيز التدابير الوقائية الخاصة بمناهضة العنف ضد المرأة وفق الخطة واالستراتيجية الوطنية للمرأة.
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سادســا :التوصيــة الخاصــة بمناهضــة التعذيــب وربــط بعــض
التوصيــات ببنــاء القــدرات وتوفيــر المــوارد
مضمون التوصية:

ورد العديد من التوصيات اليت تؤكد عىل ضرورة مناهضة التعذيب وبناء القدرات وتوفير الموارد.

الجهود المبذولة لتنفيذ مضمون التوصية:

بمراجعــة هــذه التوصيــات عــى الصعيــد الوطــي ومــدى انفاذهــا فإننــا نجــد بأنــه لــم يطــرأ أي تطــور جوهــري يف هــذا الصــدد
حيــث اشــار مركــز عدالــة لدراســات حقــوق اإلنســان يف تقريــره الســنوي الثالــث حــول التعذيــب ،أن  78.57%مــن تدابيــر الحمايــة
القانونيــة لمنــع التعذيــب لــم تتحقــق ،حيــث كشــف تســجيل  50شــكوى لــدى االدعــاء العــام الشــريط تتعلــق باالدعــاء بالتعذيــب
وذلــك بحســب الرصــد الــذي قــام بــه مركــز عدالــة لمجموعــة مــن القــرارات والشــكاوى .كمــا كشــف تقريــر مركــز عدالــة الضعــف
العــام يف االســتجابة لمناهضــة التعذيــب واالســتمرار يف االفــات مــن العقــاب يف قضايــا االدعــاء بالتعذيــب.
باإلضافــة إىل ذلــك فلــم ينضــم األردن للبروتوكــول االختيــاري التفاقيــة مناهضــة التعذيــب حــى االن .إضافــة إىل أن جرائــم
التعذيــب تــم شــملها بقانــون العفــو العــام بينمــا قضايــا التعبيــر عــن الــرأي والتنظيمــات لــم يشــملها أي عفــو .بالرغــم مــن تعديــل
قانــون العقوبــات يف تعريــف جريمــة التعذيــب وموائمتــه مــع اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب اال انــه ال يــزال القصــور حاضــرا يف نــص
المــادة  208باعتبــار التعذيــب جنحــة وليســت جنايــة .وال تــزال المحاكــم الخاصــة العســكرية والشــرطية تتــوىل عمليــة التحقيــق
والمحاكمــة لألشــخاص المتهميــن بالتعذيــب وســوء المعاملــة .باإلضافــة إىل وجــود اشــتراط موافقــة مديــر االمــن العــام بوجــوب
المحاكمــة ،كمــا ال تــزال عمليــة زيــارة مراكــز االصــاح والتأهيــل تحتــاج إىل موافقــات مســبقة ولــم تتــح بموجــب إطــار قانــوين
لمؤسســات المجتمــع المــدين .وال تــزال عمليــات تدريــب وبنــاء قــدرات األشــخاص المكلفيــن بإنفــاذ القانــون تحتــاج إىل مأسســة
بشــكل مســتمر ووفــق خطــة واضحــة تتــم بنــاء شــراكات مــع مؤسســات المجتمــع المــدين ،لــم يتــم تطويــر ومراجعــة مدونــات
الســلوك أو قواعــد االشــتباك وموائمتهــا مــع المعاييــر الدوليــة بهــذا الســياق يف التعامــل مــع المدنييــن مــن قبــل األشــخاص
المكلفيــن بإنفــاذ القانــون.

التوصيات:

•مراجعــة قانــون العقوبــات وتحديــدا المــادة  208والعمــل عــى تشــديد عقوبــة مرتكــب التعذيــب وعــدم شــمول العقوبــة
بالتقــادم وكذلــك النــص صراحــة عــى اختصــاص المحاكــم النظاميــة بالنظــر يف هــذه القضايــا.
•التصديق عىل البروتوكول االختياري المحلق باتفاقية مناهضة التعذيب.
•النص صراحة عىل حق مؤسسات المجتمع المدين المتخصصة بزيارة مراكز االصالح والتأهيل بموجب القانون.
•ضرورة وجود تشريع خاص لمنع التعذيب وتعويض ضحايا التعذيب.
•منع محاكمة المدنيين امام المحاكم الخاصة والعسكرية.
•تطوير آلية مؤسسية للتحقيق بمزاعم التعذيب وسوء المعاملة تتسم بالحياد والموضوعية.

سابعا :التوصية الخاصة بتنفيذ العقوبات البديلة
مضمون التوصية:

ورد العديــد مــن التوصيــات الــي تؤكــد عــى ضــرورة ادمــاج نهــج العقوبــات المجتمعيــة والبديلــة يف النظــام الجــزايئ الوطــي
ومــدى تطبيقهــا عــى االحــداث.
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الجهود المبذولة لتنفيذ مضمون التوصية:

بمراجعــة هــذه التوصيــات عــى الصعيــد الوطــي ومــدى انفاذهــا فإننــا نجــد أنــه مــن ضمــن التطــورات االيجابيــة يف هــذا المجــال
يه وجــود تعديــات عــى قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة عبــر وضــع بدائــل عــن التوقيــف يف قضايــا الجنــح ،وتحديــد مــدة
التوقيــف بالجنــح ،باإلضافــة إىل اطــاق الخطــة الوطنيــة لدعــم قــدرات مراكــز االصــاح والتأهيــل األردنيــة والــي مــن شــأنها وضــع
بدائــل للتوقيــف ،حيــث نصــت المــادة ( 1/)25مكــرر مــن قانــون العقوبــات (الخدمــة المجتمعيــة :هـــي إلـــزام المحكـــوم عليـــه
بالقيـــام بعمـــل غيـــر مدفـــوع االجــر لخدمـــة المجتمـــع لمـــدة تحددهـــا المحكمـــة ال تقــل عــن ( )40ســاعة وال تزيــد عــى ()200
ســاعة عــى أن يتــم تنفيــذ العمــل خــال مــدة ال تزيــد عــن ســنة).
اســتطاع مــا يقــارب  300محكومــا بجرائــم جنحيــه بســيطة مــن مغــادرة الزنزانــة الســالبة للحريــة ،والمحافظــة عــى مصــدر رزقهــم
والبقــاء مــع عائالتهــم ،بعدمــا قــررت المحكمــة اســتبدال عقوبــة الحبــس بخدمــة مجتمعيــة يف عــدد مــن مؤسســات الدولــة.8
لكــن رغــم ذلــك اال انــه ومنــذ صــدور هــذه التعديــات يف عــام  ،2017نجــد أن االعــداد المســتفيدة ليــس بالعــدد الكبيــر أو الــكايف
علمــا بــأن تطبيــق العقوبــات البديلــة لــه مــن الفوائــد عــى المحكــوم والمجتمــع ،بحيــث ال ينقطــع مصــدر رزق المحكــوم ويبــى
معيــا ألســرته واطفالــه ،وبالمقابــل يقــدم خدمــة لمؤسســات الدولــة المختلفــة خــال فتــرة محــددة دون مقابــل.
امــا فيمــا يتعلــق باألحــداث  ،فقــد أشــار مديــر مديريــة االحــداث واالمــن المجتمــي يف وزارة التنميــة االجتماعيــة أن  55حدثــا
محكــوم عليهــم اخضعــوا للرقابــة تحــت اشــراف مراقــب الســلوك يف الــوزارة لمــدد مختلفــة حددهــا القضــاء ،مضيفــا إىل أن 22
أخريــن صــدرت بحقهــم أحــكام قطعيــة ألزمــوا بتقديــم خدمــة للمنفعــة العامــة عبــر مؤسســات معتمــدة مــن الــوزارة كبديــل
الحتجازهــم يف دور االحــداث ،كمــا انــه يوجــد  16حدثــا ً اســتفادوا مــن العقوبــات البديلــة مــن خــال الزامهــم بالبقــاء يف أماكــن
ســكنهم واخضاعهــم لرقابــة شــرطة االحــداث ،ليصبــح بذلــك عــدد الذيــن اســتفادوا مــن العقوبــات البديلــة مــا يقــارب  90حدثــا
خــال عــام النصــف االول مــن عــام .20199
اال أن هــذا النهــج يحتــاج إىل تعزيــز وبنــاء قــدرات لــدى كافــة القضــاة يف كافــة المحاكــم كمــا أن مديريــة العقوبــات البديلــة يف وزارة
العــدل تحتــاج إىل عمليــات بنــاء قــدرات وتنســيق مشــترك بيــن كافــة الجهــات المعنيــة ومراجعــة المهــن الــي يجــوز فيهــا فــرض
عقوبــات بديلــة وفــق تعليمــات واضحــة بهــذا الشــأن.

التوصيات:

•مراجعة االنظمة الخاصة بالعقوبات البديلة وتطويرها بما يضمن فعاليتها يف قضايا االحداث.
•تبين خطة وطنية واضحة المعالم لتعزيز نهج العقوبات البديلة من قبل وزراه العدل والمجلس القضايئ.
•إدمــاج نهــج العقوبــات البديلــة يف كافــة اشــكال العقوبــات الــي مــن الجائــز ايقاعهــا يف حــال ارتــكاب هــذه الجرائــم وال
ســيما يف بعــض المخالفــات الناتجــة عــن قانــون االحــوال الشــخصية.
•دعم اإلطار المؤسيس لمديرية العقوبات البديلة يف وزارة العدل.
•اشراك المجتمع المدين يف عمليات تنفيذ العقوبات البديلة.

ثامنا :التوصية الخاصة بالمساعدة القانونية
مضمون التوصية:

ورد العديد من التوصيات اليت تؤكد عىل ضرورة تعزيز ضمانة تقديم المساعدة القانونية.

الجهود المبذولة لتنفيذ مضمون التوصية:

صــدر نظــام المســاعدة القانونيــة والــذي تــم نشــره يف الجريــدة الرســمية عــى الصفحــة رقــم ( )6657مــن العــدد رقــم  5541بتاريــخ
8
9

https://bit.ly/3rhXc2X
https://bit.ly/34wbd3j
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 ،1/11/201810وتــم إنشــاء مديريــة متخصصــة يف المســاعدة القانونيــة بهــدف تقديــم المســاعدة للقانونيــة للفئــات المســتحقة
لهــا يف وزارة العــدل .11لكــن الواقــع يشــير إىل عــدم بعــض المؤسســات لــدور المجتمــع المــدين يف تقديــم المســاعدة القانونيــة
حيــث تــم تقديــم شــكاوى لــدى القضــاء عــى المؤسســات الــي تقــدم المســاعدة القانونيــة .كمــا تــم مالحقــة بعــض المحاميــن
المشــتغلين بالمســاعدة القانونيــة مــن قبــل نقابــة المحاميــن تأديبيــاً .وعــدم قــدرة الــوزارة عــى تجســير الهــوة واالشــكاليات بيــن
اصحــاب المصلحــة حــول آليــات واجــراءات تقديــم المســاعدة القانونيــة وعالقــة المجتمــع المــدين بذلــك.

التوصيات:

•تبين برامج توعية عامة لكافة فئات المجتمع المحيل حول المساعدة القانونية.
•تطويــر تشــريع وطــي ينظــم مســألة المســاعدة القانونيــة وتحديــد فئاتهــا عــى أن يتضمــن دورا واضحــا لمؤسســات
المجتمــع المــدين.
•تعديــل قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة بمــا يتيــح تقديــم المســاعدة القانونيــة للفئــات االكثــر عرضــة لالنتهــاك بغــض
النظــر عــن نــوع الجريمــة.
•تعزيز القدرات المؤسسية لمديرية المساعدة القانونية يف وزارة العدل.

تاسعا :التوصية الخاصة بقانون العمل
مضمون التوصية:

ورد العديــد مــن التوصيــات الــي تؤكــد عــى ضــرورة مواصلــة الجهــود الراميــة إىل تطبيــق التعديــات المدخلــة عــى قانــون العمــل
الــي اعتمدهــا مجلــس وزراء األردن يف عــام  .2010وحمايــة المــرأة يف ســوق العمــل والعمــال الزراعييــن.

الجهود المبذولة لتنفيذ مضمون التوصية:

تــم تعديــل قانــون العمــل رقــم ( )8لســنة  1996وصــدور القانــون المعــدل رقــم ( )14لســنة  ،2019حيــث كان مــن اهــم التعديــات
ادخــال تعريــف العمــل المــرن عــى المــادة ( )2مــن قانــون العمــل المؤقــت رقــم ( )26لســنة  ،2010وادخــال تعريــف التمييــز باألجور
بيــن الجنســين عــن العمــل ذي القيمــة المتســاوية والتشــدد بالعقوبــة يف حالــة اثبــات هــذا التمييــز مــن قبــل صاحــب العمــل.
وتــم تعديــل المــادة ( )72والخاصــة بإلــزام اصحــاب العمــل بإنشــاء مــكان مناســب ألطفــال العامليــن وعــدم ربطهــا بعــدد العمــال
واالكتفــاء بعــدد االطفــال .اضافــة إىل ذلــك تــم إقــرار اجــازة االبــوة واصــدار قانــون تنميــة وتطويــر المهــارات المهنيــة والتقنيــة رقــم
( )9لســنة  ،2019وقانــون تنظيــم العمــل المهــي رقــم ( )11لســنة .2019
امــا فيمــا يتعلــق بالعامليــن يف المنــازل ،فقــد تعاملــت وزارة العمــل مــع  533شــكوى تــم تســوية  453منهــا ،فيمــا وجهــت للمكاتــب
 40انــذارا .وامــا فيمــا يتعلــق بالمــرأة فقــد اكــدت وزارة العمــل انهــا بصــدد اعــداد دليــل ارشــادي للقطــاع الخــاص حــول كيفيــة
تطبيــق نظــام وتعليمــات العمــل المــرن ،كمــا تــم تبــي اســتراتيجية لمكافحــة العنــف والتحــرش يف اماكــن العمــل .12امــا فيمــا
يتعلــق بالعمــال المهاجريــن فقــد أعلنــت وزارة العمــل أنهــا ســتقوم بمراجعــة نظــام «الكفالــة» ،الــذي يربــط عمــال المنــازل
المهاجريــن بأصحــاب العمــل ،والتصــدي لالنتهــاكات عــى أيــدي الــوكالء وأصحــاب العمــل.

التوصيات:

•االسراع يف اصدار النظام الخاص بعمال الزراعة وضرورة أن يكون متوائم مع المعايير الدولية.
•تعديل نظام العمل المرن بما يتوافق مع أفضل الممارسات وضمان حقوق العمال.
•تقوية أطر الحماية الخاصة بعمال المياومة وال سيما يف ظل جائحة كورونا.
•مراجعة وتعديل نظام التفتيش الخاص بشكاوى حقوق العمال وسرعة االستجابة لها.
•تطوير نظم الحماية الخاصة بعامالت المنازل والمعلمين يف القطاع الخاص.
•تعديل قانون العمل يف موضوع عدم اقتصار  -التحرش الواقع عىل العامل  -من صاحب العمل فقط .
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http://www.adaleh.info/Art.aspx?Typ=2&Id=1217
https://bit.ly/3at12QT
https://bit.ly/38ilbGM

عاشرا :التوصية الخاصة بخطة التنمية المستدامة
مضمون التوصية:

ورد العديــد مــن التوصيــات الــي تؤكــد عــى ضــرورة مواصلــة الجهــود الراميــة المتمثلــة يف التشــاور مــع المجتمــع المــدين بشــأن
تنفيــذ خطــة التنميــة المســتدامة لعــام  2030وبــذل مزيــد مــن الجهــود لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة.

الجهود المبذولة لتنفيذ مضمون التوصية:

ال تــزال الجهــود الوطنيــة المبذولــة تجــاه العمــل عــى تنفيــذ اهــداف التنميــة المســتدامة ضعيفــة وال تــرىق إىل المســتوى المأمــول
حيــث انــه بالرغــم مــن تشــكيل لجنــة عليــا لمتابعــة اهــداف التنميــة المســتدامة ،اال أن هــذه اللجنــة لــم تجتمــع اال مــرة واحــدة
حســب عمليــة جمــع المعلومــات وذلــك قبــل تقديــم األردن تقريــره الطــويع االول ،كمــا قامــت الحكومــة بتأجيــل تقريرهــا
الطــويع الثــاين للعــام  ،2021امــا عــى المســتوى التنفيــذي فأهــداف التنميــة المســتدامة ال زالــت ال تحــى باالهتمــام الــازم
إلدماجهــا بالجهــود الوطنيــة

التوصيات:

•تبين خطة وطنية واضحة للعمل عىل تنفيذ اهداف التنمية المستدامة.
•تبين آلية للتشاور والشراكة مع مؤسسات المجتمع المدين لمتابعة تنفيذ اهداف التنمية المستدامة.
•تفعيل اللجنة العليا ألهداف التنمية المستدامة.

الحادي عشر :التوصية الخاصة بحقوق الطفل
مضمون التوصية:

ورد العديــد مــن التوصيــات الــي تؤكــد عــى ضــرورة مواصلــة الجهــود الراميــة لضمــان حمايــة حقــوق الطفــل حمايــة فعالــة مــن
خــال وضــع اســتراتيجية حكوميــة وتشــريعات وطنيــة ،واتخــاذ تدابيــر إلنهــاء التصنيــف التمييــزي لألطفــال عــى أيــة أســس والتمييــز
ضــد جميــع فئــات األطفــال المهمشــة أو المحرومــة.

الجهود المبذولة لتنفيذ مضمون التوصية:

لــم يتــم تنفيــذ هــذه التوصيــة لغايــة اآلن حيــث انــه لــم يصــدر قانــون لحمايــة حقــوق الطفــل علمــا بــأن األردن صــادق عــى اتفاقيــة
حقــوق الطفــل  1991وأعلــن التزامــه بحمايــة حقــوق الطفــل يف عــام  .2006مــع االشــارة إىل أن المجلــس الوطــي لألســرة اعــد
مســودة للقانــون بعــد عــدة مشــاورات مــع جميــع أطــراف المجتمــع األردين والمؤسســات المعنيــة لتشــمل المســودة جميــع
احتياجــات الطفــل وايضــا عالجــت الفجــوات الموجــودة يف القوانيــن المختلفــة لتضمــن حمايــة اعــى للطفــل .لكــن مســودة
القانــون لــم تعــرض عــى مجلــس النــواب ألســباب اقتصاديــة حيــث الــي قــدرت تكاليــف القانــون الــذي اعــد مســودته المجلــس ب
( )161مليــون دينــار أردين ،وبــررت الحكومــة تأخيــر القانــون «بــأن هــذه تكلفــة عاليــة ال تتحملهــا ميزانيــة الحكومــة األردنيــة» ،بينمــا
اظهــرت دراســات متخصصــة أن القانــون ليــس لــه كلــف اقتصاديــة بهــذا الشــكل.13

التوصيات:

•االسراع يف إقرار قانون حقوق الطفل.
•تطوير خطة وطنية لحماية االطفال من العمل وال سيما الذي يشكل خطورة عىل حياتهم.
•اتخاذ اجراءات للقضاء عىل ظاهرة تسول االطفال.
•المصادقة عىل البروتوكول االختياري الثالث التفاقية حقوق الطفل الخاص بتليق الشكاوى.
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https://bit.ly/2WvJNGw
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الثاين عشر :التوصية الخاصة بتغير المناخ
مضمون التوصية:

ورد العديد من التوصيات اليت تؤكد عىل ضرورة مواصلة الجهود الوطنية الخاصة بتغير المناخ.

الجهود المبذولة لتنفيذ مضمون التوصية:

لــم يتــم تنفيــذ هــذه التوصيــة لغايــة اآلن حيــث انــه لــم يصــدر قانــون خــاص للعمــل عــى اجنــدة حمايــة المنــاخ أو موائمــة
التشــريعات بمــا يتوافــق مــع جهــود التخفيــف والتكيــف مــع آثــار تغيــر المنــاخ حســب اتفاقيــة باريــس.14

التوصيات:

•مراجعة قانون حماية البيئة.
•تطوير وتبين خطة وطنية تشمل كافة القطاعات للحد من االنبعاثات اليت تؤثر عىل تغير المناخ.
•تبين برامج بالشراكة مع المجتمع المدين لرفع التوعية والثقافة العامة حول قضايا تغير المناخ.
•تعزيز وسائل الرقابة عىل االنبعاثات اليت تؤثر عىل تغير المناخ.

الثالث عشر :التوصية الخاصة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
مضمون التوصية:

ورد العديــد مــن التوصيــات الــي تؤكــد عــى ضــرورة مواصلــة الجهــود الوطنيــة لتوفيــر المــوارد التقنيــة والماليــة لتنفيــذ أحــكام
قانــون األشــخاص ذوي اإلعاقــة.

الجهود المبذولة لتنفيذ مضمون التوصية:

عــى الرغــم مــن إقــرار قانــون جديــد لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة واعتمــاد اســتراتيجية وطنيــة لحقــوق األشــخاص ذوي
اإلعاقــة واتخــاذ العديــد مــن االجــراءات مــن قبــل المجلــس االعــى لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة اال أن االشــكالية تبــرز مــن
خــال التحــول الســريع ألدوار المجلــس االعــى لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة واالنتقــال إىل رســم السياســات والتخــي عــن
االدوار التنفيــذ والحمايــة أدى إىل ضعــف أطــر الحمايــة والمتابعــة مــع كافــة الجهــات.

التوصيات:

•العمــل عــى تفعيــل نصــوص القانــون يف إلــزام القطــاع الخــاص بتوفيــر فــرص عمــل لألشــخاص ذوي اإلعاقــة بالنســبة
المحــددة يف القانــون.
•تطوير برامج الحماية والرعاية الخاصة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
•تبــي برنامــج وطــي شــمويل لوضــع الترتيبــات التيســيرية لألشــخاص ذوي اإلعاقــة يف كافــة المرافــق العامــة والخاصــة مــن
خــال الخطــة المبرمــة بيــن المجلــس االعــى لشــؤون األشــخاص ذوي اإلعاقــة ووزارة االشــغال العامــة واالســكان والخاصــة
يف الخطــة الوطنيــة لتصويــب اوضــاع المبــاين القائمــة والمرافــق العامــة .2029-2019
•مراجعة كود البناء وادراج الترتيبات الخاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة ضمن معايير البناء.
•تعديــل نظــام اللجــان الطبيــة وملحقاتــه /جداولــه التابــع لــوزارة الصحــة بحيــث ال يشــكل عائقــا امــام الحصــول عــى منــح
صفــة الئــق للعمــل يف التعييــن يف القطــاع العــام.
•تعزيز الدور االشرايف والرقايب للمجلس االعىل لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
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https://bit.ly/3h33pva

الرابــع عشــر :التوصيــة الخاصــة بالحريــات العامــة وحريــة الــرأي
والتعبيــر
مضمون التوصية:

ورد العديــد مــن التوصيــات الــي تؤكــد عــى ضــرورة مواصلــة الجهــود الوطنيــة الراميــة إىل احتــرام حريــة الــرأي والتعبيــر وتطويــر
قانــون المطبوعــات والنشــر ومنــع التوقيــف المســبق وفــق قانــون منــع الجرائــم.

الجهود المبذولة لتنفيذ مضمون التوصية:

•لــم تتخــذ الحكومــة أي إجــراء مــن شــأنه تعزيــز حريــة الــرأي والتعبيــر ،فالتشــريعات المقيــدة لــم تعــدل ،والسياســات
والممارســات تضــع قيــودا ً متزايــدة كل يــوم.

•حريــة التجمــع الســلمي تخضــع النتهــاكات مســتمرة ،وقــد تزايــدت حــاالت االعتقــال والتوقيــف المســجلة ،واألمثلــة
والشــواهد عــى مواصلــة الضغــوط عــى حريــة التجمــع الســلمي وعــدم االلتــزام بالمعاييــر الدوليــة مــا حــدث مــع إضــراب
المعلميــن ،ويمتــد األمــر إىل تجاهــل الحكومــة وأجهــزة إنفــاذ القانــون لاللتــزام بقانــون االجتماعــات العامــة ،حيــث يشــترط
القانــون إخطــار الحاكــم اإلداري بــأي اجتمــاع ،لكــن بالتطبيــق العمــي فــإن اإلخطــار يتحــول لموافقــة مســبقة ،ورصــدت
العديــد مــن الحــاالت الــي تــم فيهــا رفــض عقــد بعــض االجتماعــات والنشــاطات لمؤسســات المجتمــع المــدين.
•قانــون الجرائــم اإللكترونيــة وخاصــة المــادة ( )11منــه والــي تتيــح توقيــف وســجن مســتخدمي ومســتخدمات وســائل
التواصــل االجتمــايع ،واإلعالمييــن واإلعالميــات ،بجــرم القــدح والــذم اســتخدم بشــكل متواصــل لفــرض قيــود متزايــدة
عــى حريــة التعبيــر والــرأي ،وتقــول آخــر األرقــام الــي ســجلت أن عــدد القضايــا لعــام  2018والخاصــة بإعــادة نشــر ونشــر
المعلومــات عبــر الشــبكة العنكبوتيــة بلــغ  1821قضيــة كان مــن ضمنهــا  161موقوفــا ً .15امــا بالنســبة لعــدد الجرائــم المتعلقــة
بــذم هيئــة رســمية بلــغ عددهــا  452واطالــة اللســان  275واثــارة النعــرات  30والترويــج ألفــكار إرهابيــة  ،52غيــر أن األهــم أن
هــذا القانــون ســاهم بتكريــس ظاهــرة الرقابــة المســبقة وتقليــص مســاحة النقــاش بالفضــاء العــام بحريــة حــول قضايــا الــرأي
العــام.
•يضــاف لهــذا األمــر إصــدار الحكومــة والجهــات القضائيــة ألوامــر منــع النشــر يف قضايــا تهــم الــرأي العــام ،والمشــكلة أن
النــص القانــوين يحصــر منــع النشــر بمحاضــر التحقيــق ،والواقــع يشــير إىل أن أوامــر منــع النشــر تمتــد أكثــر بكثيــر مــن حــدود
القانــون.
•اســتخدمت بعــض المــواد القانونيــة يف قانــوين العقوبــات ومنــع اإلرهــاب للتضييــق عــى حريــة التعبيــر واإلعــام ،وخــال
جائحــة كورونــا جــاء قانــون الدفــاع وأوامــره وتحديــدا ً أمــر الدفــاع رقــم ( )8لتضيــف مزيــدا ً مــن القيــود عــى حريــة التعبيــر.
•ســعت الحكومــة إىل الترويــج ألهميــة تعديــل قانــون الجرائــم اإللكترونيــة وإلغــاء المــادة ( )11منــه ،وقدمــت مشــروع قانــون
معــدل ســمح بتقليــص المخاطــر للمــادة ( )11الــي تســمح بالتوقيــف والســجن ،ولكنــه أدخــل تعريفــا ًونصا ًجديــدا ًلخطاب
الكراهيــة غيــر منضبــط قانونــا ًويجيــز التوقيــف والحبــس مــرة أخــرى.
•مشــروع القانــون رده مجلــس النــواب يف القــراءة األوىل رغــم أنــه أفضــل مــن القانــون الســاري ،وأحيــل لمجلــس األعيــان ومــا
يــزال يف أدراجــه ولــم ينظــر بــه حــى اآلن.
•ذات األمــر قــررت الحكومــة ســحب مشــروع قانــون ضمــان حــق الحصــول عــى المعلومــات الموجــود يف مجلــس النــواب
منــذ عــام  ،2012وشــكلت لجنــة تضــم خبــراء لتعمــل عــى وضــع تصــور لمشــروع قانــون جديــد يســاهم يف إنفــاذ حــق
الحصــول عــى المعلومــات ،وبعــد نقاشــات طويلــة توافقــت اللجنــة عــى مشــروع قانــون يعــد حالــة متقدمــة عــن القانــون
15
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الحــايل ،لكــن الحكومــة وديــوان الــرأي والتشــريع أدخــا تعديــات عــى مشــروع القانــون مســت المبــادئ الضامنــة لتكريــس
حــق الحصــول عــى المعلومــات ،وأرســل إىل مجلــس النــواب ولكنــه لــم يناقــش حــى اآلن.
•وعــى الرغــم مــن تحســن البنيــة التحتيــة لإلنترنــت يف األردن بعــد أن أطلــق مــزودو االتصــاالت تقنيــة الجيــل الرابــع (4G
 )LTEلشــبكات الهاتــف المحمــول يف الســنوات األخيــرة ،والوصــول إىل تغطيــة  %90مــن الســكان ،إال أن الحكومــة زادت
المراقبــة الرقميــة غيــر التوافقيــة ،مثــل الوصــول إىل بيانــات موقــع الهاتــف المحمــول ،والــي تهــدد الخصوصيــة وحريــة
التعبيــر بطــرق قــد تنتهــك الحقــوق وتضعــف الثقــة يف الســلطات العامــة 16.ويف يوليــو  2020ذكــر مرصــد اإلنترنــت الــدويل
 Netblocksأن البــث المباشــر عــى  Facebookتــم تقييــده مــن قبــل عــدد قليــل مــن مــزودي خدمــة اإلنترنــت لبضــع ســاعات
خــال االحتجاجــات ضــد إغــاق نقابــة المعلميــن.17
التوصيات:
•إعــادة مراجعــة مشــروع قانــون الجرائــم اإللكترونيــة بإلغــاء نــص المــادة ( )10المتعلقــة بخطــاب الكراهيــة ،وضمان انســجام
التعديــات مــع الدســتور والمعاييــر الدوليــة لحريــة الــرأي والتعبير.
•دعــوة مجلــس النــواب إىل التدقيــق يف مشــروع القانــون المعــدل لضمــان حــق الحصــول عــى المعلومــات الــذي قدمتــه
الحكومــة ،والعــودة إىل النــص الــذي قدمتــه اللجنــة الــي شــكلت إلعــداد مشــروع القانــون.
•مراجعــة قانــوين العقوبــات ومنــع اإلرهــاب ،وتعديــل المــواد ( )118و( )150مــن قانــون العقوبــات ،والمــادة ( )3مــن قانــون
منــع اإلرهــاب الــي تجيــز فــرض قيــود وعقوبــات عــى حريــة التعبيــر.
•إلغاء أو تعديل قانون منع الجرائم اإللكترونية الذي يمنح الحكام اإلداريين صالحيات التوقيف.
•وضع سياسات داعمة لحرية التعبير واإلعالم بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدين.

الخامس عشر :التوصيات الختامية
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

16
17
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1العمــل عــى مراجعــة الخطــة الوطنيــة الشــاملة لحقــوق اإلنســان وادمــاج التوصيــات الــي وافقــت عليهــا األردن ضمــن
اولويــات العمــل ضمــن إطــار زمــي واضــح ومحــدد.
2تطويــر خطــة وطنيــة فرعيــة خاصــة بتنفيــذ التوصيــات الــي تــم الموافقــة عليهــا وتقســيمها منهجيــا عــى المؤسســات
الوطنيــة المعنيــة بحقــوق اإلنســان والعمــل عــى متابعــة تنفيــذ تلــك التوصيــات بشــكل مباشــر مــع المؤسســات ذات
العالقــة واصــدار تقريــر متخصــص رســمي حــول مــا تــم تنفيــذه وانجــازه يف هــذا الســياق.
3تعزيز عمل المنسق الحكومي لحقوق اإلنسان حيث أن اإلطار القانوين واليات العمل ال تزال تراوح مكانها.
4العمــل عــى تبــي آليــة وطنيــة للمتابعــة والتنســيق بالشــراكة مــع المجتمــع المــدين والنظــر يف المقتــرح الــذي تــم تقديمــه
مــن تحالــف همــم حــول اســتحداث آليــة وطنيــة يف هــذا المجــال.
5رصــد المــوارد الماليــة الالزمــة لتنفيــذ التوصيــات مــن خــال تحليــل الكلــف الماليــة المترتبــة عــى تنفيــذ التوصيــات
وتخصيصهــا مــن قبــل وزارة الماليــة ودائــرة الموازنــة العامــة.
6تبــي إطــار اداري ملــزم لكافــة المؤسســات والدوائــر الرســمية لجمــع المعلومــات والبيانــات الالزمــة للتأكــد مــن تنفيــذ
التوصيــات بشــكل فعــال.
7العمــل عــى مراجعــة التشــريعات الوطنيــة الــي تحتــاج إىل تعديــل لتنفيــذ مضمــون التوصيــات وفتــح حــوار مــع مجلــس
االمــة لضــرورة العمــل عــى تنفيذهــا وإقراراهــا.
8تشــكيل لجنــة مشــتركة مــن كافــة االطــراف للنظــر يف التوصيــات الــي رفــض األردن الموافقــة عليهــا بمــا فيهــا الــي لــم يقــدم
معلومــات حولهــا واعــادة النظــر يف موقــف األردن الرافــض منهــا.

https://privacyinternational.org/press-release/3581/civil-society-sound-alarm-over-unprecedented-global-wave-surveillance-fight
https://freedomhouse.org/country/jordan/freedom-net/2020

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.

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.
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ملحق التقرير
جدول توصيات االستعراض الدوري الشامل اليت قبلها األردن ومدى
تنفيذها ونوعها من حيث الخاص والعام
رقم التوصية

وضع التوصية

التوصية

1

مواصلة الجهود الرامية إىل متابعة تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة
لحقوق اإلنسان

2

توفير الدعم الالزم لمكتب المنسق الحكومي لحقوق اإلنسان من
أجل مواصلة التفاعل مع جميع أصحاب المصلحة يف مجال
حقوق اإلنسان

3

مواصلة تعزيز حقوق الناس من خالل االستراتيجيات الوطنية
بطرق ،منها اعتماد االستراتيجية الوطنية لمنع اإلتجار بالبشر

4

مواصلة دعم وتعزيز اإلطار المؤسيس من اجل احترام حقوق
اإلنسان والحريات األساسية

5

تعزيز اإلطار القانوين لحماية المرأة من العنف العائيل

6

الميض قدما يف تنفيذ الخطة التنفيذية إلذكاء الويع بمبادئ
سيادة القانون والمساواة والمواطنة

7

االستمرار يف تقديم برامج التثقيف يف مجال حقوق اإلنسان إىل
موظيف إنفاذ القانون بشأن مسألة مكافحة التعذيب واحترام
حقوق اإلنسان ،وكفالة التحقيق يف جميع ادعاءات التعذيب
بسرعة وشمولية واستقاللية

8

اإلقرار بأهمية عمل المدافعين عن حقوق اإلنسان الذين
يتعرضون للتمييز أو التهميش وضمان توفير حماية فعالة من
التهديدات والعنف الذي يواجهونه

9

تعزيز التنفيذ الفعال إلطاره القانوين لحماية المرأة

10

مواصلة تنفيذ الخطة الوطنية الشامل لحقوق اإلنسان للفترة
 2025-2016والتصدي للتحديات القائمة بمشاركة جميع
قطاعات المجتمع األردين

11

مواصلة الجهود الرامية إىل تطبيق التعديالت المدخلة عىل
قانون العمل اليت اعتمدها مجلس وزراء األردن يف عام 2010
وتوسيع نطاق صندوق المساعدة القانونية

12

مواصلة الجهود الرامية إىل اتخاذ التدابير الالزمة لتنفيذ األحكام
المتعلقة بالعقوبات المجتمعية والعقوبات البديلة

13

زيادة عدد التشريعات اليت تحمي المرأة يف سوق العمل

14

االستمرار يف نشر مبادئ ومفاهيم حقوق اإلنسان يف مراكز
االحتجاز وما قبل االحتجاز وكذلك يف مراكز التأهيل

قيد
نفذت
التنفيذ

لم تنفذ

نوع التوصية
عامة

خاصة
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15

تعديل قانون العمل لحماية حقوق العمال الزراعيين ،بما يف
ذلك الضمانات القانونية لكفالة توفير ظروف عمل الئقة

16

مواصلة تعزيز أطره القانونية والمؤسسية ،بغية مواصلة ضمان
تعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين ،وال سيما العمال
المنزليون

17

تشديد العقوبة عىل مرتكيب جرائم اإلتجار ،وال سيما عندما تكون
الضحية طفال ً أو امرأة لإلسهام يف حمايتهما

18

مواصلة سياسة عدم التسامح اطالقا مع اإلتجار بالبشر ،وتعزيز
التدابير الرامية إىل التصدي لمختلف أشكال اإلتجار ،بما يف ذلك
االتجاهات الجديدة
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إنشاء آلية وطنية للتنفيذ واإلبالغ والمتابعة بشأن التوصيات
المنبثقة عن االستعراض الدوري الشامل ،وهيئات المعاهدات
واإلجراءات الخاصة لمجلس حقوق اإلنسان
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مواصلة الجهود الرامية إىل إنشاء نظام وطين لمؤسسات حقوق
اإلنسان

21

تسريع الجهود إىل اعتماد تدابير بديلة لسلب الحرية يف نظام
قضاء األحداث
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دعم التدريب اإلقليمي يف مجال حقوق اإلنسان يف المراكز
اإلقليمية لمديرية األمن العام
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وضع اللمسات االخيرة عىل مشروع االستراتيجية الوطنية للمرأة
األردنية ( )2020-2030ومشروع االستراتيجية الوطنية لمنع
اإلتجار بالبشر ()2018-2021
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تخصيص موارد كافية لضمان تنفيذ الخطة الوطنية لمنع العنف
ضد المرأة تنفيذا فعاال حالما يجري تحديثها
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استعراض قانون الصحافة والمطبوعات من اجل كفالة حرية
التعبير كفالة تامة
تعديل المادة  72من قانون العمل لجعلها أكثر شموال ً من اجل
تمكين المرأة من المشاركة يف القوة العاملة والتشجيع عىل
جعل رعاية الطفل لتكون مسؤولية مشتركة بين الوالدين

27

تعزيز األطر القانونية ذات الصلة لمواصلة حماية المرأة من
جميع أشكال العنف ،بما يف ذلك العنف العائيل وضمان تقديم
الدعم والتعويض الكافيين إىل الضحايا
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تعزيز نظام المساعدة القانونية ألصحاب المصلحة

29

مواصلة استعراض إطارها القانوين لحماية المرأة من العنف
الجنساين والعنف العائيل

30

النظر يف وضع استراتيجية شاملة لتغيير جميع المواقف
والتصورات النمطية ليت تميز ضد المرأة والقضاء عليها

31

مواصلة عملية اإلصالح السيايس الراهن من خالل اعتماد خرائط
طريق ذات صلة ألغراض التنمية من أجل احترام حقوق اإلنسان
والحريات األساسية

32

اتخاذ المزيد من التدابير الرامية إىل تعزيز وحماية حقوق النساء
واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة ،من خالل وضع استراتيجيات
وطنية تطوير أو تحسينها

33

مواصلة الجهود الرامية إىل إطالق حملة مكافحة العنف القائم
عىل اساس نوع الجنس وإذكاء الويع يف المجتمعات المحلية
بأهمية وضع حد لزواج األطفال

34

مواصلة تعزيز القدرة المؤسسية للجنة الوطنية األردنية لشؤون
المرأة لتمكينها من االضطالع بواليتها

35

ضمان حماية حقوق الطفل حماية فعالة من خالل وضع
استراتيجية حكومية وتشريعات وطنية

36

المشاركة يف المزيد من التعاون عىل تنفيذ الخطة الوطنية
الشاملة لحقوق اإلنسان للفترة 2016-2025
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اعتماد استراتيجية عالمية للقضاء عىل التمييز يف القانون
والممارسة ضد األطفال المهمشين والمحرومين

38

اتخاذ تدابير إلنهاء التصنيف التمييزي لألطفال عىل أية أسس
والتمييز ضد جميع فئات األطفال المهمشة أو المحرومة

39

النظر يف وضع استراتيجية وطنية للقضاء عىل جميع أشكال
التمييز ضد جميع فئات األطفال المهمشة والمحرومة

40

تعزيز الجهود الرامية إىل القضاء عىل جميع أشكال التمييز ،وال
سيما ضد المرأة ،بما يف ذلك يف قانون العقوبات

41

مواصلة الجهود الرامية إىل تحقيق المساواة بين الجنسين
وتكافؤ الفرص ،والسيما يف سوق العمل

42

معالجة أشكال التمييز وعدم المساواة اليت التزال تؤثر عىل
النساء واألطفال

43

مواصلة الجهود الرامية إىل مكافحة التمييز ضد األشخاص الذين
ينحدرون من اصول غير أردنية والعمال المهاجرين

44

مواصلة الممارسة المتمثلة يف التشاور مع المجتمع المدين
بشأن تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030

45

تعزيز الجهود الرامية إىل اعتماد السياسات والبرامج فيما يتعلق
بتغير المناخ وحماية البيئة

46

تشجيع قطاعات اإلنتاج الكثيفة العمالة بهدف التخفيف من
البطالة وايجاد المزيد من فرص العمل
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بذل مزيد من الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
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توفير الموارد التقنية والمالية لتنفيذ أحكام قانون األشخاص
ذوي اإلعاقة
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مواصلة جهوده الرامية إىل تحسين بيئة االحتجاز والتكيف مع
المعايير الدولية
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التأكد من أن حظر التعذيب هو حظر مطلق وغير قابل
لالنتقاص ،وفقا ً للمادة  )2( 2من اتفاقية مناهضة التعذيب
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اعتماد التدابير الالزمة لمنع حاالت التعذيب ومكافحتها

52

تكثيف التدريب وبناء القدرات موظيف إنفاذ القانون فيما يتعلق
بالمراحل األولية للتحقيق والمحاكمات العادلة
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مواصلة نشر ثقافة حقوق اإلنسان وتعزيز ضمانات المحاكمة
العادلة يف صفوف سلطات إنفاذ القانون المختصة
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الحد من استخدام االحتجاز اإلداري وضمان أن تصدر األحكام
يف غضون فترة معقولة من الزمن
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تكثيف التدريب المتخصص المتاح للقضاة
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مواصلة العمل عىل بناء القدرات القضائية ،بما يف ذلك تدريب
القضاة واتخاذ التدابير الالزمة من اجل استخدام التكنولوجيات
الحديثة يف اإلجراءات القضائية
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تعزيز التخصص يف مضمار المهن القانونية ويف مؤسساته
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تعزيز دور التفتيش القضايئ
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تعزيز استقالل السلطة القضائية من خالل تحسين عمل األمانة
العامة للمجلس القضايئ
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تنظيم دورات تدريبية متخصصة للمدعين العامين وتوعيتهم
بالممارسات األخرى المتبعة يف بلدان أخرى ،لتنفيذ معايير
حقوق اإلنسان واالستفادة منها يف إحالة القضايا المتعلقة
بالتعذيب واألحداث واإلتجار بالبشر إىل المحاكم المتخصصة
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تخصيص موارد كافية للمدعين العامين للتحقيق الفعال يف
ادعاءات التعذيب
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تعزيز استخدام بدائل لالحتجاز قبل للمحاكمة
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مواصلة الجهود الرامية إىل تدريب موظيف مركز االحتجاز عىل
أحكام االتفاقيات الدولية والمعايير الدولية المتعلقة بمراكز
االحتجاز
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تعزيز البرامج الرامية إىل بناء القدرات للقضاة والمدعين العامين
والمحامين والموظفين المسؤولين المسؤولين عن فرض احترام
للقانون ،يف مجال تطبيق معايير المنظمات الدولية فيما يتعلق
بحقوق المرأة
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مواصلة سياسة الحفاظ عىل جو من التسامح واحترام التنوع
الديين
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التأكد من أن جميع عمليات مراقبة االتصاالت تجري يف
إطار احترام الحق يف الخصوصية وباالمتثال لاللتزامات األردن
المتعلقة بحقوق اإلنسان
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حقوق اإلنسان وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين أيضا ً
من أجل إصالح التشريعات الحالية المتعلقة بحرية التعبير
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مضاعفة الجهود وااللتزامات يف مجال تعزيز حقوق اإلنسان
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اإلعالم ،وضمان حرية وسائط اإلعالم والحيز المتاح للمجتمع
المدين الذي يجعله يف مأمن من التدخل ،والتهديدات
والتخويف
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مواصلة جهود مكافحة اإلتجار بالبشر ،ال سيما يف حالة العمال
المهاجرين
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تعزيز التدابير الرامية إىل حماية حقوق العامالت المنزليات
االجنبيات
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مضاعفة الجهود الرامية إىل مكافحة اإلتجار باألشخاص،
وبخاصة النساء واألطفال من مجتمع المهاجرين والالجئين
وطاليب اللجوء ،وتحسين التشريعات ذات الصدد وتطبيقها
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ضمان توفير حماية فعالة لعمال المنزل األجانب
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مواصلة الجهود الرامية إىل مكافحة اإلتجار باألشخاص ،بوسائل
منها تعزيز تدابيرها الوقائية
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تعزيز إجراءاته الرامية إىل منع ومكافحة جميع أشكال العنف
ضد النساء والفتيات واإلتجار باألشخاص والممارسات الضارة مثل
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األطفال واإلتجار باألشخاص
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مواصلة جهود مكافحة اإلتجار بالبشر ،وال سيما النساء والفتيات
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تسريع جهوده الرامية إىل مكافحة اإلتجار باألشخاص ومختلف
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حصولهم عىل الخدمات الصحية والتعليم وتحسين ظروف
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للسكان
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البلد ،وال سيما بالنسبة لألطفال
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اتخاذ التدابير الالزمة لزيادة تحسين فرص الوصول عىل التعليم
من حيث الجودة والشمولية
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مواصلة تنفيذ التدابير الرامية إىل تطوير نظام التعليم ،بما يف
ذلك تمديد برامج محو األمية مع مراعاة مبدأ المساواة
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مواصلة الجهود الرامية إىل اتخاذ جميع التدابير الالزمة لتحسين
فرص حصول األطفال عىل التعليم يف المناطق الريفية والنائية،
وضمان عدم حرمان أي طفل من الخدمات التعليمية
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مواصلة تنفيذ المبادرات الرامية إىل تشجيع تمكين المرأة وتيسير
زيادة نسبة النساء يف المناصب اإلدارية يف المؤسسات العامة
ومؤسسات األعمال الخاصة
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العنف ضد المرأة
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المرأة
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مواصلة جهود مكافحة العنف ضد المرأة وضمان تكافؤ
الجنسين

103
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مواصلة تنفيذ نظام الرعاية الالحقة لألحداث لضمان عدم
العودة إىل االجرام أو تكراره
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مضاعفة الجهود الرامية إىل وضع حد لعمل الطفال والثين عنه،
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زيادة التدابير الرامية إىل ضمان حصول جميع األطفال الالجئين
عىل التعليم وكفالة حماية األطفال الالجئين من االستغالل يف
العمل
مواصلة التركيز عىل حالة الفئات األقل حظا ً من مجتمع الدوم
وتيسير حصولهم عىل الخدمات والمساهمة يف تحسين
ظروفهم المعيشية وادماجهم يف المجتمع
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مواصلة مضاعفة الجهود اليت يبذلها يف تعزيز حقوق المسنين
واألشخاص ذوي اإلعاقة وحمايتها
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السيع بنشاط إىل التماس الدعم يف مجال المساعدة التقنية
وبناء القدرات من اجل تنفيذ قانون حقوق األشخاص ذوي
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مواصلة تحسين المستويات والظروف المعيشية لألشخاص ذوي
اإلعاقة ،وال سيما األطفال ذوو اإلعاقة ،لضمان تلبية االحتياجات
األساسية
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مواصلة اتخاذ تدابير لتحسين إمكانية وصول األشخاص ذوي
اإلعاقة إىل المرافق العامة وتوفير وسائل النقل اليت يستخدمها
األشخاص ذوو اإلعاقة ،ومواصلة سعيه الصادق من أجل توصيد
دعائم نظام حقوق اإلنسان
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تعزيز تنفيذ التدابير الالزمة المتاحة للطالب ذوي اإلعاقة من
خالل تهيئة ظروف تتيح وصولهم يف المؤسسات التعليمية من
أجل تحقيق المزيد من االندماج يف المجتمع األردين
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مواصلة الجهود الرامية إىل تعزيز تنظيم برامج ترمي إىل تحسين
استقاللية األشخاص ذوي اإلعاقة
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اتخاذ تدابير لمكافحة حاالت العنف الذي يتعرض له األشخاص
ذوو اإلعاقة النفسية والعقلية واألشخاص الذين يعانون من
مشاكل الصحة العقلية واالعتداء عليهم وإهمالهم ،وال سيما
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