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المقدمة
يســعى هــذا التقريــر إلــى رصــد الجهــود التــي ُبذلــت
وتُ بــذل إلنفــاذ توصيــات االســتعراض الــدوري الشــامل
لحقــوق اإلنســان  ،2018والتحديــات التــي تعتــرض
المضــي قدمــا لتطبيقهــا.
يحــاول التقريــر تتبــع اإلجــراءات التــي نفذتهــا الحكومــة
فــي التعامــل مــع التوصيــات ،مــع األخــذ بعيــن االعتبــار
المفصــح عنهــا مــن الســلطة التنفيذيــة
غيــاب المعلومــات ُ
حــول التعامــل مــع آليــات األمــم المتحــدة بشــكل عــام،
والمراجعــة الدوريــة الشــاملة بشــكل خــاص.
ويســلط التقريــر الضــوء علــى الجهــود التــي قامــت بهــا
ُ
مؤسســات المجتمــع المدنــي منــذ أخــر اســتعراض دوري
شــامل لحقــوق اإلنســان عــام .2018
ويســتعرض التقريــر بالتحليــل والنقــاش التحديــات التــي
تعيــق إرادة اإلنفــاذ ،ويقــدم جملــة مــن التوصيــات التــي
مــن شــأنها أن تمثــل خارطــة طريــق للتغلــب علــى هــذه
التحديــات ،واســتدراك العمــل علــى تنفيــذ توصيــات
المراجعــة الدوريــة الشــاملة لعــام .2018

الملخص التنفيذي
مضــى منــذ االســتعراض الــدوري الشــامل لحقــوق
اإلنســان ( )UPRفــي عــام  2018حتــى اآلن مــا يزيــد عــن
 3ســنوات ،والتتبــع ،والرصــد ،والتوثيــق لعمليــات إنفــاذ
التوصيــات مــا زال محــدودا.
لــم تُ قــدم الحكومــة تقاريــر إفصــاح عــن آليــات تعاملهــا
عمــا أنجزتــه،
مــع التوصيــات ،ولــم توفــر معلومــات كافيــة ّ
وحتــى هــذه اللحظــة لــم تُ طبــق آليــات مؤسســية فــي
التعامــل مــع مؤسســات المجتمــع المدنــي ،وحتــى
المؤسســات الوطنيــة.
"االســتعراض الــدوري الشــامل ..غيــاب اإلرادة
واإلنفاذ"عنــوان التقريــر الرقابــي الثانــي الــذي أعــده
مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن بالتعــاون مــع  IMالشــريك
الســويدي للتنميــةُ ،يســلط الضــوء علــى تفاصيــل كثيــرة
مرتبطــة بمســار االســتعراض الــدوري الشــامل منــذ عــام

ويشــخص المشــكالت ،ويســعى إلــى تقديــم
ُ ،2009
توصيــات ،ومســارات للمســتقبل.
ووفقــا للتقريــر ،فــإن عمليــة التحليــل تؤشــر علــى جملــة
مــن التحديــات التــي تواجــه منظومــة حقــوق اإلنســان
فــي األردن ،ومــن أبــرز تلــك التحديــات ،أن عمليــة التعامــل
مــع آليــات حقــوق اإلنســان وإدماجهــا فــي النظــام
الدســتوري األردنــي يشــوبها الغمــوض ،واالبهــام نظـ ً
ـرا
لعــدم وضــوح الضوابــط الدســتورية فــي المــادة ( )33مــن
الدســتور األردنــي ،باإلضافــة إلــى خلــو الدســتور مــن
نــص صريــح علــى القيمــة القانونيــة للمعاهــدات الدوليــة.
التحديــات التــي تؤثــر علــى منظومــة حقــوق اإلنســان
عديــدة ،ومــن أكثرهــا تأثيــرا؛ حالــة تنــازع االختصاصــات
وتبايــن النهــج المؤسســي ،فاالختصاصــات تتــوزع بيــن
أكثــر مــن جهــة ،ولجنــة ،ومؤسســة تعمــل كلهــا علــى
حقــوق اإلنســان ،فاللجنــة الدائمــة فــي وزارة الخارجية ذات
اختصــاص ،ولهــا اليــد الطولــى فــي التعامــل مــع اآلليــات
الدوليــة ،وكــذا األمــر ،فمكتــب المنســق الحكومــي يلعــب
دورا فــي منظومــة حقــوق اإلنســان فــي األردن ،أضــف
إلــى ذلــك وزارة الشــؤون السياســية والبرلمانيــة ،وغيرهــا
فصــل فيهــا التقريــر ،هــذا
مــن الجهــات األخــرى التــي ّ
التعــدد لــم ُيشــكل حالــة إيجابيــة داعمــة لمنظومــة حقــوق
اإلنســان ،وإنمــا كان معيقــا فــي كثيــر مــن األحيــان أمــام
اتخــاذ خطــوات إيجابيــة.
يوضــح التقريــر أن التعامــل مــع حالــة حقــوق اإلنســان ال
ُيشــكل أولويــة ،أو منطلــق عمــل لــدى بعــض الحكومــات،
ويتأرجــح ذلــك مــن حكومــة إلــى أخــرى ،األمــر الــذي ينعكس
ً
ســلبا علــى صــورة األردن فــي حمايــة ،وتعزيــز حقــوق

اإلنســان.

وينــوه التقريــر إلــى عــدم وجــود عالقــة مؤسســية بيــن
الحكومــة والمجتمــع المدنــي فــي مجــال حقــوق اإلنســان،
وعلــى الرغــم مــن تقديــم المجتمــع المدنــي مبــادرة "آليــة
تنســيق مؤسســية" تســتند إلــى إطــار تشــريعي ،إال أنــه
لــم ُيســتكمل العمــل عليهــا ،مضيفــا أن عمليــة التخطيــط
الوطنــي لحقــوق اإلنســان تواجــه العديــد مــن التحديــات،
تبــدأ باألولويــات ،وشــمول كافــة حقــوق اإلنســان،
وتنتهــي بعــدم وضــوح أدوار المجتمــع المدنــي فــي
الخطــط الحكوميــة.
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وحســب التقريــر ،فــإن العمــل الحقوقــي غيــر المنظــم
يتصــدر المشــهد ،فــا يوجــد قاعــدة بيانــات وطنيــة لتقاريــر
حقــوق اإلنســان ،والتوصيــات المنبثقــة عــن اآلليــات
التعاهديــة ،وغيــر التعاهديــة ،ممــا يــؤدي إلــى أن يتســم
العمــل الرســمي بأنــه مجــرد اســتجابات ،وردات فعــل
لتقريــر معيــن ،أو لتراجــع األردن فــي مؤشــرات دوليــة.
وثــق التقريــر جهــود مؤسســات المجتمــع المدنــي،
للوصــول إلــى حالــة شــراكة وتعــاون مــع المؤسســات
الرســمية ،فــي التعامــل مــع اآلليــات الدوليــة ،ومتابعــة
التزامــات األردن ،وحالــة إنفــاذ التوصيــات التــي قبلهــا،
حيــث قدمــت هيئــة تنســيق مؤسســات المجتمــع المدنــي
"همــم" مقترحــا أرســلته إلــى الحكومــة فــي كانــون
الثاني/ينايــر  ،2019إلنشــاء آليــة وطنيــة تتشــارك فيهــا
الحكومــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي ،ويتــم خاللهــا
التعلــم مــن الــدروس المســتفادة مــن التجــارب الســابقة
للمشــاورات الوطنيــة بيــن الحكومــة والمجتمــع المدنــي
وغيرهــا مــن المؤسســات ،باإلضافــة إلــى إعــداد مركــز
راصــد تقريــرا تقييمــا عــن إنفــاذ الخطــة الوطنيــة الشــاملة
لحقــوق اإلنســان.
وبيــن التقريــر أن مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن نظــم
خــال عــام  ،2021ملتقييــن بمشــاركة الحكومــة،
والمؤسســات الوطنيــة ،ومؤسســات المجتمــع المدنــي،
األول ملتقــى "حقــوق اإلنســان فــي األردن ..نهــج
جديــد لعالقــات تشــاركية" ،واآلخــر ملتقــى االســتعراض
الــدوري الشــامل لحقــوق اإلنســان "مراجعــات ضروريــة..
وخطــوات للمســتقبل" ،والذيــن لخصــا رؤيــة مؤسســات
المجتمــع المدنــي ،وقدمــا توصيــات ،ومخرجــات كانــت
كفيلــة بوضــع عمليــة الشــراكة والتعــاون ،والتعامــل مــع
اآلليــات الدوليــة علــى المســار الصحيــح.
وأوصى التقرير بمجموعة من التوصيات ،وهي:

إنجــاز مراجعــة الخطــة الوطنيــة الشــاملة لحقــوق
اإلنســان ،بحيــث تُ صبــح أكثــر واقعيــة ،وقابلــة للتنفيــذ،
ومرتبطــة بمؤشــرات قيــاس ،وإطــار زمنــي للتنفيــذ.
المباشــرة فــي موائمــة التشــريعات الوطنيــة مــع
االتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة لحقــوق اإلنســان.

إعــداد الحكومــة لقائمــة أولويــات حقوقيــة تُ علنهــا،
وتلتــزم بتنفيذهــا بالشــراكة مــع المؤسســات الوطنيــة،
والمجتمــع المدنــي ،وتكــون آليــات تنفيذهــا محــددة،
وإطارهــا الزمنــي واضــح.
وضــع قواعــد مرجعيــة "دليــل إرشــادي' إلعــداد وكتابــة
التقاريــر الوطنيــة المرتبطــة باآلليــات التعاهديــة وغيــر
التعاهديــة ،علــى أن تلتــزم الجهــات الحكوميــة بإنفاذهــا.
العمــل بجديــة علــى األخــذ بمقتــرح هيئــة تنســيق
مؤسســات المجتمــع المدنــي "همــم" فــي إنشــاء آليــة
وطنيــة لمتابعــة قضايــا حقــوق اإلنســان.
بنــاء نظــام معلومــات وطنــي عــن حالــة حقــوق اإلنســان
المحــرز ،وقصــص
فــي األردن ،والتحديــات ،والتقــدم ُ
ويقــدم مؤشــرات إحصائيــة للوضــع العام ،وهو
النجــاحُ ،
مــا يســاعد الحكومــة ،والمجتمــع المدنــي للشــراكة،
وبنــاء خطــط العمــل.

منهجية إعداد التقرير
اعتمــدت منهجيــة إعــداد التقريــر المنهــج الوصفــي
التحليلــي بشــكل رئيســي ،مــن خــال تتبــع الســياق
الوطنــي المتعلــق بمنظومــة حقــوق اإلنســان الدوليــة،
واالنتقــال مــن الخــاص إلــى العــام لالســتدالل علــى
خالصــات ،ونتائــج تشــخص الواقــع الوطنــي فــي التعامل
مــع آليــات حمايــة ،وتعزيــز حقــوق اإلنســان التابعــة لألمــم
المتحــدة ،وفــي ســبيل ذلــك تــم اتخــاذ اآلتــي:
مراجعــة وتحليــل عمليــة االســتعراض الــدوري الشــامل
التــي خضــع لهــا األردن خــال الفتــرات الســابقة ،وهــي
ثــاث دورات ،ومراجعــة تحليــل كافــة الوثائــق المتعلقــة
بهــذه المراجعــة ،بمــا فيهــا التقريــر الوطنــي ،والســياق
اإلجرائــي ،واإلفــادات التــي تقــدم بهــا المجتمــع المدنــي،
والتوصيــات وتعامــل الحكومــات معهــا.
التركيــز علــى المراجعــة الدوريــة الثالثــة ،والتــي شــكلت
ً
منعطفــا فــي التعامــل مــع المجتمــع المدنــي ،ومــع
التوصيــات لغايــة إعــداد هــذا التقريــر ،وتحليــل الســياق
اإلجرائــي الــذي ســاد خــال هــذه المراجعــة.
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تحليــل التعامــل الرســمي مع اآلليــات الدولية التعاهدية
باعتبارهــا تدلــل علــى التعامل الرســمي مــع آليات حماية
وتعزيــز حقــوق اإلنســان ،والتعامــل مــع اللجــان المنبثقــة
عنهــا ،والمالحظــات الختاميــة التــي تصدرها.
اإلشــارة إلــى الجهــود المبذولــة مــن قبــل المجتمــع
المدنــي ،والتــي تُ شــكل حالــة نضــوج للتعامــل مــع آليات
حمايــة وتعزيــز حقــوق اإلنســان فــي األردن ،وال ســيما
االســتعراض الــدوري الشــامل ،بمــا يملكــه المجتمــع
المدنــي مــن قــدرات فنيــة ،وإجرائيــة فــي إنضــاج رؤيــة
وطنيــة تعكــس الواقــع.
عقــد جلســة عصــف ذهنــي الســتعراض ومراجعــة
بعــض التوصيــات ،ومــا تــم حيالهــا ،وســماع وجهــة نظــر
المجتمــع المدنــي حــول هــذه التوصيــات لالســتدالل
علــى أن عمليــة البيانــات والمعلومــات ،واإلفصاح تعتبر
ركيــزة أساســية فــي قــدرة الحكومــات علــى التعامــل مــع
التوصيــات ،ورصــد التقــدم المحــرز.
مراجعــة كافــة الوثائــق ذات العالقــة مــن ورقــة الموقــف
التــي قدمتهــا مؤسســات المجتمــع المدنــي ،والبيــان
الــوزاري للحكومــة ،والخطــة الوطنيــة الشــاملة لحقــوق
اإلنســان ،ورصــد اإلجــراءات التــي اتخــذت حيــال مســألة
حقــوق اإلنســان.

 :1نظــرة عامــة عــن آليــة االســتعراض الــدوري
الشــامل ()UPR

ينصــب التركيــز فــي هــذا التقريــر علــى آليــة المراجعــة
الدوريــة الشــاملة ألوضــاع حقــوق اإلنســان ،واالنطــاق
منهــا لتشــخيص الســياق الوطنــي األردنــي فــي التعامــل
مــع منظومــة حقــوق اإلنســان بشــكل عــام ،واالســتدالل
علــى الــدور الكبيــر والمؤثــر الــذي يلعبــه المجتمــع المدنــي
األردنــي.

 1:1مفهــوم االســتعراض الــدوري الشــامل
ألوضــاع حقــوق اإلنســان
االســتعراض الــدوري الشــامل آليــة غيــر تعاهديــة تشــرف
عليهــا هيئــة األمــم المتحــدة مــن خــال مجلــس حقــوق
اإلنســان ،وتقــوم علــى عمليــة اســتعراض ســجالت
حقــوق اإلنســان الخاصــة بجميــع الــدول األعضــاء فــي
األمــم المتحــدة مــرة كل أربــع ســنوات.1
تســتند عمليــة االســتعراض الــدوري الشــامل ألوضــاع
حقــوق اإلنســان إلــى مبــدأ المســاواة فــي المعاملــة بيــن
جميــع الــدول ،ويوفــر االســتعراض فرصــة لجميــع الــدول
لإلعــان عــن اإلجــراءات التــي اتخذتهــا لتحســين أحــوال
حقــوق اإلنســان فــي بلدانهــا ،والتغلــب علــى التحديــات
التــي تواجــه التمتــع بحقــوق اإلنســان ،كمــا يمثــل تقاسـ ً
ـما
ألفضــل ممارســات حقــوق اإلنســان فــي مختلــف أنحــاء
العالــم ،ويمكــن القــول بــأن مرحلــة االســتعراض الــدوري
الشــامل تتألــف مــن ثــاث مراحــل رئيســية ،هــي:2
اســتعراض حالــة حقــوق اإلنســان فــي الــدول قيــد
االســتعراض.

ً
مبكــرا فــي منظومــة حقــوق اإلنســان
انخــرط األردن
علــى الصعيــد اإلقليمــي والدولــي ،لكــن حالــة الجمــود
والكســل المؤسســي علــى الصعيــد اإلقليمــي كانــت
أحــد أســباب عــدم الفعاليــة ،وبالتالــي انعكــس ذلــك
علــى جديــة وإرادة الحكومــات فــي التعامــل مــع اآلليــات
اإلقليميــة ،أمــا علــى الصعيــد الدولــي فاألمــر مختلــف
ً
نســبيا ،فاآلليــات الدوليــة التعاهديــة وغيــر التعاهديــة

اشــتد ســاعدها ،وباتــت تطــور ذاتهــا بشــكل مســتمر
نظـ ً
ـرا لحالــة النضــوج المؤسســي ،واالســتقالل الذاتــي،
والضمانــات اإلجرائيــة التــي جعلــت مــن هــذه اآلليــات
محــل نظــر مــن قبــل المجتمــع الدولــي ،وحفــزت الــدول
علــى التعامــل واالســتجابة لهــا.

تنفيــذ الــدول قيــد االســتعراض للتوصيــات الــواردة
والتعهــدات الطوعيــة خــال جلســتين مــن االســتعراض.
تقديــم تقريــر فــي االســتعراض المقبــل عــن تنفيــذ تلك
التوصيــات والتعهــدات ،وبشــأن حالــة حقوق اإلنســان

1
2

لالطالع أكثر على آلية االستعراض الدوري الشامل يرجى زيارة الرابط التالي:
https://www.upr-info.org/

الموقع اإللكتروني الخاص بالمراجعة الدورية الشاملة ألوضاع حقوق اإلنسان الرابط:
https://www.upr-info.org/
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تتمثــل الوثائــق التــي تســتند إليهــا عمليــة االســتعراض
إلــى:

ميثاق األمم المتحدة.
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.
صكــوك حقــوق اإلنســان التــي تكــون الدولــة طرفــا
فيهــا (معاهــدات حقــوق اإلنســان التــي صدقــت الدولــة
المعنيــة عليهــا).

معلومــات مقدمــة مــن الدولــة قيــد االســتعراض يمكــن
أن تأخــذ شــكل "تقريــر وطنــي".
معلومــات واردة فــي تقاريــر خبــراء ،وأفرقــة حقــوق
اإلنســان المســتقلين المعروفيــن باســم "المقرريــن
الخاصيــن" ،والهيئــات المنشــأة بموجــب معاهــدات
حقــوق اإلنســان ،وكيانــات األمــم المتحــدة األخــرى.
المعلومــات المقدمــة مــن أصحــاب المصلحــة اآلخريــن،
ومــن بينهــم المنظمــات غيــر الحكوميــة ،والمؤسســات
الوطنيــة لحقــوق اإلنســان.

 2:1الجانب اإلجرائي
يبــدأ االســتعراض بتقديــم الدولــة قيــد االســتعراض
تقريرهــا الوطنــي ،وردودهــا علــى األســئلة المســبقة
المقدمــة مــن الــدول األعضــاء كتابيـ ًـا قبــل االســتعراض،
وبعــد العــرض المقــدم مــن الدولة يجري حــوار تفاعلي بين
الدولــة قيــد االســتعراض ،وغيرهــا مــن الــدول األعضــاء
فــي األمــم المتحــدة ،ويمكــن ألي دولــة عضــو فــي األمــم
المتحــدة أن تطــرح أســئلة و /أو تعليقــات ،وأن تقــدم
توصيــات إلــى الدولــة قيــد االســتعراض ،وخــال هــذا
الحــوار التفاعلــي تأخــذ الدولــة قيــد االســتعراض الكلمــة
للــرد علــى األســئلة والتعليــق علــى هــذه التوصيــات،
وفــي النهايــة تقــدم الدولــة قيــد االســتعراض تصريحــات
نهائيــة أو ختاميــة حيــث يتــم تخصيــص  70دقيقــة للدولــة
فيخصــص
للحديــث أثنــاء االســتعراض ،أمــا باقــي الــدول ُ
لهــا مــا مجموعــة  140دقيقــة.

وال بــد مــن اإلشــارة إلــى أن االســتعراض الــدوري يتــم
بموجبــه اســتعراض أوضــاع حقــوق اإلنســان برمتهــا فــي
الدولــة ،وليــس فقــط حــق أو محــور معيــن ،ويتــم مــن
خاللــه تقييــم مــدى احتــرام الدولــة اللتزاماتهــا بموجــب
القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان ،مــن حيــث االلتزامــات
الناشــئة عــن:

التعهــدات وااللتزامــات الطوعيــة التــي قدمتهــا الدولــة
(مثــا ،سياســات و /أو برامــج وطنيــة بشــأن حقــوق
اإلنســان).
القانون اإلنساني الدولي القابل للتطبيق.
إن هــذه المرتكــزات التــي تعتمــد عليهــا عمليــة المراجعــة
الدوريــة الشــاملة هــي مــا أعطــت لهــذه األليــة القــوة،
واألهميــة علــى الصعيــد الدولــي والوطنــي ،فهــي تُ عتبــر
عمليــة مراجعــة شــاملة لمنظومــة حقــوق اإلنســان فــي
الدولــة محــل االســتعراض ،ويتــم االســتناد فــي عمليــة
االســتعراض إلــى الوثائــق التاليــة.3
تقريــر مؤلــف مــن  20صفحــة مــن قبــل الدولــة قيــد
االســتعراض حــول وضــع حقــوق اإلنســان فــي تلــك
الدولــة.
تجميــع عشــر صفحــات مــن قبــل مكتــب المفــوض
الســامي لحقــوق اإلنســان يحتــوي علــى معلومــات مــن
هيئــات المعاهــدات ،واإلجــراءات الخاصــة ،ووكاالت
األمــم المتحــدة.
ملخــص عشــر صفحــات مــن قبــل المفوضيــة يحتــوي
علــى المعلومــات مــن المجتمــع المدنــي.
والهــدف النهائــي مــن االســتعراض التوصــل إلــى
توصيــات ،ونتائــج للدولــة الطــرف لتطويــر منظومــة
حقــوق اإلنســان لديهــا ،وهــذه التوصيــات تختلــف
مــن دولــة إلــى أخــرى ،ومــن هــي الدولــة التــي قدمــت
التوصيــة ،وهــل هــي عامــة أم خاصــة ،وال شــك فــي أن
العالقــات الدبلوماســية والسياســية بيــن الــدول تلعــب
ً
دورا وتنعكــس علــى التوصيــات بشــكل أو بأخــر.

3

لالستزادة حول ذلك يرجى زيارة موقع مفوضية األمم المتحدة الرابط التالي:
https://www.ohchr.org/AR/HRBodies
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ووفقــا لقــرار مجلــس حقــوق اإلنســان ،4فإنــه يمكــن
ً
علما ،ولكنها ال
للــدول أن تقبــل التوصيــة ،أو اإلحاطــة بهــا
تســتطيع رفضهــا ،والــرد علــى التوصيــات يجــب أن تكــون
واضحــة ،وبشــكل مكتــوب فــي وثيقــة تقــدم تُ ســمى
"اإلضافــة" ،وينبغــي تقديــم هــذه "اإلضافــة" إلــى
مجلــس حقــوق اإلنســان قبــل اعتمــاد التقريــر النهائــي
فــي مجلــس حقــوق اإلنســان ،ويعتبــر المجتمــع المدنــي
العبــا رئيســيا فــي عمليــة االســتعراض مــن خــال العديــد
مــن الخطــوات واإلجــراءات ،حيــث يقــدم التقاريــر ،ويحشــد
الجهــود مــع الــدول األعضــاء ،ويلفــت االنتبــاه إلــى أهــم
األولويــات فــي الدولــة محــل االســتعراض ،وأخــذ الكلمــة
خــال عمليــة اعتمــاد التقريــر فــي جلســة مجلــس حقــوق
اإلنســان.5

 :2األردن فــي االســتعراض الــدوري الشــامل
()UPR
منــذ اســتحداث آليــة االســتعراض الدوري الشــامل (،)UPR
خضــع األردن ثــاث مــرات إلــى آليــة االســتعراض الــدوري
الشــامل ،وكانــت الــدورة األولــى عــام  ،2009والــدورة
الثانيــة عــام  ،2013وأخــر دورة كانــت عــام  ،2018ومــن
المتوقــع أن يخضــع للمــرة الرابعــة عــام  ،2023وذلــك
علــى النحــو التالــي:
 1:2المراجعة الدورية األولى
أجريــت المراجعــة األولــى فــي شــباط /فبرايــر عــام ،2009
وقدمــت خاللهــا  7جهــات مــن أصحــاب المصلحــة تقاريــر
"مجتمــع مدنــي" ،وقدمــت وزارة الخارجيــة 6تقريرهــا،

وأطلــق عليــه تســمية "تقريــر وطنــي" علــى أســاس
أنــه خضــع إلــى مشــاورات مــع العديــد مــن المؤسســات
المرفقــة بالتقريــر ،7فيمــا قدمــت ثمان مؤسســات مجتمع
مدنــي محليــة ،ودوليــة تقاريــر موازيــة ،وهــي علــى النحــو
التالــي:
4

قرار مجلس حقوق اإلنسان رقم ،1/5 / A / HRC / RESالرابط https://www.upr-info.org/
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لالطالع على الدور المتزايد للمجتمع المدني يرجى زيارة الرابط التاليhttps://www.upr-info.org/ :

المنشور على موقع مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان الرابط https://lib.ohchr.org/ :

مع العلم أن نسخة التقرير المرفوعة على موقع مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان ال تشتمل
على مرفق المؤسسات التي تم التشاور معها.

مراسلون بال حدود.
منظمة العفو الدولية
هيومن رايتس ووتش
منظمة كرامة لحقوق اإلنسان.
المركز األوروبي للقانون والعدالة.
تحالــف المجتمــع المدنــي "مركــز عمــان لدراســات حقوق
اإلنســان ،جميعــه النســاء العربيــات ،المنظمــة العربيــة
لحقــوق اإلنســان".
المركز الوطني لحقوق اإلنسان.
وعلــى الرغــم مــن أن هــذه التجربــة األولــى ،إال أنــه قــدم
خــال جلســة التحــاور  53وفــدا بياناتهــم ،وقبــل األردن
مــا مجموعــة  41توصيــة ،وأعلــن أنــه ســينظر بـــ 15
توصيــة ،ويقــدم الــرد عليهــا فــي الوقــت المناســب فــي
جلســة مجلــس حقــوق اإلنســان الحاديــة عشــر ،ولــم تحـ َـظ
 22توصيــة بموافقــة األردن.
 2:2المراجعة الدورية الثانية

خضــع األردن للمراجعــة الثانيــة فــي عــام  ،2013ووفــق
مقدمــة التقريــر الــذي تقدمــت بــه الحكومــة ،تــم اإلشــارة
إلــى أن النهــج التشــاوري الــذي تــم اعتمــاده فــي إعــداد
التقريــر قائــم علــى اآلتــي:
ُعقــد لقــاءان مــع مؤسســات المجتمــع المدنــي ،والمركز
الوطنــي لحقــوق االنســان للتشــاور حــول عمليــة إعــداد
التقرير.
تــم الطلــب مــن مؤسســات المجتمــع المدنــي تزويــد
الحكومــة بمالحظاتهــا.
تــم جمــع المالحظــات ،وتشــكيل لجنــة صياغــة التقريــر
مــن اللجنــة الدائمــة فــي وزارة الخارجيــة.
تــم تعميــم التقريــر علــى المؤسســات ،ورفعــه للجنــة
الدائمــة العتمــاده بشــكله النهائــي.
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لكــن التقريــر لــم يتضمــن علــى منهجيــة للتشــاور ،وأعضاء
اللجنــة ،ولجنــة الصياغــة ،وقائمــة المؤسســات التــي تــم
التشــاور معهــا إلعــداد التقريــر.
ُ
وشــكلت اللجنــة الدائمــة لحقــوق اإلنســان فــي وزارة
الخارجيــة بهــدف التحضيــر لتقديــم التقريــر الثانــي ،والتــي
دورا وسـ ً
ً
ـيطا
أشــرفت علــى عمليــة كتابــة التقريــر ،ولعبــت
فــي التواصــل بيــن البعثــة الدائمــة لــأردن فــي األمــم
المتحــدة ،والمؤسســات الوطنيــة علــى الرغــم مــن أنهــا
ليســت كيانــا مؤسســيا ،وإنمــا لجنــة تــم تســميتها بقــرار
مــن رئيــس الــوزراء ،وال يوجــد وثائــق واضحــة عــن قواعــد
عمــل اللجنــة ،أو آليــات العمــل ،وكل مــا يتوفــر علــى
موقــع وزارة الخارجيــة وشــؤون المغتربيــن فقــط عــن إدارة
حقــوق اإلنســان ،واألمــن اإلنســاني.8
وخــال هــذا االســتعراض قدمــت  10جهــات تقاريــر وفــق
القواعــد المرجعيــة المعتمــدة للمراجعة الدورية الشــاملة،
وهي:
المركز الوطني لحقوق اإلنسان.
منظمة الكرامة.
تحالــف إنســان "مركــز الفنيــق ،وتمكيــن ،مركــز العــدل
للمســاعدة القانونيــة ،اتحــاد المــرأة ،مرصــد اإلنســان
والبيئــة ،اتحــاد النقابــات المســتقلة ،مرصــد العمــل
األردنــي".
منظمة هيومن رايتس ووتش.
منظمة العفو الدولية.
مركز حماية وحرية الصحفيين.
منظمة مراسلون بال حدود.
االئتــاف الوطنــي والــذي يضــم مجموعــة مــن
مؤسســات المجتمــع المدنــي.
المبــادرة العالميــة إلنهــاء جميــع أشــكال العقوبــة البدنية
لألطفال.
تحالــف مؤسســات "ســوفكس ،ومركــز عمان لدراســات
حقوق اإلنســان".
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وقــد قبــل األردن مــا مجموعــة  126توصيــة ،وقــال إنــه
ســيدرس مــا مجموعــة  13توصيــة ،ولــم تحـ َـظ  34توصيــة
بتأييــد األردن ،وتقــدم خــال جلســة التحــاور  75وفــدا
ببيانــات.
 3:2المراجعة الدورية الثالثة
فــي تشــرين ثانــي /نوفمبــر  ،2018قدمــت الحكومــة
األردنيــة تقريرهــا للمراجعــة الدوريــة علــى أنــه "تقريــر
وطنــي" يســتند إلــى قواعــد وإجــراءات تشــاور ،وقواعــد
مرجعيــة ،وخــال هــذه المراجعــة أدلــى  95وفـ ً
ـدا ببيانــات،
وقبــل االردن مــا مجموعــة  149توصيــة ،وأكــد أنــه
ســيدرس مــا مجموعــة  21توصيــة ،وســيقدم رده عليهــا
فــي الوقــت المناســب بمــا ال يتجــاوز موعــد الــدورة
األربعيــن لمجلــس حقــوق اإلنســان ،وأحــاط علمــا -أي
رفــض  77 -توصيــة.
وقدمــت  36جهــة مــن أصحــاب المصلحــة مــن المجتمــع
المدنــي تقاريــر موازيــة ،ووفق التقريــر الحكومي المقدم
فإنــه التقريــر الوحيــد الــذي أشــار فــي مقدمتــه إلــى أنــه
اســتند إلــى المبــادئ التوجيهيــة ،والمذكــرة اإلرشــادية
لمنهجيــة التشــاور الوطنــي ،مبينــا أنــه عقــد سلســلة
لقــاءات مــع مؤسســات المجتمع المدني ،والمؤسســات
الرســمية أصحــاب العالقــة حــول التوصيــات التــي قبلهــا
األردن فــي المراجعــة الدوريــة الثانيــة ،وشــكل لجنــة
صياغــة لهــذه الغايــة ،وتــم صياغــة التقريــر وعرضــه علــى
أصحــاب المصلحــة ألخــذ التغذيــة الراجعــة حولــه.
وال بــد مــن توضيــح الســياق اإلجرائــي الخــاص بإعــداد

هــذا التقريــر علــى أســاس أنــه "تقريــر وطنــي" ،حســب
مــا تــم االتفــاق عليــه مــع مؤسســات المجتمــع المدنــي،
والحكومــة ممثلــة بالمنســق الحكومــي لحقــوق اإلنســان:
حرصــت مؤسســات المجتمــع المدنــي علــى بنــاء نهــج
تشــاوري إلعــداد تقريــر وطنــي ،وأبــدت اســتعدادها
لتقديــم الدعــم الكامــل الفنــي ،والمالــي لتنفيــذ
التقريــر ،حيــث إن إعــداد تقريــر وطنــي يتطلــب معاييــر
وأســس شــراكة حقيقيــة.

الموقع اإللكتروني لوزارة الخارجية ،تاريخ الزيارة  2022 /2 /26الساعة  2ظهرا الرابط

https://www.mfa.gov.jo/
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أكــد المجتمــع المدنــي بأنــه ســيزود المنســق الحكومــي
باإلفــادات المقدمــة مــن المجتمــع المدنــي بهــدف
تضمينهــا فــي التقريــر الوطنــي.

قدمــت منظمــات مجتمــع 9مدنــي أردنيــة عــام ،2021
تقريــرا نصفيــا لمــدى التــزام األردن بتوصيــات
االســتعراض الــدوري الشــامل.

طلبــت مؤسســات المجتمــع المدنــي تقديــم تقاريــر
إفصــاح دوريــة ومســتمرة عــن ســير العمــل فــي إنفــاذ
توصيــات االســتعراض الــدوري ،وكذلــك إعــداد التقريــر
الوطنــي ليبقــى الجميــع بصــورة التقــدم المحــرز،
وتوفيــر قاعــدة بيانــات ومعلومــات.

ضمــن مشــروع " تغييــر" الــذي ينفــذه مركــز حمايــة
وحريــة الصحفييــن ،فقــد أصــدر تقريــرا رقابيــا فــي نهاية
عــام  2020بعنــوان "التزامــات تنتظــر التنفيــذ" عــن
حالــة إنفــاذ الحكومــة لتوصيــات االســتعراض الــدوري
الشــامل لحقــوق اإلنســان خلــص إلــى أن التوصيــات
التــي نفــذت بلــغ عددهــا ( )3توصيــات مــن أصــل ()149
توصيــة مقبولــة ،أي مــا نســبته ( ،)%2التوصيــات التــي
لــم تنفــذ بلــغ عددهــا ( )45توصيــة أي بنســبة بلغــت
( ،)%30.2أمــا بالنســبة للتوصيــات قيــد التنفيــذ فقــد
بلــغ عددهــا ( )101أي بنســبة بلغــت (.10)%67.7

تــم إعــداد التقريــر مــن قبــل المنســق الحكومــي لحقــوق
اإلنســان وفريقــه مــن المؤسســات الحكوميــة ذات
العالقــة.
ُعقــد لقــاء لعــرض التقريــر ،وتبيــن بأنــه ال يشــتمل علــى
الرؤيــا الوطنيــة التــي تــم االتفــاق عليهــا ،ولــم يأخــذ
بإفــادات المجتمــع المدنــي المقدمــة ،وعكــس وجهــة
نظــر حكوميــة ،ولــم ُيعبــر عــن النهــج التشــاوري المتفــق
عليــه.
قــدم المجتمــع المدنــي -آنــذاك -اســتعداده للنهــوض
بعمليــة كتابــة التقريــر وفــق أفضــل الممارســات
والتجــارب ،أو تقديــم أي دعــم فنــي الزم الســتكمال
بنــاء التقريــر بشــكل يعكــس الواقــع الوطنــي.
لــم يتــم األخــذ بمقترحــات المجتمــع المدنــي ،ومضــت
الحكومــة فــي اعتمــاد التقريــر المعــد مــن قبلهــا ،حتــى
أن اختيــار ممثليــن بالوفــد لــم يتــم بالتعــاون معــه.
أعــدت مؤسســات المجتمــع المدنــي ورقــة موقــف بعد
انتهــاء عمليــة االســتعراض الــدوري الشــامل وجهــت
إلــى رئيــس الــوزراء ،وأظهــرت الخلــل ،ونقــاط الضعــف
التــي انتابــت العمليــة برمتهــا ،بمــا فيهــا المشــاورات
الوطنيــة.
قدمــت هيئــة تنســيق مؤسســات المجتمــع المدنــي
"همــم" إلــى رئيــس الــوزراء فــي ينايــر  ،2019مقترحــا
إلنشــاء آليــة وطنيــة للتنســيق ومتابعــة اآلليــة الدوليــة،
واإلقليميــة ،والوطنيــة لحقــوق اإلنســان ،إال أن
الحكومــة لــم تقــدم ردا رســميا ،أو اســتجابة رغــم عقــد
اجتماعــات محــدودة ناقشــت هــذا التصــور.

 4:2ملخــص ورقــة الموقــف التــي قدمتهــا
مؤسســات المجتمــع المدنــي األردنيــة
تضمنــت ورقــة الموقــف العديــد مــن المحــاور التــي
رافقــت عمليــة إعــداد التقريــر الثالــث مــن كافــة الجوانب،
وأهمهــا:
التأكيــد علــى مبــادرات المجتمــع المدنــي منــذ انتهــاء
المراجعــة الدوريــة الشــاملة لــأردن عــام  2013فــي
تطويــر آليــات ،وإجــراءات وطنيــة للعمــل علــى تنفيــذ
التوصيــات التــي تــم قبولهــا مــن الحكومــة مــن خــال
خطــة عمــل ،وعقــد العديــد مــن اللقــاءات والنشــاطات
فــي ســبيل ذلــك.
إشــراك فريــق التنســيق الحكومــي لحقــوق اإلنســان
فــي مســارات النقــاش والملتقيــات التــي تــم عقدهــا
لهــذه الغايــة ،وتطويــر مصفوفــات تحليــل التوصيــات
وربطهــا بالخطــة الوطنيــة الشــاملة لحقــوق اإلنســان،
وتحديــد األولويــات الواجــب العمــل عليهــا ،علــى الرغــم
مــن عــدم إشــراك المجتمــع المدنــي بإعــداد الخطــة،
ووجــود العديــد مــن المالحظــات عليهــا.
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شارك في إعداد هذا التقرير كل من :مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق اإلنسان ومركز
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اإلنسان ،مركز العدل للمساعدة القانونية.
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الطلــب مــن الحكومــة أن يمثــل التقريــر الثالــث المزمــع
تقديمــه -آنــذاك -الواقــع الوطنــي علــى صعيــد
التشــريعات ،والسياســات ،والممارســات ،والتحديــات،
والنجاحــات علــى الصعيــد الوطنــي ،وأن يســتند كل
ذلــك إلــى مشــاورات مــع المجتمــع المدنــي.
التقريــر الثالــث للمراجعــة الدوريــة الشــاملة ُقــدم بشــكل
ُيعبــر عــن وجهــة نظــر واحــدة ،ويركــز علــى االنجــازات
الحكوميــة ،ولــم يتــم األخــذ بعيــن االعتبــار رؤيــة المجتمع
المدنــي ،والــذي هــو فــي األصــل شــريك فــي عمليــة
إعــداد التقريــر.
قــدم المجتمــع المدنــي العديــد مــن المقترحــات،
والتوصيــات بهــدف تحســين وتطويــر التقريــر ليعكــس
وجهــة نظــر شــمولية عــن واقــع حقــوق اإلنســان ،وبمــا
ينســجم مــع النهــج التشــاوري وقواعــده.
وصل األمر إلى طريق مســدود ،وبقي التقرير يعكس
وجهــة نظــر حكوميــة ،ولــم يتــم األخــذ بالمقترحــات التــي
تــم تقديمهــا مــن قبل المجتمــع المدني.
علــى ضــوء ذلــك قــدم المجتمــع المدنــي إفاداتــه إلــى
مجلــس حقــوق اإلنســان ،وشــكلت تحالفــا واحــدا باســم
"التحالــف المدنــي األردنــي لالســتعراض الــدوري
الشــامل" ،وضــم مــا يقــارب  28مؤسســة مجتمــع
مدنــي متخصصــة بحقــوق اإلنســان.
تــم مخاطبــة رئيــس الــوزراء أكثــر مــن مــرة الطالعــه علــى
مســار المشــاورات والتحديــات التــي تعتــرض المجتمــع
المدنــي فــي القــدرة علــى االنخــراط فــي عمليــة إعــداد
التقريــر ،وتقديــم الدعــم الــازم للفريــق الحكومــي ،وتــم
االتفــاق مــع الوفــد الحكومــي علــى عقــد لقاءيــن فــي
جنيــف للتشــاور المنتــج حــول مســار المراجعــة ،وآليــات
العمــل.
وقبيــل عقــد جلســة المشــاورات األولــى قــدم رئيــس
الوفــد الحكومــي تصريحــا عبــر وكالــة األنبــاء األردنيــة
بأنــه تــم عقــد لقــاء مــع المجتمــع المدنــي ،وتــم االتفــاق
علــى كافــة المحــاور واألولويــات ،األمر الــذي أثار حفيظة
المجتمــع المدنــي ،وتــم عقــد لقــاء مــع الوفــد الحكومــي

وإبالغــه بضــرورة أن يتــم االلتــزام بمــا تــم االتفــاق
عليــه ،وأن يتــم عكــس الواقــع الوطنــي مــن وجهــة نظــر
شــمولية ،وليــس حكوميــة ،وأنــه ســيتم تقديــم ورقــة
موقــف حيــال هــذه المســألة لرئيــس الــوزراء.
اتســم أداء الوفــد الحكومــي خــال جلســة االســتعراض
بضعــف االحتــراف والدقــة فــي األداء ،وتوزيــع األدوار،
وعــدم اإلعــداد والتحضيــر المســبق الجيــد لتقديــم
المعلومــات واإلجابــة علــى االســئلة والمالحظــات
ضمــن الوقــت المحــدد والمتــاح ،وأن غالبيــة التوصيــات
التــي تــم قبولهــا هــي توصيــات ذات طابــع عــام.
تضمنــت ورقــة الموقــف العديــد مــن المقترحــات
والتوصيــات التــي مــن شــأنها أن تســاهم فــي عمليــة
رفــع المهــارة والقــدرة فــي التعامــل مــع اآلليــات الدولية
لحقــوق اإلنســان ،وتعزيــز وحمايــة حقــوق اإلنســان
علــى المســتوى الوطنــي ،والنهــج التشــاركي المنطلــق
مــن قواعــد ثابتــه.

 5:2إنفاذ التوصيات ..المسار والواقع
علــى الرغــم مــن المســار الطويــل خــال عمليــة المراجعــة
الدوريــة الشــاملة منــذ عــام  2009ولغايــة عــام ،2018
وخاصــة تجربــة  ،2018التــي رافقهــا العديد مــن التحديات،
والرغبــة المبدئيــة فــي العمــل المشــترك ،إال أن اإلرادة
النهائيــة لــم تتوافــر لــدى الحكومــات فــي تبنــي نهــج
شــمولي خــاص بحقــوق اإلنســان ،أحــد مكوناتــه المجتمــع
المدنــي المعنــي بحقــوق اإلنســان ،وهــذا االســتنتاج
مســنود باآلتــي:
لــم يتــم مراجعــة الخطــة الوطنيــة الشــاملة ألوضــاع
حقــوق اإلنســان حتــى يتــم موائمتهــا مــع التوصيــات
التــي تــم قبولهــا مــن الحكومــة األردنيــة فــي المراجعــة
الدوريــة الشــاملة.
عمليــة تحديــد الموقــف مــن التوصيــات ،وقبولهــا،
واالحاطــة لمــا بهــا ال تســتند إلــى األولويــات الوطنيــة
المعتمــدة فــي الخطــة الوطنيــة الشــاملة لحقــوق
اإلنســان ،وال فــي الخطــط والسياســات الوطنيــة
ً
كثيــرا مــا يكــون هنــاك تبايــن بيــن مــا يتــم
األخــرى ،إذ
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ً
علمــا "رفضــه" ،والواقــع
قبولــه أو االحاطــة بــه
الوطنــي ،ومــا تضمنتــه الخطــط والسياســات الوطنيــة.
لــم يتــم تبنــي آليــة أو خطــة وطنيــة للعمــل علــى تنفيــذ
التوصيــات التــي تــم قبولهــا ،ولــم يتــم اتخــاذ أي إجــراء
حيالهــا ،علــى الرغــم مــن أن الفرصــة مواتيــة للعمــل
المشــترك مــع المجتمــع المدنــي ،والــذي يعتبــر بيــت
الخبــرة الحقيقــي فــي هــذا المجــال ،وبإمكانــه تقديــم
الدعــم الكامــل لتطويــر خطــط تنفيذيــة ،وغيرهــا مــن
احتياجــات لدعــم المســار الوطنــي حيــال التوصيــات.
ال يــزال التفاعــل مــع آليــات األمــم المتحــدة ال يعكــس
ً
جهــدا غيــر
اإلرادة المؤسســية الكاملــة ،وإنمــا يعكــس
منظــم يتــم التعبيــر عنــه فــي مناســبات موســمية ،حيث
لــم يتــم تقديــم التقريــر النصفــي للمراجعــة الدوريــة
الشــاملة بالرغــم مــن انتهــاء المــدة المحــددة لذلــك.

رصــد التوصيــات يشــير إلــى أنــه ال يوجــد عمليــة تنســيق
موحــدة ومشــتركة قائمــة علــى نهــج مؤسســي لــدى
كافــة المؤسســات الحكوميــة التــي تتقاطــع التوصيــات
مــع عملهــا.
أرســل مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن كتابــا إلــى وزارة
الخارجيــة وشــؤون المغتربيــن حــول التوصيــات التــي تــم
تنفيذهــا مــن عدمــه فــي إطــار اســتعداد مؤسســات
المجتمــع المدنــي لتقديــم تقريــر منتصــف المــدة بتاريــخ
 ،2021/7/18إال أنــه لــم يتــم اإلجابــة علــى الطلــب
حتــى لحظــة إعــداد هــذا التقريــر.

 6:2رؤية وجهود المجتمع المدني
تســعى مؤسســات المجتمــع المدنــي مــن خــال
مشــاريعها وبرامجهــا ،علــى تطويــر ومأسســة الجهــود
الوطنيــة فــي كتابــة وإعــداد التقاريــر لآلليــات التعاهدية،
وغيــر التعاهديــة التابعــة لألمــم المتحــدة ،باإلضافــة
إلــى وضــع مؤشــرات قيــاس يمكــن مــن خاللهــا متابعــة
وتقييــم إنجــاز المؤسســات الحكوميــة فــي إنفــاذ
التوصيــات التــي قبلهــا األردن ،وااللتزامــات الدوليــة
المترتبــة عليــه جــراء مصادقتــه علــى المعاهــدات
واالتفاقيــات.

وتعمــل مؤسســات المجتمــع المدنــي علــى تنفيــذ
أنشــطة ،وإصــدار تقاريــر رقابيــة مــن شــأنها بنــاء جســور
الشــراكة والتعــاون مــع المؤسســات الحكوميــة للتوصــل
إلــى آليــة وطنيــة تضــم كل األطــراف ذات العالقــة،
بهــدف إنفــاذ التوصيــات ،وإيصــال رؤيــة المجتمــع المدني
المتعلقــة بذلــك للحكومــة ،ويمكــن عــرض رؤيــة المجتمــع
المدنــي وجهــوده مــن خــال:
 1:6:2مقترح "همم" اآللية الوطنية لحقوق اإلنسان
تقدمــت هيئــة تنســيق مؤسســات المجتمــع المدنــي
"همــم" فــي كانــون الثاني/ينايــر  ،2019بمقتــرح إلنشــاء
آليــة وطنيــة تتشــارك فيهــا الحكومة ومؤسســات المجتمع
المدنــي ،ويتــم خاللهــا التعلــم مــن الــدروس المســتفادة
مــن التجــارب الســابقة للمشــاورات الوطنيــة بيــن الحكومــة
والمجتمــع المدنــي وغيرهــا مــن المؤسســات ،بإيجابياتهــا
وســلبياتها ،بحيــث تصبــح اآلليــة منصــة مأسســة
ومســتدامة بيــن مختلــف األطــراف ذات العالقــة بأوضــاع
حقــوق اإلنســان فــي األردن.
وجــاء فــي نــص المقتــرح" :نعتقــد في منظمــات المجتمع
المدنــي األردنيــة المدافعــة عــن حقــوق اإلنســان أن اآلليــة
المقترحــة مــن شــأنها تحفيــز وتعزيــز الشــراكة بيــن الحكومة
والمجتمــع المدنــي ،إضافــة إلــى أنهــا ستســاهم فــي
تعزيــز العالقــات بينهــا ،وكذلــك المســاهمة فــي تبــادل
الخبــرات ذات العالقــة ،وتطويــر رؤيــة مشــتركة لكيفيــة
تعزيــز أوضــاع حقــوق اإلنســان فــي األردن".
وهدف مقترح اآللية إلى تحقيق التالي:
تحســين وتعزيــز أوضــاع حقــوق اإلنســان فــي األردن
على مســتوى التشــريعات والسياســات والممارســات.
متابعــة مســتوى التــزام الحكومــة بمضامين المعاهدات
الدوليــة لحقوق اإلنســان.
تشــجيع ومتابعــة إنفــاذ الحكومــة للتوصيــات الــواردة
فــي تقاريــر منظمــات المجتمــع المدنــي المدافعــة عــن
حقــوق اإلنســان ،والمركــز الوطنــي لحقــوق اإلنســان،
والمؤسســات الوطنيــة.
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تشــجيع ومتابعــة مســتوى التــزام الحكومــة بالتوصيــات
الــواردة فــي اآلليــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان
ا لمختلفــة .
إعــداد وتقديــم التقاريــر الواجبــة إلــى اآلليــات الدوليــة
واإلقليميــة لحقــوق اإلنســان.
تعزيــز معــارف وخبــرات األطــراف ذات العالقــة حــول
أفضــل الســبل الالزمــة لتحســين وتعزيــز حقــوق
اإلنســان فــي األردن.
تقديــم المشــورة للحكومــة بخصــوص القضايــا
المتعلقــة بحقــوق اإلنســان المختلفــة.
مراجعــة وتطويــر وتحديــث الخطــة الوطنيــة الشــاملة
لحقــوق اإلنســان.
إعــداد التقاريــر الخاصــة باآلليــات الدوليــة لحقــوق
اإلنســان.
االســتجابة ودراســة التقاريــر الوطنيــة ،واإلقليميــة،
والدوليــة التــي تســلط الضــوء علــى الديمقراطيــة
وحقــوق اإلنســان فــي األردن.
التعــاون مــع اآلليــات الدوليــة ،واإلقليميــة لحقــوق
اإلنســان.
جمــع المعلومــات الالزمــة إلعداد التقاريــر وفقا للمبادئ
التوجيهيــة الصــادرة عن اآلليــات الدولية واإلقليمية.

 2:6:2تقريــر تقييــم إنفــاذ الخطــة الوطنيــة
11
الشــاملة لحقــوق اإلنســان 2025-2016
أصــدر مركــز الحيــاة  -راصــد بالشـــراكة مـــع مؤسســـة
فريدريـــش إيبـــرت ،ومكتـــب المنســق الحكومـــي لحقـــوق
اإلنســان ،تقريــرا رقابيــا فــي شــباط /فبراير  ،2020بهـــدف
تقييـــم الخطـــة الوطنيـــة الشـــاملة لحقـــوق اإلنســان مـــن
حيـــث هيـــكل الخطـــة وبنائهـا ،ومســـتوى اإلنجاز الحكومـي
فـــي تنفيـــذ الخطـــة والفجـــوات الكامنـــة فيهـــا ،وهــدف
التقريــر أيضــا إلـــى تقييـــم فعاليـــة التواصـــل اإلعالمــي
لمكتــب المنســق الحكومـــي لحقـــوق اإلنســان ،ووحـــدة
11

حقـــوق اإلنســان فـــي رئاســـة الـــوزراء ،مــن حيــث اإلفصــاح
عـــن نشـــاطات الخطة ،واالتصال والتواصل مـــع أصحـــاب
المصلحــة للحصـــول علـــى التغذيـــة الراجعـــة والتوصيـــات
الالزمــة لتحســـين األداء واإلنجــاز.
وخلــص التقريــر إلــى أنــه وبالنظـــر إلـــى نتائـــج قيـــاس
مســـتوى التنفيـــذ لكامـــل نشـــاطات الخطـــة بغـــض النظـــر
عـــن إطارهـــا الزمنـــي تظهـــر النتائـج أن  %21مـن نشـاطات
الخطـة قـد تـم تنفيذهـا بشـكل كامـل ،و %43جـا ٍر تنفيذهـا،
و %36لـــم يبـــدأ العمـــل بهـــا.
وجــاء فــي التقريــر "أكـــد أصحـــاب المصلحــة علـــى أن
هنالـــك ضعـــفا فـــي التواصـــل الحكومـــي مـع مؤسسـات
المجتمــع المدنــي فيمـــا يتعلـــق بمجـــال حقـــوق اإلنســان،
كمـــا أشـــاروا إلـــى ضعـــف جـــودة التقاريـــر الدوريـــة التـــي
تصدرهـــا الحكومـــة ،حيـــث تشـــتمل التقاريـــر عـــادة إنجـــازات

كميـــة وليســـت نوعيـــة ،كمـا أنهـا تـورد معلومـات غيـر ذات
عالقـــة ،أو مكـــررة ،وال تقـــدم بشـــكل إعالنــي أو مرئـــي
ُيشـــكل عامـــل جـــذب لقراءتهـــا ،ومـــن جانـــب آخـــر أشـــار
أصحـــاب المصلحة إلـــى أن عـــدم وجـــود مســـؤول عالقات
عامـــة فـــي مكتـــب المنســق الحكومــي لحقــوق اإلنســان
يضعــف التواصــل والتنســـيق مــا بيــن مكتــب المنســق
الحكومــي ومؤسســـات المجتمــع المدنــي ،إضافــة إلـــى
أن عـــدم وجـــود نظـــام للشـــكاوى أو آليـــة واضحـــة لمتابعة
الشـكاوى فـي مكتـب المنسق الوطنـي لحقـوق اإلنسان
يقلـــل مـــن فاعليـــة عمـــله".

 3:6:2ملتقــى "حقــوق اإلنســان فــي األردن..
نهــج جديــد لعالقــات تشــاركية"
عقــد مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن بتاريــخ 10
 ،2021/7/11ملتقــى "حقــوق اإلنســان فــي األردن..
نهــج جديــد لعالقــات تشــاركية" ،بالشــراكة والتعــاون مــع
الوكالــة اإلســبانية وبدعــم من االتحــاد األوروبي ،وبحضور
أميــن عــام وزارة الشــؤون السياســية والبرلمانيــة الدكتــور
علــي الخوالــدة ،وضــم ممثليــن عــن اللجنة الدائمــة لحقوق
اإلنســان التابعــة للحكومــة ،والمؤسســات الوطنيــة
(المركــز الوطنــي لحقــوق اإلنســان ،اللجنــة الوطنيــة
لشــؤون المــرأة ،المجلــس األعلــى لحقــوق األشــخاص

تقرير لمركز راصدhttps://bit.ly/35KKgMM ،
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ذوي اإلعاقــة ،والمجلــس الوطنــي لشــؤون األســرة)،
ومؤسســات مجتمــع مدنــي.
وناقــش المشاركون/ـــات علــى مــدار يوميــن بنــاء أولويــات
حقوقيــة لــأردن ،واطلعــوا علــى التجــارب اإلقليميــة
والدوليــة التــي قدمتهــا المفوضيــة الســامية لحقــوق
اإلنســان فــي دليــل لهــا حــول اآلليــات الوطنيــة لحقــوق
اإلنســان ،وخــرج المشاركون/ـــات بالتأكيــد علــى أهميــة
وضــرورة اســتمرار الحــوار حــول قضايــا حقــوق اإلنســان.
وتبنــى الملتقــى مجموعــة مــن المبــادئ لتحســين بيئــة
حقــوق اإلنســان فــي األردن ،وهــي:
أوال :إنشــاء آليــة وطنيــة لمتابعــة حقــوق اإلنســان ،بمــا
فيهــا إنشــاء نظــام وطنــي لمؤسســات حقــوق اإلنســان.
ثانيــا :حــث الحكومــة علــى إصــدار وثيقــة أولويــات حقوقيــة
لألعــوام الثــاث القادمــة وفقــا للخطــة الوطنيــة الشــاملة
لحقــوق اإلنســان وتوصيــات االســتعراض الــدوري
الشــامل. UPR
ثالثــا :تبنــي الحكومــة للتعــاون مــع المؤسســات الوطنيــة
ومؤسســات المجتمــع المدنــي علــى اســتحداث قاعــدة
بيانــات لمعلومــات حقــوق اإلنســان فــي األردن محدثــة،
ومتاحــة ،وتكــون مرجعــا لجميــع األطــراف تحــت مظلــة
رئاســة الــوزراء.
رابعــا :تبنــي الحكومــة خارطــة طريــق معلنــة (آليــة مرتبطــة
بإجــراءات وإطــار زمنــي) إلعــداد التقارير الوطنيــة التعاقدية
وغيــر التعاقديــة.
خامســا :دعــوة المركــز الوطنــي لحقــوق اإلنســان لتطويــر
ومأسســة أعمــال منتــدى الحــوار التابــع لــه ليصبــح منصــة
تشــاركية لمناقشــة قضايــا حقــوق اإلنســان.

 4:6:2ملتقــى االســتعراض الــدوري الشــامل
لحقــوق اإلنســان "مراجعــات ضرورية ..وخطوات
للمســتقبل"
نظــم مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن ملتقــى االســتعراض

الــدوري الشــامل لحقــوق اإلنســان "مراجعــات ضروريــة..
وخطــوات للمســتقبل" بتاريــخ  ،2021/11/16تحــت رعايــة

الســيد موســى المعايطــة ،وزيــر الشــؤون السياســية
والبرلمانيــة ،وبالتعــاون والشــراكة مــع  IMالشــريك
الســويدي للتنميــة.
وســعى الملتقــى إلــى البــدء فــي تحــرك عاجــل لبنــاء
تفاهمــات علــى آليــة إنفــاذ توصيــات االســتعراض الــدوري
الشــامل ،واالتفــاق علــى خطــة عمــل مشــتركة بيــن
الحكومــة والمؤسســات الوطنيــة والمجتمــع المدنــي فــي
ســياق التعامــل مــع االســتعراض الــدوري الشــامل القــادم
فــي عــام .2023

وشــارك بالملتقــى مــا ُيقــارب  110مشــارك ومشــاركة
مثلــوا المؤسســات الوطنيــة ،وطيفــا واســعا مــن
مؤسســات المجتمــع المدنــي ،وصحفييــن وصحفيــات،
باإلضافــة إلــى ممثليــن عــن وزارة الشــؤون السياســية
والبرلمانيــة.
وخلص الملتقى لعدد من التوصيات ،أهمها:
وضــع قواعــد مرجعيــة آلليــات التشــاور بيــن الحكومــة
والمجتمــع المدنــي والمؤسســات الوطنيــة.
العمــل علــى إعــداد مصفوفــة وقاعــدة بيانــات عــن
التوصيــات وحالــة إنفاذهــا ،ومعلومــات حقــوق
اإلنســان.
إعــداد قائمــة أولويــات حقوقيــة تلتــزم الحكومــة
بتنفيذهــا ،وتكــون مرتبطــة بزمــن محــدد ،وقابلــة
للقيــا س .
تأطيــر ومأسســة عمليــات الرصــد والتوثيــق النتهــاكات
حقــوق اإلنســان التــي تقــوم بهــا مؤسســات المجتمــع
المدنــي ،وتوحيــد جهــود مؤسســات المجتمــع المدنــي
لتســلط الضــوء علــى انتهــاكات حقــوق اإلنســان.
إشــراك مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي المراجعــات
التــي تخضــع لهــا الخطــة الوطنيــة الشــاملة لحقــوق
اإلنســان ،وأخــذ مالحظاتهــا وتوصياتهــا بعيــن االعتبــار.
مراجعــة المناهــج التعليميــة ،ومســتوى إدماجهــا
لمفاهيــم حقــوق اإلنســان ،وإدمــاج األشــخاص ذوي
اإلعاقــة.
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تعديــل التشــريعات التــي تنظــم الحريــات العامــة
كمنظومــة واحــدة.

وأوضــح مؤســس وعضــو مجلــس إدارة مركــز حمايــة
وحريــة الصحفييــن ،نضــال منصــور ،أن عمليــة مراقبــة
إنفــاذ التوصيــات هــي جهــد مــن مؤسســات المجتمــع
المدنــي ،تســتند إلــى مــا ُيتــاح مــن معلومــات صــادرة
عــن المؤسســات الحكومــة ،وهــذا الجهــد والمتابعــة
يحتــاج لبينــات ،وردود مــن الحكومــة ،فهــي المســؤولة
عــن توضيــح ذلــك ،مــع األخــذ بعيــن االعتبــار أننــا نتواصــل
المحــرز
مــع المؤسســات الحكوميــة ،ونطلــب التقــدم ُ
فــي إنفــاذ التوصيــات ،لكننــا ال نتلقــى أي إجابــات ،أو
معلومــات حتــى هــذه اللحظــة.

 :5:6:2مخرجــات جلســة العصــف الذهنــي التــي
تــم تنفيذهــا مــن قبــل مركــز حمايــة وحريــة
الصحفييــن لغايــات إعــداد هــذا التقريــر

 1:5:6:2التوصيــات المتعلقــة بالمســاعدة
ا لقا نو نيــة

واف عنــد
ٍ
دراســة القوانيــن والتشــريعات بشــكل
صياغتهــا ،تجنبــا لتنــازع القوانيــن ،والعمــل علــى تطبيــق
لقوانيــن علــى أرض الواقــع بشــكل فعلــي.
االســتمرار فــي تدريــب المؤسســات الحكوميــة
للتعامــل مــع االتفاقيــات وتطبيقهــا علــى أرض الواقــع
وموائمتهــا مــع التشــريعات المحليــة.

نطــم مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن بتاريــخ ،2022/1/5
جلســة عصــف ذهنــي حملــت عنــوان "إنفــاذ الحكومــة
لتوصيــات االســتعراض الــدوري الشــامل" ،بمشــاركة
عــدد مــن مؤسســات المجتمــع المدنــي ،وخبراء/ـــات،
وحقوقيين/ـــات ،بهــدف تســليط الضــوء علــى أهــم
التوصيــات التــي قبلهــا األردن فــي االســتعراض الــدوري
الشــامل لعــام  ،2018ومــدى إنفــاذ الحكومــة لهــا ،وكانــت
وقائــع الجلســة علــى النحــو اآلتــي:
يــرى الخبيــر فــي حقــوق اإلنســان ،كمــال المشــرقي
أن عمليــة الرصــد لواقــع تنفيــذ التوصيــات تحتــاج إلــى
منهجيــات علميــة وعمليــة ،وبالتالــي مــن الصعوبــة بمــكان
اإلحاطــة بكافــة اإلجــراءات التــي تمــت حيــال التوصيــة مــا
لــم يكــن هنــاك معلومــات ،وتصريحــات رســمية حــول
البيانــات والمعلومــات مــن قبــل المؤسســات الحكوميــة،
وتبقــى عمليــة القــدرة علــى مراقبــة التنفيــذ شــكل مــن
أشــكال كســب التأييــد ،والضغــط مــن أجــل تطويــر آليــات
العمــل.
ويقــول ريــاض صبــح ،الخبيــر فــي حقــوق اإلنســان إن
العمــل علــى التوصيــات يحتــاج إلــى تطويــر منهجيــة،
وهــذا األمــر يتطلــب تحليــل عميــق للتوصيــات علــى
صعيــد التشــريعات ،والسياســات ،والممارســات ،ووضــع
مؤشــرات رقميــة يمكــن مــن خاللهــا قيــاس التنفيــذ علــى
صعيــد اتخــاذ اإلجــراء ،أو مضمــون اإلجــراء بأنــه يتوافــق
مــع مضمــون التوصيــة.

المحامي رامي قويدر /مؤسسة أرض
واف عنــد
ٍ
دراســة القوانيــن والتشــريعات بشــكل
صياغتهــا ،تجنبــا لتنــازع القوانيــن ،والعمــل علــى تطبيــق
لقوانيــن علــى أرض الواقــع بشــكل فعلــي.
االســتمرار فــي تدريــب المؤسســات الحكوميــة
للتعامــل مــع االتفاقيــات وتطبيقهــا علــى أرض الواقــع
وموائمتهــا مــع التشــريعات المحليــة.
األســتاذة نســرين زريقــات /المركــز الوطنــي لحقــوق
اإلنســان
يخضــع نظــام المســاعدة القانونيــة للمراجعــة مــن قبــل
وزارة العــدل ،والمركــز الوطنــي ســيعد دراســة متخصصــة
بهــذا الشــأن ،ومــن جانــب آخــر فنقابــة المحاميــن فاعلــة
بهــذا الشــأن ،وهنــاك العديــد مــن اإلجــراءات التــي يتــم
العمــل عليهــا بخصــوص المســاعدة القانونيــة.
المحاميــة نــور اإلمــام /خبيــر مســتقل فــي حقــوق
اإلنســان
مــا تــم تعديلــه علــى المــادة ( )208مــن قانــون أصــول
كاف فيمــا يتعلــق
ٍ
المحاكمــات الجزائيــة جيــد ،ولكــن غيــر
بالمســاعدة القانونيــة ،فالمحامــي يطلــب منــه حضــور
جلســة االســتجواب ،ويتــم اختيــاره بالطريقــة القديمــة
فقــط الســتكمال اإلطــار الشــكلي للمحاكمــة ،حيــث يوجــب
ـام عند االســتجواب ،وهــذا المحامي ال
القانــون وجــود محـ ٍ
يكــون لديــه معرفــة بالقضيــة وتفاصيلهــا ،وفقــا لدراســة
تــم إعدادهــا فــي عــام .2019

16

 2:5:6:2التوصيات المتعلقة العقوبات البديلة
أعتقــد أن هنــاك إشــكاليات فــي تطبيــق العقوبــات
البديلــة ،أولهــا أن بعــض القضــاة مــا زالــوا ينظــرون إلــى
أن العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي القوانيــن هــي
الــرادع ،باإلضافــة إلــى أن بعــض المحاميــن ال يطالبــون
بالعقوبــات البديلــة.
المحاميــة نــور اإلمــام /خبيــر مســتقل فــي حقــوق
اإلنســان
عندمــا نتحــدث عــن بدائــل التوقيــف ،وهــي خمســة بدائــل
منصــوص عليهــا فــي القانــون ،وأهمهــا "اإلســوارة
اإللكترونيــة" غيــر متوفــرة ،فال يمكــن أن يلجأ لها القاضي
أو المدعــي العــام لتطبيــق هــذه العقوبــة البديلــة ،ولذلــك
فــإن العقوبــات البديلــة التــي يتــم اللجــوء لهــا بــدال مــن
التوقيــف ،هــي منــع الســفر أو دفــع بديــل مالــي ،وهــذا
يعنــي أن النصــوص وجــدت ،لكــن دون أدوات لتطبيقهــا.
األســتاذة نســرين زريقــات /المركــز الوطنــي لحقــوق
اإلنســان
عــدد القضايــا التــي تــم اللجــوء فيهــا إلــى العقوبــات
البديلــة متواضــع ،حســب مــا رصــده المركــز الوطنــي
لحقــوق اإلنســان ،ويجــب إعــادة النظــر فــي الشــروط
الموضوعــة لتطبيــق العقوبــات البديلــة ،أو اللجــوء لهــا.

 3:5:6:2التوصيــات المتعلقــة بالحريــات العامــة
وحريــة التعبيــر واإلعــام
نضــال منصــور /مؤســس وعضــو مجلــس إدارة مركــز
حمايــة وحريــة الصحفييــن
التوصيــات المتعلقــة فــي حريــة التعبيــر واإلعــام لــم
يطــرأ عليهــا أي تقــدم ُيذكــر ،فقانــون حــق الحصــول على
المعلومــات ُســحب مــن قبــل حكومة الرزاز ،وشــكل وزير
الثقافــة  -حينهــا  -لجنــة ضمــت ممثليــن عــن الحكومــة،
والمجتمــع المدنــي ،والمؤسســات الوطنيــة ،وأعــدت
مشــروع قانــون بديــل وضعــت فيــه بعــض الضمانــات
األساســية لحــق الحصــول علــى المعلومــات ،كتقليــل

االســتثناءات ،وإلغــاء طلــب المعلومــات للمصلحــة
المشــروعة ،وأرســل بعدهــا للحكومــة ،ولكــن لألســف
أزالــت الحكومــة ،وديــوان الــرأي والتشــريع العديــد مــن
التعديــات المقترحــة ،وعــاد القانــون هشــا وال يتوافــر
علــى ضمانــات ،ورغــم ذلــك طالبنــا الحكومــة بالعــودة
إلــى تعديــات اللجنــة ،ولكــن حتــى هــذه اللحظــة
مشــروع القانــون لــم يناقــش فــي مجلــس النــواب.
أمــا قانــون الجرائــم اإللكترونيــة ،فحكومــة الــرزاز أجــرت
تعديــا علــى القانــون ،وهــذا التعديــل ألغــى المــادة
( )11الســالبة للحريــة ،ولكــن أضافــت فــي المــادة ()10
عقوبــات علــى "خطــاب الكراهيــة" تســمح بالتوقيــف
ورفــض
والحبــس ،وأرســل القانــون إلــى البرلمــانُ ،
مشــروع القانــون فــي القــراءة األوليــة فــي البرلمــان،
وانتقــل إلــى مجلــس األعيــان حســب اإلجــراءات
التشــريعية ،ولــم ُينظــر بــه إلــى أن قامــت حكومــة بشــر
الخصاونــة طلبــت باســترداده.
حريــة اإلعــام تعرضــت لقيــود خــال جائحــة
كورونا،وتطبيــق أوامــر الدفــاع ،حيــث منعــت طباعــة
الصحــف ،ولــم تعــوض المؤسســات اإلعالميــة عــن
الخســائر االقتصاديــة التــي لحقــت بهــا ،ومنــع التجــول
ُطبــق علــى الصحفييــن والصحفيــات إال الحاصليــن على
تصريــح ،ولــم يكــن هنــاك عدالــة فــي منــح التصاريــح،
باإلضافــة إلــى المركزيــة فــي المعلومــات ،وعــدم
العدالــة فــي إعطــاء وتوفيــر المعلومــات لوســائل
اإلعــام.

 4:5:6:2التوصيات المتعلقة بالحقوق العمالية
أحمــد عــوض ،مديــر عــام مركــز الفنيــق للدراســات
االقتصاديــة
يوجــد توصيتيــن صريحتيــن بتعديــل قانــون العمــل
األردنــي وفــق المعاييــر الدوليــة ،وإصــدار نظــام خــاص
بالعامليــن فــي الزراعــة ،نظــام العامليــن بالزراعــة حيــن
صــدوره ُقيــم علــى أنــه إيجابــي باعتبــاره خطــوة إلــى
األمــام ،ولكنــه اســتثنى المؤسســات أو المنشــآت
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الزراعيــة التــي تضــم  3عاملين فأقل ،وبالتالي اســتثنى
قطاعــات واســعة مــن المنشــآت الزراعيــة تُ قــدر نســبتها
بـــ .%50
تــم تعطيــل البنــد الخــاص بالضمــان االجتماعــي فــي
نظــام العامليــن بالزراعــة نتيجــة أوامــر الدفــاع.

الكارثــة الكبيــرة تتعلــق بقانــون العمــل ،فمنــذ قبــول
األردن للتوصيــات وحتــى اآلن ،التعديــات التــي طــرأت
علــى القانــون كانــت تعديــات تراجعيــة ،أحدهــا يفــرض
ويعطــي صالحيــة
قيــود علــى تأســيس النقابــاتُ ،
إنشــائها لوزيــر العمــل علــى حســاب اللجنــة الثالثيــة،
وفــي حلهــا علــى حســاب ســلطة القضــاء.

 :3التحديات الوطنية
جملــة مــن التحديــات والعقبــات الجذريــة التــي ال تــزال
تقــف عائقــا أمــام تفعيــل منظومــة حقــوق اإلنســان
ً
وطنيــا ،إذ أن التعامــل الرخــو مــن قبــل الحكومــات مــع
منظومــة حقــوق اإلنســان ،واآلليــات المنبثقــة عنهــا ألحــق
بالــغ الضــرر بالمؤشــرات الوطنيــة األردنيــة علــى الصعيــد
الدولــي ،وهــذا بــدوره ينعكــس ســلبا علــى وضــع األردن
اقتصاديــا ،وسياســيا ،وديمقراطيــا ،وتنمويــا.
فاألمــر لــم يعــد التعامــل معــه بنظــره الرفاهيــة ،أو
عــدم األولويــة ،خاصــة أن المجتمــع الدولــي نابــض
بالحيــاة ،وتداخالتــه وآليــات عملــه فــي تطــور دائــم
ومســتمر ،وحتــى فكــرة المســؤولية الدوليــة فــي تطــور
دائــم ،وانبثــق عنهــا العديــد مــن المقاربــات التــي تُ لــزم
الحكومــات إن لــم تكــن بصــورة مباشــرة ،فبصــورة غيــر
مباشــرة مــن خــال التعــاون االقتصــادي ،والســمعة علــى
الصعيــد الدولــي ،والدبلوماســية ،والدعــم بكافــة أشــكاله
وصــوره ،وعلــى ضــوء ذلــك فإننــا نعتقــد بــأن العمــل
علــى منظومــة حقــوق اإلنســان واآلليــات المنبثقــة عنهــا
أضحــى مصلحــة وطنيــة عليــا يجــب إيالؤهــا أهميــة لتعزيــز
وتطويــر حقــوق اإلنســان علــى الصعيــد المحلــي ،ومكانــة
األردن علــى الصعيــد اإلقليمــي والدولــي.
يمكــن الحديــث عــن هــذه التحديــات التــي فضــل التقريــر
التفصيــل فيهــا كــي ال يتــم وصمــه علــى أنــه تقريــر نقــدي

ال يتضمــن أي مقاربــات ،أو حلــول يمكــن البنــاء عليهــا،
أو األخــذ بهــا وطنيــا للعمــل بشــكل تشــاركي علــى ملــف
حقــوق اإلنســان ،ومــن أبــرز هــذه التحديــات:

 1:3التصديق على المعاهدات الدولية
كقاعــدة عامــة ال يوجــد شــكل ،أو قالــب معيــن للتصديــق
علــى المعاهــدات ،أو يكــون صريحــا أو ضمنيــا ،وقــد يتــم
بالعديد من الطرق واألشــكال ذات الطابع الدبلوماســي،
أو اإلجرائــي حســب االتفاقيــة وطبيعتهــا ،واالتفــاق
بيــن األطــراف ،وكثيــرا مــا يتضمــن البــاب الختامــي مــن
المعاهــدة تنظيــم مســألة التصديــق ،وال بــد مــن التفرقــة
بيــن التصديــق واإلصــدار ،والــذي يعتبــر األخيــر جــزءا مــن
مســار العمليــة التشــريعية للقانــون كإجــراء علــى الصعيــد
الداخلــي ،أمــا التصديــق فهــو إجــراء دولــي تعبــر الدولــة
عــن رضاهــا بااللتــزام بالمعاهــدة.
وال يوجــد منهــج موحــد فــي تحديــد الســلطة المختصــة
بالتصديــق ،فالبعــض يمنــح ذلــك للســلطة التنفيذيــة،
والبعــض للســلطة التشــريعية ،والبعــض يشــترط
الســلطتين معــا ،وأكــد ميثــاق األمــم المتحــدة علــى ذلــك
فــي المــادة ( )110أن التصديــق يكــون وفــق دســتور كل
دولــة ،12واتفاقيــة فينــا لقانــون المعاهــدات فــي المــادة
( )46والتــي تركــت موضــوع التصديــق للدولــة.13
وقــد أخــذ المشــرع األردنــي وفــق مــا جــاء فــي المــادة ()33
مــن الدســتور األردنــي باالتجــاه الــذي يــوزع اختصــاص
ً
معــا
التصديــق بيــن الســلطة التشــريعية والتنفيذيــة
لنفــاذ بعــض المعاهــدات ،أمــا القســم اآلخــر مــن
المعاهــدات فأخــذ باالتجــاه الــذي ُيعطــي االختصــاص
للملــك ،فالدســتور األردنــي حــدد الجهــة المختصــة بإبــرام
المعاهــدات الدوليــة ،وقــد أناطهــا بالملــك ،ولكنــه فــي
قيــد نفــاذ بعــض أنــواع المعاهــدات علــى
ذات الوقــت ّ
موافقــة مجلــس األمــة ،وقــد نــص فــي المــادة ()33
علــى مــا يلــي:
" .1الملــك هــو الــذي يعلــن الحــرب ويعقــد الصلــح ويبــرم
المعاهــدات واالتفاقــات.
12
13
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 .2المعاهــدات واالتفاقــات التــي يترتــب عليهــا تحميــل
خزانــة الدولــة شــيئا مــن النفقــات أو مســاس فــي حقــوق
األردنييــن العامــة أو الخاصــة ال تكــون نافــذة إال إذا وافــق
عليهــا مجلــس األمــة وال يجــوز فــي أي حــال أن تكــون
الشــروط الســرية فــي معاهــدة أو اتفــاق مــا مناقضــة
للشــروط العلنيــة".
ووفقــا لنــص المــادة ( )33نجــد بــأن دور مجلــس األمــة
بالنســبة للمعاهــدات متعلــق فــي حالتيــن إن كانــت
المعاهــدة تمــس حقــوق األردنييــن العامــة والخاصــة ،أو
كانــت تُ حمــل خزانــة الدولــة شــيء مــن النفقــات الماليــة،
فإنــه يجــب أن يتــم التصديــق عليهــا مــن قبــل المجلــس،
إال أن هــذا النــص لــم يذكــر مــن هــي الجهــة التــي تُ حــدد إن
كانــت االتفاقيــة تمــس بحقــوق األردنييــن ،أو تحمــل خزانــة
الدولــة نفقــات.
ويوصــي التقريــر بــأن يتــم منــح هــذه الصالحيــة للمحكمــة
الدســتورية فــي تحديــد ذلــك لبيــان مــن هــي الجهــة
المختصــة بالتصديــق علــى المعاهــدة.
وكذلــك ال بــد مــن البحــث فــي المقصــود بالمســاس
بحقــوق األردنييــن العامــة والخاصــة ،فقــد ُيثــار حــول
ذلــك العديــد مــن وجهــات النظــر ،فالبعــض يــرى بــأن
المســاس هنــا يشــمل المســاس اإليجابــي والســلبي،
ســواء بالزيــادة أو النقصــان ،األمــر الــذي ُيحتــم علــى ضــوء
ذلــك تصديــق مجلــس األمــة ،ويقــول البعــض اآلخــر بــأن
المقصــود بالمســاس هنــا المســاس الســلبي الــذي
يــؤدي إلــى االنتقــاص مــن الحقــوق.
أمــا محكمــة التمييــز األردنيــة فقــد أخــذت باالتجــاه الثانــي
وفــق مــا جــاء فــي قراراهــا بأنــه" :يســتفاد مــن المــادة
( )33مــن الدســتور األردنــي بعــد تعديلهــا بموجــب تعديــل
الدســتور األردنــي لســنة  1958والدســتور رقــم /1
 58وقــرار المجلــس العالــي لتفســير الدســتور وبقــراره
رقــم  ،62/1أن االتفاقــات والمعاهــدات التــي يســتلزم
الدســتور لنفادهــا موافقــة مجلــس األمــة هــي:
 -1االتفاقــات التــي تبرمهــا المملكــة األردنيــة الهاشــمية
مــع الــدول األخــرى والتــي يترتــب عليهــا تحميــل خزانــة
الدولــة شــيئا مــن النفقــات ،كاتفاقيــات القــروض التــي

تتحمــل الدولــة شــيئا مــن هــذه النفقــات كالفوائــد أو أعبــاء
ماليــة أخــرى.
 -2االتفاقــات التــي تبرمهــا المملكــة مــع الــدول األخــرى
والتــي يترتــب عليهــا مســاس فــي حقــوق األردنييــن
العامــة أو الخاصــة .وحيــث أن المقصــود مــن المســاس
فــي هــذه الحقــوق هــو التأثيــر الســلبي علــى حقــوق
األردنييــن العامــة أو الخاصــة ســواء تلــك التــي نــص عليهــا
الدســتور فــي الفصــل الثانــي منــه بالمــواد مــن 23 -5
أو الحقــوق األخــرى التــي لهــا صلــة ومســاس بهــا ،بحيــث
يــؤدي إلــى االنتقــاص مــن الحقــوق العامــة أو الخاصــة
لألردنييــن".14
وقضــت كذلــك محكمــة التمييــز "إن تســليم المواطــن
األردنــي فيــه مســاس بحقوقــه العامــة ،وأن االتفاقيــة
المعقــودة بيــن المملكــة األردنيــة الهاشــمية والواليــات
المتحــدة األمريكيــة بخصــوص تســليم المجرميــن لــم
تعــرض علــى مجلــس األمــة للموافقــة عليهــا ،فإنهــا تكون
غيــر نافــذة تطبيقــا لحكــم المــادة  2/33مــن الدســتور
األردنــي ممــا ينبنــي عليــه أن طلــب التســليم والحالــة هــذه
يغــدو غيــر مقبــول.15
وتأسيســا علــى مــا تقــدم فــإن المقصــود هنــا  -االتجــاه
الــذي أخــذت بــه محكمــة التمييــز -مــن اعتبــار أن المقصــود
بالمســاس هنــا هــو المســاس الســلبي الــذي يــؤدي إلــى
االنتقــاص مــن حقــوق األردنييــن الخاصــة أو العامــة ،أو
تعطيــا ،أو االنتقــاص أو الحــد منهــا.
ويعتقــد التقريــر أنــه األصــل فــي تفســير كلمــة المســاس،
إذ لــو أراد المشــرع انطبــاق هــذا الوصــف علــى المســاس

اإليجابــي والســلبي لفقــد هــذا الضابــط غايتــه ،حيــث أن
كافــة المعاهــدات أمــا أن تمــس إيجابـ ًـا ،أو ســلبا ،وبالتالــي
تحتــاج جميعهــا إلــى تصديــق مــن مجلــس األمــة ،ولغــدا
بذلــك نــص الفقــرة ( )1ضربــا مــن العبــث ،وهــذا ال
يســتقيم فالمشــرع الدســتوري ال يعبــث وإذا أراد قــال.
إال أن الواقــع العملــي لهــذا الضابــط مــن قبــل الســلطة
التنفيذيــة شــابه العديــد مــن التحديــات ،واإلشــكاليات،
14
15
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فالصالحيــة مطلقــة للســلطة التنفيذيــة فــي تحديــد هــل
تمــس االتفاقيــة بحقــوق األردنييــن العامــة والخاصــة،
أو تُ كبــد خزانــة الدولــة نفقــات ،وكان األمــر الجــاري عمــا
أن غالبيــة المعاهــدات تتــم المصادقــة عليهــا مــن قبــل
الســلطة التنفيذيــة ،وتقــوم بتفســير المعاهــدات
واالتفاقــات ضمــن إطــار الفقــرة األولــى مــن المــادة
( )33لتجنــب المــرور مــن خــال مجلــس األمــة ،إال فــي
معاهــدات التعــاون القضائــي ،وتســليم المجرميــن نظــرا
لوجــود ســوابق قضائيــة علــى عــدم االعتــراف بتلــك
المعاهــدات بمعــزل عــن تصديــق مجلــس األمــة ،وأن
المســاس بحقــوق األردنييــن وارد فيهــا بشــكل صريــح،
حيــث درج العمــل علــى أن ترســل هــذه االتفاقيــات إلــى
مجلــس األمــة للتصديــق عليهــا.16

البــاب مفتوحــا أمــام باقــي الــدول لالنضمــام إليهــا ،حيــث
حــددت اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب
المعاملــة القاســية والمهينــة والالإنســانية أنــه بمجــرد
إيــداع  20تصديقــا ،تعتبــر المعاهــدة ســارية المفعــول،
وكذلــك العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة
والسياســة حــدد ذلــك بمجــرد إيــداع  35تصديقــا ،يصبــح
العهــد ســاري المفعــول.
وقــد أشــار إلــى بعــض األحــكام فــي ذلــك مــن المــادة
( )3/110مــن ميثــاق األمــم المتحــدة والمــادة ( )24مــن
اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات بــأن المعاهــدة تصبــح
نافــذة فــي التاريــخ المحــدد والمنصــوص عليــه ،وفــي
حــال عــدم وجــود نــص علــى ذلــك تصبــح نافــذة منــذ تعبيــر
الدولــة عــن الرضــا بالمعاهــدة.

مايــز المشــرع األردنــي بيــن التصديــق علــى المعاهــدة
لغايــات اســتكمال إجــراءات اإلبــرام علــى المســتوى
الدولــي ،والموافقــة عليهــا لغايــات الســريان علــى
الصعيــد الوطنــي الداخلــي ،األمــر الــذي يجــب أن يتــم
تداركــه ،وأن تكــون موافقــة مجلــس األمــة قبــل إصــدار
وثيقــة التصديــق النهائــي علــى االتفاقيــة لتالفــي أي
أثــار ســلبية قــد تنشــأ عــن عــدم تصديــق مجلــس األمــة
علــى االتفاقيــة ،وبالتالــي تحمــل الدولــة مســؤولية دوليــة
فــي حــال اإلخفــاق فــي الحصــول علــى موافقــة مجلــس
األمــة.

 2:3التصديق الناقص على المعاهدات

إن التصديــق الكامــل بمثابــة التــزام وتعبيــر مــن الدولــة
علــى مضمــون االتفاقيــة ،وأنهــا اســتنفذت إجراءاتهــا
علــى المســتوى المحلــي ،ورضيــت باالتفاقيــة ،والتزمــت
وأصبحــت دوليــا ســارية بحقهــا ،واألصــل أن ال يتــم هــذا
اإلجــراء  -حســب التقريــر  -إال بعــد اســتكمال اإلجــراءات

ســبق اإلشــارة إلــى إن الجهــة المخولــة بالتصديــق محليــا
ويحدد
تختلــف مــن دولــة إلــى أخــرى ،ومــن نظــام إلى آخــرُ ،
ذلــك فــي العــادة بموجــب الدســتور ،ويجــب أن يشــمل
التصديــق كامــل المعاهــدة كمــا تــم إيداعهــا إلــى الجهــة
المحــددة ،وبالنســخة المودعــة كمــا هــي دون زيــادة أو

علــى المســتوى الوطنــي الداخلــي ،حيــث تختلــف طريقــة
ســريان المعاهــدات علــى المســتوى الدولــي مــن اتفاقيــة
إلــى أخــرى ،وعــادة يحــدد البــاب الختامــي منهــا طريقــة
الســريان ،وفــي أغلــب اتفاقيــات حقــوق اإلنســان يتــم
وضــع حــد أدنــى للتصديقــات إذا تــم اســتكمالها تصبــح
المعاهــدة ســارية المفعــول علــى الصعيــد الدولــي ،وتبدأ
التزاماتهــا بمواجهــة الــدول التــي صدقــت عليهــا ،ويبقــى
16
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ويترتــب علــى التصديــق علــى المعاهــدات بعــض األثــار
منهــا عــدم رجعيــة أثــار التصديــق ،وهــذا مــا أكــدت عليــه
اتفاقيــة فيينــا ،فالمعاهــدة ال تكــون ســارية المفعــول إال
بعــد إيــداع وثائــق التصديــق للجهــة المحــددة والمختصــة
بذلــك حســب االتفاقيــة ،إال أن بعــض المعاهــدات تتطلب
طبيعتهــا ،أو بعــض نصوصهــا الســريان بأثــر رجعــي،
وهــذه حالــة نــادرة الوقــوع.

نقصــان ،أو إغفــال لبعــض المــواد ،أو لجــزء منهــا ،ويجــب
أن يكــون ذلــك التصديــق بــدون تعديــل ،أو إضافــة علــى
مضمــون المعاهــدة مــن الدولــة ،وبعكــس ذلــك يكــون
ً
ناقصــا.
التصديــق

ومــن البديهــي أن يصــدر التصديــق مــن الجهــة المحــددة،
والمخولــة دســتوريا ،فــا يجــوز ألي جهــة أن تأخــذ علــى
عاتقهــا التصديــق دون أن تثبــت لهــا هــذه الصالحيــة ،أو أن
تزعــم بأنهــا صاحبــة اختصــاص بــأي شــكل مــن األشــكال،
وبعكــس ذلــك يعتبــر التصديــق ناقصــا.
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تجــدر اإلشــارة إلــى أن التصديــق الناقــص نــادر الوقــوع
فــي التطبيــق العملــي والواقعــي ،ألن الجهــة المخولــة
بالتصديــق فــي العــادة تكــون محــددة بالدســتور ،وبالتالــي
ال يمكــن التعــذر بالجهــل بالعلــم فــي اإلجــراء الدســتوري
الــذي هــو منــاط وأســاس عمــل المؤسســات ،ودورهــا
فــي الســهر علــى االلتــزام فــي نصــوص الدســتور،
وحمايــة ســمو قواعــده.
وعلــى ضــوء ذلــك فــإن إغفــال أي إجــراء مــن اإلجــراءات
المحــددة دســتوريا الســتكمال التصديــق يعتبــر التصديــق
ناقــص ،فلــو كان النــص يشــترط موافقــة مجلــس األمــة
مقترنــا بتصديــق رئيــس الدولــة ،فــإن إغفــال أي منهمــا
يجعــل التصديــق ناقصــا ،هــذه المســألة ال تثــور فــي
الدســاتير ،والنظــم القانونيــة التي تتضمــن تحديدا واضحا
للجهــات والســلطات المختصــة بالتصديــق ومعاييــر ذلــك
علــى وجــه التحديــد ،إال أن األشــكال يثــور فــي الدســاتير

التــي لــم تتبنــى منهجــا واضحــا ،ومحــددا فــي تحديــد
الجهــات المخولــة بذلــك دســتوريا ،حيــث يشــوب عمليــة
التصديــق فــي هــذه الحالــة إشــكاليات عمليــة ،وواقعيــة
قــد تصبــح بموجبهــا التصديقــات المودعــة حيــال بعــض
المعاهــدات تصديقــات ناقصــة.
وعليــه فــإن نــص المــادة ( )33مــن الدســتور األردنــي
اكتنفــه الغمــوض فــي العديــد مــن األوجــه منهــا فــي
تحديــد المعاييــر والضوابــط بشــكل قاطــع وفاصــل ،فــي
هــذا الســياق فــا بــد مــن تحديــد ضوابــط واضحــة متــى
تكــون الســلطة التنفيذيــة هــي المختصــة بالتصديــق علــى
المعاهــدات ،وعلــى الرغــم مــن أن النــص أشــار إلــى أن
ذلــك االختصــاص مــن صالحيــات الملــك ،ويمارســه مــن
خــال حكومتــه وفــق النظــام النيابــي البرلمانــي ،إال أن
نهــج الحكومــات األردنيــة فــي تطبيــق ذلــك كان فيــه بعــض
اإلشــكاليات ،حيــث صدقــت علــى بعــض المعاهــدات
بقــرار مــن مجلــس الــوزراء مباشــرة دون اقتــران ذلــك
بــإرادة ملكيــة ،مــع العلــم بــأن النــص الدســتوري لــم ُيشــر
إلــى مثــل هــذا اإلجــراء البتــة.
األمــر الــذي ُيعيــد العديــد مــن األســئلة إلــى الواجهــة؛
مــا هــو التكييــف القانونــي لهــذا اإلجــراء؟ هــل هــو عمــل
تشــريعي؟ أم قــرار إداري؟ ،وإذا كان كذلــك هــل يخضــع
للطعــن أمــام القضــاء اإلداري أم ال؟ وهــل هــذا يعتبــر

تصديقــا ناقصــا؟ أم أنــه ال يمكــن اعتبــاره تصديقــا نهائيــا،
ً
أثــرا؟
ويعتبــر باطــا وال يرتــب
أمــا بالنســبة للقيمــة القانونيــة للتصديــق الناقــص فقــد
أشــارت اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات بأنــه ال يجــوز
للدولــة أن تتــذرع بذلــك للتحلــل مــن التزاماتهــا الدوليــة ،وال
يجــوز لهــا أن تحتــج بالقانــون الداخلــي بعــدم اســتيفاء ،أو
إكمــال اإلجــراءات الصحيحــة كمــا هــي مرســومة دســتوريا،
إال إذا كانــت المخالفــة جوهريــة ومشــفوعة بحســن النيــة،
وفيهــا مخالفــة جوهريــة لقانــون الدولــة الداخلــي.17
وظهــر حيــال ذلــك العديــد مــن وجهات النظــر الفقهية حول
تحديــد القيمــة القانونيــة للتصديــق ،حيــث اعتبــره البعــض
بأنــه يرتــب األثــر القانونــي الصحيــح كمــا التصديــق العــادي
المكتمــل العناصــر ،وأســاس هــذا الــرأي قائــم علــى احترام
العالقــات الدوليــة ،وعــدم جــوزا التدخــل فــي الشــؤون
الداخليــة للــدول ،كمــا أن المعاهــدة تمــر فــي العديــد مــن
المراحــل وال تســري بشــكل مباشــر ،األمــر الــذي ال يقبــل
معــه القــول بالتصديــق الناقــص ،أو االحتجــاج بعــدم
اكتمــال اإلجــراءات علــى المســتوى الوطنــي.
إال أن البعــض يــرى أن المعاهــدة تعتبــر باطلــة فــي مثــل
هــذه الحالــة مســتندين إلــى قاعــدة االختصــاص ،فــا
يمكــن أن يكــون اإلجــراء صحيحــا إذا كان صــادرا مــن جهــة
غيــر مختصــة ،وعليــه ال يمكــن أن تترتــب األثــار القانونيــة،
واتجــاه ثالــث يقــول بــأن المعاهــدة تعتبــر صحيحــة حفاظــا
علــى العالقــات الدوليــة وديمومتهــا ،إال أن الدولــة التــي
قصــرت تتحمــل مســؤولية دوليــة حيــال هــذا اإلجــراء الــذي
المقصــر أولــى بالخســارة ،وال يجــوز أن
صــدر عنهــا ،وأن ُ
يســتفيد مــن تقصيــره.
كمــا ســبق اإلشــارة إليــه فــإن التصديــق الناقــص يكــون
عنــد مخالفــة الشــروط ،واإلجــراءات علــى المســتوى
الوطنــي ،ووفــق المــادة ( )33مــن الدســتور ،والتــي
تشــترط تصديــق مجلــس األمــة فــي الحــاالت المشــار
إليهــا ،فــإن ذات المــادة تضمنــت األثــر المترتــب علــى عــدم
التصديــق مــن اعتبــار المعاهــدة غيــر نافــذة ،وبالتالــي ال
تدخــل فــي الهــرم التشــريعي الوطنــي وفــق قاعــدة تــدرج
القواعــد القانونيــة ،حيــث أن التصديــق علــى المعاهــدة
يعتبــر اإلجــراء الدســتوري المرســوم إلدخــال المعاهــدة
17
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علــى المجــال القانونــي الوطنــي ،وعلــى ضــوء ذلــك ال
تســري المعاهــدة محليــا ،بمعنــى آخــر ال يمكــن االحتجــاج
بهــا أمــام القضــاء الوطنــي ،وال يمكــن للقاضــي الوطني
االســتناد إليهــا ،وعلــى ذلــك جــرى اجتهــاد محكمــة التمييــز
األردنيــة فــي العديــد مــن أحكامهــا "بــأن اتفاقيــة التعــاون
االقتصــادي والتبــادل التجــاري بيــن األردن وســوريا التــي
تــم المصادقــة عليهــا بموجــب القانــون المؤقــت رقــم
 5لســنة  1976لهــا قــوة القانــون بحســب نــص المــادة
( )1/94مــن الدســتور األردنــي ،لذلــك مــا يثيــره الطاعــن
مــن حيــث عــدم دســتورية المعاهــدة غيــر صحيــح.18
أمــا علــى المســتوى الدولــي قــد يكــون األمــر محســوما
فــي أن الدولــة تكــون قــد عبرت عــن رضاها في الموافقة
علــى المعاهــدة مــن خــال التصديــق عليهــا ،وإيــداع
وثيقــة التصديــق حســب اآلليــة المعتمــدة ،وبالتالــي
يجــب علــى الســلطات المختصــة فــي الدولــة أن تقــوم
بتنفيــذ التزاماتهــا بحســن نيــة ،وأول هــذه االلتزامــات أن
يتــم إدخــال المعاهــدة دســتوريا ،وبشــكل صحيــح المجــال
القانونــي الوطنــي لضمــان حســن التنفيــذ ،حيــث يعتبــر
ذلك أول إجراء لضمان أن تكون كافة اإلجراءات مستقبال
صحيحــة علــى المســتوى الوطنــي ،وبعكــس ذلــك ،فــإن
الدولــة تكــون مســؤولة أمــام الجهــات المختصــة بتنفيــذ
االتفاقيــة عــن ذلــك الخطــأ ،أو التقصيــر ،أو النقــص فــي
اســتكمال اإلجــراءات المطلوبــة.
وفــي قــرار آخــر لمحكمــة التمييــز األردنيــة جــاء فيــه "تعتبــر
اتفاقيــة تســليم المجرميــن الفاريــن بيــن األردن والواليات
المتحــدة األميركيــة لعــام  1995المنشــورة بعــدد الجريــدة
الرســمية رقــم ( )4055تاريــخ  1995/7/16غيــر نافــذة،
كونهــا لــم تســتكمل مراحلهــا الدســتورية لنفادهــا ،وذلــك

بعرضهــا علــى مجلــس األمــة" ،19ومــن الواضــح األثــار
المترتبــة علــى مثــل ذلــك؛ أن االتفاقيــة تصبــح مشــلولة
األحــكام ،وموقوفــة األثــار ال يمكــن تنفيذهــا علــى
ً
نهائيــا.
المســتوى الوطنــي
ـاء علــى مــا ســبق ،نكــون بحاجــة إلــى إعادة النظــر بكافة
وبنـ ً
اإلجــراءات ،وآليــات العمــل علــى المعاهــدات الدوليــة،
وأن يتــم تنظيــم عمليــة التصديــق علــى المعاهــدات
18
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محليــا ،ودوليــا لتجنــب األثــار الســلبية التــي قــد تنشــأ عــن
ذلــك ،وتحمــل الدولــة مســؤولية أي تقصيــر ،أو نقــص
فــي اســتكمال اإلجــراءات علــى المســتوى الوطنــي.

 3:3القيمة القانونية للمعاهدات
ال تــزال مســألة مواءمــة التشــريعات الوطنيــة مــع
المعاهــدات الدوليــة تُ ثيــر العديــد مــن اإلشــكاليات علــى
المســتوى الداخلــي ،وتعــددت النهج القانونيــة ،والتجارب
الدوليــة حيــال ذلــك ،إال أن إدمــاج المعاهــدة الدوليــة علــى
الصعيــد الوطنــي قــد يأخــذ أحــد الشــكلين التالييــن :األول
مــن خــال إصــدار قانــون خــاص بهــا ،وهــذا يســمى
باالندمــاج اإللزامــي ،والثانــي االكتفــاء بالتصديــق علــى
المعاهــدة ،ويســمى باالندمــاج التلقائــي.
وال شــك فــي أن المواءمــة علــى المســتوى الداخلــي
تعتبــر جــزء مــن التنفيــذ ،ومرحلــة مهمــة لتطويــر
المعاهــدات فــي الهــرم التشــريعي الوطنــي لتحتــل
مكانتهــا المرســومة دســتوريا ،فــي األردن ســبق أن
أشــرنا إلــى اإلجــراءات والضوابــط الدســتورية المتعلقــة
بالمــادة ( )33مــن الدســتور ،وعلــى ذلــك تعتبــر المعاهــدة
مصــدرا مــن مصــادر القاعــدة القانونيــة.
وعلــى المســتوى الوطنــي يجــب أن تتوافــر الضوابــط
والشــروط التــي ســبق اإلشــارة إليهــا بموجــب المــادة
( )33مــن حيــث النشــر ،ويكــون ذلــك فــي الجريــدة
الرســمية ،ويجــب نشــر المعاهــدة بشــكلها الكامــل ،وغيــر
المنقــوص.
اعتبــر األردن المعاهــدات الدوليــة مصـ ً
ـدرا للتشــريع ،حيــث

ميــز الدســتور األردنــي بيــن نوعيــن مــن المعاهــدات،
ّ
األولــى التــي تحتــاج موافقــة مجلــس األمــة إلنفاذهــا،
والثانيــة التــي ُيبرمهــا الملــك دون الحاجــة لعرضهــا علــى
مجلــس األمــة ،فالمعاهــدات التــي يجــب عرضهــا علــى
مجلــس األمــة ،يتــم إتبــاع اإلجــراءات المحــددة دســتوريا
بشــأن إنفــاذ القانــون العــادي ،أمــا المعاهــدات التــي ال
تتطلــب هــذه الموافقــة تعتبــر نافــذة بمجــرد تمــام إبرامهــا
ونشــرها مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة ،إال أن منهــج
المشــرع األردنــي فيمــا يتعلــق بالمعاهــدات تفــاوت
فــي بعــض األحيــان ،فعلــى ســبيل المثــال تــم التصديــق
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علــى اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،وعرضهــا
علــى مجلــس األمــة ،وبــذات الوقــت تــم إصــدار قانــون
خــاص بحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،علــى عكــس
مثــا اتفاقيــة مناهضــة كافــة أشــكال التمييــز ضــد المــرأة،
والتــي تــم المصادقــة عليهــا بقــرار مــن مجلــس الــوزراء
دون إرادة ملكيــة ،ولــم يتــم إصــدار قانــون خــاص بذلــك.
ويوصــي التقريــر بحاجــة المشــرع األردنــي إلــى األخــذ
بمنهــج واضــح حيــال مســألة مواءمــة االتفاقيــات الدوليــة،
واألفضــل أن يتــم بمنهــج اإلدمــاج اإللزامــي.
ومــن خــال اســتقراء المــادة ( )33نجــد أن موافقــة
مجلــس األمــة تســبق موافقــة جاللــة الملــك ،والدســتور
فــي المــادة ( )2/33يوقــف نفــاذ المعاهــدة علــى
موافقــة مجلــس األمــة ،وجــاءت هــذه الموافقــة ُمطلقــة،
والمطلــق يجــري علــى إطالقــه ،فالمــادة ( )2/33تتحــدث
ويعلــق نفــاذ
عــن معاهــدة وليــس مشــروع معاهــدةُ ،

المعاهــدة علــى موافقــة مجلــس األمــة ،أي أن بموافقــة
ً
وفقــا
المجلــس تتــم علــى معاهــدة ،ونفــاذ المعاهــدة
لنصوصهــا يقتــرن بتبــادل وثائــق التصديــق ،والموافقــة
علــى المعاهــدة وفــق المــادة ( )2/33مــن الدســتور تتــم
بإصــدار قانــون للتصديــق علــى المعاهــدة وفقـ ًـا للمــادة
( )93مــن حيــث ســريانه ،أي أنــه قــد يســري قبــل دخــول
المعاهــدة النفــاذ علــى الصعيــد الدولــي ،وبالتالــي
نتوصــل إلــى أن القانــون الصــادر وفــق المــادة ()2/33
مــن الدســتور تقتصــر قيمتــه علــى اإلذن بالتصديــق علــى
المعاهــدة ،فالمعاهــدة تحتــاج إلــى إجــراء الحــق يتمثــل
فــي تصديــق جاللــة الملــك ،وفــق المــادة ( ،)1/33وإجراء
آخــر هــو النشــر فــي الجريــدة الرســمية بعــد اقترانهــا
بالتصديــق المشــار إليــه فــي موافقــة مجلــس األمــة.
ويتبيــن لنــا مــن النصــوص الدســتورية أعــاه أن الدســتور
األردنــي لــم ُيبيــن لنــا مرتبــة المعاهــدة الدوليــة فــي
النظــام القانــون الوطنــي ،وهــو ال يشــايع أغلــب دســاتير
الــدول التــي اشــتملت أحكامهــا علــى بيــان هــذه المرتبــة،
ألنــه ســنالحظ الحقـ ًـا أن دســاتير بعض الــدول تختلف في
نظرتهــا لمرتبــة المعاهــدات ،فهنــاك دســاتير دول تعطــي
المعاهــدات الدوليــة مرتبــة مســاوية للقانــون ،وبعضهــا
اآلخــر يعطيهــا مرتبــة أعلــى مــن القانــون الداخلــي،
ودســاتير دول تعطــي المعاهــدات الدوليــة مرتبــة أعلــى
مــن الدســتور ،كالدســتور األمريكــي ،لذلــك فــإن ســكوت

الدســتور األردنــي عــن بيــان مرتبــة المعاهــدات الدوليــة
أمــر غيــر مبــرر.
ومــا يؤيــد ذلــك مــا ذهبــت إليــه المحكمــة الدســتورية فــي
قرارهــا التفســيري رقــم  1لســنة  2020حيــث جــاء هــذا
القــرار بنــاء علــى طلــب مــن مجلس الــوزراء لتفســير المادة
( )33مــن الدســتور وبيــان "فيمــا إذا كان يجــوز إصــدار
قانــون يتعــارض مــع االلتزامــات المقــررة علــى أطــراف
معاهــدة صادقــت عليهــا المملكــة بمقتضــى قانــون،
ـاء ألحــكام تلــك المعاهــدة ،أم
أو يتضمــن تعديـ ً
ـا أو إلغـ ً
أن المعاهــدات الدوليــة التــي يتــم إبرامهــا ،والتصديــق
عليهــا ،واســتيفاء اإلجــراءات المقــررة لنفاذهــا لهــا قوتهــا
الملزمــة ألطرافهــا ،ويتوجــب علــى الــدول احترامهــا طالمــا
ّظلــت قائمــة ونافــذة" .
والالفــت فــي هــذا القــرار أن المحكمــة ،وفــي معــرض

تفســيرها ،أشــارت "منحــت المعاهــدات واالتفاقيــات
الدوليــة ذات األثــر والطبيعــة" ،وفــي هــذا تراجــع غيــر
مباشــر عمــا ذهــب إليــه فــي القــرار التفســيري الســابق
لعــام  ،2019والــذي أعــادت التفريــق الفقهــي بيــن
المعاهــدات واالتفاقــات ،حيــث ورد فــي قراراهــا "بــادئ
ذي بــدءٍ نــرى أن المعاهــدات واالتفاقــات المبحــوث
عنهــا بالمــادة ( )33مــن الدســتور إنمــا هــي مــن أعمــال
الســيادة التــي تعقدهــا الــدول فيمــا بينهــا ،وتتولــى
الحكومــات ذلــك باعتبارهــا مــن أشــخاص القانــون الدولــي
العــام ،ويتــم ذلــك بعــد إجــراء مفاوضــات بــإرادة األطــراف
ـوق يتمتــع
المتعاقــدة يبيــن فيهــا كل طــرف مالــه مــن حقـ ٍ
والتزامــات يتحملهــا ،وبعــد المصادقــة عليهــا وفــق
ٍ
بهــا
األوضــاع واآلليــات التشــريعية الســائدة لــدى دول
األطــراف تصبــح قائمــة ونافــذة.20
ومــن الالفــت أيضـ ًـا أن القرار تطرق إلــى القيمة القانونية
لالتفاقيــات والمعاهــدات ،وهنــا كان يتحــدث القــرار عــن
المعاهــدات واالتفاقيــات علــى حــد ســواء ،وحســم هــذه
القيمــة القانونيــة مــن خــال إجابتــه علــى طلــب التفســير
مــن خــال اآلتــي:
عــدم جــواز إصــدار قانــون يتعــارض مــع االلتزامــات
المفروضــة علــى الدولــة بموجــب معاهــدة أو اتفاقيــة
مصــادق عليهــا.
20
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عــدم جــواز إصــدار أي قانــون مــن شــأنه أن يتضمــن
أي تعديــل أو إلغــاء ألحــكام أي اتفاقيــة ســبق وأن تــم
المصادقــة عليهــا.
أكــد القــرار علــى القــوة الملزمــة لالتفاقيــات الدوليــة،
وواجــب الدولــة احتــرام هــذه المعاهــدات مــا دامــت هــذه
االتفاقيــات ســارية المفعــول وتــم التصديــق عليهــا
والتعبيــر علــى الرضــا بمضمونهــا.
وبموجــب هــذا القــرار فإنــه تــم حســم مســألة القيمــة
القانونيــة للمعاهــدات واالتفاقيــات الدوليــة علــى حــد
ســواء ،وال يجــوز إصــدار قانــون برمتــه ،أو تعديــل قانــون،
أو إلغــاء قانــون يتضمــن إلغــاء أو معارضــة لمضمــون
هــذه المعاهــدات واالتفاقيــات ،ويتوجــب علــى الــدول
ً
أيضــا ذو مدلــول أبعــد،
احترامهــا ،ومتطلــب االحتــرام
وأعمــق مــن العمــل التشــريعي ،بــل ال يجــوز اتخــاذ أي
قــرار ،أو تشــريع ،أو ســلوك مؤسســي يــدل أو ُيفهــم
مــن خاللــه عــدم احتــرام الدولــة اللتزاماتهــا بموجــب
المعاهــدات واالتفاقيــات الدوليــة.
وعلــى ضــوء ذلــك نجــد بــأن مســألة القيمــة القانونيــة
للمعاهــدات تــم حســمها بموجــب القــرار رقــم  1لســنة
 ،2020وأنــه لــم يتــم التطــرق إلــى القيمــة القانونيــة
بالقــرارات التفســيرية الســابقة ،وظلــت المســألة عالقــة
بيــن األخــذ والــرد والتحليــل ،بــل أن البعــض ال يــزال
ً
أيضــا لــم يكــن حاســما فــي
يشــير إلــى أن هــذا القــرار
القيمــة القانونيــة ،وإنمــا اكتفــى فقــط باإلشــارة إلــى
احتــرام المعاهــدات ،وعــدم جــواز إصــدار تشــريع يخالــف
مضمونهــا ،وهــذا القــرار المشــار إليــه يتضمــن مــن
الدالئــل مــا يكفــي للبنــاء عليــه العتبار المعاهــدات الدولية
تســمو علــى التشــريعات الوطنيــة ،وال يجــوز أن تخالــف
التشــريعات أحــكام هــذه المعاهــدات واالتفاقيــات.

يتبــن فرقــا بيــن
حاصــل تحليــل القــرارات التفســيرية لــم
َ
مصطلــح المعاهــدة ،واالتفاقيــة مــن حيــث القيمــة
القانونيــة ،وعليــه ال يجــوز بــأي حــال مخالفــة أحــكام
اتفاقيــة ،أو معاهــدة تــم المصادقــة عليهــا ،أو إبرامهــا
وال تــزال ســارية المفعــول.
إن اإلشــكالية تكمــن فــي تحديــد هــل تمــس المعاهــدة
حقــوق األردنييــن أو تحمــل خزانــة الدولــة شــيء مــن

نفقــات ،إذ علــى ضــوء ذلــك يتــم تحديــد فيمــا إذا كانــت
بحاجــة إلــى تصديــق مجلــس األمــة مــن عدمــه ،وحســب
تعبيــر المحكمــة فــي قراراتهــا فــإن المعاهــدات هــي
التــي يتــم إبرامهــا مــن قبــل الــدول ممثلــة بالحكومــات
كأحــد أشــخاص القانــون الدولــي ،وبذلــك تكــون المحكمــة
أغفلــت أشــخاص القانــون الدولــي األخــرى ،وهــذا بحاجــة
إلــى إعــادة نظــر ،وال يواكــب التطــورات التــي تطــرأ علــى
أحــكام القانــون الدولــي ،وكان ذلــك محاولــة مــن المحكمــة
للتوفيــق بيــن قرارات المجلس العالي لتفســير الدســتور،
ومــا ُعــرض عليهــا مــن تفســير بموجــب قرارهــا عــام .2019
وحســب قــرارات المحكمــة ،فــإن الفــارق الوحيــد بيــن
المعاهــدات واالتفاقيــات هــو أن المعاهــدات تُ بــرم مــع
حكومــات ممثلــه لدولهــا ،وأن االتفاقيــات تبــرم مــع
األشــخاص الطبيعييــن والمعنوييــن الــذي ال يعتبــرون
مــن أشــخاص القانــون الدولــي علــى حــد تعبيــر المحكمــة
ً
تحديــا أمــام التفســير النشــط
الدســتورية ،وهــذا يمثــل
لمضمــون النص الدســتوري ،واســتيعاب كافــة التطورات
التــي طــرأت علــى أشــخاص القانــون الدولــي ،والتــي لــم
تعــد مقصــورة علــى الــدول ،وإنمــا هــي مســألة فــي
حالــة تطــور مســتمر ،ودائــم لتشــمل المنظمــات الدوليــة
الحكوميــة ،وغيــر الحكوميــة ،والشــركات العابــرة للقــارات.

 4:3الخطاب المزدوج للحكومات
بالبنــاء علــى التحديــات الســابقة ،فإنــه ســاد لــدى الوفــود
والمؤسســات الرســمية خطابيــن فــي الجانــب الدولــي
عنــد التعامــل مــع آليــات األمــم المتحــدة التعاهديــة ،وغيــر
التعاهديــة ،خطــاب قائــم على االلتزام بالمواثيق الدولية،
والرغبــة الرســمية بتنفيــذ التوصيــات انطالقــا مــن القيمــة

القانونيــة للمعاهــدات الدوليــة ،وعلــى الصعيــد الداخلــي
يســود خطــاب مفــاده أن هــذه االتفاقيــات لــم تســتكمل
شــروط التصديــق واالنضمــام علــى الصعيــد الداخلــي،
ويمكــن رصــد هــذا الخطــاب مــن خــال:
التقريــر الــدوري الســادس لعــام  ،2016والــذي قــدم
عمــا بأحــكام المــادة  18مــن اتفاقيــة القضــاء
للجنــة
ً
علــى كافــة أشــكال التمييــز ضــد المــرأة ،حيــث ورد فــي
متــن التقريــر "وفيمــا يتعلــق بتوصيــة لجنــة االتفاقيــة
رقــم ( ،)12تطبــق االتفاقيــات بشــكل مباشــر وتحظــى
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باألولويــة وتكــون جــزء ال يتجــزأ مــن التشــريع بالتصديــق
عليهــا ونشــرها فــي الجريــدة الرســمية ،ويســعى األردن
إلنفــاذ االلتزامــات الناشــئة عــن هــذه االتفاقيــات فــي
نظامــه القانونــي ،وتطبــق كافــة الســلطات أحكامهــا بمــا
فيهــا القضــاء فيمــا يعــرض عليــه مــن منازعــات ،ووفقــا
لقــرارات محكمــة التمييــز فــإن المعاهــدات واالتفاقيــات
الدوليــة لهــا األولويــة فــي التطبيــق ،وقــد أوعــز رئيــس
الــوزراء بضــرورة إجــراء عمليــة مراجعــة شــاملة للتشــريعات
والتــي تحتــاج إلــى مواءمــة مــع االتفاقيــات والعهــود
والمواثيــق الدوليــة لحقــوق اإلنســان التــي صادقــت
ً
أيضــا فــي التقريــر الخامــس
عليهــا المملكــة .21وجــاء
المقــدم إلــى ذات اللجنــة مــا يلــي "وقــد اســتقر االجتهــاد
القضائــي علــى ذلــك ومنهــا قــرار محكمــة التمييــز األردنيــة
رقــم  2003/818الــذي جــاء فيــه "تســمو المعاهــدات
واالتفاقيــات الدوليــة مرتبــة علــى القوانيــن المحليــة ولهــا
أولويــة التطبيــق عنــد تعارضهــا معهــا وال يجــوز االحتجــاج
بــأي قانــون محلــي أمــام االتفاقيــة".22
التقريــر الــدوري الجامــع للتقريريــن الرابــع والخامــس
التفاقيــة حقــوق الطفــل فــي عــام  ،2011وورد فــي
ً
"وتطبيقــا لمبــدأ ســمو
التقريــر الحكومــي المقــدم
المعاهــدات تأتــي المعاهــدات الدوليــة فــي المرتبــة
الثانية بعد الدســتور في التسلســل الهرمي للتشــريعات
فــي األردن ،وهــي تســمو علــى القوانيــن الوطنيــة ،وقــد
اســتقر اجتهــاد محكمــة التمييــز علــى ذلــك فــي العديــد
مــن قراراتهــا" ،هــذا وتجــدر اإلشــارة إلــى أن االتفاقيــة
تــم التصديــق عليهــا مــن قبــل مجلــس النــواب ،23علــى
الرغــم مــن أن االتفاقيــة ال تُ كبــد خزانــة الدولــة شــيء مــن
النفقــات ،وال تمــس بحقــوق األردنييــن ،وتــم التصديــق

علــى بعــض االتفاقيــات التي قد تشــكل مســاس بحقوق
األردنييــن نظــرا لطبيعــة موضــوع االتفاقيــة مثــل اتفاقيــة
مناهضــة التعذيــب ،إال أنــه لــم يتــم المصادقــة عليهــا مــن
قبــل مجلــس األمــة بغرفتيــه؛ األمــر الــذي يبقــي الســؤال

مرشــح فــي المســتقبل لمزيــد مــن النقــاش عــن معاييــر
المســاس بحقــوق األردنييــن ،وتكبيــد خزانــة الدولة نفقات
ماليــة ،ومــن هــي الجهــة التــي تحــدد ذلــك.
التقريــر الــدوري الجامــع الــذي تــم تقديمــه للجنــة
االتفاقيــة المعنيــة بمناهضــة التعذيــب وغيــره مــن
ضــروب المعاملــة القاســية والمهينــة والالإنســانية،
فقــد ورد فــي متــن التقريــر "إن اتفاقيــة مناهضــة
التعذيــب أصبحــت بمجــرد المصادقــة عليهــا ونشــرها فــي
ً
جــزءا مــن النظــام القانونــي األردنــي
الجريــدة الرســمية
تكتســب قــوة القانــون ،وعلــى ذلــك فإنــه إذا عرضــت
مســألة مــن هــذا القبيــل علــى القضــاء الوطنــي ،فــإن
المحاكــم .24األردنيــة ملزمــة بالرجــوع إلــى التعريــف الــوارد
فــي المــادة ( )1مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب" ،كمــا
ورد فــي مــكان آخــر مــن التقريــر "إن اتفاقيــة مناهضــة
التعذيــب قــد أصبحــت بعــد مصادقــة المملكــة عليهـــا جــ ً
ـزءا
مـــن التشــريعات الوطنيــة األردنيــة".
تقاريــر المراجعــة الدوريــة الشــاملة ألوضــاع حقــوق
اإلنســان ،25كمــا ســبق تــم تقديــم التقاريــر كل أربــع
ســنوات بشــكل دوري ،ووفــق التقريــر تحــت بنــد موائمــة
التشــريعات الوطنيــة مــع المعاييــر الدوليــة ،وورد فــي
التقريــر المقــدم مــن الحكومــة عــام " ،2013تعتبــر
االتفاقيــات التــي صــادق عليهــا الحكومــة األردنيــة جــزء
مــن منظومــة التشــريعات الوطنيــة ،وتتقــدم علــى
التشــريعات األخــرى ،وفــي حــال تعارضهــا معهــا يتــم
أعمــال االتفاقيــات ،بداللــة نــص المــادة ( )24مــن
القانــون المدنــي ،والتــي تنــص "ال تســري أحــكام المــواد
الســباقة إذا وجــد نــص فــي قانــون خــاص ،أو فــي

معاهــدة دوليــة نافــذة فــي المملكــة األردنيــة الهاشــمية
يتعــارض معهــا ،وقــد أصبحــت الصكــوك الدوليــة جــزءا

24

21
22

بموجب وثيقة األمم المتحدة ذات الرقم 6\CEDAW\c\jorالمقدمة بتاريخ .2015/4/24
بموجب وثيقة األمم المتحدة ذات الرقم  5\CEDAW\C\JORالمقدم بتاريخ  22شباط

.2011

23

الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم  4787بتاريخ  16/10/2006على الصفحة .3991

حسب وثيقة األمم المتحدة  2/CAT/C/JORبتاريخ المقدمة من الحكومة األردنية
بتاريخ .2008/7/3

حيث تعتبر هذه احد آليات األمم المتحدة غير التعاهدية لمراجعة أوضاع حقوق اإلنسان
25
وتــم إنشــاء االســتعراض الــدوري الشــامل عندمــا أنشــأت الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة مجلــس
حقــوق اإلنســان فــي  15آذار /مــارس  2006بواســطة القــرار  .251/60وقــد أنــاط هــذا القــرار
بمجلــس حقــوق اإلنســان "إجــراء اســتعراض دوري شــامل يســتند إلــى معلومــات موضوعيــة
وموثــوق بهــا لمــدى وفــاء كل دولــة بالتزاماتهــا فــي مجــال حقــوق اإلنســان علــى نحــو يكفــل
شــمولية التطبيــق والمســاواة فــي المعاملــة بيــن جميــع الــدول" .وفــي  18حزيــران /يونيــه ،2007
وافــق أعضــاء المجلــس علــى حزمــة بنــاء مؤسســاتية كان مــن بيــن العناصــر الرئيســية فــي تلــك
الحزمــة االســتعراض الــدوري الشــامل ،لالســتزادة حــول هــذه اآلليــة يرجــى زيــارة الرابــط التالــي:
https://www.ohchr.org/
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مــن التشــريعات الوطنيــة فــور التصديــق عليهــا ،ونشــرها
.26
فــي الجريــدة الرســمية"

 5:3ازدواجية اإلجراءات الدستورية
نجــد تحديــات وعقبــات علــى الصعيد الوطنــي فيما يتعلق
باالتفاقيــات الدوليــة ،بغــض النظــر عــن مضمونهــا ،أو عن
طبيعتهــا ســواء كانــت دوليــة ،أو إقليميــة ،أو ثنائيــة ،أو
التســمية التــي أطلقــت عليهــا ،فــا يوجــد آليــة وطنيــة
واضحــة المالمــح إلدخــال هــذه االتفاقيــات حيــز التنفيــذ
علــى الصعيــد الوطنــي بعــد اســتكمال عمليــة التصديــق،
أو االنضمــام ،أو التوقيــع للمعاهــدة ،فإنهــا تصبــح ملزمــة
ألطرافهــا.
وهــذا يتطلــب العديــد مــن اإلجــراءات ،واألدوار مــن
تقديــم تقاريــر ،ومعلومــات ،وإحصــاءات ،واإلجابــة عــن
استفســارات ،والخضــوع لتقييمــات ،والمشــاركة فــي
نقــاش وتقديــم تقاريــر ،أو مؤتمــر الــدول األطــراف،
وغيرهــا مــن إجــراءات ،وفــي نتيجــة العمليــة المحــددة فــي
االتفاقيــة يتبيــن مــدى التــزام الدولــة بتنفيــذ مضمــون
االتفاقيــة مــن عدمــه ،أي بمعنــى تقييــم لحالــة الدولــة
بشــكل عــام حــول مــدى قدرتهــا على النهــوض بااللتزامات
التــي تضمنتهــا االتفاقيــة.
وال يوجــد جهــة وطنيــة ،أو آليــة وطنيــة واضحــة محــددة
بموجــب تشــريع ،أو قــرار إداري تحــدد إجــراءات العمل على
االتفاقيــات علــى الصعيــد الوطنــي ،ومــن هــي الجهــة،
أو الــوزارة المعنيــة بمتابعــة تنفيــذ هــذه االتفاقيــات،
وإنمــا يتــم العمــل بطــرق إداريــة تقليديــة مــن قبــل بعــض

الــوزارات ذات العالقــة واالختصــاص إذا كان موضــوع
االتفاقيــة يتعلــق بصلــب عمــل الــوزارة ،مثــل االتفاقيــات
البيئيــة.
وهــذا ينطبــق علــى اتفاقيــات حقــوق اإلنســان ،حيــث تــم
نشــر أهــم االتفاقيــات بقــرار مــن مجلــس الــوزراء فــي
الجريــدة الرســمية ،وهــي العهديــن الدولييــن ،واتفاقيــة
مناهضــة التعذيــب ،واتفاقيــة القضــاء علــى كافــة أشــكال
التمييــز ضــد المــرأة ،واتفاقيــة القضــاء علــى كافــة أشــكال
مجلس حقوق اإلنسان ،الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل ،تقرير
26
وطنــي مقــدم وفقــا للفقــرة  5مــن مرفــق قــرار مجلــس حقــوق اإلنســان رقــم  21 \ 16األردن،
بتاريــخ .2013 \7 \29

التمييــز العنصــري ،أمــا بالنســبة التفاقيــة حقــوق الطفــل
والبروتوكــوالت الملحقــة بهــا تــم نشــرها فــي الجريــدة
الرســمية بعــد تصديقهــا مــن مجلــس األمــة ،ونشــرها
بموجــب قانــون تصديــق علــى االتفاقيــة ،وكذلــك األمــر
بالنســبة التفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة.

 6:3التخطيط لحقوق اإلنسان
ُيعتبــر إقــرار الخطــة الوطنيــة الشــاملة لحقــوق اإلنســان
خطــوة فــي االتجــاه الصحيــح ،ونهــج محمــود انتهجتــه
العديــد مــن الــدول ليشــكل حالــة مــن التنســيق ،والتطويــر
المســتمر من قبل كافة المؤسســات الرســمية ،بالشــراكة
مــع مؤسســات المجتمــع المدنــي المعنيــة ،والمختصــة.
وبعــد إقــرار الخطــة الوطنيــة الشــاملة منــذ عــام ،2015
وإطارها الزمني الممتد لعام  ،2025ولغاية إعداد التقرير
نجــد بأنــه ال يوجــد أي عمليــة متابعــة ،وتقييــم لمســألة
التنفيــذ علــى أرض الواقــع ،حيــث لــم يصــدر أي تقاريــر
دوريــة ،أو معلومــات رســمية عــن مؤشــرات التنفيــذ ،أو
أن المؤسســات ذات العالقــة تســتند فــي عملهــا إلــى
الخطــة باعتبارهــا مصـ ً
ـدرا ،أو أداة فــي التعديــل والتطويــر
ســواء علــى صعيــد التشــريعات ،أو السياســات.
هــذا فضــا عــن المبــادئ التــي قامــت عليهــا الخطة،ونهــج
إعدادهــا ،والــذي لــم يتصــف بالنهــج الشــمولي،
فالمجتمــع المدنــي لــم يكــن جــزءا أصيــا فــي عمليــة
تطويــر الخطــة ،وتحليــل الســياق الوطنــي ،مــن حيــث
نقــاط القــوة والضعــف ،وتجــدر اإلشــارة إلــى أن عمليــة
التقييــم الوحيــدة التــي تمــت علــى الخطــة كانــت فــي
عــام  ،2020وخلصــت إلــى أن مــا تــم تنفيــذه مــن مجمــل
أهــداف الخطــة وصــل لغايــة  ،%23و %43جــاري العمــل
علــى تنفيذهــا ،و %36لــم يبــدأ العمــل علــى تنفيذهــا.27

وتــم تشــكيل لجنــة لمراجعــة الخطــة ،وتطويرهــا منذ مطلع
عــام  2020،ولغايــة إعــداد هــذا التقريــر لــم تفصــح اللجنــة
عــن إجــراءات عملهــا ،واإلطــار الزمنــي المتوقــع لالنتهــاء
بــن علــى
مــن ذلــك ،28وهــذا يؤكــد علــى أن الخطــة لــم تُ َ
أرضيــة صلبــة مــن الشــراكة ،وآليــات العمــل المشــترك مــع
27
28

حسب وكالة األنباء األردنية الخبر على الرابط

https://petra.gov.jo/:

إعادة تشكيل لجنة صياغة الخطة الوطنية الشاملة لحقوق اإلنسان برئاسة
وزيــر العــدل الدكتــور بســام التلهونــي ،وعضويــة رئيــس ديــوان التشــريع والــرأي فــداء الحمــود،
والمفــوض العــام للمركــز الوطنــي لحقــوق اإلنســان عــاء العرموطــي ،والمنســق العــام الحكومــي
لحقــوق اإلنســان فــي رئاســة الــوزراء نذيــر العواملــة مقــررا للجنــة ،واألمينــة العامــة للجنــة الوطنيــة
لشــؤون المــرأة الدكتــورة ســلمى النمــس ،ونقيــب الصحفييــن راكان الســعايدة ،وغديــر اســكندراني
مــن ئاســة الــوزراء ســكرتيرة للجنة،.الرابــطhttps://petra.gov.jo/ :
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مؤسســات المجتمــع المدنــي ،فأطــر العمــل المشــترك
تقتصــر علــى عمــل موســمي ،أو ذي طابــع فــردي.

بــدوره ،وظلــت تتنــازع صالحياتــه وزارات ،ومؤسســات
متعــددة.

 7:3اآلليات المؤسسية

ولعــل المســألة أعمــق مــن ذلــك بكثيــر ،إذ تتعلــق بحجــم
صالحيــات واليــة المنســق الحكومــي لحقــوق اإلنســان،
وهــذا يتطلــب إطــار تشــريعيا صلبــا يشــكل دعامــة ،وركيــزة
لعمــل المنســق ،األمــر الــذي لــم يتوافــر لغايــة كتابــة هــذا
التقريــر ،وال تــزال أطــر العمــل تــراوح مكانهــا مــن إصــدار
تعاميــم فــي بعــض الحــاالت ،والبعــض اآلخــر انتظــار
انعقــاد لقــاء ،أو غيــره للتواصــل مــع غالبيــة المؤسســات
الرســمية ذات العالقــة.

إن المشــهد الوطنــي ُيشــير إلــى أن العديــد مــن
المؤسســات التــي تتقاطــع أعمالهــا فــي مجــال حقــوق
اإلنســان ،مــع تســليمنا بــأن عمــل حقوق اإلنســان يتقاطع
مــع كافــة المؤسســات الحكوميــة ،وشــبه الحكوميــة،
والوطنيــة ،وحتــى القطــاع الخــاص ،إال أن المؤسســات
المعنيــة بالمتابعــة والتنســيق فــي مجــال حقــوق اإلنســان
ً
ً
وعاموديــا بيــن
أفقيــا بيــن كافــة المؤسســات،
تتقاطــع
صنــاع القــرار ،وآليــات األمــم المتحــدة ال تــزال تتشــعب
فــي أكثــر مــن جهــة.

 1:7:3اللجنة الوطنية الدائمة لحقوق اإلنسان
بالرغــم مــن تشــكيل اللجنــة الوطنيــة الدائمــة لحقــوق
اإلنســان فــي وزارة الخارجيــة عــام  ،2014إبــان تقديــم
تقريــر األردن للمراجعــة الدوريــة الثانيــة ،والتــي تضــم
فــي عضويتهــا ممثليــن عــن المؤسســات الحكوميــة ذات
العالقــة ،إال أنــه لــم يتم مأسســة هذه التجربــة ،واالنتقال
بهــا لتحــدث أثـ ً
ـرا إيجابيــا فــي مجــال حقــوق اإلنســان علــى
الصعيــد الوطنــي ،فظلــت لجنــة تســتند فــي عملهــا إلــى
قــرار مــن رئيــس الــوزراء ،ولــم تســتطيع اللجنــة أن تقــدم
مقاربــة وطنيــة تضمــن فيهــا المأسســة ،واالســتدامة،
وتالفــي كافــة اإلشــكاليات والتحديــات التــي يعانــي منهــا
الواقــع الوطنــي.

 2:7:3المنسق الحكومي العام لحقوق اإلنسان
فــي عــام  2014تــم اإلعــان عــن إنشــاء مكتــب المنســق
الحكومــي العــام لحقــوق اإلنســان ،باإلضافــة إلــى وحــدة
حقــوق اإلنســان فــي رئاســة الــوزراء ،وأدرجــت هــذه
الوحــدة فــي الهيــكل التنظيمــي لرئاســة الــوزراء ،لكــن
منصــب المنســق الحكومــي لــم يتــم إدراجــه.
وعلــى الرغــم مــن مــرور أكثــر مــن ســبع ســنوات علــى
تســمية المنســق الحكومــي لحقــوق اإلنســان ،إال أن
الحكومــات المتعاقبــة لــم تمكنــه بشــكل قــوي مــن القيــام

ومــن جهــة أخــرى ،وكمــا ســبق اإلشــارة إليــه ال تــزال لجنــة
حقوق اإلنسان في وزارة الخارجية تعتبر الالعب الرئيسي
فــي عمليــة إعــداد التقاريــر ،والتمثيــل الدبلوماســي أمــام
آليــات األمــم المتحــدة والقنــاة المؤسســية بيــن الداخــل
والخــارج ،وعلــى الرغــم مــن أن اللجنــة ال يســندها كذلــك
أي إطــار تشــريعي ،ســوى قــرار إداري باإلنشــاء ،إال أنهــا
بحكــم األمــر الواقــع ســيطرت علــى ملف حقوق اإلنســان،
وتُ عتبــر الالعــب الحقيقــي فيــه.

 3:7:3وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية
وزارة الشــؤون السياســة والبرلمانيــة وبحكــم واليتهــا
العامــة ،واختصاصهــا ،وبموجــب هيكلهــا التنظيمــي ال
تــزال تُ عتبــر العبــا رئيســيا فــي بعــض الملفــات الحقوقيــة،
وال تــزال تفضــل العديــد مــن مؤسســات المجتمــع
المدنــي العمــل معهــا مباشــرة.
ً
مؤسســيا يعتبــر أحــد األســباب
هــذا المشــهد المعقــد
الرئيســية فــي بقــاء ملــف حقــوق اإلنســان يحبــو،
ويــراوح مكانــه مؤسســيا ،ويعتمــد علــى األشــخاص ال
المؤسســات ،األمــر الــذي ال يــؤدي إلــى بنــاء نهــج وطنــي
مؤسســي راســخ ،ومتيــن ،وبالتالــي يتوقــف علــى
األشــخاص ،وقدرتهــم علــى التعامــل مــع ملــف حقــوق
اإلنســان ،والتفاعــل ،والتناغــم مــع منظمــات المجتمــع
المدنــي.

ولعــل هــذا التشــخيص ال يــروق للبعــض ،إال أن حالــة
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التحليــل الوطنــي تتطلــب أقصــى درجــات الموضوعيــة
فــي تشــخيص الحالــة الوطنيــة لوضــع اليــد علــى األزمــة
الحقيقيــة ،واإلشــكالية المركزيــة فــي تباطــؤ المضــي
قدمــا فــي ملــف حقــوق اإلنســان علــى الرغــم مــن أن
االرادة السياســية وفقــا للخطابــات مــن صنــاع القــرار
متوفــرة ،لكــن الرغبــة لــدى المؤسســات تتنازعهــا العديــد
مــن اإلشــكاليات ،والتحديــات والصعوبــات.
تشــكيل مكتــب المنســق الحكومــي لحقــوق اإلنســان
وع ّلــق
فــي بدايتــه عــام  ،2014القــى ترحابــا ،وقبــوالُ ،
علــى هــذه الخطــوة آمــال كبيــرة لتالفــي حالــة التنــازع
المؤسســي القائمــة آنــذاك  -والتــي ال تــزال  ،-لكــن
ضعــف اإلرادة فــي تعزيــز عمــل المنســق الحكومــي حــال
دون هــذه الطموحــات واآلمــال ،وظلــت اإلدارة حبيســة
آليــات العمــل التقليديــة.
وهــذا بالضــرورة ينطبــق علــى المــوارد الماليــة ،وأطــر
العمــل والكــوادر البشــرية ،إذ لــم تجــ ِر أي نقــات أو
إجــراءات نوعيــة تُ ذكــر فــي مأسســة العمــل ،وهــذا بــدوره
انعكــس علــى العالقــة مــع المجتمــع المدنــي ،فقــد ظلــت
العالقــة قائمــة علــى تنفيــذ مشــاريع ،وبرامــج ،وأنشــطة
فقــط ،ولــم تنطلــق مــن خطــة شــراكة حقيقيــة ،وواقعيــة
يكــون جميــع األطــراف جــزءا أساســيا ،ورئيســيا منهــا.

 4:7:3مكتب المظالم وحقوق اإلنسان
أنشــئ مكتــب المظالــم وحقــوق اإلنســان فــي مديريــة
األمــن العــام منــذ عــام  ،2009ويتابــع المكتــب الشــكاوى
ويناط
التــي تــرد علــى ضباط ،وأفراد مديرية األمن العامُ ،
بــع بعــض المهــام والصالحيــات الرقابيــة ،واإلشــرافية
مثــل زيــارة مراكــز اإلصــاح والتأهيــل ،والتنســيق مــع
المؤسســات الوطنيــة مثــل المركــز الوطنــي لحقــوق
اإلنســان ،ومؤسســات المجتمــع المدنــي فــي تنفيــذ
المشــاريع واألنشــطة ،وغيرهــا مــن المهــام.

 5:7:3المؤسسات الوطنية الوسيطة
اتخــذ األردن العديــد مــن الخطــوات إلنشــاء مؤسســات
وطنيــة مســتقلة تُ عنــى بحقــوق اإلنســان ،أو فئــة
مــن حقــوق اإلنســان مثــل المجلــس األعلــى لحقــوق

األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،واللجنــة الوطنيــة لشــؤون
المــرأة ،والمركــز الوطنــي لحقــوق اإلنســان ،والمجلــس
الوطنــي لشــؤون األســرة ،وهــذه المؤسســات تُ عتبــر أحــد
التدابيــر المؤسســية التــي تتخذهــا الــدول كنهــج لتعزيــز،
وحمايــة حقــوق اإلنســان ،وتحتــاج إلــى التمتــع بصالحيات،
وأدوار وطنيــة وســيطة بيــن النهــج الحكومــي ،والفئــات
المســتهدفة مــن حقــوق اإلنســان ،ومؤسســات المجتمــع
المدنــي المحليــة ،والدوليــة ،واآلليــات الدوليــة.
لكــن الواقــع أن المؤسســات الوطنيــة علقــت فــي
بــدال مــن العمــل علــى صياغــة طريــق
منتصــف الطريــق
ً
وســط بيــن كافــة الفاعليــن ،وأن يكــون دورهــا أكثــر
محوريــة فــي الكيانــات المؤسســية التــي تــم اإلشــارة
إليهــا ،فاألصــل أن يتــم إدمــاج هــذه المؤسســات لتلعــب
دورا أكبــر فــي عمليــة تطويــر التشــريعات ،والخطــط،
والسياســات ،والممارســات ،وان تلعــب دورا فاعــا

فــي عمليــات التقييــم ،والمتابعــة ،وأن تكــون حواضــن
وطنيــة حقيقيــة للمشــاورات ،والحــوارات الوطنيــة بيــن
الحكومــة ،والمجتمــع المدنــي ،واإلشــراف علــى عمليــة
كتابــة التقاريــر ،والمتابعــة ،وتقديــم المبــادرات فــي هــذا
الســياق.

 8:3النهج الشامل لحقوق اإلنسان "اإلرادة
الوطنية"
هــذا االلتــزام يجــب قراءتــه برؤيــة المشــهد الحكومــي ككل
مــن خــال تحليــل ،هــل تنطلــق الحكومــة فــي عملهــا مــن
منطلقــات حقوقيــة؟ أو هــل تعتمــد علــى منظومــة حقوق
اإلنســان أو توليهــا أهميــة عنــد اتخــاذ القــرارات؟ أو اقــرار
الخطــط والسياســات؟ أو تطويــر ومراجعــة التشــريعات؟
وبمراجعــة البيــان الــوزاري للحكومــة 29نجــد بأنــه لــم يتضمــن
أي إشــارة إلــى حقــوق اإلنســان ،أو االنطــاق مــن أي
مقاربــة ألي محــور مــن محــاور عمــل الحكومــة فــي البيــان
الــوزاري ،واالنطــاق مــن فهــم حقــوق اإلنســان ،واعتبــار
حقــوق اإلنســان ،والمعاييــر المتعلقــة بذلــك منطلــق
عمــل ،وهــذا ُيشــير ويؤكــد علــى أن مســألة تعزيــز ،وحماية
حقــوق اإلنســان ليســت مــن أولويــات عمــل الحكومــة،
وإنمــا تتقاطــع مــع عمــل الحكومــة فــي الممارســات التــي
29
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يتــم اعتبارهــا مساسـ ًـا بحقــوق اإلنســان ،فتطــور الحكومــة
خطــاب تدمــج فيــه "حقــوق اإلنســان" لتالفــي ذلــك
المســاس.
ً
نفعا ،فالمســألة
كاف ،ولن يجدي
وهــذا فــي الحقيقــة غير ٍ
فــي هــذه الحكومــة لــم تختلــف كثيــرا عــن ســابقاتها ،إذ
ال تــزال الحكومــات تتعامــل مــع مســألة حقــوق اإلنســان،
وااللتزامــات المفروضــة عليهــا بموجــب االتفاقيــات
والمعاهــدات التــي صادقــت عليهــا بتــرف مؤسســي،
ولــم تحتــل األولويــة الكافيــة فــي خطــط ،وبرامــج عمــل
الحكومــة.
لــم تصــدق الحكومــة الحاليــة علــى أي اتفاقيــة جديــدة
تُ عنــى بحقــوق اإلنســان ،ولــم يتم التعامل مــع االلتزامات
الملقــاة علــى عاتــق الحكومــة بشــكل ذو أولويــة ،كمــا
أن الحكومــة لــم تُ بــادر التخــاذ أي إجــراء مؤسســي مــن
شــأنه أن يعــزز ويدعــم مســيرة حقــوق اإلنســان فــي
األردن ،ف بعــض التقاريــر الدوريــة بموجــب المعاهــدات
الدوليــة متأخــرة ،مثــل التقريــر الخــاص بالعهــد االقتصــادي
واالجتماعــي والثقافــي ،وحتــى فــي خطابــات رئيــس
الــوزراء ال يتــم االنطــاق مــن فلســفة حقــوق اإلنســان
فــي الخطــاب العــام.30
ولعــل مــن حســن الطالــع لهــذه الحكومــة أن تشــكيل اللجنة
الملكيــة لتحديــث المنظومــة السياســية جــاء فــي عهدهــا،
وكان المشــروع ذو طابــع ملكــي ،ومبــادرة مــن جاللــة
الملــك بهــدف تطويــر التشــريعات ذات العالقــة بالعمليــة
السياســة ،وتعزيــز المشــاركة العامــة ،والتعديــات
الدســتورية المتعلقــة بهــا ،وفعــا تعتبــر مخرجــات اللجنــة
مشــروعا وطنيــا إيجابيــا ،ومــن شــأنه أن ُيعــزز منظومــة
حقــوق اإلنســان ،والديمقراطيــة فــي األردن ،وال ســيما
الحقــوق السياســية.

إن العمــل الالحــق لمخرجــات عمــل اللجنــة هــو قــدرة
المؤسســات ،والحكومــة علــى موائمــة التشــريعات،
والخطــط ،والسياســات بمــا ُيســاهم فــي تحقيــق مخرجات
اللجنــة لضمــان اســتدامة العمــل ،والبنــاء عليهــا فــي
ا لمســتقبل.
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فاألمــر بالنســبة لمنظومــة حقــوق اإلنســان ذو طابــع
شــامل ،ويحتــاج إلــى جهــد ،وخططــا أعمــق مــن ذلــك ،فــا
تــزال عمليــة التعامــل مــع حقــوق اإلنســان وفقــا للمعاييــر
الدوليــة هامشــية ،وتتبايــن القناعــات حيــال العمــل عليهــا
وتنفيذهــا ،وبعــض المؤسســات ال توليهــا األهميــة
الالزمــة فــي خططهــا وبرامجهــا ،كمــا أنه لــم يطرأ أي تطور
الفــت علــى المؤسســات المعنيــة بحقــوق اإلنســان،
مثــل المركــز الوطنــي لحقــوق اإلنســان ،واللجنــة الوطنيــة
لشــؤون المــرأة ،والمجلــس الوطنــي لشــؤون األســرة،
والمجلــس األعلــى لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة.
وهــذا بــدوره أيضــا ينطبــق علــى المجتمــع المدنــي ،إذ لــم
يحــدث أي تطــور الفــت لدعــم قطــاع المجتمــع المدنــي
على صعيد السياســات والتشــريعات ،وكان من المأمول
أن يتــم مراجعــة قانــون الجمعيــات ،وبعــد تشــكيل لجنــة،
ووضــع مســودة مشــروع قانــون ،أوقــف العمــل علــى
مشــروع القانــون ،فــي حيــن أن المجتمــع المدنــي ال يــزال
يعانــي مــن العديــد مــن العقبــات ،والتحديــات التــي تحــول
دون قدرتــه علــى تنفيــذ برامجــه ونشــاطاته ،وأبــرز تلــك
التحديــات عمليــة الموافقــة علــى الدعــم ،والتمويــل التــي
تتســم بالتعقيــد ،والبيروقراطيــة ،والرفض غير المبرر في
بعــض األحيــان ،فضــا عــن التقييــد المســتمر للمجتمــع
المدنــي فــي ممارســة أنشــطته بشــكل طبيعــي.
وال يفوتنــا التركيــز علــى قضيــة باتــت تتنامــى بشــكل
الفــت بالنســبة للمجتمــع المدنــي ،فالعديــد مــن
المؤسســات ،والجهــات الرســمية تلجــأ إلــى بنــاء خطابــات
اتهاميــة للمجتمــع المدنــي حــول تنفيذ المشــاريع ،وتلقي
الدعــم والتمويــل ،وبــدأت تطــور أدوات ووســائل ظاهرهــا
حوكمــة ،وباطنهــا وســائل جديــدة للتقييــد ،وبعيــده كل
البعــد عــن األدبيــات العالميــة ،والفكريــة الخاصــة بعمــل
المجتمــع المدنــي ،وتتعــارض مــع المعاييــر الدوليــة
لحقــوق اإلنســان ،والمعيــار الدســتوري المشــار إليــه فــي
المــادة ( )16مــن الدســتور األردنــي.

الرابطhttps://www.youtube.com/w :
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 9:3الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني
علــى الرغــم مــن أن المجتمــع المدنــي وعملــه فــي االردن
ً
نســبيا ،إال أنــه لــم يشــهد أي مبــادرة مؤسســية
قديــم
للعمــل المشــترك بيــن الحكومــات ،ومؤسســات
المجتمــع المدنــي ،فالمؤسســات الرســمية فــي عملهــا
مــع المجتمــع المدنــي ترغــب فــي مشــاركته فــي دعــم
جهودهــا ،وتنفيــذ النشــاطات المشــتركة ،عندمــا يتطلــب
األمــر مشــاركة المجتمــع المدنــي كشــرط للنشــاط؛ يتــم
اللجــوء إلــى العمــل مــع المجتمــع المدنــي ،ولكــن كنهــج
مؤسســي مســتدام ال يوجــد لهــذه اللحظــة أي خطــة
وطنيــة ،أو سياســة عامــة حيــال العمــل المشــترك مــع
المجتمــع المدنــي.
ولم تُ طور أي خطة أو استراتيجية لتعزيز الشراكة ،وتنظيم
العمــل المشــترك مــع المجتمــع المدنــي علــى الرغــم مــن
أن بعــض الحكومــات نــادت بفكــرة حوكمــة العالقــة بيــن
الحكومــة ،والمجتمــع المدنــي ،لكــن المبــادرات الرســمية
ظلــت خجولــة ،إن لــم تكــن معدومــة ،وال تتجــاوز الحديــث
فــي نشــاطات عابــرة.
أحــد أســباب ذلــك هــو منظومــة التشــريعات التــي يســتند
إليهــا المجتمــع المدنــي فــي عملــه ،فقانــون الجمعيــات،
ونظــام الشــركات غيــر الربحيــة ،وغيرهــا مــن أطــر قانونيــة
تشــكل تحديـ ًـا رئيســيا أمــام قــدرة المجتمــع المدنــي علــى
العمــل ،وال تمنحــه الحريــة الكافيــة ،ال بــل يتــم اســتغالل
هــذه األطــر التشــريعية للتضييــق علــى المجتمــع المدنــي
بعــدة طــرق ،وأوجــه مــن خــال بيروقراطيــة فــي الحصــول
علــى الدعــم والتمويــل ،وبيروقراطيــة فــي عقــد
النشــاطات.
وفــي ذات الســياق حالــة الخلــط ،وعــدم التصنيــف لعمــل
المجتمــع المدنــي بيــن مــا هــو إغاثــي خيــري ،وبيــن مــا
هــو حقوقــي ،وبيــن مراكــز البحــث والدراســات ســاهمت
فــي زيــادة البــون بيــن هــذه المؤسســات ،والمؤسســات
الرســمية.
والمقصــود فــي مؤسســات المجتمــع المدنــي المعنيــة
فــي هــذا التقريــر هــي المؤسســات التــي تُ عنــى بحقــوق
اإلنســان ،ويقــع فــي صلــب اختصاصهــا حمايــة وتعزيــز

حقــوق اإلنســان ،وليــس مراكــز الدراســات واألبحــاث،
واالســتطالعات ،أو الجمعيــات الخيريــة ،واإلغاثيــة.
إن األمــر األكثــر إلحاحــا علــى الصعيــد الوطنــي ،بنــاء إطــار
شــراكة حقيقــي بيــن المجتمــع المدنــي ،والمؤسســات
الحكوميــة يســتند إلــى أدبيــات المجتمــع المدنــي،
ومعاييــر عملــه ،وكذلــك األمــر دور الحكومــات فــي تنفيــذ،
وتطويــر التشــريعات ،والسياســات ،والممارســات التــي
تُ عنــى بحقــوق اإلنســان ،وال يعنــي العمــل المشــترك
بــأي حــال أن يدخــل أي مــن الطرفيــن فــي نفــق اآلخــر ،أو
أن يتبنــى خطابــه ،فاألصــل أن يتــم تطويــر نهــج وطنيــي
قائــم علــى قناعــة أن الجميــع يعمــل للمصلحــة الوطنيــة،
وهــذا العمــل يتطلــب تســليط الضــوء علــى اإليجابيــات
والســلبيات ،والتحديــات ،وتناولهــا بشــكل صريــح دون
مجاملــة ،أو تزييــف ،باإلضافــة إلــى أن األمــر يتطلــب عــدم
قيــام المؤسســات الرســمية بســلب المجتمــع المدنــي
مــن اختصاصــه القائــم علــى نشــر التوعيــة ،والتثقيــف،
والتدريــب والتقييــم ،واالقتراحــات ،والدراســات ،وتحديــد
االحتياجــات فهــذه كلهــا أدوار أصيلــة للمجتمــع المدنــي ال
يجــوز النهــوض بهــا مــن قبــل المؤسســات الحكومية ،وإن
حــدث ذلــك ســرعان مــا تفشــل ،ويثبــت عــدم واقعيتهــا ،أو
تأثيرهــا علــى الفئــات المســتهدفة.

 10:3قواعد البيانات والمعلومات
ال يوجــد قاعــدة بيانــات وطنيــة جامعــة لكافــة أطــر عمليــة
حقــوق اإلنســان ،فالتقاريــر ُمبعثــرة ،وتُ شــكل قواعــد
األمــم المتحــدة المرجــع األول لهــا ،وال يوجــد آليــة
مؤسســية لجمــع البينــات والمعلومــات ،وتحليلهــا مــن
كل مؤسســة ،ويعتمــد العمــل علــى الطلــب مــن الجهــات
المؤسســية ،وال تســتند عمليــة جمــع المعلومــات إلــى
خوارزميــات ،أو خارطــة طريــق واضحــة حساســة لحقــوق
اإلنســان ،والمضمــون المعيــاري لحقــوق اإلنســان،
وإنمــا تتــم بشــكل عشــوائي ،وانتقائــي ،وحســب توافــر
المعلومــات ،أو القــدرة علــى الوصــول إليهــا.
ومــن جهــة أخــرى ،ال يوجــد قاعــدة بيانــات وطنيــة يتــم
مــن خاللهــا حصــر التوصيــات ،والمالحظــات الختاميــة
المقدمــة مــن آليــات األمــم المتحــدة التعاهديــة ،وغيــر
التعاهديــة ،وكذلــك المنظمــات الدوليــة ،ومؤسســات
المجتمــع المدنــي ،وربــط هــذه التوصيــات بشــكل علمــي،
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ومنهجــي لتُ شــكل أطــر عمــل ،وأولويــة لــدى الــوزارات،
والمؤسســات الحكوميــة.
إن العمــل علــى تلــك التوصيــات والمؤشــرات ،التــي يتــم
مــن خاللهــا تصنيــف األردن فــي العديــد مــن القطاعــات
ســواء الشــفافية ،أو حريــة الــرأي والتعبيــر واإلعــام،
أو حقــوق المــرأة ،أو الطفــل ،أو ســيادة القانــون ،أو
غيرهــا ،ومــا هــي أســباب التراجــع ،واإلخفــاق؟ ،ومــا هــي
التوصيــات المقدمــة لتالفــي ذلــك ،كل مــا ســبق غيــر
متوافــر ،وال يعتبــر أولويــة لــدى المؤسســات ،وال حتــى
جــزء مــن المهــام ،واألوصــاف الوظيفيــة ،أو أحــد معاييــر
التقييــم لهــذه المؤسســات.
يقــوم المجتمــع المدنــي فــي التقييــم والمتابعــة،
وهــذا يتطلــب معلومــات ،وتدفــق معلومــات وبيانــات
مؤسســي الســتكمال عمليــة التقييــم والمتابعــة ،فجميــع
الــوزارات والمؤسســات الرســمية لديها مواقــع إلكترونية،
ومطلــوب منهــا إعــداد تقاريــر ســنوية و/أو نصفيــة،
والواقــع ُيشــير إلــى أن غالبيــة هــذه المواقــع ال تتضمــن
الحــد األدنــى مــن البيانــات والمعلومــات ،كمــا أن التقاريــر
الســنوية غيــر موجــودة ،وتتوقــف بعــض المؤسســات
عــن إصدارهــا ،فضــا عــن المحتــوى غيــر المكتمــل لهــذه
التقاريــر.

 :4التوصيات
خلــص التقريــر إلــى عــدد مــن التوصيــات ،يمكــن إجمالهــا
علــى النحــو التالــي:

أوال :على صعيد المراجعة الدورية الشاملة
إنجــاز مراجعــة الخطــة الوطنيــة الشــاملة لحقــوق
اإلنســان ،بحيــث تُ صبــح أكثــر واقعيــة ،وقابلــة للتنفيــذ،
ومرتبطــة بمؤشــرات قيــاس ،وإطــار زمنــي للتنفيــذ.
المباشــرة فــي موائمــة التشــريعات الوطنيــة مــع
االتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة لحقــوق اإلنســان.
إعــداد الحكومــة لقائمــة أولويــات حقوقيــة تُ علنهــا،
وتلتــزم بتنفيذهــا بالشــراكة مــع المؤسســات الوطنيــة،
والمجتمــع المدنــي ،وتكــون آليــات تنفيذهــا محــددة،
وإطارهــا الزمنــي واضــح.

وضــع قواعــد مرجعيــة "دليــل إرشــادي" إلعــداد وكتابــة
التقاريــر الوطنيــة المرتبطــة باآلليــات التعاهديــة وغيــر
التعاهديــة ،علــى أن تلتــزم الجهــات الحكوميــة بإنفاذهــا.
العمــل بجديــة علــى األخــذ بمقتــرح هيئــة تنســيق
مؤسســات المجتمــع المدنــي "همــم" فــي إنشــاء
آليــة وطنيــة لمتابعــة قضايــا حقــوق اإلنســان.
بنــاء نظــام معلومــات وطنــي عــن حالــة حقــوق اإلنســان
المحــرز ،وقصــص
فــي األردن ،والتحديــات ،والتقــدم ُ
ويقــدم مؤشــرات إحصائية للوضــع العام ،وهو
النجــاحُ ،
مــا يســاعد الحكومــة ،والمجتمــع المدنــي للشــراكة،
وبنــاء خطــط العمــل.

ثانيا :على صعيد التشريعات
وعليــه فإنــه ال بــد مــن وضــع تشــريع وطنــي ينظــم آليــات
وإجــراءات العمــل علــى المعاهــدات الدوليــة ،وإن المالمح
الرئيســية لهــذا التشــريع تتمحــور فــي االتــي:
أن يتضمــن مراحــل التصديــق علــى المعاهــدة ،ودور
البعثــة الدائمــة فــي جنيــف ،أو منــدوب األردن لــدى
أي جهــة تصــدر اتفاقيــة مــن حيــث التوقيــع باألحــرف
األولــى ،واالنضمــام والتصديــق ،وإيــداع وثيقــة
التصديــق النهائــي.
أن يتضمن القانون نصا يشــير إلى نطاق الســريان بأنه
يشــمل كافــة أنــواع المعاهــدات الدوليــة ،واإلقليميــة،
والثنائية.
اإلشــارة إلــى مرحلــة المفاوضــات ،وتنظيمهــا،
واختصاصــات وزارة الخارجيــة ،والقــدرة علــى االســتعانة
بمفاوضيــن ،أو خبــراء ،وتوثيــق وأرشــفة مرحلــة
المفاوضــات ،وغيرهــا مــن تفاصيــل تتعلــق بهــذه
المرحلــة.
تنظيــم عمليــة التصديــق علــى المعاهــدات وفــق المــادة
( )33مــن الدســتور ،والنــص صراحــة قبــل التصديــق ،أو
المضــي قدمــا فــي مراحــل التصديــق ،وأن يتــم الطلــب
مــن المحكمــة الدســتورية إبــداء رأي استشــاري حــول
مــدى مســاس االتفاقيــة بحقــوق األردنييــن ،أو تحميــل
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خزانــة الدولــة شــيء مــن النفقــات لتحديــد مســار العمــل
المســتقبلي عليهــا مــن حيــث التصديــق عليهــا مــن قبــل
مجلــس األمــة مــن عدمــه.
النص صراحة على لغة المعاهدة.
إن يتضمــن اإلطــار التشــريعي المعلومــات ،والبيانــات
الواجــب اإلشــارة إليهــا عــن المملكــة فــي الديباجــة.
تحديــد مســار المشــاورات التــي تســبق المعاهــدات
لطبيعــة المعاهــدة ونوعهــا إذا كانــت ثنائيــة ،أو متعــددة
األطــراف.
تحديــد الجهــة الوطنيــة ،أو المؤسســة التــي ســوف
تشــرف علــى متابعــة االلتزامــات المترتبــة علــى
االتفاقيــة ،والعمــل علــى متابعتهــا مــع كافــة الجهــات.
النــص صراحــة علــى أن الــوزارة المختصــة ملزمــة بموجب
القانــون بتطويــر نظــام معلومــات وطنــي خــاص
بالمعاهــدة علــى الصعيــد الوطنــي والمؤسســاتي
حســاس لطبيعــة المعاهــدة ،وتصنيــف وأرشــفة البيانات
والمعلومــات وفقــا لطبيعــة االلتزامــات بموجبهــا.
النــص صراحــة علــى دور المجتمــع المدنــي المعنــي
والمختــص باالتفاقيــة ،وطبيعــة الــدور الــذي يقــوم بــه،
والنــص صراحــة علــى أن تقــوم المؤسســة المعنيــة
بالمتابعــة والتنســيق مــع المجتمــع المدنــي ذو العالقــة،
واالســتفادة مــن خبراتــه ،وإذا كان االمــر يترتــب عليــه
تشــكيل لجــان ،والنــص علــى أن يكــون المجتمــع المدنــي
جــزء أصيــل مــن أي لجنــة تتعلــق بذلــك.
أن يتضمــن التشــريع فصــا خاصــا يتعلــق بطيعــة
االلتزامــات المتصــور أن تتضمنهــا االتفاقيــة ،وتنظيــم
هــذه المســألة ،وذلــك علــى النحــو التالــي:
إذا كان االلتــزام الملقــى علــى عاتــق الدولــة تقديــم
تقاريــر دوريــة :أن يتضمــن القانــون طريقــة جمــع
البيانــات والمعلومــات ،وتحليلهــا ،والمــدد الزمنيــة
الخاصــة بذلــك ،والشــركاء مــن المجتمــع المدنــي،
وتشــكيل لجنــة مشــتركة لتقديــم التقريــر ،وتحديــد
فيمــا إذا كان األمــر يتطلــب تقريــرا وطنيــا ،أو حكوميــا

أيهمــا يحقــق المصلحــة الوطنيــة ،والمشــاورات التــي
يجــب أن يتــم إطالقهــا حــول التقريــر فــي حــال كان
وطنيـ ًـا ،ومعاييــر تشــكيل الوفــود ،وتقســيم العمــل
واألعبــاء وعمليــات التحضير المســبق لتقديم التقرير،
وأن يتضمــن اإلطــار التشــريعي تنظيــم مرحلــة
مــا بعــد تقديــم التقاريــر مــن حيــث نشــر التوصيــات
وتوزيعهــا ،والعمــل علــى وضــع خطــة تنفيذيــة
وفــق إطــار زمنــي ،ومخاطبــة المؤسســات المعنيــة
بالتوصيــات ،وعمليــات المتابعــة والتقييــم المســتمر
لتنفيــذ التوصيــات.
أمــا إذا كان االلتــزام المفــروض علــى الدولــة مؤتمــر
أطراف "فيجب أن يتضمن اإلطار التشــريعي ،كذلك
األمــر ،تنظيــم هــذه المســألة بتحديــد المؤسســة
أو الــوزارة المختصــة فــي هــذا المجــال ،والواجبــات
الملقــاة علــى عاتقاهــا ،واإلجــراءات الواجــب العمــل
ُ

عليهــا مــن أجــل التحضيــر لمؤتمــر الــدول األطــراف،
ومتابعــة جــدول األعمــال وفيمــا إذا كان هنــاك ادوار
مطلوبــة ،أو تقاريــر مطلــوب تقديمهــا للمؤتمــر
وفقــا آلليــة تنفيــذ المعاهــدة المحــددة ،وإذا كان
األمــر يتطلــب إجــراءات دبلوماســية ،مخابطــة الجهــات
المختصــة ،وبيــان كافــة اإلجــراءات المطلوبــة،
وتشــكيل لجــان وإجــراء مشــاورات ،واإلطــار الزمنــي
المحــدد لجمــع البيانــات والمعلومــات ،وخطــة لتنفيــذ
التوصيــات أو مخرجــات العمــل ،والتــي مــن شــأنها
أن تســاهم فــي تطويــر مؤشــرات األردن بشــكل
مســتدام.
أمــا إذا كانــت طبيعــة المعاهــدة تتضمــن خطــة
تنفيذيــة ،أو برنامــج عمــل ،فإنــه ال بــد مــن اإلشــارة
إلــى بيــان االلتزامــات المفروضــة علــى الدولــة
بموجــب هــذا البرنامــج والنســب ،والمعاييــر،
واإلجــراءات المطلــوب اتخاذهــا لغايــات وضــع إطــار
زمنــي لتنفيــذ البرنامــج ،والخطــة ،والمؤسســات
الوطنيــة والــوزرات المختصــة بذلــك ،وتطويــر نظــام
متابعة وجمع معلومات بشــكل متسلســل وتراكمي
وفقــا لمضمــون االتفاقيــة ،بمعنــى أن تكــون قاعــدة
البيانــات حساســة لمضمــون االتفاقيــة وااللتزامــات
المفروضــة بموجبهــا.
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إمــا إذا كانــت االتفاقيــة ثنائيــة تنظــم شــأن معين،فإنه
يجــب كذلــك االمــر ان يتضمــن اإلطــار التشــريعي
تنظيــم عمليــة متابعــة االلتزامــات المفروضــة بموجــب
االتفاقيــة ،وإذا كانــت هنــاك لجــان يجــب بيــان كيفيــة
اجتماعهــا ،والمؤسســة التــي تعتبــر ســكرتاريا ،أو
امانــة عامــة لهــا ،وأن تبقــي عمليــة المتابعــة مســتمرة
وفــق قاعــدة بيانــات مســتمرة ،وأن تقــوم بكافــة
اإلجــراءات المترتبــة علــى ذلــك.

تنظيــم عمليــة المخاطبــات والمراســات بشــكل
مؤسســي ،وضمــن قاعــدة بيانــات وطنيــة شــاملة لــكل
االتفاقيــات ،وخاصــة بــكل اتفاقيــة.

يجــب أن يتضمــن اإلطــار التشــريعي انتظــام عمليــة
تقديــم تقاريــر متابعــة لصنــاع القــرار ولرئاســة الــوزراء
والمؤسســات الوطنيــة المختصــة لضمــان أن تبقــى
المســألة قيــد المتابعــة ،واتخــذا اإلجــراءات الالزمــة قبــل
المــدد المحــددة فــي االتفاقيــات.
النــص صراحــة بمعاييــر الشــروط الجزائيــة التــي مــن
الممكــن الموافقــة عليهــا ،وحدودهــا ،وســقوفها خــال
عمليــة الصياغــة لالتفاقيــات الثنائيــة.
النــص صراحــة علــى إجــراءات التقاضــي ،والوســائل
البديلــة لفــض النزاعــات ،والجهــات الوطنيــة المختصــة
بالموافقــة علــى أي جهــة قضائيــة غيــر وطنيــة ،أو
التحكيــم ومكانــه وشــروطه ،وغيرهــا مــن إجــراءات.
تنظيــم عمليــة إبــداء التحفظــات ورفعهــا ،والجهــات
ً
وطنيــا بذلــك.
المخولــة
النــص صراحــة علــى دور المجتمــع المدنــي فــي عمليــات
رصــد المتابعــة والتنفيــذ ،وتقديــم تقاريــر مســتمرة حــول
أي إشــكاليات ،أو تحديــات ،أو مقترحــات يمكــن العمــل
عليهــا لضمــان التطويــر ،والتحســين المســتمر.
يجــب أن يتضمــن القانــون اإلشــارة إلــى أي آليــات
دوليــة ،أو إقليميــة أخــرى غيــر تعاهديــة ،والعمــل علــى
تنظيــم الموجــود منهــا بإفــراد فصــل خــاص فــي كيفيــة
وآليــة التعامــل معهــا ،مثــل المراجعــة الدوريــة الشــاملة
ألوضــاع حقــوق اإلنســان :بيــان الجهــات والــوزارات
المختصــة ،وتحديــد عمليــة كتابــة التقاريــر ،واإلحالــة
إلــى مــا ســبق مــن حيــث قاعــدة البيانــات والمعلومــات،
والمتابعــة والتنســيق ،وغيرهــا مــن إجــراءات.
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